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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 2,15 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

On sekizinci İçtima 

2 Kânunuevvel 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 

Refet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. Birinci 
devreden müdevver dört kıta teklifi kanuninin reddi
ne ve bazı kesanm iadei hukuku memnuasına ve ba
zı eşhasın affına ve bir şalısın idamına mütedair maz
batalar kıraat ve kabul edildi. 

Mükellefiyeti Askeriye Kanununun bazı madde 
lerinin muaddil kanun lâyihalarının iadesi hakkında
ki Başvekâlet tezkereleriyle Erzurumdaki irtica hare
kâtını takbihen varit olan telgraflar kıraat olundu. 
Geçen içtimada ikinci defa olarak tayini esami ile 
reye konulan açıkta kalan ümera ve zabıtanın tavzih 
ve iktidarları hakkındaki kanunla, muhtelif muhare-
batta şehit olan erkân, ümera ve zabitan ve mensu-
bini askeriyenin bazı borçlarının affına mütedair ka
nunun ekseriyetle kabul edildiği tebliğ olundu. 

Bu kere Ardahan Mebusluğuna intihap ve kabul 
olunan Tahsin Beyin tahlifi icra kılındı. 

Müteakiben; ruznamei müzakerataj geçilerek Or
man Nizamnamesinin 'babı sanisin'inl ikinci faslına 
müzeyyel maddei münferidesinin tadiline, damızlı
ğa ve çifte elverişli hayvanatı bakariyç vesairenin su
reti muhafazası hakkındaki kanunun I ilgasına da'ir 
teklifi kanuniler müzakere ve aynen jkabul edildi. 

Köy Kanununun 29 ncu maddesijıi muaddil ka
nun ikinci defa müzakere ve aynen k|abul olundu. 

Vilâyet numune fidan lıkalrında yetiştirilen fidan
ların lüzumunda meccanen tevziine v^ Zapitai sıhhi-
yei kanunu muvakkatinin bazı maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihaları müstaceîen müzakere ve tadi-
len kabul edildi. 

Turüku umumiye meyanına ithali teklif olunan 
Kar - Kağızman - Kulp ve İğdır şoseleri hakkındaki 
mazbata kıraat ve kabul edildi. j 

Erzurum - Sarıkamış - Kars Deıjniryollar İdare
si Bütçesinin üçüncü faslına tahsisat] ilâvesi hakkın
daki kanun lâyihası müzakere ve njıaddeleri aynen 
kabul ve Heyeti Umumiyesi tayini esajmi ile reye vaz
olundu. Tasn'ifi ârâ neticesinde nisap olmadığı anla
şılarak Cumartesi günü içtima edilrjıek üzere celse 
tatil olundu. j 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

2. — SUALLER 

1. — Safranbolu'daki debbağ fabrikası hakkında 
Halit Beyin; Kastamonu Mebusu tahriri sual takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine hava|e edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
/. — İzmir Mebusu Necati ve Kâmil Beylerin; İz

mir vilâyeti dahilinde -Ödemiş ve Menemen kasabaları
na cari suların idare ve temini isalesinin mahallî be
lediyelerine terki hakkında teklifi kanunusi. (2/492) 

- 27 — 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Denizli Mebusu Yusuf Efeyin; Balkan ve 

Harbi Umumî muharebatına iştirakle hayat ve me-
matı meçhul olanlar hakkında teklifi \kanunisi. (2/494) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir.-
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3. — Urfa Mebusu Refet Beyin; İlk mektep mual
limleri kanununun birinci ve ikinci ve sekizinci mad
delerinin tadili hakkında teklifi kanunisi. (2/493) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

4. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Orta tedrisat ka
nununun on ikinci ve on üçüncü maddelerinin tadili 
hakkında teklifi kanunisi. (2/495) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar 

7. — Ali kızı Huriye hakkında verilen hükmü ida
mın tasdikine dair (2/480) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası. 

REİS Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Edirne'nin Altunî Mahallesinde sakin olan zevci 

Hacı Şükrüyü servetine tamaan feci bir surette katle
den Ah kızı Huriye hakkında Edirne Cinayet Mah

kemesinden verilen idam. hükmü Temyiz Mahkeme
since tastik edilerek iktisabı katiyet etmiş olduğundan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yiirlmti altıncı maddesi 
mucibince nııuamelei 'kanuniye ifa eldilımesü Adiliye Ve
kâletinin tezkeresine atfen Başvekâletin 27 Ağustos 
1341 tarih ve 6/4079 numaralı tezkeresiyle işar ve ev
rakı hükmiye vesaire encümenimize tevdi buyruîmuş 
olmakla mütalâa ve tezekkür edildi. 

Huriye hakkında verilen idam hükmü yukarıda 
yazıldığı veçhile kesbi katiyet etmliş olduğundan Teş
kilâtı Esasiye Kanununun yirmi altıncı maddesi mu
cibince hükmün infazı Heyeti Umumiyenin tasvibine 
arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reiiısii namına Mazbata Muharriri 

Konya Melbusu Sinop 
Refliık İmza esnasında 'bulunmamıştır 
Kâtip Aza 

iSaruhan Antalya 
Kemal Ahmet Saki 

Aza Aza 
Yozgat Karesi 

Ahmet Hamdi Osman Niyazi 

(Encümen mazbatası anlaşılmadı sesleri; izahat v er
isinler sesleri). 

AHMET HAMDİ BEY (Bozck) — Efendim; bu 
Ikadın güçlü kuvevtıli tahminen Ikırk beş elli yaşlarında 
hür kaidındır. Katlettiği zevci seksen yaşında zaiifül-
ibünye iblir ülhltüyar; fakat servetti var. Zevci bu kadının 
Süreyya İsminde bir genç ile alâkası olduğundan katil 

vakasından bir kaç ay evvel kendilisinden şüphe ede
rek terk etmiş. Sonra komşularının ricası üzenine tek
rar almış; bir gün bu kadının zevci gaybubet etmiş, 
ikadın komşularına müracaat ederek zevcinin İstan-
tanbul'a meyve getirmek üzere gittiğini ve derhal av
det edecek ilken şimdiliye kadar avdet ©tmediğini söy
lemiş, aradan ailtı, yedi ay geçmiş, hu adamın nerede 
oMuğu malûm değil. Sonra bu ıkadın Edilmenin Müf
tüsüne müracaat etımiiş tenim kocam kaybubet etmiş
tir, metrukâtınıdan intifa edebliıir miyim? Demiş. Ha
yır demişler, kocanın öldüğünü (iıspat etmedikçe bir 
yere gidemezsiin ve metrukâtını alamazsın. Sonra bu 
kadın, katlederek bahçeye defnettiği zevcini iskelet 
halinde bir çuvala doldurmuş üzerini battaniye ile sar
mış bir hamrnal çağırmış, haımımal ile arabaya atmış, 
beraberce ıgötürmüş, Karaağaç istasyonumda bagaj 
mahaiMine bırakmış, orada koku neşrettiğinden üze-
rtindekıi battanliyeyi alarak eve gelmiş, sonra bakım ıs
lar 'bir naaş var. Kadın maşın üzeıîine kocasının ismi
ni koymayı ıdıa unutmam iş; çünkü öldüğünü ispat ede
cek ki kocaya gCtsin, kocasının servetini alsın. Bunun 
için bor zarf derununa ismini yazarak naşın 
üzerine koymuş. Sonra indıel taharri bahçede 
gömdüğü yerde 'bulunmuş iki, üzenine çiçek 
ekilmiış. Ev taharri edilmiş, kocasının kanlı el
bisesi ve üzerinden aldığı külliyetli para; kocasının 
teşbihi, saatli bulunmuş. Kendi 'hulliyat in ı da birleşti
rerek kendi evinin altında gizli bir yere saklamış, son
ra gönderdiği hammal, arabacı şahadet etmiş, teşhis 
etmişler. Kadın evelce diğerleri öldürdü. Beni tehdit 
ettiler de böyle dedim demiş. Sonra da başka suretle 
ikrar etmiiş. Velhasıl bu kadının servetine tamaan ko
casını öldürdüğü ve altı yedi ay sonra öldüğünü ispat 
etmek üzere naışını istasyona götürdüğü sabit olmuş 
ve hakkında idam hükmü verilmiş, ve bu hüküm Mah-
kemei Temyiz heyeti umumi yeşimden de tasdik edil
miştir. (Ret sesleri). 

REİS — Takrirler okunacaktır, 

Riyaseti Ceûiloye 
İdamın müebet küreğe tahvilini teklif ederiz. 

Gelibolu ' Adana 
Celâl Nuri İsmail Sefa 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Riyaseti Celileye: 
İdamın müebet kürek cezasına tahvili ile nrazharı 

adalet buyruimaısını teklif eylerim. 
Konya 

Musa Kâzım 
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RESİM AT AL AY BEY (Aksaray) — Ret ret! 
REİS — İdamın müebbet küreğe 'tahvili hak

kında iki talkrir vardur. Reyinize arz edeceğim. Bu 
takrirleri kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Takrirler ka
bul edilmiştir. 

2. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
Henüz ticaret muahedesi akdedilmemiş olan mem
leketlerin varidatından alınacak rüsum ile icabın
da mukabeleibilmisil icrasına dair (2/475) numara
lı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Ruznameye adıyoruz. 
3. — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Ka

nununun kırkbirinci maddesinin son fıkrasının tef
sirine dair (3/499) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — 1341 Senesi Hariciye Vekâleti bütçesinin 

187 nci faslına 100 000 lira tahsisatı munzamma ilâ
vesine dair (1/759) numaralı kanunun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Belediye vergi ve resimleri kanununun be

şinci maddesinin tefsiri hakkında (3/451) numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Tezkereler 

1. — Gerek İstiklâl Mücadelesi muharebatında 
sukut etmek, gerek esnayi tadilde düşmek ve has
talanmak suretiyle şehit olan tayyarecilerin ailelerine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
olan kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti CelMeşine 

Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden mevrut 
21 teşrinisani 1341 tarih ve Ordu dairesi 14943 nu

maralı tezkerede şehit tayyarecilerin ailelerine hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi ljıakkında Ve
kâleti Müşarünileyhaca tanzim ve 21 j Kânunusa
ni 1341 tarih ve 6/571 numaralı tezkere ile takdim 
edilmiş olan ve elyevm Müdafai Milliye Encüme
ninde bulunduğu anlaşılan kanun lâyihasının istirda
dıma lüzum gösterilmiştir. 

Mezkûr lâyihasının iadesine müsaade buyurulma-
sını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebine binaejn usulü veç
hile iade ediyoruz. 

Rey İstihsali 
1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars\ demiryolları 

idaresi bütçesinin üçüncü faslına tahsisat idaresi hak
kında kanunun tayini esami ile ikinci defa reye vazı 

REİS — Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler 
kırmızı rey verecektir. 

Efendim, ruznameriizin birinci maddesinde mesai 
Kanunu vardır. Sıhhiye Encümeninde^ bugün he
nüz gelmiş ve tabedilmiş olduğu için %A saat sonra 
müzakeresi lâzımdır. j 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bazok) — Efendim; 
Encümen müzakere için ruznameden almış ve vazi
fesini ifa ederek Mıecliıse sevketmiştir. Yeni bir tek
lif olmadığı için tehirine lüzum yoktur] Şimdi mü
zakere edebiliriz. 

REİS — Efendim; Sıhhiye Encümenine Meclisi 
Âli karariyle gitti. Sıhhiye Encümeni bjirçok madde
lerini tadil etti, tabedildi, tevzi olundu] Binaenaleyh 
yeniden müzakere edileceği için aza henüz tetkik 
edememiştir. 24 saat sonra müzakeresi lâzımdır. Usul 
böyledir. Ruznamenin ikinci ve üçüncü; maddelerinin 
de encümen tehiri müzakeresini teklif ejtmiş ve yeni
den almıştır. Dördüncü maddeyi müiakere edece
ğiz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun yüz-
altıncı maddesinin dördüncü fıkrasının tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/354) numaralı tezkere ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Okunacaktır. 
(Dahiliye Encümeni Mazbatası okundu) 

(1) On dokuzuncu ciltte on ikinci içtimain niha
yetine merbuttur.^ 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim; İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununda; mülfcejzim, mukavil 
ve müteahhitlerin Meclisi Umumî azajlığına intihap 
olunamamasına dair 106 ncı madde vjardır. Burada 
kefiller sarahaten zikrolunmadığı içiıjı, müteahhit, 
mukavil, mültezimlere kefil olanların] da mieealiısi 
umumiye azalığına intihap olunup plunaımıyacağı 
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tefsiren Meclisi Âliden istifsar buyurulmuştu. Dahi
li iye Encümeninde cereyan eden müzakerede maddei 
kanuniyede sarahat bulunduğundan kefillerin rneca-
lisi umumiye azahğına intihap olunamiiyacağı hak
kında bir karar ittihaz olunmadığı için tefsire lüzum 
görülmediği. Fakat malumuâlinizdir ki kefil bir me
selede aynı: mukavil, müteahhit, mültezim gibi mesul
dür. Malen mesul olan kefillerin mesalisi umumiye-
ye intihap olunmasını bu baptaki maksadı kanuniye 
muhalif gördüğümüzden encümenimizden 2, 3 arka
daş buna muhalif kalmıştır. 

