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1. -r~ Muş Meb<usu Osman Kadri Beyin, 

Mektebi Harbiye ve Tıbbiye! askeriyeden 
neşet edecek efendilere verilmekte olan yü-
zellişer Uranın 16 Kânunuevvel 1339 tari
hinde ikmali tahsil edenlere verilmesinde' 
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REİS — Efendim Meclis küşadedilmiştir. zaptı sabık 'hulâsası kıraat edilecek : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
Birinci celse 

Î ."-İkinci Beisvekili İsmet D^yin 'hatı Riyaset
lerinde imkadederek zaptı ısabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. 

Balıkçı esnafı ruhsatiye tezkereleri ve "balık
çılığın men'i için ittihazı lâzıımgelen tedabir 
• hakkındaki kanun lâyihalarının reddini muta-
zammın* Mıivazenci Maliye Encümeni mazbatası 
kıraat vo kabul edildi. Es'arın galası dolayı-
siyle Ankara şe'Iırinde ifayı vazife eden memu
rini mülkiyeye zam aim icrası hakkındaki tekli
fi kanunilerin- reddine dair Muvazenei Maliye 
Encümeni marlbatası kıraat ve vâki olan tek^ 
lif üzerine ruznameye ithal olundu. 

Malatya vilâyetine 'bir kurutma makinası 
ile birlikte ispirto makinası gönderilmesine 
dair Malatya Mebusu Mahmud Nedim Beyin 
takriri, Başvekâlet'3 havale 'edildi. Affa maz
hariyetlerinden dolayı şükran vte (minnetlerini 
arzı mutazamımm Ali Osman Kâhya, İbrahim 
Edhem ve. Lûtfi Fikri imzalı telgrafnaımeler 
lOkundu. Mütaakıben Belediye margi ve resimle-

1. —Jlektebi Harbiye ve Tîbhiyei askeriye
den ne§et edecek efendilere verilmekte olan yüz-

ri 'hakkındaki lâyihai kanuniyenin ıbakıyei nnü-
zakerasine geçildi. Encümenden tadilen gelen 
ysdinci ve sekizinci maddeler müzakere edile
rek 7 nci madde aynen kabul ve 8 oei mad
de tayyolundu. Badehu lâyihai kanuniyenin 
•diğer maddelerinin müzakeresine devam oluna
rak evvelki »maddenin tayyı hasebiyle 8 nci -olan 
madde aynen kalbul ve 9 ncu ımaldide tayyedil
di. Muta akıp maddelerin numaraları ona göre 
tashih edildikten sonra 11 nci ve 12 nci olart 
maddeler âynieri ve 13 ncü olan madhle tadi
len kalbul olundu. Kezalik 14 neü madde aynen 
15 nci madde tadilen 16, 17, 18, 19, 20, 21 nci 
maddeler aynen kabul edildi. 22 nci mad'de m»ev-
eıit tadilnamelerle birlikte Encümene iade ve 
23 noü madlde tadibn kabul olundu ve Pazarte
si günü içtima edilmek üzere Celse .tatil olundu. 

. Kâtip, 
- Reis . Bolu 
Ali Fethi Falih Rıfkı 

Kâtip 
. V a n . • 
Hakkı ; 

ellişer liranın 16 Kanunuevvel 1339 tarihinde 
ikmali tahsil edenlere verilmesinde neden tered-

3 . — SUALLER 

— 82 — 
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düdedildiğine dair Muş Mebusu Osman Kadri Be-
Beyin, şifahi sual takriri Müdafaai Milliye Ve
kâletine havale edilmiştir. 

Lâyihalar 
1. — 1339 senesi Dahiliye bütçesinin muhtelif 

maddelerine otuzbin lira tahsisatı munzamma 
vaz'tna dair Başvekâletten mevrut lâyihai kanu
niye (1/443) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

2. — 6 Nisan 1329 tarihli Hayvan sirkatinin 
men'i hakkındaki Kanunu Muvakkatin birinci ve 
dokuzuncu maddelerinin tadili hakkında Başve
kâletten mevrut kanun lâyihası (1/444) (Adliye 
Encümenine) 

Teklifler 
1. — Kângırı Mebusu Talât Bey ve rüfeka-

sının evzan, ekyal ve mesaha için münhasıran 
metre, kilo ve libre kıdlanılması hakkında teklifi 
kanunisi. (2/293) (Lâyiha Encümenine) 

Tezkereler 
1. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve 

Bakaya Kanununun birinci maddesinde (ve ce-
raimi mızkûreye merbut ve müteferri olarak fai
li asli addedilen) fıkrasının tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/224) (Adliye En
dim xıine) 

2. — Seferberlik ve cephe zammt mnavnn m'\-
taallik Kanunun birinci maddesinin (A) fıkra
sının tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut tez
kere (3/225) (Müdafaai Milliye Encümenine) 

Takrirler 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, ruzna-

menin yirminci maddesini tenkil eden etıbbanın 
hizmeti mecbur esi hakkındaki Kanuna iki madde 
tezyil edilmesine dair olan tekV.fi kanuninin 
müstaceliyetle ve derhal müzakeresine dair tak-
r'A. 

Riyasetti Gelileye 
Etjibtoanın hizmetli meoburesi hakkındaki ka

nuna zeylen tanzim kılmam ve ruznamemizin yir
minci nuıraıarajsMi4a muıkayyedolan lâyihai ka
nuniye otibbayı mülkiyenin hizmeti maksurele
rinle aldo'lmak ve şu sırada efradı oedidortin tah
tı silâha davet •edilmeGi hasebiyle süratle mü
zakeresini istilzam etmekte olduğundan müsta-

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında bir 
itiraz var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. 

cöliyetle ve derhal müzakeresini arz ve teklif 
•eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim evvelâ kanunun müstace
liyetle müzakere edilip edilmiyeeeği'nıi reyi âli
nize koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Ailesini rcye koyuyorum. Kabul e'tmiyeniler 
lütfen el kaldırsın. Bir daha roye koyacağım efen
dim. Müstaceliyetle ımüzakeresini kabul eden
ler lütfen ayağa kalıksın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenelr lütfen ayağa kailksıaı. 
Kabul edilmiştir efemdim. 

Derhal müzakereci i'eıln ısrar ediyor musu
nuz efendim? 

Efendim ruzncraınmizde mailûımuâliniz Bele
diye vergi ve recimleri hakkındaki Kanun ile 
Köy Kanrnu vardır. Bu kanunlardatn sonra şim
di müstacıeliycıt'le müzakerec/ni kabul ettiğimiz 
bu kanun ruznacmeye konacaktır. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Fakat on
lar S'Oilı ve Pazar günü müzakere edilecektir. 

REİS — Efendim başka müstacel mevaddı-
ımız yoktur. Bittabi bu kanunllar müzakeırs edi
lecektir. 

TALÂT B. (Kângırı) — Efendim 05a ted
risat muallimleri hakkındaki kaniim lâyihasının 
Muvazenei: Maliye Encümeninden Heyetli Umu-
miyeye sevk edildiğini gazetelerde gördük. 

REİS — Evet 'efenıdim, malûmat gazetelerde 
kalmıştır. Sordum, henüz evraka böyle bir şey 
galmemiştir. 

TALÂT B. (Kâng-ırı) —Makamı Rl'yaoetteın 
temenni ederim, çabuk gcılsin. 

REİS :— Efendim Muvazenei Maliye Eneii-
m'eıninden temenni ederiz, çabuk geilıirsinüer. 

Cevaplar 
REİS — Efendim, Sıhhiye Vekili Refik Bey 

Anadolu halkının mâruz bulunduğu verem, sıt
ma, frengi hautabklarmıa dair B>ozok Mebusu 
Baroda Beyin, 

2. — EVRAKI VARİDE 

http://tekV.fi
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Bblu HastanesiriiTi 1340 bütç'GSİn'den hariç bı
rakıldığı doğru olup olmadığıma dair Bolu Me
busu Şükrü Beyin, suallorine esvap veneeelder
dir. (RefJk Bey yok seslcc'i) 

2. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Bit-
yük-Menderes nehri mecrasının tathiriyle arazi
nin erva ve İskası için ne düşünüldüğüne dair su
aline Nafıa Vekili Süleyman S^rrı Beyin şifahi 
cevabı (6/135) 

REİS — Okuyoruz : 

R'yarDti CoTileye 
Dinar kara.bası civanından çıkıp Deoıizli ve 

Âyd:n viilâyctlerlrjden geç&rak her sone tuğya-
ıhiyle milyonlarca lira. zarar iras eden ve bir çok 
göller ve basıklıklar husulüne de sebebolarak ' 
hayati1 umum iyeyi de rahnedar ock'nrlk A'kdenuzıe 
dc'külcn Büyük Menderes Nehri hakkında Nafıa 
Vcıklîimizln vaktiyle bir raporuna vâkıfım. Bü
yük Mondo^âs 'Nehrinin Nili mübarcık haline if
rağına büyi'tk masraf değil vâkıfane büyük gay-
vhi lâzımdır kanaatindeyim. Bu Menderes Neh
ri tathir ve arazi irva ve İska edilecek olursa 

fccıten müspet ciduğu üzere bir milyon yüz on 
yedi' bin dönüm araai sulanacak ve yüzelli bin 
dönümü mütecaviz batak arazi kuruyacr.ık, mu-
hafazai'sıhhat ve temini servot noktasından mil
let ve'IIa-rinei millet ihya olacaktır. Nafıa Ve-
feilri va.klly le. bu Menderes hakkında rapor ve r - ' 
diği,. pç;k büyük menafii teaııin edeceğini rapo
runda bildirdiği cihetle ve bugün rapomnu mev
kii fille tatbik edeçe-k maikanıda bulunmarÂyle 
bu büyük Menderes mecraöîmın tırV'hir ve arazi-
ri'n irva vo İskası hakkında re düşünüldüğünü 
¥©kâk:ti Calileden sual ve şifahi cevap içlerim 
efendim. 

4 Şubaıt 1340 
- : ; -.; Montaşe 

Esad 

- NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(İstanbul) — Muhterem mollamızın vâki olan 
»ııali, hakikaten cevabı güç verilebilecek bir 
sualdir. Bundan on sene evvel yapılmış olduğu 
tetkikatı şimdi mevkii İktidardasınız, binaen
aleyh evvelce yapılan rapor bir tasavvur idi. 
Fakat bugün mevkii icraata koy demek ağır 
bir' ŞevdıK Çünkü evvelemirde hep'miz biüvo-
rûz İti bu suların bizde yaptığı tahribat ölçü-
lemiyccek derccedo çoktur. lkiucioi> sularımız 

yaz zamanında gayet az, kın zamanında gayet 
çok gelir. Sonra her nasılca dağlardaki orman
ları da çok keco işler, nehirler etrafa fazla ta
şıyorlar. ve yağmur yağmıyor, işte geçeni erde-
şurada birçok yerlerde kalıt vâki oldu. Tohum
luk verildi. Sonra da hepimiz biliyoruz ki su
ni selâma almaksızın bundan sonra da hiçbir 
vakit Amerika ile bilmem neresi ile rekabet 
edemeyeceğiz. Çünkü sulanan bir tarlanın ve
receği temettü yüzle yüz otuz fazadır. Biz is
tediğimiz kadar vesaiti nakliyeyi tekemmül 
ettirelim. Hattâ bedava nakledelim. Onlar ydne 
bize rekabet edecektir. Binaenaleyh biz onla
rı yapmaya mecburuz, Sonra bir de dünyada 
pamuk siyaevti vardır.. Hepimiz biliyoruz ki 
pamuk siyaseti bâzı memleketlerde harbi bile 
intacediyor. Halbuki binim memleketimizin bir
çok yerlerinde pamuk yetiştiriliyor. Fakat 
suni sulama olmackkça pamuk yetişmez. 

Nüfus siyasetine gelince: Hepimiz büyük 
bir nüfus y'yaseti takibediyoruz. Nüfus siya
setinin tabaklama sebebij^ct verecek şeylerden 
birini de suni sulamadır. Uzun söylemek iste
mem. Mısrr gözümüzün önündedir ve Mehmed 
Ali Paşa zamanında başlamıştır. O zaman dört 
milyon iken bugün ondd milyon nüfucu haiz
dir ki bu da mükerrer suni sulamak ile olmuş
tur B'z'.m öo bııgiuı nok mahallcr'mlz vardı". - Fa
kat kuvvetlidir. Malûmuâliniz büyük olduğu 
için Tapalamakla değil suni sulamakla olmuş
tur. O halde mollamın, arz ettiğim gibi bugün 
en mühim ve en büyük âmille:ıi mevkii tatbi-
İra koyunuz demeleri müh'mdir. Fakat cevap 
vermek için de güçlük çekeceğim. Çünkü her han
gi bir şeye bu sular hakkında teşebbüs edecek 
olursak gerek Adana ve gerek Menderes, daha 
sonra güzel BuKu'nm Yeşil Ovası, daha sonra 
buna mümaril şeyler güzel ovalarımız sarf ede
ceğimiz paraya yüzde elli fazla temettü vere
bilir. Haşaratı da nazarı itibara alacak olur
sak hararat hiç mesabesinde olduğu halde % 5 
temettü veren yalnız bir mesele karş ındayız 
ve buna evvelâ Bursa ovasından başlamıştık. 
Orası bitmiştir. Fakat henüz keşiflerini b'tire-
med'klcrimiz vardır. Sonra Menderes için de 
aynı keşfi yaptırdık. Fakat birtakım harbler, 
darpler, en sonra da Yunan işgali husule gel
di. Binaenaleyh Menderes'i de bitiremedik. Son
ra Gediz'e başladık. Onun da yalnız esat* şey
leri, nirengisi tesbit edilebildi. Adana/ya baş* 
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ladık, onun da nirengisi yapılabilmişti. Gele
cek sene yapabileceğimiz bir şey varsa o da 
Bursa ovasıclır. Oranın kcşfiyatı •. bitmiştir. Di
ğerleri ılçin bu sene bütçeline yalnız keşfiyat 
masrafı ile haşarat için bir para koyacağız. 
İnşallah keşfiyata başlar ve hitama erdiririz 
ye ondan sonra Meclisi Âlinizden tahsisat ta
lebedeyiz ve onları mevkii fiile koyarız. Bura
da Heyeti Umumiyeye bir fikir vermek dçin 
şunu da arz edeyim ki, bu keşifler için yaptı
ğımız tahkikatta bunları ufacık teşebblisatla 
meydana getirmek mümkün değildir. Yalnız 
Menderes ılçin 6 milyon altın mayjaf istiyor. Bu 
zamana göre hc3ab?decek olursak yirmi milyon 
lira eder. Fakat bundan on sene sonra vâki 
olacak temettüü safi - haşaratı hiç nazarı iti
bara ahnmaz:a - yüzde elli oluyor. Heyeti Muh-
teremenizi temin cdcbiMrim ki Mendere.3 ile Irak 
aracında yapılan mukayesede Menderes'in Irak'
tan daha iyi.mahsulât verebileceği aşikârdır. 
Çünkü birtakım mahsulleri yardır. İklimi daha 
müsaittir. Sonra da müstehlik olan yerlere daha 
yakındır. Sonra ikinci bir şey ile tatmin edebi
lirim. Bu yirmi milyon lirayı birden bire bir 
safhada sarf edecek değiliz. O fazlalığa muka
bil inşaatı tedrici bir surette yapabileceğiz. Ya
ni bir safhasını yaparız, üç safha-j.nı bırakırız. 
Birini yaptıktan sonra diğerini de ikmal ede
riz. Binaenaleyh inşallah bunların keşiflerini 
bitirdikten sonra, mevkii fiile getirmek için 
sizden tahsisat istiyecsğiz ve o zaman maksat hâ
sıl olur. 

REÎS — Kâfi mi efendim? 
ESAD EF. (Menteşe) — Efendim söz istiyo

rum. Arkadaşlarım geçen sene Mayıs ayında 
idi. Çine Kazalından Bozdoğan'a gidiyordum. 
Menderes kenarında ahalinin yağmur duasına 
çıktıklarını gördüm. Ben de aralarına gittim. 
"Sıfatıma hürmetcn beni de aralarına buyurun 
ettiler. Dedim ki «Ey benim kardeşlerdin! Bu 
nehir şurada akarken yağmur duası için Al
lah'ü Azimüşşana hiç el uzatılır mı? Allah bu
nu, abes mi halkctmiştir, niçin bunlardan isti
fade etmiyelim? Dağları ben, cismi camid ola
rak halketmedim. Yerin derin tabakalarından 
rızkınızı arayınız diyen edinimiz, akan sulardan 
istifade ediniz. diye bize emretmiyor mu! De
yince,, bana no cgyap verseler beğenir mblnlz! 

2 . 1340 C : î 
I Bunu söyliyen hem de bir Hasan dayıcıktı. «Ho

ca efendi sekiz, on seneden beri bu nehrin ke
narında mühendisler dolaştılar. .Bunların ha
ritasını aldılar. Bılz de Hükümetimize baktık, 
bize önayak olacak, tarlalarımızı mühendisler 
sayeylnde sulayacak diye ümldettik. Halbuki 
Hükümetten fayda görmedik de işimiz Allah'a 
el uzatıyoruz» demesinler'mi! Buna verilecek 
cevap bulamadım. İşte Nafıa Vekilinden -bek
lediğim buna dair daha ziyade tafsilâttı; 
İki milyon sarı lirayı hesabettiler (20) milyon 

Jiraya çıkardılar. Halbuki hesabmı verirken 
diyeceklerdi ki, birinci ve ikinci sehelerindeki 
hâsılatı gayrisafiycv (276> 192) Lira* üçüncü m-
nede dördüncü seneye kadar (552) bin bilmem 

I kaç diye şöyle lâyikiyle hesap vermiş olsalar
dı, bu Meclisi Âli, eminim ki: Hemen bir karar 
verecek ve Nafıa Vekiline emredecek ve bunun 
biran evvel keşfini yap; gelecek sene Mende
res'i tathir et, o araz'yi irva et diyecekti. Ve
kil Bey tam mânasiyle bu emri azîmi üzerine 
almak inemediler. Çok rica ederim. Madem de^ 
diler İd bunun keşfilni yaptıracağız. Ben, bu 
sözü namusudur diye senet telâkki edeceğim. 

i Arkadaşlar vekile soruyorum. Nil'i mübarek ci
hetlerinde olan arazi yüzde kaç verir, soruyo
rum Vekil Beyefendi? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI & 
(İstanbul) —-Eılre on iki, on dört verirler. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Peki Monderoşs»© 
verir?. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(İstanbul) — İ l k seneleri bire yirmi verir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — O Nil'i mübarekin 
aktığı yerlerde acaba tnyeban «olacak bir ağaç 
görebilir mkıin? Bu benim Menderes kenarı Ve
kil Beyefendi? (Handeler) Beş dakikalık sö
züm var Reis Beyefendi, dört dakika söz söyle
dim. Arkadaşlar Nafıa Vekâletimiz, b t ı l l eh -
deres'e gözünü diksin, açsın ve dllâ açarız.' (Han* 
deler) " 

REİS — Efendim Sıhhiye Vekili Bey gel
mediği için kendilerine .aidolan oaallere verile
cek esvabı celsei âtiyeye terkediyöruz.l Binaen1 

alcyh ruznamemizde mevcudölan Belediye Re
sim ve vergileri hakkındaki Kanunun Jbakîyei 

I müzakeratına devam edeceğiz. 

- 8 5 -
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4 - MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1 — Belediye Vergi ve resimleri hakkında 
Başvekâletten mevrut 1/423 numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

Madde 24. — Belediye hududu dâhilinde 
her nerede olursa olsun, aleni müzayede ve mü
nakaşa ile satılan her nevi eşya ve emvali men
kule ve gayrimenkule esmanmdan âzami yüz
de iki buçuk müzayede, münakaşa, tellaliye 
resmi alınır. Miktarı belediye meclisince tâyin 
olunacak işbu resim, müzayedede müşteriye, 
münakaşada talibe aidolup belediyece istifa 
olunur. Belediyeye malûmat verilmeksizin hu
susi mahallerde müzayede icrası memnudur. 
Bilûmum devair (Düyunu Umumiye ve Reji de 
•dâhil) ve mahakim ve icra dairelerince vuku-
bulacak müzayede ve münakaşalar dahi işbu 
resme ve aşar müzayedesi kanunu mahsusuna 
tâbidir. Perakende suretiyle ve ashabı tarafın
dan satılan eşyayı hasise iıbu resimden müs
tesnadır. Tellâller beled'yece tâyin olunur. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
diler 24 ncü maddenin samından evvelki fıkra
sında diyor ki devair (Duyumu Umumiye ve 
Reji de dâhil) ve mahakim ve icra dairelerin
ce vukubulacak müzayede ve münakaşalar da
hi işbu resme ve aşar müzayedesi kanunu mah
susuna tâbidir. Burada Duyumu Umumiyeden, 
bahsediliyor. Malûmuâlinizdir ki İstanbul'da 
balıkçılar Düyunu Umumiyede balıklarını mü
zayede ile satarlar. Ve İstanbul'un balıkçı es
nafı bilhassa son senelerde çok ağır bir vazi
yete düşmüştür. Bu ağır vaziyetin esbabı muh-
telifesinden birisi de babkçılardan alınan muh
telif vergilerin büyük bir yekûna baliğ olması
dır. Balıkçılardan resim olarak yüzde yirmi 
alınmaktadır. Resmi miri nam: yi e ondan başka 
yine düyunu umumiye tarafından tahsildariye, 
kalemiye, ambarcılık namlariyle yüzde üç re
sim alınmaktadır. Bundan başka daha birçok 
vergiler ve bahusus bunlarda kredi işi iyi tan
zim edilmediği için tahsildar namı verilen bir
takım adamlardan yüksek faizle para alınmak 
mecburiyetinden dolayı yüz kuruşluk balık tu
tan adam bugün o ı yüz kuruşluk balıktan an
cak cebine 26 - 27 kuruş koyabilmektedir. Ve 
tahsildariye, kalemiye ambarcılık namiyle dü
yunu umumiye tarafından alman verginin hâ-

hilinde müzayededen dolayı alman resim de dâ
hildir. Şimdi buna ilâveten 24 ncü madde ay
nen kabul edilecek olursa ayrıca bir yüzde iki 
buçuk daha alınmış olacaktır. Bu suretle o 
adamların kazancı yüz kuruştan yirmi beş ku
ruşa inecek ve zaten inhitat halinde bulunan 
bu sanat ki İstanbul'un mühim menabii vari
datından birisidir. - Daha ziyade tedenni ede
cektir. Malûmuâlilerinizdir ki İstanbul'un bir 
sanatı da balıkçılıktır. Bu sanat, bu suretle da
ha ziyade inhitata sevk edilmiş olur. Zaten bu 
hususta hazırlanmış bir kanunumuz da var
dır. İktisat Encümeninden geçmiştir. Mevcut 
ruznamenin son maddelerinden birisini teşkil 
ediyor. O hususta daha fazla malûmat verme
ye hazırız. Her halde istirham ediyoruz ki bu
rada düyunu umumiyece zaten istifa edilmek
te olan bir verginin bir de belediyeler tarafın
dan alınmaması ve esnafın daha çok ıstıraba ve 
müzayakaya düşürülmemesi muvafıkı adalet 
ve nasafet olur. Binaenaleyh bendeniz ve refi
kim Ahmed Hamdi Bey bu hususta bir takrir 
takdim ediyoruz. Yirmi dördüncü maddenin 
so'n fıkrasındaki (Eşyayı hasise) kelimelerin
den sonra (İstanbul'daki Balıkhane müzayede
sinin) de ilâvesini rica ve teklif ediyoruz. Onun 
ilâvesi kabul edilecek olursa müstesnalardan 
mâdudolur ve bu suretle İstanbul balıkçıların
dan iki defa müzayede resmi alınmamuş olur. 

MUSTAFA FEYZİ EF. (Konya) — Bende
niz encümenden bir sual sormak istiyorum. 
Maddede âzami yüzde iki buçuk müzayede, 
münakaşa tellaliye resmi alınır, deniliyor. Hep
si bir ad mıdır? Yoksa ayrı ayrı mıdır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Hepsi bir addır. 
MUSTAFA FEYZİ E. (Devamla) — Öyle 

ise müzayede ile münakaşa zaittir. 
VEHBİ B. (Karesi) — Değil efendim. Mü-

zayedat, münaıkasattan alınacak tellaliyedir. 

