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arif Encümeni mazbatası 121:122 
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teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 122 

Teskereler 122 
1. — Seferberlikte orduda zatî hayva

niyle istihdam edilen efradın sunu taksir
leri haricinde mürdolan hayvanatının taz
mini hakkındaki kanun lâyihasının iadesine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere 122:123 

Takrirler 123 
1. — İzmir Mebusu Rahmi Bey ve rüfe-
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tihlâs edilen mahallerin aşar hissei ianesi 
hakkındaki 25 Kânunusani 1339 tarih ve 
229 numaralı Kanunun birinci maddesinin1 
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2. — Edirne Mebusu Faik Bey ve rü-

fekasınm, Ordu tevkifhanesinde mevkuf 
Kürt Hasan ve Çerkez Said ile rüfekasmm 
Kuvayı Milliye mensubininden bulunduk
larından, bu baptaki kanunun son tefsirin
den istifade etmeleri temenniyatma dair 
takriri (4/163) 123 

3. — Sualler ve cevaplar 123 
1. — Zabıta memurlarının vazifei adli

yelerinden dolayı haklarında yapılacak tah
kikatın mercii hakkında bir karar olup ol
madığına dair Karahisarı Şarki Mebusu Ali 
Süruri Efendinin Adliye Vekâletinden şifa
hi sual takriri ('6/248) 121 

2. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin, Anadolu halkının mâruz bulunduğu ve
rem, sıtma, frengi hastalıklarına dair suali 
ve Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyin şifahi 
cevabı (6/93) 123:127 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikadederek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve ev
rakı varide aidoldukları mahallere havale edil
di. Etıbbanın hizmeti mecburesi hakkındaki Ka
nuna iki madde tezyilme dair olan teklifi ka
nuni müstacel ruznameye alındı. Büyük Men
deres Nehri mecrasının tathiriyle arazinin erva 
ve İskasına dair Menteşe Mebusu Esad Efendi
nin sualine Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin 
verdiği cevaıp istima olundu. Badehu ruznamei 
müzakerata geçilerek Belediye Vergi ve Resim
leri hakkındaki Kanun lâyihasının bakıyei mü-

Sayfa 
3. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Bolu 

Hastanesinin 1340 bütçesinden hariç bıra
kıldığı doğru olup olmadığına dair suali ve 
Sıhhiye Vekili Refik Beyin şifahi cevabı 
(6/134) 127:129 

4. — Müzakere edilen mevacl 129 
1. — Belediye Vergi ve Resimleri hak

kında Başvekâletten mevrut 1/423 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası (Salı ve Pazar günleri müzakere 
edilecektir.) 129:138,138:146 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Ah
med Hamdi beylerin, Türkiye Cumhuriye
ti tâbiiyetini haiz şirketler ile eşhas tara
fından mubayaa edilecek sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair 2/289 numara
lı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 146:159 

zakeratma devam edildi. 24, 25 nci maddeler 
hakkında bir müddet müzakere cereyan ettik
ten sonra tâdil taıkrirleriyle birlikte encümene 
iade ve 25 nci maddenin müzakeresine iktisat 
Encümeninin de iştiraki karargir oldu ve tenef
füs etmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle küşadollınarak 

Belediye Vergi ve Resimleri hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin 26 nci maddesi müzakere ve tadi-
len kabul edildi. 27 nci madde olarak Gümüşa-
ne Mebusu Zeki Beyin takriri, 28 ve 31 nci 
maddeler aynen kabul ve 29, 30 ncu maddeler 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS— Fethi Bey 

KÂTİPLER : Falih Rıfkı Bey (Bolu), Kemal Bey (Adana) 

• 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası kıraat olunaca'ktır 

I - ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
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tayyolundu. 32 nei madde nazarı mütalâaya 
alınan takrirlerle encümene iade edildi. 33 ncü 
ve 34 ve 35 nei maddeler aynen kabul edildi. 
35 nei maddeye merbut tarifenin İktisat ve Da
hiliye encümenlerince yeniden tetkiki karaırgir 
oldu. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 nei maddeler ay
nen kabul olundu. Pazar ve Salı günleri Köy 
Kanunlarına muhtas kalmak üzere Çarşamba 
günü 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanun 
lâyihasına mübaşeret edilmesi takarrür etti' ve 
Sah günü bermutat toplanmak üzere içtimaa 
nihayet verildi. 

Kâtip 
Reis Bolu 

Ali Fethi Falih Rıfkı 

Teklifler 
1. — Şimendifer ve sair inşaatı lâzime için 

istihkâm kıtaatı teşkili hakkında Malatya Mebu
su Mahmud Nedim Beyin teklifi kanunisi 
(2/294) (Lâyiha Encümenine) 

2. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Ereğli - Aksaray ve Aksaray - Koçhisar yolları
nın turku umumiye arasına alınması hakkında 
teklifi kanunisi (2/295) (Lâyiha Encümenine) 

3. — Keşan Dekovil hattının ikmali inşaası 
hakkında Edirne Mebusu Faik Bey ve rüfeka-
sının teklifi kanunisi, (2/296) (Lâyiha Encü
menine) 

Mazbatalar 

1. — Çorum Mebusu Kemal Beyin, Tedri
satı İptidaiye Kanununun bâzı madelerinin tâ
diline dair 2/235 numaralı teklifi kanunisi ve 
Maarif Encümeni mazbatası. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey bunu Da
hiliye Encümenine vermek lâzımdır. Çünkü ida-
rei hususiyelere tallûk eder ve varidatı meyanm-
dadır. Onun için Dahiliye Encümenine havale 
buyurunuz, bir kere de orada tetkik edelim. 

REİS — Efendim işbu kanunun taallûku ha
sebiyle Dahiliye Encümeninde tetkiki talebolun-
maktadır. Dahiliye Encümenine havalesini kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elleri-

Kâtip 
Adana 
Kemal 

Sualler 
1 — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri 

Efendinin, zabıta memurlarının vazifeli adliye
lerinden dolayı haklarında yapılacak tahtikatın 
mercii hakkında bir karar olup olmadığına dair 
takriri sual takriri Adliye Vekâletine havale edil
di. (6/148) 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında bir 
itiraz var mı? .(Hayır sesleri) Zaptı sabık hülâ
sası aynen kabul edildi. 

j ni kaldırsın. Dahiliye Encümenine havalesi ta-
; karrür etmiştir. 
ı 2. — Bayezit Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
I Karaköse kazası merkezinde Reisicumhur Gazi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri namına bir ida
di mektebi tesis ve küşadına dair 2 249 numara
lı teklifi kanunisi ve Maarif Vekâletine tevdii
ne dair Maarif Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Bayezid vilâyetine merbut Karaköse kazası 

merkezinde bir idadi Mektebi tesis ve küşadı hak
kında Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Bey tara
fından verilip encümenimize havale buyurulan 

I teklifi kanuni Maarif Vekili İsmail Safa Beye-
j fendinin huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Karaköse kazası merkezinde İdadi mektebine 
i talebe yetiştirecek henüz kâfi miktarda iptidai 

mektebi bulunmadığı ve gelecek 1340 senei der-
siyesinde Şark vilâyetlerimizde on aded leylî ip
tidai mektebi teessüs ve küşadedileceği Vekil Be
yefendinin beyanatından anlaşılmış olmakla 
mezkûr mekteplerin küşadı sırasında Bayezid vi
lâyeti de nazarı itibara alınmak üzere işbu tek
lifin Maarif Vekâletine havale buyurulması mü-
talâasiyle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kı
lındı. 

Maarif Encümeni 
Reisi Namına Mazbtta Muharriri 

Kângırı Kângırı 
Mehmed Rifat Mehmed Rifat 

2 - EVRAKI VARİDE 
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'Kâtip Âza 
Karahisarı Sahib Kângırı 

İzzet Ulvi Ahmed Fuad 
Aza 

Kastamonu 
Veled Çelebi 

REİS — Efendim Maarif Encümeni mazba
tasını reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden-
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Maarif Encümeninin mazbatası kabul 
edildi. 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Ahmed 
Hamdı beylerin, Türkiye Cumhuriyeti tâbiiye
tini haiz şirketler ile eşhas tarafından mubayaa 
edilecek sefainin Gümrük Resminden istisnasına 
dair 2/289 numaralı teklifi kanunisi ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim bu kanunun encümen tara
fından müstacelen müzakeresi teklif olunmakta
dır. Tabiî ruznameye alacağız. Fakat müstace
liyeti için de ayrıca teklif vardır. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim bu tek
lifi kanuni mahiyeti itibariyle fevkalâde haizi 
ehemmiyettir. Çünkü kabutaj hakkına tesir eden 
•bâzı laihkâmı camidir. Aynı zamanda kabotaj 
hakkından istifade etmek için yapılacak müda
halelere karşı da bununla bir tedbir ittihaz edil-
ımiiştfir. Kaboltaj omeısıelesâ doğrudan doğruya 
(mesaili hayatiyeden olduğu için (bu kanunun ehem
miyeti varestei arzdır. Rica ediyorum. Rüsumu 
Belediye Kanununu mütaakıp bu kanunun mü
zakeresine geçelim. Esasen dört maddelik bir 
kanundur. Meclisi Âliyi yarım saat bile işgal 
etmez. Müstaceliyetinin o suretle reye konul
masını teklif ediyorum. (Kabul sesleri) (Gü
rültüler) (Köy Kanunundan sonra sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Köy Ka
nunu uzundur. Bu basittir. Daha evvel müza
kere edelim. 

REİS —- Efendim evvelâ müstaceliyetle mü
zakeresini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müstaceli
yetle müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Müstaceli
yetle müzakeresini kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Şimdi İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey, Rüsu
mu Belediye Kanunundan sonra bunun müzake

resine geçilmesini teklif ediyorlar. (Gürültüler), 
(Köy Kanunundan sonra sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Be
yefendi! Bu gayot müstaceldir. Kabotajı kaldır
dık. Memlekette birçok kimseler vapur almak 
istiyor. Bir kısımları da almış bulunuyor. Bu
nun için birçok kimseler mutazarrır oluyor. Bi
naenaleyh Köy Kanunu uzun bir kanundur. On
dan evvel dört maddelik olan bu kanunun müza
keresi lâzımdır. Köy Kanunu iki üç hafta de
vam edecektir. Bunu ondan sonraya bırakmak 
doğru değildir. Bu kanun gayet mühimdir. 
Memleketin ticareti bahriyesini tahkim ve ka
butaj usulüne karşı zaten alınmamış olan tedbir
lerin şimdi telâfisi cihetine gidildiği şu sırada 
eğer bu kanun bir de teahhur edecek olursa ka
tiyen maksadın fevt olacağım Heyeti Celileye 
arz ederim. 

REİS — Efendim reye koyacağım. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 

Rüsumu Belediye Kanunu bugün biter. Köy Ka
nununun muayyen günü vardır ki pazar günü
dür. Pazar gününe kadar beklemeye lüzum yok
tur. Binaenaleyh bunu Belediye Vergi ve Resim 
Kanunundan sonra müzakere edebiliriz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Memle
ketin hayatı iktisadiyesine taallûk ediyor. Üç 
maddelik bir kanundur. 

REİS — Efendim mevzuubahsolan kanunun 
Rüsumu Belediye Kanunundan sonra müzakere
sini reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. 

Tezkereler 
1. — Seferberlikte orduda zatî hayvaniyle is

tihdam edilen efradın sunu taksirleri haricinde 
mürdolan hayvanatının tazmini hakkındaki ka
nun lâyihasının iadesine dair Başvekâletten 
mevrut tezkere var efendim: 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seferberlikte orduda zatî hayvaniyle istih

dam edilen efradın kendi sunu taksirleri hari-
rinde mürdolan hayvanatının tazmini hak
kındaki Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince 
tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 15.5.1337 
tarihli ictimamda Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden ve 16.5.1337 tarih ve 6/571 numaralı tezkere 
ile takdim kılınan ve Kavanini Maliye Encüme-
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ninde derdesti tetkik bulunan layihai kanuniye-
nin esasen seferberlliğe aidolması ve elyevm se
ferberliğin ilga edilmiş bulunması cihetiyle intaç 
ve kesbi katiyet etmesine lüzum kalmadığından 
istirdadı Müdafaa! Milliye Vekâletinin 12.2.1340 
tarih ve Harbiye Dairesi 486-1959 numaralı tez
keresinde iş'ar kılınmakla iadesine müsaadei dev
letlerini istirham, eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

REÎS — Efendim, bu kanun lâyihası Nizam
namenin maddei mahsusasma tevfikan Başvekâ
lete iade olunacaktır. 

Takrirler 
1. — İzmir Mebusu Rahmi Bey ve rüfekasının 

İstanbul vilâyetiyle düşmandan istihlâs edilen 
mahallerin aşar hissei ianesi hakkındaki 25 Kâ
nunusani 1339 tarih ve 299 numaralı Kanunun 
birinci maddesinin tefsiri lâzımgeldiğine dair 
takriri (4/163 mükerrer) (Kavanini Maliye En
cümenine) 

2. —- Ordu Mebusu Faik Bey ve rüfekasının 
Ordu tevkifhanesinde mevkuf Kürt Hasan ve 
Çerkez Sait ile rüfekası Kuvayi Milliye mensubî-
ninden bulunduklarından bu baptaki kanunun 
son tefsirinden istifade etmeleri temenniyatına 

dair takriri (4/163) (Başvekâlete) 

Sualler, cevaplar 
REİS — Efendim; Sıhhiye Vekili Refik Bey; 

(buıgüne tehir edilmiş olan suallere cevap verecek
tir. 

2. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
Anadolu halkının mâruz bulunduğu verem, sıt
ma, firengi hastalıklarına dair suali ve Sıhhiye 
Vekili Doktor Refik Beyin şifahi cevabı (6/93) 

REİS — Efendim, Hamdi Beyin takririni 
okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Her milletin istikbalini tâyin edecek miyar 

ikidir. Birisi vefiyat, diğeri tevellüdattır. Bir 
millet kesreti tevellüdatı, kılleti vefiyatı temin et
miş ise o milletin iktikbali emindir. Bir millet; 
kesreti vefiyat kılleti tevellüdata duçar olmuş 
ise o milletin istikbali muzlim, vahim ve inkiraza 
mahkûmdur. İşte asırlardan beri millete mu
sallat olan saray saltanatının, saray Hükümetinin 
ihmal ettiği, bin türlü emraz ve ileli sâriye ve 

mühlikenin tesiratı hakkında bırakıp zerre ka
dar atfı nazarı merhamet etmediği Anadolu, kes
reti vefiyat, kılleti tevellüdata duçar olmuş bir 
memlekettir. Bu dertli Anadolu'da, bu vâsi ve 
zengin arazide mevcu dolması icabeden lâakal alt
mış, yetmiş milyon Türk'ün yerine elyevm tahmi
nen yedi, sekiz milyon Türk kalabilmiştir. Bu 
müthiş tenakuzun başlıca sebebi kesreti vefiyat, 
kılleti tevellüdat belâsına asırlardan beri bir çare 
düşünülmemiş, bu azim belânın önüne geçilme
miş olmasıdır. Anadolu'da bu azîm belâyı tevlide-
den esbabın başlıcası ve en müessiri sıtma, firen
gi, verem hastalıklarıdır. Anadolu'nun bu üç 
büyük derdi izale edilmedikçe, bu üç imhakâr be
lânın önüne geçilmedikçe ne maarif, ne sanat, ne 
ziraat ve iktisat terakki edemez. Anadolu'da ve
rem hastalığının yüzde kaç nisbetinde mevcudol-
duğuna vâkıf «değilsem de her halde istiksar olu
nacak derecededir. Sıtma hastalığı yüzde otuzdan 
elliye kadar olduğuna şüphe olunamaz zanneyle-
rim. Frengi belâsı dahi muhtelif mahallin sıhhi
ye müdürlerinden, ahzi asker şubelerinde her se
ne kur'a efradının icra kılman muayeneleri hak
kındaki malûmatı fenniyeden vukubulan istih
barat ve istitlâatıma nazaran yüzde on, onbeş 
derecesinde olduğu tahmin olunabilir. Bu mik
tar mübalâğalı görüldüğü ve nısfı tenzil olundu
ğu takdirde yüzde beş derecesinde olduğu bir ka
tiyeti riyaziye ile mütehakkiktir. Binaenaleyh 
Anadolu'da milyonlarca nüfus sıtmalı ve lâakal 
ellibin kadar nüfus frengilidir. Türkiye Cumhu
riyetinin anasırı asliyesini teşkil eden Anadolu 
ahalisinin mâruz bulunduğu şu büyük belâların 
her şeyden evvel izalesi çaresini düşünmek .va-
zaifi millîyenin en mühimmi ve en âcili olduğu 
kanaatiyle Sıhhiye Vekâleti Celilesine âtideki 
sualleri iradediyorum. 

1. Anadolu'da verem hastalığı ne miktarda
dır1? Bu bapta sahih ve salim malûmat var mı
dır? Bunun için ne gibi tedbirler düşünülmüş
tür? 

A) Anadolu'da sıtma ne milibardadır ve 
tahmin edilen miktara kâfi kinin var mıdır, vilâ
yet, liva, kaza, nahiye merkezler:nde kinin bu
lunduruluyor mu, fıkara olanlara meccanen ve
rilmesi mutasavver midir? 

B) Frengi hastalığının miktarı hakkında sa
lim bir malûmat ve istatistik var mıdır, lâakal 
ellibin frengiliye beherine ikiyüz yetmişbin san
tigrat hesabiyle ondört milyon santigrat miktar-

— 123 — 
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da (salvarsen) lâzım olduğuna göre bu miktar
da salvarsen var mıdır, kaza ve nahiye merkezle
rinde aşı yapılıyor mu? Kimler vasıtasiyle yapılı
yor, bunun için Vekâlet ne gibi tedbirler itti
haz etmiş ve etmeyi düşünmüştür? Balâdaki su
allere şifahen cevap ita buyurulmasmı arz ve is
tirham eylerim. 

29 . 12 . 1339 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

REİS —• Efendim, bu vesile ile Heyeti Ce-
lileye arz etmek isterim ki, sual verecek olan rü-
fekanın, mütalâatan sarfınazar ederek nizamname 
mucibince yalnız muayyen mesaili sarih olarak 
ifade etsinler, mütalâa suretinde sual iradolun-
masm ve Meclisi Âlinin beyhude yere vakti izaa 
edilmesin. 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — Sual muay
yendir efendim. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK B. 
(İstanbul) — Efendim, Bozok Mebusu muhtere
minin iradettiği suallere cevap vermezden evvel 
Heyeti Celilenize ufak bir şeyi hatırlatmak isli
yorum, Bundan birkaç hafta evvel arkadaşlarıma 
yeddenbeyt tevdi ettiğim 1340 senesi Sıhhiye 
bütçesinin esbabı mucibe lâyihasında bu suallere 
vazıhan cevap verdiğimi zannediyorum... Aynı za
manda o bütçe lâyihasında arz ettiğim bu mesail'. 
sıhhiye hakkında sizden rica ettiğim esasat ile 
bunlara karşı yapılacak işleri birer birer göster
miştim. 

Efendim, bey arkadaşımız bizden soruyor ki, 
şimdiye kadar Anadolu'da ne kadar sıtmalı var
dır, ne kadar verem vardır, kaç aded frengili var 
dır? 

Efendiler, memleketimizde şimdiye kada 
âm ve şâmil bir şekilde ne Devlet teşkilâtı sıh
hiyesi, ne de nüfusu umutmiye üzerine mukavese1 

istatistikler yapılmıştır. "Heyeti Celilenizin ma
lûmudur ki, Sıhhiye Vekâleti elyevm büyük bir 
müşkülât karsısındadır. Memleketin nısfında 
kaza tabibi yoktur. Buna mukabil istatistik tan
zimine de imkân olup . olmıyacağını Heyeti Ce-
lileniz daha iyi takdir buyurur. Binaenaleyh 
bendenizden talebolunan her hangi bir nisbeti 
burada muhterem arkadaşımıza arz edemezsem 
bendenizi muhatap tutmasınlar! Bunun sebebi, 
asırların yadigârı üzerimize yüklenen birçok 

müşkülât ve birçok işlerin üzerimizde terakümü
dür. 

ALİ ŞUÜRİ B. (Karesi) — Memleketimizde
ki vefiyatın miktarı hakikisini Azrail Aleyhisse-
lâmdan başka kimse bilmez. (Handeler) 

iSIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devam
la) — Memleketimizin en çok mustaribolduğu 
hastalık verem değildir. Evvelâ sıtma, ondan 
sonra emrazı zühreviye, ondan sonra verem 
gelir. Verem de bir marazı içtimaîdir. Olabilir 
ki, memleketimizin her hangi bir kısmında bu 
hastalıklar başka türlü tebeddülata uğrar. Me
selâ falanca mmtaka bâzı emrazdan salimdir. 
Fakat verem vardır, filânca mmtakada verem 
yoktur. Fakat oradaki frengi illeti diğer hasta
lıklara galiptir. Binaenaleyh Heyeti Celilenize 
mâruzâtta bulunurken evvelâ sıtma, ondan son
ra frengi ve ondan sonra da veremi nazarı dik
kate alacağım. Fakat arkadaşımızın arzusu veç
hile suallerine birer birer cevap vereceğim. (Ha
cet yok sesleri) 

REİS — Sual sahibi tabiî suallerine cevap is
tediği takdirde söylenmesi lâzımdır zanmnda-
yım. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devam
la) — Filvaki sual gayet vâsidir. Buna şüphem 
yoktur. Fakat sual sorulmuştur, vazifemdir, 
gelip Heyeti Celilenize cevap vereceğim. Verem 
hakkında elimizde mevcudolan malûmat ancak 
hastanelerden gelen malûmattan ibarettir. 

ALİ SURURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Cevabını tahrirî istemiş olsalardı ne âlâ olurdu. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devam
la) — Bu malûmat hastanelerde yatan hastala
rın yekûnunu bildiriyor. Meselâ verem hastala
rının yekûnu malûmdur. Buna mukabil ayakta 
dolaşan veremliler miktarı bizce meçhuldür. Bi
naenaleyh elimizdeki yekûnlar, hastanelerden 
gelen yekûnlar, (bize lâzım olacak malûmatı, lâ-
zımgelen fikri esasiyi, yahut nıkatı esasiyi ca
mi değildir. Aynı zamanda Heyeti Celilenin ma
lûmudur ki, verem hastalığı insanı daima has
tanede yatırmaz. Bunun için memlekette yapıla
cak umumi dispanserler, umumi muayenehane
ler vasıtasiyle veyahut her hangi bir mmtaka 
•dâhilinde halk üzerinde yapılacağı, tarama usu
lü ile alınacak netayici fenniyeyi havi istatistik
leri umumuna şâmil bir surette mukayese etmek 
lâzımdır. Onun için memleketimizde kaç tane 
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veremli vardır sualine hakiki bir nisbette cevap 
arz edememek ıstırarmdayım. 

Dr. FUAD B. (Kırklareli) — En müterakki 
memleketlerde bile buna cevap vermenin imkânı 
yoktur. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devam
la) — Vekâletçe verem hakkında ne düşünülü
yor, diyorlar cevabını telhis ediyorum efendim. 
Verem içtimai bir hastalıktır. Bunun fenalığını, 
bundan ne suretle tevakki edileceğini herkesin 
dimağına yerleştirmek lâzımdır. Bunun için neş
riyat yapmak lâzımdır. Mekteplerimizden itiba
ren veremin sureti intişarı hakkındaki malûmat
la halkın dimağını doldurmak icabeder. Bilhassa 
hastaların takibedecekleri hattı hareketi öğren
melidir ve halkın, hasta olunca etibba tarafın
dan sıhhatlerine ihtimam olunmak için dispan
serler yapılmalıdır. Biz de bu hususta neşriyat 
ve saire yapmak için elimizden gelen tertibatı 
alıyoruz. 1340 senesi için Vekâlet 25 yatağı 
meccani ve 25 yatağı da ücretli olmak üzere bir 
«Verem sanatoryumu» vücude getiriyor. Âtiyen 
memleketin sanatoryumu yapılmaya coğrafi ve 
sıhhi noktai nazardan müsaidolan yerlerine de 
bunu teşkil etmeyi düşündük. Verem noktaina
zarından Vekâletin son zamanlarında yaptığı iş, 
sanayihanelerde halı tezgâhlarında, kuyularda 
vesairede çalışan ve çalıştırılan amelenin üzeri
ne memur olanlara, (patronlara), bunların ah
vali sıhhiyesiyle alâkadar olmaları hakkında lâ-
zımgelen talimatı yapmış, vermiştir ve bunu da 
sıkı sıkı teyidetmektedir. Sonra, İstanbul'dan 
Anadolu'ya tathir edilmedikçe müstamel eşya it
hal edilmesini de menettik. Bundan başka bâzı 
vilâyetlerimizde; verem dispanserleri, verem, mü
cadele heyetleri vücuda getiriyorlar. Bunu mem
nuniyetle görüyoruz. Eğer Heyeti Celileniz ka
bul buyurursa, 1340 senesi bütçesine emrazı iç
timaiye için ufak bir tahsisat koyduk. Sıtma 
ve verem hakkında birçok esasları nazarı dik
kate aldık ve tesbit ettik. Efendim, muhterem 
arkadaşımız, Anadolu'da sıtma hastalığı musapla
rının miktarını tâyin etmek istiyor. Bunun için 
evvel en nüfusu mevcudemizin ne kadar olduğu
nu bilmeye ihtiyaç 'vardır. Evvelemirde sutmanm 
acısını çekmiyen arkadaş tasavvur edemiyorum. 
Binaenaleyh bunun miktarını tâyin etmeye im
kân mutasavver değildir. Kendileri bunu âzami 
yüzde, elli kabul ediyorlar. Bendeniz de kabul 
ederim, fakat yüzde ellidir veya yüzde. altmış

tır veya 'tuzdur Idiyiebilımieik için eliimde kıatî bir 
senet yoktur. Sonra, sıtmanın memleketimizin 
her mıntıkasında derecei ittisal aynı vaziyette 
değildir. Meselâ bâzı mmtakalar vardır ki, ora
larda mütemadi harblerin bıraktığı birçok inti
kaller, halkın intikalleri orduların intikali gi
bi şeylerle bakımsızlık yüzünden o muhitten ge
çenler sıtma bırakmışlardır. Oralardaki sıtma 
bittabi birkaç sene sonra yani refah takarrür 
ettikten sonra kendi kendine bertaraf olur. Bir 
kısım mmtakalarımız vardır ki oralarda hakika
ten sıtma vardır. Yerli ve esaslı bir hastalık 
olarak görülür. Bütün noktai nazarımız, bilhas
sa Vekâletin noktai nazarı bu mıntakalardaki 
halkımızı bu beliyeden kurtarmak için lâzımge-
len mücadeleye girişmektir. Heyeti Celilenize 
1340 bütçesinin müzakeresi esnasında tabiî bu 
husus hakkında daha ziyade tafsilât vereceğim 
ve bunun için de bir ecnebi mütehassısı istiyo
rum. Günkü bu hususta bir sistem dâhilinde 
bütün anasır elinde olmak üzere çalışmak ve mü
cadele kapısını açmak ve bu suretle devam etmek 
mecburiyeti vardır. 