Bunun için kefillerin de meclisi umumiyeye in
tihap olunmaması için şu yolda bir maddei kanuniye 
teklif ediyoruz. Heyeti Celilenin reyi hâkimdir. 

RASİH BEY (Antalya) — Bir sual soracağım. 
Yalnız Meclisi Umumimi azalarımı yoksa Meclisi 
İdare ve Belediye azaları da dahil mi? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Burada mevzu olan 
İdarei Hususıiyei Vilâyat Kanununun 106 ncı mad
desi olduğu için yalnız •meclisi umumiye azalığı 
mevzubahistir. İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu 
mevzubahis değildir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozolk) — Efendim; 
maabata muharriri encümeninin ekseriyetinin noktai 
nazarıırni Meclisi Âliye izah edecektir. Kendine ait 
bir noktai nazarı varsa onu ayrıca arz edecektir. Hal
buki sade kendilerinin fikirlerini söylediler. Encü
menin ekseriyetinin noktai nazarı nedir? Onu söyle
mediler, izahat versinler. 

REİS — Mazbatada encümenin noktai nazarı 
vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Malumu-
âlileri Meclisi Umumiye aza olmafclığın bazı mevanii 
vardır. O da izah buyurdukları veçhile; aza olacak 
ların mültezim, mukavil ve müteahhit olmamaları-
djr. Hükümet soruyor diyor ki mültezim, mukavil 
ve müteahhit olanlar aza olamadığı gibi bunların 
kefilleri de olur mu, olmaz mı? Encümen, ekseriyet
le: Kefillerin intihap olunmasında bir mahzur yok
tur, diyor. Şayet kefilleri de ithal edersek hiç bir kim
se kefilliğe cesaret edemez. Memleketin iktisadiya
tına da zarar iras eder, 

RAStH BEY (Antalya) — Kefil ile asilin farkı 
nedir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Farkı şa
yet kefiller bumdan istifade etmezse kimse kefalete 
cesaret edemez. Kefilin Meclisi Umumiye gireme
mesi için kabahati, kefaleti midir? Onun için Encü
menin ekseriyetinin noktai nazarı doğrudur. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Encümen 
reisi s ifa fiyle arz ediyorum. Encümenin yeniden yap
tığı mazbata okunmamıştır. 

REİS —• Efendim; yeni mazıbaıta ekalliyetin fikri
ni hulâsa ediyor. Ekseriyet eski mazbatayı kabul 
ettiği için ve taaunül veçhile ekseriyet mazbatasının 
okunması icap ettiği için eski mazbatayı okuttum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yeni mazba
tada ekseriyetin mazbatasıdır. 

REİS — Ekalliyetin fikri okunmaz. Ekseriyetin 
fikri okunur. (Ekseriyetin' mazbatasıdır sesleri). Efen
dim; beş imza' vardır. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim; orada esba
bı muhalefet vardır. Ekseriyetin fikri ile ekalliyetin 
fikri münakaşe edilmiş ve yazılmıştır. 

REİS — Pekâlâ, tenevvür etmek için bir kere de 
onu okuyalım: 

Riyaseti Celileye 
İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun yüzaltıncı 

maddesinin dörtüncü fıkrasının tefsirime dair Heye
ti Vekile Riyasetinden mevrut 8 . 1 . 1341 tarih ve 
3/354 numaralı tezkere encümenimize tevdi buyu-
ruimuş olmakla mütalâa ve tetkik edildi. Encümeni
miz reisi Hazım, mazbata muharriri Münir ve aza
dan İsmail Kemal Beyler maddenin saraihatiına na
zaran memnuiyetin kefillere teşmiline imkân yok
sa da mültezim ve müteahhitlerin neft ve zararına 
kefillerin de iştirakine nazaran bunların da mecali-
si umumiyeye aza olamamaları cihetinin tadil suretiy
le maddeye ithali kanununun ruh ve maksadına mu
vafık olacağı reyinde bulurumuşlarsa da azanın ekse
riyeti tefsir suretiyle bu memnuiyetin tevsi ve ke
fillerin memnuiyet sahasına ithali kabil olamıya-
cağt gibi, esasen bu gibi tafcayyudatın bir takım er
babı teşebbüsün faaliyetlerine halel iras edeceği ve 
halkın serbestii intihabını tahdit eder mahiyette bu
lunduğu için tadili de muvafık olamıyacağı beyanı 
ile izharı rey etmişlerdir. Bilnetice sabık encümenin 
mazbatası ekseriyetle tasvip edilmiş olduğundan He
yeti Umumiyeye arz edilmek üzere takdim kılınmış
tır. 

Dahiliye Encümeni Mazbata 
Reisi Muharriri 

Ebubekir Hazım Ahmet Münir 
Kâtip Aza 
Kâmil Çorum 

Kemal 
Aza 

Yozgat 
'Süleyman Sırrı 
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REİS — Efendim; mazbata okundu. Encüme
nin ekseriyeti eski mazbatayı kabul ediyor. Ekalli
yetin fikri ide yazılmıştır. Bir tadil teklifi de vardır. 
İzmir Mebusu Münir Bey bu mesele hakkımda bir 
teklifte bulunuyor. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim; bu 
mesele tef s iren gelmiş, halbuki tefsire lüzum yoktur. 
Çünkü mültezim, müteahhit, mukavil sarih olarak 
doğrudan doğruya yaptığı işten müteneffi olanlar 
hakkındadır. Halbuki kefil ise menfaat ve mazarrat
ta müşterek değil, belki asıl ifayi deyin edemediği 
takdirde mazarratta iştirak etmiştir. Ve mazarratta 
iştirak etmek suretiyle nevi beşere fedakârlık yapan 
kefili hukuku siyasiye ve hizmeti vatan iyesinden 
mahrum etmek suretiyle Meclisi Umumî azahğına 
intihap olunamamak, bu şekilde iki defa ceza ver
mek ve nev'i berıibeşere hizmet etmekten o adamı 
mahrum etmek demektir 'ki hiç de doğru değildir. 
Sonra efendiler; farzediniz ki men'i lâzım gelir. Bu
raya tef si ren mi gelmek lâzımdır? Kanunun tefsir 
edilmesi için ipham olması lâzımdır. Kanunun sa
rih olduğu noktalarda lâzım gelmez. 

Eğer bunun gibi sarih kanunlar tefsire gelirse her 
kanunun hergün tefsire gelir. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Biz zaten mahalli tefsir 
görmedik. 

ıMUSA KÂZIM BEY (Konya) — Biliyorum. 
binaenaleyh ekseriyetin verdiği karar gayet doğru
dur. Ekalliyetin, kanunun tefsiri lâzım gelir diye.. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Tefsire muhtaç deme
dik; muhtacı tadildir, dedik. 

MUSA KÂZİM BEY (Devamla) — Tadil de 
ruhu kanuna muvafık değildir. Kanunun ruhu; doğ
rudan doğruya yaptığı işlerden müteneffi veya yap
tığı muamelede icrayı tesir etmesi muhtemel bulu
nan mukavillerin, müteahhitlerin ve bizzat mültezim
lerin dahil olmaması (meselesidir. Yoksa bir feda
kârlık olarak kefil olan herhangi bir adamın Mec
lisi Umumî azahğmdan mahrum edilmesi demek bir 
fedakâr adama ayrıca bir de ceza vermek demektir 
ki bu da tefsire mütehammil dahi değildir. Binaena
leyh encümenin ekseriyetinin kararını kabul etmek 
lâzımdır. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz Musa Kâ
zım Beyin mütalâasına iştirakla beraber, şunu da 
arz edeyim ki: Bir müteahhide bir şahıs kefil oldu
ğu zaman, icabı halinde o müteahhitten bir zarar ve 

ziyan görürse onun malından tazmin ettirilir. Şaşsa 
katiyyen bir şey olmıyacaktır. Neden dolayı ben bir 
adama kefil ol demekle onun azalık hakkından ve 
dolayısiyle hürriyeti şahsiyesinden marhum edeyim? 
Niçin azalıktan geri kalsın? Azalıktan geri kalmak, 
hürriyeti şahsiyeye tecavüzdür. Musa Kâzım Beyin 
fikri çok doğrudur. Bunun yani ekseriyetin mazbata
sının kabulü lâzımdır. 

RASİH BEY (Antalya) — Gerek ida reı umumı-
yeye ait işlerde iltizamlarda, taahhütlerde, gerekse 
idarei husuısiyeye ait işlerde, taahhütlere, iltizamla
ra kefil olmak veyahut bilfiil iltizam etmek, bir ada
mın malına bir zarar olursa kendi m'alını garanti ola
rak ortaya atmak doğrudan doğruya o işin ticaretin
de de, zararında da müşterek olmak demektir. (De
ğildir sesleri.) Rica ederim hassiyat ile hareket et-
miyelim. Tatbik atma bakınız. 

Gerek milletin heyeti umumiyesi ve gerek fertler 
bundan çok zararlar görmüştür. Bu işlerden bir ta
kım zevat Meclisi İdareye meclisi umumiye yerleşir. 
Umuma ait işlerde kendisi orada kefil olacağım di
yerekten vikaye eder. Bir takım tüccarların diğerle
rine rekabetine imkân kalmaz. Binaenaleyh bu işte 
hissiyattan ziyade memleketimizde hepinizin gözü
nüzün önünde tatbikatını, gördüğünüz bir takım mi-
saller vardır. Onları gözönüne getirin. Kefil demek 
bu işte doğrudan doğruya asil demektir. Aza olan 
kefil olanca kuvvetini sarf edecektir. O işlerin, sü
rüncemede kalmasına çalışacaktır. Benim kemdi dai-
rei intiha biyemde belediyeye ait birçok işlerin öl
müş bir reisi vardı Böyle kanunun mıeskût geçmesi 
dolayısiyle birçok zararlara sevk etmiştir. Onun için 
yalnız hukukundan mahrum edecekmjiyiz; demiye-
lim. Bir de hdkuku umumiye vardır. Fertler istifa
de edecek diyerekten ve hukuku ferdiyei siyasiye var
dır diyerekten hukuku umumiyeyi o aza olan şah
sın kendi nüfuzu karşıısında imha ©ttirmek doğru-
değildir. Onun için bu işte rica ederim hissiyattan zi
yade 'hergün için gördüğümüz bu maddenin tatbi-
katındaki müşkülâttan hükümeti kurtarmak lâzım
dır. Binaenaleyh o adamın kökü kesilmiş midir? 
Memlekette Meclisi Umumî azalığı yalnız kefillere, 
herhalde müteahhit ve mültezim olanlara mı mün
hasırdır? Onun için bendenizin birçok tecrübelere 
istinaden bu madde karşısındaki kanaatim şudur: 
Kefil, asil ikisi de birdir. Binaenaleyh heyeti umu-
m iyenin, hukuku umumiyesini siyanet için tefsir ka
bul edilmemelidir, 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa ha-
ziretleri; hükümet; mültezim, mufcavil, müteahhit 
ımecalisi umumiyeye aza olamaz. Kefiller için sara
hat yoktur diyor. Encümen ise yaptığı tefsirde kefil
ler için sarahat yoktur diyor. Encümen ise yaptığı 
Itefsirde kefiller intihap olunur diyerek hükümetin 
•teklifimi reddediyor. Eğer R'asih Beyin mütalâaları 

Teklifler 
5. — İzmir Mebusu Münir Beyin; İdarei Umu-

miyei Vilâyat Kanununun yüzaltıncı maddesine be
şinci bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi (2/496) 

REİS — Münir Beyin teklifi bir teklifi kanuni
dir. Tabiatiyle lâyiha Enrümenine gidecektir. Mec
lisi Âli tenevvür etmek için teklifi okutturuyorum: 

Riyaseti Celileye 
İdarei Umumiyei Vilâyaıt Kararnamesinin yüzal-

ti'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında vilâyat mecali
si umumiyesine intihap olunamıyacak zevat meyanın-
da (Vilâyet dahilinde ve vilâyete ait husus atın mül
tezim, mukavil, müteahhitleri) dahil olup bunlara 
kefalet edenler hakkında kararnamede sarahat yok
tur. Malumu Âlileri bulunduğu üzere vilâyet dahi
linde vilâyete ait hususattın mültezim, mukavil ve 
müteahhitlerini mecalisi umumiye azalığına intihap-
ıtan istisna eylemekteki malksadı kanunî bu gibilerin 
imâli nüfuz ile emvali devletten madut olan varida
ttı husuısiyede suiistimal edememelerini teminden iba
ret bulunduğundan ve bu suretle mültezim, muka
vil ve müteahhitlere kefil olanlar ise iştiraki men
faatleri derkâr olup bu gibi kûfelanın mesalisi 
umumiye azalığına intihabına cevaz vermek mak
sadı kanunu ifate edeceğine binaen bu gibi zevata 
ıkefil olanların da mecalisi umumiye azalığına inti
hap olunamamalart hafckiında beşinci bir fıkranın 
maddei kamuniyeye ilâvesini teklif eylerim: 

İzmir Mebusu 
Münir 

varit olması lâzım gelirse bir teklifi kanunî ile bu
raya gelmeleri lâzımdır. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Teklifi kanunimiz var
dır. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Teklifi kanunî me
rasime tabi olmak lâzım gelir. 

