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Sayf.a 
2. Köy kanun lâyihası (1/399) ve 

Dahiliye ve Adliye encümenleri müşterek 
mazbatası 384:393 

4. — Sualler, cevaplar 394 
1. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Su-

»• — i 

Birinci celse 
Fethi Beyin Riyasetlerinde büinikad zaptı sa

bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ev
rakı varide alidoldukları mahallere havale edile
rek 1340 senesi Muvazenei TJhıumiye ikanun lâyi
hasının müzakeresine geçildi. Heyeti umumiye 
hakkında bir müddet müzakere cereyan ettikten 
sonra berayı teneffüs cel^e tatil edildi. 

İkinci celse 
Fethli Beyin Riyase'tleriyle küşadedilerek büt

çenin heyeti umumiyes'i hakkındaki müzakereye 
devaım olundu. Heyeti umumiyesi hakkında 
müzakerenin kifayetine dair vâridolan takrir, 
Hükümet ve Muvazenei Maliye Encümeninin 
müdafaatı istîma olunduktan sonra reye konmak 

Lâyihalar 
1. — İstiklâl Mücadelesi esnasında hizmeti 

meşkûresi mesbuk Irak Şeyhülmeşayihi JJceymi 
Paşaya Mdematı vataniye tertibinden beşbin ku
ruş maaş tahsisi hakkında kanun lâyihası (1/449) 
(Muvazenei Maliye Encümenine) gönderiyoruz. 

2. — Telefon s&ntralleri mevcudolan şehirler
de fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında kanun 
lâyihası (1/450) (Posta ve Telgraf Encümenine) 

Sayfa, 
ruri Efendinin, zabıta memurlarının vazifei 
.adliyelerinden dolayı haklarında yapılacak 
tahkikatın merciine ait karar suretinin ir
sali zımmında sual takrdriyle Adliye Vekili 
Seyid Beyin tahrirî cevabı (6/148) 394:396 

! •— i l 

ve Salı günü toplanmak üzere celbeye . nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtip 
İsmet Van 

Hakkı 

Kâtip 
Adana 
Kemal 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 
mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabu etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Zaptı sabık hulâsası aynen kabul olundu 
efendim. 

Teklifler 
1. — Karahisarı Sahib Mebusu Kâmil Efendi 

ve rüfekasınm, medreseler ve mektepler talebe
lerinin tarik bedeli nakdisinden istisnası hakkında 
teklifi ka7iunisi (2/300) (Lâyihü, Encümenine) 

2. —* Hazinei Devletten tediye olunan bilcüm
le maaşat ve tahsisattan tenkisat icrası hakkında 
Zonguldak Mebusu Halil Beyin teklifi kanunisi 
(2/301) (Lâyiha Encümenine) 

BÎRÎNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat : Saat : 1,55 

REİS — ikinci Reisvekili ismet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı B. (Van), Kemal B. (Adana) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, zaptı sa- bık hulâsası kıraat olunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

— 364 — 
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Tezkereler 

1. — Men-'i Müskirat Kanununun dördüncü 
maddesinde muharrer (imha) tâbirinin tefsiri 
hakkında Başvekâletten mevrud tezkere (3/229) 
(Adliye Encümenine) 

Takrirler 

1. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyle rü-, 
fekasının, Develi kazası dahilindeki (Karaşa) de
mir madeninden istifade edilmesi hakkında tak
riri (4/168) (Başvekâlete) 

2. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin, 

Muhassasatı Zatiye Müdüriyetinin İstanbul'a 
nakli hakkında takriri (4/167) (Başvekâlete) 

* 3. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve 
31 refikinin, Konya'da Türkocağının işgal ettiği 
binanın Emlâk Dairesindeki kıymeti muayyenesi-
nin belediyece tesviye edilerek Türkocağı namına 
muamelei ferağiyesinin icrası hakkında takriri 
(4/166) (Başvekâlete) 

4. — Zonguldak Mebusu T imalı Hilmi Beyin, 
Ergani kömür havzasına dair 1 Mart 1339 tari
hinde vermiş olduğu tahrirî sual takririne verilen 
cevaplar hakkında takriri (4/165) keza Başvekâ
lete havale edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Belediye Vergi ve Resimleri hakkında 
1/423 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye En
cümeni mazbatası : 

REİS — Efendim bugünkü ruznamemizde 
Belediye Vergi ve Resimleri hakkındaki Kanu
nun duhuliye tarifesi vardır. Müşterek encü
mence tetkik ve yeniden tanzim edilmiştir. Mü
zakeresine başlıyoruz. (Yazalım sesleri) 

Efendim yazarsanız Kâtip Bey ağır ağır 
okusun. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Pek uzun
dur efendim. Bütün celseyi işgal eder. Matbuları 
üzerinde tashiıhat yapılsın! 

REİS — Peki ©fendim. Matbuları üzerinde 
okunurken tashihat yaparsınız. 

Duhuliye Resminin haddi âzamini mübeyyin 
tarif ei umumiye 

Birinci fasıl 
Mekülât beyanındadır. 

(D 
Mazbuh olarak ithal olunan hayvanat etleri, 

sığır, deve ve imanda etleri iki kuruş; dana, ca
navar, koyun, keçi ve av hayvanları etleri iki 
kurulş; 

Kuzu, oğlak etleriyle kaz, hindi, tavuk, ör
dek ve av kuşları 'etleri iki kuruş 

(Bunların dondurulmuş (firilg/orifik) «olarak 
gelenleri iki misline tabidir) 

(2) 
Taze pisi, barbunya., kaya, mercan, 'kırlangıç, 

lüfer ve levrek balıkları iki kuruş 

Kalkan, uskumru, kefal ve sair balıklar yirmi 
para; 

Midye, istiridye, salyangoz ve emsali bahrî 
hayvanat (yüz adedi) iki kuruş; İstakoz adedi 
dört kuruş. 

(3) 
Berrî ve bahrî her nevi hayvanatın pasdır-

ması, çiriği, sucukları, kavurması tuzlanmışı, ku
rumuşu, lekârdası ve emsali bir kuruş, 

Berrî ve bahrî her nevi hayvanatın jambonu, 
ezmesi, tütsülenmişi, suyunun dondurulmuşu, sar-

dalyası, sosisi, sosisunu, but ve emsali beş kuruş 
Siyah havyar kırk kuruş, 
Balık yumurtası yirmi kuruş; kırmızı havyar 

on kuruş, 
Yerli beyaz havyar iki kuruş, 
Süt hulâsası ve krem ve 'kuru kaymak beş 

kuruş, 
Taze ve tuzsuz peynir yirmi para, 
Tulum ve salamur peynirinden bir kuruş, 
Kaşar iki kuruş; gravyer ve emsalinden beş 

kuruş, 
Bal (petekte ve süzülmüş) bir kuruş, 
Tuzlu ve tuzsuz sadeyağ bir kuruş, 
İç yağı, kuyruk yağı, çerviş yağı yirmi para; 
Kabil'i elkil bilcümle hayvani yağlar yirmi 

para; yağ muımu ve bal «mumu yirmi para. 

(4) 
Her nevi kuru yemiş ibir !kuruş. 

(5) 
Kuru fasulya, kuru bakla, Iblörülce, nohut, 

mercime'k, fo&ztelye ve (zeytin on para; 
Pataites, soğan, isarmsak ıbeş para; 

365 — 
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Pamuk 've k a k a ve ısair nebati yağlar beş 
kuruş; 

ispirto yirmi kuruş; 

Üçüncü fasıl 
(9) 

Mahrukat ibey anındadır 
Petrol yirmi para; 
Baküra ve maızıolt iki kuruş; 'benzin ve saire 

bir kuruş; 
'Terameni, naitallin 've »eltalin kiloısu ıbir ku

ruş; 
Katran, katran 'hulâsası ve mıadenî yağları 

on para; 
Odun ;(İlkiyü'z elli ikil osu) dört ikuruş; 
Odun kömürü ıkiloisu :bir para (köylüler ta

rafından 'getirilenler müstesnadır.) 
Kibrit, kav kilosu dört kuruş; ispermeçet, 

idare fitili ibir kuruş 

Kuru 'bamya ilki (kuruş; irmik, nişaöta, ma
karna ve her nevi ışehriye, lerişjte, tayufka, ısagu-
rana, ararat, 'sa'hleib ve emsali yirmi para.. 

(6) 
Yulaf, tarhana, çavdar, pirinç, darı kuş ye

mi Susam, >arpa, musir, kap'bca, fiğ, Iburçalk, ke
pek ve ısair emsali !beş para; ıbisküvi vıe ekmek 
mayası ilki ikuruş. 

(7) 
Hardal, «baharat ve 'biber ve 'zafran ve ana

son ve tarçın kilosu Idört kuruş ; 
Sebze ve yemiş konserveleri '(kutu veya fıçı 

derununda) yirmi para; 
Şişe turşuları Ibeş 'kuruş; fıçıda Ih er nevi tur

şular Ibir kuruş; 

Teneke veya mukavva (kutu içinde too'z halin-
de >her n'evi hu'bübalt ve ısdb'zeler dört İkuruş; 

Çiçek 'tohumları dört kuruş; şeker yirmi 
para; 

Meyve şekerlemeleri, hamur tatlıları, pasta
lar, pestiller, ceviz ive fındık sucukları, reçel
ler, 'badem ve fılstılk 'ezmeleri, ibulama, haiyat, 
kurabiyeler ve ısaire Ibir kuruş ; 

Çükulata, kalkao ve çukülatalı şekerlemeler 
on kuruş ; 

Tane kahve 'beş kuruş ; 
Çay on kuruş; 
Ötürcitu, kuş konmaz Ve kalhive kabuğu dört 

kuruş. 

İkinci fasıl 
Meşrulbat 'beyanındadı r 

( « ) • 

Her nevi şuruplar '(tıfolbi 'olanlar taıîüslt'elsna) 
kilıoısu bir kuruş; 

Zeytinyağı ibir ikuruş; 
Sirke, pekmez, nardenk, ıon .para; 
'Gazozlar her şişesinden fbi'r kuruş ; 
'Maden 'suları ibir İkuruş; şişe ile gelen müs

tahzar müsihiller şişesi dört kuruş; 

Kolonya ve mayi ihalinde itriyat kilosu on iki 
kuruş ; 

Pomada, krem. kazıman tik kilosu yirmi ku
ruş ; 

Tuvalet sa'bunları ion kuruş; 
Âdi saibun ve sa'bun tozu yirmi para; 
Balık yağı ibir kuruş; ısuisam, 'bezir yağları 

;bir kuruş; 

Dördüncü fasıl 
Cio) 

M'eVaddı müteferrika 
Lâstik ımamülâ't ve linalleunı ve muşambalar 

yüz kilosu yirmi kuruş ; 
Çimento yüz kilosu iki kuruş ; 
Su kireci, lüle çamuru yüz kilosu ilki ku

ruş ; 
Çini, mermer, soımaki yüz Ikiloisu ilki ikuruş; 
Cam ayna yüz kilosu iki kuruş; 
Teneke, çinko, bakır, kurşun ve mamülâtı 

yüz kilosu iki 'kuruş. 
Tuğla, kiremit yüz adedinden iki kuruş ; 
Manifatura, denk veya sandıklarının darası 

dâhil (beher kilosundan iki kuruş ; 
îp veya ipek yüz kilosundan yirmi para; 
Züccaciye yüz kilosundan beş para; 
Tuhafiye yüz kilosundan on kuruş; 
Tuhafiye yüz kilosundan iki kuruş; 
Mevaddı hadidiye ve emsali yüz kilosundan 

beş para (Alât ve edevatı ziraiye müstesnadır.) 

Riyaseti Cerileye 
Belediye Rüsumu Kanununun Duhuliye Ta

rifesi Dahiliye, İktisat encümenlerinin müşterek 
içtimalarında müzakere edilmiş ve tadil en tan
zim kılınan cetvel Huzuru Âlilerine' takdim 
olunmuştur. 

Müşterek Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Mehmed Vehbi Çatalca 

Şakir 
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Kâtip Namına 
' Karesi 

Haydar Âdil 
Âza 

Çorum 

Âza 
Niğde 

Âza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Âza 

İstanbul 

Âza 
Gümüşane 

Âza 
Edirne 

Âza 
Kozan 

Âza 
Kastamonu 

Âza 
Konya 

Bâzı maddelere muhalifim 
' Hacı Bekir 

•Âza 

Âza 
Canik 

Süleyman Neemi 
Âza 

Karahisarı Sahib 
İ 7 7 P t T Tl VI 

Âza 
Hakkâri 
Nazmı 

Âza 

Âza 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Âza 
Bolu 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Âza 
Kayseri 

Nuh NaH1 

Âza 
Adana 

TVTfhnnpd K p m a l 

Âza 

REÎS — Efendim, tensip buyurursanız fık
ra fıkra müzakere edelim ve her fıkradaki tadi
lâta dair Encümen Mazbata Muharriri Bey iza
hat versinler. Tarife yazılmamış olduğu için 
belki muntazam takibedilemez. (Fıkra fıkra 
müzakere edelim sesleri') 

ABDULLAH AZMl E l (Eskişehir) — Reis 
Bey, tarifenin heyeti umumiyesi hakkında en
cümenden bir şey sormak isterim. Ona göre söz 
söyliyeceğim. 

REİS — Her fıkrayı encümen kendi tadilâtı 
veçhile izah edecektir. 

ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) — Bu 
tarife, belediye dairelerinin bulunduğu yere 
merbut bilcümle kura ve kasabata girecek olan 

her şeyden alınacak mıdır? Çünkü orada «istih
sal olunan» diye bir kayıt vardır. Yani «O dai-
rei belediye dâhilinde istihsal- olunursa bunlar 
müstesnadır» diyor. Malûm, dairei belediye de
yince bunun köye* şümulü yoktur. Belediye ka
sabaya münhasırdır ve tabiî hududu da kasa
baya münhasırdır. Binaenaleyh, eğer köyler de 
dâhil ise ona göre heyeti umumiyesi hakkında 
söz söyliyeceğim bendeniz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tabiî dâhildir efen-
*4 

dim. 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla). — Dâ

hildir değil mi efendim1? O halde bendeniz tari
fenin heyeti umumiyesi hakkında söz söylemek 
istiyorum. Reis Bey, buna dair söz verirse. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu tarife 
esas itibariyle kabul edilen 35 nci maddenin te
ferruatıdır. 35 nci madde ve ona müteferri olan 
mevad kabul edilmiştir. Yalnız tarife kabul' 
edilmemiştir. Tarifede fazla görülen ve lâzım 
olmıyan yani üzerine resim vaz'ı görülmiyen 
kısımlar tayyedilebilir. Fakat esas itibariyle 
böyle bir tarifenin tanzimi ve Duhuliye Resmi- , 
nin ne suretle ve nasıl istifa edileceği kanunun 
diğer maddeleriyle kabul edilmiştir. 

REİS — Vehbi Beyefendi! Birinci fıkraıim 
şekli tadili hakkında izahat veriniz. 

%VEHBİ B. (Devamla) — Şimdi efendim 
matbuunda manzuru âlileri olacağı veçhile bi
rinci fıkra me'külât beyanmdadır, diyor ve ora
dan itibaren satılmak ve kesilmek üzere şehre 
ithal edilecek hayvanattan Duhuliye Resmi alı
nıyor. Halbuki öküz, sığır, deve, manda, karaca 
ilâh... Birinci fasılda muharrer olan hayvanatın 
böyle Duhuliye Resmine tabi tutulması birçok 
müşkülâtı dâi olacağı encümenimizce düşünül
dü. Evvelemirde bir fakir hayvanını satmak 
için köyden getirecek, Duhuliye Resmi verecek, 
satamıyacak geriye götürecek; bu sefer Duhu
liye Resmini geri1 mi alacak, bu da müşkülâtı 
mucibolacak. Saniyen buradan diğer köye, şeh
re hayvan gidecek buraya girerken Duhuliye 
Resmi vermişti. Diğer şehre girecek orada tek
rar Duhuliye Resmine tabi tutulacak. Resim 
mükerrer olacak. Salisen hayvanat, çift hayva
natı, damızlık hayvanat gibi birtakım kuyudata 
tabi tutulmuş olacak; bu itibarla müşterek en
cümen birinci faslın birinci fıkrasını kâmilten 
tayyetti. Onun yerine birinci fasıl olarak bunla-
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rın mezbuh kısmı dedi. Bu mezbuh da iki kısım
dır. Bunlar en ziyade İstanbul şehrine ithal edi
lecek kısımlardır. Bizim vesaitimizle kesilip İs
tanbul'a sevk edilebilecek veyahut vesaiti fen
niye ile kesilip ithal edilebilecek kısım için İs
tanbul şehrinin1 gerek sıhhati umumiyesinin, 
gierekse memleketin imarı noktai nazarından va
ridatı nazarı dikkate alan encümen bu mezbuh 
kısımdan münasip bir miktarda Duhuliye Res
mi alınmasını kabul etti. ötekinde olduğu "gibi 
bu çift hayvanı değildir. Satılmayıp geri dön
mek ihtimali yoktur. Binaenaleyh, bunlar üze
rinde kilosunda ikişer kuruş, alelade kesilip gö
türülenlerinde, soğuk hava mahzenlerinde don
durulmuş ve tâbiri aharla firigorifik denilen 

* etleri 
HALİS TURGUT B. (Sivas) — Dondurul

muş tâbiri kâfi değil midir? 

VEHBİ B. (Devamla) — Dondurulmuş ke
limesini tefsir olsun diye mahsus koyduk ve 
alelade dondurulmuş deyip sureti mahsusada 
dondurulmuş kısmına şümulü olsun diye1 böyle 
yazdık. Bunu iki misil kabul ettik ve bunda da 
her halde memleket için büyük bir menfaat gör
dük. Bu itibarla resim vaz'ettik. Gerek hariçte 
alınan Zebhiye Resmi, gerek İstanbul'da alman 
Zebhiye ücreti mukayese edilerek ve bu muka
yesenin neticesinde mutedil bir resim konulmuş
tur. Kabulünü rica ediyoruz. * 

REİS — Vehbi Bey, birinci fıkrayı tekrar 
okuyunuz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim okuya
yım : 

Fıkra 1. — Mezbuh olarak ithal edilen hay
vanat etleri : 

Sığır, deve ve manda etleri kilosu iki kuruş, 
dana, canavar, keçi ve av hayvanları etleri1 ki
losu iki1 kuruş, 

Kuzu ve oğlak etleriyle kaz, hindi, tavuk, ör
dek ve av kuşları,etleri kilosu iki kuruş. (Bun-

' ların dondurulmuş «Firigorifik» olarak gelen
leri iki misle tabidir.) 

VEHBİ B. (Karesi) — Kilosunu hesabettik. 
Zebhiye Rüsumundan ucuz olduğu anlaşılmış
tır. 

REİS — Birinci fıkra hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Birinci fıkrayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 

lütfen el kaldırsın. Birinci fıkra kabul edilmiş
tir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim evvelki 
üçüncü fıkra burada ikinci fıkra olmuştur. 

Fıkra 2. — Taze pisi, barbunya, kaya, mer
can, kırlangıç, lüfer ve levrek balıkları iki ku
ruş; 

Kalkan, uskumru, kefal ve sair balıklar yir
mi para; 

Midye, istiridye ve salyangoz ve emsali bahrî 
hayvanat «yüz adedi» iki kuruş; 

İstakoz «adedi» dört kuruş. 
VEHBİ B. (Karesi) — Palamut birinci kı

sımdan kaldırılmıştır; fukara yemeği olduğu 
için' ve binnisbe ucuz olduğu için. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hangisi 
efendim? (Palamut sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — İstanbul'da birçok 
kullanan ve çok yiyen arkadaşlarımız böyle der-
meyan ettiler. Taze pisi, barbunya, kaya, mer
can, kırlangıç, lüfer, levrek balıkları bunlar 
dört kuruş idi. İki kuruşa tenzil ettik. Kalkan, 
uskumru, kefal - burada palamut da vardı, fa
kat palamut fukara kuzusu diye dermeyan 
olundu ve kamilen istisna edildi, - midye, isti
ridye ve salyangoz ve emsali bahrî hayvanat 
yüz adedi üzerinden - ki erbabı keyfe mahsus
tur - evvelce iki kuruş konulmuştu. Yine iki ku
ruş olarak kabul edildi. (Azdır dört kuruş ol
sun sesleri) Yalnız burada emsali bu sair bahrî 
hayvanlar dedik. Yani isimleri daha tadadedil-
miyen birçok kısımlar.. İstakoz yalnız bunun 
nev'ine münhasır olmak üzere dört kuruş kon
du. (Az sesleri) Binaenaleyh biraz da balıkçı
ların vaziyetini nazarı dikkate alarak ve İs
tanbul'un iktisadi vaziyetini de nazarı dikkate 
alarak otuzbeş kişiden mürekkebolan müşterek 
encümeniniz günlerce münakaşadan sonra bu 
rakamları tesbit etti. Bunun da lütfen kabulü
nü rica ederim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Bâzı fukara ye
meği olan balıkları müstesna tutuyoruz da ham
siyi istisna etmiyoruz. Bilirsiniz ki, bizim Ka
radeniz sahilinin bütün fukara yemeği hamsi
dir. (Handeler, alkışlar) Hakikaten bizim mem
leketin fukara yemeği budur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunu resmen teklif 
buyurun. Heyeti Umumiye kabul ederse ona 
göre yaparız. 
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ZEKİ B. (Gümüşane) — Hamsi dâhil değil. 
VEHBİ B. (Karesi) — Emsali var, .efendim. 