Sonra efendim, tahmin edilen miktarda kinin 
var mıdır, buyuruyorlar. 

Efendiler, sıtmaya karşı mücadele yaparken 
bunun Devlet memuriyle, Devlet yardımiy-
le ve bir defada yapmak mümkün olup olmıya-
cağmı şurada vereceğim ufak bir misal ile He
yeti Celileniz takdir buyuracaktır. Memleketi
mizde yardıma muhtaç sıtmalıyı 5 milyon farz 
ediniz. Bir devrei mücadelede kendilerine nısıf 
tertip kinin vermek için senevi (50) ton kini
ne ihtiyaç vardır. Fiyattan hiç bahsetmiyelim. 
Bu miktarı bulmak imkânı olmadığını da Heyeti 
Celilenize arz etmek isterim. Binaenaleyh bize 
düşen vazife, en çok ıstırabı çeken ve en çok 
halkımızı ezen mmtakalar neresi ise mücadeleye 
oradan başlamak ve sonra kısım kısım diğer ma-
haldere geçerek bu vaziyetin önüne geçmek ve 
önünü almaktır. 1339 senesinde stıma için Vekâ
letin yapmış olduğu faaliyete geliyorum. 1339 
bütçesinde Vekâletin gerek Devlet ve gerek mec
cani olmak üzere 62 000 lira kinin parası vardı. 
Buna mukabil 1 381 kilo kinin alınmış ve bu ki
ninler muhtelif vilâyet ve köylere tevzi edil
miştir. 

Demin arz ettiğdım veçhile bu miktar ve bu 
ihtiyacı hakiki ve nazari lolmaik üzere vasati 36 
ilâ 40 derecesindedir. Deivlet kinini Ziraat Ban-
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kaisı vasıtasiyle tevzi olunuyor ve bu cihet He
yeti Celdüenin malûmudur. Köylere yapılan tev
ziatı da Maliye tahsildarları vasıtasiyle oluyor 
ve onlar köylere tahsilata gittûkleri zaman tev
ziatı yapıveriyorlar. Ahiren Maliye Vekili Bey 
de tamiım ettiler. Tekrar tahsildarlara tevzi için 
•em!ir verdiler. Heyeti Gelilıenin malûmudur ki, 
meccani kinin zaten fukaraya dağıtılıyor. Fakir 
halika mahsusıtur. Bunlarım vasıtai tevzii memu-
rîni sıhhdyei resmîyedir. Tevziatı bize gelmiş 
olan cetvellerle konıtroll etıme&ibeyiz. 

Frengi hakkındaki suallerine gelince : Bu 
hususta katî bir istatktilk verememek ısftırarın-
•dayım. Bâzı vilâyetler'ijmizden bilhassa bâzı mm-
tiaJkalardan ve şehirlerimizden bize geden malû
mat ve oralarda yapıllmuş olan tetkikat : Yani 
Şimal sahillerimizin bâzı yerlerinden bize geüen 
istatistiklerde görülüyor ki, o manatıkta binde 
oituzbeş yani yüzde üçbuçuk derecesinde frengi 
vardır. Acaba bu yüzde üçbuçuk mudur, yoksa 
daha mı fazladır? Malûmuâliniz bu hasöadılk gizli 
'bir hastalıktır. Herkes tedavi için müracaat et
mez, bir mecburiyeti kanuniye varıdır. Buna mu
vafakat etmemek için bin türlü tertibatı yapı
yorlar. Binaenaleyh bumun için de bütçeye bir 
miktar para koyuyoruz. Bunu 1340 bütçesinde 
Heyeti öellilenize teklif etmek istiyoruz. Sırf 
mücadeleye ve bir s'iateım dâhilinde devam için 
bunu bu tarzda yapıyoruz. Muhterem Haımdi 
Beyin buyurduğu gibi memleketimizde höyle 
yüzde beş ve on derecesinde frengiyi bendeniz 
kabul etmiyorum ve şimdiye kadar bİBe gelmiş 
olan malûmat ve elimizde bulunan erkâım bizde 
bir kanaat husule getirmiştir ki, hiçbir zaman 
memlelketimizin en 'kesif olan manatıki'nda dahi 
bu hastalık yüzde dürt, yüzde beşi geçfmez. Faz
la ydktur. Mahduddlan manatıikta da yüzde iki 
veya üçü geçmez. Muhterem meıbusumıuz santi
gramı santigrat yazmışlar. Santigram olacak
tır. Bir seri neosa'lvarsan üzerinden hosabebmiş-
lıer. Bu bir seri neosalvarsan bir devrei tedavi 
(içindir ve aynı zamıanda buna kâfi miktarda cı
va ve saire gabi brtakum ilâçlar da ilâve etmek 
l'âzımgelir. Serileri birkaç defa tekrar etmek 
için üç sene tedavi mecburiyeti vardır. Binaen
aleyh arkadaşımızın dediği gibi elli, bin hasta 
tasavvur etmiş dlsalk yalnız bir defa için ikiyüz 
yetmişbeş santigramdan 135 bin liralık neosal-
varsana İhtiyaç vardır. Bunu tedarik iedebile-
cek olsak dahi-tam bir tedavi için 135 bin 

değil, buna beş misli para ilâve edersek sarf 
etmek lâzımgelir. Buyuruyorlar ki bu tedaviyi 
kim yapar? Bu dakik folir tedavidir. Lâalettayin 
herkes tarafından yapılamaz. Tedavi tabiplerin 
nezareti altımda olur. Başka türlü aşı yapılı
yor mu, buyuruyorlar. Bittabi, çiçek tifo ve 
saire aşısını küçük sıihhıye ımeımurları yapabilir 
ve cıva şırıngalarını da ıküçük sıhhiye ımetnuur-
ları yapabilir. Fakat neosalvarsan şırıngalarını 
ancak ta'bilpier yapabilir. 

Vekâletin 1339 'bütçesinıe mevzu frengi tah
sisatı >27 'bin liradır. Bu para bâzı yerlere tah
sisat, ve 'bâzı yerlere doğrudan doğruya ımalzıe-
ıme gönderilımek suretiyle sarfedlınişdir. Buna 
karşı yapacağımız şeyler için Heyeti Celi'Ieni-
ze bütçeyi takdim ediyoruz. Bir veya bir kaç 
ımıntakada mücadeleye başlıyarak bunu esaslı 
bir surette devam ettiıımek istiyoruz. Aynı za
manda İstanbul'da birde Sıhhiye Müzemiz var
dır. Frenginin yaptığı tahribat ve açtığı yara
ları halikımıza güsterim'ek için bu ufak müzeyi 
Anadolu içerisinde Anadolu halkına göstermek 
üzere 1340 senesi zarfında bu müzeyi Anadolu 
İçerisinde bir seyahate çıkaralım. Vereceğim 
cevap bundan ibarettir. (Kâfi sesleri) 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — îki üç da
kikanızı Memleketin dertlerini anlamak için sarf 
etmek istemiyorsunuz. Fakat bendeniz, meseleyi 
pek mühim, gördüğüm için istirham ediyorum, 
iki dakâika müsaade edin. Ş'ımdi bendeniz suali
me cavep verilecek anlıyacağım şey ortada işit-
tiğiim o mübalâğalı sözlerdir ki bunların sahih 
olup olmadığıdır. Vekil Beyefendi Hazretleri 
frenginin % 3,5 derecesinde olduğunu temin 
ettiler, ve sıtmanın da % 50 olduğunu kabul 
buyuruyorlar. Verem zaten tesbit edi'ıememüş-
tir. Devri sabıkta bizdeki kanunlar kâğıt üze
rindeki kalıyordu. Fakat bizim zamanlımızda 
yani geçen devrede Frenginin Menli, sirayeti 
hakkında bir Kanun yapılmış ve neşredilmişti. 
Fakat maatteessüf tatbik olunmadı, ve bu kâ
ğıt üzerinde kalmıştır. Eğer 'bu kanun tatbik 
-edilmiş olsa idi frengi böyle iki üç senede ala
bildiğine gitmezdi. Bendeniz yine ısrar edi-
yorr.ım ki frengi % 10 derecesünldedir. 

DOKTOR MUSTAFA B. (Çorum) — Çok 
rica ederim, bunu nereden çıkarıyorsunuz? 
Hayır efendim öyle bir şey yok. 

AHMET HAMDİ B. (Devamla) — Geçen 
devrede frenginin meni sirayeti hakkındaki 
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bu Kanun müzakere edilirken Mecliste bulu
nan azadan Bursa Mebusu Doktor Emin Bey, 
frenginin % 30 derecesinde olduğunu alenen 
söylemişti. Bendeniz bunu kabul etmiyorum. 
Mübalâğalıdır. Bu sahih değildir. Fakat alenen 
söylemiştir. Şimdi her vilâyette emrazi sari
ye komisyonları vardır. Bunlar içtima eder
ler. Bunların vazifesini teshil edecekler, idare 
memurlarıdır. Bunların komisyonlarına ne va
li gelir, ne kaymakam gelir, ne polis müdürü 
gelir, ne jandarma kumandanı gelir. Fakat 
bunlar da alâkadardırlar. Bunlara Emrazı Sa
riye Komisyonundan gönderilen tezkerelerin 

icrasız kalır. Meselâ: Emrazı Sariye Komis
yonu; beş frengilinin ikinci devirde neosal-
valsan aşısı yapmak için celbini istiyorlar. 
İdare memurları; bunları celbetmez, gönder
mezler, vazifelerini ifa etmezler ve bunlardan 
hiç sorulmaz. Hiçbir idare memuru, vazaifi 
sıhhiyesini ifa etmediğinden dolayı mesul olma
mıştır. Onlar da üzerlerine almazlar. Sonra 
memleketimizde tevellüdattaki tenakus mese
lesi vardır ki tüyleri ürpertir. Çocuklardaki 
vefiyat - hemen tahakkuk etmiştir diyebilirim -
% 80 derecesindedir. Tevellüdatta % 80 dere
cesinde vefiyat vuku bulursa artık bu mdllet 
nasıl tekessür eder?.. 

DOKTOR MUSTAFA Bey (Çorum) — Rica 
ederim; kürsüden ilmî bir şey söyleyiniz! Hangi 
ilmî esasata istinaden söylüyorsunuz? Bunu an
lamak isterim. 

HAMDİ Bey (Devamla) — İlmîdir mecmua
lar yazıyor efedim. Bu hafta gelen mecmualarda 
Doktor Hakkı Şinasi Paşa; «İstanbul'da çocuk 
vefiyatı % 80 Anadolu'da % 90 dır» diyor. Ben
deniz bunu bilmiyorum. İşte elimiz de eski Os
manlı Hükümetinden münkariz Osmanlı Hükü
metinden kalmış bir selfate nizamnamesi var
dır ve bu elyevm mamul olan kavaninden mah
duttur. Bu; katiyen tatbik edilmemiştir. Fren
gi Kanunu da bu suretle mevkii meriyete kon
duğu halde tatbik edilmemiştir. Frengi Kanunu 
da bu suretle mevkii meriyete konduğu halde 
tatbik edilmemiştir. Bundan ne bir kim
se mesul olmuş ve nede sorulmuştur. Artık Mil
letin dertlerinin izalesi çaresine bakılmazsa 
Iben'deni'z akıbeti vahim. ıgörüyorum. Mamafih 
Sıhhiye Vekilimizin kudreti fenniye ve ilmi
yesine itimadımız vardır ve İnşallah 1340 »3-
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nesine bu dertlerin izalesi çaresine bakılaca
ğını ümidederiz. Şimdilik sözlerimi Sıhhiye 
bütçesine talik dle kürsüyü terkediyorum. 

3. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin Bolu has
tanesine 1340 bütçesinden hariç bırakıldığı doğ
ru olup olmadığına dair suali ve Sıhhiye Vekili 
Doktor Refik Beyin şifahi cevabı (6/134) 

Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sarkan Kastamoni ve Kangırı ve Şimali Şar

kide kâin olup tanihten dört beş sene mukad
dem teşekkül eden Karadeniz sahilinde Zon
guldak ve Cenuben Ankara ve Eskişehir, Er-
tuğrul ve Garben İzmit vilayetleriyle mahdut 
olup üç yüz bin nüfusu ihtiva ve mübadele ve 
muhaceret dolayısiyle günbegün mdktarı te
kasüf ve tezâyüt eyleyen Bolu vilâyetinin mer
kezinde takriben otuzbeş sene mukaddem tesis 
edilip senevi binlerce hasta ve malûlini tedavi 
ve yine bidayeti teessüsünden beri her sene yüz
lerce muhtacı tedavi fakir hastalara ve sıtma
lılara meccanen ilâç tevzi ve kezalik binlerce 
bilâ iraz frengililerin fenni tedavilerini temin 
ve hülâsa Sıhhiye Vekâletinin 1340 bütçesi es
babı mucibe Lâyihasında iytihdaf eylediği bü
tün hidematı ifa eyliyen ve bu suretle sıhhati 
umumiyenin emrü muhafazasında müsmir ve 
faal bir hayata ve emsaline sair memleketleri
mizde 'n'atl'ir tesadüf olunur nıobani ve alâ't ve 
levazımı sıhhiyeye malik bulunan Bolu Merkez 
Kaşanesinin 1340 senesi Muvazenei Umumiye 
Bütçesi haricine çıkarıldığı ve varidatı Mahal
liye ile idaresi lâzımgeldiği Sıhhiye Vekâletin
den mahalline resmen tebliğ olunduğu ve bu iti
barla işbu müessesedeki hasta ve mâlûlinin yir
mi gün sonra kapı dışarı edilmesi emrivaki ha
line konulduğu k'tihbar kılınmıştır. Dairei in-
tihabiye sekenesinin sıhhat ve hayatı noktai na
zarından bu müessesenin tatili faaliyete mec
bur kalması kadar mucibi teellüm ve teessür 
hiçbir vaka gösterilmiyeceği için Vekâleti Mü-
şarürileyhâdan âtideki sualleri sormaya ve He
yeti Celile huzurunda şifahen cevap istemeye 
mecbur oldum:. 

1. — Bolu Hastanesinin 1340 senesi Muvaze
nei Umumiyeden hariç bırakıldığı doğru mudur 
ve bu hal ne gibi esbabı vesaik ile yapılmıştır? 

2. — Memleketin her hangi bir kısmında bu 
gibi müessesatı sıhhiyenin vücuda getirilmesi ve 
sıhhati umumiyenin muhafazası Vekâletin cüm-
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led tasavvurat ve mükarreratından iken mevcut 
Ihir hastaneyi her hangi bir mülâhazai maliye 
ve saire ile kapamak doğru ve müsavi bir hare
ket sayılır mı? Ve şimdiye kadar Muvazene! Umu-
miyeden idare edilmiş bu ve emsali müessesatı 
Meclisi Âliden bir kanun ve karar istihsaline lü
zum görmeden hot behot ilgaya Vekâlet haiz! 
salâhiyet midir? 

3. —• Bolu ve emsali bâzı hastaneler bu ka
nunla Muvazene! Umıımiyeden idare ve idame 
edildiklerine ve 9 Teşriievvel 1336 tarihli bir Ka
nunla da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti dahi gördüğü lüzum ve icabı sıhhi üzerine 
tahsisan Zonguldak'da bir hastane vücuda getir
miş ve mesbuk emsalini teyit ve kabul eylemiş 
olduğuna göre Zonguldak'daki hastaneyi ne gibi 
bir mülâhaza ile tercih ve ipka ve diğerlerini ne
den dolayı set ve ilga etmiştir, bundaki tefrik ve 
imtiyazın esbabı sıhhiyesi nedir? 

4. — Sıhhiye Vekâleti bu senek! bütçesi do-
layısiyle 1340 ve mütaakıp senelerde icrasını ta
savvur ettiği teşkilâtı sıhhiye sırasında 150 ka
za merkezinde «nar yataklı birer dispanser aça
cağını ve bunlarda ayak tedavisi tatbik ve 
âtiyen bu dispanserleri ufak mikyasta hastane 
haline !frağ edeceğin! vadetmektedir. Bu me-
vadm hayyızı file gelmesi memleketin sıhhati 
saadeti namına takdir ve takdise şayan bir te
şebbüs İken mevcut ve senelerden beri büyük 
masraflar ihtiyariyle bütün levazımı ve âl âtı 
tekemmül ettirilmıiş bir müesseseyi yıkmak ve 
tâ Kastamonu'dan İzmit'e kadar vâsi ve nüfu
su cidden mütekâsif bir muhitin yegâne sıhhat 
ocağını kapamak, söndürmek memlekette umuru 
sıhhiyeyi siyyanen tatbik emrindeki Vekâletin bir 
•minvali mâruz mutasavver olan arzusiyle nasıl 
telif edilebilmiştir. 

3 Şubat 1340 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK B 
(İstanbul) — Efendim, B.olu Möbulsu Muhteremi 
Şükrü Bey arkadaşi'mızm sualleri de kezalik 
134-0 bütçesine taallûk etmektedir. Yalnız ımii-
saade buyurursanız ufak bir tarihçe yapayıım. 
Heyeti Gel ilenin malûmudur ki, Anadolu içeri -
sinde Muvazenei Umumiyedcn idare ıedilen yep' 
hastane ve sekiz 'dispanserimiz vardır.. Bu yeMi 
'hastane Kastamonu, B'olu, Kângırı, Sinop, Er

zincan, Trabzon, Zonguldak hastaneleridir ve 
beheri ellişer yataklıdır. 

Bunun haricinde B;oyabat, Ayancık, Safran
bolu, Ereğli, Sinop, Cide, İnebolu, Bartın'da se
kiz tane dispanserimiz vardır. 

Bunlardan ilk dört tanesini alalım. Kastamo
nu, Sinop. Bolu, Kângırı hastaneleri; bundan 
takriben 30 - 35 sene evvel yapılan bir mücade
leden kalan bakayadır. 1337 bütçesi Meclisi Âli
nin o vakitki Muvazenei Maliye Encümeninde 
müzakere edilirken bunların kâffesinin İdarei 
Hususiyeye (devri mevzuubahsoldu. Fakat o 
zaman uzun bir harbten çıktığımız ve uzun (bir 
harbe de tekrar girdiğimiz için kaza ve vilâyet 
merkezlerine tesadüf eden bu hastanelerin ip
kasını ve kaza merkezlerindeki Idiğer sekiz has
tanenin de dispanser halinde Muvazenei Umu-
'miyeden idaresini Encümeni Âliden rica etmiş
tim. Kabul buyurmuşlardı ve kalmıştı. Çünkü 
idarei hususiycler, on senelik (bir harbten çık-' 
tıktan sıonra bir hastaneyi idare edecek kuvvet 
ve kuvvete malik değildi. 'Gerek 1338 ve gerek
se 1339 bidayetlerinde selefi muhteremim tara
fından bu 'hastanelerin tekrar idarei husu-siye-
lere devri tasavvur edilmiş, fakat 1338 de yine 
harb içinde bu lunuy onduk. 1339 da henüz harb
ten çıkmış bulunduğumuzdan ve idare hususi-
velerin d;e kendilerine taım 'bir veçhe ver eline-
• dikleri bir zamana tesadüf etmiş 'bulunduğun
dan yine vazgeçilmiş ve eski halinde . kalmış 
Trabzon ve Erzincan hastanelerine '.gelince : 
'337 senesinde bendenizin vekâletim esnasında 
oralarda idarei hususiyeler henüz teeisislüs etme
diği için bunları, bendeniz küşadettirmistim ve 
tdarei IJlmulmiyeden idare ddiycırduk. Zonguldak 
Hastanesi keza. Arkadaşıımızın buyurduğu gibi 
t336 da Meclisin ittihaz ettiği 'bir karar üzerine 
Zonguldak'da bir hastane tesis 'edilmiş idi. 
Bendeni?; de bu hastanenin 1337 de inşasına baş
lattım. "Fakat henüz tesisatı fenniye ve tefer
ruatı ikmal edilmediği için 'bilâhara mahalline 
terk -etmek üzere 1340 'bütçesinde bıraktım. 

Binaenaleyh takdim ettiğim 1340 bütçesiyle 
bu yerlerde mevcudolan altı hastanenin mahalli 
idarelerine iadesini Heyeti Celilenize teklif et
tim. Bu muamele henüz resmiyet kesbetmediği 
Vi'n bu hastaneler yr'ıne bizimdir, ve yine biz 
^akıyoruz. 

Heyeti Celilenize ufalk bir malûmat olmak 
üzere arz 'edeyim ki, Anadolu içinde muhtelif 
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yerlerde kırküçü Muvazene! husus'ıyelerin, sekizi 
Belediyelerin idaresinde olmak üzere ellibir 
umumi hastane ile b'eş tane emrazi zühreviye 
hastanesi vardır. Yani Memlekette îdarei Hu
susiye ile idare olunan altı hastane vardır. Bu 
eliialtı îdarei hususiye hastanesine mukabil her 
hangi mahdut saha dahilinde 5 - 6 hastaneyi, 8 
dispanseri tekasüf ettirerek idarei umumiyeye 
almak ve diğerlerini bunun haricinde bırakmak 
bendenizce pek muvafık delildir. Zannederim 
Heyeti Oelileniz de bunu kabul etmez. Bende
nizin 1340 senesinde istihdaf ettiğim gayeyi tak 
dim ettiğim esbabı mucibe ile muvazzahan arz 
etmiştim. Maksadımız memleketin her tarafında 
umumi bir teşkilâtı sıhhiye vücuda getirmek 
ve aynı zamanda memleketin vasat ve şarkına 
doğru dört noktasında numune hastaneler» te
sis etmek ve bu suretle buraları içtimai, sıhhi 
faaliyeti âtiyemiz için birer memba haline ge
tirmektir. Binaenaleyh bu noktai nazardan bu 
altı hastaneyi mahallerime iade etmeyi bin üç-
yüz kırk bütçesiyle Heyeti Celilenize teklif edi
yorum. Bittabi bu, Meclisi) Âlinin ittihaz ede
ceği karara bağlıdır. Mahallerinin mecalisi 
umumiyesinin haili inikatta bulunduğunu da na
zarı dikkate alarak mahalli 1340 bütçelerinde 
bunu da nazarı itibara almalarını ve bu hasta
nelerin 1340 senesinde idarei hususiyelere terk 
ekmekliğimizin muhtemel bulunduğunu oradaki 
valilere yazdım. Bugüne kadar Sinop, Bolu, 
Kângırı hastanelerinin îdartei Hususiyeye ithal 

edildiğine dair cevap aldım. Bilhassa Bolu Vilâ
yeti hastaneyi aynı kadro ile Muvazene! Husu
siyeye almayı taahhüdetmiştir. Bizim o hasta
neye yaptığımız sekizbin dörtyüz yetmiş lira 
masrafı on bin liraya iblâğ etmiş ve ayrıca 
şimdiye kadar kadroya Muvazene!: Umumiyede 
'Oilmıyan iblir göz tabibi koymuş ve ımaaşını 2 000 
kuruş yapmış ve bu masarifi maalmemnuniye 
deruhde etmiştir. Gerek vilâyetten, gerek sıh
hiye müdüriyetinden almış okluğum malûmata 
nazaran on bin lira masrafla hastanenin ve iki 
bin kuruş tahsisatla bir göz tabibinin îdarei 
Hususiyeye alındığını ve kadroların da berayi 
tasdik merkeze gönderildiğini, yazıyorlar. Çok 
rica ederim. Ben Şükrü Beyefendinin dediği 
gibi ne hastaneyi kapatacağımı ve ne de Şubat 
nihayeti gelince hastalan dışarıya atacağımı 
söyledim ve ne de öyle bir şey yaptım ve ne de 
hastaneyi sed ve ilga ettim. Yalnız 1340 Bütçe
sinde Meclisi Âltye bir teklif yaptım. - Şubat 
nihayetine kadar hastaneler şimdiye kadar ol
duğu gibi idare olunur. Ondan sonra Meclis 
Âlinizin /ittihaz edeceği karar il'e muamele ya
pılır. Arz ettiğim gibi vilâyetler de bunu maal
memnuniye kabul etmişlerdir. Cevabım bundan 
ibarettir. 