1. — Vilâyet dahilinde o vilâyete ait hususaıtın 
mail tezim, mu kav il ve müteahhitlerine kefalet eden
ler Meclisi Umumî azalığına intihap olunamazlar. 

2. — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3. — İşbu kanununun icrasına Dahiliye Vekili 

memurdur. 

REİS — Bu takriri reye koymıyacağım, Lâyiha 
Encümenine gidecektir. Encümenin, yani ekseriye-

j tin kabul etmiş olduğu mazbatayi reye koyuyorum. 
(Anlaşılmadı sesleri) Efendim; mazbata okundu. 
Mamafih, bir defa daha okutalım. 

(Mazbata tekrar okundu.) 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, bu evvelki 
mazbatadır; ikinci mazbatayi okutturunuz. 

REİS — Efendim, encümenin ekseriyetinin ka
bul etmiş olduğu mazbata budur. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Paşa Hazretleri; eğer 
bu ret veya kabul olunacak olursa bendenizin tek
lifim havaya gider. 

REİS — Öyle.. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Bendeniz ikisinin bir
den Lâyiha Encümenine gitmesini teklif ediyorum. 

REİS — Encümen mazbatasını reye vaz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın.. Encümen mazbatası ka
bul edilmiştir, 

Efendim; teklif ettiğiniz lâyiıhayi geri alabilir
siniz, bu şekle göre.. 

3. — EVRAKI VARİDE 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

2. — Hafta tatili kanununun mevadı istisnaiye-
sinden istifade etmek istiyenlere usulü dairesinde 
ruhsatname itası ile mükellef tutulan «Mahalli Be
lediye Meclisleri» tabirinin İstanbul'da herhangi 
mercie ait olduğunun tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut 3/243 numaralı tezkere ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (1) 

R'BfS — Okunacak. 

(Mazbata okundu) 
REİS — Efendim; encümen mazbatasını reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen el 'kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, Erzurum Demiryolları Kanununa henüz 
rey vermiyenler varsa reylerini lütfen istimal etsin
ler! 

3. — Urfa Mebusu Saffet Beyin; İstanbul'da ha
rikzedegan apartmanları hakkında (2/270) numara
lı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2) 

REİS — Efendim; heyeti umumiyesi hakkında 
söz istıiyen var mı? 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) —Efendim; ha-
rikzedölere yardım müessesesi namı akında bir ka
nun lâyihası ihzar edilmiş, kendisine birçok hukuk 
ve vazife verilmiştir. Maksat; harikzedelerin iskân 
ve iaşelerini temin etmekse bunun için külliyetli pa
ra lâzımdır. Halbuki teşkili teklif olunan bu mües
sesenin varidatı; müesseseye vuku bulacak iane ve 
teberrüat vesaireden ibarettir ki nihayetünnihaye mah
dut bir para olabilir. Elli altmış bin hanesi yanmış 
olan İstanbul şehrinin haırikzedegânının halkın teber
rüat ve ianatiyle yangın yerlerinde bulunan bazı va
kıf arsaların terki suretiyle terfihi imkânı yoktur. 

Şu halde bu lâyihai kanuniyenin istihdaf ettiği 
gaye hiç bir zaman istihsal edilemiyecektir. Bir mü
essese teşekkül eder. Ondan sonra Meclisi İdare 
teşekkül eder. Onlar da biraz teşekkül ve içtima eder, 
filan eder. Efendiler; bunun neticesi akamettir. Vu-
Iku bulan teberrüat vesaireden 'tedrici bir surette sar-
fedilmek suretiyle nihayet bulur. Harikzedegan ne 
iskân edilir, ne iaşe edilir; hiç bir şey olmaz. Ya, ne 
olur? Kanun mecmuamıza kesbi kanuniyet neden bir 
kanun daha ilâve ederiz. Başka hiç bir fayda hasıl 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
(2) Zaptın sonuna merbuttur. 

olmaz. Bir takını adamlar bunlarla meşgul olur, ha
rikzedegan da bunların kapısında dolaşır, durur. Bir 
faydası olmaz. Bu gibi müesseselerin lââkal beş mil
yon liraları olmak lâzım gelir. Şu veya bu müessesei 
maliyeden bunun eline beş milyon lira k«i)nur. Ve bun
ları; ikraz suretiyle mi yaptıracak veya ilmî bir su
rette muayyen bir yere mi yaptıracak, bunlar o su
retle kabili femin olur. Yani harikzedegâna ne ya
parsak yapalım ianei hamiyetmedanı jahali diyelim 
böyle iane, iane.. Çok para sarfını miüstelzim şey
ler, ianelerle dönmez. Beyhude meşgul, olacağız ve 
bir kanunu daha mecmuai kavaninirr ize ilâve et
miş olacağız. Ve nihayet bunların içimde beş muac-
ciz bulunursa onları da istifade ettirmiş bulunaca
ğız. Fakat hakikî harikzedegan yine şûrada burada 
kalacak. Çünkü parası yoktur, bu-işin başına geçe-
ımiyecek ve sefaleti temadi edecektir. Az çok bir iş 
bulan adam bununla meşgul olacağım diye işinden 
gücünden kalacak. Binaenaleyh bu lâyihai kanuni
ye zaittir. Tab ve tevzi edilmesi bile boştur. Bu ka
nunla iştigal abestir, reddini teklif ediyorum. 

SAFFET BEY (Urfa) — Efendim;] Musa Kâ
zım Efendi arkadaşımızın (efendi yok »sesleri) bu lâ
yihai kanuniye hakkındaki mütalaaları! ^sasa nazaran 
doğru değildir. Çünkü bununla harik^edegâniin re
fahı temin edilemez diyor. Halbuki esasa bakılırsa, 
malumuâliniz mükerrer harikler vuku bulmuş ve 
pek vasi harikler olmuştur. Aksaray harikinde pek 
çok evler yanmış o zaman; hükümeti zaile zama
nında harikzedegan için halktan bir jtakırn ianeler 
toplanmış ve bu ianelerden (500) bin İira sarfı ile 
Lâleli'de dört apatman vücude getirilmiştir ki bu
gün bunlara Harikzedegan apartmanları deniyor. 
Vaktiyle bu apartmanları idare etmek için bir ko
misyon teşkil edilmiş ve bu komisyonj marifetiyle 
bunlar icara verilir ve idare edilir. Bodeli icarı da 
bankaya veriyorlar. Bankada bedeli ica<- 50 - 60 bin 
lira toplanmış öylece duruyor. Sonra bu komisyon 
reis ve azalarına ayrı ayrı tahsisat veriliyor. Harik
zedegan için hiç bir faydası olmuyor. Bunu bir dü
rüst esasa ratpedebilmek için bendeniz bir lâyihai 
kanuniye teklif etmiştim. Dahiliye Encümeni' daha 
salim bir şökil düşünerek Şehremanetinde harikazde-
gâna yardım müessesesi namiyle bir lâyihai kanuni
ye ihzar etmiş ve Meclisi Âliye takdim etmiştir. Bi
naenaleyh bu esasa bakılırsa bu kanun bugün lâ
zımdır. Çünkü birçok ashabı hayrın ianesiyle vücude 
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gelmiş bir takım müesseseler ne olacaktır? Bunla
rın gayesi nedir? Bunlar bugün meçhul bulunuyor. 
Gerçi eyyamı abirede Şehremaneti idare ediyorsa da 
bunun bir ikanun ite teyit edilmesi ve doğrudan doğ
ruya onu idare edecek heyetin kimlerden teret tüp 
edeceği ve hasıl olan varidatın nereye sarf edileceği 
tayin edilebilmelidir ki bir netice! salimeye vasıl 
olabilmek mümkün olabilsin. Heyeti Umumiyesinin 
kabulü ile maddelere geçilmesini Heyeti Celilenizden 
istirham eylerim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler, bu harikze-
ıdıegân yalnız İstanbulda değildir. Harbi Umumide 
her tarafta o kadar harikzedegân vardır ki evleri yan
mış, her şeyleri yağma olmuş, hiç bir şeyleri; kalma
mış, onlara hiç .bir şey vermemişlerdir. Şimdi istan
bul'da bu dört apartmanda yine dört, beş zengin 
oturacaktır, ondan dört beş Mebus istifade edecektir, 

-İS -* 

Harikzedegâna o fıkralara, hiç bir yardım olmıya-
caktur. Bendenize kalırsa bu kanunu ret ettiğimiz gi
bi esasen evvelden ortada mevcut olan bir teşekkü
lü de ilga etmeliyiz. Çünkü faydası yoktur. Yine on
dan dört Mebus dört servet sahibi 'kimseler istifa
de edecektir. Harikzedegânın hiç bir menfaati ol-
ımıyacaktır. Bütün ahaliden harikzedegân olmıyan 
var mıdır? Her yerde herkes bariıkzedegân olmuş
tur. (Hangi mebus sesleri) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hangi me
bustur istifade eden?.. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bütün her taraf yan
mıştır. Yalnız İstanbul değildir. Bundan dolayı Mu
sa Kâzım Efendinin ifadesi çok doğrudur. Buna hiç 
lüzum yoktur. 

REİS — İki takrir vardır efendim. Okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

Harifczedelere yardım müessesesi unvanı altın
da tanzim ve harikzedelerin, ivâ, iskân ve iaşelerini 
yalnız ianei ahali ile temin etmeyi istihdaf eden iş
bu kanunun bir faydası olmadığı gibi bilakis mazar
ratı mucip olacağından reddini teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Müzakeresi cereyan etmekte olan İşbu kanun 

Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi hazretlerinin 
verdiği izahata nazaran bir faydayı intaç edemiye-
ceğinden heyeti umumiyesinin reddini teklif eyle
rim. 5 Kânunuevvel 1341 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

REİS — Efendim, her iki takriri kanunun reddi 
mahiyetindedir. Evvela ret teklifini reyinize arz ede
ceğim. Kabul edilmezse o vakit maddelere geçilme
sini reyinize arz ederim. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Apartmanlar ne olacak, 
varidatları ne olacak? 

REİS — Musa Kâzım Beyefendi! takririniz hak
kında bir izahat verecek misiniz? Apartmanlar ne ola
cak diye soruyorlar. 

' REŞİT BEY (Malatya) — Tayyare Cemiyetine 
devrini teklif ediyorum. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim; 
•izahatım gayet vazıhtır. Kanunda istenen şeylere pa
ra yoktur. Eski müessesat vardır. Nasıl idare edile
cek diyorlar. Onun idaresi sabıkan ne ise lahikan da 
odur. Bendeniz eskiden vaki bir şeyi bozmak işitemi
yorum. Şu kanun ile istihdaf edilen gaye hasıl ola-
mıyacaktır, teşkilât peşinde dolaşılacak, tesisat ya
pılacak, nihayet yine bir şey olmıyaoaktır. Beyhude 
bir kanundur. İşbu kanunun icrasına filan yer me
murdur. Denmekle o kanun tatbik edilivermiş, ola
maz. Maksat budur, bu kanun abestir. Reddini tek
lif ediyorum. 