MUSTAFA FEYZİ EF. (Devamla) — Son
ra, son fıkrada «Satılan eşyayı hasise» denili
yor. Bu eşyayı hasisenin miktarı kaç kuruşa 
kadar takdir edilmiştir1? 

"VEHBİ B. (Karesi) — Bir fakir pazar ye -
rine bir kaç eşya getirmiş sat-yor onlardı*. 

MUSTAFA FEYZİ EF. (Devamla) — Fi
yatı kaç kuruştur ? 

— m 
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. -VEHBİ B. (Karesi) ~ Her kaç kuruş olur
sa.; ; 
. . MUSTAFA FEYZİ EF. (Konya) — On li
ralık da bin liralığa karşı hasis olur. Şu hal
de beş yüz kuruşa kadar veyahut bin kuruşa 
kadar diye ,tâyin etmelidir. Sonra arz edece
ğini, bir nokta daha var, Asıl mühimmi budur. 
«Tellâller belediyece tâyin olunur» diyor. Bun
ların ücreti şu istifa edilen rüsumdan mı veri
lecek, yoksa tâyin edilen tellallar yine kendileri 
içiiı ayrıca bir res'.m daha mı alacaklar? 
- VEHBİ B, (Karesi) — Hayır efendim, ka
nun haricinde hiçbir kimse beş para alamaz. 
Belediye onların maaşını verecek ve bu eskiden 
beri böyledir. Müsaade buyurursanız bu mad
de hakkında, izahat vereyim, mesele tenevvür 
etsin. Bu maddede yine dünkü bundan evvel 
göçen madde gibi ve o maddenin aynıdır. Ya
ni buigüne kadar bu, yüzde iki buçuk tella
liye resmi istifa edilmektedir. Yalnız bizim bu
rada tasrih ettiğimiz nokta (münakaşa) mese
lesidir. Yani lâfzı kanun evvelce yalnız müza
yedeye münhasır olduğu için (münaıkasa) ke
limesini de ' ilâve ettik. Devletçe alınan birçok 
mallar münakaşa suretiyle alınır. Satan adam 
kendi hesa'bına satıyor ve bunların tellaliye 
resmini de kendisi verecektir. Bu ;bir. İkincisi, 
düyunu ve reji de dâhildir, dedik. Dahiliye En
cümeni düyunu umumiyenin ipkasına taraftar 
olmamıştır ki, düyunu umumiye ve reji diye 
milletin istemediği bu iki kelimeyi burada tas
rih etsin. Bu, onu tasdik mahiyetinde değildir. 
Bunu arz ve izah etmek isterim. Buraya geç
mişi elyevm mevcut bulunan ve yakında kalk
masını, beklediğimiz düyunu umumiye idarele
rinde. vukua gelen müzayede ve mubayaatta 
resim alınmasına itiraz edilmektedir. Eski ka
nunda bunlar olmadığından onun tefsiri mahi
yetinde olsun diye koyduk. Yoksa reji ve dü
yunu umumiye bilyelerinin mahiyetlerini , bu
rada-tesbit edelim, mevcudiyetlerini kanunda 
tasdik edelim mahiyetinde değildir. Bu izahat
tan sonra arzu buyurülursa bu fıkrayı tama
men tayyetmek daha doğru olur. Yusuf Beye
fendinin buyurdukları balıkçılardan alman 
.resme gelince : Bendeniz de Hamdi Beyefen
diden balıkçıların vaziystlerini .uzun uzadıya 
dinledim.... Hakikaten binlerce meşakka rağ
men.. hayatları pahasına elde ettikleri mahsu
lün ân^ak yüzde yirmi beşi kadarının cepleri-

' ne girdiği izahatından j anlaşılıyor. Fakat bu 
demek değildir ki, Belediye Resminden muaf 
olsunlar. Her halde bu, bunu istilzam etmez. 
Belediye. Vergisinden muaf olacaklarına kendi
lerinden yolsuz yere al nmakta olan diğer ver7 

giler alınmamalıdır. Lâğvedilmeli veyahut şu
nun bunun almakta olduğu paraların alınma
masını temin etmelidir. Yoksa memleketin ver
gisinde âmmenin sıyanetini muhazafa etmek 
lâzımdır. Binaenaleyh burada istisna kabul et
mekten ise balıkçıların ahvali iktisadiyes'ni ıs
lah ederek onları şuna buna haregüzar edece
ğimize memlekete vergi verdirmek daha muva
fık olur. Onun için esasen meveudolan bu mad
denin yani eski Belediye Rüsumu Kanununun 
meveudolan bu maddenin aynen kabulünü ri
ca ediyoruz. «Düyunu umumiye ve reji» fıkra
sının da tayyını muvafık görüyoruz. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim eğer belediye siyyanen onlardan da ala
cak olursa, şimdiye kadar düyunu umumiyenin 
almakta olduğu verginin derhal hazfı için bir 
çare bulabiliyor muyuz? Velev ki bir kaç aylık 
için olsun. Çünkü sizinle tamamen hemfikriz. 
Fakat o kalkıncaya kadar bu adamlar yüzde 
iki buçuk verirken yüzde beş buçuk verecekler
dir. Buna bir çare bulacak olursanrz dediğiniz 
şey olur. Madem ki kalkmak esasında müştere
kiz, buyurduğunuz "gibi maddedeki" «Düyunu 
umumiye ve reji1» kelimeleri hazfedilirse 'mak
sat hâsıl olur. ••" 

V E H B Î B. (Karesi) — Kabu l efendim. 
TAHSİN B. (Aydın) — Vehbi Beyefendi! 

bu tellâllar belediyece tây in o lunduğuna göre 
bunla r maaşlı memur mu olacaklardır? Maaşlı 
memur .iseler o halde onlar tellâl olmazlar. 
Şimdi bu tellâllar sây ve gay re t i nisbetinde sa
tacağı mallardan ya nısfını veyahut rub'unu 
hisse olarak almak şar-tiyie ifayı vazife ederse 
sair memurlar gibi çalışmazlar. Bu böyledir. 
O diğer emsalinden fazla kazanmak için daha 
ziyade çalışmak mecburiyetinde bulunmalıdır. 
Onlar satacağı malın' kıymetini haddi" kifâyeye 
vardırmcaya kadar, malın hakiki fiyatını ver-
dirinceye kadar uğraşsın. Memur olunca bunu 
aramaz, uğraşmaz, öteki; memurlar gibi olur. 
Bundan başka meselâ bir memlekette birtakım 
tellâllar vardır. Malı taşacak olana, adam o,tel
lâllar hakkında bâzı şeyler işitir veya müşahe-
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de eller. *î)ürüskt Ifetreket etm'ediklerinden dolayı 
itimadı zail olur. İster ki kendi itimadettiği 
adama mallarını sattırsın. Belediye yüzde iki 
buçuk Tellaliye Resmini almak şartiyle bir 
adam ayrıca bir ücret vermek .üzere kendi ma
lım istediğine sattıracak olursa bu muvafıktır. 
YökSa tehlikeye .düşecektir. Bunu komisyonu 
âliniz nazarı dikkate aldı mı ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim tellâlların 
belediyece tâyin edilmeleri herkesin menfaati 
iktizasındândıır. Çünkü birtakım adamlar hır
sızlık malları şurada, burada satmaları ih ti
mbali vardır. Tellâlar 'mâruf ve muteber a&am-
ıla'r olursa her 'hangi bir adamın satacağı eşya 
ele geçebilir ve meydana çıkabilir. Birisi bu 
itibarla. İkincisi, Tellaliye Resmi varidatı be
lediyedendir. Binaenaleyh onu cibayet edecek 
belediyedir. Bunu hor yerde olduğu misiM be
lediyeler ihale ederler ve bunu bir veya bir
kaç tellâl iltizam eder, kendileri diğerlerini 
muvazzaf ve maaşlı olarak tutarlar ve bunlar 
(belediyece malûm olur. Her hangi bir adam 
(tellâl sıf atiyle bir adama malını şattırabilir. 
Yani .para ile bir adama nida ettirip malını 
sattırır. Fakat tellaliye resmini belediyeye 
varmak mecburiyetindedir ve teamül de böy
ledir ve muamele el'an böyle cereyan etmekte
dir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim tellaliye . 
için alınacak yüzde iklbuçuk rüsum, doğrudan 
doğruya muvazenei umumiyeden alınıyor. Yi
ne müstahsıllardan alınıyor. Bunun memleketin 
ımenabii isfcitos*a'liyes':ne bilhassa müstahsıllara 
zarar verip vermediği ve bu suretle muvazenei 
tiımttmiyoye zarar yapıp, yapmıyacağı düşünül
dü mü? Bu hususta memleketin muvazenei 
ikt&adiyesine ne derece'tefini olduğu nazarı 
itibarıa alındı mil 

VEHBİ B. — Efendim... 
EMİN B. (Devamla) — Müsaade buyuru

nuz! Bir kelime daha ilâve edeceğim. Muvaze
ne! Umumiyeden çıkıyor ki, Müdafaai Milliye-
rtin böyle münakaşa suretiyle alacağı hor nevi 
hububata mütaabhit tarafından yüzde ikibu-
çuk zammedilerek o suretle parası alınıyor. 
.Şu halde biz Müdafaai Milliye bütçesine yüzde 
dkibuçuk fazla para masraf yapıyoruz. Yani 
Şivhalde... 

VEHBİ B. (Karesi) — "Sualiniz neresi iso 
(Orasını anlatınız."Bendeniz karıştırdım. 

EMİN B. (Devamla) — İ M İ malssafdım şu
dur. Yani dolambaçlı yolardan gittiğimizi his-
s'etmiyerek bilvasıta vergilerlıe halkı igfal '©di
yoruz. O da anlıyor ya.. Çünkü, bali kaknıyor. 
Binaenaleyh -böyle muvazenei nmumiyeyi aldan
maya ne lüzum var? Belediyelere vê iAmek üze
re bir milyon lira, iki milyon lira tahsis -edelim 
bitsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozök) •—- "Mütâ-
ahhitler verecektir. 

EMİN B. (Eskişehir:) •— Vormiyeffek bilâkis 
mu.vazea.ei uınumiye verecektir. Ve .Tnü&tahsıl-
lar vereeök. Bu ihusus'ta bilhassa İktisat Veki
linin de mütalâası alınmasını teklif rediyaram. 

VEHBİ B. (Karemi) ••— -Efendim bendeniz 
bunun iktisadı memleketle neresinin alâkadar 
olduğunu anılıyamadım. Yalnız alâkadar . 'gö
rünmek Mnllen bir noktayı arz-edeceğim. Ek-
serisi bu "memlekete münhasır -değil. Bilâkis 
ekserisi hariçten girecek perakende ve pejmür
de mallardır. Bunlar ya müzayede yerinde sa-
tulaca.k miras -malları, yahut bir memurun bir 
taraftan diğer tarafa nakletmesi dolayısiyle 
sattırdığı eşyaya veyahut bir tacirin eşyasını 
tasfiye etmesi gibi hususata münhasırdır »ki, 
bunlar ekseriyetle hariçten gelmiş eşyadır. 

İkincisi : Muvaizenei Umumiye ile alâkadar 
olup olmıyacağı kısmıdır ki, ^münakaşaya aido-
lan. kısımdır. Devlet bir malı ne kadar alacak
sa ondan aşağı olduğu zaman münakaşayı iha
le eder. Demek ki, belediyenin bu alacağı resim 
tacirin kendi alacağı kârından gidecektir. Mü-
taaihhit yüzde ön kâr edeceği yerde yüzde ye-
dlbuçuk kâr."edecektir ve bunu nııuvazeırei umu
miyeden değil tacirin edeeeği kârdan tesmiş 
olur. Bittabi belediyeler bu suretlerde gerek 
muvazenei umumiyeden ve /gerek tacirin cebin-
den olsun isitifa.de etmiş olacaktır. Bu Tellaliye 
Resmi o memlekette vukua gelen müzayedenin 
hüsnü suretle cereyanı temin içindir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
- - Bendenize sözü sirayet ettirdiler. Onun için 
arzı malûmata mecbur oldum. Emin Beyin tev
cih ettikleri sualler bendenizce varittir. Bilû
mum münakaşa ve müzayedeler üzerinden yüz
de ikibuçük Belediye Resmi namı altında bir 
resim alınacaktır. Bittabi Tellaliye 'Rüsttmtı 
öteden beri belediyenindir ve belediyenin hak
kıdır. Fakat eskiden binde beşti. "Şimdi yüzde 
ikibuçuğa •çukarıycüruz. Yani bu nis&eföe res-

— ss 
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mln aisıböti irâzırasma iüş§ .misli tzam vardır. 
Aleni »müza3®deİ5r .eşhasa aidoiduğu gibi .eksae-
riyati -aaînıeısi «de Hükümete »aidalabilir. Yani 
HöMmethı :de elinde Jbıulunan nnüıfcerakim *egya-
yı raenıkulesmi ve .jemvalı .enüriyasini bilmü-
2fty*©de isaitonası lâ&ımgelir. Binaenaleyh .Hükü
met 4nalıain müza*yM4&İhe İştirak edecek .adam
lardan 4a $ûizde ikibu$uk -ÜMlâliye Resmi alı-
îiaûa4alar. .Keza .Hükümet .namına vükuıbulan 
ıbaılûattum;;münakaşalar yine :yüzde ikihuçuk .nis-
Mtin&e Jbir .ısesme-taıbi olacaktır. jSerek.müza.y&-
ı&ade "ıg-e-ısek .münadsasada taliboian .bittabi bu-

• nu ^cebinden vermez. .MüzayadeTyi .nazarı itdıba-
m »alısşak, faaz ediniz iki, -Devletin tenıvali var
dır, ml^av. IRrosda e&yasını • satıyor. ü^ştori 
•ataesigi mal «kendisine jyüz jjrariuşa idare *edd-
-yorpsa /Mttaftji aldığı iemval üzerinden .yüzde 
ikibaçıuk da Tellaliye ;Resmi namı ..altında he-
liedly^ye bir nesini ve?e©ejğini dijgünerek malın 
kend ine >yüz .üdteuçuk kuruşa .mal olabikısçği-
iüi Jailir sve bittabi ikenfl-islne .idare redeceık olan 
iİyafcı, .tyüzde ikjbuçuğu »nazarı itibara «alarak 
iâyin mk&r. Netme itibarıiy&e -bu ÜEelMliye -Res
mi emvali iiemîrjysden Tçıkar. IMüzayedeter ;de 
böyledir. Münakaşayı da alıraaik aynı vaziyet
ledir. >Kırk 'paraya "almak ihtimali -olan Jbir aşş-
yaya yüzde ikibuçuk nisbetinde .cesim rzam-
meftmrâk Iâzım^elir. "Bircaenateyh yüzde ikibu
çuk nisbetinde Hükümet fazlaya ihale *etmek 
toseburiyetind^ İcalır. Şu iıalde bİiumjîm Dev
let î^müzayedatı -ve »münafcasatı -yüzünden .Bazi-
ı&^nin m\$bxg&mw olacağı ve Tnu^azeneıi ;ıma-
ifiijyeaıin smülazamr solacağı tedibidir. 

SÜLEYMAN SIRRI "B. (Bozök) — Hükü
met aşar satjyoç, almıyor mü? 

tKffiİSAir V E K M OEASAN ;B. :(B™mIa) 
-— fötŞnıa "ütmommiz â$ar ımüzayedesi dahi im 
•THödcteyc dâhil olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Aşağıda var e'fen
dim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN »B. (Devamla) 
— 'İfitima^ediyoKSanıa-o 'franka. Yani eşya .satı
cı evlevjyetle-»dâhildir. Yalnız bir mesele vardır 
M, W&VL »nazarı .dikkati .âlinize »arz etmek »mec-
teny^itl^'0yim. -BüyjcrnfU axmumtye;ye aidolan 
müzajsaıie wv ;münakasalaT *dahi düyunu ;umu-

*mi$eümm icm saailen müz^yedelea* meyanmda, 
4&ha«a Mx - Mıfoftrone mm^fMeeb ma$âxv, ü n 

müeasBSfi Jbiihassa Jjatanbullu yakandan Jtlâkû-
dar eden bir meseledir. Başka yerde -tuttuğu 
balığı isatmaya, .balıkgılar, avcılar mezun olma
dığı %in .tutulan balıklar .balıkhanede ,oemedi-
lir we .di|yunu nımumiŷ e d« .müzayede-MB ma
navlara satılır, ,0nun .masarifi yevmiye ve tah-
siliye .olarak birtakım masarif i de vardır. Neti
ce itibar^le .bütün .masarifi müzayede ve saipe 
zavallı balıkçıların .sırtından ,çıkar. Malûmua-
liniz Jbalukçıilar hicjbir müstahsilin .tabi olmadı
ğı -derocede ajır .resme ..tabidirler. Yani hasıla-
iı îgayöisâfiyünin ..yüzde yirmisini Saydımahî 
namı raJtmda .diiynınu umumiyeye verir. Bu bir 
navi ü§ür ^pibiıdir. JMahsulâtı .saireden sekizde 
bir .olduğu .halde saydımahî beşte hirdir. Bun
dan başka iıu .balı'khane içerisinde kalemiye, 
tahsüiye ve .^aine .suretiyle „yine .balıkçılara 
iahnıiil«edilen bir .resim,.daha vardır. .Netice iti
bariyle balıkçıların hasılatı gayrisâfiyelürinin' 
rub'u, yani yüzde yirmibeşi elLerCnden çıkmak
tadır. - Şimdi 'bir de bu hasılat üzeninden yüz
de ikibuçuk Tellaliye "Resmi -alınacak "olursa 
bu da yine balıkçıların -sırtına bin^eceıktir. Bil-
-hassa 'bunların istisna edilm'Oİeri başka bir ka
nunda 'vardır. Bunların resmi yalnız bununla 
dalmıyor. 'Bunlardan senevi -maktu bir para 
alıyotrlar. Adam başına, kayıık ba^ma $ehrema-
TTöti -föhfî bir lira -kadar bir 'para alıyor. Bina
enaleyh bunlar pek ağır rüsuma tabidir. Yani 
baiı'kçSlarm ^vaziyeti İstanbul'da ıjayet fenadır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — D hal
de Vekil Jİgysafendi! Bizim teklifimiz'e iştirak 
odiyorsanız, teşekkü r ederiz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla). 
— Hay iı&y efendim. Binaenaleyh bu balıkçı
lar, bu »münakaşa ve müzayede .şeklinden dola-
.yisiyle fevkalâde ağır bir resme tabi olacak
lardır. Binaenaleyh bendeniz encümenden is
tirham edeceğim, bu maddeyi yeniden tetkik 

'buyursunlar. Alâkadar olan vekâletler, daire
ler ' toplanalım ve 'bu maddeyi yeniden tötkik 
edelim. ̂ Buıru arz 'ediyorum. 

.REİS—-JSnaümen jnaddçyi ;g£ri isi^car 

VEHBİ B. .(Karesi) — Hay Jıajr efendim, 
istiyoruz. 

JlEİS —iEfendıim. .Mevcııt takrirlerle bera
ber ona 5göce »tetkik edilmek büzere »maddeyi en-

jBÜmen» i^-4fidjjaaruz.. En,f:üımen .kfindişi .tadil 
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edecektir. Yirmi beşinci maddenin müzakeresi
ne geçiyoruz: 

Madde 25. — Belediye hududu dahilinde 
mukayyet çift hayvanlı kira binek arabaların
dan şehrî âzami yüaolli ve tek hayvanlı kira 
binek arabalarından şehrî yetmlşbeş, manda 
ve öküz nakliye arabalarından şehrî yüz ve 
çift hayvanlı yük arabalarından şehrî yüz tek 
ıhayvan'lı yük arabalarından şehrî elli ve yük 
binek ve kira hayvanlarından şehrî yirmibeş 
YO merkepten şehrî beş kuruş istifa olunur. 
Arabalardan resim ahzinde arabaların adedine 
ıbakilnıayıp hayvanların adodi nazarı dikkate 
aimur. Hükümete ait araba ve hayvanlarla er
kân, ümera ve zâbitan ve jandarma efradının, 
aa.bi.ta memurlarının, maliye süvari tahsildara-
nının kanunen beslemek mecburiyetinde bulun
dukları adedde binek hayvanatı işbu resimden 
muaftır. 

Motoru oniki beygire kadar olan kira oto-
mo-billcc'inden şehrî beşyüz ve 12 - 20 ye kadar 
şehrî • yediyüaeılli fazlasından ve alölûmum kam
yonlardan şehrî bin kuruş resim alınır. Zata 
mahsus otomobil ve çift ve tek hayvanlı binek 
arabalar.lyle binek hayvanları işbu recimin nıs
fına tâbidir. î}bi resim belediye meclisince 
tâyin olunur. Hükümete aidolanlar müstesna
dır. 

Ziraate mahsus araba ve hayvanat velıev ba-
zan ıkiracılhkta kullanılsa bile rüsumdan muaf
tır. Döl almak üzere besi emilen cins kısraklar 
dahi kezalik bu resimden muaftırlar. 

Motosikletlerden şehrî elli, velespitlerden 
şehrî yirmibeş kuruş alınır ve bu resim ashabı
nın arzusuna talikan belediyelerce üç ve altı 
•aylık veya senelik olarak tahsil olunur. Poli
sin kullanacağı motosiklet ve bisikletler müs
tesnadır. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
diler; Dahiliye Encümeni mazbatasında «bele
diyelerce alınmakta olan rüsumun tenzili ile 
beraber halka yük okuyacak bâzı resim ihda-
siyle belediyelerin biran evvel canlandırılması 
•cümlece matluptur» gibi tatlı cümlelerle bu 
'teklifi kanuniyi Heyeti Celileniz'e takdim edi
yor. Bir verginin tarhı birtakım es as at a istina-
deder. İktisadi, iklimi, kuvve!maliye gibi esas
ların hiçbir vakit nazarı tetkikten dûr olma

mas ı * lâzımdır. Dahiliye ••- Encümeninin -bu gl-

bi şeylerde ihtisasa malik olup olmadiğıni tak
dir hususunu Heyeti Celilenlzde bulunan ihtı-
saseılara terk ederime Bendenizin kanaatimce 
halkın tahammül etmiyeceği ve mahalle, iklime 
uymıyan vergilerin tarhı memlekete ümran ye
rine fenalık getirir. Ezcümle bu yirmibeşinei 
maddede motoru oniki beygir kuvvetine kadar 
»lan kira otomobillerinden şohrî beşyüz ve on-
ikiden yirmiye kadar olanlardan şehrî yedi-
yüzel'li ve kamyonlardan şehrî bin kuruş re
sim alınır deniyor. Efendiler! Memleketimiz
de veisalt mefkııttur. Hususiyle makinist haya
tı yoktur. Bir kamyon senede oniki bin kuruş 
Belediye Rüsumu verecek. Bu, ne kazanacak? 
Memlekette bir yol bile yok. Bunları hangi şo-
sada işletecektir. Bunlar memleketin iktisadi
yatına da taallûk ediyor. Bunu Dahiliye En
cümeni zannederim, düşünmeden yapıyor veya
hut zühul ediyor. Rica ederim bunu İktisat 
Encümenine hava,le ediniz. Memleketlin iktisa
di hayatı düşünülsün. S3nra efendim «zata 
mahsus otomobiller resmin nısfına tabidir/ iş
bu resim belediye meclisince tâyin olunur. Hü
kümete aidolanlar müstesnadır» deniyor. 

Elendiler, ziraatte müstamel otomobiller var
dır. İktisat Vekili Beyefendi de bilir. Ziraatte 
her nevi müotamel.. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Maddede 
bunlar var,efendim. 