REÎS — Kâfi mi Şükrü Bey? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kâfi görüyorum 

efendim. 

REÎS — Kâfıiı görüyorlar efendim. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1, — Belediye Vergi ve Resimleri hakkında 
Başvekaletten mevrut 1/433 Numaralı Kanun 
Lâyihası ve Dahiliye Encümeni Mazbatası : 

REÎS — Efendim, Belediye Vergisi ve Re
simleri hakkındaki Kanunun maddelerinin mü-
zıakeresiine geçiyoruz. 24 ncü madde Encümene 
havale olunmuştu. Encümene havale olunan 
bu madde de tadilât yapılarak tekrar gelmiş
tir. Kâtip B'ey okuyacaktır : Arzu eden rüfeka 
muaddel yirmi dördüncü maddeyi takrir edebi
lirler. 

Madde 24. — Belediye hududu dâhilende 
her nerede olkırisa olsun alenî ımıüzıayede ve mü
nakaşa ile satılan her nevi eşya ve emvali men
kule ve gayrim'enkuleler esmanmdan âzami 

% 2,5 Tellaliye Resmi alınır. Miktarı Belediye 
Meclisince tâyin olunacak işbu resim belediyece 
dtetîfa olunur. Belediyeye malûmat verilmeksi
zin hususi mahallerde müzayede icrası memnu
dur. Bilûmum devair ve mahâkim ve icra da
irelerince vukubulacak müzayedeler dahi işbu 
resme ve Aşar Müzayedesi Kanunu mahsusuna 
tabidir. Devairce vukubulan münakaşalardan 
binde iki buçuk alınır ve bunu resmî ihalenin 
vulkubulduğu mahal bel'ediyesi alır. Bu madde 
de zikrolunan Tellaliye Resminden maada hiç
bir fert makam tarafından tellaliye namiyle 
başa resim alınamaz, istanbul Balıkhane müza-
yideleri Düyunu Umumiye meselesi hallolunun-
caya kadar müstesnadır. Perakende suretiyle 
ve ashabı tarafından satılan eşyayı hasise dahi 
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işbu resimden müstesnadır. Tellâllar belediyece 
tâyin olunur. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Ar
kadaşlar, Encümende tadil edilen maddenin 
son fıkrasının üzerindeki fıkraya nazarı dikkati 
âlilerini celbetmek isterim. Orada (İstanbul Ba
lıkhane müzayideleri Tellaliye Resminden Dü
yunu Umumiye meselesinin halline kadar müs
tesnadır.) deniliyor. 

Efendiler, bir köylü, köyünden kömür getiri
yor. Tartılırsa Kantar Resmi şeklinde Belediye 
Vergisi veriyor. Bu münasiptir. Çünkü beledi
yeler varidata muhtaçtır. Aşar satılıyor, beledi
ye tallâliyesinden istifade ediyor. Düyünü Umu
miye vaktiyle borcumuza karşı olarak kendisi
ne tevdi ettiğimiz Balık Resmini alacak, buna 
bir şey demiyoruz. Çünkü tevdi etmişiz. Sonra 
balıkçılık İktisat Encümenindeki arkadaşları
mızın izah buyurdukları üzere sönmek üzere 
imiş. Esnaf fazla resme mütehammil değilmiş. 
Tellaliye Resmi onların omuzlarına binmesin 
imiş. Evet bu mütalâa çok doğrudur. Bir esnaf 
fazla resimlerle ezilmesin, bir sanat sönmesin! 
Bu da iyi. Buna elbette tamamen taraftarız. An
cak duyunu Umumiye ki, senelerden beri bi
zim borcumuzu istihsal etmek bahanesiyle saray
larda oturarak, türlü türlü masraflar yaparak 
borcumuzu günden güne biraz daha fazla bir 
şekle sokmaya çalışan yabancı bir müessesedir. 
Bu müessesenin belediyeye ait Tellaliye Resmin
den istifadesi elbette muvafık değildir. Yani ya 
yalnız belediye Tellaliye Resminden istifade et
sin veyahut düyunu Umumiye de istifade etme
melidir Esnafa kalmalıdır. Düyünü Umumiye 
yüzde yirmiden başka yüzde üç - hatırımda iyi 
kalmışsa - Kâtibiye, kalemiye, tahsiliye ve saire 
de alıyor. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Ye bre ye! 
ZEKİ B. (Gümüşane) —• % 2,5 bilmem ne 

için alıyor. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Tel
laliye nâmiyle bir şey almıyor deniliyor. Lâkin 
orada müzayede vardır. % 20 öşür almak için 
mutlaka müzayede yapılıyor. Bu yapılan müza
yede için elbette tellaliye de almıyor. Bu sebep
le % 3 yahut % 2,5 dan Düyunu Umumiyenin 
masrafı meyanmda aldığı tellaliye maktuan ya 
belediyeye verilmeli veya İstanbul Şehremaneti 
tarafından müzayede meselesi idare olunarak, | 

İstanbul Şehremaneti bir menfaat istihsal etme
lidir. İstiklâlimizi, Hâkimiyetimizi siperlerde na
sıl muhafaza etmiş isek iktisat âleminde de bir 
zerre menfaatimizden vazgeçmemek şiarımızdır. 
Burada bir de (İstanbul Balıkhaneleri müstes
nadır.) deniliyor. İzmir ne için müstesna olma
sın? Başka yerlerde de balık çıkaranlar vardır. 
Bu yerler müsavatan neden müstesna olmasın? 
Zannederim, İstanbul Şehremaneti de bu tella
liyenin Müzayede Resminin kendisine aidolması 
için senelerden beri uğraşıyor. Bu nokta mucibi 
tetkİKtir. Nazarı dikkati âlilerini celbederim. 
Bu nokta tamik olunsun. Bu hususta bir de tak
rir takdim edeceğim, memlekette istisna ve im
tiyaz olmamalıdır, efendim. 

Dr. FİKRET B. (Ertugrul) — Vardır efen
dim, Düyunu Umumiyeye vermişinizdir. 

REİS —• Rica ederim, muhavere olmasın, 
REŞİT Ağa (Malatya) —• Efendim, zaten 

satılan eşyalardan evvelce yüzde yüz para tel
laliye almıyordu. Belediyeler, tellâlları maktu 
bir ücretle istihdam ediyorlardı. Bu resim aha
liden zaten almıyordu. Bu kanun, güzel tesbit 
edilmiş bir kanundur. Aynen kabulünü teklif 
ederim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dim, bu maddenin son fıkrasında, «Perakende 
suretiyle ve ashabı tarafından satılan eşyayı ha
sise işbu resimden müstesnadır.» deniliyor. Bu 
fıkradan bendeniz bir şey anlıyamadım. Tellali
ye vermeksizin bir zat kendi malını satarsa aca
ba bunun eşyayı hasise olması ile pahalı bir eş
ya olması beyninde ne fark vardır? Binaenaleyh 
eşyayı hasise yalnız tellâllar tarafından satılan 
eşyayı hasise olursa bittabii o müstesna olur. 
Kendi malım bizzat bir kimse arzu ettiği yerde 
satarsa bittarikilevlâ müstesnadır. Bunu kanu
na sokmaya hacet yok. Evvelce de arz ettiğim 
ceçhile eşyayı hasise tâbiri mutlak bir şeydir ki, 
bin liralık mal hakikaten yüz liralık mala nis-
betle kıymetlidir. Bu yüz liraibik 'amali, eşyayı ha-
sisedendir. Sipahi, bitpazarlarmda böyle eşya
lar satılır. Meselâ bir memur bir mahalden kal
kıp diğer bir mahale gideceği zaman eşyasını 
alelusul mezat mahalline götürür satar. Bunların 
heyeti mecmuasını bir araya getirirsek beş bin 
kuruş eder. Fakat meselâ ayrıca bir soba satmak 
ister. Bu sobayı beş liraya satarsa tekrar tella
liye resmi verecek midir? Bu, mucibi münazaa-
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ve haldir. Bu halin bu zaruretin ntticelerini de 
kabul etmek zaruridir. Bu itibarladır ki İstan
bul balıkçıları hakkında Encümence ve Heyeti 
Celilede uzunuzadiye cereyan eden müzakerat 
neticesinde bugün hassaten İstan'bu'l balıkçıları 
üzerine bu resmin vaz'ı, mevcut vaziyeti iktisa-
diyelerini daha ziyade perişan edecektir ve ni
tekim İstanbul balıkçıları buıgün yanıbaşmdaki 
komşu hükümetlerin balkçılariyle rekabet ede-
neme'ktedir. İstanbul gibi denizin kenarında 
>lan bir memlekette hariçten balık gelmektedir. 
Binaenaleyh Düyunu Umumiye meselesi 
ki, temenni ediyoruz, asıgari bir zaman 
İçinde halledilsin ve arzuyu millî dâhi
linde halli matlup ve muktazidir. O ana 
kadar kendi balıkçılarımızı o sahada daha ziya-
le ezmekten ise şimdilik bunlara bu külfeti 
yüklemedik ve meselenin kökünden halledil-
nesi cihetini istilzam ettik, diğer balıkçılar 
nmlara -mâlbes değildir. Çüınikü foralarda İs-
banlbuT Balıkhanesinin aldığı te'kâlüf yoktur. 
Onun için İstanlbul'u istisna ettik, oraları is
tisna etmedik. Hoca Efendimizin eşyayı hasise 
meselesine ıgelince; yine eskidir, 1330 tarihinden 
yani 10 seneden'beri mevkii tatibi'kte olan ka
tranda mevcuttur ve bunu memleketler daha ev
selinden beri tatbikat ile ve teamül ile anlamış
lardır; 

dır. Bunun sureti katiyede halledilmesi lâzım
dır. Binaenaleyh «bu madde eşyayi hasiseden 
bin kuruşa kadar kıymeti olan eşyayı hasise ve
yahut beş yüz kuruşa kadar» diye tasrih edil
meli ki, yapılan kanunda ahalinin zararını mu-
cibolmasma. Sonra tellâllar belediyelerce tâyin 
olunur» deniliyor. Bu katiyen kabil değildir. 
Bir memlekette 20 - 30 veya 50 tellâl var bunları 
belediye dairesi intihabedip tâyin edecek ve'me
mur gibi istihdam edecektir. Tellâllık da ayrıç? 
bir sanat ve bir meslektir. Bunların her yerde 
cemiyetleri vardır. Bir tellâl alelusul o cemiyete 
dâhil olur. Kefaletname verir. Sonra tellâllığa 
başlar. Tellâl vardır ki ayda 200 - 300 hattf 
500 lira kazanır. Binaenaleyh belediye dairesi
nin vereceği az bir maaşla nerede durgun ahlâk
sız kimseler varsa onlar tellâllık yapacak. Tabi' 
böyle adamlara ahali emin olamıyacktır. Bina
enaleyh tellâlların belediye taraflarından tâyir 
edilmesi muvafık değildir. Serbest bırakılmalı 
dır. Tellaliye Resmi bu sanat erbabından ayrıç-0 

tahsil edilmelidir. Bu husus hakkında Mazbatr 
Muharriri Beyin tafsilât vermesini istirham ede
rim. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEHB+ 
B. (Karesi) — Efendim, İzzet Ulvi Bey birade 
rimiz buyurdular ki kömürden Tellaliye Resm-
alıyoruz. Fakat biz kömürden Tellaliye Resm' 
almıyoruz. 

İZZET ULVİ B. • (Karahisarı Sahib) — 
Hayır tellaliye almıyoruz.. Belediye için hare alı
yoruz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Alman şekle gc 
re ya kantar veya Duhuliye Resmidir. 

İZZET ULVİ B. (iKarahisan Sahib) — Yani 
herkes veriyor demek istiyorum. 

VEHBİ B. (Devamla) — İstanbul balıkçıla
rının vaziyetine gelince; eğer hamiyette müsabakr 
yapılmış olsaydı bendeniz diyecektim ki Duyun" 
Umumiye düşmanlığında her halde İzzet Ulv' 
Beyden fazlayım. 

İZZET ULVİ B. — Hayır bir müesseseye 
düşmanlığımız yoktur. Yalınız menfaatimizi: 
dostuyuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu işi her hald 
müzayedeye çıkaracaktık. Memleketin İstika1 

İktiiisıadiiyesıini, İslfcilklâ'li tamamını (kendisine he
def ve gaye edinmiş adamlar arasında ihtilâf yo] 
tur. Yalnız , meselede haledilmemiş nikat var
dır.' Bu halledilecektir. B u d a bir emri zaruri 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — On sene-
lir de kavga ediyorlar onu da unutma! 

VEHBİ B. (Devamla) — Binaenaleyh bunun 
*jçin had tâyin etmenin imkân ve ihtimali yok
tur. Meselâ bir fakir gelir, eşyasını mezat mey
danına döker ve kendisi müzayede ile satar 
yekûnu 25 lira tutar ; eşyayı hasisedendir. Be
lediye onun vaziyetini bilir, bir şey almaz. Fa
kat diğer tarafta zengin bir adam, yirmiheş 
liralı'k değil on beş liralik bir şey satar; bele
diye ondan resim alır. Bunun için burada eş
yayı hasise tâbirini teamülü veçhile ve eski
den de olduğu gibi kabul ettik. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Müphem
dir ve muğlâktır efendim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Tellalların beledi
yelerce tâyinine gelince bu da elyevm mer'idir. 
Tatlbiki kahi'l değil buyuruluyor. On senedir 
tatbik olunuyor. Miktarı ve sairesi hakkında 
)ellki bir çok ihtilâf at vuknlbulmuştur. Fakat 
tellâlların belediyece tâyini muvafık değildir 
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diye bir itiraz vâridolmamıştır. Binaenaleyh 
belediyece tellMlarm tâyini gerek müzayedelerin 
yolunda cereyan etmesi cihetiyle ve gerek emni
yet itibariyle enfadır. Eğer bu resmin istifası 
ihaleten olacak olursa a vakit ihaleyi iltizam ede
cek adam, göstereceği telâlları belediyece tescil 
ettirecektir. Tescil belediyece muayyen ve mu
temet adamlar olmasını temin etmek içindir ve 
tatbik edilmektedir. Yani bu kanunun bu mad
desi ile yeni bir hüküm vazetmiyoruz. Bu mad
de ile filân yerde şu vâki olmuştur diye bir mi
sal getirilemez. Olmamıştır ve olmamaktadır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bir sual 
soracağım beyefendi, mesele tavazzuh etsin. 

REİS — Müsaade buyurun, zatıâlinizden ev
vel Muhtar Bey sual soracaklardır. 

MTTHTAE B. (Trabzon) — Efendim, evvelce 
birtakım fermanlılar gelir Resmi alırlardı. Bu-
mı tekrar alacaklar mıdır? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Arz ettim efendim. 
Bu maddede zikredilen Tellâlive Resminden maa
da hiçbir fert ve makam tarafından Tellaliye 
Resmi namivle başka bir resim alınamaz. Ne ge
dik ne saire resmi. Ben gediklivim, ben ferrnan-
lıvım diye belediyeden başka hiçbir kimse bir şey 
alamaz. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konva) — Simdi 
efend'm! Bendeniz ımavafcau 'arz ©devini. Zatıâli-
niz ona p-öre izah buvurunuz. Dairei intihabi-
yemıde Sipahi Pazarı dive bir pazar vardır. Ora
da ikivüz, üçvüz esnaf var, 25 - 30 da tellâl var. 
ahali malını orava götürür. Tellâla verir. Tellâl 
da alelusul müzavedeve kor, bir adam üzerinde 
kal ir. Simdi tellâl kendisi yüzde yüz para alır. 
Bir de beled've memuru o adamdan yüzde yüz 
para da belediye parası alır.-İki cihetten resim 
alınır. 

DOKTOR FİKRET B. (Ertuğrul) — Şimdi 
a,l.amıva,cn:ktır efendim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu madde
yi okuduktan sonra bu sual vâridolabilir mi? Ala-
mıvacaktır. Okudum efendim, «bu maddede zik
re! un an Tellâlive Resminden maada hiçbir fert 
ve makam tarafındaTi tellaliye namiyle başka re
sim alınamaz» işte bitti. 

İHSAN HAMÎT B. (Ergani) — Düyunu 
unramivelere ait ipek öşüründen dol avı beledive 
lerle Düvunu Umumive arasında daimi bir iti 
lâf vardır. Acaba bu İpek Rüsumu hakkında 

Düyunu Umumiye bu maddei kanuniyeye ittıba 
etmek mecburiyetinde midir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Mecburiyetindedir. 
Düyunu Umumiyede her hangi bir şey müzayede 
edilirse, Düyunu Umumiye olsun, icra dairesi, 
Emvali Eytam İdaresi, Ziraat Bankası olsun, 
devairi Hükümetin her hangisinde olursa olsun, 
müzayede suretiyle satılan, münakaşa suretiyle 
alman her şey, şuradaki nisbet dairesinde müza
yedesi yüzde iki buçuk, münakaşası binde iki bu
çuktur, kanuna tevfikan resme tâbidir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında takrir vardır. 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'ını tek

lif eylerim. 
Malatya 

Reşit 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakereyi reyi-
âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmivenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. Bir tadil takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
24 ncü maddenin son satırında (İstanbul ba

lıkhaneleri, Düyunu Umumiye meselesinin halli
ce kadar bu resimden müstesnadır) deniliyor. 
Düvunu Umumivede balıklar müzavede olun
maktadır. Kâtıilbiye ve saire meyanmda Müza
vede Resmi de elbet alınmaktadır..Balıkçılardan 
evvelce vermekte oldukları resimden fazla resim 
alınması muvafık değildir. Ancak Düvunu Umu
mive aldığı resimden beledivemin hakkını verme
lidir. Bir de diğer sahillerimizdeki balıkhaneler 
de avnı usule tâbi olmalıdır. Bu cihetin tetkiki 
lâzımdır. Menfaatimize muvafık bir surette hal
linin âtive taliki muvafık demidir. Şehremane-
tinin bu hususa dair olan iddia ve talebinin de 
tetkikivle Düvunu Umurnivöden maktuan Müza
vede Resmi alınmasını veVa müzavedenin Seh-
rem'anetince yapılması şeklinde halli mesele olun
masının Encümene havalesini teklif evlerim. 

20 Şubat 1340 
Karaihisarı Sahib 

İzzet Ulvi 

REİS — Efendıiim İzzet Ulvi Beyin teklifi 
Düyunu Umu miy eden maktu an şehremaneti-
nin hisse aflıması veyahut müzayedenin Şehre-' 
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manetiuce yapılması şeklindedir. Meselenin hal
li içıin Encümene havalesini istiyorlar. 

VEHBİ B. (Karesi) •— İzzet Ulvi Beyin za
ten . dermeyen ettiği bu mütalâa ekseriyetle na
zarı dikkate alınmamıştır vie ekalliyette kal
mıştır. Binaenaleyh Heyeti Celile hakeım ola
caktır ve Heyeti Celile doğrudan doğruya ka
rarını versin! 

REİS — Encümen kararını vermiştir. Af
yon Karahisar Mebusu İzzet Ulvi Beyin tekli
fini reyiâlinize arz edeceğim. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edil
memiştir. Maddeyi aynen reyiâlinize vaz'ediyo-
rum. Kabul edeni er lütfen el kaldırsın, aksimi 
ıreye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırışım. Madde aynen kaıbul edilmiştir. 

Madde 43. — İstimlâkten dolayı sıokağm 
yüzüne çıkmakla veya her ne suretle olursa ol
sun sokağın yüzü artmakla veya üzerinde bu
lunduğu yollar kesıbi vüsat etmekle şerefi ar
tan ebniyeli ebniyesiz arsalara eski ve yeni 
hallerine göre ayrı ayrı kıymet takdir olunur. 
Takdir edilen iki kıymetin aralarındaki farkın 
yüzde yirmisi şerefiye namiyle Belediyeye ait
tir. Bu fark beş sene zarfında mukassaten Rü
sumu Belediye gibi asıhabından tahsil olunur. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim, 
ıbu maddede mevzuubahsolan mesele ikidir. Biri
si : İstimlâk etmek, yahut yeniden cadde açmak 
veyahut bir caddeyi tevsi etmek suretiyle esa
sen sokağa yüzü olmıyan ebniyeli ve ebniyesiz 
bir arsanın caddeye çıkması, bir de esasen cad
dede yüzü olan ve emlâk veya arsanın cadde
nin tevsii dolayısiyle kesıbi şeref etmesidir. 
Bunlar; ayrı ayrı şeylerdir. Birisi hiç yoktan 
cepheye çıkıyor. Bundan yüzde yirmi alacağız. 
Fakat diğeri esasen sokakta cephesi varken so
kağın tevsii suretiyle birleşerek iktisabediyor 
ki, diğerine nisbeten tabiatiyle farklıdır. Bun
dan da aynı reisimi alacağız ki, doğru değildir. 
Onun için bendenizce bu maddede esasen cad
deye hiç yüzü olmıyan ebniyeli, ebniyesiz ara
nın evvelki fiyatı ile sonraki fiyatı arasındaki 
farkın yüzde yirmisine taraftarım. Fakat cad
denin tevsiinden dolayı husule gelen şeref ki 
esasen caddeye bir cephesi vardır. Ondan be
lediyenin yüzde beş almasını teklif ediyorum. 
Bunun için de bir takrir veriyorum. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, bu şe
refiye meselesi eskiden beri kanuni bir vazi
yettir. Sokağa yüzü olmıyan yerler sokağa 
yüz peyda ederse tabiî kıymeti çok tezayüde-
der. Yani sokağa yüzü olmıyan ve gayrikaıbili 
istimal olan bir arsa"sokağa çıkarsa şerefi zi-
yadeleşir. Evvelce sokağa yüzü olan yalnız mu
kabil tarafın biraz tevsii ile kıymeti artan ar
şımın yahut eibniyenin şerefi isıe niısıbeıten az 
artar. Binaenaleyh alınan vergi 'gayet münasip
tir. Yani şerefiyerisinin yüzde yirmisi alınacak
tır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Son beş 
sene zarfında... 

MUHTAR B. (.Devamla) — Sokakta yüzü 
olmazsa miktarı tezayüt tabiî az olacaktır. Ya
ni o nisbette yüzde yirmisi azdır. Binaenaleyh 
bu mesele zaten eskiden mevcudolan bir ka
nunun bu kanuna yeniden dercinden ibarettir. 
İstirham ediyorum, aynen kabul edilsin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Halis Tur
gut Beyefendi biraderimizin itirazları esas iti
bariyle varit değildir. Ev caddede ise esas iti-
baryle kıymeti de yüksektir. Binaenaleyh ikin
ci kıymeti o nisbette fark edecektir. Dâhilde 
•bıijunan kıymeti azdır, açılması dolayısiyle da
ha çok kıymet keşfedecektir. Binaenaleyh kıy
met üzerinden olmasına nazaran vergide ada
lete mugayir birşey yoktur. Her ikisi de kıy
met üz erindendir, birisi çok istifade ediyor, 
çok vergi veriyor, diğeri az istifade ediyor, 
az vergi veriyor. Binaenaleyh adaletsizlik yok
tur. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Birisi hiç 
olmıyan bir şey iktisabediyor, diğeri esas mev-
cudolan bir şeye bir miktar daha ilâve ediyor. 
Bu ikisinin arasında müsavaat olabilir mi? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim: Oaddede 
bir ev farz ediniz. Bunun kıymeti muharreresi 
üçyüz lira,dâhilde de yine aynı büyüklükte bir 
'bina farz ediniz. Bunun kıymeti yüz elliye çık
mamış. Her ikisi de yüze çıkınca ikisinin kıy
metleri de bir olacak. Birisi altıyüz liraya çı
kacak. Öteki yani yüzelli lira oılan yine altıyüz 
liraya çıkacak. Binaenaleyh birisi 450 liranın 
farkını verecek, öteki üç yüz liranın farkını ve
recektir. Müsaavat yoktur. Zannederim arz 
edebildim. 
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REİS — Efendim: Başka söz istiyen yok ta
dil takrirleri okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
İstimlâkten veya tevsii tarikten veyahut ye

niden açılan yoldan dolayı yüzü sokağa çıkan ve 
yolların kes'bi vüs'at eylemesi dolay isiyle şerefi 
artan ebniyeli ebniyesiz arsalara eski ve ' yeni 
hallerine göre ayrı ayrı kıymet takdir olunur. 
Yüzü sokağa çıkan arsalara ait takdir olunan iki 
kıymet aralarındaki farkın yüzde yirmisi yolun 
tevsiinden kesbi şeref eden arsaların yüzde beşi 
şerefiye namiyle belediyeye aittir. Bu fark beş 
sene zarfında mukassaten rüsumu belediye gibi 
ashabından tahsil olunur. 

Sivas Mebusu 
Halis Turgut 

Riyaseti Celileye 
Kırk üçüncü madde zikredilen şerefiyelerin 

mutlaka Belediyelerin masraf ihtiyariyle vukua 
gelecek binalardan alınmasını teklif eylerim. 

Adana 
Kemal 

REİS — Efendim : Halis Turgut Beyin tak
ririni reyiâlinize vaz'ediyorum. Nazarı itibara 
alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara almı-
yanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alın
madı. 

(Adana Mebusu Kemal Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Bu teklifi nazarı itibara alanlar lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Na
zarı itibara almıyanlar lütfen el kaldırsın. Na
zarı itibara alınmamıştır. Maddeyi aynen reyi
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Şerefiye verecek arsa ve em
lâkin şerefiye bedeli tesviye edilmedikçe fera
ğına müsaade edilmez. 

ZÜLFÜ Bey (Diyarbakır) — Bu madde hu
kuku tasarrufiyeyi ihlâl-ve muamelâta eşkal 
mahiyetindedir. Şerefiye Resminin belediye mec
lisleri tarafından Tahsili Emval Kanununa tev-
fik olunması daha muvafık olduğundan madde
nin tayymı rica ederim. 