Biz kabul ediyoruz encümen namına, arkadaş
lar burada işaret ediyorlar, kabul ediyoruz. Siz 
de muvafakat buyurursanız palamut ve hamsi 
müstesnadır deriz (Kabul sesleri) 

TALÂT B. (Kângırı) — Bu balıklar meya-
nında derelerden tutulan balıklar da dâhil mi
dir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Dâhildir efendim. 
TALÂT B. (Kângırı) — Burada yazılma

mış. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Emsali balıklar di

yoruz. Rica ederim şu noktayı yine nazarı dik
katinize vaz'ederim. Bu, haddi âzami meselesi
dir. Haddi âzami meselesi tarife görülecek ki 
bu ancak İstanbul gibi sahil olan yerlerde ve 
mazbut olan kasabalarda-tatbik edilecektir. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
NACÎ B. (Elâziz) — Palamut denince sara-

* hat ister. 
REİS — Efendim ikinci fıkra hakmda söz 

istiyen var mı? İkinci fıkrayı aynen reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenl'er lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim hamsi
yi unutmayınız. 

REİS — Yazdık efendim. Tarifeden istisna 
na edilmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi efendim üçün
cü kısım : Burada iki kısma tefrik ederek ayrı, 
ayrı resimler koyduk. Bir kısmı daha ziyade 
dikkat ve ihtimam ile zenginlere yani' daha yük
sek tabakada yaşıyanlardan alınan, yani servet 
sahipleri tarafından alman kısmıdır. Bunlar
dan berrî ve bahrî her nevi" hayvanatın pastır
ması, çiğriği, sucukları, kavurması, tuzlanmışı, 
kurumuşu, lakerdası ve emsali bu, hafif kısmı, 
bir kuruş. Şu ağır kısmı berrî ve bahrî her nevi 
hayvanatın jambonu, ezmesi tüssülenmişi, suyu
nun dondurulmuşu, sardaryası, sosis, sosis unu, 
buden ve emsali. Bunlardan beş kuruş, siyah 
havyar kırk kuruş, balık yumurtası yirmi ku
ruş, kırmızı havyar on kuruş, yerli beyaz hav
yar iki kuruş, süt hulâsası ve krem ve kuru 
kaymak beş kuruş, taze ve tuzsuz peynir yirmi 
para, tulum ve salamura peynirinden bir ku-
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ruş, kaşardan iki kuruş, gravyer ve emsalinden 
beş kuruş. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Yüz kuruş yüz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Şimdi efendim eski 
şeklinde manzum âlileri1 olacak bunlar yekdiğe
rine karıştırılmış her ikisi de mütesaviyen ya
pılmış idi. Bahrî her nevi hayvanatın pastır
ması, sucuğu, kavurması, kurumuş, tuzlanmış 
ezmesi ve sairesi dört kuruş idi. Onları ayırdık 
bir kuruş ve beş kuruş üzerine tertibettik. Si
yah havyar ve balık yumurtası birleştirilmişti. 
Tefrik ettik. Siyah havyardan kırk kuruş, ballk 
yumurtasından yirmi kuruş, kırmızı havyardan 
on kuruş, yerli beyaz havyardan - Simav taraf
larında falan olurmuş - iki kuruş. Bunları da 
taz'if ediyoruz. Süt hulâsası ve kuru kaymak 
iki kuruş idi. Eskiden bunlar krem ve kaymak 
idi. Yani kurusu, sulusu hepsi bir idi. Sulusu
nu istisna ettik. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Krem 
ile kaymağın farkı nedir?... 

VEHBİ B. (Karesi) — Bizim memlekette 
farkı vardır. Adı belki bir ama. Bizim memle
kette krem başka, kaymak başkadır. Süt hulâ
sası, krem ve kaymak diye yazılı idi. Bunları 
ayırdık. Kuru kaymak ilâve ettik. Sulu kay
mağı istisna ettik. Ona da beş kuruş koyduk. 
Peynirler alelıtlak iki kuruş idi, tefrik ettik. 
Arz ettiğim: gibi aledderecat resme tabi tuttuk. 
Daha altında bal - petekte ve süzülmüş - dört 
kuruş idi. Bir kuruşa indirdik. Yoğurt ve yu
murtayı çıkardık. Tuzlu ve tuzsuz sadeyağı bir 
kuruşa tenzil ettik. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hiç koy
mayın, lüzumu yok. 

VEHBÎ B. (Karesi) — İçyağı, kuyruk yağı, 
ıçirviş yağı yirmi para, kabiliekil bilcümle hay
vani yağlar yirmi para, yağ mumu ve balmumu 
yirmi para. Bu suretle tadil ettik. İki kuruştan 
yirmi paraya indirdik. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, bu tarifede yerle peyniri ile hariçten gele
cek peynir karıştırılmıştır. Yerli peynirden Ğe 
almıyor. Halbuki halkı istihsalâta teşvik etmek 
lâzımgelir. Hariçten gelen peynirlere rekabet et
mek lâzımgelir. Dâhilden çıkmış peynirden, yo
ğurttan, yumurtadan, yağlardan, yani dâhilde 
istihsal olunan gerek taze yağ olsun, gerek tuz-
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'bilirler - Ekremoz «yani kuvvei anilımerkeziye 
makinasmın içine süt konup çevrildiği zaman 
bunun üçte birisi koyu süt olarak çıkar ki; bu
na kremdi süt deniliyor ve krem olarak aynı o 
süt ithal edilir ve ihracedilir. . Diğer ikisi de 
«lor» olur. Yani kaymaksız süt olur. Buna bizim 
ihtiyacımız vardır. Çiftçilerimiz ibir torba yo
ğurdu yapar, ayran yapar, falan eder, istifa/de 
eder. Fakat Avrupa'da bunu hayvanlara verir
ler, yemezler. Onun için krem denildiği vakit 
bunu mutlaka köylünün sulu kaymağını anlayın 
rica ederim. Burada süt hulâsası 'denilince - süt 
hulâsası yapamıyoruz. 'Maatteessüf - (dışarıdan 
gelenlere inhisar .etmesin, biz dıe yaparsak 'biz do 
verelim. Süt hulâsası ve kuru kaymak denilsin. 
Krem kelimesinin tayyını teklif ediyorum. 

Bir dle efendim, yerli peynirler 'meselesi var» 
fdır. Ben 'bilmiyorum Anadolu'da 'bizim taraflar
ca, nerelerde teshilât yaptılar? İktisat Vekiline 
soruyorum, nerelerde süt hanleler yaptılar? Han
gi teşvikât faslından neler verdiler? Bunu foil-
miyoruim. Bütçemizde 'böyle şeyler vardır ama 
çiftçilerimiz görmemiştir ve görmek ihtimali 
de yoktur. Eğer iktisat noktai nazarından, ha
riçten geleclek olan varidatı düşıünüyoırsak ve 
kendi memleketimizde terakki ve tealisini dü
şünmüyorsak burada peynirlerin islmini tasrih 
edelim. (İsviçre, Holânda ve emsali) deriz 
kâfidir. 

iSÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encü
mende hunun Müzafeer esinde hülumdumuız. 

ısuz yağ olsun, gerek kuyruk yağı olsun bunlar
dan Duhuliye Gümrüğü almak, resim almak bir 
kere köylüleri işgal etmek demektir. Şimdi 
müşkülât yalnız resim almakta ve resim ver
mekte değildir. Yarın köylü kasabaya gireceği 
vakitte önüne duvar gibi bir hail gelecektir. 
Cebinde peş para olmıyan köylüden evvelâ tabiî 
bir Duhuliye Resmi istenecektir. (Doğru sesle
ri1) Şimdi rica ederim, köylüye âzami teshilât 
göstereceğiz. Göstereceğimiz bir zamanda bu
gün köylü tohumundan tut, yiyeceğine varın
caya kadar bulmak için çırpmırken gümrük is
tihsal edeceğiz diye yağdan, yoğurttan, peynir
den Büyük Millet Meclisinin resim alması, val
lahi pek büyük bir lâkırdı söyliyeceğim, bir ci
nayettir. Binaenaleyh dâhilde istihsal olunan 
peynirler, yağlar, yoğurtlar tamamiyle müstes
nadır» demek lâzımgelir. (Doğru sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Doğru demek için dü
şünmek lâzımdır. Efendim; rica ederim, kanu
nun heyeti uımuiyeısini göz önüne getirelim, İs
tanbul'a giren fıçı fıçı çerviş yağlarını ve saire-
yi göz önüne getirelim. 'Taşralarda tatbik edildi
ği zaman bunun içerisinden meclisi umumiler is
tediklerini istisna edecekler ve 'bu yirimi para 
haddi âzamidir. (İstisna yapmazlarsa sesleri) 
İstisna hakkıdır. İstediği vakit çıkartmak salâ
hiyeti dahilindedir. İstediğine koyacak ve kabi
liyeti tat'bikiyesini görmediği zaman ref,'edecek, 
kaldıracak. İstanbul,'a hariçten gelen 'binlerce 
fıçı yağlardan Resim alınmasın derseniz nasıl 
olur? Çok rica ederim, İstanlbul'a gelen yağların 
yüzde sekseni hariçten gelir. Eğer bunları Re
simden istisna etmek istiyorsanız 'buna diyecek 
yok. Konacak Rösımi yalnız hissi noktadan, mut
laka konacakmış tarzında, mutlaka Eskişehir'e 
hir köylünün getireceği hir okka 'yağa hasır 
vaziyetinde tasvibetımek yanlıştır. Bu lâzımdır. 
Bu bir cinayet değildir. Bu bir vecibedir, 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
diler, süt hulâsası, krema, kaymak ımeselesini 
Müşterek Encümende ımüzakere (ederken çok mü
nakaşa «ettik. Çiftçinin sütünü kaynatıp üzerin
den kaymağını alarak bir tabakla şehre gire
ceği vakit hundan Resim almak nasıl olur? 
Onun için 'bunu kabul ettik. Fakat krem kelime
sini ilga ettik. Zannederim ki, burada ki krem, 
kuru kaymak değil aynı sulu kaymaktır. Krem 
bizde - İktisat Vekili Beyefendi de buradadır 

MEHMED FUAD B. (Devamla) — Eve* 
bulundum. Yerlli peynirleri dâhil eitltük. Fakat 
yeırili peyniri yok 'M... Keşke yetişsin de peynir 
yiyelim,. Buıgün teşvikâtı simai'ye karşılığından 
ibir iadaimia (Ekremoz) ımalkânaısn almak için ik
ramiye vıerıiıyoıruz. Tıeshilât yapıyoruz. Bir adam 
'beş okka süt alacıalk, onu vesaitliyle peynir ya
pacak, şehre «getirirken ibelediye memurlara, 
müfettişleri (önüne ıgeçecdk, ver on [kuruş. diye-^ 
ıceik. Parası yok:, peyniri imi rıeihiln verecek? 
(Bravo sesleri) Binaenaleyh hu yenli peynirleır 
ıkıeliımiösinjin tayyını ve fayiçre falan giıbi yerle
rin zikredilmesini teklif ladiyoırum ve feaıbulünü 
rıicıa ediyoıruım. Bu, ıCumhuriyetimiızlin ınaım ve 
şanına lâyık değildir. 

EMİN B. (Esıkiş'ehir) — Beyefendiler bul
gun elyevm Ankara'da Avrupa sütü, peyniri 
yiyoruz. 'Biız Ihajyvaaıaitımıızı, bu glilbti hayvanatı-t 
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muzun mahsulâtını lıimaye ledeceik yerde tutup 
da onun üzerine «l>ir de Deriğ'i alacak olursak 
billmıern ki, ne kadar mâkul loilur? Hariçten ge
lecek peynirlere gelince: Hariçten 'gelıeaek pey
nirlerden de alınmaması lâzımıgelir. Omlardan 
ıda gümrük alırız. Efendiler Ibiz büsbütün Ha-
zinei belediyeyi Hazine! ımaıMye imli yapmak is
tiyoruz? (Omun >gibi sesleri) Öyle ise onun baş-» 
fca şekli var, teşkilâtı devleti azaltalım, yani 
hep 'venen ahalidir. Başka verecek (kimse yok
tur. Binaenaleyh bıendeniz Heyeti Muhteneme-
nizden istirham .ederim. Bir kere köylünün ge
tireceği mahdut şeylerdir - Abdullah Azmi 
Efendinin Ibuyurdukları ıgibi - .eline (iki okka 
yoğurt almış, Ibeş okika peynir allmış, ıkoynun-
da 'Oin parası yolk, onun da karşısına belediye 
çavuşu dikilecek para istiyeoeik. Bu igiıbi şey
ler kab i l tatbik değildir. Bunlar hasis şeyhler
dir ve şimdiye kadar Hükümetten ım-emnun ol-
mıyan thailkı ıbir kat daha dilgir 'edeceğiz ve bu 
•eski mamanda olmuş sakal vergisinden daha 
ağır tesir yapacaktır. Çok istirham ©deriım. Bıı 
gibi ihaısis şeyleri (kaldıralım, laldığıımuz vergi 
(kâfidir. Belediyelere bulunan ımıenabi de 'kâfi
dir. İstirham lederim; (bunları kamilen tayye
delim. Bunun içine girmedik iancalk ıhava, uy
ku, .Su Resmi kıâlıy oır. 

MUSTAFA B. (Çanım) — Bfendim bende
niz burada yalnız süit hülâsasından 'bahsetmek 
işitiyorum. Malûmuâliniz memleketin iç taraf
larında, AnadoikıMa (bunlar o kadar sarf edil
mez. En ziyade İzmir gibi, İstanbul gibi olduk-
çe .müıtekâsif nüfusu ıhavi olan şehirlerde satı-
llır ve aleihusus ıburada ıhaısltalara süt yetiş tir e-
ıctök ikadar teşkilâtımız olmadığı için, süt hülâ
sası vermek moclburidir. Onun için çok istir
ham 'ederim, hastalar bunlara ımulhtaçıtır. Bu 
(hastalar içtin yegâne 'gıdadır. Onun içıin bunun 
tayyını teklif -ederim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ankara'
da içmek için süt bulunmuyoır. 

ŞÜKRÜ B. (Babı) — İçmesin. 

FERİDUN B. (Dersim) — Nasıl içmesin, 
içmesin diyerek ımıiileti 'gebertecek imiyiz? 

REİS — IS'öız istiyen (kalmamıştır. Dersim 
(Mebusu Feridun Fikri Beyle Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi Efendinin takrirleri vardır. 
okuyacağız. 

Riyaseti Gelileye) 
Peynir ve köylünün ithali (edeceği yağılaraaı 

'istisnasını teklif leylerim. 
©ersini 

Fıeriidun Fikri 

Riyaseti öellileye 
Bal, dâhilde istihsali olunan yağ, peynir, 

kaymak, gibi 'inıevaddın Resimden istisnasını 
teklif ederim. 

(Eskişehir' 
Abdullah Azmi 

REİS — Efendim Abdullah Azmi Efendi
nin takririni nazarı mütalâaya lâlanlar lütfen 
el kaldırsın. Nazarı mütalâaya almıyanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya < alınmıştır 
efendim. 

Efendim Çorum Mebusu ıDoıktor Mustafa 
B.ey, süit (hülâsasının Resimden istisnasını tek
lif edliyo,r. Kabul ladenler lütfen »el (kaldırsın. 
Kabul .eltmiyenler ılûtfen ıel (kaldırsın. Kabul 
edilımişltir efendim. Şu iıalde 'efendim üçüncü 
fıkradan «Dâhilde istihsal (olunan peynir, yağ, 
Ikaymıâk gibi imıevad 've süt .hülâsası» İstisna 
.edilmiştir.. Bu istisnayı nazarı .dikkate alarak 
'bu fıkrayı kabul «demler... (Anlamadık sesle
ri) Kabul buyurulan istisna ile üçüncü fıkra
yı kabul 'edenler lütfen .el kaldırsın. Kabul elt-
miyeniler Ilûtfen 'di kaldırsın. Üçüncü fıkra kıa-
bul -edilen istisna ile ıkabul ledilmiştir. 

MUHTAR B. (Tralbzon) — Reis Beyefendi! 
Muahedei iSulbiye ile tenalkuz teşkil .edeırse ne 
olacak ? 

REİS — Bunu Dahiliye Vekâleti teklif «et
miştir efendim. 

Fıkra 4. — (Her nevi Ikuru yeımiş bir kuruş. 

VEHBİ B. (Karesi) — Eski beşinci fıkra, 
enöümenin dördüncü fıkraısıdır. Yaş ımayva bir 
(kuruş iken istisna .ettik, kuru yemiş bir ku-

ruş olarak (kalbu! 'edilmiştir. (Hayır stesleri) 
REİS — Efendim bu fıikra 'encümenin tadili 

ettiği döırdüncü fıkradan ihanettir. İzah eıtsin-
ler. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yaş yemiş vardı, is
tisna ;ettilk. Kuru yemiş için her kilosundan bir 
kuruş... '(Kabul sesleri, hayır sesleri) İsıtanjbuiFıaı 
gelecek fındık, fıstık ve saire. 

FERİDUN B. (Dersim) — fcltanfbul kanu
nu ımu Ibu? 
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VEHBİ tB. (Kafesti) — İzımir »ve saire de 
var. 

HALİS 'TURGUD B. (Sivas) — Yukarıdaki 
madde ıgürültüye ıgitti. Hariçten tgelenllenden 
Resim aJİalbilmıeıkiMğdimaız için dâhildekiieirden de 
almaklığımaız Earuneti vardır. Hallbulki (dâhilde
ki muhitler onu tatbik etmez; fakat .geleniler
den alınmış folrar. Bunu İzah letımiyorlaır, (birçok 
mevad havaya gidiyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim izaih lettim. 
Bağlı olduğumuz ulhud ımucibincıe tanzim 'ettik. 
ve memleketin ımıililî menfaatini ide âzami düşü-
nıeeekler kadar düşündük ve .bellisi fazıla düşün
dük ive oma <gö,re de tarifeleri tanzim eltltik, bu
rada aralarında tefavüdolursa kabiliyeti tatbi-
kiyeısi yoktur. 

ABDULLAH A Z M E:f. (Eskişehir) — Efen
dim ıkuru yemişlerden Duhuliye Besimi alınaca
ğını ıMazlbata Muharriri Bıey ifade buyurdular, 
Cenalbılhak 'mıemlefeetimize ımuhltelif ımaızihardyeıt-
ler vermiş, bâzı yerde ımeyva yetişir, bâzı yer
de ısdbze yetişir, ıbâızı yerde Ihulbuıbat yetişir. 
Binaenaleyh ıhuıbubat yetişen yerde sebzeye ve 
kuru ımyvaya ihtiyaç vardır. Memleketimiz dâ
hilimde 'kuru yemiş 'Çikaralanlardan -(bu suretle 
resim almak, kuru yemiş bulunan yerleri ka
patmak, kuru yemiş yetiştirenileri himayesiz 
bırakmak 've lamları menetmek demektir. Yani 
sadden ımienetıneık demektir. Binaenaıleyh bu 
dördüncü fıkranın ıtamamıen Itayyını teklif ©de
rdim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Belediye 
Kanununun tamamen »tayyı mıemldketimizin, 
ahalinin lehinedir. (Daha doğru, öyle sesleri) 

ZEKİ B. (öümüşane) — 'Bu Sekide yap. 
malktanısa öyle yapmak dalha iyi olur. 