MEHMED FUAD B, (Devamla) — Burada 
yok efendim. Hükümete aidolanlar müstesnadır 
deniyor. Ziraatte her nevi müstamel otomobiller 
denmiyor. Çünkü esasen bunları Gümrük Res
minden istisna ediyorlar. (Sayfayı çeviriniz ses
leri) Peki, orada araba ve hayvanlar var, otomo
biller yok. Binaenaleyh ziraate mahsus araba, 
hayvan, otomobiller denilirse olabilir. Bir nevi 
otomobiller de,vardır ki, traktörün çiftini süren 
ve batozla harmanı süren . bir çiftçi nakliyat 
için yeniden hayvan mubayaa, edemez. Zaten 
bunu Meclisi Âli geçen sene düşünmüş, bu oto
mobilleri de Gümrük Resminden af f etmiştir. 
Mademki zata, vükelâya, Hükümete aidolan 
otomobiller istisna ediliyor, bunların da istisna 
edilmesini teklif ediyorum.- Diğer rüsumat da 
memleketin iktisadiyatına zarar verecek derece-

- dedir. Bu maddenin tetkik edilmek üzere İkti
sat Encümenine havalesini teklif ediyorum. ; \ 

HAMDİ B. (Bozok) —Efendim, zaten Ana
dolu vesaiti nâkliyeşizlik yüzünden,istihsal..ettir 
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ği bütün eşyayı mahallinde çürütmeye mahkûm 
etmiştir. Şimdi İstanbul'u, izmir'i, Adana'yi 
sahildeki memleketleri nazarı itibara alarak ka
nun tanzim etmek doğru değildir. Bu, Şark vilâ
yetlerine kabili tatbik değildir. Çünkü Şark 
vilâyetlerinde ne araba, ne de otomobil olur. 
Arabacı hem bu vergiyi ve hem de Temettü Ver
gisini yerecek, hem de atlarının masraflarını ve 
saireyi temin edecek. Bu kaabil değildir. Yine 
biçare Şarki - Anadolu bunlardan mahrum, vesa-
itsiz kalır. Bunlardan âzami 200 - 500 kuruş 
vergi almak pek çoktur. Sonra, iyi at yetiştir
mek için İktisat Vekâleti bir taraftan teşvikât 
yapıp dururken, gerek Harbi Umumide ve ge
rek Millî Harekâtta Anadolu'nun cins atlarının 
süvari askerlerimize ettiği hizmetler meydanda 
iken kira için olsun, binmek için veya tohum
luk için olsun, bunlardan şehrî vergi almak 
muvafık değildir. Gerçi maddenin sonunda, 
«döl almak için beslenilen kısraklar» istisna 
edilmiş ise de aygırsız kısrak neye yarar? Aygı
rın da ilâvesi lâzımdır. . 

Sonra, merkebin herbirinden vergi alınacak. 
Anadolu'nun Şark vilâyetlerinde merkep işle
tenler fukaradan birtakım adamlardır. Bunlar 
bir defa Temettü Vergisi verirler, bir de mer
keplerinden hayvan başına bir vergi alınırsa 
hayvanı satar, amelelik eder, daha iyi kazanır. 
Çünkü merkebin karnım doyuramaz, ailesinin 
karnını doyuramaz. Bir temettü verir, bir de üs
telik merkep başına bir para verirse merkepçilik 
ölmüş demektir. Merkepçilik Anadolu'nun Şark 
vilâyetlerinde Ankara'daki merkepçilik gibi de
ğildir. Şark vilâyetlerinde merkepçilik müteam-
mimdir. Bir köyden bir köye, bir kasabadan bir 
kasabaya, merkezden köylere kadar vesaiti temin 
eden bu merkeplerdir. Anadolu'nun Şark vilâ
yetlerinde ne araba ve ne de otomobil bulunur. 
Bunlardan vergi alınmasını bendeniz katiyen mu
vafık bulmuyorum. Esasen miktar itibariyle baş
tan aşağı fazladır. Bunların da tadilini teklif 
ederim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim. Evvelemir
de halledilmesi lâzımgelen esas noktaya rücu et
mek icabeder. Elde 1330 senesinde çıkmış bir Rü
sumu Belediye Kanunu vardır. Bu Rüsumu Be
lediye Kanunu belediyelere kâfi miktarda vari
dat temin etmediğinden dolayıdır ki Meclisi Âli
nin gösterdiği arzu ve tezahürat üzerine mem

leketleri imar etmek, canlandırmak için yeni bir 
Rüsumu Belediye Kanununun müzakeresine baş
lanmıştır. Bundan evvel encümene iade buyurdu
ğunuz maddede âzami olarak konmuştu. Eskiden 
katî olarak yüzde iki buçuk almıyordu. Bu defa 
âzami olarak konulduğu halde madde encümene 
gitti. 1330 senesindeki Rüsumu Belediye Kanu
nunda altın para ile alınması lâzımgelen miktarı 
okuyalım : 

Kuruş 

Çift hayvanlı kira binek arabasından 
şehrî 20 
Tek hayvanlı kira binek arabasından 
şehrî 12 
Manda, öküz arabalarından şehrî 10 
Çift hayvanlı yük arabasından şehrî 10 
Tek hayvanlı yük arabasından şehrî 8 
Kira hayvanlarından şehrî 5 
Merkeplerden şehrî 100 para 

Evvelce merkeplerden altın para ile yü? pa
ra alınırken biz ş'mdi kâğıt para ile iki misli ola
rak zammettik. Hamdi Beyin buyurdukları nok
tayı teemmül ederek yalnız iki misli, altın ve 
kâğıt para farkı olarak kabul ettik ve bunu ya
parken de fukaranın elinde bulunduğunu düşün
dük. Diğerlerini de halihazırdaki istifadelerini, 
vaziyetlerini, aldıkları kiralara nazaran ve altın 
para farkım da nazarı itibara alarak 5 • 6 misil 
tezyidederek buraya koyduk. Bu'madde eylevm 
mer'i olan maddedir. Bu mer'i olan maddedeki 
miktardan altın fakriyle kâğıt paranın mukaye-
seseslnden çıkan neticeyi buraya koyduk. Bu su
retle bunu kabul etmiyecek, ötok:ni bilmem ne 
suretle kabul etmiveceksek bu kanunu niçin mü
zakere ediyoruz? Motoru 12 bevgire krdar olan 
kira otomobillerinden şehrî (50), on ikiden yir
miye kadar şehrî (100), fazlasından ve aleîûmum 
kamvonlardan şehrî (150), hususi araba ve oto
mobillere binek hayvanları ve ticarethanelerle 
her nevi şirketlere mahsus nakliye ve otomobil ve 
arabaları, kira arabaları mislllû vergiye tâbidir. 

ZÂMÎR B. (Adana) — Müsaade buyurunuz 
Reis Bey. 

REÎS — Müsaade ediniz efendrm kaydedeyim. 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efend;m Evlerde 

beslenen b:nek havvanları için resim alınacak mı? 
VEHBİ B. (Karesi) — Tabiî efendim, binek 

hayvanıdır. . . ; ' , 
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• ; HÜSEYİN ;B. •ÇElâzâş) — .Fiikat rkiraya -git
miyor. "Evde oturuyorsa (T:abiî alınacak sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi )— Kanımda jsaten mev
cut ve alınmaktadır. 

SÜLEYMAN SUBİ B. (Bayezld) —Hüseyin 
Beyin rsorduğu şeyi sual edecektim. Ilacet kal
madı. 

. MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) ~ Efendim 
bendenizin sualim esas hakkındadır. . Dahiliye 
Encümeni Cumhuriyet mefkuresine muhalif ola
rak bu maddede birkaç imtiyaz kabul etmiştir. 
Bunu bilerek mi kabul .-etmiştir! Yoksa eski mad
deden mi nakletmiştir? «Erkân, ümera ve zâbi-
tan ve jandarma» bunların hayvanatı müstesna, 
conra sekiz mec'diyelik merkeple köyden kömür 
getlr'p satan bir köylünün - ki hayvanı satsa dört 
mec'dlye eder - merkebi müstesna değil. Sonra 
Hükümete a:dolan, otomobil ve hayvanat yine 
mür.toTia... Bunlar lüc'in • müstesnadır? Bunu sor
mak istivorum. Dahiliye Encümeni izahat ver-
r'n. Bu Halk Fırkasının efkârına katiyen muha
liftir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Dah'liye 
Encümeni Ourohurivet mefkuresine muhalif bir 
günâhı her halde bile bile işlemez. Bilmiyerek iş
lemişse affını rica ederiz. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Islah 
buyurunuz efend"m. 

VEHBİ B. (Deyrrala) — Bu ofû kanur^V 
<r"ta, • virdi?, cf luyıca'h'm «e'jkân, ümera ve zâbi-
'tnr-rt kanunen be^Vr-ıek mocburiy'itlinde bu'lrn-
drık^arı adedde binek hayvanatı inbu ref.lhıdcn 
muaftır». Aded nazarı- dikkate abnur, yoksa key
fi için brciıediği hayvan de<?il, kanunen be^e-
•mrk mecburiyetinde bulundurdu hayvan ne ka
dar ine o hayvan iıtimıa edilir. E^er siz buniar 
iein d<-> n ı l ' n ıkrıbıtl ederooniz biz de bel-edlyele-
rin lebine maalmemnuniye kabul .'ederiz. Biz bu-
'nunV Cumihuriycıt arasında bir. juiinaoabfeıt gör-
.raıedik. 

ZAMİR B. (Adana) -—Ziraa t .hususunda 
zürram ,• istlrıı^l tetiği otomobili erin muaf olup 
olmadığını aniamrık ioterim. 

VEHBİ B. (Karesi1) — Muaftır. Bunu il>âvc 
ederiz. •••Kaödrn?z budur. Zürnaa :.mütaiall':k h&r 
türlü -suhuleti göf.Vomek borerrauzdur. 

ZEKİ B. (Gi'ımüşrjno) — Eferdlm bendenk 
•Ebediye .Kanununun .25 noi •:mo:ldıo-,i'nde -şunr 
gödiyorum ki, kanun tanzim edilküan. y-ainız. 

•«r-J 

İstanbul ve îzaür .giıbi büyük §>eıhir;ler..nıaz.ajn:d%^ 
ıkatbe ralınaraik İfra vergi ..konulmuştur. a MJcc«cilâ. Is-
tonbrJİ .için, bir otomobile .helediyeierce .mahiye 
(.150) kuruş hare konulmuş, bu azdır.. Yalnız 

.Anadolu'nun ücra köş.ccinde, vcaaiti nakUyeden 
mahrum ola n yerlerde, Trabzon'la Erzurum ara
sında işliyen 'bir olıxıi'ob'ilin acaba mahiye >on lira 
voııınosi kabl'l midir?. Biz buıciların daha ziyade 
inkişaf :»m ve daha ziyade vosâiHi nalViyçoıin faz-
lıaiaşma.sını. temenni ediğimiz hailde bakıyorum 
'ki, kanunda bu noktalar nazarı d'ıkkate almnıa-
ımiış, yalnız kasabalarda, şehirlıcrde her gün ye 
bol bol para kazanan otıomcıbilciıLer nazarı itiba
ra alınarak bu kanun yapıilımış ve âzami olarak 
göaterilmiştlr. Bıinaenal'eyh mümıkün iae bu İk
tisat Encüımenine iade .edilsin ve. İktisat Encü
menince bomba, ve şehir dahilindeki otomobil 
seyrüsefer-lori için ayrıca bir ücret ve Anadolu 
ilerisinde şey: üoefer eden ojcraphilicr için ayrı
ca bir ücri3t' takdir edilişin. Bu ücratler ayrı ayrı 
t'ofi'-k cdlimedlri tekdirde hiçbir notioeyl |nta-
oetraiyecektir. Halbuki benlim n:f ş.tai nazarım, 
buaiarı. kucabaParm içeririne inh'bar ettirelim 
"ve kardbriarm haricine, diğer vilâyete -gidecek 
obcımohülerı bunlardan müstesna tutulum. Beie-
dlycierin •tezyidi rüsrjmunu hepimiz -arzu ederiz. 
Lâkin ik&adi vasıta olan vesaiti nakliyeden 
böyle fczlaea rüsum aickJkoa iktlnadiyat ilerii-
mez, inkişaf -edemez. M'ceolâ bir hayvandan -se-
nevi. (300) 'kuruş a'iacağız. 'Bir frıkir köyiü, bir 
j;,kir kcj'i'rcı bir iki ay zjra&^e iştigal c.V.T^cn 
ronra y^örk zr.rnanı kira.cılıklıa iştigal edecek
tir. M^emiokcı'imizde böyle yerler vardır. Acaba 
bu fökir köylü, bu (300) kuruşu vermek kudr'e-
t'nde midir? (Kanunda var sesleri) Kanunda var 
efendim ama, muvakkaten tâbiri vardır.' Orada 
vardı-:- ve maddede «zürraa mahsuıs bayvarjat bi-
raciLikta kullanılsa bJlıe rüsumdan muaf t"r» de
niyor. Fakat maddeye nazaran yalnız çift hay
vanatı bu rüsumdan muaftır. Meselâ beygir, zi-
raatte kuilıanılmıyor. 

SÜLEYMAN SIEEI B, (Bozok) — Kullanı
lıyor. 

ZJMÎ B. (Devamla) —.. Kullanlıyor beyim. 
KuDlanrldığmı.. bendeniz de biliriım. Fakat yal
nız katırcılıkla idarei, maişat eden muhitlerimiz 
vardır. Peki .bu, hem temettü verecek, hem çle 
mahiye elli-kumş verecıejk. Acaba..o,.fukara» İ3U-
nu^.içinidıea çıkabikQQk . .mi^rlJÇa^baiar içi»-
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âe fâytottctflük ederi, <ötom:ahiİciilik eden' adam
lar, bu rüsumu vermek iktidarına maliktlr'İDr, 
fakat... Arz ettiğim esbaba'binaen maddenin ta
dili için İktisat Encümcn'ine iadesini .teklif öde
rim. 
, , VEHBİ B. (Karesi) — Efendimi Zeki Bey 
biraderimiz müzakereye yeni • işıti'rck ettikleri 
diçin haddi âzam meselesinden haberdar değil-
td.i'i% Ke-zalik Hamdi Bey biraderimiz de Şark vi
lâyetleri, Garp vilâyetleri diye tekrar tekrar 
zikrettiler. Bendenlzoe bu, varidi hatır değil
dir ve ben denizce bunu bu miıll'î kürsüden tek
rar etmek de iyi değildir. Tanzim ediğimiz ka
rilin, bütün Türkiye'nin her noktasında kobiiıİ-
yöti' totfoikiyesi olacak derecede yapılmıştır. Bü
tün rc^Jn âzami olarak kabul edlimiıştir, her be
lediye asga riskli alır. 

İBRAHİM B. (Ertuğral) — Hangisi ac;gari 
alır? 

VEHBİ B. (Devamla) — Her belediye aoga-
riş'lni alır. Keçlke. âzamisini rjlsdlar. Binaenaleyh 
burada konulan ra.?iımler âzıamidıir. Mıe'mC'ckctcn 
m'oelJ3İeri müntahap adamlardır. İs ter lere bu 
(J5Û) kuruşu • 30 kuruşa, 20 kuruca indirirler've 
ırmm'k'kırCin tahammülüne göre r:oim korlar. Bu 
dıb'raz.yârjt değildir. Zeki Bey birad'erjrrjizân dü-
şüftçev'em d;e katiyen varit değl'ldir. Kanı;aı;n 
kabiliyet tatbikiyesi vardır. 
. REŞİD AĞA (Mctetya) — Efendin bu yir
mi beşinci maddede, kira hayvanilarından ve ti
caret yapılan hayvanlardan alınızın ve zata .mah
sus binek hayvanlarından da rüsum alınım de
miyor. 

Bâzı mıamloket'ie'rde nrkfliyatı vagcnla yap-
ittafltMrureti vardır. Bâzı mı:öıfokeı jlerde* de hal
teri köyde, çiftte arazisi, 'crallâki, işleri vardır'. 
¥ e bu halk içinden bir adam bir binek hayvanı 
besliyor. Bunu ticaret için beslemiyor. Bir za
ruret yüzünden bu hayvanı besliyor ve bunun 
için masraf ediyor ve sonra da ziraatte istimal 
ediyor. Böyle olmakla beraber zata mahsus ol
duğu için yine resim mi versin? İhtiyar bir adam 
yaya gidemiyor. Çiftine, köyüne gitmek üzere 
binek hayvanı beslediğinden dolayı resim mi ver
sin? Zata mahsus olan binek hayvanlarından 
vergi alınmak doğru değildir. Bendeniz binek 
hayvanatının tayymı ve istisna meyanma ithali
ni teklif ediyorum. 

; : ^ K K Ü B. (İzmir) •—Bendeniz, yalnız'oto
mobiller ile kamyonlar hakkında: bir iki .söz söy-

liyeceğim. B i r kera maddede zata* mahstcsf oîan 
ile kiralık ve umuma- tahsis edilen arasmda 
bir fark konmuş ki r bu, muvafık değildir. Bu 
ı'ark olsa olsa-burada konduğu gibi değil, bunun 
zıddı olması lâzımgelir. Bir adam zengindir, 
kendisine mahsus bir otomobil getirmiştir. Bir 
fakir şoför de. bin borç ile. bir otomobil satmak 
iniştir. Birisi keyfi için, zevki için. çiftliğine 
gider, bağına gider, sokaklarda,, seyran yerle
rinde dolaşır, ona, zengin., olduğundan dolayı 
as vergi tahmil ediyoruz ve. zengin olmak nime? 
tine mazhar olduğundan nâşi az vergi versin di
yoruz. (öyle değil sesleri) 

HALİL B. (Zonguldak) — O bir defa. devre* 
der. Öteki iki defa. 

ŞÜKHÜ B. (Devamla) — Halbuki zavallı di
ğer şoför, birçok borç ile bir otomobil aldığı 
için ve yegâne kabahati kendi parası olmadığın
dan kira ile adam taşımaya mecbur kaldığı için 
her ay iki misli resim vermek mecburiyetinde 
kalacaktır. Eğer biz bu tadili, sermayedar aley
hine yapabilmek hakkını şimdilik kendimizde 
görmüyorsak veya muvafık bulmuyorsak hiç 
olmazsa burada müsavatı temin etmeliyiz. 

İkincisi; otomobiller ile kamyonlar arasında 
bir fark görüyorum. Niçin? Otomobiller insan 
taşıyacaklar, kamyonlar da yük taşıyacaklar. 
Yalnız kamyonlar fazla yol tahribedeeek diye
cek olursanız buna mukabil ben de bir şey söy-
liyeceğım, kamyen belediye yollarım tahribe^ 
decok değildir. Bunu, düşünse düşünse Nafıa 
Vekâleti düşünecektir. Bundan başka kamyen 
nakliyatını memleketin' her tarafında çoğaltma-
lıyız ki... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Yol tahribederler 
derlerse biz onun için yol yaptırırız. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Memleketin ikti
sadiyatı mümkün olduğu kadar süratle inkişaf 
edebilsin. Onun için bendeniz, encümenden ve 
Heyeti Aliyeden rica edeceğim, evvelâ hususi 
ve kiralıklar arasındaki fark ilga edilsin. Sani
yen kamyonlarla binekr otomobilleri arasına kon
muş olan fark da konmasın. Bunların hepsi tev-
hidedilsin. 

Maddenin nihayetinde bisikletler ve moto-
siklotler için de. bir vergi var. Bu verginin ağır 
olduğunu iddia etmiyorum. Yalnız bisiklet ve 
motosiklet sahiplerine b i r hakkıhıyar veriliyor. 
Jstiers©; üç ayttav isterse: a l t t a y d ı isterse bir 
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senede verebilir. Yani 2, 3, 4 taksitte verebilir. 
Dünyanın her yerinde bu vergi senede bir defa 
tahsil edilir ve verilen bir numara mukabilinde 
tahsil edilir ve delâleti odur. Binaenaleyh sene
de bir defa ve ilk ayda vergisini vermelidir. Sa
tarsa üstündeki numara ile beraber satmıştır. 
Binaenaleyh satmalan adam o sene için bir vergi 
vermiyecektir. Maddenin bu iki noktasının ta
dilini rica ederim. 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Efendim, 
bu madde tetkik edilirken memleketin arz ettiği 
şeraiti umumiye mütesaviyen nazarı itibara alın
malıdır. Şark vilâyetlerinde otomobil, şimendi
fer gibi medeniyeti Garbiyenin ieadettiği vesaiti 
nakliye yoktur. Şark vilâyetleri, ihtiyacını yal
nız merkeple temin eder. Yani merkebin - bizim 
muhite izafe olunca - hakikaten ehemmiyeti fev
kalâde tezahür eder. Bizim memlekette vesaiti 
nakliye mebzul değildir. Ilalk, eline ezminei kab-
lettarihiyeden geçen bir merkeple her türlü ih-
tiyacatım temin ve tatmin eder. Bizde binek hay
vanları denilince zannediliyor ki, memleketi
mizin eşraf ve ayanı gülistanlarda, hiyabaniar-
da teferrüç ve tenezzüh etmek üzere hayvan bes
liyorlar. Yani sırf bir fantazi olmak üzere hay
vana biniyorlar. Halbuki öyle değildir. Bizde, 
köyüne, çiftliğine gitmek, orada umuru zira-
iyesiyl e iştigal etmek üzere bir beygir - ekseri
yet itibariyle söylüyorum - ve köyünden zahire 
getirmek, bu suretle ailesinin nafakasını temin 
etmek üzere bir merkep besler. Şimdi, bundan 
da resim almak muvafıkı adalet midir? Bina
enaleyh (Binek) kaydının tayymı teklif ediyo
rum. istirham ederim, bu teklifimi kabul bu
yurun.. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
Takrirler okunacak. 

AIIMED HAMDI B. (Bozok) — Reis Bey 
'• ' müsaade ederseniz encümenden mühim bir şey 

soracağım. 

Riyaseti Celileye 
Yirmibeşinci maddede binek hayvanlarından 

alınacak resmin tayymı teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Yirmibeşinci maddenin fıkrai âhiresindeki, 
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zata mahsus binek hayvanatının tayymı teklif 
eylerim. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Ziraat hususunda zürram istimal ettiği her 

türlü otomobillerin rüsumdan muafiyetini teklif 
eylerim. 

Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
Gerek araba ve hayvanat ve gerek memleke

tin terakkiyat ve ihtiyacatma pek çok hizmeti 
olan otomobiller ve kamyonlara takdir edilen rü
sum pek fazladır. Bunların da haddi lâyikine 
tenzili için encümene iadesini teklif eylerim. 

Erzincan 
Sabit 

Riyaseti Celileye 
Yirmibeşinci maddede âtideki tadilâtın icra

cını teklif ederim : 
1. Otomobillere şehrî olarak tâyin olunan 

resimler çoktur. Teklifi kanunideki miktarların 
âzami sülüsünü almalıdır. 

2. Ziraate mahsus araba ve hayvanatı gibi 
ziraatte müstamel her nevi otomobiller de re
simden istisna edilmelidir. Binaenaleyh hayva
nat kelimesinden sonra (Otomobil) kelimesinin 
de ilâvesi lâzımdır. 

Kastamonu 
Mehmed Fuad 

Riyaseti Celileye 
Maddenin ikinci fıkrası olan (Hükümete ait 

araba ve hayvanlarla erkân, ümera ve. zâbitan 
ilâh.) fıkrasının maddeden tayyı suretiyle ta
dilini teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Yirmibeşinci maddenin altıncı satırındaki 

(kira hayvanlarından) evvel yazılan «ve» zaittir. 
Tashihini teklif ederim. 

Çanakkale 
Mehmed 

Riyaseti Celileye 
Yirmibeşinci maddenin berveçhi âti tadilini 

teklif eylerim : 
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Madde 25. •-*- Belediye hududu dâhilinde 
mukayyet çift hayvanlı binek arabalarından 
şahrî âzami yüz, tek hayvanlı kira binek araba
larından şehrî elli ve öküz nakliye arabaların
dan şehrî yirmibeş ve çift hayvanlı yük araba
larından' şehrî yetmişbeş ve tek hayvanlı yük 
arabalarından şehrî yirmibeş ve yük kira hay
vanlarından şehrî on kuruş istifa olunur. Araba
lardan resim ahzinde, arabaların adedine bakıl-
mayıp hayvanların adedi nazarı dikkate alınır. 
Fukaraya mahsus olan merkepler Hükümete ait 
araba ve hayvanlarla erkân, ümera ve zâbitan ve 
jandarma efradının, zabıta memurlarının, Ma
liye süvari tahsildarlarının kanunen beslemek 
mecburiyetinde bulundukları adedde binek hay
vanatı resimden muaftır. Motoru eniki beygire 
kadar olan kira otomobillerinden şehrî ikiyüz ve 
12 - 20 ye. kadar şehrî üçyüz, fazlasından ve 
alelûmum/ kamyonlardan şehrî beşyüz kuruş re
sim alınır. Zata mahsus otomobil ve çift ve tek 
hayvanlı binek arabaları işbu resmin nısfına ta
bidir. işbu resim belediye meclisince tâyin olu
nur. 