VEHBİ Bey (Karesi) — Efendim, bu mad
deden maksat burada belediyenin açacağı yol
lar için yapacağı masrafı temin etmektir. Yol

dan istifade edenlerden istifadelerine mukabil 
belediyenin bir resim almasıdır. Farzediniz ki 
bir cadde açıldı - Nitekim gözümüzün önünde 
Ankara'da açılacak - cadde açıldıktan sonra bir 
arsa kesbi kıymet etti. Bunun şerefiyesi alın
mak lâzımgeldi. Halbuki arsa sahibi başkasına 
sattı ve gitti. Tapu dairesinde ferağ oldu. Bu
nun arkasından koşulacak da mı alınacak? Na
sıl alınacak gerçi bu bir kayıttır, hakkı tasar
rufa karşı bir kayıttır. Fakat o şerefiyeyi ala
bilmek için başka türlü yapmak imkânı yok
tur. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Beye
fendi, lisan itibariyle bu madde yanlıştır. (Şere
fiye verecek ansıa) 'diyor. Yaın'i fail .'ar,sa oluyor. 
(Şerefiyeye tâbi arsa) diyelim, bunu böyle ıslah 
edelim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Doğrudur. 
ZAMİR BEY (Adana) — Efendim, 43 ncü 

madde ile 44 ncü madde arasında bir tezat var
dır. Deniliyor ki, «şerefiye verecek arsa beş sene 
zarfında mukassaten Rüsumu Belediye gibi as
habından tahsil olunur» Halbuki burada «şere
fiye verecek arsa ve emlâkin şerefiye bedeli 
tesviye edilmedikçe ferağına müsaade edilmez.» 
Bu ne oluyor? Şimdi 43 ncü madde beş sene 
zarfında mukassaten diyor. Halbuki burada... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Anladım efendim, 
anladım. Beş senede alınacaklar; bu, satmayıp 
da sahibi elinde bulunanlar içindir. Farz ediniz-
ki açıldığı sırada taksite raptedilmiş fakat o 
adam derhal satmış ne yapacaksınız İkinci, 
üçüncü, dördüncü, taksitlerini kimden alacaksı
nız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Alan adam
dan... 

VEHBİ BEY (Devamla) — Alan adam ver
mez. Çünkü asıl ilk sahip satarken şerefiyesiyle 
beraber satacaktır. Yani şerefli olarak satacak
tır. Şimdi satıcı adamdan bunun istifa yolunu 
bulmak lâzımdır. İşte bunun eşlem yolu ferağ 

olmadan belediyeye sordurmaktır. Şimdiye ka
dar cereyan eden muamele de budur. 

AHMET S İ K İ B. (Antalya) — Efendim, 
bu şerefiye, bey' muıaımıelesi neticesi olaralk vu-
ku'bulan muamelâtta alınıyor. Binaenallıeyh ve
resiye intikal eden emlâk ve amaya şâmil mi
dir? 
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VEHBÎ B. (Karesi) — 43 neü maddede bu
nun nasıl istifa edileceği sarahatan mezikûrdur. 

AHMET SÂKÎ B. (Antalya) — Efendim arz 
edemedim. Veresiye, bihasbel verasıe intikal ede
cek emlâk ve arsalardan, 

VEHBÎ B. (Karesi) — Şâmildir efendim, bu 
vergi arsaya aittir. Arsa üzerime mürettep ver
gidir. Ashap üzerine mairetlteJbolan vergi değil
dir. 

AHMET SÂKÎ B. (Antalya) — O halde fe
rağ tâbiri kâfi • değildir, intikal de denmek lâzım
dır, 

VEHBÎ B. (Karesi) — İntikalde sahipleri 
'içerisindedir. 

AHMET SÂKÎ B. (Antalya) — Bu gayet 
mülhiim bir nolktadır. Bu şerefiye, verasete inti
kal ediyor mu, etmiyor mııu ? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim; intikalde 
bedel verecek değildir. Bilâbedel kendilerimle ge
çecektir. Ve o da şerefiyle intikal edecektir. Yi
ne şerefiye bedelini ölen adama vermiş tolımuyor-
lar. HaHbulki satılacak olursa saltımalan adam 
onun şerefi dolayrsiyle lâzımıgelen bedeli'ödemiş
tir, onun için alılmıyoruz, arz edebildim m'i? , 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim: 
Bendeniz Zülfü Beyin fikrine iştirak ediyorum. 
Şerefiye verecek arsa ve emlâkin şerefiye bedeli 
teslim edilmeden" ferağına 'müsaade etmemek 
doğru değildir, Çünkü bizim bundan evvelki 
kabul ettiğimiz maddede bir müsaade vardı, bu 
müsaade ashabı emlâkin şerefiyeyi şu kadar 
müddette verehilımesimdem ibaretti. Satma key
fiyetine gelince; o nasıl olsa diğerinden de alı
nabilir. Binaenaleyh biz böyle ferağ keyfiyetimi 
ıtakyidedeeek olursak ferağ muamelâtında tes-
hilât göstereceğiz ve muamelâtı tesri edeceğiz 
derken. tasibetmiş oluruz. Tasibatım sebebine ge
lince; sebebi şudur ki, biz bundan evvel 43 ncü 
ımadde de beş sene zarfında ashabından taksitle 
'tabsil olunur müsaadesini takyideitmiş oluyoruz. 
Halbuki bu müsaadeyi ta'kyidetmeikliğimiz doğ-
ru değildir. Resmin esasında biraz müşkülât 
mevcuttur. Esas şerefiye diye mevcudolam 
resmin /teşididi mahiyetindedir. Şimdi biz bu su
retle zaten beş sene bir müsaade verdik. Bina
enaleyh, o adamın zimmetidir. Nasıil olsa o adam 
onu tediye edecektir. Binaenaleyh bunun ferağı
na müsaade olunmaz diye ferağ muamelâtını 
tasibetmeMiğirnizi bendeniz muvafılk görmüyo

rum. Bendeniz Diyarbakır Mebuisu Zülfü Beyin 
fikrine biliştirak hukuku * tasarruf iyeyi takyi-
detmez bir tarzda maddenin kabul edilmesini 
arz ederim. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Efendim, Feri
dun Fikri Bey biraderimizin ımütalâasma işti
rak etmelkle beraber ferağ muamele sinin tehiri, 
hakkı tasarrufa mümanaat ve ba'kkı tasarrufa 
bir 'taaruz demektir. Bu katiyen muvafık ola
maz. Binaenaleyh ferağ muamelesini yaparken 
vermediği halde belediyenin Taihsili Emval Ka
rarnamesine tevfikan tahsil olunur. O maddeyi 
bunun yerine koymak daha muvafıktır. Zanne
dersem encümen de buma 'muvafakat eder. Zina 
hukuku tasarrufiyeyi taikyit katiyen muvafık 
olamaz. Cuimhuriyelt idaremizde hiç kimsenin 
hulkuku şahsiye ve tasarrufiyesine tecavüz olu
namaz. Arz ettiğim şekilde yapmak daha çok 
muvafık olur. Tahsili Emvali Kanunuma tevfi
kan tahsil edilmelidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim ilerde ve 
kanunun sonunda bir madde daha vardır. Za
ten eski kanunda vardı. Bu lâyihada zuhulen 
unutulmuştur. Belediye Rüsufmu belediye ala
cakları kamilen Tahsili Emval Kanununa tevfi
kan tahsil edilmektedir. Yalnız • bu maddeye 
munhasıır değil, bütün belediye alacakları için 
böyledir ve elyevm böyle cereyan etmektedir. 
Hattâ geçen gün Meclisi Âli bu Varidat Resmi 
hakkımdaki meseleyi de tefsir etti; hangi res
min olduğunu iyice bilmiyorum - evvelâ resmin 
İstifasının Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsilini kabul etti. Diğer maddelerin hepsimde 
vardır. Tahsili Emval Kanunu mucibince Rüsu
mu Belediye tahsil olunur. Tasavvur edelim ki, 
asıl sahibi mal arsasını, mülkünü satmış, eğer 
yerine- gelem adamdan istifaya salâhiyet verirse
niz söz yoktur. Yoksa satmış olduktan sonra 
kimin yakasını tutacaksınız? Binaenaleyh ben-
•denizce bu maddeye ya (esnayi ferağında tema-
mmı tesviyeye mecburdur) kaydını koymalı
yız veyahut ikinci şekil olarak (satımalan adam 
üzerine geçer) demeliyiz ki, alan adam da şe
refiyesini istimab etsin. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim ferağ 
muamelesinin tebirine bendenize e lüzum yoktur. 
50, 100, 500, liraya satılan mesken için zanne
dersem badel - ferağ da tahsil kabildir. Yüzde 
yirmi fark alınabilecek kadar bir şey bulunabi-
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lir. Binaenaleyh bunu ferağ muamelesi olduk
tan sonra tahsilini kabîl görmüyor musunuz? 

VEHBİ B. (Karesi) — Tahsil edilemez efen
dim. Arz edeyim. Bir adamın pederinden kal
mış bir arsası olur. Kendisi burada değildir. 
Arsayı satup gidecektir. Arsayı satar gider. 
Esasen bu vengi arsanın vengisidir. Arsanın 
şeref bulmasınm_ vergisidir. Binaenaleyh o ar
sa elden giderse kimden alınacaktır? 

NEBİ ZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Alan 
adamdan. 

VEHBİ B. (Devamla) — Eğer bu esası ka-
ibul ederseniz o başka fakat adilâne bir hare
ket olmaz. Fakat adilâne bir hareket olmamak
la beraber belediyenin alacağını teımin etmiş 
olursunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu madde 
âdeta ferağı menediyor. 

VEHBİ B. (Devamla) — Feyzi Efendi bira
derimizin hakları vardır. (ıŞerefiye alınması 
lâzımgelen arsa ve emlâkin) demek icabeder. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (ıBazok) — Efendim, 
malûmuâliniz bir mülk satılırken onun mütera
kim vergisi tamamen tediye edilmedikçe ferağı
na müsaade edilmez. Bir mülkün vergi borcu 
kapatılmaksızm ferağına müsaade edilsin mi, 
edilmesin mi? Elibette edilmesin diyeceğiz. Bu 
da aynıdır. Benim belediyeye borcum var. Me
selâ bir taksiti verdim, üç taksit kaldı. Yarın 
satıp giderse'm belediye beni nerede arayıp bu
lacaktır? Mademki satıyorum, bedeli benim ke
seme giriyor, borcumu da vermeliyim. Binaena
leyh maddenin aynen kalması lâzımdır. Muame
le aynı vengi gibidir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, malûmuâli-
leridir ki, memlekette alım - satım muamelâtı 
Ikanunen merasimi resmiyeye tabi tutulmuştur. 
'Binaenaleyh umuru tasarrufiye idarelerince 
alım - satım muamelâtı yapılmadıkça başka su
retle alım - satım kanunen muteber değildir. 
Yani dâva mesmu değildir: Bu kadar metin 
kuvvei müeyyide vaz'edildiği halde, halk hâlâ 
kendi aralarında alım - satım muamelâtı yap
makla meşguldür. Binaenaleyh umuru tasarru-
fiyenin inzibat ve maztratiyeti ve senedi mülk 
'olacak müstenidatı resmiyeye istinadettirilmesi 
matlulbolunca halkın bu muamelâtı intizamikâ-
raneden içtinabını temin edecek tasdik esasları 
kanuna vaz'edilemez. Muamelâtı tasarruıfiye için 

evvelce belediyelerin İnşaat Resmi ve saireyi al
madıkça muamelâtı tasarrufiyeye müsaade edil
mezdi. Muamelâtı tasarrufiyeye mânidir diye 
bu kuyut ve şurut kaldırılmıştır. Ve halk daima 
suhulet görerek alım - satım muamelesini umu
ru tasarrufiye dairelerinde yaptırmışlardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozolk) — Suretini 
gören varsa parmağını kaldırsın. 

İSMET B. (Devamla) — Şerefiye Resmi 
mülk satılırsa sahibinin üzerinde kalır ve almak 
İmkânı yoktur buyuruyorlar. Bendeniz bu müta-
lâaaya iştirak etmiyorum. Şerefiye tahakkuk 
eden borçtur. Ya sahibi evveline tahakkuk eden 
veyahut sahibi sanisıine tahakkuk eder. Eğer em
lâk kesibi şeref etmişse mutlaka satılmadan evvel 
sahibi evvelinin uhdesinde ilken kesibi şeref et
mişse şerefiye borcu onun namına tahakkuk 
eder ve beş sene taksite raptedilir. Kanunun ka
bul edilen madesi mucibince tahakkuk eden bor
cu taksit müddeti içerisinde vermekten imtina 
edenler hakkında Tahsili Emval Kanununu tat
bik etmek daha muttarit bir usul olur. Bilhas
sa bu kanun ile tâyin edilen vengi ve rüsumun 
itasından imtina edenler hakkında Tahsili Em
val Kanununu. Encümen esas olaraik kaıbul edi
yor ve bir madde teklif edeceğiz diyo,r. Bina
enaleyh muamelâtı tasarrufiyeyi tasdik etme
mek daha hayırlıdır. Çünkü tahakkuk etmiş 
;bir borçtur. Emlâk kime geçerse geçsin tahak
kuk etmiş olan borcu sattığı adamdan almış 
ve kendine mal etmiş demektir. Binaenaleyh 
bu maddeye lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ya satıp 
kaçarsa ne olacaktır? 

İSMET B. (Çorum) — Bu kanunla tardedi-
leceik bilûmum vergi ve resimleri vermekten im
tina edenler hakkında belediye meclisinin bu 
kanunu tatbik etmesi esasını bir madde halinde 
kanuna ilâve etmek usulü tahsili daha muttarik 
bir hale kor. Binaenaleyh madde tayyedilme-
lidir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Söz istemiştim 
efendim, vermediniz. 

REİS — Buyurunuz! 
MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, beledi

yenin sokağı tevsi etmesi ile bir binanın veya 
arsanın üzerine Şerefiye Vergisi tahakkuk edi
yor. Farzedelim ki, beş bin liralık bir bina ve-
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yahut bir arsa sokağın tevsii dolayısiyle yedi 
bin lira kıymeti oldu. Binaenaleyh yüzde yirmi
si olan 400 lira şerefiye borcu taJhakkuk etmiş
t i r / O bina saihibinin şerefiyeden derhal istifa
de edememesi dolayısiyle yeniden dört yüz lira
sını almalk müşkül olduğundan beş senede tak
siti senevi seksen lira vererek borcu ödemesi 
mâkul bir haldir. Çünkü derhal o binayı kiraya 
verse bir sene de istifade edemiyor. Beş senelik 
'bir taksite raptolunmuştur. Şimdi 'bu bina satı
lırsa, başkasına ferağ olursa bunun borcunun en 
kolay tahsili ne va'kittir? Binayı sattığı za
man yani binayı satan zatın yedi bin lirayı ala
cağı zaman dört yüz lira vermesi en su'huletli 
zamanıdır. Yoksa borç ederek, harcederek bir ev 
alan bir adamın sırtına bir de satanın borcu 
olan dört yüz lirayı yüklemek ve bu suretle 
kurtukna'k istediği gibi kirayı kendisinden 
almak doğru değildir. Yani taihakkuk eden bir 
vergiyi beş seneye bağlamak teslhilât olmak 
maksadına matuftur. Ele toptan para geçimce 
vergiyi de toptan vermek icabeder. Binaena
leyh ibu şefei'l âdlânedir 've Ibu madde en âdilâne 
bir surette yazılmıştır. İstirham ederim, tay-
yolamaz, kabul olunsun. 

FERİDUN FİKRİ B. ('Dersim) — O para ile 
teşebbüsatı iktisadiyede buulnacak? Onu da dü
şününüz. 

REİS — Efendim, muhavere şe'klinıi almasın, 
MEHMET FUAT B. (Kastamonu) — Efen

dim, bendeniz her ne kadar hukukçu değil isem 
de şunu arz ederim ki, bir arazinin ferağını haczi 
kanuniden başka hiçbir şey tecil edemez. Ma
dem 'ki, Tahsili Emıval Nizamnamesi tatbik edi
lecektir. O vakit belediye komisyona müracaatla 
ve hattâ yabancı olan bir adam da gidip o ko
misyona müracaat edecek olursa vergi verecek 
adamı yolda tutturup hapis ve her türlü tatbi
katı 'kanuniyeyi icra eder. Belediye alacağını 
tahsil eder. Belediye hükmünü icra edebilir. 
Tasarrufata müdahale edilmesin. Kanun şey edil
mesin. Bu maddenin şeysi yoktur. 

. REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
Tadil takrirlerini o'kuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
44 ncü maddenin berçevhi âti kabulünü tek

lif eylerim: Şerefiyeye tâbi olan arsa ve emlâk 
diğerine ferağ edildiği takdirde şerefiye bede
line fariğ tamamen tesviyeye mecburdur. Tes

viye etmediği halde Taihsili Emval Nizamname
si mucibince derhal haczen fâriğ-ten tahsil olu
nur. 

Bozolk Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Alım - satım muamelâtını tavik ve halkı me

yanede alım - satıma teşvik edecek olan 44 ncü 
maddenin t ay y mı ve belediye vergilerini ver-
miyenler haklarında Taihsili Emval Kanununun 
belediye meclislerince tatbikine mezuniyeti 
mutazammun umumi bir madde ilâvesini te'klif 
ederim. 

Diyarbeikir Mebusu 
Zülfü 

Riyaseti Celileye 
44 ncü maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eyleriz: 
Şerefiyeye tabi arsa ve emlâkin şerefiyele

rinden mütebaki düyun esnayı ferağında kâ-
mlilen iktifa ölumır. 

Çorum 
Mustafa 

Riyaseti 
Maddenin berveçhi £ 

Antalya 
Ahmet Saki 

Celileye 
ti tadilini te'klif ederim. 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

Madde 44. — Şerefiye Resmine tabi arsa ve 
emlâkin Şerefiye Resmi tesviye edilmedikçe fe-
•ağma müsaade edilmez. 

REİS — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin 
takriri «ahmsatım muamelâtını tasdik ve halkı 
Tieyanede alımsatıma teşvik edecek olan kırkdör-
iüncü maddenin tayymı ve belediye vergilerini 
-ermiyenler haklarında Tahsili Emval Kanunu

nun belediye meclislerince tatbikine mezuniyet 
:erilmesini» mutazammmdır. Esasen Tahsili Em-
:al Kanununun tatbikine ait Kanuna bir madde 
lâve edildiğine dair Encümenin beyanatı vardır. 

Binaenaleyh maddenin tayyma mütedair olan 
kısmını reye koyuyorum. Maddenin tayymı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.,. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi. 

Efendim, kırk dördüncü maddenin diğer ta
dilâtına mütaallik Çorum Mebusu Mustafa ve 
Antalya Mebusu Ahmet Saki beylerin teklifini 
reye koyacağım. , 
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(Ahmet Saki ve Mustafa Beylerin teklifi tek
rar okundu.) (Maddede aynen vardır, sesleri.) 

REİS —• Evet maddenin aynıdır, reye koy
muyorum. 

ZAMİR B. (Adana) — Maddeyi Encümen 
istiyor. 

SAKİ B. (Antalya) — Reis Beyefendi! En
cümen kabul ediyor. 

(Mustafa Feyzi Efendi Konya'nın takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu tadilâta aittir. (Maddenin aynı
dır sesleri.) O halde bunu da reye koymuyorum. 
Diğer bir tadil takriri vardır. O da Amasya 
Mebusu Ali Rıza Efendi maddenin §u veçhile ta
dilini teklif ediyor : 

Riyaseti. Celileyc 
44 ncü maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

ederim : 
Şerefiyesi verilecek arsa ve emlâkin furuhtu 

halinde şerefiye mefruğunlehten alınır. 
Amasya Mebusu 

Ali Riza 

REİS — Bu teklifi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'-

ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmedi efendim. Bozok Mebusu Ahmet Hamdi 

1 Beyin takriri vardır. 
(Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri 

tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, bu teklifi reyinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsınlar... Kabul edilmedi. O halde madde kal
mıştır. Yalnız maddeye dair bâzı tashih a t vardır. 
Maddede (şerefiye verecek) tâbiri yerine (şere
fiye resmine tâbi arsa demek) lâzımgeliyor. Za
ten Encümen de bu tashihatı kabul etti. Madde 
Şerefiye Resmine tâbi arsa ve emlâkin Şerefiye 
Resmi tesviye edilmedikçe ferağına müsaade edil
mez» şeklini almıştır. «Esnayı ferağda kami
len istifa olunur» diye bir teklif varsa da mühim 
bir teklif değildir. Tashih ile maddeyi reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın.. Efendim madde tashihan kabul edildi. 

Efendim, on dakika teneffüs için celseyi tatil 
[ ediyorum. 
| Hitamı celse; saat : 3,30 

* • * 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS —• Celseyi açıyorum efendim. Belediye 
Rüsum Kanununun ba'kıyei müzakeratma devam 
edeceğiz. 

Madde 45. — Belediyece bir sokakta müced-
deten inşa edilecek kaldırım veya lâğım masari
fi inşaiyesinin nısfı inşaatın hitamından sonra o 
sokakta bulunan ebniyenin cephelerine nisbetle 
dairei belediyece ashabına bittevzi taksite rapto-
lunarak Rüsumu Belediye gibi tahsil olunur. 
Kaldırım ve lâğım tamirleri için ebniye ashabın
dan hiçbir şey alınmaz. Sokağın arzı kasabalarda 

dokuz, şehirlerde on iki metreyi tecavüz eylediği 
halde fazlasının kaldırım masarifi tamamen be
lediyeye aittir. Emakini emîriye ve vakfiye de iş
bu resme tâbidir. Kırlarda, sayfiyelerde yapılan 
tektük evler mahalle haline gelmedikçe kaldırım 
masarifi inşaiyesi namiyle bir şey alınmaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Bu madde 
bugün mevcu dolan ve tatbik edilmekte bulunan 
bir maddedir. Hiçbir kelime ve harfi tebeddül 
etmemiştir. Onun için aynen kabulünü rica ede
rim. Her yer bunu bilir. (Kabul sesleri.) 
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MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar! Maddelerin hemen birden geç
mesini arzu ediyorlar. Fakat bunlar ehemmiyetli 
maddelerdir. Arz edeyim: Bir müceddit tâbiri 
vardır. Bir de tamir vardır. Nazarı dikkate alı
nacak bu iki noktadır. Meclisten başlıyan ve 
Merkez Kahvesine kadar giden bir yol vardır. İki 
tarafı kaldırım, ortası yine kaldırım. Bu yolun 
bâzı tarafları engin, Ankara belediyesi. 

ZEKİ B. (Grümüşane) — Ondan hiç bahset
me. 

MUSTAFA FEYZİ EF. (Devamla) — Dur 
rica ederim. Ankara Belediyesi bu yolu yıka
cak. yeniden tamir edecek, tamir ettikten sonra 
tarafeyninde bulunan ashabı emlâke diyecek ki 
biz buraya iki bin lira masraf ettik. O emlâke 
göre taksim ederek bu masrafın nısfını istiye-
cek. Buna ne diyeceğiz? Kamilen söküldü, ye
niden yapıldı. Buna müceddet mi diyeceğiz, ta
mir mi diyeceğiz? (Tamir sesleri) Bu tamirdir. 
Bu hususa Heyeti Celil'enizin nazarı dikkatini 
eelbederim. Encümen ise bu meseleyi yanlış an
lıyor, ashabı, emlâki ızrar ediyor. Bir yolun 
bâzı mahallerinde az veya çok noksan yerler 
olur, birkaç taş çıkar, bunlar yapılırsa buna ta
mir ıtlak olunur diyorlar. Halbuki her iki şık
ta da tamirdir. Müceddet nasıl olur? Evvelce 
hiç kalldırımı mevcudolmıyan bir yol yeniden 
inşa edilir veyahut yeniden yol açılırsa müced
det olur ve müceddet tâbirinin buna ıtlak olun
ması lâzımgelir. Binaenaleyh encümence veçhi 
lâyıkiyle anlaşıldığına göre tefsirini rica ede
rim. 