VEHBİ B. (Kareis) — Eğer bu şekilden (baş
ka bir şekil dünyanın Ihir yerinde vıarsa o şek
li. Iteklif buyurursunuz, zatıâiiniz de encümen
de bulundunuz. Başka mâkul bir şekil -varsa 
o vakit söz 'söylenebilir. Fakat mıevcudolan şe-
ıkii buldur, encümen 'bu şekli kabul .etmişitir. 
B,aşka suretle Belediye varidatı bulmak ihti
mali yoıktur, meğer ki, Ikuvvei kudsiye ile al-
ısun. Yoksa başka şekli yoktur. Bunlar hep 
âzamidir, belediyeler isterse tatbik .edeoektir. 
Eğer mıemlteketin ıbelediyelere itimadı yoksa 
o »halde belediyelere lüzum yoktur. Yalnız biz 
ımii mutemediz, itimat yalnız ıbiıze (mi inhisar iet-
(miş? Belediye heyetleri münıtalhap adamlar, 

ımultemıeıt kimseler değil midir? Elbette multe-
ıneıt .adamlardır. Elbette nıeımılekeıtkı ihtiyacı
nı düşünürler. (Reye ısesleri) 

Efendim Velhbi Beyin izah ettikleri veçjhilö 
kanunun 36 ncı ve 37 n̂ci 'maddeleri ıkalbul bu-
yurulımuştu. Kaibul edilen İra maddelerde, 'bu 
âzami (tarifelerde (her ımemlekeıt ikeındiısiindei]! 
gördüğü kabiliyete, kabiliyeti tatbikıyeye göne 
bir tarife yapacaktır. O ıtarifeyi meclisi umu
mi de tatbik edecektir. Tastiktem sıonra dahi 
tatbikatta 'müşkülât gördükleri şeyleri çıkar
mak !sa:lâbiye)tini mahallî belediyeler haizdir. 
Binaenaleyh katiyet yoktur, istisna -ve tayyın-
da ıınaihzur yoktur. Devletin meınafiine taaruız 
edecek ımahzurla:r ıgıÖrdüğü izamam tayyedilebd-
lir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dim makamı Riıyaselt ihsası ırey ediyoır. 

REİS — Efendim geçen .celselerde Ikaibull 
•edilen maddelerin ıhülâsaısıdır. Müzakere hitam 
bulmuştur. Döndüncü fıkra hakkında bir "tek
lif vardır. Eskişehir Miebusu Abdullah Azmi 
Efendi 'Hazretleri dördüncü fıkranın tamamen 
tayyını Iteklif ediyorlar. Tayyı ıkalbul ıedenler 
lütfen «İl kaldırsın. Tayyı kalbull leltımiyenıller 
lütfen îel kaldırsın. Tay Ikalbul edilmemiştir. 
Dördüncü fılkrayı lencümıenin ıtadili veçhile ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul eıtmiyen-
ler lütfen ıeıl kaldırsın. Efendim ımüsaade bu
yurunuz müşterek encümenin izah .ettiği tadil 
veçihile dördüncü' fılknayı kaibul (buyuranlar 
lütfen tayağa kalksın. Lütfen ofturunuz iefıen-
dim. Kaibul 'eitmiyenler ayağa kalksın. Fılkra 
kabul edilmiştir. Beşinci fıkraya ıgeçiyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim ,eski altın
cı fııkra, yeni beşinci fılkra: Kuru fasulye, ku
ra bıalkla, iböğrülce, noihuıt, mercimek, bezelye 
ve zeytin 'evvelce yirmi para ıteklif 'edilmişti, 
om 'para kaibul edildi. Patates, ısıoğan, ısarmıısıak, 
evvelice >oın para teklif edilmişti; ıbeş para ka-
'bul edildi. Kuru 'bamya evvelce iki kuruş 
teklif .edilmişti, yine iki 'kuruş olarak kaibul 
edildi. İrmıik, ınişaöta, makama ve her nevi şeh
riye, leırişlte, talbyoka, ısagurana, iararöt, sailep ve 
emsali yirmi para. 

REÎS — Efeındim, izahat fetiyen var ÎIM? 
(Hayır sıesleni) 

B'eşinci fılkrayı kabul ıbuyuranilar lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen !el kaldırsın. 
Bıeşinci fıkra kabul edilmiştir. 
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VEHBÎ B. .(Kara*) — ;Efemdim laltmcı fık-
ıra !eslkii yedinci 'fıkradır. Yulaf, tarhana, çav
dar, pirinç, idari, kuşyemi, susam, arpa, mısır, 
kaplıca, fiğ, burçak, kepeik ve saire emsalli on 
para kabul •ödilmişjtii, beş ıpara, bislküvi ve ek-
ımek (mayası yine diki kuruş. 

ABDULLAH AZMİ Ef. '(Eskişehir) — Efem-
diller Duhuliye Resmimin kabul edildiğini gör
dükçe köylüleri kasabaya girerlerken gölümün 
önüne ıgeitiriyorum, omların acınacak haillerini 
gözümün önüne getiriyorum. Ne ıhall feesibede-
cökleıriini vicdanınıza terk 'öderdim. «Simidi bil
cümle köylünün mahsulâtı (merkeze getirilip 
satılacak. Demek iki, arabalarla, ımenkeplerle ve 
saire ile gelen zahire ile şehrin (etrafında tab
ya yapılacak, müfettiş gidecek, onlardan para 
alınacak. Efendim ıbu eziyettir. Bu me auiüm-
dür nica ederim? M'adde kabul edilmiş ise fıka-
r.atın mümkünüttahsil olanlarım kabul edelim. 

v Rica ederdim köylüyü 'gözlümüzün önüne 'getir
miyorsunuz. Arkadaşlar köylünün arpası var, yu
lafı var. (Bınıiların ıhepsini Ikasalbada satar, köy
de satamaz. Zavallı köylülerden belediyeye va
ridat ıteımin etmek ıdeğıiıl, Ibu kasabadan müsıte-
fidolan iadamllaria ağır vergi ıtarh edelim. Ara-
basiyle, atiyle gezen, gazinosundan, camiinden, 
tekkesinden müstefidollan adamlara tarh ede
lim. Bu köylülerden ne Üsttiyoıruz ? Binaenaleyh 
bu maddenin ıtamamen ıtayyımı ıteklif ve nica 
ediyoıruz. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) - ^ Hocamın 
fikrine işıtirak ediyoiiuım. Faızla sıöz söylemiye-
•ceğim. Bu madde izaittir. Esasen yukarıda da za
hire nevinden şeyler var. Maddeyi tayyedelim. 
Ahaliye zıabmıet olmasın. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim Abdul-
iaih Azmi Efendi Hazretleri köıylülerıin vaziyetini 
tasvir ederken hakikaten 'bendemiz de mütees
sir oldum. Fakat belediyelere tahsis olunan bu 
vergileri almazsak belediyelerimizin halini de 
gördükçe (müteesısıir oluyorum. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bele
diyenin varidatı köylüden çıkmaz. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Müsaade buyuru-
* nuz efendim. Bendeniz kimsenin sözüne karış-

miadım. Efendim köylü 'beldenim imarına mec
bur [tutuluyor. Beldede oturan :adamlardan bu 
rüsumun alınması mevzuubahistir deniliyorsa 
bendenizin bu hususta başka (türlü (bir düşün
cem var. Eğer ben şehirde ^temaşaydım köy

lü imalını kime satacaktı? Ben şehirde oturdu
ğum içindir iki, köylü imalını ibana satıyor ve 
istifiade eddyo.r. Belediye Rüsumuna iştirak eıt-
nıeılidir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Komya4 — Burada 
o kadar ince nazariye yürümez. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Lütfediniz efen
dim, eğer biz memleketimizi' böyle «ıkalûbelâ» 
dan kalmış haliyle muhafaza eıtmek dltsiyorsak 
bunları kabul etmiyelim. Beildeılerimiızi bir par
ça insan yaşayabilecek (derecede temiz tutmak 
istiyorsak her türlü vergiye talbi tutacağız va 
beldelerimizi bu suretle imar edeceğiz. Köylü 
madem iki, malını 'getirip şehirde satıyor. Az 
çok omun 'da beldenin imarına yardım 'etımesi 
lâzımgelir ve en doğrusu da bodur. İsıtirhami 
ederim ıbelediyelerin vergilerine dokunmıyalım, 
bilâkis jarltıralım. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorulm) — Köylünün 
M'sil ettiği buğdaydan şehirdiler istifade edd-
yor. Binaenaleyh şehirliler de Aşar Yengisine 
iştirak etsin. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Ev
velâ Nafıa Vekili sabıkı Muhtar Beyefendiye 
cevap vereceğim. Buyurdular iki, (Ben kasaba
da oturmazsam köylü imalını İkime satacak?) 
Bu. kürsü millette, senlik benlik, köylülük şıe-
niriililk mevzuulbahsıoilamaz. Gaye, ımemilekete 
lâzım olan parayı vermektir. Bunu da memle
kette yaışıyanlar, servet ve samanı ve (iktidarı 
derecesinde vermelidir. Vergiyi âdilâne 'almak 
Hükümeti Cumhuriyemizin esas uımdelerin-
dendir. ISoırarım Beyefendiye, çiftçi çiftini sür- • 
mez, buğdayı yetiştirmez ve değirmene getirip 
öğütmezse şehirli ne yiyecek. Böyle şeyleri bı
rakalım. Ortada bir gaye var. Bu gayenin hu
sulü için herkes serveti nisbetinde vergi ver
mesi lâzımgelir. Çünkü memlekette herkes ser
veti nisbetinde iyi yaşıyor. Neden bu tarih tek
lifinde fukaradan çıolk almak, zenginden az al
mak gayeleri vardır? Meclisi Âli bu şeküli ıslattı 
edelbilir. Encümenler teşkil eder, birtakım usul
ler ve 'çareler bulur. Bu fıkra imüşiterek encü
mende ımüzakere edilirken arpa, mısır ve saire 
listeden çıkmış idi. Çünkü efendim, arpadan, 
çavdardan bir ıkuruş 'almak, bir de 'zam almak 
muvafık değildir, Iköylünlün Ikoynunda parası 
yok. Köylü mahsulümün yüzde yetmişini Aşar 
Kanunu icalbatiyle mültezime vermiş, (kendisi 
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,aç kalmıştır. Elinde kalanı Idıa ıgıöltlirürp şehirde I 
satmak içıin ıbir de Duhuliye Besimi verecek. An-
lıyamryorum bir koyumdan iilki posit, çıkar mı? 
'Gıeçienllerde arkadaşlar Iburıada (bu ıgidişle üç 
post ıda çıkar dediler. Evet aimema, kabili var
sa beş - altryüz post ıda çıkaralım. Rica ederim. 
elsaısen İbra mesele enıcümemıdıe ftayyedilmiştir. 
Zannederim, Iburıaya bir zühul eseri olanak /gel
miştir. Bendemiz tayyını teklif ediyorum. Son
ra bisküvi, ekmek mayası ıgeliyor. 'Bizde ek-
ımeık mayası, hamuru yo gururuz, eikşıir, imaya 
oma denir. Yok leğer Lordların yiyeceği 
bisküvlitleır varsa ve bumun kabiliyetli tatlbikıye-
isi de varsa Ibu vergiyi vaz'ediniz! FaJkaıt çav
dar, arpa, ımısır gibi ımevad üzerinde katmerli 
rüsum varittir. Rica laderim, !bu 'maddenin tay- I 
yi lâzımdır. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arka-
daışılar şehirlerin huızur ve refahından Mm faız-
lla 'istifade ediyorsa vergimin de omların sırtıma 
yüklenmesi icabederken biz yinıe un -çuvalıma 
vurdukça tozar kabilimden köylüye zam yapı
yoruz. Biir dul 'kadın bir lavruç tarhana ıgeıtirmiş, 
bir avuç musir getirmiş, bir avuç bulgur getir-
ımiş, ver Ibeleıdlye parası, ver belediye parası... 
(Bravo ısiaslerd, lalkışiar) Arkadaşlar bu nasıl 
manzara arz ediıyor, biliyor musunuz siz, aç, 
çınlak, saatlerce çamur içerisinde, soğuklarda 
mücadele ederek -gelmiş bir kadınım - baç top-
llııyaın adamlar azmil vaziyeıtiyle - yakasına sa
rılıyorlar. - Para vereceksin - «Ağam satıma-
dıım, ime vereyim?» «Torbanı veır, sırtındaki 
iabana veır, ayağındaki çarığını ver.» Arkadaşlar 

vazıiyeıt budur. (Doğru sekleri) Senelerce buna 
şahidoimuşnzdur. Siz de nefisimize müracaat 
ederseniz ıçıoik şeylere • şaihidalmuşsunuzdur. Ri
ca ediyorum, bu ıkö'tü 'manzarayı, bu acıklı 
ımanızıaırayı kaldırmak ve bu hali tmemeîtmek bi-
ızim elimizdedir. Eğer ıbelediy elere varidat bul
mak lâzımıgeıliyorsa itütün üzerine vergi koya
lım. Keyf için sigara içen iadam, duman savur-
. ırmak iiçikı parası olan adam, (belediyesine beş 
on para versin. Karın doyurmaz, susuzluğu ıgi-
dermez. Bu ıgibi şeylere vergi kıoıyalıım. İkinci
si ,narıgileye bir vergi koyalım, nargile içenler 
nargilesini öyle içsin. Sonra kahveye vergi ko-
yalım, üç, 'enfiyeye vergi (koyalım dört, par
maktaki yüzüğe vergi koyalım, beş, sakaklar
da tüller, ipekler içerisinde yüzen hanımların 1 
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I ipeklerime vergi koyalım altı. (Bravo sesleri) 
Avret ımalhallimi örtmekten âciz bulunan köylü
nün bir avuç tarhanasından verıgi almak hem 
vicdanınıza dokunur, hem de Allah'ın adaleti
me, ıgayr etime dokunur. Arkadaşlar ne kadar 
lüks eşya ıvarısa bunların hepsimden vergi ala-
ıllm. Kalpaktan, lâstikten, ıhaltitâ zenginin, re
fah sahibi loılan adamların Ibu <gtibd az - çıolk is-
rafata aidoian şeyimden para, vergi alalım. 
Köylüyü bırakalım. Bugün vazifemiz bunu 
âmirdir. Allahımız ıda bunu âmirdir. (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Petro
lü umuttular. Acaba petrolden bir parıça vergi 
alınsa iyi olmaz mı. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Bemol
den, kazanıyorum, onu ister miyim. Ulan, Ibeaı 
hakiki Türk oğlu Türküm ve Türkün öz evlâ
dıyım. Yavrum neler feda ettim, neler vermi
şim. Petrolün de Allah belâsını versin. 

HALİS TURGOT B. (Sivas) — Efendim 
bu fıkra cidden calibi dikkattir. Fakat beledi
ye heyetlerinin ıbu kanunu tatbik edip eıtme-
ımekte (muhtar 'olmaları dolayısiyle biraz ferah
lık geliyor. Yoksa halkifcaıten köylüye tamimdi 
edilen vergi gayet ağırdır. Bu maddede biıibas-
sa encümenin nazarı dikkate almadığı diğer 

, bir hususiyet var. Bir 'tarafta pirinç, diğer ta
rafta yulaf, löbür (tarafta kuşyeımii öbür ıtarafta 
arpa, mısır ve saire. Yamli bunların Ibir arada 
bulunması hakikaten şayanı dikkattir. Âşar'ım 
ne beliye olduğunu buraya gelen her arkadaş 
söyledi ve bunun hakkında herkesin sarih bir 
kanaati mevcut iken bir de buma Belediye Res
mi, Duhuliye Resmi, hem de yeknesak bir su
rette, 'tarh etmıefc doğru değildir. Yalnız bura
da bisküvi Ve ekmek mayası ıvar. Bunlar hariç
ten igeldikleri ve esasen ıbumlara katı bir ihltiya-

. dolmadığı için .ben bunları istisna eıtmiyoıruim. 
Fakat yulaf, çavdar, (tarhana gibi altıncı fıkra
yı ıteışkil eden aksam hiç ıbirbirine ımüsarvi me-
vad değildir. Aynı zamanda da doğrudan doğ
ruya köylüyü istihdaf ediyor. Binaenaleyh bu 
fıkramın tayyı lâzımıgelir. 

REİS — Efendim 'müzakerenin iki'fayeltiime 
dair teklif var. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul eıtmiyenler lütfen 

1 ellerimi kaldırsın. Müzakere kâfi ıgörükmüştür. 
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Riyaısdti Cellileyeı 
Altıncı fıikranıaı tamamem ftayyını itefcl&f ede-

ı*ilm. 
JMdşelhiP 

Abdullah Azma 

Riyaseti CeıMLeıye 
Bisküvi 'ye ekmek mayası mıüsltesna almak 

üzere diğer maddelere-meıvzıu Duıbuıliye Resmi
nin tayyunı teklif edenim. 

Dersim 
Feridun Fiikrıi 

Riyasete 
Müzakere okunan fiikradalkıi Reisimin yalnız 

İistanibuıl ve İzmir'e haısrı suretiyle feabuıliünü 
teMoıf ederim. 

ıBûaralhlisarı Şarlki 
İsmail 

Riyaseti Celiıleyıe! 
ıŞiıfıalheın İde iarz ettiğim veıçjhıile deridecsti imü-

zakere 'ölıan beşinci fıkranın köylünün gadri-
ıni ımueıilbolaciağı kaltî talundüğu'ndan tayyım 
teklif leylerim. 

Aksaray 
Besim Atalay 

RFİS — Efendim iki takrir fıkranın tamamen 
tayyım ihtiva ediyor. Diğer bir tarkir de fıkra
daki Resmin İstanbul ve İzmir'e hasrını teklif edi
yor. Diğer takrir de bisküvi ve ekmek mayası müs
tesna olmak üzere diğerlerinin tayjanı teklif edi
yor. Takrirlerden Feridun Fikri Beyin takririni 
reyinize vazediyorum. (Feridun Fikri Beyin tak
riri tekrar okundu.) Kabul edenler lütfen 'elle
rini kaldınsn... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenier lütfen ellerini kaldırsın... Efendim 
büsküvi ve ekmek mayası müstesna olmak üzere 
altıncı fıkranın diğer mevaddı tayyedilmiş tir. 
Diğer takrirleri reye koymaya hacet kalmadı. Şu 
halde altıncı fıkra bisküvi ve ekmek mayasından 
ibaret kalmaktadır. 

Fıkra 7. Hardal, baharat', biber ve zağferan 
ve anason ye tarçın kilosu dört kuruş.-

Sebze ve yemiş ve konserveleri (Kutu veya fı
çı derununda) yirmi para, 

Şişe turşuları beş kuruş, 
• Fıçıda her nevi turşular bir kuruş, 

Teneke veya mukavva kutu içinde toz halin
de her nevi hububat ve sebzeler dört kuruş, 

Çiçek tohumları dört kuruş, şeker yirmi para, 
meyva şekerlemeleri, hamur tatlıları, pastalar, 
pestiller, ceviz, fındık sucukları, reçeller, badem 
ve fıstık ezmeleri, bulama, hal viya t, kurabiyeler 
ve saireler bir kuruş, 

Çikolata, kakao ve çikolatalı şekerlemeler on 
kuruş, 

Tane kahve beş kuruş, 
Çay on kuruş, ömür otu, kuşkonmaz ve kahve 

kabuğu dört kuruş. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, hardal, ba
harat, biber ve zağferan, anason ve tarçın kilosu
na 'dört kuruş, sebze, yomiş ve konserveleri kutu 
veya fıçı derununda kilosundan yirmi para - ev
velce dört kuruş idi - şişe turşuları beher şişesin
den beş 'kuruş, fıçıda her nevi turşular bir kuruş, 
teneke veya mukavva kutu içinde toz halinde her 
nevi hububat ve sebzeler dört kuruş çiçek tohu
mu - kabili ekil tohumlar vardı, kaldırıldı - dört 
kuruş - komprimeler, vardı kaldırıldı - (nasıl ses
leri) istisna 'edildi. 

Şekerlemeler, kilosundan yirmi para. Meyva 
şekerlemeleri, hamur tatlıları, pastalar, pestiller, 
ceviz Ve fındık sucukları, reçeller, badem ve fıs
tık ezmeleri, bulama, halviyat, kurabiyeler ve sai-
reden dört kuruş idi, bir kuruşa indirdik. Çiko
lata, kakao ve çikolatalı şekerlemeler sekiz kuruş 
idi. On kuruşa çıkardık. Kahve dört kuruş idi. 
Beş kuruşa iblâğ edildi. Çay yirmi kuruş idi. On 
kuruşa tenzil ettik. Ihlamur tayyedildi. Ömir 
otu, kuşkonmaz ve kahve kabuğu dört kuruş. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Tatlı
lar buradaki aşçı dükkânlarmdaki tatlılar mı, Av
rupa'dan gelen tatlılar mı? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, bu maddenin içinde bir tane yabancı vardır 
ki, o da bulamadır. Bulama bizim dâhilde is
tihsal •olunur. Avrupa şekerlerinden istisna hâ
sıl ettirecek olanlardan birisi bulama, diğeri ele 
pekmezdir. Bu gibi istihsalâta kıymet vermek lâ
zımdır. Bundan yirmi sene evvel çobanların ye
diği bulama pekmez yerine bugün çay kaim ol
muştur. Belki arkadaşımız bundan haberdar de
ğildir. İşte bulama ve pekmez gibi istihsalâtı hi
maye etmediğimizden şekere revaç verilmiştir. 
Binaenaleyh Avrupa'dan gelen birçok şeyler ya
nında bulamanın hiçbir mevkii yoktur. Binaena
leyh bulamanın fıkradan tay ve Resimden istisna
sını teklif ederim. (Kabul sesleri.) 
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REİS — Efendim, bir tadilname veriniz, 
ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim köylüle

ri biraz fazla düşünmek endişesiyle belediyeleri 
«tamamen kurutmuş oluyoruz. Malûmuâliniz bu 
kanun belediyelerle bir mevcudiyet, bir hayat ver
mek için yapılmıştır. Eğer biz bütün varidatı be
lediyeyi felce uğratacak surette bu mevaddı tay 
ile işe nihayet verecek olursak belediyeler bugün
kü halinden yine 'kurtulamaz. Yanlış bir fikir var
dır ki, affınıza mağruren onu bir parça izah et-
ımek isterim. Yani alacağımız resim köylüye bâr 
oluyormuş, olmaz ki... Akıbetülâkıbe bu yük müs
tehlikin sırtına biner. (Hayır, hayır sesleri) Mü
saade buyurunuz. Hiç şüphe yok. Bir mal yüz pa
raya satılırsa üç kuruşa satılacaktır. (Hayır, ha
yır sesleri, gürültüler) Efendim bu bütün âlem
ce, bütün nazariyatı hukukiyeee kabul edilmiş bir 
kaide! umumiyei külliyedir. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Ne ka
dar izafet yapacak olursanız olun bu, kabul edi
lecektir. 