Hükümete aidolanlar müstesnadır. Bazan ki
racılıkta kullanılsa bile ziraate mahsus arala ve 

R E İ S — Efendim celseyi açıyorum. Beledi
ye Rüsumu Kanununun bakıyei müzakenatma 
(devanı edeceğiz. 26 ncı maddeyi okuyoruz : 

Madde 23. — Belediye hududu dahilindeki 
lim/anilarda ve göl ve nehirlerde icrayı seyrüse
fer'eden'istimbot, aitotıörfoct ve her no kayık, 
mavna, .salapurya ve duba gibi ttieırclkibl bahri
ye ile hususi sandal ve kayılklardan mecal'si be
lediyece tanzim odjjeıcok'tarife dairesinde resim 
alımı*. ; 

. Daire! belediye dâhillndki limarJlarda daimî 

hayvanat ve saire döl almak üzere beslenilen 
aygır ve kısraklar bu resimden muaftrlar. Moto
sikletlerden... ilâh. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu madde
yi do veriniz. Encümen zaten yarın içtima ede
cektir. Tekrar tetkik etmek üzere encümene 
iad buyurunuz. 

REİS — Efendim, encümen maddeyi tetkik 
etmek üzere istiyor. Aynı zamanda takrirleri 
de vereceğiz. Binaenaleyh takrirlerle beraber 
maddeyi encümene veriyoruz. 

Efendim, diğer taraftan bu maddenin İkti
sat Encümeni ile birlikte müzakeresi teklif olu
nuyor. iktisat Encümeninin teşrikini reyi âli
niz 3 koyacağım. Kabul edenler lütfen el .kaldır
an. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyçnler 
lütfen el kaldırsın, iktisat Encümeninin müza
kerede hazır bulunması kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum efendim. 

Hitamı celse; saat : 2,48 

veya muvalkkaf surette hamulesiyle beraber te
vakkuf ve denizi veyahut göl ve nehirleni ingal 
eden veyahut tamirhane veya depo ve sair su
rette istimal olunan mavna ye sair ımOTakipten 
.niocdlisi belediye kapariyle tanzim olunacak ta
rife dairecinde resim alınır. Hükümetin mera-
fcibi bahriyesiyle fırtına ve tamir sebebiyle li
manlara iltica eden merakip müstesnadır, işbu 
re3*oı liman idureeinee ta/hdll.ve mahalli beledi
yelerine teslim edilir. 

RElS — Söz istiyen var mı efendim?.... v 

-*• *a>o-« 

İKİNCİ CELSE 

Bod'i müsoTıerat; saat : 3,40 

R3İS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Falih Rıfkı Bay (Bolu), Hakkı Bey (Van) 
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' M İ D f F ; (İstanbul)'— Efendim encümen
den bâzı şeyler soraöağım. Efendim bu madde
nin dördüncü satırında ('merakiıbi b e r i y e ile 
hususi sandal ve kayıklardan) deniliyor. Bura
daki (hususi'sandal' ve kayıklar) tâbirinden li-
nsmt daircik>rindes eşhası • husrasiyeye ai t tenez-
züh için. kutllanılan, .sandal ve. kayıklar anlaşılı
yor.. Encilm^m âlileri. de bunu mu kasdediyor? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Evet, bunu.'kas&adir 
yoroz efendim. Balıkçı ve saire dâhil değildir. 

HAMDİ B. (feSanbul) — Şu halde, bunun 
zikrinde bir- mahzur var' mıdır?' Yanlış, bir tel
sine-mahal kalmamak, için.. 

MEHMED VEHBÎ B. (Karesi) '— Efendim 
bu madde, erki maddeden 'aynen nakledilmiştir. 
Bunun esnayr m'üzakerosinde münrlkaço. <edîmiş-
tr. Bunun bal'keı kayıklarına" degll, husrrıi ka
yıklara aidolduğu encüm-ende- sarahaten dferme>-
yan edil niştir. 

HAMDI B. fîstanbul) — Fekâîâ; fakat is
tanbul'da Cemiyeti Umtsmiyei belediye yanfrg 
bîr tefsir ile''bahkçr kayıklanna da teşmil etmiş-
tir. Blmaenaleyh burada sarahaten zikretaekten 
'zanncdeaûm, bir fayda hâsıl olacaktır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Biz meıokıibi bahriye 
ile hususi sandal ve kayaklar diye sarahaten zik
rettik. Şaksi ve tenezzüh için kullanılan kayık
lar dermektir ve sarihtir. Binaenıaıleyh bu suretle 
zapta gediği için kâfidir. 

OSMAN NURÎ B. (Buma) — Her nıevi ba
yılt vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şekline tâbi her nevi 
(bayı1: vaır. 

HAMDÎ B. (îrtanbul) — Bir de efendim san 
fıkradaki (Hükümetin ımerakibi bahriyesiyle 
fırtına ve tr.rnir) ibarctsinden sonra... Kcırjınya 
tedarik için -gelenlerin de iatlsnası lâzımdır. 

VEHBÎ B. (Karesi.) — Efendim bu madde
nin siyak ve sibakından anlaşılacağı üzere bu 
doğrudan doğruya limanı i§gal eden m'erakibi 
bahriyeye aittir. Böyle komanya almak için g3İ-
•miş olanlar resimden müstesnadır. İsterseniz ilâ
ve -ederiz. 

HAMDÎ B. (İstanbul)' — Bunlar, müsaade 
ederseniz sarahciion zikredilsin. Çünkü birçok 
yerlerde- sultefsâre uğruyor gibi bir şey oluyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Pekâlâ teindim, ka
bul ediyorum 

REÎS — Mendim başka söz- istdyeır yoktur. 
Yailhız' istanbul Mebusu' Hamdi Bky< (hususi 
sandal ve* kayıklar) tâbirinin- daha< sıarilr bir sm-
rotte'tefölrini istiyorirar. 

VEHBİ B. (.Karcci).' — Bunu., tefisin eıfctik 
Zap£a geçti;, 

REÎS. — Efendim,, but maddta bakkmdıa; bir 
tekrir varder.... Okunacak tır. :.. 

Riyao-ıtfı Obllleye 
Maddenin birinci filkrasmdTaM eHususr ®an> 

daP ve îtıayıklardan, ibaresinden sanıra* mu tama 
içrnde (balık saydına mahsus balıkçı- sand&ajft ve 
kayıkları mürftesnadir)5' rbanesihiri' ve - kem sün. 
fıkrada (Hükümetin- <n*eralsifoi; bahriyesiyle* fer-
trnıa ve terair)' ibaresinden sonra (ve bomanyta 
tedariki) cümlesinin ilâvesini' arz ve teklif 'ede
riz. ; 

îstanbırl İstanbul 
Aikçuınsoğîu Yusuf Ahımed Hamda 

REÎS. — Encikken, bathuil ediyor mu efen?-
dim? 

VEHBİ B. (Karesi) — Kabul ediyoruz, efen
dim. 

REÎS — O halde meride şu şekli allıyor : 
«Husmi sandail ve kayıklardan» ibarc-Gİndcn 
sonra, mutanda içenlsimde (Balık saydım mah
sur, baHkçı sandrıl ve kayıkları mür^rr-nadır) 
yazılacak. Kezallk son fıkradaki (Hüköm'ctin 
mıerrkibi bahriyesiyle fırtına ve terair) ibaresin
den sonra (ve kcımanya tedariki sebebiyle) ke-
M'mdleri de İlâve olunacaktır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaade buyurunuz 
Reis Bov? 

REÎS — Buyurun, efendim. 
VEHBÎ B. (Karcai) — (Miktasnla) nın alt 

tarafına ilâve edilirse... 

REÎS — Zaten teklif de odur efendim. 
Ef"rdim muaddel maddeyi ekuyeruz : 
Madde 26. — Belediye' hududu dahilindeki 

limanlarda ve göl ve nehirlerde- iıerayı £i3yrü©3-
fer odıen istimb'ot, motorbot. ve her nevi kayık, 
mavnıa, sailapurya ve duba gibi 'merıaklbi bahri
yem ile hususi sandal ve. fey-Mardıacı (babk say
dın a nra.hsus- balıllrçî sandal ve bayjkl'an müs?-
tesaadar) macalisi belediyeee tanzim: edilecek ta
rife da.'res'nde resim alınır. Daire! belediye dlfc 
hükedüki. Hmanî]İa,rdaı cTanmr veya>, aiavaMiaıfe! su-
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robW hamullesiyie beraber- tevakkuf ve denizi ve- I 
yahut göl' ve nehirleri işgal eden -veyahut tami-
rane' veya depo ve sair surette istimna! olunan 
«mavna ve sair mıera.kipben mecaliai beıLediye ka-
raniyle tanzim olunacak tarife dairesinde recim ı 
alınır. Hükümetin ımerakibi bahriyesiyle fırtına 
ve tamir ve' kemanya tedariki sebebiyle liman
lara iltica eden mıerr..ki<p müstesnadır. işbu re
sim Ilıman idaresince tahsil ve mahalıli belediye
lerine tedimediC'ir. 

REİS — Maddeyi bu şc-kiide reyi âlemze ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldursın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul otmiyenler lütfen el 
(kaldırsın; Madde kabul olunmuştur. 

27 nci maddeyi cikuyoruz : 
Madde 27. — Süs ve av köp^ki'erinden bele

diyelerce senevi âzami ilki lira resim alınır. Ço
ban ve bcikçl köpükleri müstesnadır. 

REÎS — Söz isriyen var mı efendim t I 
ZEKÎ B. (Gümüşane) — Bir takrir takdim 

ediyorum. 

BEİS — Efecıdim bir tadil taıkriri' vardır, 
ckunaıcaktjr : 

RiyasotiGe! Jileye 
27 nci maddenin' berveçhi âti tadilini teklif 

eylerinr: 
Madde- 2T. — Sos böpre.klerinden senevi on 

ver a r köpeklerinden' beş- lira âzami reoim alınır.. 
Çoban vrrbekçi köpcfkleri müstesnadır. 

Gümüşan© 
Zeki 

BEİS — Efendim Gümüşane Mebusu Zeki 
Beyin bu- teklifini reyi âlinize koyacağım. Kcbull 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum.. Kabul etmiyemler lütfen el baldıram.. Mad
de olarak kabul edilmiştir, .efendim. 

28 nci.maddeyi cikuyoruz.: 
Madde 28,.— BelediyoIer.ee-tccos ve inşa et

tirilen iskeHe,-:'sai;ve sairodeh meoalisi belediye
ce tanzim, editeoeık. tarife mucibince bac (nıüru-
riye), alınır. 

MUSTAFA FEYZİ Eî. (Konya) — Efendim 
hu;:'ma-ddede'belediyelerce* tcısis ve inoa otirûlen 
•iskele, sal ve saireden mecalisi belediyece tan
zim edilecek: tarife mucibince" müruriye recimi 
a1inı<r deniliyor. İskele • yapıldığında mü'bauddit 
'kâaadarav şâmildir. Bir dairesi * belediyeye malksur' | 
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kalmaz. Beş, aıltı kazaya şümulü olur. Bîr vilâ
yetin meclisi idaresine havale edercek ve mec-> 
•lisi idarece tarife tanzim edilirse umum kazalara 
şâmil okiT. Binaenaleyh maddenin bu suretle ta
dilini tciklif ediyor, bir de takrir fceJkdlm ediyo
rum. Kabulünü rica ederim. 

İHSAN IIÂMÎD B. (Ergani) — Efendim 
bendeniz bir sual soracağ:m. Belediyeıleroe tesİG 
ve inşa ettirilen iskele, sal ve sair kelimesinde 
'köprü de dâhil mi ve alelûmum köprülıerden de 
alınacak mı ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim köprüler 
dâhildir. Fakat alclûcııum değil. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Müruriycden ma-ksaıt 
nedir ? lokeleye mal çıkarmaz da yaieırz gedip ge
çerse mi alınacaktır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Müruriye domefk is
kelenin üzerinden geçerse alınacak deımeıktir. 

HÂLİS TUBGUD B. (Sivas) — Efendiler 
28 nci maddede kıkele, sal ve saire diye bir 'ka* 
yit vardır., Köprü denince burada gözünüzün 
önünde canlanacak şey İstanbul köprüsünün az-
raileridir. Beya.z kefenlere bürünmüş, gelenin 
gidenin yakasından sarılır, kadınların çarşafın
dan asıkır, ei'koklere bilımem ne yapar. Yani 
dünyanın en çirkin bir hâdisesi latanbul gibi bir 
yerde ve en mühim bir nemada caridir. , 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Var efendim, 
çok yerlerde de vardır. 

HÂLİS TUBGUD S. (Sivas) — Bense Tür
kiye'de olması şayanı arzu bir şey değildir. Fa
lan yerde olması bizce makbul değildir; bâtıl 
ma'kîsünaleyh olamaz. Bendeniz İstanbul'da bu
lunduğum zaman bununla meşgul oldum. Bil 
köprünün varidatı hakikaten ehemmiyetli bir 
yekûna baliğ oluyor. Yevmiye lâakal asgari ve 
âzami 1 000 - 1 500 lira temin ediyor ki senevi 
383 bin, 400 bin /küsur lira variıd temin 
ediyor. Şüphe yok ki, İstanbul gibi 'büyük 
bir şehir için 'emanete hu 'büyük bir paradır. 
Tabiî istismar edilemez. Fakat buna muka
bil husule getirdiği çirkinlik 400 - 500 bin lira 
ile yenir, yutulur şey değildir. Bendeniz ufak 
bir hâdiseye şahidoldum. Hazallah kıtale mün
cer oluyordu. Bir efendi ailesiyle giderken be
yefendi ailesinin parasını vermiş. Orada azrail 
mi diyelim, zebani mi diyelim. O beyaz kefen* 
lere bürünmüş zavallılar ki - şahsan kendileri 
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.alâkada-r değillerdir - Efendinin verdiği parayı 
gömmemişler, kadını yakalamışlar, efendi de 
mutaassıp bir adammış. Bastonu kaldırıp he
rifin kafasını, -gözünü yardı. Tabiî polis müda
hale etti. Yani böyle vakayı her gün cereyan 
•eder, vâki olur. Bunların hepsine her gün şa-
hidolduğumuz gübi şüphe yok ki İstanbul me
busları da bunu teferruatiyle bilirler. , 

Bir mebus — Bu şehremanetine aittir. 
HÂLİS TUEiG-UT B. (Devamla) —. Beride

niz-ona hacet kalmadan Büyük Millet Meclisi 
kaldımsa daha ziyade vazifesini ifa etmiş olur 
kanaatindeyim. Müdüriyeyi lâğvetmekle şehre
maneti bütçesinden düşecek yekûnu da ihmal 
'edecek şekilde görmüyorum.. Onun için ben
deniz M'üdüriye K-eaminiiı ilgisiyle bundan hâsıl 
olacak boşluğu doldurmak için İstanbul'daki tram
vay ve Boğtaz'içiime, (Kadıköy ve ısaiıreye güden va
purlar biletlerine (belediye naıınma bir 'miktar ilâ
ve etmek suretiyle bunu telâfi etmek mümkün 
olabilir. Bu suretle köprüdeki o fenalık da or
tadan kalkmış olur. Tabiî Heyeti Celile bunun 
•safahatını biliyor. Bunun ilgasını teklif edi
yorum ve bir de takrir takdim edeceğim. 

'ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Efendim Hâ
lis Tur'gud Bey, İstanbul'daki köprüden geçen
lerden para alınırken vâki olan manzaralar
dan bahsettiler. Filhakika bu manzara, tema
disi arzu edilecek bir şey değildir. Fakat bu 
'manzaraları ref ve izale etmek için yeniden 
şehremaneti bütçesinden (500) bin lirayı ten
zil etmek şehremaneti için de pek ağır bir ceza 
olur. Efendiler bu kanunda biz ıgerek 'belediye
lerin gerekse şehremanetinin varidatım tez-
yidetmek maksadını takiibediyoruz. Eğer köp
rü müruriyesi olarak alınmakta olan rüsum 
iböyle bir takrirle derhal tenzil ve ilga edilecek 
lolursa şehremaneti bir daha düzelemiyecek va
riyette rahnedar olur. (Doğru sesleri). Mâlûnru-
•âlinizdir ki, şehremaneti bu köprü müruriyesi-
ni karşılık göstererek istikrazat akdetmiştir. 
Bu istikrazat mukavelâtla bağlıdır. Binaena
leyh nıüruriye doğrudan doğruya istikraza ve
rilmektedir. Eğer müruriyeyi hazıfederseniz 
(başka varidat temin etmek mecburiyetinde ka
lacaksınız. Hiç şüphe yoktur ki, bu kanunla 
temin edeceğimiz oktruva rüsumu ve saire rü
sumundan dolayı İstanbul vilâyeti ve şehrema
neti ' umurunu hakikaten İstanbul halkının mu
cibi memnuniyeti olacak bir şekilde idare et

mekte olan Vali Haydar' Beyin himmetiyle az 
zamanda şehremaneti bütçesi, belki bir misli te-
zayüdedecektir. Bir iki sene zarfında bu teza-
yüt vâki olduktan sonra elbette köprü müru-
riyesini izale etmek İstanbul halkının da emel 
edindiği bir gayedir. Fakat bu zaman hulul 
etmeden evvel bu müruriye rüsumunu hazfede
cek olursanız şelhremanetini müşkül bir mev
kide bırakmış olursunuz. (Çok doğru sesleri) 
Onun için Heyeti Ceİilenizden rica > ederim, Şeh
remanetinin bu ihtiyacını nazarı dikkate alınız. 

Dr. FUAD B. (ıKırkkilise) — Bendeniz de 
maddenin lehinde söyliyeeeğim. Hâlis Turgud 
Bey köprüde para alanların manzarasından bah
settiler. Efendiler bu köprülerden para almak 
meselesi başka yerlerde de vardır. Yalnız bi
zim memleketimize münhasır değildir. Amerika, 
o kadar zengin iken birkaç köprüde pek güzel 
para aldıklarını gördüm. Diğer yerlerde de 
vardır. 

Efendiler bizim bugün belediyelerden iste
diğimiz pek çok işler vardır. Malûmuâliıleri be
lediyelerin en mühim vazifelerinden biri do 
memlekete hastalığı sokmamaktır, Hıfzıssıhha 
iteda'biriinıi tatbik edebilmektir. Malûmuâliniz 
İbnisîna «Hıfzısıhhaya riayet edilse ilmi tıbba 
(hacet kalmaz» buyuruyor. Eğer büz, bülediyele-
ırimize kâfi varidat temin edersek, bunların te-
dabiri sühıbiye yapabilmelerini tennin . edersek 
emin olunuz ki, efendiler momleketıimlize basta-
lıik gelmez ve o memleketin sakinleri taımamiy-
le hastalıktan kurtulmuş olur ve fenni tıbbim 
hıfzıssıhha kısmı tamamiyle yapılmış olur. Ma
lûmuâliniz tababet, bugün bir fen cihetiyle, bir 
ihıfzıssıhha cihetiyle terakki ediyor. Hıfzıssıh
ha cihetiyle terakki çok ileri gitmiştir. Meselâ: 
Memleketimizde çiçek gibi bir hastalık yok gi
bidir. Bu, sırf hıfzııssiihhaya aidolan çiçek aşı
sının hepimizde tatbik edilmesinden mütevellit
tir. B'elediyelerin vazifesi de halkı tamamiyle 
hıfzııssiihhaya riayet ettirmektir. Halkın hıfzıs-
ısıhhaya riayet etmesi için belediyelerin kendi 
vazifesini hakkiyle ifa etmesi ve sokakların bi
rer memıbaı maraz olan çöplük yerlerini temiz
lemesi ve sair buisusatı temin etmesi lâzımge-
lir. 

Onun için çok rica ederim, belediyelerin bul 
ıgibi varidatını tenkis değil, bilâkis tezyidetmeik 
•sıırıetiyle onların yapacağı işleri kolaylaştığa-
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lım. Bendeniz de rica ederim, bu maddeyi ka
bul buyurunuz. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Efendim 
Muhterem Reisimiz ve İstanbul Mebusu Muhte
remi Fethi Beyefendi söz söylerken arzu eder-
dâır ki, mühim olsa da şehremanetinin bu va
ridatımdan sarfınazarla halkın mâruz kaldığı 
müşkülâtı nazarı dikkate alarak bu verginin 
'lağvına esas itibariyle taraftar olsunlar. Fa
kat bilâkis verginin şehremanetine olan fay
dalarından bahsederek, verginin devam ve lü
zumundan bahsettiler ve bunun-için de «şehre-
(manetinin ihtiyacı vardır. Birçok yapacak iş
i m vardır» buyurdular, ve «Varidatı çoğaldığı 
zaman kaldırır» dediler. 

Efendiler müsaade buyurunuz, arz edeyim. 
Şehremaneti bütçeslinin mecmuu (900 000) li
ra olduğu zaman ve bunun nısfından fazlasını 
ilcöprü müruriyesi teşkil ettiği vakit köprü mü-
nıriyesinin tenziline karar verilemezdi. Fakat 
bugün şehremaneti varidatı, oradaki şehremini 
Muhteremi Haydar Beyefendinin himmetleriy-
le, en ziyade o zatı muhteremin himımetleriyle 
'beş milyon lirayı bulmuştur. Bizzat diyorum 
iki, varidat artmıştır. Ne için taraftar olmu
yorlar ? 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — O hailde tenzil 
edelim. 

İHSAN HÂMİD B. (Devamla) — Eğer 
ıllalkın refahından ziyade varidat meselesi 
<mievzuubaihs!o,'lacaksa o halde Beyoğlu caddele-
ırine de memurlar koyalım, daıha ziyade varidat 
artsın. Nazarı dikkate alınacak şey, halkın re
fahıdır. Halkın mâruz olduğu müşkülâtı naza
rı dikkate almalıdır. Hâlis Tur-gud Bey arka-
daşnmızm teklifi veçhile bunun reddini teklif 
«derim. 

HACI İLYAJS SAMİ Ef. (Muş) — Efen
dim köprü Müruriye Resımine aidalmak üze«re 
köprüde yapılan çirkinlik, tatbikatta bir çir-
•kinliktir. Yalnız bu esbabı mucibe bunun ref-
ine kâfi değildir. Esas itibariyle bu rof'i için 
bulul edecek zamanda arkadaşlar müttefiktir
ler. Şimdi istikraz edilmiş, karşılığı gösteril
miş, bunun zamanı hululüne tabi tutulmasını . 
temıayü'lâtı umumiyeye tercüman olmak itiba
riyle arz ediyorum. Bunda iki - üç memurun 
yoldan geçenlere suimuamele ettikleri - tasav
vur ettikleri veçhile - yani şu esbabı mucibe 

I ile bunun kaldırılması doğru değildür. Bu, za-
I manına talik edilmelidir. Böyle esaslı bir ver

ginin tayyı muvafuk değildir. Bunu zamanın 
hululüne bırakmak pek muvafııktır. (Doğru ses-
•Leri), (Müzakere kâfi sesleri)! 

REİS — Kifayeti müzakere teklifi vardır, 
müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler oku
nacak : 

Riyaseti öelileye 
28 nci maddenin nihayetine (.köprülerden 

I müruriye alınmaz) kaydının ilâvesini teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Halid 

Riyaseti' Celileye 
İstanbul köprü müruriyesinin ilgasiyle ye-

,rine tramvaylara bir kısım beledi hissesi zammı 
suretiyle telâfii edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Sivas 
Hâlis Tüngud 

Riyaseti Oeli'leye 
; (28) nei maddenin hükmü esas itibariyle 

muvafık olmadığından tayyını teklif ederiz. 
Antalya Biga 

Ahımed ıSâki Mebmed 

RiyasetJi öelileyeı 
j İşibu maddede (İskele) meıvzuubahsiolıması-
J na göre mütaaddit kasaba ahalisini alâkadar 
I edeceğinden tarifenin mecalisi belediye değil 

ımeclisi umumilerce tanzim edilmesini arz vo 
i teklif ederim. 