İkincisi, beyefendiler, bu yoldan giderken 
yolun üzerine iki medrese ve bir de cami tesa
düf etti. Bunların baridatı yoktur, müessesatı 
hayriyedendir. Alelûsul bu gibi müessesatı hay-
riyeye belediye, heyeti içtimaiye bakmamakta
dır. Onun için de bulunan mektebin muallimin
den veyahut müdüründen, medresenin müderri
sinden, camiin imamından para istenil'emez. Be
lediye dairesi bunu istiyor. Onun için bu mad
deye şu fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. (Va
ridatı olmıyan mekâtip, medaris ve cevami ve 
mesacit gibi müessesatı hayriye işbu madde ah
kâmından müstesnadır. Bunun kabulünü rica 
ediyorum. Bakınız şimdi göreceksiniz ki encü
men taban tabana zıddır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Meseleyi 
tavzih edeyim. Konya'da bir yol tamamen sö
külmüş ve yeniden yapılmıştır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dim ! 0 yol ta Hazreti Adem'den beri1 mevcut idi. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bu yol belediyece 
baştanbaşa müceddeden yapılmıştır. Yalnız taşı 
mevcut, başka bir şey yok. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Yolun 
başka nesi olur? 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurun 
efendim. Yolun toprağı vardır. Altına toprak 
doldurulacak. Yüksek olan yerleri tesviye edi
lecek. Konya'daki yol yapıldıktan sonra bu ka
nuna tevfikan Rüsumu Belediye isterler. Fakat 
Konya Belediyesinin bir haksızlığı vardır. As
habı emlâktan yolun bedeli keşfini isterler. Be
deli keşif meselâ iki bin liradır. Halbuki sarf 
ettikleri sekiz yüz liradır. İki bin lira üzerin
den resim tahsil etmek isterler ve vilâyete mü
racaat ederler. Vilâyet bunu kabul etmez. İcra 
kabul etmez. Mahkemeye giderler, bu sırada 
kanuna tevfikan tetkik heyetine müracaat eder
ler ve tetkik heyetinde bu mesele mevzuubahso-
lur; tetkik edilir. Kanundaki müceddeden tâbi
rinden, gerek kaldırımı mevcudol'sun, ve gerek 
olmasın; her hangi bir yolıin bütün sökülerek 
yeniden yapılması müceddıedendir. Bilfarz bir 
eviniz var. O evin bütün malzemesi inşaiyesi 
mevcuttur. Evi yıktınız. Yeniden bir ev yapı
yorsunuz. Soruyorum : Hangi akıllı buna yeni
den yapılmamıştır, diyecektir? Mutlaka bu ev 
yeniden yapılmıştır, diyecektir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Kabili kıyas mı
dır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurunuz 
efendim, yol denilen şey de yalnız taştan ibaret 
değildir. Kaldırımların muntazam olması, akın
tıların muntazam olması, çukur yerlerin doldu
rulması, yüksek yerlerin alınması gibi birçok 
ameliyatı vardır. Bunun yeniden yapılmaktan 
başka bir mâna ifade edeceğini bilmiyorum. Bu 
itibarla tetkik heyeti karar verdi ki, bu kanun 
mucibince dokuz metreye kadar belediyenin 
yeni yaptırdığı yerde badel inşa ki * burada da 
öyle diyor - tahakkuk eden masarifi nisbet dai
resinde ashabına tevzi ve tahsil eder. Hoca efen
di hazretlerinin dedikleri mesele budur ve o za
man Hoca Efendi orada müddeilerin vekilleri 
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bulunuyorlarmış. Bunu dermeyan ediyorlar. Bir 
yolun müceddeden yapılması demek, o yoldaki 
kaldırımların sökülerek yeniden yapılması de
mektir. Burada dokuz metreye kadar mesarifi 
mütehakkikeyi alacak, belediye ne sarf etmişse, 
sarf ettikten sonra bu resmi alacaktır. Cami, 
medreselerin vakfı olmıyan kısımlarından bu 
parayı almamayı encümen de kabul eder. 

MUHTAR.'B. (Trabzon) — (Emlâkini emi-
riye ve vakfiye) yerine (akaratı emireye ve vak
fiye) diyelim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — "Vakfı zengin olan, 
varidatı bulunan birtakım mesacit ve cevami 
vardır ki, onlar da vermelidir. Çünkü onların 
cephesindeki yerler de yapılacaktır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — öyle ise hepsini 
evkaf versin. 

KEMAL B. (Adana) — Kaldırım kelimesin
de sarahati kanuniye yoktur^ İlerde bir tefsire 
ihtiyacolmasın, yol derse nasıl olur? 

VEHBİ B. (Karesi) — Hay hay .efendim! 
Burada kaldırım delmekten maksat olur ki, in
şallah memleketimiz ileri gider de yollarını as
falt yaptırır. Onun için müceddeten yapılan yol 
ve kalfdırım dedik. 

ŞEYH SAFFET Ef. (Urfa) — Eferidim; ben
denizin mâruzâtım bu maddeye bu kelimenin ilâ
vesini tekliften ibarettir. Burada «Emakini elmi-
reye ve vakfiye bu resme tabidir» deniliyor, bu 
pek doğrudur. Gerek Emakini Emireye gerek 
Emakini Vakfiye bu resımi vermelidirler Fakat 
bu tâbirde Ibilâhara tefsiri icabettirecek bir ip
ham var. Emakin ve Vakfiye deyince : Emakin 
Valkfiyede oevaımli, ımesaıc'it, ım'edaris, tökâya dia 

.'dâhildir. İrat getiren akaratı vakfiyeden bunu 
almak doğrudur. Vermelidirler. Fakat bir ca
mii şerif yahut bir mescit, bir dergâh ki, bunlar 
insanların Allah'a karşı ibadethaneleridir. Bun
lardan alınmamak lâzımdır. 

ZEKİ B. OGMimüşane) — Encümen kabul etti 
efendim, onlardan alınımıyacak. Binaenaleyh 
teklifim bunların hariçte kalması için (Ema
kini Vakfiye ve emireye) diyeceğimiz yerde 
(Emakini emireye ve akaaratı vakfiye) diyelim 
kâfidir. Bunu teklif eidiyoruim. 

Efendim Vehbi Beyefendinin (beyanatından 
biz sunu anladık ki, zaten kanun da (mücedde
den) kelimesinden maksat 'bir kasalba yapıldığı 
vakit doğrudan dtoğruya 'hiçbir eadde açılma

mıştır. veyahut tesviyei turabiye üzerine şose 
vaz'etmek parke taşlariyle ımüeedldeden bir kal
dırım yapmak için sarf ettiği ımelblâğm nısfını 
belediye civarındaki leımakini aslhabınıdan tah
sil ediyor. Bendeniz 'böyle anlıyorum. Halbuki 
Velhbi Beyefendinin dediklerine nazaran meselâ 
burada Karaoğlan çarşısında iyi kötü bir kal
dırıım vardır. Tabiî müruru zamanla bu kaldı
rım 'bozulmuş, gayrimuntazam 'bir hale gelmiş, 
çamur deryasına '.dönmüş. Şimdi 'belediye bunu 
yeniden tanzim edecek ıolurtsa tarafeyndeki akaar • 
lardan bu paranın nısfını tekrar alması her
halde muvafıkı adalet değildir. Zannederim. 
Çünkü taş taşdır. Yalnız bunu yenliden tanzim 
•edecek, basılmış olan yerleri düzeltecek. İşte 
numune olarak buramda gözümüzün 'önünde, 
uzaklara gitmeye hacet yok. Belediye yeni yapı
lan mekteplere doğru taşla ibir kaldırıım yap
mıştır. Halbuki üç gün sonra giden ibir otomo
bil ıbir kısmını aş'ağıya bastırmış ve çukur ol
muştur. Etrafında farz iadelim emlâk vardır. 
Simidi belediye bu çukurları söküp yaptırırsa 
tekrar bunlardan bir reisim imi olacak? «O ta
mirdir sesleri» Efendim, 'belediyelere vermiş 
olduğumuz paradan maksat ne'dir? Memleketin 
imarı. Beledivelerimiz zengin olsun diye feda 
ediyoruz. Lâkin belediye cüzi olan bir kışımı ta
mir etmez de Iher on senede 'bir ımlüceddeden yap
tım1 derse... 

MUSTAFA FEVZİ E l (Konya) — Arka
daşlar, berideniz ifadatımda Konya'da şjöyle bir 
tarik vardır, belediye de bundan dolayı şöyle 
bir para aldı diye mevzuubahısetımıedim, 'oradaki 
'müştekilerin vekili oldüğufmu da söylemedim 
Meclisi Aliniz de hak ve hakikati beyan için 
«müceddeden inşaat tabiriyle tamir tâbiri ne
dir? Bunu tefsir edelim» dedim ve bunu arz 
ettim. Toprak üzerinde ıhiç taş konıma/mış kenar 
malhallerde belediye bir kaldırım yaparsa kanu
nun maksatı doğrudur. Fakat eskiden yanıl
mış evveli malilim oılmıvan zamıandan iberd 
şose, bazan kaldırım ıolarak zamanına giöre te
beddül etmiş bir yol vardır. Şimdi 'belediye bu
nu tamir ediyor. Rica ederim buna nasıl tecdit 
denir ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Zeki Bey 
biraderimiz bile burada kanaatlerini teşrih ve 
fikirlerini tanzim ederken (Karaoğlan çarşısını 
yeniden yaparsa) diyor. Eğer (ımücelcMeden 
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yeniden yaparsa) »diyor. Eğer (müceddeden) 
nin Türkçesi yeniden mânası ise tam muvafık 
olur. 

ZEKt B. (Gümüşane) — B u g ü n taş mevcut 
değil imi (beyim ? Burada... 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir 'de taşın mevcudi
yetinden 'bahsettiler. Bir zavallı hüfyacı yolda 
giderken bir nal 'bulmuş; demiş ki Ibundan sonra 
iş uç nal ile 'bir ata kaldı. Yani orta yerde bir 
taş 'bulunursa ibütün memleketin kaldırımları 
olmuş, bitmiş gi'bi addolunuyor. 'Taştan başka 
onun altına kum lâzım olacak] usta -masrafı lâ
zım olacak. Demin arz ettiğim veçhile bâzı yer
leri doldurulacak, 'bunların yanma kesme taşlar 
lâzım olacak, eğer asfalt ve saireden yapılacak 
olursa 'hattâ taşlardan fazla •birçok masraflar 
ihtiyar ledilecek. Binaenaleyh zaten alacağımız 
nedir? 'Taşın masrafını alımıyaeağız. Mücedde
den yapıldığı için ettiği mesarifin nısfını alaca
ğız. Eğer •bunu almasın ve 'belediye 'bütün kal
dırımları da yapsın diyorsanız Ankara'yı göz 
önüne getiriniz. Bütün varidatını kaldırımlara 
sarf etse yine hakkından gelemez. 

İHSAN IIAMİD B. (Ergani) — Efendim. 
zannederim ki, bu kanunu Heyeti öelilenize sev
ka seb^p belediye varidatının kifayetsizliği ve 
tezidi meselesidir. Biz mevcut kanunların vari
datını kâfi firörmeyip de onun tezyidini düşü
nürken simdi eski kanunda 'bulunan varidat--
kaldırtmak istiyoruz ( (Öyle şey yok ısesleri) Böy
ledir 'efendim. Bu madde esasen mevcuttur. Bu
nu tadil ile mesakini vakfiyeyi çıkarıp yerine 
akaratı vakfiyeyi koymak yahut su tamjrdir, bu 
tamir değildir diye uğranmak doğru deli ldir 
Binaenaleyh maddenin aynen kabulünü teklif 
ederim. 

MUSTAFA FEYZÎ Ef. (Konya) — Nâkabili 
tahsil olursa ne yapacağız, beyefendi? (Müza
kere kâfi sesleri) 

SÜLEYMAN 'SIRRI B. (Bozok) — Kifayet 
aleyhinde slöyliyeceğim, müsaade ıbuyran! 

REİS — Buyrun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Boziok) — Efen

dim ileride hu maddenin tefsire 'gireceğini tah
min ettiğim için müsaadenizle müzakere kâfi 
değildir. Mütalâamı arz edeyim. Encümende 
bendeniz de dâhilim. Bu maddeyi tedvinden 
maksat hir ıs'okakta müceddeden kaldırım ve
yahut lâğım açılırsa kaldırımın veyahut lâğımın 

Itesadüf ettiği eımaikün sahipleri masrafın nısfı
nı vereceklerdir. Başka şey buna karışmıya-
caktır. Yalnız demim Vehbi Beyefendi (yol olur
sa da) tâbirini kullandı. Yolda da onların iş
tiraki zaruridir demek istediler. Halbuki yo'lun 
genşliği aıs'gari 12 metre, 12 metrenin yarısı 6 
'metredir. Binaenaleyh böyle hır yola iştirak ede
cek bir adamın 'bikııeim ki kudreti maliyesi ki
fayet edebilir ımİ? Halbuki ımaıksıut yaya kaldı
rımlarıdır. Yaya kaldırımları >müceddeden inşa 
edi'lecek olursa ımaısrafına iştira'k edeceklerdir. 
Tamir olursa iştirak etmiyeceklerdir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendiım, yalnız ya
ya kaldırımı, için değildir. Dokuz metreye ka
dar olan kaildi mm; asfalt, her ue ise belediye
nin yapacağı bütün masarife şâmildir. Yalnız 
yaya kaildırıımları için değildir ve yol açmak 
masrafı değil, yol yapmak masrafıdır, 'binaen
aleyh yanlış telalkki! edilımesin ve ileride tefsir 
icabederse zapta baksınlar, 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum kâfi gör-
miyenller 'el ıkaildırsın,. müzakere 'kâfi görülmüş
tür. 'Tadili takrirleri olkumaea'kitır. 

Riyaseti öelileye 
(Emakini emiriye ve vakfiye) cümlesinin 

(Emakini emiriye ve akaaratı vakfiye) tâbiri ile 
tadilini :tekflif eylerim. 

Urfa 
Şeyh Saffelt 

Riyaseti öellileye 
Maddeye fikrai âtiyenin nlâvesini arz ve 

teklif ederimi: Fıkra-Varidat ı olmayan melkâ-
tip ve ımedar'is ve cevaımi, mesacit gilbi müessie-
satı hayriye işibu madde hükmünden ımüstesma-
dır. 

REİS — Şeyh Saffet Efendi (Emakini eimi-
riye ve vakfiye cümlesinin Emakini emiriye ve 
akaaratı vakfiye) diye tadilini teklif ediyor. Bu 
takriri reye vaz'edeceğiım. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ B. '(Zonguldak) — Ema-
Mni emiriye yokitur efendim. Millet emakini 
vardı?. 

REİS — Reye koyarken Meclisi Âliyi ra
hatsız etmeyin. Kaibul etmiyenler lütfen el kal
dırsın, kabul edilmiştir efendimi. 
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Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin 
takririni reye koyacağım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey, maksat 
hâsıl oildu. 

REİS — Hâsıl oldu ımu efendim? O halde 
takririnizi 'geri alıyorsunuz. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Evet 
ieî endim. 

REİS — Eimalkfini 'emirüye ve aparatı vak
fiye denilecektir. 

SÜLEYMAN SffiRI B. (Bozok) — Ema-
kîni resımiye 'denilmelidir Reis Bey. 

REİS — Heyeti Âliyeniz kalbul etti efen
dim; maddeyi bu şekilde reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
'boyuyorum kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Madde kabul olundu. 

46 ncı maddeye geçiyoruz. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİT B. (Kü

tahya) —• Reis Bey! bir kelime müsaade buyu
rur musunuz? 

REİS — Kırk: altıncı madde hakkında mı 
efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT B. — (Sü
leyman Sırrı Beyi işaretle) Beyin 'tefsiri hak
kında, 

REİS — O madde kalbul edildi, bitti efen
dim. 

Madde 46. — Şehir ve kasabalar dâhilinde 
hidematı umumiye ifası için müteşekkil her 
nevi:ı imtiyazlı şirketlerden Hükümetçe istifa 
edilen hissei menfaat belediyelere aittir. 

REİS — Ka'bul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye v>az'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın, 46 ncı madde aynen ka-
'bul •edilmiştir. 

Madde 47. — İşhu kanunda musarrah ol
mayıp fakat belediyelerce Şubat 1340 tarihlü 
Rüsumu Belediye Kanunun neşrinden mukad
dem teamülen alınmakta olan rüsumun kema-
kân istifasına belediye meclisinin karar ye 
meclisi umuminin tetkik ve ta'sdi'kfiyle devam 
olunabilir. 

MEHMET FUAD B. (Kastamonu) — 
(Kanunun neşrinden mukaddem teamülen alın
makta olan rüsumun kemakân istifasına bele
diye meclisinin karar ve meclisi1'! umuminin 
tetkik ve tasdikiyle devam olunabilir) deni
yor. Demin de encümende tletklk edilmeyip 

burada kabul edilen Tellaliye Resminden do
layı evvelce tellâllar yüz para alırdı. Sonra 
bu belediyelere hasıredildiği zaman Tellaliye 
Resmi diye yüz para daha aldılar dedikti.) 
Bizim memleketimizde böyledir. Halbuki bunu 
(hu kanunda yazılmıyan başka hiçbir nam 
ile vergi almmıyacak) diye geçen maddede 
tasrih 'ettik. Onun için 'bu kanunda musar
rah olmıyan bir Tellaliye Rüsumundan dolayı 
çok suiistimalât girecektir. Kat enderkat 
rüsum .alınacaktır. Onun içi'n bu maddenin 
bendeniz tayyını teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Muh
terem Hazım Beyefendi misal istediler. Gerçi 
bunu biz gecen bir kanunda kabul «ettik. Şu
rada bir Çubuk kazası vardır : Bu kaza bele
diyesi öteden heri müteamel olarak pazar ye
rinde satılan koyun ve keçiden resim alı
yor. Bu bir teamül haline girmiş. S'onra An
kara Meclisi Umumisi esnayı müzakerede bu
na muttali olmuş, hang'il kanuna Ve hangi ni
zama tevfikan resim alıyorsunuz, diye o be
lediye heyetini muahezeye kalkmış. Tabiî on
ların vereceği cevap Belediye Kanununun şu 
maddesine istinaden alıyoruz demektir ki öte
den berii' müteamel olan resimler kemakân is
tifa edilir. Bendenizce şu Belediye Resmi 
Kanunu, vâsi bir kanundur. Bununla beraber 
böyle müteamel olan resimlere de halk bir 
dereceye kadar alışmış demektir. Evvelki had
di daha ziyade tahdidederek meclisi umumi
nin de tetkikma lüzum gösteriliyor. Evvelce 
meclisi .umumi yoktur. Yani evvelce meclisi 
umumice tetıkikat yoktur. Yalnız meclisi be
lediyece tetkikat yapılıyordu. Maddenin bu 
şekilde kalması muvafıktır. Yani misal olarak 
arz ettim ki, müteameldir diye o resmi alı
yorlarmış. Daha bunun emsali çoktur. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Maz
bata muharrirfı bu hususta bize izahat versin; 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani)' — Efen
dim, belediyelerin mcmldketi tezyin ve tathir 
etmesi için rüsum vaz'ettik. Hattâ lüzumun
dan fazla rüsum vaz'etik. Temenni ederiz ki 
memleketimizdeki belediyeler asırlardan beri 
'kaldıkları ashabı keyf uykusundan kurtularak 
kendilerine bahşettiği salâhiyeti hüsnü istimal 
etsinler ve bize bu kanunun netayi'ci ınüfide-
sini'ı fiilen göstermiş olsunlar! sonra bu madde-
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de deniliyor ki, (işbu kamında musarrah olma
yıp üakat belediyelerce Şubat 1330 tarihli 
Rüsumu Belediye Kanunu neşrinden mukad ' 
dem teamülen alınmakta olan rüsumun ke-
makân istifasına belediye meclisinin karar ve 
meclisi umuminin tetkik ve tasdikiyle devam 
olunabilir.) Evet bir memleketin kanunu ted
vin 'olunurken o memleketin örf ve 
âdaJtı ve teamülü nazarı itibara alınmak bir 
lâzımei hukuktur. Fakat kanun yapıldıktan 
sonra tekrar birtakım teamüller vücuda getir
mek ve tasdik.etmek ve sonra belediyelerin • 
eline bir suiistimal vesi'ılesi vermek ve bu 
suretle namütenahi bir sahnei teşeVvüşat ilga 
etmek doğru değildir zannederim. Binaenaleyh 
bendeniz maddenin tayymı teklif ederim. 

AHMET HAMDI B. (Boz'ok) — Efen
dim, Heyeti Celileniz halkı temsil eden, halk 
Hükümetini temsil eden bir Meclisi Âlidir. 
Halkçılığı kabul edenlerde yalnız kanun hâ-
Ikiiım olmalıdır. Kanunun fevfkiinde teamül fi
lân hâkim olamaz. Zaten Kanunu Esasimiz
de Teşkilâtı Esasi Kanunumuzda her gûna 
vergi bir kanunla alınır diye tesbit ve kabul 
edilmiştir. Kanunda" olmıyan kanunun hari
cinde belediyelere gayrimahdut birtakım sa
lâhiyet vermek muvafık değildir. Kanunsuz 
luğa tabiî Heyeti Celile razı olmaz. Bu mad
denin tayyı lâzımgelir. 

ZEKİ B. (Oüımüışanıe) — Teamül kanun
dur. Kanundan daha kuvvetlidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu mad
dede eski kanunllardan miras kalan maddeler
dendir. Eski kanundan aynen aJlınımıştır. Bu
nun da sebebi; Dendıeniz burada uızun uzadıya 
arz edemiyeceğim. Encümende bir arkadaşımız 
izah buyurmuşlardır. Memleketler göz önüne 
getirilirse herkes bendi memleketinde bu Rü
sumu Belediye Kanununda çıkan resimlerden 
başka belediyelerin alıp almadığı resimleri dü
şünebilirler. Yoksa, hükmü yoktur. Varsa on
ların şekline göre burada, mütalâa derımeyan 
•etmeleri daha muvafıktır. Şimdi halkçılık, ka-
nuneuluıktur buyurdular. Fakat halkçılık ka
nunu teamülle olur. Teamülden nıeşlet edecek 
belli başlı bir kanunun menbaı ve istinagâhı, 
halkm âdeta ve örfi olacaktır. 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — Vergi te
amülle olmaz, kanunla olur. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim kanunsuz diyorsunuz. Kanunsuz de
ğil, buraya bu maddeyi koyduğunuz zaman ka
nunu yapmış olursunuz. Kanunsuz almıyorlar, 
kanuna istinadederek almış oluyorlar. Nitekim 
demincek Süleyman Sırrı Bey izah buyurdu
lar. Ankara Meclisi Umumisi bu restmi nasıl al
dığını sorduğu zaman Çubuk Belediyesi demiş
tir ki, kanunun falanca maddesi mucibince alı
yoruz - eski kanunda bu mutlak olarak zikre
dilmiştir. Biz burada vilâyet dahilinde, kazalar 
arasında alınacak resimlere belki büsbütün 
makrun olur. Eskiden kalacak resimler olu/r 
da aykırı olur, binaenaleyh yeniden Vilâyet 
MeclM Umumisinin tasdikine iktiran etisin di
ye bir kayıt köydük. Ama arzu buyuruırsanıız 
yani (belediyelere verdiğimiz varidat kâfidir 
derseniz o da sizin bileceğiniz şeydir. 

ŞEYH SAFFET Ef. (Urfa) — Belediyele
rin teamülen (aldıkları rüsum ne gibi şeylerdir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Anz ettim efendim. 
Onu zatıâlinize soracağım. Eski kanun aynen 
alınmıştır. Vaktiyle bu maddeyi beraber tan
zim ettik. 

ŞEYH SAFFET Ef. (Urfa) — Eski ve yeni 
teamülât ne gibi şeylerdir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Omu zatıâlinize sor
dum bendeniz size mıkall getiremiyeoeğiım. He
pimiz vilâyaıttan geliyoruz. Bizim memleketi
mizde bildiğim teamülâıt yoktur. Olan yerler 
varsa burada şekline göre mütalâa dermeyan 
etsinler dedim. Eğer Urfa'da yok ise alınmaz. 
Olan yerlerde alınır ve böyle yerlerde de bu 
gayrikabil talhammüldür, reddedilsin demek 
icaıbedeır. Örf memlekete göıre olur zannede
rim. Bu beledî meseledir» 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (foparta) — Efen
dim, İsparta'da bir örf vardır. Şehre çaylar
dan su gelir, belediye oralara vaziyet etmiştir 
ve belediye 50, 60, 70, 80, 90 seneden beri hak
iki sakı olmak üzere dönüm başından beş ku
ruş, on kuruş, onlbeş kuruş para alır. Belediye 
varidatına ithal eder. Bu bir teamüldür. Benim 
dairei intihalbiyemde dört - beş kasabada' bun
lar mevcuttur. Bu maddenin kalması lâzumge-
lir. 

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar, yeni bir 
belediye kanunu yapıyoruz ve belediyelere ol
dukça mühıiım bir varida temin ediyoruz. Bü-
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hassa böyle büyük bir varidat temin edecek 
•bir şekilde bir kanun vücuda geldikten sonra 
Iböyle örf ve âdete bırakmak doğru bir şey de
ğildir. Yani bundan maada tekrar belediye re
sim alisin, bunlar örftür, teamüldür. Bu muva
fık değildir. Bendeniz Oumilnırıiyet Hüküme
tinde de bu teamül ile muamele yapmayı mu-
vafılk görmüyorum. Behemehal tayyı icabeder. 
Çok mânâsız bir şeydir. Biz belediyelere çok 
varidat temin etmişizdir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Kanun örften do
ğar. 

HALİS TURGUT B. (iSiıvas) — Encümen
de bunların tetkik edilerek elimizdeki Rüsu-
ımu B'elediye Kanununa muvafık olanlarını ta-
biatiyle ithal, muvafık olmıyanlannı da tay
yetmek imkânı yok mudur ki, Encümen bura
da uzun uzadıya münakaşaya meydan açıyor? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, cevabını 
zannederim Hüseyin Hüsnü Efendi bocamız 
verdi. Bir tanesini Süleyman Sırrı Bey söyle
di. Bizim bilmediğimiz böyle nıesail vardır. 
Bendeniz de vâkıfım ki, İsparta'da dağ başın
dan gelen bir sn ile tarlaları suluyorlar ve be
lediye bir resim alarak bunu idare etmektedir. 
Binaenaleyh şimdi omu ref ederselk ve bu vari
datı kaldırırsak sonra belediye de işi üzerine 
almaz, başkası yapsın der. 

Binaenaleyh, örf her mahalde münferit me
selelerdir ve örf hâkimdir ve zannediyorum ki... 