ŞÜKRÜ B. ('Devamla) — Bunu ben söylemi
yorum, işkembeden de çıkarmıyorum, bu bir ka
nunu iktisadidir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Gümrük
lerden gelenler hakkında öyledir. Fakat köylüle
rin getirdikleri başkadır. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bir mal üzerine ver
gi korsanız o mal yüz paralık ise onu (3) kuruşa 
çıkarmakla o adam onu müstehlikten almış olur. 
Yalnız bunun bir istisnası vardır ki, eğer bu mal 
alıcı bulamazsa, faraza gayet kıymettar mallardan 
ise ve alıcıları olan eşhas gayet mahdut ise o va
kit fiyatının tezayüdünden dolayı alıcılarının bir 
kısmı çekilir. Yani talipleri noksan olur. Ondan 
dolayı f azlaya satamaz. Yoksa her zaman alıcı bula
bilecek mallarda - sureti katiyode kaidei iktisadi
ye âmirdir ki - vâki olan zemaim müstehlike raci-
dir. Bu bir kaidei umumiyedir. (Hayır, hayır 
sesleri) Onun için çok rica ederim. Esasen bun
lar haddi âzami olarak tâyin olunur. Eğer bele
diyelere bir hayat vermek istiyorsak, şehirlerimizi 
şu hâli meskenetten kurtarmak istiyorsak böyle 
mütemadiyen tay cihetine gitmiyelim. Hepimiz 
köylüyü düşünürüz ve hiç şüphesiz ki, onun re
fah ve saadetini arzu ederiz. Fakat düşünülürse, 
bu vâki olan zamaim köylünün sırtına bâr olmak
tan ziyade müstehlike râ-eidir, yani şehir halkına 
râcidir. Binaenaleyh çok rica ederim. Hissiyattan 

mütecerrit bir tarzda karar verelim. (Müzakere 
kâfi sesleri.) 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim iki daki
ka evvel bir fıkra kabul ettik ve bundan yaş ye
mişleri istisna 'ettik ve kuru yemişlerden Resim 
almayı kararlaştırdık. Bu bulama dediğimiz, pek
mez dediğimiz, yaş yemişlerden maduttur. Rica, 
ederim, bunu iki dakika evvel kabul edilen bir 
fıkra ile istisna ettiğimiz halde iki dakika sonra 
Resim alıyorsunuz, bu yekdiğerine tezat teşkil 
eder bir şeydir. Hattâ enetim enin bu (bulama) 
kelimesini fıkranın içerisine koyması zaittir. Bi
naenaleyh (bulama) kelimesinin tayyı lâzımdır. 
(Müzakere kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim kifayeti müzaekre hakkında 
teklif var, müzakereyi kâfi 'görenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, iki takrir vardır. Zonguldak MebıİT 
su Halil Bey (Çay) m bu maddeden istisnasını 
teklif ediyor, Abdullah Azmi Efendi Hazretleri 
de (bulama) mm istisnasını teklif ediyor. Edirne 
Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin de (çay) in istisna
sı ile beraber (papatya., ıhlamur) vesairenin is
tisnasını teklif ediyor. (Onlar yoktur, sesleri.) 

VEHBİ B. (Karesi) — Onlar zaten yok efen
dim;- çıkardık. 

REİS — (Bulama) nın istisnasını kaıbu'l eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler el
lerini kaldırsın... (Bulama) istisna edilmiştir. 
(Çay) m istisnasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... 
İndiriniz 'efendim; 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arkadaş
lar rakıya karşıdır bu. 

REİS — ('Çay) m istisnasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... (Çay) m istisnası ka
bul edilmemiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Rakı
nın aleyhinde olanlar çayın istisnasını kabul et
miyorlar. Rakıya karşıdır bu! 

REİS — Efendim (bulama.) müstesna olmak 
üzere yedinci fıkrayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Yedinci fıkra bu şekilde kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak)- — Tatlı 
sucuklar desek daha iyi olur. Çünkü bademden 
ve saireden de yapılıyor. (Geçti sesleri) 
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REİS — İkinci fasıl, yedinci fıkrayı okuyoruz: 

İkinci Fasıl 
Meşrubat beyanmdadır 

Her nevi şuruplar (tıbbi olanlar müstesna) 
kilosu bir'kuruş; 

Zeytinyağı kiloda bir kuruş; 
'Sirke, pekmez, nardenin kilosu on para; 
Gazozlar, her şişesinden bir kuruş; 
Maden suları şişesinden bir kuruş; 
Şişe ile gelmiş müstahzar müsiller şişesi dört 

kuruş; 
Kolonya ve mayi halinde ıtriyat kilosu oniki 

kuruş; 
Pomada, krem, kozmantik kilosu yirmi kuruş; 
Tuvalet sabunları kilosu on kuruş; 
Âdi sabun ve sabun tozu yirmi para; 
Balık yağı kilosu bir kuruş; 
Susam, bezir yağları kilosu bir kuruş; 
Pamuk, kozala ve sair nebati yağlar kilosu beş 

kuruş; 
İspirto kilosu yirmi kuruş. 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, •ikinci fasıl 

meşrubattır. Sekizinci fıkra her nevi şuruplar 
(tıbbi olanlar müstesna) kilosu bir kuruş; Zey
tinyağı iki kuruş idi. Bir kuruşa tenzil ettik. Sir
ke, pekmez, nardenin on para. (Pekmez çıktı ses
leri) Gazozlar her şişesinden bir kuruş. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Zazoza 
on 'kuruş koyun! 

VEHBİ B. (Devamla) — Maden sulan bir 
kuruş, şişe ile gelmiş müstahzar müsiller, şişesi 
dört kuruş. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Tay!... 
VEHBİ B. (Devamla) — Rica ederim, Sıhhi

ye Vekâletinin de memuru mahsusu hazır olduğu 
halde menfaati ve mazarratı düşünülerek konul
muştur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — O halde 
ben mazarrat ve menfaatini düşünemiyorum. Es
ki bir tıbbiyeli olduğumu unutmayınız. 

VEHBİ B. (Devamla) — Her halde her şeyi 
bilmek lâzımgelmez Hilmi B'ey. Yirmibeş sene ev
vel tıbbiydi olduğunuzu hatırlıyorum. 

Edviyei müstahzara şişe derununda... Bu; kal
dırılmıştır. İstisna edilmiştir. Kolonya ve mayi 
halinde ıtriyat, kilosu on iki kuruş; Pomada, 
krem, kozmantik yirmi kuruş; tuvalet sabunları 
on kuruş; Âdi sabun ve sabun tozu yirmi para; 
balıkyağı bir kuruş. Susam; beziryağları bir ku

ruş; pamuk, kolza vesair nebati yağlar beş kuruş; 
İspirto, Heyeti Gelilenizee evvelce kabul edildiği 
veçhile yirmi kuruş. 

REİS — Efendim sekizinci fıkra hakkında söz 
istiyen var mı? (Pekmezi istisna sesleri.) 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, zannederim söz söylemeye hacet yok. Bulama 
istisna 'edildikten sonra pekmezin'de istisnası lâ
zımdır. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Reis Bey! 
Bir şey unuttuk. Ağda; ağda namiyle bir pekmez 
vardır. Yarın ondan belediyeler vergi .almaya kal
karlar. (O zaten maddede yok, sesleri.) 

REİS — Efendim, Gümüşane Mebusu Zeki 
Bey, sirke, pekmez ve nardenin istisnasını ve 
maddeden tayymı teklif ediyorlar. Sonra sekizin
ci fıkradan pekmez ve sirkenin istisnasını teklif 
ederim tarzında Eskişehir Mebusu Abdullah Az
mi Efendinin bir teklifi var. 

Riyaseti Celiieye 
'Sekizinci fıkradan pekmez ve sirkenin de is

tisnasını teklif ederim. 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

REİS — Efendim, iki takrir daha var. İki
si de sirke ile pekmezin istisnasını ve birisi nar
denin istisnasını teklif ediyor. „ 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Yâlnız sirke değil, narden de pekmez nevinden-
dir. Onların hepsinin birden istisnası lâzımgelir. 

REİS — Efendim, sirke, pekmez ve nardenin 
istisnası hakkında teklifler vardır. Biııaerfaleyh 
sirke, pekmez ve nardenin istisnasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celiieye * 
Âdi sabun ve sabun tozunun on para olarak 

kabulünü teklif eylerim. 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

(Gürültüler) 
REİS-—; Rica ederim efendiler; sükût ediniz. 

Ahmed Hamdi Beyin sabun ve sabun tozunun on 
paraya tenzilini teklif ediyorlar. Bu takriri ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilme
miştir. 
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Riyoseti Celileye 
Pomada, krem ve tuvalet sabunlarının cetvel

deki mislinin ikisine tezyidi, âdi sabunun tayyı-
nı teklif eyelerim. 

Van 
Münib 

REİS — Pojnada, krem ve tuvalet sabunları
nın iki misline tezyMini ka'bul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Şu halde efendim, sekizinci fıkradan (sirke. 
pekmez ve narden) tayyedilmiştir. Bu fıkranın di
ğer aksamını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Fasıl 
9 

Mahrukat 
Petrol yirmi para; 
Bakûra ve mazot iki kuruş; 
Benzin vesaire bir kuruş; 
Terementi, naftalin ve teolin kilosu bir kuruş; 
Katran, katran hulâsası ve madenî yağlar ıon 

para; 
Odun ikiyüz elli kilosu dört kuruş; 
Odun kömürü kilosu bir para; 
Kibrit, kav kilosu dört kuruş; 
ispermeçet, idare fitili bir kuruş. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, üçüncü fa
sıl mahrukattır. Burada petrol, bakûra, mazot, 
benzin vesaire vardıtr ki, bunlar aynen evvelce 
kabul edilen şekle göre konmuştur. Terementi, 
naftalin ve teolin bir kuruş, katran ve katran 
hulâsası, madenî yağlar on para; odun ikiyüz elli 
kilosu yani çekisi dört kuruş; odun kömürü ki
losu bir para, maden kömürleri tayyedilmiştir. 
Kömür makamında müstamel mürekkebat, suni, 
kömürler tayyedilmiştir. Kibrit, kav kilosundan 
dört kuruş, ispermeçet, idare fitili 'bir kuruştur. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, yine 'bu fıkrada köylüler tarafından 
kasabaya getirilen odun ve kömürü görüyorum. 
Çünkü bundan evvelki mevadda nasıl müşkilât ika 
.edileceksie odun ve kömürün köylerden kasabaya 
ithalinde de bu suretle müşkilâta duçar oluna
caktır. Sonra efendiler, bendenizin prensibi, esa
sen şimdiye kadar köylüye Aşar Vergisi gibi 
bir vergi tarh edilmiştir. Bundan sonra bir daha 

köylüye vergi tarh etmek günahtır. Binaenaleyh 
köylüden alınacak her şeyi istisna etmek lâzım-
gelir. Binaenaleyh odun ve kömürün istisnasını 
teklif ediyorum. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim bu
rada maden kömürlerini tayyedip de odun kö
mürlerini kabul etmek doğru değildir. Orman 
memurlarından köylülerin çekmiş olduğu ahvali 
anlamak için arkadaşlarımızdan Besim Atalay 
Beyin şiirini okumak kâfidir. Köylüler orman
cılar tarafından ne suretle soyuldukları, nasıl 
bir vaziyete düştükleri açık, sarih meydandadır. 
Sonra maden kömürlerini istisna edip odunu, 
kömürü kabul etmek bendenizce muvafık de
ğildir. Bu, doğrudan doğruya köylüye zulmet
mek demektir. (Tay sesleri) Binaenaleyh bu 
fıkradan odun ve kömürünün tayymı teklif edi
yorum . 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti tek
lif olunuyor. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın müzakere kâfi görülmüştür. Efendim üç 
takrir vardır; Abdullah Azmi Efendi Hazret
lerinin bir de Zonguldak Mebusu Halil Bey
le Bayezıd Mebusu Şefik Beyin takrirleri. Tak
rirlerin üçü de odun ve kömürünün tayymı tek
lif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın 
indiriniz efendim. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. (Vagonla gelenler hariç sesleri) 

AVNİ B. (Bozok) — Efendim bendenizin 
bir teklifim var.; Müsaade buyururlarsa arz 
edeyim. Maksat köylünün getireceği odun ve 
kömürlerin istisnası ise kabul edelim. Şimendi-

. ferle gelenlerden hiç olmazsa belediye istifade 
etsin. 

REİS •—• Efendim, odunla kömürün bu fi İc
radan tayyedilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Köylünün getirdiği tasrih edilsin 
sesleri) 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim bendeni
zin takririme köylü tarafından getirilen odun 
ve kömürlerin istisnası ilâve buyurulsun. 

REİS — Efendim rica ederim, takririnizde 
böyle bir kayıt yoktur. Şimdi ilâve ediyorsunuz. 
Bendeniz de şimdi Heyeti Celileye arz ediyorum. 
Efendim Halil Bey köylü tarafından getirilen 
odun ve kömürün istisnasını teklif ediyor. Ka
bul edenler lütfen ayağa kalksın... Kabul et
miyenler lütfen ayağa kalksın köylü tarafın-
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dan getirilecek odun ve kömürün istisnası ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim, dokuzuncu maddeyi kabul edilen 
istisnasiyle reye koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, dördüncü 
fasıl hayvan ağdiyesi hakkında idi, onu tayyet
tik. Binaenaleyh dördüncü fasıl mevaddı müte
ferrika oldu. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Kal
dırılmış mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Tayyedilmiştir de
nince yok demektir. (Teşekkür ederiz, sesleri) 
Efendim! Bu fasılda yani onuncu fıkrada lâstik 
mamulât ve linoleum ve muşambalar yüz kilosu 
yirmi kuruş; 

Tuğla, kiremit, kireç buradan kaldırılmıştır. 
Yalnız çimento kalmıştır. İki kuruş; tuğla, ki
remit başka şekle girmiştir. Yani burada çimen
tonun 100 kilosu, iki kuruş; 

Lüle çamuru iki kuruş; 
Çini, mermer ve somaki, iki kuruş. 

ZAMİR B. (Adana) — Kireç çıktıktan son
ra çimento kalır mı rica ederim! 

REİS — Efendim, sırası geldiği zaman tek
lif yaparsınız. 

VEHBİ B. (Karesi) — Granit çıkarılmıştır. 
Cam ayna iki kuruş. 

Teneke, çinko, bakır, kurşun ve mamulâtı 
iki kuruş; 

Tuğla ve kiremit yüz adedinden iki kuruş; 
Kaba kereste kaldırılmıştır, fabrika kerestesi 

kaldırılmıştır. (Niçin, sesleri) (İnşaat için, sa-
daları) Manifaturanın denk ve sandıklarının 
darası dâhil beher kilosundan iki kuruş; 

İp veya iplik yirmi para; 
Züccaciye beş para; 
Tuhafiye on kuruş; 
Hufafiye iki kuruş; 
Mevaddı hadidiye ve emsali, beş para, Alât 

ve edavatı zürraiye müstesnadır. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Reis Beye
fendi! Encümen lüle çamurunu izah buyur
sun ! 

VEHBİ B. (Karesi.) — Ona İktisat Vekili 
cevap versin. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim, 
Muvazene Encümenine bir madde teklif edil

miştir. Malûmuihsanınız, bizim yanan, yıkılan 
yerlerimiz vardır. Birçok vatandaşlar elyevm 
açıktadır. Bu nazarı dikkate alınarak mesken 
inşa edeceklerden on sene Devlet vergisi alma
mak için bir maddeH kanuniye konulmuş iken 
şimdi burada kiremitten tuğladan, resim alma
ya kalkıyoruz. (Kereste müstesna, sesleri) Ke
reste - fabrika kerestesini müstesna addediyor -
anlaşılan bunun esbabı da inşaatta 'Mimari için 
doğrudan 'doğruya efbniye aea'ba keresteden mi 
yapılır, cam, tuğla, kiremit, çimento »evin tama-
ma'tı nisaiyesinden adddunımuyor mu? Demek 
ki, yalnız kereste müstesnadır. Kiremitten para 
ver, camdan vergi ver, (bir 'taraftan Hükümet 
vergiyi on sene istisna için'bir maddei kanuni
ye teklif ediyor ve encümende 'bumu kabul ede
rek ıon sene vergiden affolunuyor. Diğer taraf
tan Ökuturva Resmi, ve Duhuliye Resmi alıyo
ruz ve diyoruz ki, kiremit ye camdan para ver! 
Bunun için memleketimizin yanan yerlerini na
zarı dikkate alırsak 'ki, izaten Ibu kanundan mak
sat imardır. Güya imar maksudolduğuna »göre 
o halde ıböyle meisfcen «olarak yapılacak olan ev
lerden ki, mesken 'olarak yapılacaktır. Yani 
memleketin imarı demektir. Binaenaleyelh 'ben
deniz (bunlardan Resim alınmasına taraftar de
ğilim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Köylünün 
getirdiği »bir okka tf>asulyesinden Resim alıyo
ruz. Bundan neden al'mıyalum. Şehirliler versin, 
ne olur? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Ne olacak, 
evlerin üzeri yine toprak »olur. 

MEHMED FUAD B. (Kastamionu) — Efen
diler Hükümet (belediyelerin canlandırılması 
için 'bu kanuna tecviz ediyor. İBtiyacaltı ve alın
ması mümkün olabilecek eşyayı düşünüyor, tes-
bit ediyor, 'encümene takdim »ediyor, 'encümeni 
âli de onları kâfi görmüyor, kendi kendine me
vaddı müteferrika diye şu dördüncü (faslı mey
dana çıkarıyor. Bu ise memleketin şu Iharap za
manlımda halkın çadırlar, tahtalar altında yat
tığı ızaman levazımı inşaiyeyi düşünüyor. Kire
mitleri düşünüyor. Bir ide lüle »çamuru denili
yor. Acalba bu lüle çamuru bir kınımızı toprak 
vardır IO mudur? Eğer onlardan'sa »çok varidat 
temin eder. Taşocakları Nizamnamesi ıgi'bi. Efen
diler bir ev yapılır. Kereste ucuz alınır da di
ğer mevaddı pahalı mal 'olunsa hasıl olur? Yok-
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sa eskisi gibi 'toprak da/mlar üzerinde yuvarlak 
mı çektireceksiniz rica ederim ? Beyefendiler be
lediyeler, 'temini ihtiyacı için kendilerine şu ka
nunla bahşedilen salâhiyeti, vergiyi suiistimale 
•meydan vermiyerek taımamiyle tahsil 'ederlerse 
belâganmağbeûâğ kâfirdir. Ycik, daha başka tür
lü ihtiyaç varsa Meclisi Âli ıonu takdir »eder, dü
şünebilir. Arzu buyurulursa şehirlere imar ve 
Ümran Vergisi tarlı edelim. Pakaıt bilvasıta ve 
bilâvasıta halkı rencide etme'kte, 'tatbikatından 
istifade çı(kmıyaeak surette bir araıba kiremit 
gelinken 'belediye ımiüf etti sini niçin kiremidi 
saymaya mecbur edelim? Valkt'iyle böyle 'olur
muş. Fiz*umania Hükümet bir vergi itarlhına kal
kıştı mı, kendisi düşiüme'mezise 'O vaktin vatan-
perveranı vergi ihdais ederlermiş. Biziim zama
nlımızda olduğu gibi ba'ca vergisi ihdas ettiler. 
Hayvanatı Ehliye Vergisi i'hdas ettiler. Nihayet 
Havvanattı Ehliye Vergisi için Kastamonu'da 
yinmidört saat 'zarfında afhali telgrafhanenin 
önümde içtima 'ederek 'sahalılara kadar altes yar
dırdı. RV-a ederim, m "'mildik ettin albvali ruhiyeşi 
ihtiyacı düşünülmelidir. Aklına her geleni bir 
vergi koyuyorum diye 'bunları Meclisi Âli ka
hiri etmez ya, fakat mlünaikaşası faile 'zaittir. Bu
rada 'bir meşale daiha vardır. Manifatura ip ve
ya iplik denklerinin veya sandıklarının darası 
dâhil olduğu hailde yirmi para 'konmuş. Bu yirmi 
para çok görüldüğü için encümene 'gitti. Bende
niz de 'âcizane encümende (bulunuyorum. Düşü
nüldü ve denildi iki, Ibu Avrupa'dan geliyor, 
onun için yirmi para az 'gelir. Dalhiliye Vekili 
Biey, on kuruş teklif eıttiler. Evvelâ yirmi para 
idi. Sonra 'birden on (kuruşa cılktı. Münakaşa, 
müzâkere neticesinde nihayet iki kuruşa indi. 
Deminden dediler ki, şehirlerdeki verir. Bu ma-
n'ifalturanm içerDsinde köylünün alaca entarisi. 
ddkunmuş donu, gömleği vardır. Sattığı 'yumur
ta para etmez, 'zahiresi evvelce ilkilbin kuruş 
ederken bugün (beşyüz kuruş eitmiyor. Zahiresi 
de yolk. Haredan alıyoruz ve papellerimizi ora
ya Veriyoruz. İstanbul ile Anadolu arasında 
gümrük <vaz'edildiği zaman bendenizin de ufa
cık bir dükkânım vardı. Orada 'manifatura satı
yordum. Köylü basmanın arşını kaç kuruş diye 
sorunca; tezıgâ.htar, (beşyüz Ikuruş, «'çlünlkü îsltan-
faül ile buranın arasına gümrük vaz'ed'ildi» dedi. 
Şimdi manifaturanın 'kilosuna ilkiyüz kuruş de
dik mi! O arşında iki kuruş olur. Zannederim 
nemleike'timizde bir dolku'm ananemiz yoktur. 