Konya 
İMustafa Feyzi 

I Madde 28. — Belediyelerce tesis ve inşa 
| ettirilen iskele, sal ve saireden meealisi umu-

miyece tanzim edilecek tarife mucibince bac 
j 'alınır. 
I 
| VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Mustafa 
j Feyzi Efendinin takririni Encümen namına 

kabul ederiz. 

REİS — Efendim evvelâ tay teklifi vardır. 
I 28 nci maddenin tayını teklif ediyorlar. 
! VEHBİ B. (Kareai) — Müsaade buyurun 

efendim. Bir şey arz edeceğim. Bu madde ta-
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mamen belediyelerin hususi aldıkları imtiyaz
lar ve birtakım meydana getirdikleri iskeleler 
ne olacaktır? 

ZAMİR B. (Adana) — T ayy edilemez. efen
dim. 

R E İ S — Encümen noktai nazarını izah etti. 
Antalya Mebusu Ahmod Saki Bey ve rüfeka-
sınm maddenin tayyı hakkındaki tekliflerini 
reye vaz'ediyorum. Tayyı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vazediyorum. Kabul 
etmiyenlor lütfen ol kaldırsın. Tay teklifi ka-
ıbul edllmemlştılr. 

Sivas Mebusu Hâlis Turgud Beyle Kasta-
ımonu Mebusu lîadld Bey, köprü müruriyexnin 
lağvını teklif ediyorlar. Nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. Nazuırı mütalâaya 
almıyanlar lütfen el kaldırsın. Na,zarı mütalâ
aya alınmadı. 

Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin 
taıkriınıni tekrar okuyoruz. Bunu encümen de 
kabul ediyor. 

(Mustafa Feyzi Efendinin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim takrirde meclisi belediye 
yerine mecalle! umumiye teklif olunııyo»?. Bu
nu nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldır
sın. Aksimi reye vaz'ediy»ram. Nazarı mütalâ
aya almıyanlar lütfen ol kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alınmamıştır. 

Şu halde yirmisekizinci maddeyi aynen rc-
y'âlinlze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
-el kaldırsın. Kabul etmiyen lütfen el kaldırsın. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. —Meskenden maada satılan emlâk 
vo akaaratm esnayı ferağında lâakal üç sene ev
velki kıymeti ile kıymeti lahikası arasında iki 
mislinden fazla fark bulunursa beynindeki far
kın yüzde, beşini tecavüz etmemek üzere belediye 
meclisince tâyin edilecek miktarı Kıymetlendir
me Resmi olarak belediyece alınır. Akaaratı vak
fiye vo milliye dahi işbu resmi tediye ederler. 

ZAMİR B. (Adana) — Muhterem arkadaş
lar bizim en çok gözettiğimiz bir şey varsa o da 
halkımızın Hükümet kapılarında mâruz kaldığı 
müşkülâtı ref'etmektir. Halbuki bu yirmldoku--
zuncu maddeyi okurken tasavvur ediyorum ki, 
halk müthiş bir müşkülât karsısında kalacaktır. 
Binaenaleyh bu madde zaittir. Katiyen tatbik ka
biliyeti yoktur, bunun tayyuıı teklif ediyorum. 

Bu hiçbir şeye benzemiyor. Halkımızı dalma müş
külâta mâruz bırakıyor. Bu öyle bir şekil ki, bu
nun içinden çıkılması kabil değildir. Bunu tay
yedelim. 

ZEKİ B. (Gümiranc) •— Bendeniz de aynı 
teklifte bulunacaktım. Zira akaarat için lâzımge-
lcn zanıalm icra edilmiştir. Bendeniz de bu 
maddenin tayymı teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Bu maddenin ihtiva et
tiği resim mcmlekctimlzce hemen yeni tanınmış, 
bir resimdir. Binaenaleyh tatbik edilip edilmeme
si uzun münakaşa ti muclbolacak bir mahiyette te
lâkki. edilebilir. Ancak bu gibi resimler, haliha
zırda hemen her memlekette az - çok tatbik edil
mekte bulunmakladır. Fakat maddenin yazılışına 
göre kabiliyeti tatblkiycsi biraz yok gibi görünü
yor; çünkü bizde vergi kayıtları hep altın bedeli 
üzerine muharrerdir. Her halde şimdi satılın
ca - tabiî olarak evrakı nakdiye ile satılacaktır -
iki misil değil, belki on misline göre bir kıymet 
iktlsabetmlş gibi görünüyor. Halbuki bu fark, 
altın farkından mütehassıldır. Bereket versin ki 
encümen bunu yüzde beşe indirmiştir. Yüzde 
on vergi alınması lâzımgclirsc hakikaten ashabı 
emlâkin fevkalâde mağduriyetini muclbolacaktır. 
Bununla beraber esas itibariyle pek hakka müs
tenit gibi telâkki olunamıyacak bu vergiyi hiç 
olmazsa belediyelerin yapmış olduğu bir imar va
sıtasının neticesi olarak terfii fiyat üzerinden al
mak daha muvafıktır. Şerefiyeyi bir defaya mahr 
sus olmak üzere bir defa daha alalım, Farkı beş 
sonede alabileceğimize dair maddei mahsusa var
dır. Binaenaleyh yüzde beş üzerinden almak yine 
çoktur, yüzde ikibuçuk derecesinde almalıyız. Bu 
madde kabul olunduk tan sonra ben, d.ğer buna 
nıürr.asil bir vergi daha cöyliyeylm ki, o da vera
setlerden almaktır. Bu usul kabul edildikten son
ra onu da İhmal doğru değildir. 

HÂLİS TURGUT B. (Sivas) •— Efendim,bu. 
madde müphem olduğu gibi kabiliyeti tatbikiyesi 
do yoktur. Meskenden maada satılan emlâk ve 
akaaratm esnayı ferağında lâakal üç sene evvel
ki kımyeti ile kıymeti lahikası arasında bir tark 
vardır ki, o fark iki misli ise bu farktan yüzde 
beş alınacaktır. Bunu kim tâyin edecek? Bunu 
tâyin ve takdir edecek bir merci yoktur. Bu. bele
diyeler ilo bâyiln arasında kalmış bir keyfiyet
tir. Belediye vardır diyecek, bayi yoktur diyecek, 
bir ihtilâf. zuhur, edecek, derken. muamelei.. fera-
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ğiye de teahhur edecek. İkincisi; f a m muhal ola-
"rak üç sene evvelki fiyat ile üç ccne sonraki fiyat 
arasında fark'hâsıl olsa bile, burada da maalesef 
fena bir yol açılmış oluyor. O da, halk yalancılı
ğa sevk edilecektir. Üç sene evvel beş bin liralık 
mağazasını, dükkânını üç sene sonra onbin liraya 
satıyor. Fakat alan ile satan arasında fiyat ta
karrür etmiş, yine ferağ muamelesinde bedbin li
kadan 'göstereceklerdir ve neticede yine matlubo-
lan gayeyi elde edeceklerdir. 

FERİDUN B. (Dersm) — Lehinde misiniz, 
aleyhinde misiniz? 

HÂLİS TURGUT B. — İzah etmeden nasıl 
söyliyeyim? Sözüme dikkat buyurursanız anlar
sınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tayymı 
istiyorsanız encümen de taraftardır. Boşuna zah
met'çekmeyiniz demek istiyor. 

HÂLİST URGUT B. (Devamla) — Tadil 
teklif .edeceğim. Üçüncüsü; emlâk, akaar üç sene
de keabi kıymet etmez. Malûmuâlinlz kasabalarda 
veya şehirlerde muntazam bir cadde açılır, bu 
cadde neticesinde veyahut bir şimendifer gelir. 
Onun neticesinde veyahut o şehirde kesafeti nü
fus günden güne tezayüdediyor, bu gibi yerlerde 
emlâk ve akaar kıymet peyda eder. Kendi kendi
ne tezayüdetmez. Hulâsa bu fazla farkı tâyin ve 
takdir etmek müşküldür. Ferağ ilmühaberinden 
münhasıran alınacak desek halkı fenalığa doğru 
götürür. En iyisi satılan emlâk veya akaarm hini 
ferağında yüzde bir, yüzde iki belediye hissesi 
alınır diye bir kayıt konulsa daha muvafık olur. 
Bendeniz bu şekJde maddenin tadilini teklif edi
yorum. . 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim millet idare ve hâkimiyetinin iptidai ocakla
rı rolaıi belediye ocaklarının fazla ve feyizli me-
nabi ve varidata malikiyetini herkes arzu eder. 
Ancak belediyelere temin etmek istenilen varidat 
menabii kabiliyeti tatbikiye itibariyle zayıf ol
mamakla biraz da mantıka velîaidei madeiete mu
vafık olması lâzımgelir. Binaenaleyh bu maddede 
her halde sakatlık vardır. Meskenden maada satılan 
emlâk ve akaarm esnayı ferağında lâakal üç sene 
evvelki fiyat ile kıymeti lahikası arasında iki mi
sil fark varsa ve iki misilden fazla bulunuyorsa 
onun yüzde iki, üç sene ise bir şey tesbit edecek, 
belediye- bir miktar alacak. Neden? Belediye taş 
Üstüne >'taş. koymamış, mahalleye bir fener koyma- { 

mış,;park yok, cadde -yok, meydan yok.: .Benim 
evin kıymeti veya .Ali'nin dükkânının kıymeti:mü-
rurusamanla es'arın tef avut ve terakkisi ile ken
di kendine artmış, Belediyenin bunda hizmeti 
yok, hizmeti yok, neden alsın? 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) —.Mal sahibinin vur 
mıdır? 

AHMED SÜREYYA B. — Zamanın tesiri 
vardır ve onun tesiri herkes için âmdır. "Fa
kat bu madde şöyle olsaydı, iki misli fark bu
lunur ve bu fark emlâk ve akaarm bulunduğu 
mahalde belediye tarafından yeni cadde küşa-
dı, meydan ve park yapılmasından dolayı ol
muş bulunsaydı, belediyenin bundan belki bir 
hak istemesi muvafık olurdu ve mantıkan hak
kı olurdu. Böyle bir şey mevzuuıbahsolmadığm-
dan bu maddenin tayyı lâzımdır. 

REİS — Başka söz istiyen kalmamıştır. Tak
rirleri okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Meskenden maada satılan emlâk ve akaanttm 

esnayı ferağında beledî hissesi olarak yüzde bir 
R&3İm alınır. 

Sivas 
•Hâlis- Turgud 

Riyaseti Celileye 
29 ncu maddenin tayymı teklif ederiz. 

Adana Gümüşane 
Zamir Zeki 

RiyaseVı Celileye 
Müzakere kâfidir; Maddenin, şekM ve kabili

yeti tatbikiyesi itibariyle muvafık .olmadığından 
tayymı teklif ederim. 

Bursn 
Osman Nuri 

REİS — Evvelâ tay teklifini reyiâlinize vaz'e-
deceğim. 29 ncu maddenin tayyını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen .el 
kaldırsın. 29 ncu madde tayyedilm'iştir. 

ALİ B. (Lâzistan) —Kapitalistler kazandı. 

REİS — Efendim 30 ncu maddeyi encümen 
tayyetmiş tir. Tayyedilen maddelere göre madde
lerin numaraları, kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresi hitam bulduğu zaman tashih 'edilecek
tir. Şimdi efendim, encümen otuzuncu maddeyi 
tayyetmiş Vır ama, .Hükümetin teklif hakkı vardır. 
Onu reye bayacağım. Bırcümmm »IUZUJÎCTI Jnad* 
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deyi tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. (Gürültü
ler) (Anlamadık sesleri) Lâyiha çoktan tab'ı ve 
tevzi edilmiştir. Hep rüfekanm elindedir. Efen
dim otuzuncu maddeyi encümen tayyetmiştir. 
Heyeti CeMlenizin kabul edip etmiyeceğini reyi
nize vaz'ediyonım. Tayyını kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul buyurmıyanlar lütfen 
el kaldırsın. Efendim tay kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Piyango ve ikramiye kazançla
rının yüzde onu ashabından belediye hissesi ola
rak istifa olunur. Bu hisseleri' ikramiyeden bit-
•tefrik belediyelere teslime kazançları tediye eden 
müessesat mecburdurlar. Aksi halde işbu hisse
ler bir misil ceza ile beraber Tahsili Emval Ka
nununa tevfikan salifüzzikir müessesattan tahsil 
olunur. 

EEÎS — Söz istiyen var mı, bu otuzbirinci 
madde hakkında? 

ZÂMlR B. (Adana) — Müsaade ederlerse 
Vehibi Beyden bir sual soracağım efendim. Mek
tepler menfaatine, muhacirler menfaatine yapıla
cak şeyler bu şeye dâhil midir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim hu kazanç
tır. Kazanan, adamların hepsi dâhildir. Mektep
lere darülacezelere ciheti taallûku yoktur. İkra
miye alan adamdan alınacak. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Buradaki ka
zançtan maksadınız nedir? Temettü mü demek is
tiyorsunuz, yoksa hasılatı gayrisâfiye midir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Temettü efendim. 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Hasılatı gay-

risâf iyenin yüzde onu mu diyeceğiz? 

VEHBİ B. (Karesi) — Temettüün. 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Azdır. 
REİS — Maddeyi reyiâlinize vaz'ediyorum. 

Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul et-
mivenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 32. — Belediye hududu dâhilinde is
tihlâk olunacak petrolün beher kilosundan yirmi 
para, benzin ve sairenin kilosundan bir, hakura
nın beher kilosundan iki ve ispirtonun beher ki
losundan elli kuruşu tecavüz etmemek üzere Rü
sumu Istihİâkiye ve belediye depolarında bulun
duğu müddetçe petrolün beher sandığından ve 
diğer mevaddı müştailenin beher yirmibeş kilo
sundan şehrî beş kuruşu geçmemek üzere ardi

ye alınır. İşbu resmin tâyini miktarı beledi
ye meclisine aittir. Ziraat bankaları vasıtasiyle 
ziraat için celbedilecek işbu mevaddan Beledi
ye Rüsumu alınmaz. Depolarda kaldığı müd
detçe ardiye resmi alınır. (İşbu resim duhuliye 
resminin tatbikine kadar âstîfa olunacaktır) 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim bu resim 
de pek çok fazladır. Esasen belediye gaz de
poları vardır. Usulen bunlardan bir resim 
alınmaktadır. Bendeniz en ziyade maddenin son 
kısmında airaat makinaları için celbedilecek 
traktörlerin depolarda kaldığı müddet alına
cak ardiye meselesine itiraz edeceğim. Ziraat 
Bankası bunu celbeder, bir müddeti medide 
geçtikten sonra zürraa malolur. O vakit bey
hude yere İktisat Vekâleti de meşgul olmasın, 
airaatlc uğraşanlar da meşgul olmasın. Beher 
dönümü şimdi hayvanla otuz kuruşa yaptığı
mız çiftleri o zaman iki yüz kuruşa mal ede
ceğiz. Evvelâ bu fıkranın tayyını Heyeti Celi-
leııizden rica ederim. Zürra için celbedilecek ma-
kına ve benzinlerden Ardiye Resmi alınmaması, 
saniyen - yahut öyle diyelim - bir de başka 
müessesatı sınaiyemıiz var. Onu da düşünelim. 
Memleketimizin ziraatiııin ikmali, ıslahı, sınai 
kısmının ıslahına vabestedir. Eğer bunlara lü
zum görmüyorsak ve bütün düşüncelerimiz be
lediyeler dse o başka mesele, bendeniz bunu 
anlamıyorum. Halka iş bulalım. Halkı zengin 
edelim, işi çoğaltalım. Memleketi halk kendi 
kendine mâmur kılar, çalışır, evini yaptırır, 
iyi yoldan gider, tramvay yaptırır, elektrıik yap
tırır. Bunları yaptıran paradır. Eğer efendi
ler biz düşünüyorsak böyle bilvasıta aldığı
mız paralar halktandır. Anladık. Fakat değir
menin suyu nereden geliyor? Alıyoruz, alıyo
ruz nereden bu? Yani nereden bu istihsalâtı, bu 
varidatı çoğaltıyoruz da bu, bu vesilelerle halka 
anlatarak, anlatmıyarak, bilerek, bümiyerek 
vergi almaya çalışıyoruz? 

RAGIP B. (Zonguldak) — Yine memleket 
içinde kalıyor. Harice çıkarmıyoruz. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim riisbet 
dairesinde olur. Bugün benim servetim kerpiç 
bina içinde yaşamaya, bulgur pilâvı yemeye 
müsaittir. Daha fazlasına kâfi değil, yarın 
memleketim zengin olduktan sonra elimi bağ
larsan kerpiç bina içinde oturmam. O kerpiç 
bina açinde yatmam ve elektriksiz oturmam. 
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Meımldfetli, •" m'iHelti' ^eragıin öbmeye çalışalım. 
Yoksa her şeyimizi belediyeye tevdi edölim, her 
şeyimizi oraya tevoih edelim. Sonra ne ola
cak? Köyleri ihya edelim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Kaldıralım beledi
yeleri... 

EMİN B. (Eskişehir) — Aşağı - yukarı öy
ledir. Haniya millet kendisi yaşamak hakkını 
iktisabetti mi kendi kendisine belediye olur. 

RAGIP B. (Zonguldak) — Çok zengin yer
ler gördük, bir hayat eseri göstermemdşlerdir. 

EMİN B. (Devamla) — Yok değil beyim. 
O zengin gördüğünüz yerler hayatı anlama
mış kısımlardandır. 

TALÂT B. (Kângırı) — Emin Bey. Müte-
gallibeyi kaldıralım. 

EMİN B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. Bir şeye nazarı dikkati âlilerim cel
bedenim. Ben de Besim Atalay Beyi taklidede-
ceğim. Müsaade buyursun. Vaktiyle çocuğun bi
nisi babasına demiş ki, ben hayvanının yemini 
çalıyorum da doymuyor, - Temsilde,hata olmaz 
derler - babası demiş ki doyar. Nihayet bir 
gün olmuş, hayvan yerinden kalkmamış. Ba
bası götürmüş «gördün mü oğlumı şimdi doy
du» demiş. Millet ne vakit ayağa kalkamazsa 
o vakit doyar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Lâteş-
bih! 

EMİN B. (Devamla) ~ Bin kere lâteşbih 
derim. Binaenaleyh mesele aynen böyledir. Bil
vesile alacağımız vergiler neticesinde milletin 
ayakları tutmaz olacaktır. Rica ederim, bele
diyeler lâzımdır. Artık hayatta da biraz insan
ca yaşamak istiyoruz. Lâkin bunu bir nisbet 
dairesinde yapalım. Beldede iyi kaldırım ya
pacağız derken diğer taraftan da ahaliyi ezi
yoruz, ihmal ediyoruz beyefendiler... Bence 
süs on sene sonra olsun, evvelâ memleketi zen
gin edelim. Maddenin «esasen Belediye Nizam
namesinde mevcudolan resmin ipkası» suretiy-
de tesbitini istirham eylerim. Yalnız bir şey 
arz edeceğim. Deminki madde münasebetiyle 
belediyeye mühim bir varidat vardır. Nasılsa 
tayyettiğiniz madde üslûbu hakimane ile olma
mış, eğer hakikaten bir şerefiye namiyle Şük
rü Beyin buyurdukları gibi... (Aşağıda var ses
leri) Öyle ise bunlar da muzaaf olmuş... 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim bu mad
dede benzin ve saireden maksat nedir? Bu ver
gi ve emsali yine benzdne benziyen şeyler mi
dir?. 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet efendim! 
MUHTAR B. (Trabzon) — Bâkûra petrol 

hurdasıdır. Yani petrol tasfiye edildikten son
ra kalan hurda/dır. Hurdadan 2 kuruş, kendi
sinden 1 kuruş, benzin ki en tasfiye olunmuş 
bir şeydir. Ondan da 1 kuruş almıyor. Herhal
de bunda bir yanlışlık olmuş. Bakûramn kıy-
ımati ibiliinımeden Ibiir kıymet Ikonmuştur. Baıkûra en 
âdi bir hurdadır. Şimendifer malamalarında 
kömür gibi kullanılır. Bir yanlışlığa mahal 
kalmamak üzere bakûrayı izah ediyorum. Ba-
kûradan iki kuruş resim alınırsa memlekete 
hiç gıirmez ve bizim memlekette kullanılmaz. 

RAGIP B. (Zonguldak) — Hiç girmesin. 
Biz de onu istiyoruz. Bakûraya bizim memle
kette ne ihtiyaç vardır? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim maki-
nalarda petrol kullanılacağına hurdasını kul-
lansak daha dyi olmaz mı? (Zonguldak var ses
leri) Petralü makinalarımızda kollanıyoruz, 
benzini kullanıyoruz. Hurdasını niçin .kullan-. 
mıyalım? Her halde arz ediyorum ki belki bu 
anlaşılmadan konmuştur. Bu hususta izahat ve
riyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümen anlıyarak 
koymuştur efendim. 

DR. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim 
bendenize burada birkaç mevad birbirine ka
rıştırılmış gibi geliyor? Yani bu mevaddın bir 
kısmı tıbbi, bir kısmı iktisadi, bir kısmı da 
zevkidir. Yani bu mevaddın birbirine : karıştı
rılarak ve hepsine teşmil edilerek resim alın
masını doğru görmüyorum. Meselâ benzin var 
(ispirto var, sonra Muhtar Beyefendinin söyle
dikleri Bakûra var. Buradaki ispirtonun ma-
lûmuâliniz tababette kullanılan : kısmı, sana
yide , kullanılan kısmı ve bir de zevk için kul
lanılan kısmı vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Zevkîsi 
nasıl? 

MUSTAFA B. (Çorum) — Müsaade buyu
runuz şdmdi siz ispirtoyu tefrik etmeyip haya
ti bir mesele plan ve elzem bulunan, tababette 
kullanılan ispirto ile zevk için kullanılacak 
olan ispirtodan aynı parayı alırsanız bu doğ-
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m . toimaz. ;Sanayide kullanılan ispirto da car
dır kamunda .zevk için. kulla^^ ispirto ile 
müsavi .tutulmasına razı .değilim. Binaenaleyh 
bendeniz rica öderim, sanayi kısmında tauimal 
edilen ispirtoyu burada tesbitederiz. Zevk için 
jolan kısmını ren sonuna terk ederiz, tababette 
kullanılan -ispirtoyu bundan istisna .ederiz. De
mek,ki ,İ£?pirto üçe ayrılıyor. .Bunlardan bir ta
nesi tababette kullanılan (ispirtodur. Bundan 
hiç almıyalım. Sanayide kullanılan kısmından 
xU-.az4.alalım ve zevk için kullanılacak kısmı 
.hakkında da bir madde yapalım ve çok alalım. 
Yani Dahilce Encümeni para, para diyordu. 
Tamam-paranın alınacak sırayadır. Bdhaenaleyh 
btmu .tefrik edelim ve ayrıca bir madde olsun. 