ZEıKl B. ((Kilmıüşane) — Belediyelere niçin 
varidat veriyoruz t 

VEHBİ B. (Devamla) — Rica ederim efen
dim, yaptığımız kanun, ceza kanunu değil, 1da-
rei Vilâyet Kanunu da değil. îdarei Maliye Ka
nunu da değildir. Biz kasaba kanunu yapıyo
ruz. Binaenaleyh o mahallin örfü hâkimıoimak 
lâzımıgelir. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Efendim, su 
ımieselesi hakikaten gayet mühimdir. Her mem
lekette bilhassa suyu dar olan yerlerde bunu 
belediyeler idare eder. Belediyeler idare etmez
se kavga, niza kaitiyyen eksik olmaz. Bu tea
mül meselesi her hailde kalmalıdır. Bizde Kan
tar Rüsumu Alâettin Camiine alettir. Ve ona 
mahsus yük resmi namiyle bir hare verilir. 
Şimdi kantarı; belediye almak lâzımıgelirse 
nasıl olur? Bu altıyüz senelik teamül ile camie 
aittir. Arz etmek istediğim, böyle teamüller 

vardır ve bunların her halde kalması lâzıım-
ıgelir. 

HAKKI B. (Van) — Efendim, bizim mem
leketin de üç tane gölü vardır. Memleketimi
zin arazisi ıgayet vâsidir. Belediye suyu bu göl
lerden alır ye tevzi eder. Eğer bu maddeyi tay
yedecek olursak belediyeye birkaç bin lira za
yiat olur. Binaenaleyh bu maddenin kalması 
zaruridir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
reyiâlillerine vaz''ediyorum. Maddenin ımüzake-

. resini kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kifayeti kalbull etmi-
yenler lütfen ellerini kaldırsın, maddenin mü
zakeresi kâfi görülmüştür efendim. Takrirleri 
okuyoruz. 

Riyaseti Oelileye 
Kanun yaparken de böyle başı boş mevadı 

mürSile yapmak ve meçhule doğru gitmek hik
meti teşriiye ile gayrikabili tevfilk olduğundan 
47 nci maddenin tayyı ile (işbu kanunun hari
cinde olan telkâiüf ve rüsum mülgadır) şeklin
deki tadili zımmında Encümene iadesini teklif 
eylerim. 

'Erzurum 
Oazim 

Riyaseti Oelileye 
47 nci madde lüzumsuzdur, kanunsuzdur, 

vergi alınamaz. Vergi tarhı hakkı Meclisi Ali
ye aittir. Mezkûr maddenin tayyını teklif ey
lerim. 

Kastamonu1 

M. Fuad 

Riyaseti Oelileye 
Birçok suiistimale sebebiyet verecek oilan 

kırkyedinci maddenin tayyını teklif eylerim. 
Mardin 

Albdülgani 

Riyaseti oelileyeı 
Şifahen arz ettiğim esbalba binaen 47 nci 

maddenin tayyını teklif ederim. 
Ergani 

Kâzım Veıhbâ 

Riyaseti Oelileye: 
47 nci maddenin tamamen tayyını teklif 

ederim. 
Konya 

Mustafa ıPeyzi 
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RE&& — Efendim, evvelemirde maddenin 
tayyma dair teklifler vardır. Maddenin tayyı-
nı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye koyuyorum efendim, kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Tay teklifleri kaJbuıl edilme
miştir efendim. Erzurum Mebusu Gazim Efen
dinin işbu kanun haricinde olan tekâlif mülga
dır şeklindeki teklifi de tay teklifi kabul edil
mediği için reddolunmuştur. O halde maddeyi 
aynen reyiâlinize koyacağım. Yalnıız sehvi ter-
tibolarak Şubat 1340 olarak yazılmıştır. Şubat 
1830 tarihli olacaktır. Maddeyi bıı şekilde re
yi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lûtfev 

ellerM kaldırsın. Aksini de reye koyuyorum 
efenıdiım. Kabul etmıiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Madde kabul olunmuştur. 

Madde 48. — Birinci ve ikinci maddeler
den gayrı maddelerde tâyin edilmiş olan re
sim ve vergiler miktarı âzami olup belediye 
meclislerince tenzilât iora olunabilir. 

REİS — 48 nci madde hakkında sıöız istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi ay
nen reyiâliniıze arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyoırum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Mad
de aynen kabul olunmuştur efendim. 

49 neu maddeye geçiyoruz efendim. (Tay-
yedilmiştir sıesleri) Efendim, tayyedilen mad
denin , yerine Encümen tarafından iki teklif 
vardır. Lütfen yazar mısınız'?' 

Madde 49. — îşıbu kanunda muharrer bele
diye vergi ve resimleri Tahsili Emval Kanu
nuna tevfikan tahsil olunur. Bu hususita bele
diye meclisleri tahsilat komisyonları makamı
na kaimdir. 

49 ncu madde hakkında söz istiyen var mı 
<ef endim? 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
dim, bendeniz yalnız şurasını arz edeceğim ki, 
fbu hususta belediye meclisleri Tahsili Emvali 
Kanunlarını tatbik eden hükkâm yerine kaim 
lolamaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Heyet, hükkâm de-
P. 

MEHMED FUAD B. (Kastamıonu) — Ha
yır efendim, onların bir şeyi, bir meclisleri 
vardır. Tahsili Emval Nizamnamıesince bu mec
lisler bir karar verir ki, o kararila bir adam 
feem jhap'is olur hem de «eza verir. Bumu onlar 

yapınca ötekini de onlar yapar. Bir kanunla 
birine tevcih edilen vazife diğerine devredile
mez. Ya Meclisi Beledî karan ile denmeli o ka
bul edilmeli veyahut bunun vazifesini bu ka
nunla ona devredemezsiniz. 

BEİS — Başka sıöz istiyen yok, tadil "tek
lifi de almadım. Maddeyi aynen reyi âlinize 
koyuyorum. KaJbul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen eli kaldırsın. Madde 
aynen kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, ellinci madde olarak Encümenin 
teklif ettiği maddeyi okuyoruz: 

Madde 50. — Belediye rüsum ve tekâlüfû-
nü işbu kanunda muharrer ve belediyelerce 
yapılan tarifelerden fazla tahsil eden mülte
zim veya memur üç aydan üç seneye kadar ha
pis ve fazla tahsil ettiği para sahibine iade 
olunur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, buradaki 
üç aydan üç seneye kadar hapis Kanunu Ceza
nızda mıısarrah olan cemdir ve Ceza Kanunu

nun 102 nci maddesinin fıkrai saniyesinde (va-
zifei memuriyetini suiistimal edenler) kaydı 
vardır ki, burada mültezim bir sıfat memuri
yet almış oluyor. Gerek belediye memurları ve 
belediyeye vekâleten iltizam etmesi dolayısiy-
le mülte&imler bu suiistimali yaparlarsa üç ay
dan üç- seneye kadar ceza görürler ki, bu esa-
satı cezaiyede mevcudolan bir şeydir. Kanunu 
Cefamızda ve esasatı cezaiyemiizde kabul edil
miştir. 

SADIK B. (Karahisar) — Malûmuâliniz 
Aşar Nizamnamesinin 8 nci maddesinde mülte
zimler fazla alırsa binayettir. Şimdi onları ilti
zam edenler için bir nisbet kabul etmeliyiz. 
M'azbata Muharriri Bey bunun iltizam olduğu
nu söylediler ki, doğrudur. 

Binaenaleyh Kanunu Cezanın (108 nci mad
desinin ahkâmı umumiyesi de iltizamdır. Bu 
itibarla yanlışlığa mahal kalmamak ve cezanın 
mahiyetini tâyin etmek üzere kanunu cezanın 
(102) nci maddesinin tasrihi lâzımdır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) —Adliye 
kapısından geçse iyi olacaktır. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRBI B. (Boaok) — Efen. 

dim, (maddede işbu kanunda muharrer ve be
lediyelerce yapılan tarifelerden fazla tahsil 
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eden) deniliyor. Halbuki (muharrer miktar
dan) demek lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim, is
lemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozo-k) — Maddo 
okunursa anlaşılır efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; (işbu ka
nunda muharrer ve belediyelerce yapılan tari
felerden) diyoruz yoksa kanunda muharrer ta
rifeden demliyoruz. Binaenaleyh belediyelerce 
yapılan tarifelerden fazla... ilâh demek lâzım
dır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kanun
da yapılan tarifeden fazla alırsa gibi anlaşılı
yor. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 
Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el .kaldırsın. Kabul etmiyen
ler ellerini kaldırsın. Madde aynen kabul edil
di. 

Madde 51. — (İşbu kanuna muhalif bilcüm
le ahıkâm mülgadır.) 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Şu halde maddeyi aynen reyinize 
koyuyorum. Kaıbul edenler lütfen eıl kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul edildi. 

Madde 52. İşbu kanun 1340 senesi Martın
dan itibaren meriyül icradır. 

REİS — Söz istiyen var mı (Encüme
ne giden maddeler vardı sesleri). Efen
dim, henüz Encümene giden maddeler gelmedi
ği için bu madde ondan sonra müzakere edile
cektir. Şimdi Duhuliye Resmine aidolan tari
fenin müzakeresine geçeceğiz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurur 
musunuz Reis Bey? Bugün Müşterek Encümen 
toplandı. İki maddeyi müzakere etti. Birisi Ki
le, Kantar Resmi, diğeri de demin kabul olu
nan Tellaliye Resmidir. Yarın tekrar içtima 
edip tarifeyi müzakere edeceğiz. 

REİS — O halde kanunun müzakeresini 
Pazar günü ikmal edeceğiz. Binaenaleyh şim
di evvelki celsede müstaciliyetle müzakeresinin 
Heyeti CeMlenizin kabul ettiği Türkiye Cum
huriyeti tâbiyetini haiz şirketler ile eşhas ta
rafından mubayaa edilecek sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair İstanbul Mebusu 
Ali Bıza ve Ahmed Hamdi Beylerin teklifi ka

nunisi ve Muvazene! Maliye Encümeni mazba
tası vardır okunacak. 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Ahmed 
Ilamdi Beylerin Türkiye Cumhuriyeti tâbiiye
tini haiz şirketler ile eşhas tarafından mubayaa 
edilecek sefainin Gümrük Resminden istisnasına 
dair (2/289) numaralı teklifi kanunisi ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Geniş sahillerimizin ihtiyaeatı nakliyesini 

temin etmek gayesiyle kabotaj hakkının bayra
ğımıza intikalinden bilistifade, birtakım müte
şebbis zevat tarafından vapur mubayaasına te
şebbüs edilmekte olduğu şu sırada şimdiye ka
dar hiçbir suretle tatbik edikniyen Gümrük 
kanunundaki sarahattan bilistifade Rüsumat 
Müdürü Umumisi mubayaa edilen vapurların 
beher tonası başına 375 kuruş resim talebot-
mcktc ve vapurların bir tonu vacuti olarak 20 -
40 lira arasında tefavüt ettiğine göre Millî 
Sancağa hizmet etmeye, memlekete sefain ithal 
etmeye çalışan Türk gemicileri bu suretle % 
20 raddesinde bir cezayı nakdiye tâbi tutulmak 
istenilmektedir. Vapurcularımızm zaten birçok 
müşkülât ile mücadele ettiği şu sırada Hükü
metin vazifesi bunları bir kat daha tazyik 
etmek değil, bilâkis primlerle, mükafatlarla 
teşvik ve tergib etmek ve kabotaj hakkının fiili
yatta da Türk Bayrağına intikâlini temin et
mek olacağından bu babta tanzim eylediğimiz 
lâyihai kanuniyenin müstaceliyet kararı ile 
derhal müzakereyim arz ve teklif ederiz. 

12 . 2 . 1340 

İstanbul İstanbul 
Ali Rıza Ahmet Hamdi 

Muvasenei Maliys Encümeni mazbatası 

İstanbul mebuslarından Ahmet Hamdi ve 
Ali Rıza Beylerin, Heyeti Umumiyeden En
cümenimize havale buyrulan sefainin Gümrük 
Resminden .istisnası hakkındaki teklifi kannu-
nileri ile ecbabı mucibe mazbataları tarafımız
dan tetkik olundu. Birinci maddedeki mutlak 
muafiyetin Encümcnimdzce iki kayıtla takyi
di münasip görülmüştür. Bunlardan birisi 
muafiyetin yalnız buharlı sefaine tahsisi, di
ğeri de muafiyetin altı sene bir müddete has
rıdır. Sevahilimizin birçok nikatmda halkımız 
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tarafından yapılmakta olan yelkenli ve yelken-
siz kayıkların imalâtını himaye ve harici re
kabetten vikaye endişeyi birinci kaydı zaruri 
kıldığı gibi buharlı sefainin ilânihaye hariç
ten tedarik edilmesi tecviz edilcmiycceğinden 
vakti merhununda muafiyeti refederek mem
leket dâhilinde buharlı gemiler inşa edilebi
lecek tersanelerin vücut bulmasına imkân ve 
müsaade bahşetmek arzusu ikinci kaydı keza-
lik lüzumlu ve faydalı kılmıştır. Gümrük 
Resminin bugüne kadar talep ve istifa edil
memiş olması hasabiyle bu kabîl sefainden han
gi tarihte satmalmmış olursa olsun resim is
tifasını tecviz etmek buharlı sefain iştira et
mek husufunda tahalük ve istical göstermiş 
olanları âdeta tecziye etmek demek olacağı için 
ikinci maddenin mebdei tevsi ve madde tesvi
ye edilmiş olan rüsumun - şayet varca - istir-
dadedilmiş ihtimal ve ümidini bertaraf ede
cek bir şekle ifrağ olunmuştur. Teklif edilen 
üçüncü madde ademilüzumuna binaen tayye-
dilmiştk'. Kabotaj hakkı münhasıran halkımı
zın istifade ve millî ticareti bahriyenin inkişa
fı için L^irdadedilmiştir. Bu maksadı vdkaye ve 
temin için encümeniniz teklifli kanuniyeye üçün-̂  
cü ve dördüncü olarak iki madde ilâvesini pek 
muvafık ve lüzumlu görmüştür. 

Kürei arzın en mühim bir yerinde dünya
nın en geniş ve en güzel sevahiline malik olan 
Türk Milleti yaşamak ve var olabilmek için ka
ralardan denizler üstüne taşmak sulh ve harb 
zamanlarında sularda mahsur bir kale şeklin
den çıkarak bahri yollarla dünyanın her köşe
sine akan bir kudret olmak mecburiyetindedir. 
Bu maksadı temin için Lozan Muahedesiyle 
istirdadettiğiıraiz kabotaj hakkının mühim bir 
kısmı bugün bayrağımıza intikal etmiş bulunu
yor. Bu hakkı takviye ve bu maksadı daha zi
yade süratle temin ve memleketimizde nakliya
tı bahriye buhranının biran evvel izalesi için 
tertip ve tanzim edilmiş olan bu kanun lâyiha
sının müstacelen ve tercihan müzakere ve ka
bulünü rica ediyoruz. Kaaniiz ki bu kanun, pek 
mütevazi muvakkat ve her halde gayrikâfi ve 
fakat içinde bulunduğumuz muvakkat buhranı 
izaleye hadim bir tedbirdir. Ve yine kaaniiz ki 
genç Türk Cumhuriyeti daha esaslı daha vâsi 

ticareti bahriye programiyle Heyeti Celileye 
müracaatte gecikmiyecektir. 18 Şubat 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi 
Saruhan İzmir 
Reşad Mehmed Şükrü 
Kâtip Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza Âza 
Trabzon Maraş 
Şefik Tahsin 
Âza Âza 
Bursa İsparta 

Osman Nuri Mükerrem 
Âza Âza 

Giresun Sivas 
Musa Kâzım Rahmi 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 

Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira 
olunan buharh sefainin Gümrük Resminden 

istisnasına dair lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Türkler ve Türk şirketleri ta
rafından iştira olunan ve Millî Bayrak altına 
alman buharlı sefain 1345 senei maliyesi niha
yetine kadar Gümrük Resminden muaftır. 

Madde 2. — Bu kanunun tarihi neşrine ka
dar Gümrük Resmi alınmamış olan buharlı se
fain birinci maddedeki muafiyetten istifade 
ede:*. 

Madde 3. — Kabotaj hakkından istifade 
maksadiyle muvazaalı olarak Millî Bayrak al
tına girmiş olduğu anlaşılan sefain Hükümet 
tarafından müsadere edilir. 

Madde 4. — Hükümet vaziyetleri şüpheli 
görünen sefaini kabotaj hakkından mahrum 
edeı*. 

Madde 5. — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. . 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendi

ler, muahede ile memleket hakikaten inkişafı 
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'.iktisadisi için en mühim bir adımı attı ve Türk 
limanları arasında seyrüsefer hakkını doğrudan 
doğruya temin etmiş oldu. Bu karar, bu adım 
doğrudan doğruya İngilizlerin inkılâpları esna
sında (Aft dö navigasyon) dedikleri iki İngiliz 
limanı arasında seyrüsefer hakkını münhasıran 
İngilizlere bahşeden ve satveti bahriyesinin isti
nadını teşkil eden meşhur kararnamenin Türki
ye tarihinde tekerrür eden mühim bir karardır. 
Yalnız efendiler; biz Kabotajı ilga etmeden ev
vel lâzımgelen tedabiri ittihaz etmeliydik. Bu 
noktai nazardan geç kaldık ve şu suretle mem
leketin inkişafı iktisadisi için atılması lâzımge
len mühim ve esaslı adımları lâyikı veçhile ihzar 
edemedik. Fakat efendiler, işte bugün o adım
ları ihzar edici en mühim ve en esaslı bir kanun 
Heyeti Celilenizin huzuruna arz edilmiş bulunu
yor. Efendiler, Türkiye'nin vâsi sahilleri ve 
Türkiye'nin bahrî istidatları cümlece malûmdur. 
Fakat karşımızda teşekkül etmiş olan kuvvetli 
ecnebi sermayeleri Türk limanları arasında sey
rüseferde kendilerine tahsis etmiş oldukların
dan dolayıdır ki, Türkler bugüne kadarki süne
lerinde bulunan bu istidadı mühimmi meydana 
koyamıyorlardı. Falkat efendiler, Türkler için 
artık muhat oldukları kıymetli sahillerden müs-
.tefidolmak saadeti hâsıl olmuştur. İşte bu ka
nunun birinci maddesiyle Türkler tarafından iş
tira olunan ve Millî Bayrak altında bulunan 
buharlı sefain Gümrük Besininden 1345 senei 
maliyesi nihayetine kadar müstesna tutuluyor. 
Bittabi bu, Türk müteşebbislerini, Türk serma
yedarlarını teşci edecek, onları yeni yeni vapur
lar mubayaasına teşvik edecektir. Binaenaleyh 
bu madde Türk ticareti bahriyesinin en kuvvetli 
esasını teşkil edecek bir maddedir. Bittabi 1345 
senesinden sonra böyle bir kanuna ihtiyaç yok
tur. Fakat şu birkaç senede, yani Türk sefaini 
ticariyesinin hîni taazzuvunda Türk Milletinin 
kendi müteşebbislerine karşı böyle bir teshilât 
göstermesi lâzimeden olduğundan Heyeti Celile 
bu kanunun heyeti umumiyesini kabul ederek 

. maddelerin müzakeresine geçmekle Türkiye ti-
carti bahriyesinin en esaslı himaye kanunların
dan birini vaz'etmiş olacaktır ve binnetice mem
leketin inkişafı iktisadisine en kuvvetli adımlar
dan birini atmış bulunacaktır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine ve 
maddelere geçilmesine dair takrirler var. Müza
kereyi kâfi görerek maddelere geçilmsini kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Maddelere geçilmesi takarrür etti. 

Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira olu
nacak buharlı sefainin Gümrük ; Resminden 

istisnasına dair Kanun 

Madde 1. — Türkler vıe Türk şirketleri ta
rafından iştira olunan ve millî bayrak altına alı
nan buharlı sefain 1345 senei ım'alliyeısi nihaye
tine kadar Gümrük Resımindem muaftır. 

ŞÜKRÜ B. (Biolu) — Reis Bey! Usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. Bu <gayelt mühim 
malî meısiaîle taallûk ediyor. Maliye Vekili hazır 
değilken naısıil müzakere ediyoruz 1 

FERİDUN FİKRİ B. (Derişim) — Rioa ede
rim,- Meclisi Âlice mesele tenevvür etımişıtir. 

ZEKİ B. (Gümüşame) — Mulhtıereım arkadaş
lar ! Hayatı iktisadiyamizin temini inkişaf una en 
büyük vasıta olan kabotaj meıseılieisıidir. Yerde ve' 
bahirde vesaiti nakliye meselesidir. Birinci mad
dede Türkler ve Türk şirketleri tarafından işti
ra olunan Millî Biayralk altındaki buharlı sefain 
1345 senesi nihayetinle kadar rüsuımdan muaftır 
diyor. Halbuki bendeniz ıbunu az görüyorum. Bu 
hususta arkadaşımıa çoik rica ederim ki, kendi
leri de tetkik buyuracak olurlarsa memıOjekctin 
vesaiti nakliye ihtiyacı pek fazladır. Bugün ka
botaj hakkımı kendimize inhisar ettirdiğimiz 
takdirde elimizdeki vapurlar kâfi değildir. Han
gi birimiz istemeyiz ki, ımıemleikotıte f azil a tüccar 
vetişsin ve fazla vapur mubayaa etsin. Halbuki 
bugün elimizdeki servetti umumiye alınacak va
purların böyle üç senede, beş senede ikmaline 
yetişecek kadar fazlıa değildir, bugün 1345 sene-
s'inde değil 1346 senesinde bir vaıtiamdaşıımız çı
kar da bir vapur, bir gemi mubayaa edecek olur
sa acaba bunun için 10 bin lira,20 bin lira Hü
kümette resim vermeye sermıayesi var mıdır, yok 
'mudur? Bu vapur]ar .allındığı takdirde ekserisi 
krediyle 'alınacaktır. Bunun için bendeniz 1345 
senesi nihayetine kadar değil, 1350 senesi gaye
sine kadar resimden muafiyetini teklif ediyo
rum. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Yüz se
ne, yüz seme : 

ZEKİ B. (Devamla) — 200 sene olsun. 
ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim: Alelû-

>mum Gümrük resimleri memleket dâhilinde her 
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hangi bir sanatı himaye maiksadiylie konuldu. 
Bizini burada müddeti .tahdidetme'kteki maksa
dımız inşaatı bahriye 'tezgâhları teessüs etsin ve 
bu sefaini biz kendi memleketimizde yapabile
lim esasına müstenittir. Gayrimıaihdut veyahut 
uzun bir müddetle bunu temdidedeoGİk olursak 
memlekette inşaatı •balhniyie tezgâhları meydana 
getirmek içiin kimsede rağbet hâsıl olmaz. Bunu 
teşvik için bir müddeti muayyeneye hasredilsin 
ve memlekette inşaatı bahriye tezgâhlan mey
dana gelsin ve kendi kendimizle vapur yapabile
lim. Görülüyor ki, burada yâlnız biz bunu bu
harlı sefaine hasrediyoruz. Halbuki memlefoeti-
mizde gemiler inşa edilebilir. Hariçten birisi bir 
gemi aldığı (takdirde Gümrük Recmü verilmeye 
im/ecbutfdur. Memlekette inşa olunan bir şeyin 
hariçten gelmesine lüzum yoktur. Onun için bu 
müddet gaye/t mıvvafılktır. (Muvafık sesleri, mü-
za'kere kâfi sekleri) 

REİS — Efendim, Şükrü Bey mazbata mu
harriri sıfaıtdyle s-öySliyeedk. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim, bu madde encümene geldiği za/man alelû-
mum sefam hakkında idd. Bunu encümen ilki ka
yıt ile takyidetti. Birisi buharlı kaydını koydu. 
Dikeri de 1345 senesi nihayetine kadar dedi. 
Yelkenli ve yelkensiz birçok gemilerimizin Ak
deniz ve Karadeniz sahilinde yapılmtaikta ol
duğunu bildiğıimiz için ve bunlara haricî bir re
kabet tehlikesi karşısında bırakarak ölmek -teh
likesinden kurtarmak zaruretini hissettiğimiz 
için buiharlı kaydını koyduk. (1346 senesi niha
yetine kadar da altı senelik bir müddettir. Biz 
istemiyoruz ki, Türkler bütün gemilerini - velev 
buharlı olsun - sureti dâimede hariçten (tedarik 
etsin. Hattâ biz istemiyoruz ki, lâalefctâyin sa-
tınalman bir gemi Türik bayrağını çeklmek hak
kını haiz olabilsin. îs/temiyoruz ki, 1345 senesi 
nihayetinden evvel dalba muntazam bir prog
ramla Hükümet yeniden bir talimatname yapsın 
ve o talimatname ahkâmına tebaan Gümrük Res
mini affetsin, tenzil etsin. Bizim istediğimiz dâ
hilde inşaatı tesri etsin. Altı sene müddet kâfi
dir. Çünkü önümüzde bir buhran vardıır. Bu 
buhranı geçirmek için bu ımüddeti koyuyoruz. 
Yoksa daha esaslı program bilâhara gelecek. 
(Kâfi sesleri) 

ZAMİR B. (Adana) — Bir sual soracağım; 
motorlu sefainin de istisnaya dâhil olup olma
dığını soruyorum, 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) - - B u 
harlıdır efendim. 

ZAMÎR B. (Adana) — Buharlı başka, mo
torlu başka. Ayrı ayrıdır. 

SARAÇOĞLU. ŞÜKRÜ B. (Devamla),—: 
Efendim! Buharlı demek, (lenerji) ile yürüyen 
demektir. Diğeri de bedava yürüyen ve kolla 
yürüyen demektir. 

ZEKİ B. (Gümüş ane) — Motorlar dâhil mi-
buna ? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) —öl - . , 
re'bilıir. 