REİS — Efendim; Mükerrem Beyin bir takriri 
vardır, onu da okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 

Mevzubahis apartmanların Tayyare Cemiyetine 
terk ve tahsis olunmasını arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Mükerrem 

REİS — Efendim, bu ayrı bir tekliftir, burada 
doğrudan doğruya müzakere edilemez. Ayrı bir tek
liftir, Encümene veririz. Şimdi, yalnız ret teklifini re
yinize arz edeceğim. Ret teklifini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar.. Ret teklifi kabul edilmiştir efen
dim. 

Mükerrem Beyin takririni Lâyiha Encümenine 
havale ediyoruz. (Hayır, olmaz sesleri) O halde, ka
nun şeklinde başka bir teklif yaparsınız, Lâyiha En
cümenine havale ederiz. 

REİS — Efendim; Erzurum - Sarıkamış - Kars 
demiryolları hakkındaki kanunun istihsali ârâ mua
melesi hitam bulmuştur. Ruznamenin yedinci mad
desine geçiyoruz. 
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Mazbatalar 
4. — Belediye vergi ve resimlerine mütedair ka

nunun kırkbirinci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut (31366) numaralı tezkere ve Da
hiliye Encümeni mazbatası: (l) 

REİS — Okunacak. 
(Dahiliye Encümeni Mazbatası okundu) 

REİS — Dahiliye Encümeni mazbatasını reyi
nize arz ediyorum. Kabul edemler ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. Ruznamenin sekizinci maddesine geçiyoruz. 

5. — Belediye vergi ve resimlerine mütedair ka
nunun düyunu umumiye idarelerine tatbik ve teşmili 
caiz olup olamıyatağının tefsiri hakkında Başvekâ
letten mevrut (3/371) numaralı tezkere ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası: (2) 

REİS — Okunacak. 
(Dahiliye Encümeni Mazbatası okundu) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bu lâyiha ©ski bir lâyihadır. Hükümet teş
kilâtından ayrı olarak Düyunu Umumiye mevcut 
olduğu zamana ait bir lâyihadır. Bugün ise Düyunu 
Umumiye idaresi namiyle ayrı olarak bir müessese 
yoktur. Bunlar orta yerden kalkmıştır. Bugün Dü
yunu Umumiye vazaifini idare eden memurin; ta-
mamiyle Maliye Vekâletinin devairi meyanındadır. 
Bunu böyle kabul etmek Düyunu Umumiyeyi devlet 
teşkilâtından ayrı bir müessesei hususiye mahiye
tinde kaibul etmek manasını tazarrumun eder. Böyle 
bir şey varit değildir, zaten inşallah yakında bu Dü
yunu Umumiye tabirini büsbütün ortadan kaldıra
cağız. Varidatı muhassasa veya İnhisarlar idaresi di
ye doğrudan doğruya Maliye Vekâletinin bir şubesi 
bir Müdüriyeti Umumiyesi olacaktır. Binaenaleyh 
Düyunu Umumiye idaresi namiyle bir müessese yok
tur iki Şehremaneti ne ait olan dellâliye resminden 
bir ücret versin. Esasen bunu versin demek kanuna 
muarızdır. Çünkü; Dellâliye Resmi Kanunu diyor 
iki: Hükümet herhangi hir iştiradan dolayı dellâliye 
resmi vermez, binaenaleyh, Düyunu Umumiye keli
mesi varit değildir. 

REİS — Efendim, esasen teklif hükümetten gel
miştir. Ruznamemizde duruyor. Maliye Vekili Be
yin verdiği izahata göre hükümet teklifi keenlemye-
kun addetmekte, yani geri almak istemektedir. Biz 
ide alelusul iade ediyoruz. Reye koymağa hacet yok
tur. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur., 
(2) Zabtın sonuna merbuttur 

Efendim, ruznamenin dokuzuncu maddesine geçi
yoruz. 

6. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; Do
nanına Cemiyetinin ilga ve emvali menkule ve gayri-
menkulesi hakkında olup, elyevm mevkii meriyette 
bulunan 6 Nisan 1335 tarihli Kararnamenin Meclis 
ruznamesine ithaliyle bir karar ittihaz olunmasına 
dair (41253) numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. (1) 

REİS — Okunacak. 

Dahiliye Encümenince tanzim olunan mazbata ve 
tespit edilen mevat 

Donanma Ceyimetinin ilgası hakkında İstanbul 
Hükümetince mütareke esnasında 16 Mart 1336 tari
hinden mukaddem neşrolunan kararnamenin keen-
lemyekûn addolunarak cemiyetin yeniden ihaysı mak
sadını temin etmek üzere keyfiyetin tespiti için Da
hiliye Encümenine havale 'buyrulan Kayseri Mebusu 
Ahmet Hilmi Beyin takriri tetkik ve müzakere olu
narak berveçhiati şekilde maddeler tespit edilmiştir. 
Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Donanma Cemiyetinin İlgası Hakkındaki Kararna
menin lâğvîyîe haiz olduğu hukukun Türk Tayyare 

Cemiyetine devri hakkında Kanun 

Madde 1. — 6 Mart 1335 tarihli Donanma Ce
miyetinin ilgası hakkındaki kararname ahkâmı mül
gadır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. —• İşbu Kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

namına Kayseri 
Ahmet Hilmi Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Gaziantep İzmit 

Ahmet Remzi İbrahim Süreyya 
Aza 
Rize 
Esat 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş^ 

iar Dahiliye Encümeninin bu kararı hakikaten şa
yanı takdirdir. Vaktiyle İstanbul hükümeti tarafın
dan devletin ve milletin hukukunu müdafaa edecek 

(I) Evveliyatı Cilt Onyedide 5 Nisan 1341 tarih
li 94 ncü İçtima Zaptındadır. 
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olan müesseseler seddolunmuş ve bunların emvali 
mevcüdesi müsadere edilmişti. Dünyada hiç bir hü
kümet tasavvur olunamaz ki milletin kendi ruhun
dan kopan bir kudretle verdiği ianeyi müsadere etsin. 
Fakat o devir hükümeti ancak 'kuvvetini milletin hu
kukuna taarruz etmekte (bulunduğu içindir ki, bir ka
rarname ile Donanma Cemiyetinin emvali menkule 
ve gayrımenkulesi müsadere olunmuştur. Prensip iti
bariyle millete ait olan hukuku millete, hiç bir hü
kümetin taarruz etmek ihtimali yoktur ve zaten mü
sadere tabiri, kanunlarımızdan ve beşeriyetin ruhun
dan kalkmıştır. Onun içindir ki, millete ait olan hu
kuku millete iade olunur. Bu itibarla vaktiyle verilen 
'bu kararın bir kıymeti hukukiyesi olmamakla bera
ber, maatteessüf Farit Paşa tarafından tatbik olun
muş ve Donanma Cemiyetinin menafii umumiyesi 
milletin nazarında söndürülerek milletin hakkı mü
dafaası kırılmıştır. 

O vakitten bu vakte kadar devam eden memle
ketin umumî ihtiyacatı içerisinde Donanma Cemiye
tine ait olan mesail müzakere edilirken aynı zaman
da yeni doğan bazı müessesatın daha faydalı olacağı 
temin edilmiş ve tayyare cemiyeti teşkil edilmiştir ve 
milletin 'hukuku umumiyesini düşmanlara karşı mü
dafaa edecek olan müessese vucude gelmiştir. Şu 
halde milletin ianesiyle vücude gelen bu yekûnu 
umuminin, diğer taraftan yine milletin ruhundan do
ğan ve millet tarafından teşkil olunan diğer cemiyete 
tevdi edilmesi icap eder, yoksa, hükümete intikal 
edemez. 

Sonra efendiler, kavaidi içtimaiye emreder ki, 
müessesatı içtimaiye ve hayriye yekdiğerinin muavi
nidir. Tekamülü içtimaî de bunu amirdir ve buna de
lildir. Bu itibarla milletin verdiği ianenin yine millete 
verilmesi icap eder. Onun içindir ki Dahiliye Encü
meninin yapmış olduğu bu kanunun reddini teklif 
ederim ve yalnız hu kanunun reddini teklif ederken 
- işaret ettiğim veçhile - şayanı takdir bir surette ka
rarnameyi ilga eden o maddeleri ihzar eden Dahili
ye Encümenine teşekkür ederim. Fakat yeni bir tak
rir verdik ve !bu takrirle diyoruz ki! Donanma Cemi
yeti nasılki milletin hukukunu düşmanlara karşı mu
hafaza ediyorsa, mevcut olan Tayyare Cemiyeti de 
elyevm millete ve devletin kuvayi umumiyesine. isti
nat ederek yine milletin hukukunu düşmanlara karşı 
muhafaza edecektir. Binaenaleyh Donanma Cemiye
tine ait olan hukukun Tayyare Cemiyetine devri icap 
eder, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi bir pren
sip kurar. O da şudur : Millete ait olan hukuk mil

lete iade olunur. Bundan sonra hiç bir cemiyetin 
hakkı, hükümete devrolunamaz ve bu tarzda Donan
ma Cemiyetine ait olan hukukun heder olmak ihti
mali kalmaz. Onun içindir ki bu takririn nazarı dik
kate alınarak Tayyare Cemiyetine devrini teklif ede
rim: 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
bendeniz Necati Bey arkadaşımın fikirlerine iştirak 
ediyorum, yalnız yazılmış olan takririn içinde ne gibi 
fıkralar olduğunu bilmiyorum. Kabul olunacak ka
rar içinde bazı fıkraların bulunmasına lüzum1 görü
yorum. Donanma Cemiyetinin haiz olduğu hukuk 
ve malik olduğu emval kanunun ilgası ile veyahut 
bir kararnamenin kabulü ile Hazineye geçmiş oluyor 
Evvelemirde bunun derhal alınarak Tayyare Cemi
yetine verilmesi noktai nazarını istihdaf etmekteyim. 
Sonra Donanma Cemiyetinin bazı hukuku vardır. O 
da; iane toplamak hususunda bazı müsaadata maz-
har olmuştur, sonra teftiş hususunda belediye tefti
şinden vareste tutulmuştur, daha sonra, posta ve 
telgraf muhaberatında muafliyet Oki&ap ekmiştir. Bü
tün bu kabil hukukun Tayyare Cemiyetime verilmesi
ni teklif ederlim, bunun halkında bir talkrir de hazır
lıyorum, taikdiıffi edeçeğüm, ıkabu'îünü istirham edenini. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; teklif buyuruıluın Lâyühaa Kanunli'ye, Do
nanıma Cemiyetinin [ilgası haikkında yapılan 1325 ta
rihli ikaramamlenin iilgasiinı lisiüihdaf ediyor. Şu halde 
Donanıma Cemiyeti Kanunun tarihi neşrinden iıtıibaren 
yeniden iktisabı mevcudiyet edecektir. Diğer bir tak
rirle de millî bir ceımıiyet olmak üzere bugün mevcut 
Tayyare Cernliyetıine bu Donanma Cemiyeti mevcu
datının devri meselesi mevzubahistir. Buna bendeniz 
bir şey diyecelk değil'iırn. İster Donanma Cemıiyetine 
/iade olunsun., ister onu Tayyare Cemiyetli istihlâf et
sin. Halbkı Tarık Beyin mütalâasında kanunî olma
yan bir mesel vardır, 'güya Donanma Cemiy etin e, öl
müş Donanma Ceim'iyetllne; bu ikanun kaibul edilirse; 
hiç olmamış gibi hazmede 'mevcut olan nuıkud.un ve-
riılımesi lâzım geliirmiiış. (Tabiî sesleri). 

Evvelâ, o miıktaır 'hazinenin uhdesine kaç kuruş 
geçmişse, geçmiiş değil, hazine, ortadan Ikallkmış olan 
c'emliyetin varisi !kanunls:idir. Bunun varisli miillettir. 
Herhangi btr cemiyet iki, hiç bur variisi yoıktur, öyle 
bir cemiyet fefnapeziir olursa mevcudatı, nükudu, em
vali m!enikuie ve gayrim erikulesi mevcut ahkâmı esa-
siiyemiz mucibince umum millet namına varlisıi olan 
hazıinei devlete intikal eder. Yarın herhangi bir ce
miyetli hayriye fenapezir olursa, temadi etmıezse bu-
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nun varisi tabüisii (kimdir? Varissiz kalan emval gibi 
bu da hazineye intikal etmiş, hazine de (1335) sene
sinde kendisine intiikal etmiş olan naikdi, nuikudu saire 
meyanında ihtiyacatı devlete, ihtiyacatı millete sar-
fetmıiştiT. 