İMEHMED FÜAD B. (Kstamonu) — Efen
diler .merailekfitte ziraatin terakki ve tealisini 
icabettirecek alât ve edevata, makinalara ihtiyaç 
vardır ve bu (ihtiyaç sebebiyle ziraat traktör
lerinin, ziraat makinalarınm, ziraatte müstamel 
otomobillerin ..gümrükten müstesna olarak gel
melerini evvelce Heyeti Celile kabul etmiştd. 
Yani vücudu kabul edilmiş, fakat bilâhara kan 
ve canı kabilinden bulunan mahrukatı da istds-
na Letmedil̂ çe bunların işlemiyeceğini anladık 
ve onlar da Gümrük Resminden affedilmiştir. 
'Şdmdi memlekette zürram istimal eyledikleri 
bu mahrukat Hükümet ve Meclisçe İstihlâk 
Reyminden affedildiği halde şimdi belediye 
daireleri dâhilimde bir de kilo başına yirmi pa
ra, bir kuruş rüsum alınması isteniyor. Hal-
îbuki bu ziraate mânidir. Saniyen ispirtolardan 
•elli kuruş alınması deniyor, evet mükeyyif ata 
âidolup her akşam bâzı kimseler tarafından 
vZikkınriaaıılan -aksamının kilosundan üçyüz ku
ruş alalım. Fakat • sanayide kullanılacak, ecza-
banelerde tentirdiyot yapılacak ispirtolardan 
tla elli kuruş alırsak kırk paralık tentirdiyodu 
biriçiftçionbeş kuruga alacak. Rica ederim, öte
den berâ arz ettiğim memleketin iktisadiyatı ve 
'ihtiyacatmı düşünerek o yolda vergiler ihdas 
edelim." Memlekette • eğer terâkki, teali düşünü
yorsak memleketimizin içinde, hududu dâhilin
de petrol madenleri vardır ki çaylar üzerin
den aşıyor. Eğer belediye kuvvetleri var da 
sermaye teşkil -edebiMyorsa bunları ihya etsin, 
bu suretle varidat bulsunlar. Memleketimizde 
gaz yok, petrol yok, hiçb ir şey yok rüyam zam
mediyoruz. Mamafih bu, maddenin kabiliyeti 
tatbdkiyesi yoktur, tayymı .teklif .ediyorum. 

ZAMİR B. (Adana)»-— Bu 32 nchmatUkJbi--
raz mühimdir. ..Belediyeler hududu ..dâhilinde âs-
tihlâk olunacak .rüsum .deniliyor.. Tasavvur .bu
yurunuz ki, bütün hariçten gelen gazlar beledi
yenin; göstermiş bulunduğu depolarda, ithar -edile
cektir. Depolara giren gazlardan İstihlâk Resmi 
alınacaktır. Halbuki bu gazlar belediyelerin 
hududu dâhilinde kullanılmıyor. Köylere gidi
yor, daha uzak yerlere gidiyor, binaenaleyh ka
nunun şekline bakacak olursak belediye hududu 
dâhilinde istihlâk olunacak diyor. Halbuki hu
dudu ;geçiyûr. .Harfte .kullanılacaklara da, -şâmil
dir. 

VEHBÎ1 B. (Karesi) — Almaz. 
ZAMİR B. (Adana) — Ama bu ırfühimdir. 

Tasrih etmek lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Sarihtir. 
ZAMİR B. (Adana) -— Sarahat yoktur. Be

lediye hududu dâhilinde istihlâk edilecek diyor. 
Belediye depolarından satmaldıği vakitlerde are 
suretle .alacak? Yoktur, müphemdir, : binaen
aleyh ; ona. göre .tasrih - .edilmelidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim yine kara 
kablı kitaba müracaat lâzımgeldi. Rüsumu Be
lediye Kanununun dokuzuncu maddesi : Şehir
de istihlâk olunacak hakuranın beher kilosun
dan beş para, ispirtonun beher kilosundan kırk 
para üâh... Yani şu alınan resimler bugüne ka
dar .memleketin her noktasında her ebeled^Ece ve 
hattâ bu kanundan evvel dahi, sandık başına 
gazhane namına alınmakta idi. 'Binaenaleyh (Meh-
med Beyin nasıl olup da müesses ve belediyele
rin varidatı olan bir şeyi tayyetmesini anlıyama-
dım. Belediyenin 'lağvını teklif etseydi, dalha |yi 
olurdu. Emin Bey biraderimizle İçtima 'ederdiniz, 
Binaenaleyh şimdi bu maddede .yalnız Heyeti Ge-
lilenizden bir şey istirham edeceğim. -Bunlar ial-
tm para meselesidir. 

Bugün altın para ile cezayı nakdîleri de, ver
gileri de resmen beş misli olarak kabul, ettiniz. 
Bu, Büyük Millet Meclisinden gelmiş olan.,ka
nundur. Eğer fazlalık bu .miktarlarda ke • .ki 
'yalnız ispirtoda fazlalık vardır - fazlalık,görülü
yorsa, .beş .misli bir kere Heyeti Gelilenkin, karam 
iktizasındandır. Eğer daha. ziyade 'tezyidi, veya
hut tenkisi icabedenler varsa anları dermeyan 
etmeli. Yoksa esasen .-alınmaktasolan vergiler riçin 
bu alınmasın, şu .alınmasın demek zannederim İM 
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(belediyeler nörtadan .kalksan demekten, 'hsşka.: Ibir 
şey değildir. ,R-ea .ederim ;ona göre beyaza mü
talâa 'edilirse, biz de tona jgÖrevCfcvap verebiliriz. 
IDababet ve sanayide kullanılan ispirtolardan 
-,• Jaia^zevkte, kullanılan kısmı, diye Büyük /.Millet 
Meclisinden böyle bir kanun geçmediği için, kul
lanıldığını bilmiyoruz - sanayi ve tababette kul
lanılanlardan alınması lâzımgeleceğine dair -evvel-
kLkanunda madde vardır. O maddeyi biz, ispir
toolduğu ,için ve bu sanayide istimal edildiği 
için koyduk. Tababette istimal edileni tefrik et
mek yani şu kısım .tababette istimal. edilecek 
ve. su, kısım /Sanayide istimal ^edilecektir diye 
kuvrsei kudsiye sahibi olmak lâzımgelir ve birta
kım »suiistimalâta. meydan verir. Sonra belediye 
hududu, dâhilinden giden diye, Zamir Bey bira
derimizin tefehhümlerine sebep yoktur. Beledi
ye hududu dâhilinde dedikten sonra yalnız be
lediye hududu dâhilinde istihlâk edilenlerden 
alınır. Köye gideceklerden istihlâk Resmi ala
mazlar. O transittir ve meselâ zatıâliniz buradan 
Mihalıççık'a götürmek için getirdiğiniz gazları 
burada depoya koysanız ve iki ay dursa buradan 
çıkarsanız ve gönderseniz, buradan- sizden ancak 
alacakları Ardiye Resmidir., istihlâk Resmi ala
maz. 

Şimdi şu gazhaneden falan köye alıp götür
mek için gazın yalnız Ardiye Resmini alırlar. 
istihlâk .Resmini alamazlar. Binaenaleyh madde 
sarihtir. Hiçbir ebhamı da yoktur. Belediye hu
dudu dâhilinde istihlâk olunacak diyor. Artik bu
nun dahası olmaz. Belediyenin hududu, dâhilin
de iyenecök, içecek şey olmaz ya. 

İBRAHİM 3 . (Ertuğrui) — istihlak Resmi 
ne vakit ahnı¥? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Çıkarken alırlar. Bu 
eskiden beri âdettir. Gazhaneden iki sandık gaz 
alanlar bu istihlak Resmini verirler ve öyle çı
karırlar. 

ZAMÎR B. (Adana) — Re's'Bey, müsaade bu
yurun, Birsual "soracağım, iki kelime. 

REİS— Müsaade buyurun.,Suallerin sözlere 
hakkı takaddümü yoktur. Sual olmak şartiyle 
Heyeti Celile imüsamaha ediyor. Fakat sual mü
nakaşa jşeklkıde devam ederse, burada .birçok .ar-
•kadaşlanmız .vardır. 

.ZAMlR B. (A.dana)—r İMikelime... 

.iBElS -— iHayır, rica rederim. -Söz Aksaray 
Vehbi Beyindir.. 

VEHBÎI3, pLksara»—^Mszot iıatîgLüasma 
aittir? 

VEHBÎ/B, (Karesi) -^Efeidinr p^troledtfıal 
ediyoruz. 

VEHBi ;B. (Aksaray)— Daha .dûn gresim 
ahnması lâzım-mıdır, değil midir? 

VEHBÎ,B; /(Karesi) — Petrole koyduk. 
VEHBÎ B. fAksaray)— 3süsbet yoktur,: zan

nederim, '. Beyefendi. 

KEMAL B. (Saruhan) —' Mevcut vergi ve 
rüsumat beş misline iblâğ ulunacaktır, diyor. 
Bu madde varidat olarak .mı .konulmuştur/ yok
sa sarfiyat olarak mi"? 

VEHBİ B. (Karesi)—• Arz edeceğim .efen
dim. Biz onda kısmen sarfiyatı ve kısmen de 
belediyelerin varidatını nazarı itibara aldık. 
Yani bunları tenkid buyururken bu noktai na
zarın dermeyan buyurulmasını .temenni ettim. 

ZAMİR B. (Adana) — Beyefendi, buyuru
yorsunuz ki, tefehhümdür. Burada bir fıkra 
vardır ki, Ziraat bankaları vasıtasiyle ziraat 
için 'ceibedilecek mevad bundan müstesnadır 
deniliyor. Rüsum alınmaz deniyor. Madem ki 
köylere çıkacak olan şeylerden resim alınmı
yor, buna neden lüzum görüldü T 

VEHBİ B. (Karesi) — Hica ederim, mem
lekette, bizzat.Adana'dav çiftçilik yjk mudur? 
T ürkiyeinin hiçbir noktasında - istanbul'dan 
maada - .(istanbul'da da vardır sesleri) bütün 
şehirlerde, hattâ Istanıburda dahi çiftçilik var
dır. Binaenaleyh sarih olmak . üzere - bende
niz köylüyüm ve köycüyüm - burada kö'ylere 
giden değil, kasabalarda kullanılan çiftçilere de 
şâmil olmak üzere.. Bunu böyle kpyduîk, sarih
tir. 

{HAKKI Mi (Van) — Efendim bendeniz Ba-
kûra için mâruzâtta bulunacağım. Van (dölün
de! beş, tane vapur vardır. Bakûra pek pahalı 
surette itfedarik edildiğinden, dalayi-battâ - in
şallah bu sene bütçede .kabul edeceksiniz - bu 
vapurlar. işi emiyor. Işliyebiknesi için ieşebbü-
sâtta ibulunuyocuz. »Gayet pahalı :bir. surette 
gelen, bu bakûradanvhir ide kilo ibagında iki yüz 
kuruş rüsum alacak .olursak vapurlar •muattal 
bir halde kalır. Rica ederim, :gölkrdöki mesakM 
safire de istisna ûdlunacak diye !bir /kayıt ila
vesine müsaade buyurursanız maıksat haüil .olur. 
B.ulıusuid;adai»ir^a^ririverjyarımı. 
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ZEKt B. (Gümüşane) — Efendim burada 
benzin ve saire kelimesinin içerisinde, birtakım 
mevaddı müşteile, mevaddı haruriye vardır. 
Sonra ba'kûra şimdi petrol madenlerinden istih
sal edilen mevad içerisinde evvelâ benzin çıkar. 
Ve kuvvei haruriyesi gayet yüksektir. Bundan 
sonra gaz çıkar, gazdan sonra iseprmeçet mum
ları yapılan mevad çıkar ve bıUklan sonra dere-
cat ile ma.zot yağları, bakûra yağları çıkar. Şim
di bakûraya iki kuruş koyduğumuz takdirde 
bunlar vapur makinalarmda kullanılır. Bun
ları yakarlar efendim. Meselâ biz vaktiyle ida
resini bildiğimiz halde Ruslar Erzurum'a gel
diği vakit Hasankale'de mükemmel surette 
mazot madenleri keşfettiler. Biz fırınlarımızda, 
askerî ihtiyaç atımız da ev yıktık, odun yaktık. 
Onlar hamamlarında furunlarında mazot ya
ğından istifade ettiler. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Hattâ şimendifer
lerinde.. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Evet şimendiferle
rinde de kullandılar. Maatteessüf biz onları ida
re edemedik, o bahsi diğer. Şimdi (ve saire) 
denildiği zaman bunun içerisine mazot da girer. 
Halbuki petrol ile mazot arasında beş derece 
•fark vardır.. Şimdi bu mazottan da resim al
mak, halkı zaten istihracını iptal etmiş olduk
ları bu gibi mevaddan tamamen uzaklaştırmış 
alacağız. Bir rüsum alalım, fakat derecesine gö
re alalım. (Ve saire) derdemez, bizim belediye
lerimiz her şeyden resim alırlar. Belediyede 
•ben de olsam bundan resim alırım. Bu (ve saire) 
'kelimesinin maddeden tayını teklif ediyorum. 
Sonra bakûra rüsumunu da ihtiyaç hâsıl oldu
ğu zaman alalım. Esasen kanun haddi âzamisi 
gösteriyor. Miktarını belediyeler tâyin edecek
tir. Eğer mümkünse bakûradan resim almıyalım. 
Bendeniz bunu teklif ediyorum. Bundan başka 
eczahanelerde .kullandığımız ispirtolar vardır. 
Mustafa Bey pek güzel izah buyurdukları gibi 
zevk için kullanılan ispirtolardan elli değil 
beşyüz alalım. Ben buna taraftarım. Efendiler 
yalnız fakir bir hasta köylünün almak istiye-
ieeği birçok eczayı tıbbiye vardır ki, ispirto * 
içerisinde hallolur. Tabiî .ben bunları bilmem, 
faıkat mütehassısları • çıktı, burada pek güzel 
izah etti. Şimdi bu ispirtoların beher kilosundan 
elli kuruş aldığımız takdirde eczacı da o nis-
tbette fiyata zam yapacaktır. Halka ufak bir 
şişe ilâcı yüz elli kuruşa . aldırmaklığımız mu-

vafıkı adalet değildir, Bunun-için eczahaneT 
lerde sarf ve istihlâk olunacak ispirtodan ay
rıca bir resim alınmasını teklif ediyorum. '••••• 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
bir noktayı kısaca arz edeceğim. Şimdi efendim, 
biz evelce petrolün kilosundan beş para alı-
yordulk. Beş. para aldığımız vakit petrol okka 
ile elli paraya satılıyordu. Hesabedilecek olur
sa onda bir düşer. Bugün gaz yağının fiyatı as* 
,gari yirmi be<ş kuruştur. Binaenaleyh yirmi 
beşte yirmi para yani yüzde rubu alacağız. Ev
velce yüzde on vergi alırken bugün yüzde rubu 
vergi alıyoruz. Bunun neresinde çokluk vardır? 
Bendeniz bilemiyorum. Falan Amerikan Kum
panyasına otuz kuruş verirken hiç çekinmiyo-

' ruz da, onun sarfiyatı miktarından tasarruf 
edip de memleket hesaıbına alınan yüzde rubu 
vergiyi niçin kabul «tmiyoruz ? 

KEMAL B. (Saruhan) — Efendim bir güm
rükten geçerken alınan resim var, bir de bu kar 
nun ayrıca bir İstihlâk Resmine tabi tutuyor. 
Binaenaleyh bu resmi gümrüklerden geçerken 
mi alacağım, yoksa yalnız bu İstihlâk Resmini 
mi alacağız? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu, Bele
diye Resmidir. .Diğerini Maliye almaktadır. 
Umumi Bütçenin varidat kısmında tabiî görmüş-
sünüzdür. Esasen bu verıgiyi belediyeler almak
tadır. Belediyelerin hakkı olan bu verıgiyi aldır
mamak olamaz. 

MUHTAR B. ('Trabzon) — Eıfendim Vehbi 
ıBıeyin malûmatı var mıdır ki, bakûra hakkında 
Şelıromanetinin bir kararı vardır. -Bakûra hakkın
da yapılan rüsumun biliumiiyerök yapıldığına dair 
şehremanetinde bir müzakere igeçmiştir. Pet
rolün hurdası ve ondan daha aşağı olduğun
dan dolayı bakûradan, petrolden fazla resim 
alınması doğru değildir, binaenaleyh bunun 
rüsumu beş paraya tenzil olunur diye bir karar 
vardır. Bu kararı, bilmiyerek mi bunu böyle 
yapmışlardır? Yani böyle bir şey yapılırken 
bakûra ve mazottan da bilmiyerek-dört misli 
resim almak doğru değildir. Erzurum, Kars 
ve saire yerlerde yapacağımız motorlar ve ufak 
fabrikaların mahrukatı mutlaka Baku tarafın
dan gelecek bakaradır. Çünkü eıı Ucuz mah
rukat budur. Oralara bu son resimle ithal ede
meyiz. İstirham ederim bu hakuranın resmini 
tenzil edelim. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendenizin 
şeihremanetinde cereyan eden müzakereden ma
lûmatım yok. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Mecellei umuru 
belediyenin 431 nci sayfasında vardır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bendenizin malûma
tım yoktur efendim. Buradaki teklif Hüküme
tindir. Biz de bunu bir taraftan sarfiyatı çok, 
diğer taraftan cja iktisadi zararları vardır diye 
(böyle fazla yaptık. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim taba-' 
bette kullanılan ispirto ile diğer ispirtolar ara
sındaki farkı bilmek için kuvrvei kudsiyeye 
'hacet yciktur. Fen bunu tamamiyle tesbit etmiş
tir. Bu terkibi kiinyeviyesiyle, derecesiyle ta
mamen bellidir. Meselâ doksan beş dereceden 
eksik olan ispirto zaten tababette kullanıla
maz. Diğer ispirtolar başkadır. Diğer memle-
iketlerde sanayide kullanılan ispinbolaır aynıdır. 
(Binaenaleyh .tefrik etmek gayet kolaydır. Ba-
ürasuıs belediyede, yeni teşkil ettiğimiz şehre-
mıanetinde kimyager vandır. Bunu pekâlâ tef
rik eder. Bu sanayide kullanılan ispirtolar 
içtim kiloda on kuruş verilabiliyoır. Sanayide 
kullanılacak ispirtolardan bu kadar fazla resim 
altmak doğru değildir. O ispirto ki, bir zaman 
gelecek memleketlimizin mahsulü olacaktır. Bi
naenaleyh eli kuruş çoktur. Yalnız sanayideki-
lene ımahsur olmak üzere on kuruş r.esim alı
nır diyelim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim ben
demiz bu maddei kamıniyedeki petrol ve ben
zinden bahsedecek değilim. Yalnız bakaradan, 
ispirtodan bahsedeceğim. Efendiler, bakûra 
kuvveû muhartrike olarak istimal edilen bir 
maddedir. .Bizim memleketimizde mebzul kö-
mıür vandır ve kömür ocakları mevcuttur. Ba-
kûraıya fazla resim konulursa ve bakûramm 
ımem/leketiımizdeki istimali ne kadar azaltılan 
ıcak olursa kömür siyasetimizin ieabettirdiği 
vaziyeti iktisadiyeyi takviye nıoktai nazarın
dan o kadar iyi oiluır. Eğer biz serbest olarak 
bıakûranın memlefaetimlize ithaline müasiade ede
cek olursak göreceksiniz ki, günden güne Zon
guldak'taki kömür ocaklarının istihsalâtı aza
lacak. Çünkü bilûmum sefainde ve hattâ şi
mendiferlerde bakûra kolaylıkla istimal edile
cektir ve bakûranm ucuz ve suhuletle tedarıiki 
jhw.kes tarafından bakûranın ktimailiıni tercih 

ettirecektir. Hattâ Harbi Umuımi esnasında kö
mür tedarik edilemediği zamanlarda mevcudo-
lan bakûralar toplanmış ve bu suretle vapur
larda kullanıldığı gibi Mücadelei Milliyettin 
•ibtidasında şimtendif eril erde dahi kullanılmıştır. 
Herkes bakûrayı gayet kolay elde edecek ve 
bu suretle kömürlerimiz üzerine mühim bir 
darbe vurmuş olacaktır. Binaenaleyh vaz'edi-
lem ikî kuruşu bendeniz muvafık görüyorum, 
İsterseniz beş 'kuruşa çıkaralım. Van gölünde 
hakikaten birkaç motarbot vardır. Bendeniz 
de biliyorum. Başka mahrukat bulamadıkları 
için tarciflıan bakûra kullanıyorlar. Çünkü Rus
ya'dan kolaylıkla alıyorlar. Fakat Van gölün
deki dört - beş ganboıt için Devletin kömür si
yasetini altüst edecek bir tedbir ittihaz etmek 
doğru değildir. Eğer bu da bizim içıin mecbu
ri ise istisna edebiliriz. Ve oırada istimal edile
cek bakûra hiç resme tabi olmasın, iki kuruş da 
âzamidir. (Mazot taransınlar sesleri) 

Efendim mazot, bakûra aynı fâsilyedendir. 
İspirto meselesine gelince: Bendeniz bu mese
leyi ahlâkî ve malî noktai nazardan münakaşa 
ataneyi daha muvafık buluyorum. Efendiler 
bir madde üzenine bir resim vaz 'edileceği za
man evvelemirde onun memlekette istihsali
nin kabîl olup olmadığını tetkik etmek lâ
zımdır. Malûmuâlileri ispirto, üzümden istih
sal edlilir. Üzüm memleketimizde ınebzülen 
mevzuttur, 

HALİL B. (Zonguldak) — Mısırdan da çı
kar. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Mısırdan çı/kar. 
Daha birçok şeylerden çıkar. Bendeniz bilhas
sa halkın kolaylıkla tedarik edebildiği üzüm
den bahsettim. Şimdi, ispirto üzerine fazla re
stim koyacak olursak halk kaçakçılık yapacak
tır. Kaçakçılığın malûmuâlimiz ahlâk üzerine 
çok tesiri vardır. Saniyen biz tabiatiyle inhi
sar yapmak mecburiyetindeyiz. İnhisarı yaptı
ğımız vakit de, böyle fazla resimler konula
cak olursa, ispirtonun fiyatı memleket dâhilin
de yükselir ve halk bunu gerek sanayide, ge
rek hususatı sairede istimal edeceği zaman pa
halılığını düşünerek ve mecburiyet neticesinde 
kendisi imal edecektir. Bu suretle malî noktai 
nazardan Hazineyi de ayrıca ızrar etmiş oluyo-
TIUZ. Bundan dolayı bu tedbiri bendeniz muva
fık göınmüyarum. ... .. .... . 
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î BMS~— Mehdim: ̂ müzakerenin kifayetine 
Öasir "takrMer vardır. Müzakerenin kifayetlini 
ıkabul edenler lütfen tellerini kaldırsın. Kabul 
löfemiy emler Tûfcfen ellerini kaldırsın. Müzakere 
>feâfi görülmüştür .efendim, takrirler okunacak
tır. 

Riyaseti 'Celileye 
İspirto ©lyevm yalnız sanayide istimrar edil

diği .cihetle. 32 ne i madde mucibince .alınması 
İcaheden elM kuruş resmin erbabı sanayii ve 
müstehlikleri ızrar edeceği tabiî olduğundan 
ispirtonun, beher kilasundan beş kuruş Beledi
ye. Resmi .alınmaMa iktifa olunması muvafık 
©laea'ktır. Maddenin .elsuretle tadilini rica ede-
.mz. 

Tokfurdağı 
Cemil 

Edirne 
Faik 

•Riyaseti: Celileyo 
Tababette istihlâk olunacak ispirtolardan 

rüsum. aUnmaımasını. teklif qyle'iıim. 

Gümüşans 
&eki 

Riyaseti Celileye: 
İspirtomun beher kilosundan âzami onibeş 

.kuruş İstihlâk Resmi ahzolunm asının tahtı ka
rara alınmasını teklif eylerim. 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Otuzikirici maddedeki rüsumun nısfına ten

zilini ve maddei mezkûrenin fıkrad ahîresinde 
Ziraat Bankaları vasıtasiyle ziraat için celbc-
'dileeek kel'imesinden sonra vesûka ile zürraın 
dahi celbedeceği kelimesinin ilâve buyurulma-
sını teklif eylerim. 

KâstamoTiTt 
Ahmed Fuâd 

, Riyaseti Celileye 
JBakûra Resminin bir ,kuru,şa ve İspirto Res-

jm&nin yirmi:Jotruşa; »tenzilini .teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

.Riyaseti Celileye 
ispirtodan elli kuruşa kadar resim azhi fa

hiştir. Sfoddeııin o hususa art fıkrasının (İs
pirtonun beher kilosundan otoz kuruşu teca

vüz etmemek üzere) sur atinde tashihini arz! 
ve teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
İspirto üzerine mevzu resim pek iahiştir. 