Dr. MUSTAFA B. (Conta) — Bendeniz en-
'CÜmenin düşündüklerini gayet muvafık görü
yorum. Yalnız bendeniz diyorum ki, bu madde
de Türkler ve Türk şirketleri tarafından dedik. 
Türk ve Türkler kaydının tasrihinde, tarifinde 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu Encümeninin nazarı 
dikkatini celb etsin : 

REİS — Sual mi sordunuz, mütalâa mı der-
miyan ettiniz ? Efendim: Müzakerenin kifayeti
ne dair takrirler var. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Efendim bir su
al soracağım. Türk şirketleri diyorsunuz. Türk 
şirketi olmak için nama muharrer olmalı. Bunu 
muhafaza ediyorlar mı, etmiyorlar mı? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Anla
madım. Lütfen tekrar ediniz. 

ZÜLFÜ B. (Devamla) — Türk şirketleri ol
mak için nama muharrer olmak lâzımdır. Ecne
bilerden çok sermayesi olanlar var. Onları ne 
vapacaksmız ? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Efendim: Türkler ve Türk şirketinden maksadı
mız kanunen Türkler ve Türk şirketi denince 
neyi kasdediyorsa biz de onu kasdediyoruz. O 
ahkâmı umumiyedendir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Ahkâmn 
umumiyeye tâbidir. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim: 
Bu bapta Ticareti Bahriye Kanunnamesinin bi
rinci maddesinde katî sarahat vardır. 

«Madde 1. :— Bir kimse Devleti Aliye'tebaa-' 
smdan olmadıkça Osmanlı Sancağını hâmil olan 
sefinenin gerek mecmuuna ve gerek hissesine 
malik ve mutasarrıf olamaz. Fakat tebe.ai Osnıa-
niyenin tahtı tasarrufunda . bulunan sefinenin: 
mecmuu, .tâbiiyeti Osmaniyesini tâyin eden. bef-: 

,̂.1».--̂ . 
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rat ve evrakı istirdadolunarak ecnebiye füruht 
olunabilir.» Binaenaleyh anonim ve hissesi 'hâ
miline muharrer Türk Ticareti Bahriye Şirketi 
tessüs etmek usul ve kanunumuza muvafık de
ğildir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Ermeni ve 
Rumlara da Türk diyor muyuz? 

ZEKİ B. (Gümüşanc) — Onlar hiçbir vakit 
Türk değildir. 

İSMAİL KEMAL B. (Devamla) — Ama ka
nunda sarahat var, Türk dedik. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim; bendeniz 
maddeyi esas itibariyle kabul etmekle beraber 
yalnız teknesi dâhilde yapılabileceklerin maki-
nasınm Gümrükten muafiyetini rica edeceğim. 
Tekneleri dâhilde inşa eden ustalara serbest bir 
zemini mesai bırakalım. Bu maddede buna bir 
hudut bulalım, bunu mütehassısları bilir. Rica 
ederim ki, dâhilde imal edilecek tekneler için 
her hangi ufak motoriyle gelecek bir şeyden 
Gümrük almıyalım. Bunun yalnız motorunu 
müstesna tutalım. 

SABRI B. (Adana) — Motorların zaten müs
tesna olması icabeder. 

REİS —• Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. Müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize koyacağım. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, aksini de reye koyuyorum. Kabul ct-
miyenler lütfen ellerini kaldırsın: Müzakerenin 
kifayeti kabul edildi. Buharlı kelimesinden son
ra motorlu gemilerin muafiyetten istifade etme
sini Zeki Bey teklif ediyor. 

TAHSİN B. (Aydın) — Reis Bey. Bu mese
le tenevvür etmedi. Onun için bendeniz müza
kerenin kâfi olmadığı hakkında söz istemiştim. 
(Geçti sesleri) 

REİS — Efendim. Zeki Beyin takriri okuna
cak : 

Riyaseti Celileye 
Buharlı kelimesinden sonra motorlu gemi

lerin dahi muafiyetten istifade etmesini teklif 
eylerim. 

Gümüşane 
N " Zeki 

HAMDİ B. (İstanbul) — Bizim memleketi
mizde tekne yapılabilir, müsaade ederseniz izah 
edeyim. 

REİS ~ Efendim. Müzakerenin kifayeti ka
bul olunmuştur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Reis Bey, takririmi 
izah edeyim. Anlaşılsın. 

REİS — Nesi anlaşılacak efendim. 
ZEKİ B. (Devamla) — Karadeniz havzasın

da bulunan gemiler kamilen motorludur. Bun
lar niçin istisna edilmiyor? 150 - 300 tonluk ge
mi vardır. Bunlarında muafiyetini tervicedelim. 
Serbestli ticarettir bu. 

YUSUF ZİYA B. (Zonguldak) — Gemilerin 
teknesi bizde yapılabilir, 350 tonluk gemiyi yal
nız ben yapmışım. 

ZEKİ B. (Devamla) — İyi ya işte. 
REİS — Efendim, Zeki Bey buharlı kelime

sinden sonra motorlu gemilerin de maddeye it
halini teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul ed'l-
medi. Elendim. Maddeyi aynen reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini de reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler ellerini kaldırsın. Madde aynen kabul 
edildi. 

Madde 2. — Bu kanunun tarihi neşrine ka
dar Gümrük Resmi alınmamış olan buharlı se-
fayiıı birinci maddedeki muafiyetten istifade 
eder. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
kabul edilmh olan birinci madde memleketimiz
de sefainin adedini tezyit için teşvik maddesi
dir. İkinci maddeye gelince: Bu sırf bir menfaat 
maddesi olabilir ve bu şahsi bir maddedir. Me
selâ; alınmış bir gemi varsa ya resmi verilmiş
ti;- veya verilecektir. Resmi verilecekse bundan 
istifade edecektir. Verilmiş ise bundan istifade 
edemiyecektir. Bu adaletsizlik olur. Binaena
leyh bu madde zaittir. Tayyı lâzımgelir. (Hayır, 
sesleri) (Doğru, doğru, sesleri) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar! Şimdiye kadar bildiğimiz ve gördüğümüz 
taamülün hilâfında bir kanun bize teklif edili
yor. Hiçbir kanun makabline şümulü yok iken 
burada niçin teşmil ediliyor? Belki bilerek bil-
miyerek muvazaalı birtakım raporlar var da 
şimdiye kadar gümrüğü kasden verilmediyse, 
rica ederim, bu da mı rea'm vermeden gümrük
ten geçecek? Bu maddenin tayyı çok muvafıktır. 
Birçok suiistimalâta meydan açar. 

— 150-* 
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FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendiler. 
Bendeniz bu maddenin Heyeti Celilenizln maksat 
ve esasiyle tamamen mutabık olduğu kanaatin
deyim. Efendiler, biz bu kanunu niçin yapıyo
ruz? Memlekette ticareti bahriyeyi teşvik ye hi
maye için yapıyoruz; Türkleri sahai iktisada sevk 
etmek için yapıyoruz. Biz bu kanunu bugün 
değil daha evvel yapacaktık. Binaenaleyh fayda
sını da teşmil edecektik. Bugün, bütün kâinat 
husumete karşı teşebbüs etmiş bir Türk şirketini 
ve onun namına ahzı mevki etmiş olan insanları 
teşoi etmemiz lâzımgelir. 

Efendiler, bugün İstanbul'da ve birçok yer
lerde Türklerin elinden ticareti bahriyeyi ve ka
botajı almak için birçok teşebbüsat mevcuttur. 
Bu bapta bahriyemiz erkânı muhteremesinin re
yine ve malûmatına müracaat ediniz. Bugün tah
lisiye şirketlerine ve Türklerin elinden kabotajı 
almakta olan birtakım insanlara karşı şu madde
nin hükmünden müstefidolacak olan üç, beş şahıs 
mübareze etmektedir. Binaenaleyh; elde mev-
cudolan Türk iktisadiyatını muhafaza, sıyanet ve 
(himaye etmek ve ecnebilerin döktükleri birçok 
paraya karşı mübareze eden bu adamlara teshi-
lâtı mutlaka göstermek vazifoi esasiyemizdir. Biz 
o vazifeyi bugün şu ana kadar ifada geri kaldık. 
Fakat şimdi onu ifa etmemize hiçbir şey mâni 
olmaz. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Birinci 
maddede gösterdik. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, kanun makabline şâmil olmaz deniliyor. 
Hayır efendiler kanun hükmünün makabline şâ
mil olmaması meselesi mutlak değildir. Yalnız 
efradı vatana, evlâdı millete tevdi edilmiş olan 
hukuk ve tahmili ceza mahiyetini tazammun eden 
hususatta ve tahmili külfet mahiyetinde olan hu
susatta kanun makabline şâmil olmamak kaidei 
külliyedir. Yoksa Devlet'n tebaa.sına ve Devle
tin evlâtlarına karşı teshilâtı lâzime ibrazı mâna-
eiyle yapılacak hususatta kanunun makabline şâ
iri'1 olması kaidesi umumiyetle kabul edilmiştir. 
Efendiler, bu adamların vaziyetini düşününüz! 

ZÜLFİ B. (Diyarbekir) — Kimdir o adam
lar? 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Devamla) — üe 
adam, dört adam; o adam1 ar ki boıajün ticareti 
bahriyesini ellerinden aldığımız rdamlara karşı 
mübareze etmişler ve Türk iktisadiyatını sıyanet 

ve muhafaza etmişlerdir. Meclisi Âliniz şöyle 
müşkülâtlı bir zamanda parasını dökerek, mem
leketin kavaninine itimadederek teşebbüsatı ik
tisadiye sahasına girmiş olan insanları himaye 
etmekle mükelleftir ve bendeniz kaaniim ki o mü
kellefiyeti ifa edecektir. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Reis Bey, 
Beyefendiden bir şey soracağım. (Soramazsın ses
leri) 

REİS — Mebustan sual olmaz efendim. 
FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Vekil 

olayım da o vakit sorarsın. (Handeler) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Demek 
gözün var. Bizzat bu kanun çıkacak diye parayı 
vermemiş vapurlar var; o halde... 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Olsa bile, bu mem
lekete hizmet etmiş adamlardır. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
(İzmir) — Beyefendiler! Müsaade buyurursanız 
Encümenin bu maddeyi niçin kabul ettiğini, niçin 
buraya yazdığını arz edeyim. Encümen bu mad
deyi buraya yazarken hiçbir şey bilmeden, duy
madan lâalettayin yazıvermiş değildir. Bir kere 
Dersim Mebusu Muhtereminin söylediği gibi affı 
•tazammun eden kanunun makabline de şümulü 
olur. Mesele şudur : Şimdiye kadar Gümrük Ka
nunundan alelûmum gemilerin tonajından üçyüz 
şu kadar kuruş alınması yazılı olduğu halde bu
güne kadar bize verilen teminata nazaran bu pa
ra istenip alınmamış. (Niçin sesleri) 

Onu gümrük memurlarına ve aldolduğu yere 
sorarsınız. Bugüne kadar alınmamış; şu son gün
lerde Gümrük İdareni Türk Bavrağı altına gir
miş olan bütün gemilerin Gümrük Resmini iste
m i ; binr^nalevh büorüne kadar istemediği halde 
bugün birdenbire istemesi ve bu istemes:nin bi-
7,'m. tarafımızdan hr.klı gösterilerek. Gümrük 
Resminin tahfvline müsaade edilmesi şöyle bir 
netice tevlldediyor : Gemiyi biran evvel satınal-
mak cürüm imiş. Eğer o adam o gemiyi alırken 
Gümriik Reımini vereceğini bilmiş olsaydı, ken
disinden evvel vapur almış adamlar Gümrük Res
mini vermiş olsaydı h ;ç şüphe yok ki şu son gün
lerde vapur almış adamların da Gümrük Resmi
ni vermesi tabiî ve zaruri olurdu. Ancak madem 
ki ş'mdiye kadar h'ç alınmamıştır ve yalnız şu son 
günlerde birdsn bire bu resim talebedilmişt;r ve 
o suretle talebedilmiştir ki öteden beri devam 
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edip gelen âdet mucibince Gümrük Resmi alın-
mıyacaktır diye vapur alan adamlardan bu Güm
rük Resmi istenmiştir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Öteden be
ri Osmanlı Bayrağı ile mi bulunuyormuş? 

BESÎM ATALAY B. (Aksaray) — Evvelce 
ondan istifade etmiş. Şimdi de bundan istifade 
etmek istiyor. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Binaenaleyh bu ka
nunun neşri tarihine kadar bize verilen teminata 
nazaran hiçbir Türk gemisi; kimin tarafından 
satınalımrsa alınsın Gümrük Resmini vermiş de
ğildir. Encümen, her ihtimali nazarı itibara 
alarak kazara her hangi bir tarihte şu veya bu 
geminin Gümrük Resmi vermiş olması ihtimali 
mevcut ise bunu da iade etmek zaruret ve mecbu
riyeti veyahut müşkülâtı karşısında kalınma
mak için maddeyi şu şekle kaydu : (Kanunun 
tarihi neşrine kadar Gümrük Resmi alınmamış 
olan buharlı sefain birinci maddedeki muafiyet
ten istifade eder.) 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Çok muvafık de
miştir encümen, 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Şimdiye kadar hiç 
kimseden Gümrük Resmi alınmamıştır; madde
nin kabulünü rica ederiz. (Müzakere kâfi sesle
ri.) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bâzı arzular izhar olunuyor. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Müsaade buyu
run efendim. Bu nokta hakkında bendeniz de 
birkaç söz söylemek isterim. Meşrutiyeti mütaakıp 
memleketimizde de bir Türk Ticaret Filosu 
Meydana getirmek arzusu uyanmış idi. O vakit 
Gümrük Kanununda tonaj üzerine Gümrük Res
mi alınması hakkında katî ahkâm mevcud oldu
ğu halde Türkler tarafından mubayaa edilen ve 
Türk Sancağı altındaki sefainden Gümrük Res
mi alınmamasını idareten kabul etmişler ve bu 
suretle gümrüğe tebligat icra etmişler ve bun
dan dolayı Gümrük İdaresi bu kanunun bu 
maddesini müsamaha ile geçirmiş ve bu suretle 
bu hal devam etmiş. Nihayet son.zamanda yani 
bundan bir ay evvel Gümrük Müdürü Umumisi 
bu meseleyi tetkik etmiş ve bu vapurların resme 
tabi olacağını meydana çıkarmış ve öteden beri 
mubayaa edilmiş olan sefainin heyeti umumiye-
sinde .Gümrük Resmi talebetmiştir. Fakat Meş
rutiyetin ilânı olan 1324 senesinden beri esas I 

olarak mubayaa edilmiş olan hiçbir gemi resim 
vermiyeceğine göre bunlar da şimdiye kadar 
vermemişlerdir. Meclisi Âliniz kabotaj mesele
sinden dolayı birinci madde ile badema muba
yaa edilecek şefini Gümrük Resminden nasıl ki 
affediyorsanız bunlardan da alınmaması lâzımdır. 
Mamafih takdir sizindir, her halde alınmamak 
muvafıktır. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlini
ze vaz'edeceğim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Mü
saade buyurun, kifayeti müzakere aleyhinde söy-
liyeceğim. Şayanı tavzih noktalar vardır beye
fendiler. Çünkü bugün öyle bir şeye muttali 
oluyoruz ki, Devlet tarafından mevkii icraya 
konmuş, tatbiki emrolunmuş kanunlar varmış 
da yirmi veyahut onyedi seneden beri tatbik 
edilmemiş. Mühim bir mesele karşısında bulunu
yoruz. (Başka mesele sesleri) Rica ediyorum, 
bir kanunu amelden alıkoymak ne olduğunun 
takdirini Heyeti Celilenize havale ediyorum. 
Şimdi müzakere gayrifcâfidir, diyor ve şu nok
taya itiraz ediyorum : Memleketimizde böyle ge
mi çoğaltmayı gemi sahiplerine birtakım hukuk 
temin etmeyi arzu etmiyen hiçbir fert yoktur. 
Fakat bugüne kadar lehülhamd Osmanlı Sanca
ğını taktığımız gemilere (Osmanlı yok, Türk 
sesleri) Biz bundan sonra da Türk Bayrağını 
takacağız. Onlar ele girmiş, mevcuttur. Bina
enaleyh bunlar Gümrük Kanununu bilmiyorlar 
ve bunlardan alınmamıştır. Her hangi kanun 
yevmi neşrinden bilitibar on, onbeş gün sonra 
herkesin sem'i ıttılaına varmış demektir. Bina
enaleyh efendiler; o saatten itibaren borçlarıdır. 
Belki bir taksite raptedebiliriz. Bir suhulet^göş-
terebiliriz, fakat bu muafiyeti koyamayız. (Bravo 
sesleri) (Hayır.sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini re
yi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Birçok suiistimalâtı mucibolacağmdan ikin

ci maddenin tayyını teklif ederim. 

Aksaray 
Besim Atalay 
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• : • • - . Riyaseti Celileye 
Bu kanunu tedvinden maksat memlekette 

sefamın tezyidi ve bu suretle denizde ticaret ve 
nakliyatın temini maksadına matuftur. Hal 
böyle iken bedeli verilerek alınmış ve elyevmı 
istimal ve istifade edilmekte bulunulmuş olan
larının Gümrük Resmi ya verilmiş veyahut da
ha henüz tesviye edilmemiştir. İkinci maddenin 
kabulü takdirinde henüz resmi verilmemiş olan
ların iadesi lüzumu hâsıl olacaktır. Binaenaleyh 
adalet ve müsavatı teminen işbu ikinci mad
denin tayyını teklif eylerim. 

Bozok 
•Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 

Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira 
olunacak ve Millî Bayrak altına alınacak bu
harlı sefainin 1345 senesine kadar Gümrük Res
mi alınmamaktan maksat Türkleri ve Türk şir
ketlerini buharlı sefaini ticariye iştirasına teş
vik ve tergibetmektedir. Birinci maddenin sebe
bi kabulü bu suretle taayyün edince Gümrük Res
minden muafiyeti düşünmiyerek şimdiye kadar 
buharlı sefaini bahriye mubayaa etmiş olanlar 
için bu sebep varit değildir. Daha evvelce vapur 
iştira edenlerin Gümrük Resminden affı fazla 
sefain iştirası gayesini teshil ve temin edecek 
değildir. Yani sebep ikinci maddenin ruhuna 
varit değildir. Binaenaleyh ikinci maddenin tay-
yedilmesini teklif ederini. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

REİS — Efendim, vakaa encümen maddeyi 
istiyor. Fakat ihtilâf gayet şiddetlidir. (Hayır 
sesleri) Bâzı arkadaşlar maddenin tayyını isti
yorlar. (Ret sedaları) Encümen de maddenin 
iadesini istiyor. Evvelemirde tay teklifini reye 
vaz'edeceği'm. ikinci maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ede-
ceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Maddenin tayyı kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim. 3 ncü madde ikinci oluyor. 
Madde 2. — Kabotaj hakkından istifade 

•maksadiyle muvazaalı olarak Millî Bayrak altı
na girmiş olduğu anlaşılan sefain Hükümet ta
rafından müsadere edilir. 

REtS — Söz istiyen var mı efendim? 
CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim. 

Şimdi ikinci madde olan kabotaj hakkından is

tifade maksadiyle muvazaalı olarak Millî Bay
rak altına girmiş olduğu anlaşılan sefain deni
liyor. Halbuki Ticareti Bahriye Kanununun 
ikinci maddesi esasen buna katiyen münafidir. 
Ticareti Bahriye Kanunu mucibince kabotaj 
hakkından istifade maksadiyle muvazaalı ola
rak bayrak keşide edilemez. Madde pek sarih
tir. Müsaadenizle Ticareti Bahriye Kanunname
sinin ikinci maddesini okuyorum, 

«Devleti Aliye tebaasından olanlar sefaini 
ecnebiyeye mutasarrıf olmıya ve olsefaini sefa-^ 
ini Osmaniyeye mahsus şeraite tatbiken Osmanlı 
Sancağı keşidesiyle seyrüsefer ettirmeye mezun 
olup fakat bu misillu ecnebi sefinelerinin hini 
iştirasında tarafeyden yapılacak kontrato sene
dine maddei sabıka hükmüne mugayir olarak 
bir ecnebinin menfaati için birgûna şart ve ma
kale dere ve imlâ olunmıyacaktrr. Olunursa öl-
sefain canibi miriden zapt kılınacaktır.!» 

Binaenaleyh, liman daireleri âdeta Defteri 
Hakani Daireleri gibi bir Senedi Hakani verir 
ve tetkikat yapar. Olmadığı takdirde o sefine 
müsadere edilir. Binaenaleyh,' bunda muvazaa 
kabil değildir. Kanun sarihtir, bunun için ikinci 
maddenin tayyını teklif ediyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim; kabotaj hakkından istifade edilmek 
naksadiyle muvazaa ile ecnebiliklerini muha
faza ettikleri halde Türk Bayrağının altına geç-
nek hususunun temin edilmesi nazarı itibara 
alınmıştır. 

Müdafaai Milliye Vekâleti bir. lâyihai kanu
niye yapmıştır. Bu lâyihai kanuniyeyi elyevm 
bendeniz tetkik ediyorum. Bu yalnız bir madde 
ile temin edilemez. Muvazaa ne şekilde olabilir 
- Celâl Beyin dediği gibi - Türk bayrağını 
takmak, Türk Bayrağına geçmek behemehal Def
teri Hakanide olduğu 'gibi; liman dairesinde tah
rir yaptırmak, takrir vermek, sancaktan sancağa-
nakil muamelesi yapmak, bir senedi bahrî almak 
lâzımdır. Fakat kabotaj hakkının henüz istirda-
ledildiği yeni bir zamanda şimdiye kadar işliyen 
birçok müteferrik ecnebi sancağına merbut va'pur-
^ r ihtimal ki memlekette cüzi bir istifade muka
bilinde bunu kendinin malı gibi göstermek kü
tüklüğünde bulunacak adam bulabilirler (çok 
sesleri) ve 'gelip belki takrir de verirler zahiren o 
adamın namına da geçer, aralarında bir imtiyaz
lı deyn senedi tanzim edilmek şar tiyle yahut mu-

— 1 5 3 — 



I : 103 19 . 2 . 1340 O : 2 

ayyen bir müddet zarfında o rapor tekrar o Türk 
tarafından eski sahibine satılmak suretiyle iadesi 
imkânı «bulunabilir. Tamamiyle isLcar suretiyle 
muvazaa işin içine girebilir. Tensip buyurursanız 
bu husus için hazırlanmakta olan bir lâyiha var
dır. O lâyiha ancak beş, on gün zarfında Heyeti 
CeLleye takdim edilecektir. Bu maddeyi böyle 
kabul edecek olursanız o lâyihayı sevk etmeye 
lüzum kalmaz. Hiç olmazsa muvazaa kapıları ne
dir ve buna ne suretle mâni olunacağına dair ya 
bir nizamname veyahut bir talimatname ile Hü
kümete bir salâhiyet verirsiniz ki, bütün ihtima-
lâtı derpiş edelim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Fakat 
bunun içinden çıkması lâzımdır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Yalnız böyle bir maddeyle bu muvazaa kapan
maz. Bütün ihtimalâtı kapayack şekilde tafsil 
edilmesi icabeder. Arz ettiğim gibi bununla meş
gulüm 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Bendenizin 
ibir sualim var. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim encümen pek samimî hislerle - Hükümetimiz 
Lozan'da bizim için bir hakkı tabiî olan kabotaj 
hakkını Türklere naklettikten sonra - istediği; 
mümkün olan bütün vesaitle o hakkın münhası
ran halkımız tarafından istifade ve istismar edil
mesi keyfiyetidir. Onun için bilhassa vapur sa
hiplerini mümkün olabdd.ği kadar muvazaalı bir 
surette bu kabotaj hakkından istifade etmek ümi
dini kırmak, mahvetmek için her ne surette olur
sa olsun muvazaalı surette Türklere hasredilmiş 
olan j kabotaj hakkından istifade etmek istiyen 
bir vapuru müsadere etmek hakkını Hükümete 
verdik. Çünkü biliyoruz ki, alelûmum ecnebiler 
tedarik edecekleri Türk ve Türk şirketleri vası-
tasiyle muvazaalı bir surette bu haktan istifade 
etmek istiyeceklerdir. Fakat o şirketler bilir 
ki, yarın bu vapurlar müsadereye mâruzdur. Ve 
yine bilmezler ki bu hangi yolda muvazaalı olur
sa nim meşru olur, hangi yolda muvazaalı ol
mazsa tam meşru olur. Bu korku onlar için kâ
fidir ve işte bunun için muvazaalı surette istifade 
etmelerine mâni olacaktır. Binaenaleyh bu bil
hassa gayrimeşru bir surette istifade etmek isti
yen adamlara karşı büyük bir tehlike olmak üze
re Encümenimiz tarafından vaz'edJmiştir. Celâl 
Nuri Beyefendinin sözleri varittir. Onu tekrar 

edeceğim: Celâl Nuri Beyefendi bu maddeyi tek-
zibetmedier, Celâl Nuri Bey dedeler ki; vaktiyle 
bu madde aşağı - yukarı T.careti Bahriye Kanu
nunda da mevcuttur. Bu madde ondan daha 
kuvve tlicedir. Binaenaleyh o maddeyi takviye 
etmekliğimizi Celâl Nuri Bey arzu buyurmuyor-
IJL* mu' 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim, 
bir sual soracağım. Bu kanun lâyihasını teklif 
eden Encümeni âlinizdir. Burada bir muvazaa 
kelimesi var. Bu muvazaanın tarifi nedir? Lüt
fen bunu izah buyurur musunuz? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
diler. Bendeniz bunu tarif etmek isterim. Fakat 
benim ne ilmim, ne fazlım, ne kemalâtım bütün 
tehlikeleri bertaraf edemiyecek bir şekilde oldu
ğu için ben bundan kendimi istisna etmek iste
rim. Yarın Mazbata Muharriri (muvazaa şundan 
ibarettir demiştir) diyecekler ve onun hilâfın
da çare bulacaklar. Bu muvazaa şu ki, Türkle
re bahşedJmiş olan bir haktır. Bu hakka bilcümle 
anasır istifade etmek istediği zaman müsadere 
tehlıkesino mâruzdur. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Muvzaa şim
diye kadar hiçbir kanunda tarif edilmemiştir ve 
muvazaanın şekli hukukisi gösterilmemiştir. 