Şimdi nıebdeıine irca «dilmek isteniirse Donanma 
Cemiyetinin nuikudu olmak üzere Hazineye intiikal 
eden paraların mevcudu ne ise bir kere hesabı yapıl
mak icap eder, bir maddei (kanuniye daha ister. 

Denecelk ıklL: Vaktiyle Donanma Cem i yet inden İn
tikal eden şu Ikadar milyon liranın Donanma Cemi
yetine yeni ıkanunla varis yapılan Tayyare Cemiyetline 
nakden liitası için Maliye Vekâletimin bütçesinin filan 
faslına veya faslı mahsusuna şu kadar milyon lira 
konmuştur, ©öyle demledikten sonra Haikkı Tarık 
'Beyefendinin noıktai nazarının bugün fiilen tahakku-
Ikuma imikân kıalmaz. 

Diğer takrir Veren arkadaşların nöktai nazarı; 
Donanma Cemiyetinin mevcut emvali menkule ve 
gayri menlkulesini, ne mevcutsa, ona halef olan Tay
yare Cemiyetime dievrc'imıclktıir. Bu devre bir şey diye
ceğim yoktur. Fakat nakit olarak intûkal etmiş, ha-
zlnei umuımiyeye geçmiş olan paraların iadesi mev
zubahis iiıse; evvelibeevvel bunu (iade etmek içlin Maliye 
Vekâletti bütçesinin fasih mahsusuna tahsisat vazı ilkti-
za eder (doğru 'Sesleri.) 

Ve bunun !için de 'uzun uzadıiye hesap etmek icap 
eder. Donanma Cemiyetinin nukudu olarak hazineye» 
vaktiyle ne intikal etti? Evvelâ 'hesabını yapacağız, 
sonra getireceğiz 'bir kanun çııkaracağız, tahsiisat ilâve 
edeceğiz ve o tahsisat Tayyare Cemiyetline verilecek
tir. Beyafendiler!.. Böyle ise Tayyare Cemiyeti, Do
nanma Cemiyeti diye ne karıştırıyoruz, «Tayyare 
Cemiyetine sermaye olmak üzere Maliye Vekâleti 
Bütçesimin faslı mahsusna şu kadar milyon lira ko
nulmuştur» diyelim. Bu şelkilde mesele daha basit 
olur. 

Fakat zannederim 'mesele bu değildir, maksat bu 
değildir. Malksat emvali menkule ve gayri menkule 
olaralk mevcut olan şeyin iadesi demektir, devri de
lmektir. Bu nokta Heyeti Celileye malum olsun diye 
maruzatta bulunmayı faydalı buldum. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Esas me
sele; yamlız - son ifadelerinden anlaşıldığı veçhile -
Tayyare Cemiyetine sermayei maddiye temin etmek 
olsaydı beliki bu hususta Maliye Vekili Muhteremi 
Beyefendi ile doğrudan doğruya işi halletmak kolay 
olurdu. Fakat mesele aynı zamanda bir prensip mese
lesidir. Memlekette halikın severek ve isteyerek mem

leketin bütün hukukunun müdafaası içirt kendi ihti-
yacatından, her şeyimden tasarruf ederdk artırdığı 
paralarla teşkil ettiği bir cemiyeti hükümetin hür gün 
gelerek bir İkaraname ile ilga etmesi aleyhinde bir 
şey izhar etmiş olmak lâzım olduğu kanaatinde oldu
ğum için o ilga haksız olarak vakıi olnjiiuştur, doğru 
değildir, keenlemyekundur demek işitiyoruz. 

Bugün o kararnameyi kaldırarak Dohamma Cemi
yetimi yeniden mezardan çıkmış gibi gösterilmiştir. 
Onu ölmüş gösteren bu arızî levhayı üzerinden kal-; 
dıracağız. Hakiatta mevcuttur ve yaşıyor. O huku-: 
kuma sahiptir. O hukukuna sahip olan Donanma Ce-: 
miyetl bugün kendisin Tayare Cemiyetinle kalbediyor. 
Binaenaleyh; böyle olunca bütün hukukuyle Tayyare 
Cemiyetimin :sinesine girer ve bunun neticesinde Ma
liye Vekili 'Beyefenidimin dediği gibi bütün emvalini, 
paralarını vermek icap eder. Bunu kanana istinaden 
söyledikleri halde 'hislerini ifade etmediklerini anla
dım. «Para vermek ciheti müşkül olur, emlâkini ver
meye razıyız» gibi bir şey söylediler. Para verimde 
ciheti müşlkül olur. Bütçeye koymak lâzımdır. Mesele
nin esasına Vekil Beyefendi muarız değildirler. Ka
nun noiktai nazarından, prensip noktai; nazarından 
kabul etmiştirler. Şu halde maddeyi tespit etmek lâ
zım gelirse:- Donanma Cemiyeti Yaşıydr, bütün hu
kukuna 'sahiptir, Tayyare Cemiyetine i-nififap etmiştir, 
demek mecburiyetindeyiz. i 

MALİYE VEKtLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Canlanmadan öldürüyorsunuz. Kefenini üzerinden al
madan tekrar gömüyorsunuz. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamİa) — Donan
ma Cemiyeti kendi kendine, kendi hukukuna sahip 
olarak bu vaziyete girmiştir. Para meselesi... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Asıl meselei mutenabiha budur (handeler). 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Esasen 
devlet bütçesine mutasarrıf olan Heyeti Celilenizdir. 
Onu ayrıca konuşabiliriz. Bugün bütçşnin vaziyetini 
bilen Heyeti Celileniz; yarın Donanma, Cemiyetinin 
parasından bir kaç milyon varsa ve bunu derhal Tay
yare Cemiyetine iade etmek lâzım geliyor diye bir 
prensip ortaya atsa dahi vaziyeti umurrjiyeyi mütalâa 
ederek bunun leh veya aleyhinde karar vermekle isa
beti efkârını izhar eder. Şimdi biz, bunun esasım 
kabul edelim ve diyelim ki: Donanma Cemiyeti var
dır. yaşıyor, Tayyare Cemiyetine inkılâp etmiştir. 
Varsın Tayyare Cemiyeti, hükümetle kozunu pay et
sin. Fakat biz bütün cihana ilân etmeliyiz ki: Mille
tin kendi eliyle tesis ettiği müesseseleıf; şu veya bu 
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muzlim kuvvetlerle yıkılamazlar. Herhangi bir gün o 
yine dirilir, çıkar. Hiç olmazsa bu esası kabul ve 
ilân edelim ve bugün çok kuvvetli esaslar üzerine açıl
mış olan Tayyare Cemiyetinin, müessisleri ve bütün 
halkla daha büyük bir kuvvetle daha büyük bir iman
la ve itimatla müzaheretini temin ve teyit etsin. 

Binaenaleyh; bu noktai nazardan Tayyare Cemi
yetine; yalnız beş on kuruşluk emvali vermekle maddî 
bir istifade temin etmek değil, esasen bugün büyük 
faydalarını görmekte olduğumuz Tayyare Cemiyetini 
bu suretle manen de takviye etmiş olacağımıza kaniim. 

Şu halde bunu bilâ tereddüt kabul edelim zanne
diyorum ki aralarında pek kolay uyuşacaklar ve an • 
taşacaklardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; Do
nanma Cemiyeti ölmüş mü, yaşıyor mu? Bir defa or
tada bir kararname vardır. Biz; kararnameyi muta ad
dedince cemiyeti ölmüş addetmek mecburiyetindeyiz. 
Ancak 16 Mart 1336 tarihinden evvelki zamana ait 
bir kararname olduğundan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; bu kararnameyi burada tekrar tetkik etmek 
salâhiyetini haiz dir. Binaenaleyh; Büyük Millet Mec
lisi isterse bir kelime ile Donanma Cemiyetini diril
tebilir. İhtimal ki, Donanma Cemiyetini diriltmek lâ
zımdır. İhtimal değil, muhakkak lâzımdır. Bugün 

tayyarecilik hususunda mesai sarf etmek takdimen 
lâzım olduğuna göre bendeniz daha evvel bir tetkikte 
bulundum ve Donanma Cemiyetinin ilgasına dair 
olan bu kararnamenin ilgası ile Donanma Cemiyeti 
hükmen dirileceği için onun haiz olacağı hukuk de
nildiği vakitte bunun zımnına neler dahil olur. Onu 
tezekkür etmek icap eder. Daha evvelki ilga kararna
mesinin ilgası ve zannederim ki vaziyeti hukukiye bu 
olur .Donanma Cemiyeti dirilir ve bittabi dinlen Do
nanma Cemiyeti, haksız vuku bulan müsadere keyfi
yetini istirdat etmek mecburiyetinde kalır. Bendeniz 
bunu ima etmek istedim. Fakat takririm bu şekilde 
değildir. Takririm şudur. (Donanma Cemiyetinin il
gası hakkında 6 Mart 1335 tarihli kararname ahkâmı 
mülga ve Donanma Cemiyetinin mevcut olan emval 
ve emlâki ile haiz olduğu hukuk Türk Tayyare Cemi
yetine devrolunur). 

(Mevcut olan emval ve emlâki) demekle maksadı
mın ne olduğu anlaşılır. (Haiz olduğu hukuk) demek
le demin arz ettiğim noktalan söylüyorum. Bu su
retle telgraf ve posta muhaberatında ücret tediye et

meyecek ve belediye teftişinden rnuarra tutulacak, iane 
hususunda fevkalâde mazharı musade olacaktır. Bi
naenaleyh takririm bu şekilde kabul edildiği takdirde 
maksat hâsıl olmuş ve Tayyare Cemiyeti takviye edil
miş olacaktır. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Takrirler bir defa okunsun. 

Riyaseti Celileye 

Donanma Cemiyetine ait emvali menkule ve gay-
nmenkulesinin ve bilcümle nukut ve mevcudunun 
Tayyare Cemiyetine terk ve tahsis buyrulmasını tek-

Kütahya 
Ragıp 

Ardahan 
Tahsin 

Kırklareli 
Fuat 

Antaiya 
Rasih 

Kastamonu 
Fuat 

Rize 
Ahmet Fuat 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

İstanbul 
Edip Servet 

Bolu 
Şükrü 

Konya 
Mustafa 

Konya 
Naim Hazım 

Artvin 
Hilmi 

Ankara 
İhsan 

Gaziantep 
Şahin 

Kütahya 
Hâkim Rıza 

Urfa 
Rafet 

Kocaeli 
Safvet 

Ertuğrul 
Fikret 

İZmir 
Mustafa Münir 

Antalya 
Ahmet Saki 

Afyonkarahisar 
İzzet Ulvî 

Diyarbekir 
Cavit 

Biga 
Mehmet 

Hakkâri 
Nazmi 

Maraş 
Abdülkadir 

Malatya 
Reşit 

Konya 
Eyüp Sabri 
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REİS — Efendim; bu, ikinci madde olacaktır. 
Birinci madde kabul edildikten sonra reye koyaca
ğız. 

Riyaseti Celileye 
Donanma Cemiyetinin haiz olduğu bütün huku

kun Tayyare Cemiyetine intikal etmesine karar ve
rilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Antalya Bolu 
'Ahmet Saki . Şükrü 

Ankara Biga 
İhsan Mehmet 

Kırklareli 
Doktor Fuat 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şu şekilde tadilini teklif ederim. 
Donanma Cemiyetinin ilgası hakkında 6 Mart 

1335 tarihli Kararname ahkmâı ilga ve Donanma 
Cemiyetinin mevcut olan emval ve emlâkıyle haiz 
olduğu hukuk Türk Tayyare Cemiyetine devrolunur. 

Giresun 
Hakkı Tank 

REİS — Efendim; bu takrir birinci maddeye ait
tir. Kanunun heyeti unıumiyesi hakkında başka söz 

-isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 1. — 6 Mart 1335 tarihli Donanma Cemi
yetinin ilgası hakkında kararname ahkâmı mülgadır. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim; 
bendenizin takririmde bu fıkra aynen vardır. Yal
nız diğer fıkralarla beraber yazılmıştır. Metin ve 
sebkü rabıt değişmiş olmamak için bendenizin tak
ririm kaibul edildiği takdirde hem bu madde kabul 
edilmiş hem fıkrası tadil edilmiş olur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri). 

Birinci madde hakkında bir takrir vardır. Diğer 
bir takrir de ikinci maddeye ilâvesi hakkındadır, bu 
ayrı bir meseledir. Hakkı Tarık Beyin birinci madde
nin tadili hakkındaki takririni tekrar okuyacağız. 

(Hakkı Tank Beyin tekrar okundu) . 