Alelûmum fahiş resimler, kaçakçılığı muciıbo-
lacak avamlkl endir. Memleketimizde üzüm 
ruebzuldür. İspirto istihsali ise gayet basittir. 
İspirtoya mevzu resmin beş kuruşa tenzilini 
teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Colileye 
(Bakûra) dan beş kuruş, alınımasmi teklif 

ederim. 
'Zonguldak 

Halil 

'Riyaseti Celileye 
r32 nc-i ^maddenin borveçhi zlr 'tadilini'' *tâk« 

lif eylerim: 
Belediye hududu dâhilinde istihlâk oluna

cak petrolün beher kilosundan beş para, ben
zin ve sair enin kilosundan on para, bakaranın 
beher kilosundan on para, ispirtonun beher ki-
Itn&unıdan yirmi kuruş .Rüsumu İstihlâkiyc '.ve 
belediye depolarında bulunduğu müddetçe pet
rolün beher sandığından ve diğer .movaddm 
beher yirmibeş kilosunda.n şehrî iki. kuruş ar
diye alınır. İşbu miktar âzamidir. Köylülere 
zürraa ait veya belediye hududu dâhilinde 
köylüye satılan bilûmum mevaddan İstihlâk 
Resmıi alınmaz. 

İstihlâk Resmi bir defa alınır. Bir şehir
den diğer şehre nakilde resim alınmaz. 'Müsta-
killen sarf olunacak belediyeye aittir. 

•Eskişehir 
Emin 

Riyaseti Celileyer 
Maddedeki ispirtonun yalnız sanayide ;isti-

>ınaî edilecek kısmına hasriyle işbu nevi iapirto-
oan kilo başına on kuruş alınmasını,tababette 
müstamel işpirtOjların rasmılnden istisnasını tek
lif eylerisin. 

Çorum; 
Mustafa' 

REİS — Efendim takrirlerin bir kısmî'Su
reti umunriyede bakara ve Jbpirto'reaimleriHİıı 
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tenzili hakkındadır. Diğer iki takrir de, mad^ 
•(l(j'd£> ."bâzı. tadîlât icrasına dairdir. Evvelâ Ba-
küranın resimden istisnası hakkındaki teklifi 
aayi âlinize koyacağını. (Ret '.-sesleri) Muhtar 
Beyv Bakûra Resminin bir kuruşa, İspirto Res
minin ...yirmi kuruşa tenzilini teklif ediyorlar. 
Efendim bir. kere Bakûranm resimden istisna? 
isıaL,,.kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
'Kalbisi etmiyonler lütfen, ellerini kaldırsın., Ka-
IbmL ediloneımişıtir efendim. Muhtar Bey Bakûra 
Resminin bir kuruşa, İspirto. Resminin yirmi 
kuruşa, tenzLİini teklif ocl'ycır'lar. Efendim bir 
kere Bakaranın: Resimden istisnasını kabul 
edenler.. lütfen.ellerini kaldırsın. Kabul etmi-
yenlerr lütfen ellerini kaldırsın. Kabul, edilme
miştir efendim.. Muhtar Bay Bakûra Resmi
nin... bir. kuruşa tenzilini. teklif ediyorlar. Naza
rı mütalâaya alanlar lütfen, ellerini kaldırsın. 
mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı mütalâaya alınmadı efendim. Efendim! 
Z'ccaguldak Mebusu- Halil Bey, Bakûradan beş 
kuruş resim alınmasını teklif ediyorlar. Bu tck-
üılfi nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldır
sın'. - Nazarı 'mütalâaya- almıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı1 mütalâaya alınımamıştır efen
dim. Efendim, ispirtodan beş kuruş, on kuruş, 
onıbeş kuruş, yirmi kuruş, otuz kuruş alınma
sı ,tekliffleri. vardır. Bir de; tababette, istimal 
olunacak ispirtodan resim alınmasını Çorum 
Mebusu Mustafa Bey teklif ediyorlar. 

VEHBli. B. (Karesi) Süiistimalati muci-
bolur. (Nasıl ayrılır sesleri), (ret; sadalan) 

MUJ&TAEA, B. (Çorum) — Efendim rica 
ederim, bu fennen taayyün: eden. bir. şeydir, hiç
bir- zaanan-suiisıtim ali mucibaknaz. 

REİS —-Efendim, tababette müstamel is
pirtonun resimden istisnasını nazarı mütalâa
ya .alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâa
ya almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alınmadı efendim. Efendim ispirto Res-
ıminin beş kuruşa tenzili teklifini nazarı mü
talâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mü-
taââ'ayar"almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya alınmadı efendim: 

• Efendim on kuruşa tenzil teklifleri vardır. 
Naz'arı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldır
sın. Nazarı mütalâaya alınmadı efendim. 

VEHBL.B. (Karesi) — Mükeyyifai; Yergi
si, bundandyi^erıgicmLölıır.fc 

REİS — Efendim: ispifttadan'; âz^amron: ku
ruş zam alınmasını teklif ediyorlar... Nazaınc 
mütalâaya alanlar lütfen- el: kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın;; Efen* 
dim nazarı mütalâaya alınmıştır: (Nasıl olurc-
sekleri, gürültüler): Rica ederim*, Piyan Kâtipr, 
leri: de: saymışlardır. Eksectiyetie .nazarı, müta
lâaya alınmıştır. (Hayır*sesleri),,< (Gurultular.) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim Nizamnamei Dahilîyi tatbik ediniz. Be§ 
kişi ayağa kalkmıştır. Tekrar ve ayağa kalk
mak ' suretiyle Makamı Riyaset? reye koymaya-
meobıırdur. 

SÜLEYMAN SIRRr B. (Bsfeok^ — Zatıâlıi-
niz mezun iken Nizamnamenin o maddesi tâdil 
edilmiştir efendim. 

REİS'•-— Peki efendim, ispirtodan âzami'oır-* 
beş kuruş* alınması hakkındaki' takriri nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın: Oturu
nuz- efendim. Nazarı mütalâaya* almıyanlar' lüt
fen ayağa kalksın. Nazarı mütalâaya' alinırna*' 
mıştır efendim. 

Efendim' ispirtoaran beher kiîdsaındto 20* 
kuruş'resim- alınması teklifi vardır. Bu tekli-; 
fi' nazarı- mütalâaya alanlar lütfen ayağa kalk
sın. (Anlaşılmadı sesleri) Efendim' ispirtonun 
kilosundan yirmi kuruş alınmasını reyinize 
vaz'ediyorum. Nazarı mütalaaya alanlar- ayağa 
kalksın. Oturunuz efendim. Nazarı mütalâaya' 
almıyanlar ayağa kalksın. Nazarı mütalâa
ya alınmıştır efendim. 

ZEKİ B.v (üümüşane) — Aşağı: - yukarı: 
uyuşuyaraz,. pazarlığa, tabi. 

HAKKI 13. (Van) — Reis Beyefendi ben
deniz bakûra için Van G-olü hakkında bir istis-
naiyet 'teklifi takdim etmiştim. Alelıtlak reye-
koydunuz: Rica ederim, o istâsnayı da reye ko* 
yunıız. 

REİS — Koyacağım, efendim, Kastamonu-
Mebusu Mehmed Füad Beyin takriri mufassal 
olduğu için tekrar okuyoruz. 

(KastamnnUi.:Mebusu. -Mahmedl Fuadl Beyin 
takriri. tekrar: okundu.) 

REİS -—İşbu takriri;nazarr mütalâ^yar-alanv 
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya» alfe 
mıyanlar lütfen el kaldırsın;. Nazarı- mütalâaya 
alınmamıştır: efendimi 

Efendim Emin ıBeyinr fcaJfcüri: da: jnıtfassal* 
dir.;,:Tekâ B Ĵûki2y oırami-, 
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(Eskişehir Mebusu Emıin Beyin takrtiri tek
rar okundu) 

REİS — Emin Beyin takririni nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı müta
lâaya almayanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya alınmamıştır efendim. 

Efendim Van Mebusu Hakkı Bey bakûıra-
nın Van Gölüne inhisar etmek şartiyle resim-
den istisnasını teklif ediyorlar. Bu teklifi na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Na
zarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı mütalâaya alınmıştır efendim. 

•Nazara mütalâaya alman takrirlerle beraıbef 
.maddeyi encümene veriyoruz efendim. 

-Madde 33, — Belediyeleir tarafından umu
mi ve fennî mezbahalar tıeı:f 13 ed'Cf inceye •kadaır 
zehholunaeak koyun ve keçiden onbeş, kuzu 
ve oğlaktan yedibuçuk, danadan otuz, sığır ve 
canavardan kırkbeş, deve ve mandadan yeıtmiş-
bes kuruş resim alınacak ve vilâyetlerle bele
diyeler tarafından müştereken ve kavaıidi mah
susa dairesinde emaneten veya ihaleıfcen idare 
veya cibayet edilerek hasılatının nısfı beledi
yelere ve nısfı diğeri vilâyetlere aidolacaktır. 
M ee alisi umumiye bu resmin bir sülüsü dere
celinde tenzilât icra edebilir. Fennî mezbaha
ların teesüsünde yalnız mezbaha üoreti alınıp 
ayrıca Zezheyye Resmi 'alınımıyaca'kı'ır. Mezbaha 
ücretlerinin miktarı belediye meeli&ince tak
dir olunur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu madde 
Meclisi âlinizee müzakere edilemiyecek, çünkü 
i.ak.riben bir ay evvel bu madde aynen bura
dan gecmiştıir. Biz, kanunun şeklini muhafaza-
ten bu maddeyi buraya demettik. O geçen ka
nunda 1340 senesinden itibaren tatlbik edile
cek demiştik. Buraya konulan kısımları, o ka
nun buradan henüz geçmiş olduğu için ve ta
diline de Nizamnamöi Dahilî mucibince imkân 
olan adığı için bir resmigeçidolarak konmuş gi
bi bir şeydir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Usulü 
müzakere hakkında söz istiyorum efendim. 
Müzakere edilemez diyorlar, edilecek diyece
ğim. 

REİS — Buyurunuz. 
TUNALI HİLMİ B. .(Zonguldak)- — Köy 

Kanunu ile bu kanun geçinceye kadar - yal
nız bundan sonraki madde müstesna olmak 

üzere - söz almamaya ahdetmişltim. Fakat ol
madı. Zavallı milletin zengininin bile en ziyade 
muhtacıolduğu et meselesini havi olan bu mad
de hakkında Dahiliye Encümeni Reisi Bey bu 
madde müzakere edilemez buıyuruyoırlar. Ha
yır arkadaşlar bu kürsüye gelen her kanun 
vesilesiyle her madde müzakere edilir. Ma
demki müzakere edilemiyeeektd niye konul
du1? Lâyihai kanuniye teklif ederdim, reddedi
lirdi - faıkaıt bütçe geldiği vakit ben bütün sa
lâhiyeti kâmile mi e o kanundan, o tekliften 
ıbahsetmeye mezunum. Binaenaleyh Dahiliye 
Encümeni Reisi Bey kaıtiyen yanılıyorlar. Ma
demki bu madde kanun lâyihasına konulmuş
tur ve bilhassa fakir milletin, fakrüddeıme 
müptelâ m'illetimln tamam hayatına taalluk 
etmesi itibariyle bu madde müzakere edilmeli
dir. Kabul edilmelidir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Deyip kesti. 
REİS — Efendim encümen namına söz söy-

liyen, Vehbi Beyin izahatı yanlış anlaşılmıştır. 
Müzakere edilmesin denilmemiştir. Madde mü
zakere edilmektedir. Vehbi Beyefendi bunun 
zaten evvelden beri mevcudolan bir madde... 

VEHBİ B. (Karesi) — Bundan bir ay evvel 
bu madde bu Meclisten aynen çıkmıştır. 

REİS — Vehbi Beyefendi, Meelisıten bir ay 
evvel çıkan bir madde olduğunu arz etmişler
dir. 

VEHBİ B. (Karesi) — 1340 tan itibaren 
tatbik edilecek bir maddedir. 

RESİD AĞA (Malatya) — Reis Beyefendi 
usul hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Müzakeremin cereyanında usulsüz
lük var mı efendim? Hangi usul hakkında söy-
liyec eksiniz? 

REŞİD AĞA (Malatya) — Hayır efendim, 
'bundan bir ay evvel bu maddeyi kabul ettiği
mizi söyliyeeeğiım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — İşte Reis Bey! Ta
bedilen ve Meclisi Âliden 20 Kânunuevvel 1339 
da çıikan kanun (biliyoruz sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen kalmamıştır efen
dim. 

EMİN B. (Tokat) — Bu maddenin bura
ya naklinden ibarettir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Emir buyurulursai 
maddeyi fıkra, fıkra müzakere edelim. 
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ÎİiEÎS' — Efendim siöz istiyen kalmamıştır. 
Binaenaleyh otuzüçüncü maddeyi aynen reyi-
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldıksın. Aksini reye vaz'e diyorum. Kabul et-
aniyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 34. -— Hususi kablarla nakil ve fii-
• ruhtu olunan memba suları belediyelerce teftiş 
edilerek hangi membalara aidolduklarını mü-
beyyin kablar üzerine alâmeti mahsusa vaz'olu
nur. Buna mukabil belediye meclisince tâyin 
olunacak tarife dairesinde resim alınır. 

• REİS — Efendim madde hakkında söz isti
yen yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi-
yoruım. Kabul edenler lütfen el kaıldırsm. Aksi
ni reye vaz'e diyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el (kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 35. —r Kasaba ve şehirlerde ist'ihlâ-
katı maballiyeye mahsus eşya üzerine mahalleri 
belediyesinin karariyle Duhuliye Resmi vâz ve 
istifa olunabilir. Duhuliye Resmine tâbi tutula
bilecek mevad ve eşyanın neviyle istifa oluna
cak resmin haddi âzamimi mübeyyin umumi ta
rife işbu kanuna zeyledilmiştir. Belediyeler umu
mi tarifede mezkûr oîmıyan ımevad ve eşyaya 

• resim koymak istediği 'takdirde meçlisi umumi
nin kararı alınmak şarttır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Demin 
de arz ettiğim veçhile arkadaşlar gayetle kısa 
söyliyeceğiım. Çünkü vakitleriniz kıymetlidir. 
Efendim bu maddede bereket versin ki, cidden 
güzel bir ifade • kullanılarak «olunabilir» fiili 
iiktidarisi kullanılmış ve böyle olmakla beraber 
bâzı yerlerde belediyeler ihtimal ki, bu cetveli 
suiistimalâta uğratacaklardır. Umumi kaydol
mak üzere cetvel yapılmış deniliyor. Yine böyle 
ölmaJkla beraber haddi âzamiyi de çok yerde 
süiisitimaılâta uğratacaklarına ben kail 'gibiyim. 
Binaenaleyh bâzı maddelere işaret -ettim. Encü
menden istirham ederim, nıot alıversinler. Tek
lifim bu cetvelin tadilât esasıınca gözden geçiril
mesine aittir. Efendim çolk yerde fukaranın ek
meğine dokunulmuş'tur. Fasulyeler, tarhanalar, 
hepsi de dâhil olmuş olsun. Fakat acaba ona ve
rilecek on paralık ilmühabere mukabil alınacak 
beş paralı/k vergi milletin bu ıkadar kıymetli olan 
emanetini zıyaa değer mi, değmez mi? Yalnız 
bu noktayı na.za,n itibara alacak olursak - hafif 
bir tâbirle söylüyorum - maalesef bunun pek 
sathi bir surette düşünülmüş 'olduğuna hütkmet-

ttnıek dcâbeder. Yirminci sayfanın hardal, baha
rat kısmında, sebze, yemiş, konserveler var. Ar
kadaşlar bunlar umumiyetle Avrupa'dan geldiği 
halde /milletin tarhanasına rüsum vaz'eden' en
cümen ve Dahiliye Vekâleti. 

ZEKÎ B. (Güımüşane) —Konserve Avrupa'
dan (geılmiyor. İstanbul'da yapılıyor. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Pekâlâ 
sizin gözünüz gayetle keskin olduğu için onu 
röntgen şuaı gibi görüyor. Fakat benim 'gözüme 
batan birçok kutular var. Arkadaşlar ben izah 
edeyim de ondan sonra ne karar verilirse veril
sin. Taze olarak muJhafaza edilmiş yemiş, sebze, 
şişe ve fıçıda muihafaza edilmiş taze meyva, me
selâ ölü dirhamldjk bir şişe Anikara Balıkpazarın-
da yetmiş beş Ikuruşa, hatltâ ingiltere'den, Lond
ra'dan gelmiş olan ufak şişe bugün biziım mem-
ıkıketimizde yüz yirmi beş kuruşadır. Zeki Bey 
cevap versinler. Ne vakit Gıümüşane'leırinde kon
serve faMkaları yaptırırlarsa o valkit alnı açık 
bir babayiğit, bir muktesit gibi karsıma çık
sınlar. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Beyefendi rica ede
rim memleketimizin ahvalini bilmiyorsunuz. 
Konserve gelmiyor ve (gelmez. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Teneke 
veya mukavva kutu içinde bulunan şeyler bizim 
memleketimizde yetişmiyor. Arkadaşlar, kabili 
elkil kökler bizim miemileketiıniizde yapılmıyor. 
Arkadaşlar, binaenaleyh dört kuruş resim yeri
ne sekiz kuruş teklif ediyoruım. Toz halinde 
'kompirme ve hap şeklinde edviyei müstahzara, 
fakir zavallı koeanine, zavallı kocababa, hattâ 
zengin olan zat eczaneye gidecek de bu düşkün 
vücudunu tamir için ilâç alacak. Kalksın ona da 
resim versin. Bu katiyen elamaz. Binaenaleyh 
bunun katiyen tayyı taraftarıyım. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Çorum) — Reis Beye
fendi biz maddeyi müzakere ediyoruz. Tarife 
gelince noktai nazarını söylerler. 

REİS — Hayır efendüm. Tarife maddeye 
iine-rbuttur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Ve arz 
etmiştim ki, bu kanun dolayısiyle birçok müta
lâalarımı var. Hattâ bu kanun birçok kelime ha-
talariyle dolu iken yme yuttum, sustum. Fa
kat bu cetvelle susmam arkadaşlar. Kakao, çiko
latalı şekerden selkiz kuruş 'resim alınacak. Bu
nu yirmi kuruşa çıkarmalı. Arkadaşlar b'erikn 
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ıkracaniricmin âlâ cevizli su-çnikran var,; ve* saire 
var. .Onları yiyelim; Yaşasın pekmez:.., (Yaşasın 
Hilmi Bey ssstari.) Tane kahveden dört kuruş 
.'esim kabul ederimi Arkadaşlar çay yirmi ku
ruş, katiyen kabul edemem... Bundan otuzbeş 
sene;evvel İngiltere'de bir çay meselesi açılmış
tır. 0 vakit îngiltre'deyalnız Lordların evlerin
d e ç a y bulunuyormuş. Çünkü, çay ürerine, ko
nulmuş olan Gümrük Resmi üç yüz şiline belki 
beş,-yüz şilingdi. Lâkin inEaniyetpervcıiikle-meş
hur ilan bir İngiliz; ki ismini hatırlamıyorum; 
senelerce bunun için cidal etti, çarpıştı; çarpış-
ti. O galebenin neticesinde' arkadaşlar ne'oldu 
biliyor musunuz! O serhoş-denilen İngilizlerin 
sarhoşları azaldı, onların viskilerinin miktarı 
afaldı. Bu millet bugün eğer içki karşısında 
Meni; Müskirat Kanununa- rağmen bulunuyorsa 
evvelemirde ^u bir tedbir olmak üzere katiyen 
çay için beş «kuruştan fazla resmi, kabul etmiyo
rum. Arkadaşlar zavallı Memiş çavuşun torunu 
köyden koşup buraya geliyor, bir müshil alacak; 
o müshilden kaç kuruş alıyorsunuz? R'ca ederim, 
tamamiyle memleketimizin haricinden gelen ilâç
lardan na^ıl oluyor da vicdanımız razı olup 
vergi alabilelim. Sonra yirmi birinci sayfadaki 
maden sularından bir kuruş resim kalkmalıdır. 
Şişe ile gelen müstahzar müshillerden dört kuruş 
kalkmalıdır. Edviyci müstahzara, rica eder'm 
a".pHn için, ispirto için olduğu gibi burada bu 
da dâh'l. Ama burada ş4şe ile olan dâhil değil. 
Evet biz bunlar için vergi alırsak halimiz neye 
varır? Katiyen tayyedilmelidir. Tuvalet" sabun
ları.. Âlâ, öptüm gözlerime sürdüm. Hang'si? 
Arkadaşlar bunun içinden çıkabiliyorlarsa çık
sınlar. Balık yağından resim olamaz-'arkadaşlar; 
ilâçtır. Biı ırpllet kendisini tedaviye muhtaçtır. 
Dört kuruş değil, dört para bile bulunamaz: 

VEHBİ B. (Karesi) — Âlâ zeytin yağı içer
ler.: 

TUNALI HÎBM1 B; (Devamla)< — - O halde 
aşağıda zeytin yağının iki* kuruş resmi var; onu 
tayyedin; Şimdi gelelim-kömüre, oduna, arka-
kadaşîar, iki yüz elli k'lo odun için dört'yüz ku
ruş koymuşlar, kilo başına hesabettim kömü
rün iyi yüz elli kilosu için zavallı satmalıcı bir 
buçuk kuruş-vermesi lâzım^eliyor: Ey rica ede
rim arkadaşlar! İki yüz. kiloda ben fakir, ben 
zavallı veyahut ben zengm bir bucuk kuruş ve
rirsem-bunun altından nasıl çıkabilirim? Ey bi
zim. Zonguldak:. maden .kömürlerine ne dersiniz? 

i Arkadaşlar- memlekette omam kâlmamışj mevcut 
ormanlardan istifade edilemez,, ıslah edilcmea 
der.tks.rti' bırakalım. Faka t mom'Iıe'ketin^ ik'asa>ba* 
mn etrafında! orman kalmamış; Biz mümkün 
olduğu kadar1 maden kömürü, hattâ, ecnebi ma» 
den kömürlerini yaktıralım da ormanlarımızı 
muhafazıv edelim. (Yok sesleıri) Yok> y>okvneyok 
arkadaşlar? Ben .memleketimi kurtarmak için 
ieabederse şeytana? da ; 'bir müddet iltica ede^ 
rim: (Yok sesleri) Elverir ki, ben memleketim 
•mi kur t arayım. Memleketimin selâmeti için her 
şey feda olsun. Her sey ve her şey. Arkadaşlar 
halbuki bu fedakarlık değildir. Bence hakiki 
habetkârlıkla düşünmek lâzım'dır. Maden kö
mürlerinden kilo basma üç kuruş reisim alınacak 
ki, şu halde •oduna' mukalbil aridır. Bu foe or-

I imanlarımızı tahribettirir. Kömürün ikiyüzelli 
1 kilosu için yeidiyüz kuruş resim veınmeli. Ya! 

'demek oluyoır ki, ben buraya memleketimin fay
dası için bir fabrika açacağım ve o fabrikaya 
Zonguldak'tan kömür getireceğim, ikiyüzelli 
kil~ou için y^diyüzelli kuruş vereceğim. Ne gü-

I zel 'şey. Maşallah bu tarife noı'cde görülmüş? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Y ü z kilosu içindir. 