NEŞET B. (Aksaray) — Bu muvazaayı kim 
takdim edecek? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Müsa-
sadere edecek olan heyet; müsadereyi mahkeme 
yapa-*. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Jüri midir 
bu,1 • 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Bilmi
yorum, müsadereyi kim yaparsa odur. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Kavaninde 
müsadere için ahkâm var mıdır? 

SADIK B. (Karahisarı Sahip) — Muvazaa 
hakkında eser vardır. Celâl Nuri Bey müracaat 
edebilirler. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti tek
lif olunuyor, reye koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Tarkirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
2 nci maddenin tayymı teklif ederim. 

Gelibolu 
Celâl Nuri 
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Riyaseti Celileye 

2 nci maddenin nihayetine §u fıkranın ilâ
vesini teklif ederim: (Bu bapta iktiza eden ni
zamnameyi tanzime Heyeti Vekile mezundur). 

İstanbul İstanbul 
Yusuf Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
2 nci maddedeki (muvazaalı olarak Millî Bay

rak altına 'girmiş olduğu anlaşılan) fıkra
sındaki (anlaşılan) kelimesinin mânası ileride 
suitefsire müsaittir; binaenaleyh ('bilmuhakeme 
tahakkuk eden) şeklinde tâbirini teklif ederim. 

Kanığın 
Talât 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddenin aynen kabulünü 

arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

HaLl 

Riyaseti Celileye 
.Muvazaayı her hangi şekilde meydana çıka

ranlara vapur kıymetinin yüzde onu ikramiye 
verilir. 

Balâdaki fıkranın maddeye fıkrayı ahire 
•olarak ilâvesi. 

Kastamonu Van 
Hasan Fehmi Münip 

REİS — Efendim, evvelemirde maddenin tay-
yma dair olan teklifi reyiâlileıine k .yuyjrum; 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum, kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Maddenin tayyı kabul edilmemiştir. 

(Kânıgırı Mebusu Talât ıBeyin takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Efendim! Bu takrirde anlaşılan ke
limesinin (bilmuıhakeme tahakkuk eden) şek
linde tadili teklif olunuyjr. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Efendim. Te-
savii âra vardır. (Bendeniz de (bilmuhakeme ta-
ha'kkuk eden) şeklinde t a d ü n i kabul ediyorum. 
(Alkışlar). 

Efendim maddenin nihayetine bir fıkra ilâ
vesine dair 'olan -teklifi reyinize koyacağım. Is-
tanlbul Möbuşu Yusuf Akçura 'Bey ve refiki ('bu 
ibapda iktiza eden nizamnameyi tanzime Heyeti 
Vekile mamurdu) diyor. Kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kajul edilmedi, efendim. 

Efendim; diğer bir takrirde de muvazaayı 
her hangi şek i d e meydana çıkaranlara vapurun 
kıymetinin % 10 nu ms be tinde ikramiye verilir 
diye teklif olunuyor. Reyinize koyacağım. Ka* 
bul edenler lütfen el kaldırsın. (Hafıyiik ses
leri) Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. O halde 
madde şu şekilde olmuştur efendim. 

Madde 2. — (Kabotaj hakkından istifade 
maksadiyle muvazaalı olarak Milıî Bayrak al
tına girmiş olduğu bilmuhakeme tahakkuk «den 
seı'ain, Hükümet tarafından müsaaclere edilir. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyiâlinize vaz'-
ediyoıum; Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; Üçüncü maddeyi okutuyoruz : 
Madde 3. — Hükümet vaziyetleri şüpheli 

görülen sefaini ıkaootaj ıha'l&unaan manrum 
eder. (doğru sesleri) 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendkn-
Bu madde kanunla taban tabana zıttır. Bir ta
raftan kabotaj haiskmuan istifade etmeK için 
Tümüleri teşvik ediyoruz, diğer taraftan da bu 
sahaya gelmelerini dördüncü madde üe yani şim
diki uçanca madde ile reddediyoruz, (üakamet 
vaziyetleri şüpheli görülen) diyoruz. Bu şüphe
li görülen kaydı. Türk şirketlerinden bir kısmı
nın ecnebi sermayealnide cami olacakları mülâ-
hazasiyle könulmuşjj, bu müphemdir. Vaziyetleri 
şüpheli görülen ne gibi şeylerdi ki Hükümet 
ouniardan şapıhe edecektirV Bu ortada mevcut 
'bir şey olmadığı için 'bu Türklere de şâmildir. 
Doğrudan doğriya bir Türkün elinde bulunan 
vapur da herhangi bir zamanda, herhangi bir 
ihtimalde şüpheli görülebilir ve kabotaj hakkın
dan da mahrum kılınabilir ve bunlar hep şahsi, 
keyfî, takdir edümiyecek esasata müstenittir ve 
kanunun esasen maksadını, ruhunu ihlâl ediyo
ruz. Onun için maddenin tayyını teklif ediyo
rum. 

CELAL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim, 
Seyrüsefer hukuku tahliyedendir. Gemi işletmek 
araba işletmek hukuku tabiiyedendir. Bu huku
ku tabiiye ancak bir kanunla takyid olunabilir. 
Dünyada hiçbir hak yoktur ki kanunsuz tak
yid olunabilsin. • (Bravo ısesleri) Hükümet, vazi-
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yetleri şüpheli görülen sefaini ceffelkalem kabo
taj hakkından mahrum ediyor. Eğer böyle bir 
kanun kabul edecek olursak bütün vazaif i ka-
zaiyeyi bütün mahâkimin işlenini tutup hükü
mete tevdi etmiş oluruz ki böyle bir kanuna hiç
bir yerde tesadüf edilmemiştir, binaenaleyh ku-
nun tayymı teklif ederim. Zira kimse vapur al
maya oesiaınet ©demiyec.eiktir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Hiç kimse liman
larımızda seyrüsefer dıcrıa ©demiyeeelktiir; ım'esıele 
odur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ŞÜKRÜ B. (İzmir) — 
Efendiler, bütün emelimiz şudur: Bunu ifade 
edemedik ise bu ifadeyi tebdil etmek, sizinle 
beraber çalışarak tebdil etmek mümkündür. 
Emelimiz budur. Lozan Muahedesi kabotaj hak-
Mından /istifade etmek Ihaifckıtm doğrudan doğru
ya ve münhasıran halkımıza vermiştir ve bu, 
istirdadedilmiş bir haktır. Her ne şekil ve su
rette olursa olsun bu hakkı mahfuz bulundur
maya çalışacağız; ıgayrıet iedeeeğiz. Bunu bura
ya koyduk, çünkü mahkeme marifetiyle bir 
müsadere olacaktır ve müsadere alelûmum böy
le olacaktır. İmarat.ve delâili kâfiye, mahkeme
yi ikna edecek esbab ve delâili kaviyye buluna
mıyor ve Hükümete bir kanaati katiyyei kâmi
le gelmiştir ki Şükrü Beyin işlettiği vapur ec
nebilere ait birisinin vapurudur. (Çok doğru 
sesleri) Mahkemeye kanaatten bahsediyorlar. 
Efendililer bir >ciwaye!t vuikubUilıur. Cinayetin 
faili aranır. Failin kim olduğu belli olmaz. Mah
keme kararını vermemiştir. Fakat zabıtanız bâ
zı adamları tutar, hapseder, seyrüseferden, gez
mekten mahrum eder ve cürmü sabit oluncaya 
kadar onları hapseder. Cürmü sabit olmazsa 
(buyrunuz dışarıya) der. Bu geminin vaziyeti 
şüphelidir. Gayrimeşru bir surette bizim seva-
hilimizdeki kabotaj hakkından istifade ettiği 
kanaati Hükümete gelmiştir. Binaenaleyh bu 
haktan kendisini aksi kanaat sabit oluncaya ka
dar mahrum etmek Hükümetin hakkıdır. Mah
kemede karar veriliyor. Aksi kanaat tebeyyün 
ederse geminin bittabi Türk olduğu anlaşılıyor 
ve seyrüseferine başlıyor. 

REİS — Efendim; Ruşen Eşref Beyin sua
li var. 
.' RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahip) — 

Şükrü Beyefendi! Buyurdunuz İM löyle birtakım 

şüpheli vapurların muhakeme neticesinde bizim 
olmadıklara iısptat ledilenuez. Fakat Hükümetçe 
istinadedilecek kanaati tahliyeler vardır. Hü
kümetin kanaati tabiiy ey e ve birtakım delâile 
•'iıstinadetımesi llâzumıgıelir. Hüikümieltçe ihâsı'l olan 
bu kanaat, delâili katiyeye istinadedemiyorsa 

jbu ka,na(a!t mevcut değildir. İs'timadediyartsa bu 
mahkemede de ispat '©dilebiliir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ (İznuir) — Efendim, 
maksadımı ifade edemedim. Maksadım şudur 
!ki : Maihıkamedeın (müsadere kıaraırı ,sudur ©din-
ceye kadar bu gemiler gayrimeşru surette isti
fadesinde devam mı etsin? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Gayri-
meşruluk nereden çıkıyor. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) —• Bir adamı tevkif et
tikleri zaman, bir cinayet vukubuTduğu zaman 
(Beraet asıldır, sesleri) Efendiler. Bu millet 
için (700) senelik bir cidalden sonra iktisabe-
dilraiş bir haktır ve bu hak, doğrudan doğruya 
Türk halkına aittir ve Türk halkının istifade 
edebilmesi için, Türk halkını istifade ettiği ka
botaj hakkından mahrum etmezsiniz. Herkes bir 
delik bulaeak ve o delikten istediği gibi işİiye-
cektir. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Şekli tah
rir yanlıştır, arzu doğru olabilir. 

AHMET SAKİ B. (Antalya) — B i r vapurun 
senedi bahrisini hâmil olan bir Türkün vapuru
nun vaziyetinin şüpheli olduğunun ne suretle. 
tâyin edileceğini izah buyurabilir misiniz? 

MUSTAFA B. (Çorum) — Türkü tarif ede
bilir misiniz? Bende, sizden bunu soruyorum 
Saki Bey. 

AHMET SAKİ B. (Antalya) — Kanun res
men tarif etmiştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Çok doğru Mus
tafa Bey. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Senedi bah
rîsini hamil bulunan bir Türk, bir Müslümanın 
vaziyeti nasıl şüpheli addedilebilir? Onu izah 
buyurun. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efendim! Binlerce 
şekil tasavvur edilebilir. Hükümet katî malû
mat almıştır ki, falan adam, filân ecnebi vapu
runu filân Türk'ün üzerine yazdırmıştır. (Gü
rültüler) 
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REİS — Efendim, müsaaıde buyurunuz. 
AHMED SAKÎ B. (Antalya) — Onu da bâ

tıl addedeceksiniz. Aman efendim, rica ederim. 
Bu ahkâmı esasiyemize dokunuyor. 

HAFIZ İBRAHİM E l (İsparta) — Efen
dim, bu madde olmazsa Hükümet erbabı ceraim 
hakkında takibat yapamayacak mıdır? 

ŞÜKRÜ B. (izmir) — Hayır; yapamıyacak-
tır demiyorum. 

İHSAN HAMlD B. (Ergani) — Şükrü Beye
fendi ! Müsaade «derseniz bir sual soracağım. 
Bu madde için esbabı mucibe olarak buyurdu
nuz ki, bunun hakikati mahakimde tâyin edile
mez. Şöyle olur, böyle olur. 

ŞÜKRÜ B. (izmir) — Hayır efendim, bi'lâ-
hara tashih ettim. 

İHSAN HAMtD B. (Ergani) _ Biz ikinci 
maddeyi kabul ederken siz, esasen mahkemeyi 
kabul buyurmamıştınız. Binaenaleyh, bu esbabı 
mucibeniz varit değildir. Başka bunun için ne 
gibi esbabı mucibe vardır? 

ŞÜKRÜ B. (izmir) — Peki efendim söyli-
yeyim. Efendim, ikinci madde de mahkemeyi 
kabul etmeyişim, mahkemeye gitmiyecektİT, 
mânasını ifade etmez.. (Mahkeme1) kelimesini 
bilûzum gördüm. Müsadere muhakemesiz yapıla
maz. Müsadere mahkeme karariyle olur. Mü
sadere kelimesinin mevcudiyeti, zaten ımahke-
ıftıe karannın vücudunu yaşatıyor. Onun için 
'bu kelimeyi 'bilûzum gördüm. Yoksa mahkeme
ye gitmeyecektir demedim. İkincisine 'de gelin
ce mahkemenin kararı çıkıncaya kadar her hal
de Hükümetin eline 'bir tazyik aleti vermek 

. lâzımgelir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Ş'ükrü Bey! Zatıâli-
niz 'her hangi bir hakkı tasarruf «senedini idare-
ten ve şüphe 'üzerine bir adamdan mlüısadereye 
taraftar mısınız? Elinde senedi olan (bir adamı 
ne ısalâ'hiyetle tasarruf hakkından ımenc diyordu-
nuz ? Elinde tapu «senedi var. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Bakınız, 'SÖyliyeyim : 
Sizin alinizde bir imal bulunur. 

VEHBİ B. (Devamla) — Meselâ falan 'za
tın elindeki 'bir senet mucibince vapuru vardır. 
'Senedi bahrîsi vardır. Bunun ne ile Ibaskasınm 

; olduğunu ikrar 'edecektir. 
ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Müsaade 'bıı'yurunuz. 

Bugün birçok tapu «enedi olan ada/mlar vardır 

ki, ellerinde tapu senedi okluğu halde mallarını 
satamaz. Satmamaları için emir veriliyor. Çün
kü Hükümetin siyaseti uımumiyesini, çünkü ada
leti umumiyeyi istilzamı eden bâzı -hâdisat zu
hur etmiştir. O malları başkasına devretmek hâ
disesi beşerî 'bir ihtiyaçtan çıkmıştır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Şükrü 
Bey! Ona keyfî idare derler, olamaz. 

REİS — Efendim : Müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kifayetin 
aleyhinde ısöyliyeeeğim. Efendiler : Kabotaj, ne
dir? Bir haktır. Bir hakkı sırf bir şüphe 'üze
rine Hükümetin alması caiz oladilir mi? Efen
diler, bu kaydı buraya koydunuz mu? Yarın 
başka yere (ele koyacaksınız. IBu yanlış istikame
te nasıl gidiyorsunuz? Memleketin ticaretine, 
inkişafı iktisadisine çalışabilen müesisesatm sırf 
bir şüphe altında kalarak ve Ibir ımemurun tered
düdü yüzünden böyle 'bir vaziyette bulunı-nası 
mülâhazasiyle, vapurları seyrüseferden mahrum 
ediliyor! Bilâhara şüphe tahakkuk etmezse bu
nun 'zararlarını kim tanzim edecek? (D^ğru 
sesleri) Efendiler! Bu vaziyeti nazarı itibara 
nlmız. Türkiye Cumhuriyeti şüphe üzerine mad-
dıe koyamaz. Memlekette sırf şüphe esası üzeri
ne şunun bunun elinden hakkını alım ak adalet
le kabili telif değildir. Biz, arkadaşlar! Bu yan
lış çığıra gitmemeliyiz. Binaenaleyh bu madde 
tayyolunmalıdır. (Oürültüler) (Hayır hayır 
sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye vaze
diyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakerenin ki
fayeti kabul edilmiştir. Takrirler okunacaktır 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen kabulü

nü arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Halil 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen kabulü

nü teklif ederim. 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

— 157 — 



t : 103 19 . 2 .1340 C : 2 

* Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin tayyını teklif ederim. 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Riyaseti Celileye 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Dersim 
Feridun Fikrî 

REİS — Edendim! Tay teklifini reyi âlini-e 
koyacağım. Maddenin tayyını kabul edenler 
lütfen eli en m kal dm?1 nl ar. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Şüphe ka
nunu, sünhe kanunu! Böyle kanun yapılmaz. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Hayat kanunu, 
hayat kanunu! 

REİP. — Aksini reye koyacağım. Kabul, etmi-
ye^le" ellerini kaldırsınlar. Tay teklifi kabul 
edilmemiştir. 

Efendim, Aksaray Mebusu Ne^et Beyin tek
lifleri vardır. 

Rivaseti Celileye 
4 ncü maddenin bcrvcçhi zır tadilini teklif 

cdeim. 
Hükümet vaziyetleri şüpheli görülen sefaini, 

tahkikatını intacedinceye kadar kabotaj hak
kından mahrum eder. 

Aksaray 
Ne^et 

REÎS — Bunun diğer maddeden farkını an-
lıyamadım efendim. Neşet Bey. «Sefainin tahki
katı intacedilineeye kadar.» tâbirini ilâve edi
yorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Aksini reye koyacağım efendim. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Anlaşılmadı efendim. Tekrar reye koyacağım. 
Maddeye, tahkikatı intacedinceye kadar tâbiri
nin ilâvesini kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar. Aksini reye koyacağım. Kabul etmiyen
ler lütfen ayağa kalksınlar. Kabul edilmemiş
tir efendim. Maddeyi aynen reyi âlilerine koyu
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Aksini reye koyacağım. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Madde aynen kabul 
edilmiştir efendim. 

Eı'endim. Dördüncü madde olarak bir mad
de ilâvesine dair teklif vardır. Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin teklif takriridir, okuyo
ruz. 

Riyaseti Celileye 
Bu kanunda bir madde noksandır. Berveçhi 

ati maddenin dördüncü madde olarak kabulü
nü teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden 
meriül icradır. 

REÎS — Vakaa bu madde eksiktir. 
ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efendim, Heyeti Celi-

leniz e~er ikinci maddeyi kabul etmiş olsa idi 
bittabi lüzum olmazdı. Eğer tensip buyurulur-
sr. kabul ederiz. 

REİS — Efendim. Böyle bir madde ilâvesi
ne encümen de taraftardır. Bu maddenin ilâve
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Aksini reye koyacağım. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerim kaldırsınlar. Dördüncü madde olarak 
bir maddenin ilâvesi kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, bir de beşinci madde olarak bir 
madde teklif ediyor ve diyorlar ki, Hükümet 
vaziyetinden şüphe ettiği sefine hakkındaki tah
kikatı onbes günde ikmale mecburdur. (Geçti, 
geçmh ola) Sahibi teklifin takriri okunacaktır 
efendim : 

Riyaseti Celileye 
Berveçhiati maddenin beşinci madde olarak 

kabulünü teklif ederim : \ 
Madde — Hükümet vaziyetinden şüphe et

tiği sefine hakkındaki tahkikatı on beş günde 
ikmale mecburdur. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kanun 
tarihi neşrinden muteberdir maddesi bile okun
du geçti ve kabul edildi. Geçmiş ola. 

AHMED SÜREYYA B. (Karasi) — Efen
dim. Bir maddei müzeyyele ilâvesini teklif edi
yorum. Âramzı yalnız saibata sarf etmeye mec
bursunuz. (Gürültüler) 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahip) — 
Saibata yapılmıyor mu? 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — He
yeti Umumiyenin şahsiyeti mâneviyesi muhte
remdir. Bendeniz fertlere hitabediyorum ve 
fertlere hitabetmek hakkını taşırım. Arkadaş
lar! Bir maddeyi kabul ettik ve zannederim ki, 
üçüncü madde idi. O madde de dedik ki; Hükû-
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met vaziyetinden şüphe ettiği sefain hakkında
ki tahkikatı ikmal edinceye kadar (o kabul edil
medi, sesleri) 

REİS — Efendim! O madde aynen kabul 
edildi. Buyurduğunuz şekil kabul edilmedi. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — O halde 
bendenizin takririme lüzum yok, geri alıyorum. 

RÜŞAN EŞREF B. (Karahisan Sahip) — 
Gördün mü Süreyya Bey sizin takririniz saibata 
değilmiş. 

REİS — Efendim. Beşinci maddeyi müzake
re ediyoruz. 

Madde 5. — işbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisan Sahip) — 
Adliye Vekilinin de ilâvesi lâzımdır. (Müdafaai 
Milliyo Vekili de, sesleri) 

HALİL B. (Zonguldak) — Heyeti Vekile 
memurdur demelidir. 

REİS — Efendim. Bâzı arkadaşlar Müdafaai 
Milliye, bâzı arkadaşlar Adliye ve bâzı arka
daşlar da Heyeti Vekile memur olsun diyorlar. 

Onun için Heyeti Vekileyi reyi alilerine koyu
yorum. Heyeti Vekile memurdur, şeklinde ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye koyaca
ğım efendim. 

FERID B. (Çorum) —- Bunda Gümrük Res
mi dâhildir. Resim olduğu için mutlaka tâyini 
esami ister, bu malî kanundur. 

REİS — O halde kanunu kabul edenler be
yaz, etmiyenler kırmızı rey puslası verecekler
dir. 

Elendim; henüz reyini istimal etmemiş rüfe-r 
ka varsa reyini istimal etsin. Âra istihsali mua
melesi hitam bulmuştur efendim. Neticei arayı 
arz ediyorum: Reye iştirak eden azanın miktarı 
(103) olduğu için muamele tamam değildir. 
(81) kabul, (16) ret ve (6) müstenkif vardır. 
Yarın saat birbuçukta içtima etmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,55 
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Türk ve Türk şirketleri tarafından iştira olunan buharlı sefainin Gümrük Resminden istisnasına 

dari Kanun hakkındaki neticei âra (Nisabı ekseriyet hâsıl olmamıştır.) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

103 
81 
16 
6 

- Artvin : (Hilmi Bey), Aksaray : (Mustafa 
Vehbi Bey), Amasya : (Ali Rıza Efendi, Nafiz 
Bey), Ankara : (ihsan Bey), Aydın : (Tahsin. 
Bey), Edirne : (Halil Bey, ismail Bey, Faik 
Bey), Ordu : (Hüseyin Rıfkı Bey, Faik Bey), 
Erzurum : (Kâzım Ef. Ziya Bey), Ertıığrul : 
(Dr. Fikret Bey), izmir : (Şükrü Bey, Osman-
zade Hamdi Bey), İsparta : (Hafız ibrahim Ef., 
Hüseyin Hüsnü Ef., Mükerrem Bey), istanbul : 
(Hamdi Bey, Ali Rıza Bey, Fethi Bey, Akçura-
oğlu Yusuf Bey), Elâziz : (Mustafa Bey), Ür-
fa : (Şeyh Saffet Ef.), Bayezid : (Şefik Bey), 
Bursa : (Refet Bey, Mustafa Fehmi Ef.), Bo-
zok : (Hamdi Bçy), Bolu : (Dr. Emin Cemal 
Bey), Biga : (Mehmet Bey), Tokat : (Emin 
Bev). Canik : (Talât Bey), Çorum : (ismail Ke
mal Bey, Dr. Mustafa Bey, ismet Bey, Ferid 
Bey), ıHakkâri : (Nazmi Bey), Dersim : Feri
dun Fikrî Bey), Denizli : (Necib Bey), Diyarbe-

kir : (Zülfi Bey), Rize : (Ali Bey, Fuad Bey), 
Zonguldak : (Halil Bey, Ragıb Bey, Tunalı Hil
mi Bey, Yusuf Ziya Bey), Siverek : (Kadri Ah
med Bey), Trabzon : (Ahmed Muhtar Bey, 
Hasan Bey, Nebizade Hamdi Bey), Kırklareli : 
(Dr. Fuad Bey), Karesi : (Mehmed Bey), Kara-
hisarı Sahib : (Ruşen Eşref Bey, Sadık Bey, 
izzet Ulvi Bey), Kastamonu : (Hasan Fehmi 
Bey, Halit Bey, Ali Rıza Bey, Mehmed Bey), 
Konya : (Hacı Bekir Ef. Kâzım Hüsnü Bey), 
Kırşehir : (Mahbup Ef.), Kayseri : (Ahmed 
Hilmi Bey, Sadık Bey, Nuh Naci Bey), Kütah
ya : (Ahmed Ferid Bey, Nuri Bey), Giresun .: 
(Şevket Ef.), Mardin : (Derviş Bey, Abdürrez-
zak Bey, Necib Bey), Malatya : (Mahmud Ne
dim Bey), Menteşe : (Yunus Nadi Bey), Muş : 
(Rıza Bey), Van : ibrahim Bey, (Hakkı Beyi 
Münib Bey). 

(Reddedenler) 

Aksaray : (Neşet Bey), Antalya : (Ahmed 
Saki Bey), Ordu : (Hamdi Bey), Erzincan : 
(Sabit Bey), Ergani : (ihsan Hâmid Bey, Kâ
zım Vehbi Bey), Çatalca : (Şakir Bey), Sive
rek : (Mahmud Bey), Trabzon : (Rahmi Bey), 

Karesi : (Haydar Âdil Bev). Konya : (Mustafa 
Ef.), Gelibolu : (Celâl Nuri Bey), Kângırı : 
(Ziya Bey), Kütahya : (Ragıb Bey, Recep Bey), 
Mardin : (Abdülgami Bey). 

(Müstenkifler) 

Eskişehir : (Emin Bey), izmit : ibrahim 
Süreyya Bey), Canik : (Süleyman Necmi Bey), 

Diyarbekir : (Şeref Bey), aKresi 
reyya Bey), Mehmed Vehbi Bey). 

(Ahmed Sü-
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