REİS —• Efendim, Hakkı Tarık takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmıştır. (Kabul sesleri). Encümen takriri ay
nen kabul ediyor mu efendim? 
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ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ MÜNİR 
BEY (İzmir) — İlga yerine (lağıv) olsa daha muva
fık olur zannederim. 

REİS — Encümen (ilga) yerine \(fağıv) diyerek 
kabul ediyor. Nazarı dikkate almak ; suretiyle reye 
koydum. Encümen aynı suretle kabul ediyor. Bina
enaleyh birinci maddenin şekli musahlbahı okunacak
tır. 

Donanma Cemiyetinin ilgası hakkındaki kararna
menin lağviyle haiz olduğu hukukun Türk Tayyare 

Cemiyetine devri hakkında kanun. 

(Madde 1. — Donanma Cemiyetinin ilgası hakkın-: 
da 6 Mart 1335 tarihli kararname ahkâmı lağıv ve 
Donanma Cehıiye Hinin mevcut olan emval ve emlâiki 
ile ha'lz olduğu hükulk Türk Tayyare Cemi'yetins 
•devrülunur. 

REİS — Birinci maddeyi tashih veçhile reyimize! 
arz ediyorum. (Mülga olsun sesleri). 

ALİ SURTJRİ BEY (Karahisarışarki) — (İlga) ta
hini de (lağıv) taibini de doğru değildir. Kararname
dir, reddolunur. (Rot) tabirimi istimal etmek lâzımdır. 

REİS — Esasen Encümenin teiklifjidir. Encümen 
ne diyor? (Ret) mi diyor (lağıv) mi jdiyor? 

MÜNİR BEY (İzmir) — (Lağıv) dır paşam! 
REİS —- Encümenin teklifi reye; konur. Artık 

tekrar nazarı diklkate alınmak filan kaydı ikalmaz. 
Doğrudan doğruya reyinize arz ederiz. Birinci mad
deyi kabul edenler lütfen el (kaldırsın... Kaibul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kaibul edilmiştir. Diğer i'ki 
taikrir muhteviyatı esasen 'birinci maddeye dahil ol
duğundan reye 'koymayacağım. 

Madde 2. — İşlbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS —• İkinci maddeyi kahul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kaibul edilmiştir.: 

Madde 3. — İşlbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti meimurdur. 

REİS —- Üçüncü maddeyi kabul erdenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerirüi kal
dırsın... 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) -+- Efendim; sdb-
kü rabtı hakkında bazı maruzatta 'bulunacağım. Mad
dede «,6 Mart 1335 tarihli Donanma Cemiyetinin il
gası 'kararnamesi» deniliyor. Halbuki, Yahya Galip 
Beyin takriri 6 Nisan 1335 tarihli kfararname diyor. 
Binaenaleyh küçük hir tetiktik lâzım geliyor, Encümen 
tetkik etmiş midir? Bu 6 Nisan midıj', 6 Mart mıdır? 
Hangisi doğrudur? 
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'REİS — 6 Mart olacalk efendim. Çünkü 16 
Marttan sonra olsa muteber değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Tralbzon) — 
6 Nisan 1335'tir efendim. 

REİS — Efendim, tarih 'koymaya da hacet yoık 
maksat ilgadır. Tashihat yağmağa ihtiyaç yoktur. 
İlga maksadı temin ediyor. 

Efendim, kanun malum olduğu üzere müstacel 
değildir. Heyeti ümumiyesini şimdi reye doymayaca
ğım. ikindi defa müzakere edilecektir. 

(Encümen müstaceliyet teklif ediyor sesleri.) 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim; Encümen na
mına müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyorum. 
(Geçti sesleri). 

REİS — Encümien vaiktiyle müstaceliyeti, mevzu -
/bahis etmemiştir. Meclisi Âli de 'birinci mıüzafceresi 
diye niüzalkare etmiştir. Beş gün sonra ikinci bk mü
zakere yaparız, o vakit fcesbii (katiyet eder. 

7. — Gümrüklerce icra edilecek muayenei sıhhi
yeye dair 21 Mayıs 1321 tarihli nizamnamenin on al
tıncı ve on yedinci maddeleri ahkâmına tevfikan ithali 
menedilmiş olan ecza ve mevadt tıbbiyenin serbesti 
ithali hakkında (1/717) numaralı Kanun Lâyihası ve 
Sıhhiye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları (1) 

REİS — Kanunun heyetli umumıiyesi hakkında 
söz istiyeıı var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el ıkaldırsın.. Kabul e'tmiyenler lütfen 
d kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

(1) Mazbata zabıt ceridesinin nihayetine merbut
tur. 

Tababet ve sanayide müstamel bazı ceza ve mevadın 
idhallerinin serbest bulunduğuna dair kanun 

Madde 1. — Taba'böt ve sanayide istimal olunan 
saf M'oralt döpotas ve Iklorat dö şud ve nitrat dö po
tas ve nliitrat dö sudun ve Nitro •gliserinin yüzde bir 
mahlûlü ıküulisinin ve Jcanımatois indilka hülâsasının ve 
her nevi 'tüberkülinin itbaili serbesttür. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Ka'bul etmiyenler lütfen el 'kaldırsın.. Ka
bul edi'lmii'ştür. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tıariihinıden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi ıkabul edenler lütfen el 
'kaldırsın. Kalbul etoiyenler el kaldırsın.. İkinci mad
de ıkabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Maliye ve 
Sıhhiye vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi ıkabul edenler lütfen el 
'kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen d Ikaldırsın.. Kabul 
ediimliştir. 

Efendim, 'bu kanun da ilkinci defa müzakereye tabi -
olacaktır. Birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 

Efendim; ruznaınıamizün 11 nci maddesi henüz 
tabı ve tevzi edilmemiştir. Binaenaleyh ruznaımemiz-
de başlka 'bir şey ikalmaımıştır. 

Nafıa Vekâleti 1341 senesi bütçesi ile Erzurum -
Sarikaımış - Kars demiryolları bütçesine yüz yetmiş 
binil ira ilâvesii haikıkınJdaiki 'kanunu tayini esami ile 
ikinci defa reye vazetmiştik. Kanunun neticei arasını 
arz ediyorum. Kanuna 147 zat iştiraik etmiştiir. (1) net 
vardır. Bıinaıenıaıley'h ikan un (146) rey ille ıkabul edıil-
miştiir. Pazartesi günü saat ikide içtima etimde üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Miizakcrat; Saat : 3,50 

• • - < • • • 
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Nafıa Vekâleti 1341 senesi bütçesiyle Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryolları bütçesine (170 000) lira 
ilâvesine dair kanunun ikinci defaki neticesi ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B< 

Reye iştirak edenler : 1< 47 
Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

11 
0 

(Kabul edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
R'ifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 

Cavit B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

1 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münür Flüsrev B. 
Ziyaettin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B, 
Kâzım B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

HAKKARl 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kamil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

11 

• 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Flalit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
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MARDİN 

Abdiilrezzak B^ 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 

Ata B, 
EbubeMr Hazım B. 
Halit B. 

ORDU! 
Faik B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin. B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Hasan B. 
Ncb'izade Hamdi B. 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B, 
Tunalı Hilmi B. 

(Reddeden) 

İSTANBUL 
İsmail Canbulat B. 

AO 
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HAFTA TATİLİ KANUNUNUN MEVADDI İSTİSNAİYESİNDEN İSTİFADE ETMEK İSLEYENLERE 
USULÜ DAİRESİNDE RUHSATNAME İTASI İLE MÜKELLEF TUTULAN «MAHALLJI BELEDİYE 
MECLİSLERİ» TABİRİNİN İSTANBUL'DA HANGİ MERCİE AİT OLDUĞUNUN TEFSİRİNE DAİR 

BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (3/243) NUMARALI TEZKERE İLE DAHİLİYE ENC(ÜMENİ 
MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

6 

1245 
19 . 3 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hafta Tatili Kanununun mevaddı istisnâiyesinden 

istifade etmek isteyenlere usulü dairesinde ruhsatna
me itası ile mükellef tutulan ve mezkûr kanunun se
kizinci maddesinde muharrer bulunan «Mahallî bele
diye meclisleri» tabirinin İstanbul'da hartgi mercie 
ait olduğu cemiyeti umumiyei belediyece mevzubahis 
ve müzakere edilerek bir kısım azanın Hafta Tatili 
Kanununda vazıı kanunun muarrîelei istisnaiye hak
kında karar İttihazını mahallî mecalis belediyesine 
tabiri aherle intihapk'eridelerine tevdi ettiğini İstanbul' 
da ise cemiyeti umumiyei belediyenin yegâne münta-
hap bir belediye meclisi olduğunu beyan ve diğer, 
bir kısım azanın da cemiyeti umumiyei belediyenin 
vilâyatı sairedeki cemiyet belediyeler gibi müddeti 
içtimaiyesi mahdut ve vazaifi muayyen olup hafta 
tatili kanununda ise «Cemiyeti belediye» denilmedi-
ğine göre mecalisı belediyeden maksut mananın her 
gün hah içtimada bulunan belediye meclislerinde ve 
binaenaleyh İstanbul'da emanet ve şuabatı encümen
lerine raci olacağını serd ve beyan eyledikleri ve ma-
haza her iki tarafın da keyfiyetin tefsire taallukun
da müttefik kaldıkları İstanbul Şehreman'etinin işa
rına matuf Dahiliye Vekâletimin 12 Mart 1340 tarih 
ve umuru malhalliyei vilâyat müdiriyeti umumlyesi 
8977/326 numaralı tezkeresinde bildirilmiş ve keyfi
yet tefsire müteallik bulunmuş olmakla muktezasının 
tesriü ifasına müsaadei devletlerini istirham eylerim 
©fendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 2 . 2 . 1341 

Adet 
41 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Hafta Tatili Kanununun mevaddı İstisnâiyesinden 
istifade etmek isteyenlerin usulü dairesinde ahzına 
mecbur oldukları ruhsatnamenin kanunu mezikûr mu
cibince «Mahallî belediye meclisleri» tarafından ita 
edileceği müsarrah bülunduğuridan İstanbul'da «Ce-
mlyötii umumiyei belediye» yegâne müntahap bir be
lediye meclisi ise de müddeti içtimaiyesi mahdut ve 
vazaifi muayyen olup Hafta Tatili Kanununda cemi
yeti belediye denillmediğine göre vazııl kanunun kast 
etçiği mana ve bahşettiği vazaif bu cerfriyete mi veya 
her gün hali içtimada bulunan Emianejt veya Şuabatı 
Encümenlerine mi raci olacağında tereddüt hâsıl ol
muş bulunduğundan keyfiyetin tefsiri İstanbul Şehre-
manetinin işarına matuf Dahiliye Vekâletinin talebi 
üzerine Başvekâletin 19 ,. 3 , 1340 tarih ve 6/1245 
numaralı tezkeresiyle işar olunmaktadır. Hafta Ta
tili Kanununda belediyelerin diğer vazaifi gibi her 
an hali içtimada bulunan belediyelerin 
yen vazaifini bilâfasıla ve her an ifa 

canunen muay-
eden belediye 

meclislerine ait bulunduğu ve Istanibul'da bu vazaifi 
etmekte bulun

dukları cihetle Hafta Tatili Kanununun mevaddı is
tisnâiyesinden istifade edeceklere verifecek ruhsatna
menin de diğer vazaif e kıyasen emaniît veya şuabatı 
encümenlerinden itası tabiî ve muvaiikı nefsüfemr 
görülmüş olmakla Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Kâtip 

Bulunmadı 

Aza 
Ardahan 
Talât 

Aza 
İzmir 

İbrahim 

K|ayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Erzincan 

İSabit 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Karesi 

Mehfrıet Vehbi 
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İSTANBUL'DA HARİKZEDEGÂN APARTMANLARI HAKKINDA URFA MEBUSU ŞEYH SAFFET 
EFENDİNİN (2/370) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstanbul'da Aksaray hariki kebiri hadisei elimesi 

üzerine merhum Talât Paşanın teşvikat ve ikdamatıy-
le harikZedegânın tehvini mesaipleri namına İstanbul 
halkından bir milyon liraya karip mühim ianeler toplan
mış ve mütareke zamanlarında Tevfik Paşanın riyase
tiyle teşekkül eden bir komisyon marifetiyle Lâleli'de 
on sekiz kıta sararruf senedi ile İstanbul Şehremanetine 
ait arsalar üzerinde otuz üçer daireye mün'kasem 
dört adet apartman inşa edilmiş idi. Tevfik Paşa za
manından müdevver ve hiç bir vaziyeti kanuniye ve 
hükukİyesi olmayan bir komisyon devairi mezkûreye 
vaziyet ederek sene beserie icar ve senevî ceman iki 
bin sekiz yüz lira icare bedelâtı gayri muayyen ve 
meçhul bir ciheti muntazıraya sarf edilmek üzere ban
kaya tevdi edilmektedir ki elyevm altmış bin lira 
hâsılat, bankadadır. Hükümetin dairei resmiyesinden 
hiç birine aidiyeti kanuniyesi olmadığından mezkûr 
komisyonun yine kendi kararları ile reis ve azaları
na ve apartmanların müdürü namiyle bir zata şehrî 
maaş ve her içtimada hakkı huzur namiyle senevî bir 
iki bin lira sarfedillmektedir. Müstecirlerle komisyon 
arasında tahakidüs eden münzaalarda komisyonun bir 
sıfatı kanuniyesi olmadığından apartmanların arsa
larının şehremaneti namına mukayyet bulunmasına 
mebni ancak emanetten tevkil edilen bir zat vasıta
sıyla mahkemelere resmen müracaat edilebilmektedir. 