Yanlış okuv^rnun. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Doğru, 

onu gön-.nemişim. Pekâlâ arkadaşlar. Onun al
tında ben'm lph:'me çıkan, ımaatteemüf beni 
aleyTıtarlığiyle öldürmek '•iıpırt̂ 'mihî e"' Mhr^e cı-i 
kau bir nokta var. Simi kömürlerin kilosu büs
bütün' savam havret. Bunun kilosu «10 paradan 
odun, kömürünün »kilosu «5» paradandır. Arka* 
dcşlar odun kömürü yakmak i cin o"rm*\nl)arr berbat 

I ediyoruz; bitiriyoruz; Arkadaşlar! Mümlkünse fik<-
I rınce-maden kömürlerinden-'katiyen vergi alırnma-

maMır: Bakiniz bugün dâhilide olmak üzere dola-
yiısiyle belki istimlâk ırdfrn iyoruz; Fakat 'büyük 
te-Hli olmak üzere işitiyoruz- ki, A'lana- ha* 
valisinde tamaımiyle (değilse bile bir- darbeye 
kadar maden kömürü'y-d almıştır; Velhaml 
kr.mür makrrnına müşabih mürekkebat ve saire-^ 
nin «250» kiloraır «"(vb kuruşa' geliyor ki. b^nro 
katiyen caiz değil lir-ve maden kömüründeki 
vn^gi katiyen- kaldırılmalıdır: Oünfcü birin
cili memleketteki maden k"hürlerine karşı 
olan itibarın çoğaltılır"-'!,' ikincH de hrnüz 
inlemekte olan veya rşletiîpp.ek olan madenle. 
rin h b t i ^prdne* mrdar. olabilmek i^irMir. Sim» 
di v i^ i ik înc i saylava geHim arkadaşlar: Za-

I vallı köylü nine iki,, üç, £%$% saman*, veya;, a t 
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yükletiyor. Omun (da kilosuna «10»1 para vergi 
'riyor. Hayret arkadaşlar hayret.. Nasıl 'olabilir 
ki, köylüyü düşünen Meclisi Âli yine köylü için 
'bunu kabul edelbilsin. Ba'husıuls tekrar (ediyorum 
arkadaşlar. Yulaf, çavdar, tarhana, kepek, kuş-
yemişi, -susam,, arpa, burçak, kokaraz... ilâh. gibi 
şeyler için kilosu «10'» para vergi alalım. Bunu 
'benimi vicdanım kahul etmiyor arkadaşlar. 

VEHBİ B. (KaTesi) — Beis Bey uisul hak
kında bir şey arz edeceğim. 

REİS —• Müsaade buyurunuz efendim. 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim fbu tarife 

cetveli tanzim edilirken kanunen istisna edil
mesi lâzımgelen bâzı ttnevad dikkat edilmeksi
zin 'buraya dere edilmiştir ye 'bâzı yerlerinde de 
birçok nis'betsiz mukayeseler İde vardır. Eğer 
Heyeti Celileniz müsaade ederse ve muvafık 
görürse İktisat Encümenine havale 'buyurursu
nuz. İktisat Encümeni de yarın 'bunu çıkarır» 
tekrar Meclisi Âlinize vermek üzere götürür, 
Meselâ burada keımpirme dendiği vakit kininler
de vardır, Halbuki kininler ımeceanen veriliyor 
Daha sonra yulaf, alaf denilmiş. Yulafı ayrı 
alafı ayrı telâkki etmişler ve bir yerden aynen 
kopye ederek 'buraya getirmişler. Onun için tet
kik edip tekrar 'buraya getirmek lüîzere lktisp+ 

Encıülmenine havale buyurunuz, yarın getirsin
ler, şimdi 'başka maddeye geçelim. Bendeniz bu
nu teklif ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu İstihlâk 
Resmi esas itibariyle Meclisi Âlioe kabul bıı-
yurulursa tarife üzerinde oynamak (mümkündür 
Bu tarife somunda da müzakere edilir. Fak-ı + 

evvelemirde İstihlâk Resminin kabul edilip edil
memesi mevzıuübahsolmalıdır. Çünkü foundar 
sonra gelecek maddeler 'buna müteferridir. Sa
niyen İktisat Encümeni ile Dahiliye Encümeni 
müştereken diğer (maddeyi (müzakere etmek 
üzere toplanacağından eğer !bu esas kabul edi
lirse tarifeyi tesbit etime k üzere de (müştereken 
toplanırız. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendim 
bendenim İktisat Encümeni Mazbata Muharriri 
sıfatiyle 'birkaç arkadaşımla bera'ber bir tak
rir verdik. Hatırı âlinizdedir. Yirmibeşinci 
maddenin zaten yarınki müşterek Encümende 
/müzakeresi takarrür .etmiştir. Ve zannediyoruz 
ki, 'Otuzbeşinci 'maddeyi, yani Oktruvaya aido-
lan /maddeyi de yarınki müzakeıreımizde ikmal 

edebiliriz. Hilmi Beyefendinin pek iyi izah ettik-
feri gibi mesele yalnız idarei dahiliyeye, rüsu
mata, belediyeye ait mesele değildir. Meselenin 
ciheti iktisadiyesi, hattâ ciheti içtimaiyesi v'e 
hattâ 'birkaç sene evvellerini de hatırlarsak 
ciheti siyasiyesi de vardır. Binaenaleyh lâyık 
olduğu derecede etoemımiyetli ıbir surette yarın
ki müşterek encümende müzakere edi'lımek ve 
müştereken tesbit edilmek .üzere İktisat ve Da
hiliye Enuümenine tevdiini ri'ca ederiz, madde 
de bera'ber müzakere edilir, daha iyi olur. 

REİS — Efendim Yusıuf Beyefendi rüfeka-
yı şairesiyle bir itakrir venmişlerdir. Bu talkrirde 
maddemin müştereken müzakere ve tesbit edlmek 
üzere Dalhiiliye ve İktisat encümenlerine iadesini 
rica ediyorlar. Dahiliye Encümeninin de usul 
hakkında foir teklifi vardır. O da oktruvamın esas 
'iitibariyle kahuliye 'tarifenin ayrıca müzakeresi 
yolundadır. (Doğru sesleri) Encümenin tek'lifi-
niJ reyi âlilerine arz edeceğiim. Otuz beşmicı mad
deyi Duhuliye Resminin alun'iması esası üzerin
den ayrıca müzakere edilmesini kahul buyuran
lar lütfen eillerimi kaldırsın. (Amlıyaımadık ses
leri) 

Efendiım tarife ayrıca ımüzakere edilmek 
üzere otuz beşinci maddede Duhuliye Resmi 
alırJması esasının iteısıbit edilmesini teklif edi
yorlar. Kabul eden'Ier lütfen ellerimi kaldırsın. 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Ka'bul edilmiştir. Yani 
tarife ayrıca müzakere edilecek ve madde yal
nız esas itibariyle ayrıca (müzakere edüleeek-
tir. Otuz beişMc! ımaddle hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. Esas itibariyle Duhuliye Resminin 
alınmasını Heyeti Gelile kabul buyurdu. Binaen
aleyh otuz beşinci tmıaddeyi aynen reyi âli
lerinle vaz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir Şiımdi tarife var. En
cümenin teklifi üzerine itarife ayrıca müzakere 
ed^eeeğine na'zaran tarifenin müşterek encüıme-
ne verilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. İndirimiz efendim. Kabul etmiyenler 
lütfen e'llerini kaldırsın. Ka'bul edilmiştir. Ta-
rifiye Müşterek Encümene veriyoruz. 

Madde 36. — Duhuliye Resmi vaz'ı teklif 
olunan bir şehir veya Ikasabada müzeyyel umu
mi tarif elde mulharrer eşyadan ımahallmin icapla
rına göre hangilerinin reisime tâbi tutulacağına 
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ve bunlardan ne «miktar resim alınacağına ve 
sair 'tefermatma da'ir (mahallî belediyesince hu
susi bir tarife ve bir taliımatnaıme tenziim ve 
meclisi umuımi veya encüımenin tasdiki ile tat
bik olun'ur. 

EEIS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Efendim bu madde hakkında söz istiyen yok, 
otuzaltmcı maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'edi
yorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. indiriniz efendim. Kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Hususi tarifelerde resme tabi 
tutulan mevad ve eşyadan bir kısmının resimden 
istisnası veya istisna edilmiş olan eşyanın tek
rar resme tabi tutulması veya resim miktarının 
tenzili veya tezyidi belediye meclislerinin kara
rı ve belediye reislerinin tasdiki ile icra olu
nur. 

REİS —• 37 nci madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Reye, sesleri) 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Bir sual so
racağım efendim. Yukarda kabul edilen 36 ncı 
maddede tarife vilâyet meclisi umumisine, bu
lunmadığı takdirde encümenine verip tasdik et
tirilir deniyor. Halbuki aşağıda aynı tarifenin 
tenzili belediye meclislerine veriliyor. Bunun 
arasında bir tezat var, izah buyurun. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim resme tabi 
tutmak meselesini meclisi umumilere verir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Burada tez
yit de vardır. Tezyit itibariyle meclisi umumi
lere gitmesi lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır, âzami mikta
rını ve resmin esasını meclisi umumiler tesbit 
edecek, âzami miktara varmaksızın tezyit 
veya tenzil veyahut da resmin ipka veya resme 
tabi tutulmaması evvelemirde meclisi umumi
den heyeti umumiyesi hakkında falan falan şey
lere bu memleket dâhilinde Duhuliye Resmi 
vaz'olunabilir diye umumi bir mezuniyet ala
cak ve âzami miktarları tesbit ettirecek, yani 
âzami miktarlarının içinde iki kuruşa kadar tez-
yidedebilirler. Bilfarz her hangi bir resmi kırk 
para koymuşlar, altmış para yapmak istiyorlar. 
Âzamiyi tezyidetmemek şartiyle iki kuruşu alt
mış paraya, yahut kırk paraya veyahut yirmi 
paraya indirmek meclisi belediyenin salâhiyeti 
dahilindedir. Evvelemirde o her hangi bir şey 
üzerinde resme mezuniyet alıyor, yani âzami 
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miktar için mezuniyet alıyorlar ve tarife dâhi
linde meclisi umumiler onun içinde oynarlar. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bu yeni 
tatbik edilecek bir şeydir. Bunu kazalar falan 
iyi takrir ve tatbik edemez. Binaenaleyh ben
deniz diyorum ki, her halde yeniden meclisi 
umumiye gitmesi daha doğrudur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Meclisi Âli 
demincek mühim bir meseleyi doğrudan doğru
ya belediyeye terk etti. Meselâ inebolu'ya ya
pılacak liman, bütün Şimalî - Anadolu'nun mü
him bir kısmının iskelesi olduğu halde oraya çı
kan insandan, eşyadan, hayvandan ve saireden 
alınacak resmin takdirini inebolu Belediyesine 
bıraktık. Halbuki bu, dahilî istihlâk Resmidir. 
Bunu Meclisi Umumi vilâyet, vilâyet dâhilinde 
bir nisbet yapmak için evvelemirde bir tarife 
yapacak, o tarife içinde oynıyabilecektir. Bina
enaleyh müsaade buyurursanız Meclisi Umumi
ye gitsin. Her tebdil ve tenzil... (Olamaz, ses-
leri) 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Meclisi Umu
mi bir miktar alacak o miktarın içerisinde oy-
myabilecek, buna iştirak ediyoruz. Fakat re
simden istisna edilecek veyahut ayrıca bir salâ
hiyeti olacak. Bu dediğiniz karara muhalif de
ğil mi? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim heyeti umu
miyesi hakkında. Meselâ bu memlekette ne gibi 
şeyler oktruva resmine tabi olacak diye evvele
mirde meclisi umumiden bir karar alacak, bun
ların içinden - diğer maddelerde vardır gelecek -
her hangi birini istisna edecek. Meselâ, şimdilik 
Hilmi Beyin itiraz buyurdukları odun ve kö
müre bu memlekette bunu tatbik etmek müm
kün değildir. Çarşıda, pazarda odun ve kömü
rün kemafissabık kıyyesinden veya yükünden 
şu kadar rüsum alınmasını ipka edeceğiz. Fakat 
esasen buna meclisi umumii vilâyet mezuniyet 
vermiştir. Hemen şimdi tatbik etmiyeeek, bir 
zaman gelecek ki, tatbik edecek demektir. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Kalmakta 
mâna nedir? 

VEHBİ B. (Karesi) — O halde bir daha baş
tan arz edeyim. Efendim bu kanun çıkar çık
maz duhuliye resmine tabi olacak şeylerin had
di âzamilerini meclisi umumilerden veyahut 
meclisi umumi encümenlerinde belediyeler cet
velini alacaklar, falana şu, filâna şu ve şu, şu eş
ya diye ayıracaklar ve sonra bunun içinde mç-
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selâ falana tatbik etmemişlerse bilâhara bunu 
tatbik edebilecekler. Belediye meclisleri fala
na şu resmi vermişler, tenzil edebilecekler. 
Tatbliik ettiklerinde zarar gelmiş, kaldıracaklar. 
Mezuniyet aldıktan sonra... 

HALİS TURGTJD B. (Sivas) — O halde 
meclisi umumiye de hacet yok. 

REİS •— Müsaade buyurun efendiiım, mad
de sarihtir. Kabul buyurulan maddede umu
mi tarifeyi tanzim hakkı mahalli belediyesine 
verildiği gibi tasdik hakla da meelisıi umu
miye verilmiştir. Meclisi umumice tasdik edıiı-
len tarifeden de tekrar tenzilât icra etmesi 
salâhiyetinin de yıime meclisi belediyeye bı
rakıldığı bu maddede zikredilmiştir. Madde
nin arasında tezat yoktur. 

ZAMlR B. (Adana) — Meclisi umumi ne 
muamele yapacak, meclisi umumi tasdik et
mezse ne olacak ? Soruyorum. 

RElS — Efendim mahalli belediyesine ve
rilen tasdik hakkı meclisi umumiye verilmiş
tir. Yine meclisi belediye tanzim ettiği taniı-
feyi meclisi umumi tasdik ettikten sonra tek
rar onun içinde âzami tenzilât yapılabileceği 
haddi bilmek için madde gösteriyorlar. Mad
deler arasında mâna itibariyle tezat yoktur. 

HALlS TURGTJD B. (Sivas) — Müsaa
de buyurunuz efendim. Meselâ odun için iki 
kuruş alınsın diye meclisi umumice karar ve
rilmiştir. Falkat meclisi beledî odun için bir 
şey almıyor. Madem almamak hakkı ken
dine verilmiştir, bu miktarları tebdil etmek 
hakkını kabul ediyorum.. Fakat tasdik ettir
diği bir miktarı tayyetmek hakkını da haiz
dir. O halde m'eelisi umumiye neden gidi
yor? 

RElS .— Efendim arada tezat yoktur. Nok-
tai nazannıza ait takrir verirsiniz. Efendim 
başka söz istiyen yoktur. 37 nci maddeyi 
ıreyyi âlimize vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul etmiyenyer lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Resme taba tutulan mevad ve 
eşyanın duhuliye hududu dâhilinde imar ve 
istihsal «olunan mümasilleri dahi tarifede mün-
deriç müstesnalardan maada ahvalde hariçten 
ithal edilenlerden istifa kılman resme ta
biidir. Ancak bu suretle imal ve istihasl edi
len eşyanın mevaddı iptidaiyesi tarifeye dâ

hil ve resme tabi ise mevaddı mezkûre için ifa 
olunup müstahsil ve âmiller tarafından ve-
saika müstenit olarak verilecek beyanname ille 
tahsil edildiği sabit olacak rüsum miktarı bu 
kabîl mamulât ve müsta'hsSlâttan alınacak re
simden tenzil 'edilir. işbu maddede muharrer 
resmin senelik abonman usuliyle tahsili caizdir. 

RElS Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim f 

ZAMlR B. (Adana) — Reis Bey bu madde 
hakkında Mazbata Muharriki izahat versin. 
Çok müphemdir. Anlaşılmıyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bizim tek
lifimiz Hükümetin teklifinin aynıdır. Ve bunları 
böyle kabul etmekte biz menfaat gördük ve bu 
suretle kabul ettik. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Duhuliye hududu ne
dir efendim? Duhuliye hududu diyor. Bu ne
resi yani ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim duhuliye 
hududu demek belediye hududu demektir. Bu
rada yeni kabul edildiği içıitn o suretle yazılmış
tır. Belediye Kanunu gelmiş olsaydı, yani şim
diki belediye hududunu farz edelim, Ankara 
Belediye Reisline veya Şehreminine soracak olur
sanız vakıa onun maddesini 'kabul ettik. Eski
şehir Belediye Reisine sorarsanız kasabanın son 
bıltnasmdan.. Yeni gelecek Belediye Kanununda 
bunları arz edeceğiz, dün de bilvesiylte arz et
tiğim veçhile derelerden, tepelerden ve sabit 
noktalardan geçen ve bağ, bahçe ve sair'esiyle 
heyeti umumiyeso bir belediye hududu teşkil 
edecek. Meselâ Çankaya'dan, Etlik'ten, Dikmen 
tepesinden geçecek ve sonra bahçesini ve-bağırtı 
Ve sairesini de memleketin içerisine alacaktır. 
Binaenaleyh belediye hududu burada bitmemiş
tir. ve henüz kanun gelmemiştir, isterseniz be
lediye hududu dersiniz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Duhuliye hududu 
müphemdir. Belediye hududu denilirse daha iyi 
olur. 

RElS — Başka söz üstryen yok efendim. 
Maddeyi aynen reyi âlinize vazedeceğim. 38 nci 
maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen er kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 39. — Duhuliye alınan bir şehirden 
bilâtevakkuf imrar veya müddeti muayene zar
fında harice nakledilmek üzıere ithal edilen 'eş-
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yadan resim alınmaz Duhuliye Resmine tabi 
'bir şehirde imâl ve istihsal olunup harice nak-, 
ledilen eşya o şehirde resme tabi değildir. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Efendim ben
denizin 'burada anlamadığım bir nokta vardır. 
«Duhuliye alınan bir memleketten bilâtevakkuf 
imrar veya müddeti muayyene zarfında harice 
naJkledilm'ek üzere ithal edilen eşyadan resim 
alınmaz» Bu hariçten maksat memaliki ecnebiye 
midir? (Hayır sesleri) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Hayır... 
ALÎ RIZA B. (istanbul) — Yani Adana'dan 

İstanbul'a gidecek. Şimdi tekrar bundan resim 
alınacak mıdır? Tabiî alınacaktır. O halde alı
nacak resıiım mükerrerdir. Bu vaziyet karşısında 
bilhassa kendi hububatımızın... 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır 'efendim. Alm-
mıyacak, madde sarihtir. Adana'dan sevk edi
len iplik Adana'da resme talbi 'olmaksızın ora
dan istanbul'a sevk ediliyor ve İstanbul'da 
resme talbi oluyor. Madde gayet sarihtiir. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Müsaade bu
yurunuz. Buğdayı sevk ediyoruz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Hepsi de dahil. 
ALÎ RIZA B. (istanbul) — Yani buğday 

için Adana'da resim alınmıyaeak mı? 
VEHBÎ B. (Karesi) — Evet efendim, alın

mıyaeak. 
ALÎ RIZA B. (istanbul) ^ 0 halde veri

len cevabı kâfi görüyorum ef endrim. 
REÎS —- Efendim başka söz istiyen yoktur. 

39 ncu maddeyi aynen reyi âlilerine koyuyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. Ka'bul etmiyenler lütfen 'ellerini kaldırsın. 
KaJbul edilmiştir. 

Madde 40. — Duhuliye Res'mi belediye tah
sildarları vasıtasiyle tahsil olunur. Emaneten 
veyahut tamam'en veya kısmen, ihaleten de ida
re ve cibayet olunabilir. 

REİS — Efendim bu madde de usulü cibayet 
hakkındadır. Maddeye dai:ır söz istiyen var mı? 
Bu maddeyi reyi âlilerine vazediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ka'bul 
'etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 

İKTİSAT VEKlLl HASAN B. (Trabzon — 
İhale yanlıştır. 

RElS — Bu madde Hükümetin tekliflidir. 
Heyeti Vekilede zatıâliniz noktâi nazarınızı izah 
etmediniz mi? (Handeler) Madde kabul edil
miştir. 

Madde 41. — Duhuliyeye tâbi bir şehirde 
Devlet gümrükleri ımevcut ise gümrüklerden 
imrar edilen eşyaya ali't Belediye Duhuliye Rü
sumu Maliye Vekâletinin 'muvafakatiyle güm
rük 'memurları tarafından cibayet olunur. Bu 
yolda tahsil olunan resimler işbu kanunun üçün • 
eü ve dördüncü ımaddeleri ahkâmına tevfikan 
'ay nihayetinde belediyelere ita olunur. 

REİS —x Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen yoktur. Bu maddeyi aynen reyiâl'inize 
vaz'edeceğln. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul eiımd-
yenıler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Reis Bey Vali ah 
dimağımız iş'ba (halime geldi, aıılaımıyoruz, ye
tişir. 

Madde 42. — Duhuliye Resmi verillmiyecek 
kaçırılan eşyadan reısmi mezkûr Üki kat istifa 
edilir. 

REİS — Söz istiyen var ımı efendilin? Mad
deyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 
Efendim vakitlimiz gecikti. 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) —Reis Bey 
ruznaıme hakkında söz istiyorum. Efendiim 
Muvazenei Umumiye Encümeni tarafından Mu
vazene! uımumiyeye dair olan ımazbata geçen 
Salı ımalûmuâliniz Heyeti Celilenize tevzi olun
du. Nizamname! Da'hilî mucibince 'mazbata tan-
zLim olunduktan sekiz 'gün sonra Muvazenei 
umutmiyen'in »müzakeresine mübaşeret olunacağı 
içiin ıgeçen Salı >günü ımaz'batanın tevzi olundu
ğuna göre önümüzdeki Çarşaımba • günü Muva
zenei Umumiye Kanununun ımüzakeresine .mü
başeret etımiek ieabediyor. Binaenaleyh Heyeti 
Cel'ile ımüsaade edecek olursa ruznaımedeki Mu
vazenei Uımumiiye Kanununun ımünakaşasına 
Çalşaımba günü ımübaşeret edelim. Esasen ogün 
ruznameyî yaz'etmek (mecburiyetindeyiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hayır, 
Hayır köy kanunu.. (Gürültüler) 

ALİ FETHİ B. (istanbul) — Muyazeni 
Umulmiye Kanununun bir an; evvel çıkması mat-
lubulduğu için, Heyeti Çelile müsaade ederse 
bir günü de bu .kanunların müzakeresine tah
sis etmek icaibeder. Fakat Muvazenei Umumüye 
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Kanununa başladıktan sonra onu ikmal et
mek mecburiyeti vardır. Binaenal'eyh her 
gün ekser evkatıımızı bütçeye tahsis edeceğiz. 
Çanbaım'ba gıünü bütçemize başlıyacağız. Köy 
Kamunu için yalnız ibi'r gün tahsis edelim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Köy Kanuniyle Bele
diye Rüsumu Kanunu için Salı ve Pazar ıgün-
LerÜ tahsis olunmuştu Beyim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Çok rica «ederim, 
çok istirham ederim arkadaşlar. Bu köylülerin 
işi taım bitmek üzere iken yine meclisin sı
kıntılı bir zamanına gelecek ve gürültüye gele-
•cek ve gürültüye gidecek. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hay 
Alılalh razı olsun. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim, haftada 
altı gün bütçe müzakeresi hiç (kimsenin ve hiç
bir dumağın 'tahammül edeceği şey değildir. Her 
gün gürültü, gürültü.. Bu, doğru bir şey değil. 
Bendeniz istirham ediyorum. verdiğimiz kararı 
muhafaza edelim. Haftada iki gün, pazar ve 
Salı günleri aralıkta olarak Köy Kanununu çı
karalım. Bu sene köylülere bir hediyemiz ol-
ısun. 

İHSAN HÂMİT B. (Ergani) — Efendim 
bütçe daha tevz'i edilmiş değildir. Yalnız maz

bata tevzi edilmiştir. Nizamnaımei Dahilîde büt
çenin' tevziinden sekiz gün sonra müzakere edi
liyor deniliyor. 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Hayır efen
dim, ımazbata deniliyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Fethi 
Bey kanunu çıkardı. Şimdi Köy Kanununun 
aleyhimde bulunuyor (Handeler) 

Reis Beyefendi, Nizamnamedeki sarahate bi
naen bütçenin Çarşamba ruznamesine alınacağını 
söylemişlerdir. Köy Kanunuma dahi Pazar ve Salı 
günleri tahsis edilmişti. Yani iki günün tadili
ni teklif ediyorlar. (Hayır hayır sesleri' Pa
zar ve Salı günleri bu kanunlara devam etmek, 
yahut bu ıgünlerin birinde bu kanunlara <âe~ 
vam etmek... (Hayır sesleri) 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Pazar ve 
Salı günlerinde bu kanuna mütebaki günler
de de bütçeye devam etmek... 

REİS — Böyle tensip buyurulur ımu efen
dilin? (Hay hay :sadalari) Şu halde Pazar ve 
Salı günleri bu kanunlar müzakere edilecektir. 
Yarın bermutat içlüima etmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,55 