Halk bir iplik gereçdk ve 'bu iplikten alacasını 
evireeeiktir ve bunda deniliyor ki, hariçıten .gele
cekten alınacaktır. Hayır <efendi; dışardan gele-
cdkten almıyacaksın, içerden alacaksın. Zaten 
Avrupa 'bize daima malı yapıyor. Diyor ki, şu 
mal on kuruştur. İktisat VeJkili Beyefendiden 
soruyorum. Hiç bizim ımailnmız yötişmiş de al m 
'bunu yeyin demiş midir? Yok. Çünkü istiklâli 
iktisadimiz, isltiklâli ziraimiz yoktur. 

VEHBÎ B. fKaresi) — Neden yok, neden? 
MEHMED EITAD B (Devamla) — Hani mü-

eeısesatımuz yok ki.., M-üesS'esatunTzı vaparsanıız. 
O dokumaları 'kendiniz ydtiştirirsiniz, o vakit 
^ekâ'lâ alırsınız. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şuna isltiklâl deme-
vin'iz d'e, müessesaltımı'z deyiniz. İstiklâl! ilktis'a-
dimiz nekâlâ var. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bun-
^ar 'halki'miızın zararını ımucibolacak ve 'zanne
derim, 'bir müddet da'ha sabrederek: memleke-
+;imizde fabrikalarımızı vanacağız, sanaviimizi 
ilerleteceğiz ve Ibu husufta il'erliyeeeğiz, terak
ki eide'ce^iz. Biz kırmızı kaplı kitaba ba^lıvız. 
3 - 5 senede hali haızır ile geçinelim. O vakit is
tediğiniz zammı yanalım, istediğiniz rüsumu ya
nalım da 'memleketimizdeki köylülerimize felah 
bulduralım. Şimdiden köylünün alacalı alaca
dan bilvasılta vergi alarak onları çıplak 'bırak
mak: muvafık: değildir. Bunlar yaşıyan merha-
m'eitltir. öyle insanlar vardır ki, 'bir göımlepi bir 
sene değil, 'beş sene 'bile giyer, üzerinden dökü-
Tür de yine 'giver, yamalar, yamalar, yine ğiver. 
Gömleği yok. Rica ederim. Esasen bu fikra da 
sonradan icadedilmistir. Dahiliye Encümeni Âli
si. iktisatlımın, terakkiperver1] ie-in (göstermiş
tir. Bunun kamilen tayymı teklif ederim. . 

ZAMİR B (Adana) — Arkadaşlar yanan, 
vkılaın yerlerden bahsetmek zaittir. (Bu. hepi-
•;ıizce malûm olan bir şeydir. Hattâ memleketin 
i man için bir İmar Vekâleti bile ihdas ettik. 
Malûmuâliniz memlekette yapılacak inşaattan 
H0) «ene kadar vergi almmıyacağına dair bir 
sekil kabul ettik ve Heyeti 'Celileniz bunu bir 
kanun halinde bütün millete ilân etti. Fakat 
buıgün görüyorum ki bir insan ev yaptırmak 
Wn birçok müşkülât karşısında kalacaktır. 
Tuğla alacak. Efendiler, vergisini diyeceğiz. 
Çimento getirtecek ki ev yaptırmak için her
halde lâzımdır. Bir ev, bir bina yaptırmak için 

— 380 — 



I : 112 26 . 2 . 1340 C : 1 

mutlaka istimali 'zaruri olan şeylerdir. Efendi
ler, çiımento (getirttirecekler -ver 'bundan vergi 
diyeceğiz. Camsız ev olur mu? Cam da lâzım
dır. Camdan da vengi almıyor. Tuğla.. Tuğla
dan da vergi almıyor. .Binaenaleyh 'bunlar zait 
şeylerdir. Heyeti Ceiilenizden istirham ediyo
rum. 'Tuğla, kiremit, oam, çimentoyu bu Re
simden istisna edelim. Memleket için çok fay
dalıdır. Benim kanaatim Ibuldur. 

HALİL B. (Zonguldak) — O altmış liralık
tan yüzyirmi kuruş 'öbürlerimden kırk kuruş. 

ŞÜKRÜ İB. (Biga) — Hayır efendim,-alt
mış liralıktan (<60) kuruş, öbüründen de kırk. 

kuruş salâhiyetine de maliktirler. Mevzuubah-
SDİan şey, meselenin istisnasıdır. Yoksa «40» 
kuruştan «20» kuruşa, 'öbürüsü de «40» kuruşa 
indirilebilir. .Beyefendiler Ibu kanun, ..köylüyü 
pek az 'bir surette ralhnedar edebilecek <bir ka
nundur. Duhuliye demek, şehre (girecek eşya
dan alınacak Resim demektir. Ancak şehre gi-
ripde harice çıktığı ızaman (ondan yine Duhu
liye Resmi alınmaz. Omdan anıcak Transit Res
mi alınır ve ancak transit suretinde ıgelir ge
çer ve köylü bundan müteessir (almaz. Köylü 
tahta, kereste ve kiremidini en .çok âmillerden, 
yani şehirde 'bulunanlardan alınıp ive (köyüne 
nakleder ki onlar Duhuliye Resmine dâhil de
ğildir. Yine Ibu 'vengiyi 'şehirliler verecektir. Ve 
şehirde oturan adamlar Ibu 'vergiye tâbidir. 
Hükümet büyük ıbir 'hissi şefkatle (10) sene 
müddetle inşaatı muaf ıtuttu. Artık (belediyele
rin de bunlardan ıgayet az Ibir surette Resim al
ması büyük Ibir yük teşkil etmez. Binaenaleyh 
bu bapta bir takririm de vardır ki o da, keres
tenin Resimden istisna edilmemesine dairdir. 

REÜS — Efendim, Corum Mebusu Mustafa 
Bey müzakerenin kifayetini teklif ediyorlar. 
Müzakerenin kifayetini kâfi ıgörenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini .reye koyuyorum^ Efen
dim, müzakereyi kâfi .görmiyenler ellerini kal
dırsınlar. Müzakere kâfi .görülmüştür. Efen
dim, takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci faisıl alarak mevaddı ımüteferrika 

esasen 'Hükümetin teklifi harici tesbit edilmiş
tir. tayyını teklif ederim. 

Kastamonu 
Mehmed Fuat 

Riyaseti Celileye 
Kaba kereste, fabrika kerestesinin istisna 

edilmiyereik tarifede münderiç miktarda Du'hu-
liye Resmine tâbi tutulmasını ıteklif ederim. 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da tuğla 've kiremitin tanesi dört 

kuruştur."" Memleketin imarı matlup ive ıbir çok 
yerlerimiz harabolduğu Ihalde malzeme! imşaiye-
den Duhuliye Resmi Almak ımuafıkı akıl ve 
hikmet olamıyacağımdan malzemei inşaiye ile 
dâhilden tedarik edilmekte olan 'tuğla, kiremit 

HACI BEDİR AĞA (Malatya) — Pek doğ
ru.. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendim, bugün Mec
lisi Âli, herhalde fevkalâde bir ıhissî şefkatle 
memlu bulunuyor. Heımen herşeyi tayyetmek, 
istisna etmek cihetini iltizam ediyor. Demin de 
arz ettiğim tgilbi mavzuubahsolan kanun beledi
yelere bir hayat vermek için yapılıyor. Hükü
metin hissi şefkati yeni yapılacak olan inşaatı 
on sene vergiden muaf tutabilir. Fakat düşü
nünüz ki, belediyeler, aynı ısuretle ihareket edi
lebilecek kadar bir kudreti maliyeye sahip de
ğildirler. Hükümetle belediyelerin istitaatı ma
liyeleri müsavi değildirler. Şimdi me-vzuuibıafhso-
lan faraza kiremit veyahut tuğlanın Ankara'da 
bini y'/rmibeş liraya satılıyor. Halbuki benim 
dairei intilhalbiyem olan Çanakkale'de ibunun 
bini yedi liraya satılıyor. Aradaki fark 
(18) , liradır. Demiyorum ki buradakf tuğla ta
mamen 18 lira kazanıyor. Fakat ne olunsa ol
sun, iyi bir temettü temin ediliyor demektir. Bu
nun yüz tanesinden alacağımız iki kuruş oklu
ğuna nazaran demin arz ettiğim gaibi kaidei 
iktisadiye mucibince yine müstehliklere 'zam 
icra edilmediğini farz etsek bile yine en aşağı 
onbeş lira kazanmış olan bir amele bin aded 
kiremitte yirmi kuruş 'verıgi tarh edeceğiz ki, 
zannederim, bu şayanı istiksar değildir. Ondam 
sonra encümenin de bir .hissi semahatle, kaba 
kereste ive fabrika kerestesinin de istisnasını 
kabul etmesine bir türlü akıl erdiremedim. Çün
kü şimdi elime ıgeçeın bir iktisat ıgazetesinde 
Anadolu ince mal kerestesinin metre/mikâbı 
Türk binası olarak (ı0O) lira, kaim mal olarak 
kırk iki lira olduğu yazılıyor. Bundan da 
istenilen metremikâbmda iki kuruş Resimdir. 
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vesairenin Duhuliye Resminden istisnaisini tek
lif eylerim. 

•Eskişehir 
, Emin 

Riyaseti Celileye 
Yerli mamulâtımızın rekalbet 've 'revacım hi-

ımaye nıaksadiyle lâstik m^amu'lâtına fazlaca 
Resim vaz'ı muvafıkı maslahat olsa ıger ektir. 
Binaenaleyh bu fıkradaki lâstikler için yüz ku
ruş kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti 'Celileye 
Tuğla, kiremit, (çimento, camın işbu mad

deden .istisnasını teklif öderim. 
Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Malzemei inşaiyenin ale

lıtlak Resimden istisnasını arz ve teklif eyle
rim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Şükrü Bey, kereste Resim alınmasını isti

yor. Karadeniz kereste âmilleri (bundan muta
zarrır 'olacaıktır. İmar edilecek yerlerimizin 
menfaati de kerestenin Resimden affını ieabe-
der. Binaenaleyh keresteden Resim alınmaması
nı teklif ederim. 

Kastamıomu 
Halid 

Riyaseti Celileye 
Irp 've ipliğin istisnaisini teklif ederim. 

Sivas 
Halis Turıgud 

REİlS — Efendim, Kastamonu Mebusu Meh-
med Bey, Beşinci fasıl :olan mevaddı mütefer
rikanın (kamilen tayyını teklif ediyorlar. Zon
guldak iMebuısu Halil ÎBey ise malzemei inşaiye
nin alelıtlik ıbu fıkradan tayymı teklif ediyor
lar. Adana Mebusu Zamir (Bey de çimento ile 
camın .istisnasını teklif ediyor. .(Ret sesleri): 

VEHBt B. (Karesi) — İÛO kuruşta beş (para 
verecek efendim, fazla mı? 

REİS — Eskişehir Mebusu Emin Bey .mal
zemei iruşaiyeden Duihuliye Resmi almak muva

fıkı akıl ve (hikmet lolamıyacağından malzemei 
inşaiye ile dâhilden tedarik edilmekte 'olan tuğ
la, kiremit ve sairenin istisnasını teklif ediyor. 
Yani Zamir Beyin takririnin .aynıdır. Şu halde 
tay takrirlerini reye fcoyuyo.rum. Fuad Bey, 
(Beşinci fasıl olarak im ev addı (müteferrika 
esasen Hükümetin teklifi (harici tesibit edilmiş
tir. Tayymı teklif ederim) diyor. Tay teklifle
rini vaz'ediyorum. Kalbul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar tay teklifi ıkabul edilmemiş
tir efendim. Şu halde iZonguldalk Melbusu Halil 
Beyin âzami tay teklifi ıvardır ki, malzemei ni
saiyenin alelıtlak 'istisnasını teklif ediyor. Halil 
Beyin takririni reyiâlilerine koyacağım. Halil 
Beyin takririni kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar aksini reye .koyacağım ka'bul et
miyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Halil Be
yin tay teklifi kabul edilmemiştir. 'Zamir Bey 
de, tuğla, kiremit, çimento 've camın istisnasını 
teklif ediyorlar. Efendim, teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Aksini reye koya
cağım. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar kabul edilmemiştir efendim. Çanakkale 
Mebusu Şükrü Bey kerestenin istisna edilmeme
sini teklif ediyorlar. Encümen bunu istisna et
mişti. Kastamonu Mebusu Halid Bey de istisı-
nasını teklif ediyorlar. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Zaten istisna edil
miştir. 

REİS — Şükrü Beyin teklifini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar aksini reye ko
yacağım.' Kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar. 
Ka'bül edilmemiştir efendim. Emin ıBeyin tek
lifi Şükrü Beyin teklifinin aynı olduğu için 
reye vaz'etmiyorum. Efendim, Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi Efendi lâstiklere 100 ikuruş Re
sim vaz'ını teklif ediyorlar. KaJbul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Aksini reye koyuyo
rum. Ka/bul' etmiyenler ellerini kaldırsınlar. 
Ka'bul edilmemiştir efendim. (Sivas Melbusu Ha
lis Turgud Bey de ip ve ipliğin istisnasını tek
lif ediyorlar. 

HALİS TURGUD IB. (Sivas) — Reis Bey! 
Müsaade buyurulunsa izahat 'vereyim. 

REÜS — Buyurunuz efendim. 
HALİS TURGUD B. (Sivas) — Efendim, 

ip ve iplik malûmuâliniz mevaddı iptidaiyeden-
dir. Bilhassa köylüler kendi (çamaşırlarını doku
mak: için ip ive iplik istimal ederler. Dahilde sa-
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nayiin ileri ıgiclebilmesi için bu giibi hususa ta 
tesıhlât ıgöstertnıek lâzımdır. Bu münasebetle ip 
ve ipliğin istisnasını teklif ederiz ve kabulünü 
rica ederim. 

VEHBİ iB. (Karesi) — Köylü kendinin yap
tığı ipliği zaten kendisi -kullanacaktır. 

(Hayır, hayır sesleri) öyledir efendim. Bu
raya konan bıı Resim bunun için değildir. Hattâ 
dâhildeki fabrikaların yaptığı da değildir Kül
li ticaret işlerine mahsus bir resimdir. Bunun
la 'beraber isterseniz «Köylünün istilhsalâtı bun
dan müstesnadır» deyiniz kabul ederim. Yok
sa ıböyle /alelıtlak müstesnadır demek aleyhimiz-
dedir ve lehimizde bir hareket değildir. 

REİS — Efendim bıı teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini baldırısın. Aksini reye koyacağım. 
Ka'bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Fa
kat köylünün istihsalatmm istisnaisini kabul et
miştik. 

REİS -— Efendim, Müsaade ibuyurumız. Köy
lünün istihsalâtı köylünün 'önündedir. Mağa
zasında, dükkânında değildir. Şu ıhalde müşte
rek Encümenin tadili kalmamıştır. Bu tadili 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul 
etmiyenler lütfen elelrini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir efendim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Reis Be
yefendi. Bir noktaya nazarı dikkatlerini celbe-
deceğim efendim. Kuru fasulya, kuru ıbaikla, 'be
zelye gilbi şeyler zurraı ızrar eder. Çünkü ızaten 
vergisini veriyor. (Geçti <o sesleri). Hiç -olmazsa 
'zapta geçsin yazıktır, günahtır. 

REİS' — Rica ederim, müsaade buyurunuz! 
Madde 51. — İşbu kanun 1340 senesi Martın

dan itibaren meriyülicradır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsınlar. Aksini reye vaz'ediyorüm, 

Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırlsmlar. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde S'2. — İşlbu Kanunun icrayı alhkâmı-
na Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Reis Beye
fendi! Adliye Vekilini de ilâve edelim. Çünkü 
tecziye için bir ımadde koyduk. 

REİS — Efendimi Adliye Vekilinin de ilâ
vesiyle ımaddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Aksini reye vaz'ediyorum. Kaibul. 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Madde 
kabul edilmiştir. Efendim ımüzaikere esnasında 
aradan bâzı .maddeler tayyedildiği için kanu
nun madde numaraları ona göre değişecektir. 
Sebküne rapt hakkında Vehbi Bey bir şey söy
leyeceklerdir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, 23 ncü 
ımadde müzakere edilirken Canavar Resmi di
ğer hayvanat Resminin üç ımisli kabul edilmiş
ti. Fakat ara yerde bir de koyun için kabul 
edilmiştir. Yani onu takibettiği için âdeta (ko
yundan üç misli alınacak ıgi'bi anlaşılacaktır. 
Koyun ile diğer hayvan arasında gibi görüle
cektir. Onun için maddenin arasında zikredll-
ımesi, iki fıkra arasına girmesi lâzımıdır. O ımad-
denin o suretle ıtashihini rica ederim. 

REİS — Kanunun heyeti uımumiyesini tâ
yini 'esamiyle reye koyuyorum. 

Efendim, reylerini istimal buyunmıyan rü-
feka lütfen istimal etsin. İstihas ali âra hitam 
bulımulştur efendim. Efendim netice! arayı arz 
ediyorum : Araya iştirak eden azayı kiramın 
adedi (155) tir. (125)* KaJbül, (,21) Ret, (6) 
müstenkif vardır. Bir de isti'hasali aradan sonra 
verilmiş rey vardır. Binaenaleyh ımevcut (159) 
dur. Kanun 127 rey ile kabul edilmiştir. On da
kika teneffüs etmek üz'ere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Celse : Saat : 4,15 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzaiker&t : Saat : 4,55 

Reis — ismet Bey 

Kâtipler : Ragıb B. (Zonguldak), Mahmud Bey (Siird) 

RECtS — Celse açılmıştır efendim. Köy Ka
nununun müzakeresine başlıyorulz. 

2. — Köy Kanunu Lâyihası (1/399) ve Da
hiliye ve Adliye Encümenleri müşterek mazba
tası : 

5. — Evlerden dökülecek pis suların kuyu, 
çeşme, pınar sularına karışmıyarak ayrıca akıp 
gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak. 

REİS — Beşinci fıkra hakkında söz isıtiyen 
var ,mı ? Beşinci fıkrayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etımiyenler 'el kaldırsın. Ay
nen kabul edilmiştir efendim. 

6. — Köyde evlerin etrafını ve köyün so
kaklarını teımiz tutımak ve her ev kendi önünü 
süpürımek. 

REİS — Altıncı fıkra hakkında söz istiyen 
var mı? 

TALÂT B. (Kângırı) — Bendemiz bir şey 
sual edeceğim. Malûmuâliniz köylerde duvarla
ra ekseriyetle tezek yapıştırırlar. Bu fıkra ile 
onlara mâni olacak ımısmz? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, zannede
rimi köylerde bunun kabiliyeti tatibikiyesi yok
tur... Bizim köylerimizde 'değil. Fakat îbu hava
lideki köylerde bu yapılıyor. Mahrukat noksan 
olduğundan bunları yapmaktan başka çare 
yoktur ve bunlara mümanaat olunamaz... 

SADIK B. (Karahisarı Sahi'b) — Vehbi B e y , 
«Her ev» diyorsunuz. Her ev sahibi demek de
ğil imidir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Tabiî efendim. Zik
ri mekân ve idarei mekândır. 