İşte böyle müşevveş ve avakibi meçhul ahvale bir 
nihayet vermek ve esasen İstanbul halkının ianatı 
nakdiyeleriyle vücüde gelen böyle bir müessesei hay-
riye varidatının mavazıleliine bir dereceye kadar te
mas ettirilebilecek bir variyeti meşrua ihdas etmek 
üzere her halde hükümetin devairi Tesmiyesinden bi
rine aidiyetinin kanunen tasrih edilmesi lüzumuna 
'binaen aidiyeti hususu ledetteemmül esbabı âdide-
siyle bu apartmanların İstanbul Şehremaneti emlâk 
şubesine devri muktazidir. 

Çünkü : Evvelâ apartmanların arsaları berveçhi 
meşruh on sekiz kıta tasarruf senediyle Şehremane-
tirte aittir. 

Saniyen İstanbul halkının ianatı nakdiyesiyle yi
ne İstanbul halkı fı'kara ve muhtacininin tehvini mu
sibet ve temini maişetleri için inşa edilmiştir ki esa
sen bu ciheti hayriye Şehremanetinin vazaifi resmi-
yesi meyanıridadır. Velhâsıl hangi bir cihetten tetkik 
edilirse bunların hemen Şehremanetine devri icap 
etmektedir. Şehremanetine devir ve- teslimi halinde 

icar ve isticar ve idarei muamelâtı Şehremaneti em
lâk şubesince ifa edileceğinden komisyonun fuzulî 
masraflarına nihayet verilmiş olacağı gibi gefek ban^ 
kada müterakim altmış bin ve gerek beher sene is
tifa edilmekte olan iki bin sekiz yüz lira miktarı meb
lâğın dahi Şehremaneti bütçesinin masarifatı umu
miye kısmının aceze ve tevem maaşları ve aceze ve 
muihtacinin taşraya masarifi sevkiytesi ve teçhiz ve tet-
fin ve fikara mualecesi fasıllarına tamam'iyle aynen 
tevzii halinde varidatı seneviyesinin hakkıyle ma-
vazı lehine sarfı temin edilmiş olacaktır. İşbu es
babı mucibeye binaen apartmanların Şehremanetine 
devrine dair tanzim ve takdim edilen lâyihai kanu-
niyenin Heyeti Celilece kabul buyurulmasını temenni 
ve teklif eylerim. 

20 Teşrinisani 1340 
Urfa 

Şeyh Safvet 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 2 . 12 . 1340 
Adet 

21 Karar 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

İstanbul'da harikzedegân apartmanları hakkında 
Urfa Mebusu Şeyh Seffet Efendinin teklifi kanunisi 
encümenimizce ledettetkik esas itibariyle şayanı mü
zakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokat 
Emin 
Kâtip Aza 

Yusuf Ziya Ali 
Aza Aza 

Haydar Adil Cevdet 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dahiliye Encümeni 7 . 2 . 1341 
Adet 

2 

375 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Harikzedelerin ikametine mahsus olmak üzere 
halkın iana't ve teberruatıyle hâsıl olan paradan mu
kaddema İstanbul'da inşa olunan (Harikzedegân 
apartmanları) nm Şehremanetine devri hakkında Urfa 
Mebusu Şeyh Seffet Efendinin teklifi tetkik ve müza
kere olundu. 



Harikzedegân apartmanları halihazırda bir komis
yon ve bir müdür tarafından idare edilmekte ise de 
bu komisyonun ne vaziyeti hukukiyesi, ne de apart
manların idaresi hakkında bir kanun ve talimatname 
olmadığı gibi haddizatında harikzedelerin ikametine? 
ve tehvini zaruretlerine mahsus ve masruf olmak 
üzere inşa olunan bu daireler bilmüzayede ihaieten 
kimin üzerinde takarrür ederese ona tahsis edilmekte 
olduğuna nazaran, arada maksadı aslî zayi olmakta 
velhasıl bu mesele gerek veçhi tasarrufu,' gerek ida
resi itibariyle müşevveş ve müzebzep 'bir halde bu
lunmaktadır. Beledî vazaifi ifa etmekte olan Şehre
maneti harikzedelerin iskân ve iaşeleriyle tehvini mu
sibet ve zaruretleriyle de alâkadar olmak itibariyle 
bu binaların derhal Şehremanetine devri varidi hatır 
•olursa da halkın ianatiyle ve muhtesilehi harikzede-
ler olmak üzere meydana getirilmiş olan apartman
ların Şehremanetinin varidatı umumiyesi meyanında 
mahiyeti mahsusasını kaybederek büsbütün heder ol
mak ihtimali bulunduğundan, bu apartmanların ve 
bunlara mümasil mebani ile atiyen vücut bulacak 
olanlarının Şehremanetine mülhak ve manevî şahsi
yeti haiz (Harikzedelere yardım müessesesi) unvan i y-
le teşkil kılınacak bir müesseseye devri minküllilvü-
cüh muvafık ve zarurî görülmüştür. Bundan başka 
'bu müessese İstanbul'da yangınlar hasebiyle hasıl 
olan vaziyeti mahsusayı her an nazarı tetkik ve ta
kipte bulundurmak, harikzedelere mesken inşa et
mek, iaşe ve iskânlarını temin eylemek gibi hususat-
sa da vazifedar ve alâkadar olmak üzere maddeler 
tespit edilmiştir. Bu baptaki on iki maddelik lâyihai 
kanuniye heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Sivas Kayseri 

Ataıet Muammer Ahmet Hilmi 
(Katip Aza 

Gaziantep Çorum 
Ahmet Remzi İsmail Kemal 

Aza 
İzmit 

İbrahim Süreyya 

Ulrfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin Teklifi 
Birinci Madde — İstanbul'da halkın ianatı nak-

diyeleriyle Harikzedegân namına İstanbul Şehrema
neti arsaları üzerinde inşa edilmiş olan apartmanla
rın Emanetin emlâk şubesine devredilmiştir. 

İkinci Madde — Harikzedegân apartmanlarının 
müterakim icare bedelâtiyle beher sene istifa edile-
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I cek olan varidatı Şehremaneti bütçesinin fıkara ve 
I muhtacin masrafları fasıllarına karşılık gösterilecek

tir. 
Üçüncü Madde — İşbu Kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülİcradır. 
Dördüncü Madde — İşbu Kanunun icrasına Da

hiliye Vekâleti memurdur, 

Dahiliye Encümeninin tadili 
«Harikzedelere yardım müessesesi»nin teşkilât ve 

vazaifi hakkında Kanun 

Madde 1. — Harikzedelerin iskân ve terfihine ve 
I yangın yerlerinde bunlara ait mesakin inşaatının te

min ve teshiline matuf idarî, malî, iktisadî, umranî 
muamelât ve teşebbüsatı işbu kanuna tevfikan tedvir 
eeylemek ve İstanbul Şehremanetine mülhak ve ma
nevî şahsiyeti haiz bulunmak üzere «Harikzedelere 
yardım müessesesi» teşkil kılınmıştır. 

Madde 2. — [«Harikzedelere yardım' müessesesi» 
nin vazifeleri : 

A) İstanbul Harikzedelerinden muhtaç ve muz-
tar bulunanların ihtiyaçlarını tehvin, iaşe ve iskânla
rını temin etmek; 

B) Yangın yerlerinde muhtaç harikzedelere ait 
I meskenlerin veya gılal'i bunların terfihine muhtes şe

hir apartmanlarının inşaat, tesisat ve idaresine ne
zaret eylemek; 

I C) İstanbul Cemiyeti umumiyei belediyesince 
tanzim ve Heyeti Vekile kararı ile tasdik edilecek 
talimatname! mahsus dairesinde harikzedeier namına 

I teberru edilmiş ve edilecek olan nükut ve emval ve
ya bunlarla istibdal edilen emvali gayrımemkülenin hâ-

I sılat ve iradı ile teşkil kılınacak sermayeden harikze-
I delerin bu iskânları için vuku bulacak inşaat, teşeb-

büselrine iştirak ve ledelhace mesken inşası zımnın
da rehini kavi ve mutedil nema mukabilinde arsa 
sahibi harikzedelere ikrazat ve tavizatta bulunmak 
gibi mevaddan ibarettir. 

I Madde 3. — «Harikzedelere yardım müessesesi' 
I nin Şehremini veya tevkil edeceği zatın riyaseti al

tında Cemiyeti umumiyei belediyece azası meyanın-
I dan reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile bir sene için 

müntehap dört azadan mürekkep ve cemiyeti mez-
kûreye karşı mesul bir «Meclisi idare» si ve memu
riyeti işbu Meclisi idarece musaddak bir müdir ve 
bir muhasibi mesul ile Cemiyeti umumiyei belediye-

I ce musaddak kadroya tevfikan lüzumu kadar rnüs-
I tahdemini bulunur. 

Madde 4. — Şehremini, müessesenin şahsiyeti 
I maneviyes'inin mümessilidir. İşbu kanunla müesseseye 



mevdu vazaife müteallik ukudat ve tasarrufat ve taah-
faıüdati Meclisi idare karariyle ifaya veya başkasını 
teVkile Şehremini salâhiyettardır. 

Madde 5. — Müessesenin talimatnamei dahilisi 
Meclisi idarece tanzim ve Cemiyeti Umumiye! bele-
ıdiyece tastik olunur. 

Madde 6. — İstanbul'un Fatih, Vefa, hariıki ke
birleri musalbini için gerek Hükümetçe muayyen 
menbalardan tedarik suretiyle, gerek erbabı hayrın 
ıbu husus için vulkuıbulan teberruatım kabul ve temel
lük (tarikiyle tesellüm otoman mebaliğden bilita işti
ra veya iısıtibdal veya imar ve inşa edilmiş ve edilecek 
bilcümle müsakkafat, rrmMagıMıt ve emvali ' gayrı 
menkule ile bankalara rnıevdu bulunan veya başka
larına ikraz ve taiviz suretiyle tevdi edilen mükut ve 
tahvilât ve bunlara müteferri veya bunlardan mü
tevellit ikâffei hulkuk, maıtlubat ve taahıhüdat işbu 
kanuna tevfikan idare edilmek üzere «Harikzedelere 
yardım müessesesi» ne devir ve tevdi edilmiştir. 

Madde 7. — Bedelleri altıncı maddede muhar
rer mebalıiğden tesviye edilerek mukaddema Şehre
maneti namına istimlâk olunan emvali gayomemku-
lenin kayıpları bilâ harç ve bunlardan vakıf olanla
rın rekabeleri yine bu möbaliğden vakıflarına kadar 
masruf bedeli isitibdal verilerek «Harikzedelere yar

dım müessesesi» namına tashih ve senede raptedi
lir., 

Madde 8. — Müesseseye mevdu emvali gayrımen-
fculenin ferağı, vefaen ferağı, iısıtibdali, kusman veya 
tamamen teminat olarak iraesi Cemiyeti Umumiyei 
Belediye kararına Vabestedir. 

Madde 9. — Müessesenin varidat ve sarfiyat 
muvazenesi her sene Meclisi idarece ihzar ve mül-
ıhalk bütçe halimde Cemiyeti umumiyei belediyece 
tetkik ve tastik olunur. Müessesenin mal sahipleri 
de kezaliık Meclisi idarece tetkik ve cemiyeti umumi
yei belediyece tasdik edilir. Müessesenin idare maa-
şatı ve meclisi idare azasının hakkı huzurları ve 
masarifi kırtasiye ve müteferrika gibi müsmir sarfi
yata tahsis edeceği mebaliğ, varidatı seneviyemin yüz
de onunu tecavüz edemez, 

Madde 10. — İşbu kanuna tevfikan teşekkül 
eden Meclisi idarenin, mıüessesat ve muamelâtı devir 
atadığı tarihten itibaren, Harik komisyonu mül
gadır. İşbu kanuna mugayir bilcümle ahlkâm mef
suhtur., 

Madde 11. — İşbu kanun tarihi neşrimden mute
berdir. 