EEİS — Efendim. Altıncı fıkra hakkında 
baışka söz istiyen yok. Kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul buyunmıyanlar el kal
dırsın.* Kabul edilmiştir efendim. 

7. — Çeşme, kuyu ve pınar başlarında güb
re, isu birikintisi bulundurmayıp ıdaima temiz 
tutmak. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Oraya bu fıkranın 
ilâvesi lâzımdır; «Ve fazla suların etrafa yayı
larak bataklık yapmaması için akıntı yapmak» 
Efendim ımalûmuâliniz çeşmelerin, kuyuların 
önünde bataklıklar olur. Onun önüne bir mec
ra yapılırsa akar, igider. Onun için bu cümlenin 
ilâveısini teklif edıiyoruz. 

Riyaseti öelileye 
Bu fıkraya «Çeşme ayakları bataklık yap

mamak için mecra açmak» cümlesinin de ilâve
sini teklif ederim. 

Kângırı 
Talât 

REİS — Efendim encümenin teklif ettiği 
fıkra kâfi midir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Kâfidir efendim. 
REÎS — Efendim o halde ilâvesi teklif edi

len fıkra ile beraber son şekli okuyalım. 
7. —• Çeşme, kuyu ve pınarlar başlarında 

gübre, süprüntü bulundurmayıp daima temiz 
tutmak ve fazla suların etrafına yayılarak ba
taklık yapmaması için akıntı yapmak. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ve dö
külen suyun demeli. 

REİS — Efendim encümenin ilâvesini teklif 
ettiği fıkra ile beraber yedinci fıkrayı reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

8. — Köyün süprüntü ve gübreliğini köyden 
uzakta, yol üstü olmıyan sapa ve rüzgâr altı 
yerlerde yapmak ve herkese o gübrelikten ayrı 
ayrı yerler gösterilmek. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? 
EMÎN B. (Eskişehir) — Bunlar, köyden ha

riç yapılamaz efendim. Köyde mahfuz bir yer
de dıvar yapılıp üzeri örtülür denebilir. Fakat 
çiftçi, sabahleyin gübre mi taşısın, yoksa çifte 
mi gitsin. Rica ederim. Yapılacak şey kabili tat-
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bik olsun. Mahfuz ve üzeri örtülü bir yere ko
nabilir. Çünkü gübrenin kııvvei inbatiyesini kay
betmemesi için üzeri örtülmek lâzımdır. Mahfuz 
bir yer lâzımdır. Fakat, «Köyden dışarı» denin
ce kabili tatbik değildir. Bu nasıl olur? 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Köyden dı
şarı götüreceğine tarlasına götürmek daha iyi
dir. Sonra iki emek olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Anadolu-
nun birçok yerlerinde bu gübreleri hiç kimse za
yi etmez. Başında kavga bile olur. Köylünün 
kimisi yakmak, kimisi tarlasına atmak için top
larlar. Yani ormanı çok olan yerler tarla için, 
olmıyan yerler de yakmak için bu gübreleri top
larlar. Fakat bâzı yerler vardır ki, seksen se
nelik gübre yığılmış kalmıştır. Ve hiçbir vakit 
kaldırılmamıştır. Çünkü: Oralarda hem arazi 
geniştir, münavebe ile ziraat yaparlar ve hem 
de ilişikleri yoktur, yakacakları vardır, odun
ları vardır, gübre yakmazlar. Binaenaleyh kö
yün içinde gübrelerin dağlar gibi yığılmasına 
elbette Heyeti Celileniz r*azı olmaz. Bu gübre
ler, yol üzerine ve sokaklara atılmıyacaktır yok
sa herkesin kendi keyfiyle avlusu ve sairesi var
dır. Oraya kor, kimse bir şey diyemez. 

MUSTAFA FEYZİ Ef., (Konya) — Efen
dim, malûmuâlinizdir ki, yapılacak kanunlar 
(maslahata muvafık olmalıdır. Bendeniz bu mad
dede bir /maslahat görmüyorum. .Sebebi : Ova 
köylerinde odun, kömür ve ısaire olmadığı için 
bunların kışın yakacakları, hayvanların ıgübre-
sidir. Bunu da kendi evinin kenarınlda fbir ma
halli mahsusunda alelusul 'bir yere serer. Ge
len, giden onu çiğner. Bir topaç haline gelir. 
İşte köylünün kış ve yaz yakacağı budur. Yeme
ğini onunla pişirir, ekin biçenlerin ekmeğini 
onunla hazırlar. Binaenaleyh, köy ahalisine, bu 
gübreyi köyün kenarına götürün delmek doğru 
olamaz. Bu gibi yerler de istisna edilmelidir. 
Odunu olan mahaller için olursa aklım erer. 
Odun olmıyan yerlerde bu zaruridir. Nasıl tat
bik edersiniz? Bu âdeta kanunu tabiidir. Ka
nunu tabiiyi »menetmek mümkün olamaz. 

TUNx\LI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim, takrir vermiyeceğiim. Encümenden istir
ham ederim dikkat buyursunlar. Köyün 'süprün
tülüğü ile gübreliği 'bir fıkraya konulmuş. Hal
buki; bunlar tamamiyle ayrı ayrı şeylerdir.' Şu 
halde, evvelemirde hu fıkrayı ikiye ayırmak 

lâzım gelir. Birincisi : Aynen... Fakat gübreler 
kelimesi kaldırılmak şartiyle kabul edilmiştir. 
Gübreliğe gelince : Arkadaşlar bizim köyleri-
ımizde iki karar devam edip gidiyor. 

Birincisi, ister köyün -dışarısında umumi bir 
gülbrelik olsun, isterse köyün içinde ve her evin 
avlusunda 'hususi bir gübrelik olsun, yağmur 
altında bu 'gübreler bütün eevlherlerini, toprağı 
besliyecek olan gıdalarını kaybederler. Halbuki 
gübreden ımatlübolan, .cevheri gitmiş olan bir şe
yi toprağa atmak değildir. Şu halde madde, ga
yetle mühimdir. İstirham ederim, lütfen şu tek
lifi kabul buyurunuz. «Her ev İbir 'gübrelik ku
yusu kaıni'zaya mecburdur'» diyelim. 'Maatteessüf 
bunun daha ilmî ve fennîsini teklif edeımiyece-
ğiim. Bunun asıl fennîsi çimento ile çevrilmiş, 
sıvanmış 'bir havuz şeklinde olur ve o havuzlarda 
gübreler; birkaç sene beslenerek yana yana ken
di kuvvetini tezyideder ve o toprağı daha ziya
de 'besler. Fakat köylülerimizi çimento almaya, 
havuzlar yaptırmaya bilmem ki mecbur kılabi
lir miyiz?.. Hiç olmazsa «G-übre kuyusu kazmak 
mecburidir»1 diyelim. Bilmem bu bapta Encü
men ne 'buyuruyor ? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, ormanı olan 
memleketler arazisinin kuvvei inbatiyesi tabiî 
sair yerler gibi değildir. Gübre gayet kıymetli
dir ve rençber, yalnız gübre almak için hayvan 
besler veyahut başkasından alır, getirir, 'gübre
sinden istifade etmek için ahırına bağlar. Bina
enaleyh 'bu gübrelikleri köy haricine yapmak, 
şuraya kaldırmak suretindeki bu fıkra kabili 
tatbik değildir. Bir müddet tâyin edilmelidir. 
Altı ay zarfında hem gübreliğin etrafını muiha-
faza edecektir ve hıeim de o çirkin manzara or
tadan kalkacaktır. Altı ay sonra icabederse tar
lasına vie sair bir mahalle defedecektir. Çünkü : 
Ondan evvel hayvan damında, bulunur. Gübre * 
birikir. Bizim memleketimizde birbuçuk metre 
kar yağar, ne araba ve ne de hayvan işler Altı 
ay bunun kabiliyeti tatbikiyeısi yoktur. Kış bi
tince gülbre kalmaz, tamamen kaldırılır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) ^ - Odanın için
de mi otururlar Allah aslana... 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ne 'yapsın efen
dim? Birbuçuk metre karda nasıl kaldırsın? Bir 
buçuk metre karda, araba, bayvan işler mi? İs
tirham ederim. Bir yere götüremez. Yalnız güb
reliğin etrafını tahta veya çit ile muhafaza et-
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tinmek kabil olabilir. Onun için bu yolda bir 
fıkra teklif ediyorum. Kabulünü istirham e'deritrû. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Efendim, 
yukarda bir altıncı fıkra kabul ettik, Bu fıkra
da «Köylü, evlerin etrafını, siokakları temiz tut
mak, Ihe'r ev kendi önünü temiz tutmak mecfeuri-
yetiridledir» dedik. Şu haHde bu fıkraya itiraz 
edersek köyün önü nasıl süprülecek ve köyün 
içleri nasıl temizlenecektir? 

Malûımuâliniz o,rlman ıolan yerde (gübre
leri, köydün sokağında 'biriktirerler. Köylerde1 

öyle dar sokaklar vardır ki yağmurdan, kara
dan bu göller, âdeta çamur, batak olur. insan, 
içerisine giremez. Diz boyunca olur. Şayet 
odunu yoksa bunu yazın yine köyün ortasında 
bırakırlar. Yaz geldi mi kasnaktan geçirirler. 
Köyün içerisinde bir taaffün devam eder, gider. 
Bunları hepimiz biliriz. Encümen bunun üze
rinde çok düşündü. Çok imali fikretti. Herkes 
gübresini bir yere toplasın, dedik. Fakat bu
nu da yapamadık. Çünkü: Sonra tefriki müş
kül... İyisi mi dedik; köyün ittisalinde, köyün 
manzarasını fena hale sokmamak için köyün 
haricinde ayrı, ayrı yer gösterilsin. Herkes 
ahırından gübresini sepet ile, teneke ile oraya 
götürür. Bilâhara tezeğini ve sairesini orada 
yapar, işte neticede bunu tesbit ettik. Bina
enaleyh bu fıkraya itiraz edersek altmcı fıkra
nın tatbiki nasıl mümkün olur ? 

•Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendiler, 
kanunlar, her zaman vaz'ı hazırı tesbit etmez. 
Bazan da insanları bir derece tekamüle sevk 
eder. Bu fıkra, memleketi vaz'ı hazırından 
vaz'ı medeniye irca eden bir fıkradır. Mesele, 
meselei fenniyedir. Gübre veya süprüntüyü 
odanın içerisinde veya evin kenarında bırakmak, 
bin türlü hastalıkları bais olmak demektir. Bi
lisiniz ki gübre «Tatanoz» yani kazıklıhumma 
denilen hastalığı tevlideden bir mikrop vardır. 
Diğer memleketlerin heyeti umumiyesinde dahi 
gerek gübre olsun, gerek süprüntüler olsun 
bunların mesakinden itibaren uzak bir mesa
fede olması zarureti fenniyededir. Onun için 
istirham ederim bunu kabul buyurunuz. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Gayri-
kabili tatbik!... 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Bu husus 
«emnezafetü mineliman» denilen bir şey var
dır. 

MEHMET FUAD B. (Kastamonu) — Bu 
maddenin kabulünde bir mahzur yoktur. Ben
deniz çiftçiyim. Herkes için, her şeyden evvel 
sıhhat lâzımdır. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür efendim. 

Efendim takrirler var; okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci fıkranın berveçhiâti tadilini teklif 

ederim : 
(Köyün süprüntülüğünü köyden uzakça, yol 

üstü olmıyan, sapa ve rüzgâr altı yerlerde yap
mak ve her evin gübreliğinin kapalı bir kuyu 
halinde bulunmasını temin etmek) 

Çanakkale 
Şükrü 

REİS — Efendim Şükrü Bey, köyün süprün
tülüğünü köyden uzakça ve yol üstü olmıyan, 
sapa ve rüzgâr altı yerlerde yapılmasını ve her 
evin gübreliğinin kapalı bir kuyu halinde olma
sını teklif ediyorlar. Bunu reyiâlinize koyaca
ğım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

Riyaseti Celileye 
Şu fıkranın ilâvesini teklif ederim. 
Köyün cami, mektep gibi yapılarına tezek 

yapıştırılmaz. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim köylerde bir âdet vardır. Umumi, hususi 
bina demezler rasgeldikleri yere yapıştırırlar. 
Mektep, cami, mescit gibi yerlere tezek yapıştı-
rılmamasını teklif ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Efendim, müsaade ederseniz, böyle 
müstakil ayrı fıkra olacak teklifleri encümene 
veriyoruz. 

BİR SES — Nazarı itibara alınmadı ki... 

REİS — Efendim sekizinci fıkrayı kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmemiştir efendim. 
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Fıkra 9 .— Her köyün bir başından öbür ba
şına kadar eaprastlama iki yol yapmak. (Bu yol
lar, köy meydanından geçecektir) 

REİS — Söz istiyen var mı ? 
TALÂT B. (Kângırı) _ Efendini (Yollar 

köy meydanından geçecektir) Tâbiri yerine 
(Köy ortasından geçecek) Tâbiri konulmalıdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim köyün mey
danı her zaman ortasında olmaz. Bazan köyün 
yanı başında, bazan da bir ucunda olur. 3,[ak
sat mümkün olmazsa kenarında bir meydan aça
caktır. 

TALÂT B. (Kângırı) — Yeni yapılacak 
köyler için efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — O başka efendim. 
REİS •— Efendim encümen izahat verdi. Do

kuzuncu fıkra hakkında başka söz istiyen yok
tur. Dokuzuncu fıkrayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyeuler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Fıkra 10. — Köyün büyüklüğüne göre orta 
yerinde ve mümkün olamazsa kenarında bir 
meydan açmak. 

REİS —• Söz istiyen yoktur efendim. Onun
cu fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etrniyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 11. — Köy meydanının bir tarafın
da ağalar derneğinin toplanıp köyün işlerini gö
rüşmeleri için bir köy odası yapmak. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
TALÂT B. (Kângırı) — Efendim nıalûmu-

âliniz köylerde birtakım adat vardır. Memurine 
ve ziivvarb konak verirler. Bunlar için köy 
namına konak verilmesinin fıkrasının ilâvesini 
teklif ederim. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Ceb
ren mi besliyecek? Köylünün hamiyetine bırak
malı. Yoksa mecbur tutamayız. Memur hem 
maaş alsın, hem bedava yemek yesin, mecbur 
tutamayız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim, 
Talât Beyin teklifini kabul, edersek köylünün 
her konağa yemek vermesi mecburi olur. Gekm 
her misafire yemek vermesini neden köylüye 
tahmil edelim? Âdet başka meseledir. Kendisi 
isterse verir. Kanunen böyle bir şey yani kö
yünüze her kim gelirse yemek vereceksiniz... Gi-
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I bi bir kayıt koymak doğru değildir. Köylünün 
misafirperverliğini hepimiz biliyoruz. İsterse 
verii", fakat kanunen mecbur tutamayız. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim müsaade 
j buyurun. Şurada bir fıkra zapta geçsin. Efen

dim hepimiz her zaman arzu ediyoruz ki köy
lüye gelen jandarmalar, tahsildarlar, keşif 
memurları ve saire köyden meccanen bir şey 
almasınlar, para ile alsınlar! Bunu burada de-
faatle söyledik. Eğer şimdi böyle bir şey kor-
sak... 

TALÂT B. (Kângırı.) — Vehbi Bey! Bu 
memurlar için değildir. Köyün çobanları var
dır. Onlar içindir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim köyün ço
banına, korucusuna verilecek ücretler teamül 
ne ise o surette verilir. Aşağıda gelecektir. 
Yoksa, böyle bir fıkra koyup da. mecburi ziyafet 
verilmesi hiçbir zaman olamaz. 

REİS — Efendim, Kângırı Mebusu Talât 
Beyin teklifi köy namına konak vermektir. Bu
nu nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Nazarı mütalâaya 
almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâ
aya alınmamıştır. 

VEHBİ B. (Karesi) — (Muhtar ve ihtiyar 
meclisinin) denecektir. 

REİS — Efendim fıkra şu şekli alıyor: «Köy 
meydanının bir tarafında muhtar ve ihtiyar 
meclisinin toplanıp köyün işlerini görüşmeleri 
için bir köy odası yapmak» 

Bu fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyeuler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

{ Fıkra 12. — Köy, yol üzerinde uğrak ve ko
nak ise köy odası yanında ocaklı ve ahırlı bir 

I konuk odası yapmak. 

Dr. FUAD B. (Kırıkkiîise) — Efendim bu
rada, (Ocaklı ve ahırlı bir konuk odası yapmak) 
Bir oda yapmak gibi bir mâna ifade ediyor. Ya
ni hepsi bir odada mürokkebolmak gibi bir 

I mâna anlaşılıyor. Bu ayrı ayrı tasrih edilirse 
daha iyi olur zannederim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim malûmuâli-
niz her hangi bir ağanın köyde odası olabilir. 
Her köyde, üç, dört, boş odanın heyeti umumi-
yesine yalnız (Oda) denilir. Ahır, samanlık ve 
üç, dört odasiyle oda namını alır. Oda demek, 

j konuğun konacağı konak demektir. 
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HALİL B. (Zonguldak) — Bu konuk, oda
sında köylü her hangi bir ücret alacakmı, almı
yacak mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Biz burada bunu 
yazmadık. Alacak da demedik, almıyacak da 
demedik. İsterlerse alırlar. Fakat ekseriyetle 
köylüye yine köylü misafir olur. Meselâ Simav'
dan kalkan bir köylü Balıkesir'e bir haftada 
gelebilir. Tabiî bu bir haftalık yolda geceleri 
köylerde kalır. Binaenaleyh bunu kendilerine 
bırakırsak daha iyi olur. İstediklerinden alır
lar. İstemediklerinden almazlar. Köylüler hv 
kanunu ellerine aldıktan sonra her halde çok 
açılacaklardır ve istediklerinden parayı alacak
lardır. 

TUN ALI HİLMİ B. , (Zonguldak) — Efen
dini' burada yol üzerinde demek, zannederim 
tamamiyle zaittir. Uğrak olan yer zaten y>J 
üzerinde olur. Fakat yol üzerinde olmazsa ne 
yapacağız1? Bir atlının yarım saat öte tarafa git
mek mecburiyeti vardır ve köye uğrak demek
tir. Çünkü oradan geçmek mecburiyeti vardır 
Şu halde (Yol üzerinde) tâbiri tayyedilin eli
dir. Saniyen aşağıya bir fıkranın ilâvesini tek
lif edeceğim: - Bu millet, misafirperverdir. Ar
tık bununla iftihar etmek elverdi. Deminki gi
bi takrir vermiyeceğim. Encümen dikkat bu
yursun hattâ müzakerenin kifayetine karar 
verilse bile mütalâatıma encümen, tarafından 
ne denilecekse beyanı mütalâa edilsin. Arka
daşlar teklifim köy odasına muhtarlık meclisi
nin - Kusura bakmayın dilim alışmış - Muhtar
lık meclisi diyorum. Ben burada yokken ihtiyar 
meclisi demişsiniz. Bilemem «İhtiyar» tâbirini 
nasıl muvafık görmüşsünüz? - Tâyin edeceği 
ücreti her yolcu vermeye mecburdur. Bu para 
köyün mektebine sarf olunur. İkincisi; fKöy 
odası yapmak) denilmiş değil mi efendim? Tür İl
çeme biraz daha uygun bir tâbir söyliyeyim ki 
«arkadaşlarımın, ilişmekte oldukları gibi za'fı 
ifade burada vardır - «Ahırlı ocaklı bir konuk
luk yapmak» 

" ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Konuk evi yapmak. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) -— Konuk 

evi dersek belki odası da, ahırı da içinde dâhil 
olarak anlaşılır. Fakat asıl teklifim arkadaşlar, 
bunlar için vakit kaybetmiyelim - En sonu
na şunu koymalı: (Fakat parasız yemek çıkar
mak memnudur). # 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
müsaadenizle bir iki kelime hakkında söyliyece-
ğim. Burada (Köy odası yanında ocaklı) den
miş. (Köy odası yanında ahırlı ve ocaklı bir ko
nuk) dersek daha iyi olur. Yani (Ahırlı) ke
limesinden sonra bir de (Ocaklı) kelimesi ilâve 
edilsin. 

REİS —• Efendim, (Yol üzerinde) fıkrasının 
tayyını teklif ediyorlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bir köy
lünün eline şu maddeyi verip okuduktan sonra 
ınlar mı, anlamaz mı? (Anlar sesleri) Anlarsa 
bu madde kâfidir, (kâfi, kâfi sesleri) 

REİS —• Efendim, burada (Ahırlı) kelime
sinden sonra (Ocaklı) kelimesinin ilâvesini tek
li' ediyorlar. Encümen bu hususta ne buyuru

yor? 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim madde, 

vazıhtır. 
REİS —• Efendim, madde vazıhtır diyor

lar. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Besle

yin köylü yolcuları... 

REİS —• Efendim onikinci fıkrayı reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ret !... 
Fıkra 13. — Köyde bir mescit yapmak. (Ye

niden yapılacak ise köy meydanının bir tarafına 
yapılacaktır.) 

REİS —• Söz istiyen yoktur efendim! Bu 
takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum, kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Fıkra 14. — Köyde bir mektep yapmak (ye
niden yapılacak ise köyün en havadar bir tara
fına yapılacak ve mektebin her halde bir bah
çesi bulunacaktır.) 

HAMDİ B. (Bozok) —- Efendim senelerden 
beri köylerde iptidai mektebi yapmak köylülere 
aittir diye, bir kanunda sarih bir madde var
dır. Fakat köylülerin mektep yapmaya iktidarı 
olmadığı için köylüler 'mektep yaptıramamıştır. 
Çünkü köylülerin iktidarı yoktur. Halbuki 
köylülerden marif vergisi alırız, öşür alırız, 
maarif hissesi alırız, her vergiyi alıyoruz. 
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Bu köylere mektepler yapılmak için bunu 
her mahallin idarei hususiyesine verirsek hem 
mektepler yapılmış olur, hem de köylünün mü
tehammil olmadığı bu yükü üzerinden almış olu
ruz. Çünkü köylüler mütehammil değildir ve 
yaptıramaz. Senelerden beri biz bunu tecrübe 

-ettik. Eğer maksat yaptırmamaksa o başkadır. 
VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurunuz. 

izah edeyim. Efendim! Bugünkü kanunumuzda; 
yani elimizde Tedrisatı İptidaiye Kararnamesi 
ve onu muaddel olan mevad ahkâmınca yalnız 
köylüler değil, kasabalılar da mektepler yaptır
maya mecburdur. 

YUSUF ZİYA B. (Zonguldak) — Masrafı
nın yüzde otuzbeşi verilmek şartiyle yapılacak
tır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Burada yüzde otuz
beşi, otuzu yoktur. Binaenaleyh burada aynen 
kabul edilmiş değildir. Eğer mektep yapılacak
sa, rastgele ufacık bir mektep yapmasınlar! Şe
hirlerde bile hâlâ buna dikkat edilmiyor. Mese
lâ, şurada yapılan bir mektep önüne büyükçe 
bir bahçe lâzımdır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Yapamaz 
VEHBİ B. (Karesi) — Nasıl yapamaz?.. Ki-

ca ederim bunu geçenlerde bilmünasebe arz et
tim. Köylüler maarifin kıymetini bilir. Köylü 
için burada saatlerce söz söylemek gayet kolay
dır, bu zemini insan saatlerce müdafaa eder. 
Bu metaneti inşaallah aşar meselesinde gösterir
siniz. Asıl aranılacak şey oradadır. Köylüler 
için en nâfi olacak şey evvelemirde onların mek
teplerini açmaktır. Her şeye rağmen bütün fe
dakârlıkların, bütün yüklerin üzerine büyük bir 
yük olarak bu kabul edilse dahi köylünün lehi
ne ve köylünün yarınki menfaati hesabına çok 
büyük bir harekettir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim, bahçe kelimesini kullanmışsınız, bu bahçe
de çiçekler ağaçlar ve saire bulunacak mı? 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Güllük 
gülistanlık... 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hayır 
efendim büyük bir hata hâlâ gözümüzün önün
dedir. Avlu tâbiri daha muvafıktır. Bahçe tâbi
rini kullandığımız takdirde emin olunuz mutlak 
surette çocukların kımıldanamıyacağı bir yer 
yapılacaktır. Halbuki benim evlâtlarım oyna
malı, sıçramalı. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, köy- mek
teplerinin ve hattâ bütün mekteplerin bahçesin
den maksat, çocuklara; çiçekler, ağaçlar, hak
kında bir fikir verebilmek olduğu için ufak nu
muneleri muhtevi olmalı ve çocukların teneffüs 
ve idmanı için de meydan bulunmalıdır. Bunla
rın heyeti umumiyesi meydandır. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Efendim 
Hamdi Beyefendinin idarei hususiyeler ve mec
lisi umumiler mektefbi açsın hususundaki 'izahat
ları varit değildir. Meclisi Umumiler karar ver
miş olsa bile yine Tedrisatı İptidaiye Kanunu 
mucibince o köylünün zimmetidir. M^k'tep yap
mak o köylünün vazifesidir, borcudur. Ha bu 
mektebi köylü yapacak 'demişiz. Ha (bunu mes-
kû't -geçmişiz. Yalnız (bir nokta vardır, onu Veh
bi Beyefendinin izah 'buyurmalarını rica ede
rim. 39 ncu madde mucibince ıbu ımeclburi işleri 
sıraya diızmelk 'salâhiyeti ihtiyar meclisine veri
liyor. Olalbilir ki, ihtiyar meclisi mektep yapmak 
hususunu en geriye atmışitır. Hallbulki 'bilâkis 
mecalisi umumiye orada derhal mektep açması
nı arzu eder, münasip görürse o zaman ne ola
cak? Böyle bir ıtearuz halinde ne gilbi muamele 
yapılacaktır? Bunu izah ıbuyursunlar! Köylüye 
bırakılırsa onlar olalbilir ki, en geriye atmış olur. 
Bendeniz buna 'güre en evvel mektebin yapıl
ması için söylüyorum. 

İkincisi : Müsaade buyurursanız 'bunu da arz 
edeyim. Fakat köylerimiz var, yok, onu mevzuu-
bahsetımiyerelk mademki kanunen ikilbin nüfus
lu (köyler Itasavvur e'ttik. Bu gilbi yerlerde bir 
mektep (kâfi olup olmadığını soruyorum? 200, 
300 nüfuslu bir köyde bir ımöktep kâfidir. Zan
nederim ki, iki'bin nüfuslu (bir yerde bir mektep 
kâfi değildir. Hiç olmazsa onun yanında 'bir de 
nas kışımı lâzımdır. Bu maddeyi, hu fıkrayı 
höyle kaJbul edecek olursak köylü yalnız 'bir 
mektep açmaya mecıbur olacaktır. Binaenaleyh 
bu kâfi değildir. «Mecalisi umuımiyenin tensibe-
deceği derecede mektep açmaya» denilsin. Bu 
hususta ne buyuruluyor? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efendim 
bendeniz de şu maktayı arz etmek: is'terim ki; 
bu fıkra ile emrivalkiden bahsediyoruz. Köyleri
mizin hepsinde ufak veyahut 'büyük mektepler 
mevcut. (Handeler) (Nerede sesleri) 

VEHBİ B. (KaTesi) — Ahırlar var, onlar 
mektep midir ? 

— 389 — 
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ta'mamiyle hıfzısıhhaya 'muvafık ve >sOnra ço
cukları lâyikiyle 'Okutabilecek Ibir muallim bu
lunsun. Binaenaleyh bendeniz hoca efendinin 
fikrine tamamiyle iştirak ediyorum. Kanuna (bu
nun derci muvafıktır. (Muallimi neremden (bula
cağız?'Sesleri) Muallim de bulunur. 

• VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Ibu kanun 
elde mevcut kavaninden sonra çıkıyor. Binaen
aleyh me/kıtep kelim, es inden şöyle sarahaten ve 
bariz bir surette anlaşılır ki, Maarif Vekâle
tince ıbir, iki, üç, dört, 'beş, altı dersaneli numu
ne diye esasen plânları hazır Ibulunan mektep
lerden hirinin yapılması zaruridir. Yoksa ken
dilerinin rasgele maktel vaziyetinde bulunan 
mektepleri değildir. 

MUSTAFA 'FEYZİ E l (Devamla) — Rica 
ederim arz edeyim. Büyük ve Iküçük 'mektepler 
mevcuttur. Efendiler! «Her köyde mektep aç
mak meclburidir» dem'ekle sizin maksadınız te
min edilmiş olmuyor. Buraya «'Hı'fzı'sSıhİhaya mu
vafık bir mektep açmak ve 'içinde bir muallim 
bulundurraak lâzım» demelidir ve Ibu dahi esa-
satı diiniyemizd endir bu lâzımdır. Beyefendi rica 
ederim Ibundan ne anlıyacağız? Zaten köyün ibir 
odası ve bir melktelbi var. Bir 'de poistlariyle 'ge
len köy hocaları vardır. O da elifbayı okutuyor. 
Bu v'âkıdır. Binaenaleyh şu (Hıfzıissıhlha) keli
mesini ilâve ederek Ibu maddeyi tashih 'etmek 
lâzıım'geliyor. Yani (Her köyde hıfzısıhhaya 
muvafjlkı mektep açmak ve bir de muallim bu-

* lundurmak ımeehuridir) dem'eli ve bunu ilâve et
meliyiz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Ef endim 
Hamdi Bey arkadaşımız zaten köylerde 'mektep 
açılması hakkında ımec'buriyeti kanuniye oldu
ğu hakle ıbu kanunun icra edilmediğinden bahis 
huyundular. Bendeniz idare ile meşgul olmuş 
arkadaşlarıma '.soruyorum. Kanun olsun, olmasın 
ne zaman bir köye gittik ve bir nıeM'ep açalım 
dedik, olmaz dediler. Ne zaman Ibir köye memur 
iken ıglttik -de köylüye rehberlik ettik? Bir kö
ye gittiğiniz ve köylüye geliniz 'bir mektep ya
palım dediniz de onlar gelip yapmadılar ve ol
maz mı dediler? Bendeniz yirmi senelik hayatı 
memuriyetimde ibuna rastgelmedim. O kantin 
tatlbilk edilmiyorsa kalbalhat yine memurlarındır. 
Çünkü onlar o kanunları taltbiilk hususunda sarfı 
mesai etmemişlerdir. 

MUSTAFA FEYZİ Eıf. (Konya) — Çok doğ
ru vazifelerini ifa etmemişlerdir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Binaien-
aleyh köylü mektep, mescit yapmaya hazırdır. 
Fakat rehhere muhtaçtır ve sonra hoca efendi 
hazretlerinin dedikleri çjdk doğrudur. Çok va
rittir. Evet bâzı rüfekanm dediği -gibi her (köy
de - ama kümes, ama ahıra benzer - mektep mev
cuttur. 

Bizim ıgayem'iz, .maksadımız, zannederim ho
ca efendi hazretlerinin dediği gibi o mektepler 
değildir. Biz (bugün istiyoruz iki, hıfzıssıhhaya 
muvafık olsun. Yoksa ©siki tertip de bildiğimiz 
gibi eıski bir hoca elinde «eüf iki üstün enni, (be 
iki esre binni Ibe öltüre hünnü» diye okutacak 
bir hoca istemiyoruz. Biz distiyoruz ki, mektep 

TALÂT B. (Ardahan) — İyi ama sarahat 
ister. 

VEHBİ B. (Devamla) — Rica ederim, Ibunu 
' kirrîse anlamaz. Bugün mektep açmak demek, 
sübyan, mahalle mektebi açmak demek değil -
dir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Tasrih edil
sin. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Mahaza tasrih edi
lebilir. Zat'en ıbu mekteplerin numuneleri mev-
eultitur. 

EMİN B. (Karahisarı Şarki) — Nerede mev
cuttur efendim? 

VEHBİ B (Devamla) — Her yerde, vekâlet
le ve maarif müdiriyetlerinde maaziyadetin 
mevcuttur. 

AHMET) HAMDİ B. (Bozok) —- Maarif Mü
dürlerinde vardır. Onlar yaptırır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bir köyde mektep 
yapılmak lâzımgeldi mi? Onun plânını Maarif 
Müdiriyetinden almadıkça yapamazlar. Sonra 
Otuzdokuzuncu madde mucibince yapılacak işi 
köylü tertibedecek buyurdular, 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Bey... 
REİS —• Ne buyurdunuz Hüseyin Bey? 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Sual soracağım! 

Reis Bey! 
VEHBİ B. (Devamla) — Hakikaten evvelki 

gün de birçok arkadaşlar itirazatta bulundular. 
39 ncu maddenin tarzıtertibini tashih etmek 
icabedeeektir. Binaenaleyh müsaade ederseniz 
bu 39 ncu maddeyi encümene havale buyurur-

I sunuz. Tetkik eder ve bu şekillere göre tesbit 
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ederiz. Sonra mekteplerin nüfus miktarına göre I 
mas ve zükûr olmasını beyan buyurdular. Ook 
temenni ederiz, bugün Merkezi Hükümetde bile, 
memleketin ihtiyacına nazaran belki onda biri, 
beşte biri kadar mektep mevcuttur. Köyler de 
eğer iki mektebe ihtiyaç messederse, onu sana, 
bana danışmadan yapamazlar. Mevcut mektep- I 
ler esasen bir dershaneli, iki dershaneli olursa 
muhtelit mekteplerdir. Onlarda kız ve erkek ço
cukları karışık okurlar. Ve ayırmaya ihtiyaç I 
messetmez. Eğer köylerde tedrisat muntazam bir 
şekle girmeye başlarsa o vakit ayrı bina yaptı- I 
rırlar. Her köyde mektep yapmak köylü için 
memnuniyeti muciptir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Mektepler yapıl
dıktan sonra muallimleri Maarif gönderecek 
midir, yoksa mektepler öyle olduğu gibi kalacak 
mı? Muallimsin mektebi ne yapacağız, mektep 
maalmemnm^ye yapılır. Fakat muallim gönde
rilebilecek mi? I 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz de 
zatiâliniz gibi bunun için teessüften başka bir 
şey diyemiyeceğim. Çünkü muallim denilen 
zat fabrikadan çıkmaz, memleketin mevcudun- I 
dan olur. Bugün gökten elli milyon lira yağsa 
ve sırf maarife hasredilecek dense muallim yok
tur. Binaenaleyh birçok yerlerde ve ezcümle da i re; 

intihabiyemizde halk birçok fedakârlık yap- j 
mış mektep açmışlardır. Maaşını da vermeye 
hazırdırlar. Fakat ortada muallim yoktur. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — O halde... 
VEHBİ B. (Devamla) —• Müsaade buyuru

nuz? neticeyi getireyim. O halde muallim yok. 
mektep ^e için vapdıvor diyeceksiniz? Bui'ada I 
konulan (maddeler evvelce de arz ettik ki. 'hu I 
kanun neşredilir edilmez deı<hal h-"r yedl.e bu 
mecburi kısımlar birden tatbik edilecek değil
dir. 39 ncu maddeyi havale buyurursanız düşü
nür ve 'bu cihetleri tesbit lederiz, 

REİS — Efendim kifayeti ınmizakere teklifi 
vardır. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyoram. Kâfi görmi-
yenler lütfen lel kaldırsın. 'Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Takrirleri okunacaktır : 

Riyaseti Celileye1 

Ondordüncü fıkranın şu suretle tadilini tek
lif ederim. 

Karığın 
Talat 
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«Köyde maarif idarelerinin vereceği örnek 
mucibince mektep yapmak» 

Riyaseti Celileye 
Bu maddeye : 
«Yekdiğerine civar olan köylülerin iştirakiyle 

leylî mektep dahi açabilirler» fıkrasının ilâvesi
ni teklif ediyorum. 

Niğde 
Hal id 

Riyaseti Celileye 
Fıkranın «Köyde Hükümetin göstereceği 

plân dâhilinde 'bir mektep açmak»1 şeklinde tadi
lini.teklif eylerim. 

Kayseri 
Almıcd Hilmi 

Riyasete 
Şu fıkranın ilâvesini teklif ederim : 
Birkaç köy için ortaklama 'bir ımektep yap

mak müsaadesini vilâyet şûrası verir. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

TUNALT HİLMİ B. (Zonguldak) — İki ke
limeye müsaade buyurur musunuz. İzaha hacet 
var mıdır bilmem? Arkadaşlar! i ler köy mek
tep yapamaz. Fakat birikirine yakın (dan köy
ler vardır. Onlar şimdiye kadar yapmışlardır ve-
bundan iböyle yapılmadı ihtimali vartl1»'. Bu fık
ra konulmalıdır. 

Riyaseti Celileye 
14 ııciü fıkranın «Köyde numunesi veçhih1 bir 

m'ektop açmak»' suretinde tadilini teklif'eylerim. 

Kırkkili-e 
Dr. Fuad 

REİS — Efendim bir takrir köyde numunesi 
veçhile bir mektep açmak, diğeri maarif idaresi
nin vereceği örnek mucibince açmak suret in
dedir. 

TALÂT B. (Kângırı) — İzah edeyim. (Hacet 
yok sesleri) 

REİS — Kayseri Alım'ed Hilmi Beyin tak
ririni tekrar tekrar okutuyorum. 

(Kayseri Ahmed Hilmi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Şu halde 
Talât Beyin takriri gibidir, hepsi birdir. 

» 
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VEHBİ B. (Karesi) — Efendim mahallî 
maarif idarelerinin vereceği numune zaten Hü
kümetin vereceği numunedir. 

REİS — Mahallî maarif idaresinin vereceği 
örnek dairesinde mektep yapmak şeklinde fıkra
nın tashihini teklif ediyorlar; encümen kabul 
ediyor mu? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) - - Maarif 
idaresi olamaz! Hükümetim vereceği demeli. Ma
arif idaresi karışamaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Pekâlâ «Maarif ida
releri» olacaktır. 

REİS — «Maarif idarelerinin vereceği örneğe 
göre ımektep yapmak» efendim fıkranın bu suret
le 'tashihini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reve vaz'edivorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen'el 

kaldırsın. Aksini reye vaz'edivorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

(Niğde Mebusu Halid Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

TTfNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim bendemiz 'takririmin kabulünde ekseriyet ol
duğunu zannediyorum. 

REİS — Rica ederim, efendim takrirleri oku
yorum. Müsaade edin. Öyle ise emredersiniz 
zaptederler. Riyaset kabul edilmediğim tebliğ 
ettii. 

TUNALI HtLMİ B. (Zonguldak) — Ben id
dia edivom'm ki kabul edilmiştir. 

(N;^de Mebusu Halid Beyin takriri tekrar 
okımdu.) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendimi zannederim 
ki bu seneki Maarif Vekâleti bütçesinde iki ve
ya üç levlî mektep vardır. Leylî mektepler aç
mak enevi bir şevdir. Onun için niharisini aç
mak kâf'dir. Levlî mektebi ancak idarei hususi-
yeler açalbl'ilir. Nitekim bizim vilâyetimizin büt
çesinde bu sene de altı tane konmuştur, Yoksa 
bunun altından köylü kalkamaz. 

•MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Mecburi 
olmazsa, ihtiyari olur. 

RtFİS — Efendim encümen bu takrir hakkın
daki nok'tai nazarını izah ettiler. Bu takriri na
zarı mütalâa va alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini 
reve vaz'edivorum. Nazarı mütalâaya aimıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınma
mıştır. 
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Riyaseti Celileye 
Maddenin nihayetine her hangi köyde mek

tep yapıldığı gibi maarif o mektebe bir muallim 
göndermeye mecburdur diye bir fıkra ilâvesini 
teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir efendim. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Kabul edilmiştir 
efendim. 

REİS — Rica ederim, Riyaset vazifesini yap
mıştır. Ondördüncü fıkrayı kabul edenler el kal
dırsın. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 15.—• Köy yollarının ve meydanının et
rafına ve köyün içinde ve etrafındaki su kenar
larına ağaç dikmek (Köylü her sene adam başına 
en az bir ağaç dikecek ve bu ağaç tamamen tu
tup yeşilleninceye kadar ağaca bakacak ve yeni 
dikilmişlere hayvanların sürünerek ve kemirerek 
7arar vermesinin önünü almak için etrafına, çalı, 
çırpı sarıp muhkemce bağlıyacaktır.) 

TALÂT B. (Kângırı) — Efendim mutanza 
dâhilinde bulunan cümlede kövlü her sene adam 
başına bir ağaç dikecektir divor. Bir defa adam 
başına deninoe her hanede bulunan nüfus basma 
mı yoksa yalnız mükellef olanlar mıdır? Yoksa 
çoluk ve çocuklar da buna dâhil midir? Bir defa 
bunu anlamak isterim. Sonra burada köylü ap-aç 
dikecektir ve muhafaza edecektir divor, buna di-
vecek vok. Fakat aklımın ermediği bir nokta 
var, kövlü dikilen ağacı keser, kırarsa onun 
hakkında ceza yapılacak mıdır? 

EMİN B. (Tokad) —Kanunu cezada vardır. 
Oeza muayyendir. 

TALÂT B. (Kângırı) —• Kövlüve a.<?ae dikti
riyoruz. Hiç olmazsa bunu tasrih etmek lâzımdır. 
İşte ben köylü kırarsa şu ceza yapılacaktır, diye 
bir madde tekiif ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tabiî efendim, bura
da ağaç dikmek nüfus basmadır. Adaım basma. 
denince sarahat vardır. Adam basama demek nü
fus başına ve bir kişi ficin o aile reisi tarafından 
bir atra.ç dikilecek ve onlar namına muhafaza 
edilecek. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — O halde ev 
başına diyelim. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim, ev 
başına değil, nüfus basınadır. Aile reisinin on 
tane çocuğu varsa on tane ağaç ekecek demek
tir. Memlekette on tane çocuklu adam ceğalsa da 
keşke dikse. (Nereye dikecek sesleri) 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Ne
reye dikilecek yazılı burada, Köy yollarının ve 
mıaydanının etrafına ve köyün içinde ve etrafın
daki su kenarlarına ağaç dikmek. 

DOKTOR MUSTAFA B. (Çorum) — Efen
dim müsaade buyurunuz, Reis Beyefendi! Ev ve 
mezarlıkta bir, mezarlıkla köy arası iki, buraya 
da ağaç dikilmesi icabeder. Bunu siz yalnız mec
buri olmıyan ve ihtiyari olan kısmına koymuşsu
nuz. Halbuki mecburi olan kısma dâbil etmelisi
niz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu, köylü
nün «isteğine bağlı olan şeyler. 

MUSTAFA' B. (Çorum) — İyi ama bu, il
min zaruri gördüğü bir şeydir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunu ayrıca teklif 
eder-i'niz. Biz bunu zaruri maddelerden görme
dik. Yani derhal yapılması mecburi olan madde
lerden görmedik. Köyden caddeden uzak bir 
yerde su çıktığı mahalde değil, fakat akıp gittiği 
tarafta olmasına çalışmak etrafına ağaç dikmek, 
şöyle böyle yapmak aşağıda vardır. 

REİS — Başka söz isti yen var mı 
MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bende

niz söz isterim efendim. Yalnız müsaade buyurur
sanız şuradan arz edeyim. Encümen Mazbata 
Muharriri de sözüme dikkat buyurursa iyi ola
cak. Köv yollarının ve mevdanmın etrafına den
mesi bendenizce zaittir. Sebebi? Köylü malûmu-
âliniz renciber, mevaşi, hayvanat, davar sahibidir. 
Övle vollar üzerinde ağaçları dikip muhafaza et
mek mümkün değildir. Yalnız kövün etrafındaki 
su kenarlarına bunu hasretsek kâfidir. Nasıl 
mümkün olnr voli arın etrafına ağaç dikmek? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim imkânı oklu
ğunu kere içinde oban kelime gösteriyor. 

REİS — Efendini söz dstiyen kalmamıştır. 
Takrirler okunacak : 

Rivaseti Celileye 
Onıhesincii fıkranın sonuna şu cümlenin de 

ilâvesini teklif ederim. 
Kângırı 

Talât 
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«Bu ağaçlar dilken adamın olup meyva ve odu
nundan kendisi istifade eder. Başkasının ağacı
nı kıran veya kesen kimse hakkında Kanunu Ce
zada muayyen olan ceza hükmolunur.» 

Riyaseti Celileye 
15 nci maddenin ikinci satırındaki su kenar

larına tâbirinden sonra (Mezarlıklara ve mezar
lık ile köy arasına) ibaresinin ilâvesini teklif 
eylerim. 

Çorum 
Mustafa 

REİS — Efendim Talât Bey takrirlerini izah 
ettiler. Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya almıy arılar el 
kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

TALÂT B. (Kângırı) — Reis Beyefendi, an-
laışıılmadı bir kere daha okuyunuz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiç anlaşılmadı Reis 
Bey. 

REİS — Efendim, Doktor Mustafa Beyin 
takriri su kenarlarına tâbirinden sonra (Mezar
lıklara ve mezarlık ile köy arasına) ibaresinin 
ilâvesini teklif ediyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Reis Beyefen
di! İki kelime müsaade ediniz. 

REİS — Efendim, bu ibarenin ilâvesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TALAT B. (Kângırı) — Reis Bey! Bendem
i n takririni bir daha reye koyunuz. 

REİS — Efend;ım takririnizi iki defa oku
duk. Arkadaşlar anlaşılmadı derlerse tekrar 
okuyalım. (Anlaşıldı seısüeri) 

EMİN B. (Tokad) — Anlaşılmasaydı rey ve
rilmezdi. 

REİS — Efendim Mustafa Bevin teklif ot-
+\ği veçhile onhesinei fıkra.vı kabul edenler Int-
fen el 'kaldırsın. Kabul etm'ivenler Intfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. Vaktimiz ge
cikmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim onaltmeı 
.fıkra bitsin bir fıkradan ibarettir. (Ekseriyet 
^oktur sesleri) 

REİS — Efendim varın bermûtad içtima et
mek üzere Celseyi .tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,55 
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, 4. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sururi 
Efendinin, Zabıta memurlarının vazifei adliyele
rinden dolayı haklarında yapılacak tahkikatın 
merciine ait karar suretinin sual takririyle Adli
ye Vekili Seyid Beyin tahrirî cevabı (6/14.8) 

Riyaseti Celileye 
Zabıtai adliye memurlarından olan polis ve 

'komiserlerin vazifei adliyelerinden dolayı ne su
retle tak'tı muhakemeye alınacakları hakkında 
Adlij^e ve Dahiliye vekâletleri arasında zuhur 
eden ihtilâfın tefsiren halli Meclisi Âliye arz 
edilmesi üzerine Adliye ve Dahiliye Encümenle
rinin aynı ihtilâfı ve tazamnun tevkideder mahi
yetteki mazbataları ruznamede olup yakında He
yeti Umumiyece müzakere edileceği tabiîdir. 
Buna mütedair evrakı matbua meyanında Adliye 
Vekâletinin Dahiliye Vekâletine yazılmış 8 Ey
lül 1339 tarihli ve 5797/411 numaralı bir tez-
kerei cevabiyesi var ki son fıkrasında «Mah-

* kemei Temyizin mütaaddit kararları da bu
nu müeyyit bulmuş olduğu» deniliyor. Benim 
bildiğim Mahkcmei Temyizin bu kabil karar
ları Memurin Muhakematı Kanunundan mu
kaddem ve ancak mercii muhakemeyi muay-
yin olup Adliye Vekâletinin mesel ei muhteli
ftin fihadaki noktai nazarı için medarı ihti-
cacolamaz. Binaenaleyh keyfiyet tenevvür et
miş olmak ve tefsirin bir kat daha suhulet 
ve selâmetle istintacına hizmet etmek üzere 
Mahkemei Temyizin 4 Şubat 1329 tarihli Me
murin Muhakemat Kanununun meriyetinden 
sonra bu husus hakkında yani zabıta memur
larının vazifei adliyelerinden dolayı hakların
da yapılacak tahkikatın mercii - Muhakema-
tm değil, çünkü muhakeme zaten adliyeye 
aittir - doğrudan doğruya ciheti adliye oldu
ğuna dair kararı olup olmadığının tahriren 
ve muvazzahen beyanı ve var ise tarih ve nu-
marasiyle bir kıta suretinin rapten irsali zım
nında işbu sual takririnin Adliye Vekâleti ce-
lilesine havale ve tevdi buyurulmasmı arz ve 
rica ederin^, 

18 Şubat 1340 

' Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
18 Şubat 1340 tarih ve 6/148/2 91 numara

lı tezkerei Riyaset Penahilerine cevaptır. 
Memurin Muhakemat Kanununun birinci 

maddesinin «Memurinin vazife memuriyetle
rinden münbais veya vazifei memuriyetlerinin 
ifasr sırasında hadis olan cürümlerinden dolayı 
icra muhakemeleri şeraiti âtiye dairesinde ma-
hakimi adliyeye aittir» yolundaki ibaresinin 
hangi memurların bu kanun ahkâmına tâbi ol
duklarının tasrih ve aynı zamanda vazifei me
muriyet tâbiri mutlak olarak istimal edilip ne 
gibi vazaiften münbais veya ne gibi vazifei 
memuriyetinin ifası sırasında mütehaddis ee-
raimden dolayı metni maddede muharrer şeraite 
tatbik muamele edileceğinin irae ve tavzih edil
memesi zabıta memurlarının zabıtai adliye sıfa-
tiyle ifa ettikleri vazaiften dolayı haklarında ta
kibat ve tahkikat icrası iktiza ettiği takdirde 
kanunu.mezkûr ahkâmına tevfikı muamele ica-
bedip etmediği hususu ciheti mülkiye ile cihe
ti adliye arasında vesilei ihtilâf olmakta ve 
maddei mezkûre memurini mülkiyenin fikir ve 
mütalâalarına medarı istinat ittihaz kılınmak
ta ise de memurini adliye ve askeriye dahi 
«memurin» tâbiri umumisinin dairei şümulü
ne dâhil oldukları halde kanunen ve fiilen 
memurini muhakematma mütedair bulunan 
kanunu mezkûr ahkâmı tatbik olun m ayıp mu
gayiri usul ve kanun hareketleri vukuunda 
kavanin ve nizamatı mahsusaya tevfikı mua
mele olunmakta olması itibariyle kanunun 
ıtlak ibaresinin bu hususta delil ittihazı doğ
ru olmıyacağı gibi Usul Muhakematı Cezaiye 
Kanununun kitabı evveliu in faslı evvel ve sa-
uisinde vazaifiyle beraber tadaolunan zabıtai 
adliye memurlarının ciheti adliye namına ifa 
edilen bu nevi vazifelerinden dolayı memurini 
adliyenin nezaret ve murakabesine tevdi edilmiş 
olmalarına ve zabıtai adliye vazifesinde muame
lâtı adljyenin aynı olmasına ve vazifei mezkûre 
ile mükellef olan memurların bu vazifelerin
den dolayı adliye memuru sınıfında tanınma
ları iktiza ettiğine ve aksi hal ve muameleyi 
kabul ve teslim etmek Usulü Muhakematı Ce
zaiye Kanununun vaz ve tâyin eylediği hakkı 
nezareti esasından ref ve iptal demek olaca
ğı cihetle bunun maksadı kanuna münafi ola-
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cağı bedihi bulunmasına binaen zabıtai adli
ye memurlarının bu vazifelerini ifa sırasında 
ika ettikleri eeraiımden dolayı haklarında 
Müddeiumumiliklerce doğrudan doğruya taki
batı kanuniye icrası iktiza ettiği arz ile bera
ber bu maddeye mütedair Mahkemei Temyizden 
sâdır olup memurin muhakematı Kanununun 
neşrinden muahhar olan ve mütalâamızı müey-
yid bulunan 23 Nisan 1331 ve 14 Mart 1332 ta
rihli iki kıta karar suretiyle bu hususta Şûra
yı Devlet heyeti umumiyesinden sâdır olan kara
rın tebliğine mütedair mülga Adliye Nezareti
nin 1 Ağustos 1334 tarihli tahriratı umumi-
yesi sureti rapten takdim kılınmıştır, efen
dim. 

Adliye Vekili 
Seyid 

Mahkemei Temyiz Ceza Dairesinden sâdır olan 
23 Nisan 1331 tarihli ve 798 sayılı ilâm suretidir 

Nahiye müdürü ile jandarmanın zabıtai ad
liyelerine mütaallik vazifelerini hini ifada 
mürtekiboldukları ahvalin tahkikatı ciheti 
adliyeye ait ve haklarında cinayetle lüzumu 
muhakeme kavanin itasına mütantiklik salâ-
hiyattar olduğundan heyeti itthamiyece bu ka
rarın feshi muhalifi usul ve kanundur: 

Adliye Nezareti Celilesinin 17 Sefer 1333 
ve 22 Kanunuevvel 1330 tarihli ve 282 numara
lı emri tahrirîsine atfen Başmüddeiumumilik 
memuriyeti aliyesinden 28 Rabüyüevvel 1333 
Ve 31 Kanunusani 1331 tarihli dört bin beş yüz 
otuzdört numaralı tebligatname evrakı müte-
ferriasiyle maan 6 Nisan 1331, tarihinde Mah
kemei Temyiz Ceza dairesine ita kılınmıştır. 

Mezkûr tebliğatnamede eşhası mütaaddide-
yi hilafı usul ve kanun hapis tevkif ettikleri 
iddiasiyle maznununaleyh Sultanhisarı nahiyesi 
Müdürü Rifat Efendi ile Jandarma efradından 
Süleyman onbaşı haklarında Aydın vilâyeti 
heyeti ittihamiyesinden sâdır olup vilâyeti 
mezkûre istinaf müddeiumumiliğinden mür-
sel evrakı tahkikiye ve heyeti ittihamiye maz-
batasiyle teferruatı meallerine nazaran mu-
maileyhadan müdür Rifat Efendinin mabihül-
maznuniyeti olan ahvali Değirmenci Manol 
ve rüfekasmı işret ettikleri bahanesiyle teva-
rihi muhtelif eden dairei Hükümete celp ile 
hapis ve jandarmalara darbettirmesi ve keza-
lik Kıresnan nami şahsı darp ve hanesini ta

harri ile firarda bulunan oğlunu bulmak üze
re validesini karyerin kahvesine celble alıkoy
ması ve intikal şahadetnameleri için Kosta 
namı şahıstan iki ve Hayım Basiryanottan dört 
ve hanesi basılıp akçesi gasp ve kendisi cer-
hedilen Karacasulu Aliden harcirah namiyle 
üç mecidiye ve tezevvüç meselesinden Yörük 
Aşık Mahdumundan bir lira üç mecidiye ahz 
ve nakzı siyam ve sarhoşluk maddesinden maz
nun olan eşhastan cezayı nakdi namiyle bilâ-
hüküm para ahziyle beher şahıs namına bele
diye sandığına yirmişer kuruş teslimiyle mü
tebakisini yedi ketmine geçirmesi ve jandar
ma onbaşısı Süleyman'ın dahi müdürü mumai
leyhin eşhası merkumeden hilafı kanun al
dığı harcirah ve cezayi nakdileri tahsil etme
si hususatma münhasır olup Nazilli Kazası 
Vilâyet mahkemesi mustantıklığmca icra kı
lınan tahkikat neticesinde mumaileyhinıanm 
ef'ali mezkûreye içtisarları indettahkikat an
laşıldığından her ikisinin cinayetle lüzumu 
muhakemelerine mütedair ittihaz olunan ka
rarın vilâyeti mezkûre heyeti ittihamiyesince 
bittetkik efali mezkûrenin bunlardan Müdür 
Rifat Efendinin vazifei mülkiyesinden mün-
bais olmasına mebni Memurin Muhakematma 
mütedair olan Kanunu muvakkat ahkâmına 
tevfikan icrayı tahkikat olunara'k heyeti mah-
susasmca lüzumu muhakemesine karar veril
memiş olduğundan ve Süleyman Onbaşı hak
kındaki tahkikat ise müdürü mumaileyh hak
kında yapılacak tahkikata tâbi bulunduğun
dan bahisle mezkûr lüzumu muhakeme kara
rının feshiyle kanunu mezkûr hükmüne tev-
fikı muamele olunmak üzere evrakının ma
halline iadesine karar verilerek tariki kanu-
niyesine müracaat edilmemesinden nâşi ikti
sabı katiyet eylediği münfehim olmuş ve tet-
kikatı vakıaya ve Usulü Muhakematı Cezaiye 
Kanununun onikinci maddesindeki sarahate 
nazaran zabıtai adliyeden madudolan Müdürü 
mumaileyh Rifat Efendi ile Jandarma Süley
man Onbaşının nakzı siyam ve sarhoşluk du
rumlarının takibi ve ceraim faillerinin tahar
risi gibi sırf zabıtai adliyeye mütaallik vazai-
fin hini icrasında mürtekiboldukları ahvali mes-
rude ve vazifei edliyelerinden mütevellidolmak 
dolayısiyle bu bapta haklarında tahkikat ic
rası ciheti adliyeye ait ve merkumanm cina
yetle lüzumu muhakemelerine dair mezkûr mus-
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tantıklıkça ittihaz olunan karar şu itibarla mu-
vafıkı usul ve kanun bulunmuşken heyeti 
ittihamiyece mezkûr kararnamenin berveç-
hi muharrer feshine .karar verilmesi yol
suz ve muhalifi usul ve kanun bulunmuş oldu
ğundan kesbi katiyet eden salefüzzikir heyeti 
ittihamiye mazbatasının nakzı lüzumu ihbar 
olunmuştur. 

Evralkı dâva badelmütalâa tetkikatı Tem
yizce iera olundukta nezareti müşarünileyha-
mn emri tahririsine atfen tebliğnamede ber-
veçhi muharrer dermeyan olunan itiraz ol 
baptaki evrakı tahkikıye mündericatma naza
ran varit ve beca görüldüğünden Usulü Mu-
hakematı Cezaiye Kanununun 347 nci madde
sine tevfikan mazbatai mezkûrenin nakzına 
7 Nisan 1331 tarihinde müttefikan karar ve
rildi. 

27 Şubat 1340 

Mahkemei Temyiz İstida Dairesinin 14 Mart 
1332 tarihli ilâmının sureti 

Kürrenühas mustantıkı ile İnebolu kazası 
Meclisi idaresinden sâdır olan kararların yek
diğerine mubayenetinden nâşi tâyini merci dâ
va talebini havi Kastamonu Bidayet Mah
kemesi Müddeiumumi muavinliği tarafından ve
rilen istidaname ve müteferriatı Başmüddeiu-
mumilik memuriyeti aliyesinden batebliğname 
Mahkemei Temyiz İstida Dairesine tevdi olun
makla kıraat olundu. 

Evrakı mevcude meallerine nazaran, sirkat 
maddesinden dolayı maznun olan eşhası darb 
ve işkence ettikleri iddia olunan jandarma ef
radından İsmail Hoca oğlu Raşit ve rüfeka-
siyle hasbel irtibat tevhidedilen fiili sirkatle 
maznun eşhas hakkındaki dâvanın mezkûr Küre 
Mustantıklığmca sebk eden tetkikatı neti
cesinde jandarmaların zabıtai adliye sıfatiy
le tahkikata mübaşeret ettikleri ve memurini 
mülkiyeden olan heyeti ihtiyariyeninde hem-
fiil bulundukları cihetle bu bapta tahkikat 
icrasının İnebolu Meclisi İdaresine aidiyetine 
karar verilmiş ve meclisi mezkûrca dahi maz
nun merkumunun icra ettikleri tahkikatın va-
ziıfei adliyeleri icabatmdan görülmüş ve bu 
yolda vâki olan suiistimal ceraiminin dahi 
hasbelirtibat tevhiden tahkikatı ciheti adliye 

olacağı tabiî bulunmuş olmasına nebni icrayı 
tahkikatın da müstantikliği aidiyeti tahtı ka
rara alınmış olmasından nâşi mukarreratı mez-
ikûre beyninde şu veçhile hâsılolan ihtilâfın 
halli istida olunmuş ve tebliğnamede dahi efali 
müddeabihanm fiili sirkatin zahire ihracı 
zımnında tahkikat icra olunduğu esnada zabıtai 
adliye sıfatiyle ika olunduğu müsteban ol
makla Kürei Nühas Mustantıklığmca müttehaz 
kararın ref'i suretiyle tâyini mercii dâva olun
ması talebedilmiştir. 

İcabı keyfiyet ledelmüzakere, efali müddea
bihanm fiili sirkat hakkında icra kılman tah
kikat esnasında zabıtai adliye sifatiyle ika 
edilmiş olmasına nazaran doğrudan doğruya ci
heti adliyece tetkiki lâzımgelen mevaddı cür-
miye cümlesinden olmasına mebni Usulü Mu-
hakematı Cezaiye Kanununun dört yüz onsekiı-
zinci maddesi mucibince ikmali tahkikat olun
mak üzere evrakı müteallikasmm mahallî mus-
tantıkhğma tevdi zımnında iadesine 27 Şubat 
1331 tarihinde müttefikan karar verildi. 

Aslına mutabıktır 
27 Şubat 1340 

Umuru Cezaiye 
Leyi en bir hane duvarını hedmiyle deru-

nundan eşya aşırmak maddesinden dolayı der
dest olunan üç şahsa karşı esnayı tahkikat-
da ibrazı şiddet eylediği iddiasiyle jandarma 
karakol kumandanı hakkında Kayseri Bida
yet Mahkemesince doğrudan doğruya takiba
tı kanuniye icra edilmiş olduğundan ve jan
darmanın zabıtai adliye vazifesini ifa ettik
leri esnada ika edecekleri ceraimden dolayı 
tahkikat ve muhakemenin mercii ifası hak
kında ihtilâfat tekevvün etmekte bulunduğun
dan bahsile Şûrayı Devletçe tetkiki keyfiyet 
edilmesi lüzumuna dair Dahiliye Nezareti Ce-
lilesinin Şûrayı Devlete mühavvel tezkeresi 
üzerine Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyesinden 
tanzim edilip sureti 30 Temmuz 1334 tarihli 
buyurulduiâli ile tebliğ olunan mazbatada 
jandarma zabitanmın zabıtai adliye sıfatiyle 
ika ettikleri cürümden dolayı haklarında tah
kikatı lâzime ifası ve muhakemelerinin icrası 
ciheti adliyeye aidolduğu beyan edilmiş olmak
la berayı malûmat tebliği keyfiyet olunur. 

* »• 
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