Madde 12. — tşibu kanunun icrayi ahkâmına 
Başvekil ile Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 



BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİNE MÜTEDAİR KANUNUN KIRKBİRİNCİ MADDESİNİN 
TEFSİRİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (3/366) NUMARALI TEZKERE VŞ DAHİLİ

YE ENCÜMENİ MAZBATASI i 
Vekâleti acizinin bu baptaki fikir vje mütalâası: Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 
6 28 . 1 . 1341 

480 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Lâğım ve kaldırım masarifinin nısfını sokaktaki 
ebniye sahiplerine tahmil eden Belediye vergi ve re
simlerine mütedair 'kanunun kırk birinci maddesinin 
tefsiri lüzumu Dahiliye Vekâleti Celilesiraden mevrut 
ve sureti musaddakası merbut 21 kânunusani 1341 
tarih ve 29/918 numaralı tezkerede bildirmiş oldu
ğundan müktezasınıın ifasına müsaade buyurulması-
nı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Başvekâleti Celillıeye 
Lâğım ve kaldırım masarifinin nısfını sokaktaki 

ebniye-. sahibine tahmili eden Belediye vergi ve resim
leri Kanununun kurkbirinci maddesinin fıkrai ahire-
sirade kırlarda, sayfiyelerde 'tek tuk evler mahalle ha
line gelmedikçe kaldırım masarifi inşaiyesi namiıyle 
bir şey alınmaz denilmektedir. 

Mahalle haline gelmek tabirinden maksat «Ma
halle teşkilâtı» olmadığı ve zaten ekseriyetle sayfi
yelerde dahi mahalle teşkilâtı mevcut ve tatbik edil-
rri'ş olup bir sokakta bulunan bir veya iki haneye 
masarifi inşaiyenin nısfını tahmil etmek muvafıkı 
madelet olamayacağı cihetle mezkûr madde atide 
muharrer üç noktadan muhtacı tefsir göriiirıüştür: 

A) iBerveçhi maruz sayfiyelerde kaldırımı yapıla
cak sokaklarda bulunan evler ne zaman tek tuk ye 
ne vakit maihal'le gelmiş addolunacak ve bu cihetin 
takdir ve tespiti hanıgi heyete ait bulunacaktır. 

B) Bu gibi sokaklarda yapılacak kaldırım ma
sarifi inşaiyesi o sokaktaki hanelerin mahalle haline 
gelmesine intizaren hesabı mahsusuna kaydedilerek 
bir müddet sonra mahalle halini alınca talep ve is-
t'iyıf a olunabilir mi? 

CJ Fıkrai maruzada bu kabil mahallerin lâğım 
masarifi inşaiyesinden bahsedilmediği ve lâğım yapıl
mış olursa masarifi vakıa nısfının kimseden alınmama
sı belediye için ve mevcut bir iki hane sahibine tahmilli, 
halk için çok fazla bir külfet olacağı cihetle bu hu
sustaki muamelenin de tespiti iktiza etmektedir. 

Sayfiyelerde de mahalle teşkilâtı mevcut <j>Kuğuna gö
re bir mahalle hududuna dahil haneler adedi o ma
halle dahi'Imdeki arsalar miktarına adedeft müsavi bir 
miktarına ibaiîiğ olunca bu gibi yerlerin; tek tük ol
maktan çıkarak Cemiyeti umumiyei belediye kara-
riyle mahalle haline gelmiş addoİunabiflı)ıesi ve işbu 
sakaklarda mukaddema yapılan kafljdıjım masarifi 
inşaliyesinin biİâhara hane sahiplerinden! alınması ve 
lağım masariiıfi inşaiyesi hakkında da bu i suretle ifayı 
maümele olunması merkezindedir. Keyfiyetin tefsire 
taalluku itibariyle Meclisi Âliye arzına ve neticeden 
malumat itasına müsaade buyrulmasrnı rica ederOm 
efendim. 21 Kânunusani 1341! 

Dahiliya Velkili 
Oömi 

Türkiye 'Biüıyüık 
Millet Meclisi 14.2.1341 

Dahiliye Encümeni 
45 
3 

366 
Dahiliye Encümeni maz'batas} 

Belediye vergi ve resimleri kanununuıtı kırık birinci 
maddesinin tefsiri hakkında Dahiliye Vekâletinin işa
rına atfen Başvekâletten mevrut tezkere tetkik ve 
mütalâa olundu < 

Tefsirine lüzum gösterilen kırk biriıici maddenin 
fıkrai ahıiresü «Kırlarda sayfiyelerde yapılan tek tük 
evler mahalle haline gelmedikçe kaldırjm masarifi 
inşaiyesi namiyle bir şey alınmaz» şiekiirtde muharrer 
olup sarahati kâfiyesi haiz olduğuna nazaran tefsire 
mahal olmadığı ve ancak maddenin tatibjkaitından ha
dis olan müşkülâtı izale için tefsir tarikiyle değil, mad
demin tadili suretiyle temini maksat ejdilmesi daha 
muvafık olacağı tezekkür edilmiş olmakla Riyaseti 
Celiieye takdim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Sivas 
Muammer 

Kâtip 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet! Hilmi 
Aza, 

Aza 
İzmlit 

İbrahim Sureya 

Muhalifim 
Cavit 
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BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ KANUNUNUN DÜYUNU UMUMİYE İDARELERİNE TATBİK 
VE TEŞMİLİ CAİZ OLUP OLMAYACAĞININ TEFStRl HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT 

(3/371) NUMARALI TEZKERE VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

4 . 2 . 1341 

591 Umumî 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

'Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun Divanı 
Umûmiye idarelerine tatbik ve teşmili caiz olup ola-
mıyaöağını tefsiren bir karara raptı talebini havi Da
hiliye Vekâleti Celilesinden mevrut 27 Kânunusani 
1341 tarih ve umuru mahalliye müdiriyeti 35/1211 
numaralı tezkeresi sureti leffen takdim kılınmıştır. 
Mulktezasının ifa ve neticenin işarına müsaade buy-
rulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

'Başvekâleti Celileye 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun «îşbu 

'kanuna muhalif bilcümle ahkâm mülgadır» tarzında
ki kırk yedinci ve «Bilumum devair, mahakim ve ic
ra dairelerince vukUbulacak müzayedeler dahi işbu 
resme ve Aşar Müzayedesi Kanunu mahsusuna ta-
'bidir» ve «Belediye hududu dahilinde toptan satılan 
bilumum tartılacak ve ölçülecek eşya belediye baskül, 
kantar ve kile terazisi ile tartılıp ölçülmesi mecburi
dir. Buna müka'bil eşyanın satışındaki kıymetinin 

yüzde yarımını tecavüz etmemek üzere belediye mec
lislerince tanzim olunacak tarifeye göre alınır» sure
tindeki 22 ve 20 nci maddelerinin ifade eylediği ka
tiyet ve mutlakiyete istinaden belediyelerce harir ve 
koza satışlarına tartı mecburiyetinin tatbiki ve bilmü-
zayede satınalanlardan dellâliye resminin istiyfası 
cihetine gidilmekte ve Düyunu Umumiye idarelerin
ce de her ne kadar dellâliye namıyle harirden alınan 
dellâliyenin mülga olduğuna dair olan 21 Mayıs 1327 
tarihli Kanun Belediye Vergi ve Resimleri Kanunun
dan mukaddem ise de Düyunu Umumiyeye ait ka
nunun, kavanini hususiyeden olması itibarîyle kava
nini umumiyeden madut olan Belediye Vergi ve Re
simleri Kanunuyle ahkâmı ref ve fesli edilemeyeceği 
dermeyan olunarak tartı mecburiyetinin ve rüsumu 
matluhenin kabul ve itasından imtina olunmaktadır. 
Es'bahı maruzadan naşi vekâleti acizke de mukteza-
da tereddüt edilerek keyfiyetin taallûku itibariyle tef
siren tetk'ikiyle ve atiyen her türlü vukuu melhuz 
ihitilâfata mahal kalmamak üzere meselenin umumî 
'bir surette halline ihtiyacı kati görülmektedir. Bina-
analeyh Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun âm 
ve şamil bir mana ile Düyunu Umumiye idarelerine 
tatbik ve teşmili caiz olup olamayacağının Meclisi 
Âlice bir karara raptı esbabının istiktaaline müsaadei 
devletlerini rica ederim efendim. 27 Kânunusani 1340. 

Dahiliye Vekili 
Cemil 
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DÜYUNU UMUMİYE VASITASIYLE MÜZAYEDEYE ÇIKARILAN HARÎR VE KOZ^ SATIŞLA
RINDA DAHÎ TARTI MECBURİYETİNİN TATBİKÎ VE DELLÂLİYE RESMÎNİN İSTİSNASI TABİÎ 

OLDUĞU HAKKINDA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
45 

12 . 2 . 1341 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Belddiye Vergi ve Resimleri Kanununun, Düyunu 

Umumiye İdarelerine tatbik ve teşmili caiz olup ola
mayacağının tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut 
ve Heyeti Umumiyeden muhavvel tezkere ve esbabı 
mucibe mazbatası tetkik ve müza'kere olundu. 

Kavaninii umumiyeden olan Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun yirmi ikinci maddesinde «Bil
umum devair ve meha'k'im ve icra dairelerince vuku-
bulacak müzayedeler» in işjbu resme tabi olacağı sa
rahaten zikredilmekte ve diğer bir maddesinde «tşibu 

kanuna muhalif bilcümle ahkâm mülgadır» diye 
mutlak olarak diğer ahkâmı mevzua (ve sabıkanın 
mefsuh olduğu gösterilmekte olduğumdan Düyunu 
Umumiye vasıtasıyle müzayedeye çıkarılan harir ve 
kozanın satışlarında tartı mecburiyetinin tatbiki ve 
dellâ'liye resminin istiyfası tabiî göıiiljnüş olmakla 
Heyetli Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reüsi 'Mazbata (Muharriri 

SJvaîi 
Ahmet Muammer 

Kâtip 
Ahmet Remzi 

Aza 

Ahme^ Hilmi 
A'za 

4za 
tbrahimi Süreyya 

Aza 
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GÜMRÜKLERCE İCRA EDİLECEK MUAYENE! SIHHİYEYE DAİR 21 MAYIS 1321 TARİHLİ Nİ
ZAMNAMENİN 16 NCI VE 17 NCİ MADDELERİ AHKÂMINA TEVFİKAN İTHALİ MENEDİLMİŞ 
OLAN ECZA VE MEVADI TIBBİYENİN SERBESTİ! İTHALİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN 
MEVRUT (1/717) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE SIHHİYE VE MUVAZENEİ MALİYE 

ENCÜMEENLERİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Kalemli Mahsus 

6/4566 
22 . Eylül 1341 

Büyük Mllet Meclisi Riyasetti Gellesiıne 

Gümrüklerce 'icra edilecek muayenei sıhhiyeye dair 
29 rebiülevvel 323 ve 21 Mayıs 1321 tarihli niziamnar 
menin onaltınoı ve on yedinci maddelera ahkâmına 
•tevfikan memtelkletiimiize ıkıhalii menedilmiiş olan ecza 
ve mevadı tıbbiyenin serbesti! lithalli hakkında Sıhhiye 
ve Muavenetti Içtimaiiye Vekâleti Celilestince tanzim 
olunan tcra Vekilleri Heyetinin 13 Eylül 1341 tarihli 
Uçtılimaıınıda lıdddfctezelklkür Meclisli Âliye arzı talkaırrür 
eden Lâyihai Kanuniye (ille esbabı mucibe mazbatası
nın nıusaddalk sureti faffen takdim olunmuştur. Muk-
tezasınıin ifasınla (müsaade ıbuyrulmasını rica eylertim 
efendim. 

Başvtfcil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Gümrüklerce dcra edilecek 'muayene! sıhhiyeye 

dair 29 ırebiülevvel 1323 ve 21 Mayıs 1321 tariihli ni
zamnamenin 16 ncı ve 17 noi maddeleri ahikâımma 
tevfikan lithalli menedimıiş olan Iklorat dö sut, dö po
tas, Nitrat dö potas, dö sut ve Nitrogliserin ve kana-
Jblis indiika hulâısasiiyle Tüberkülin gibi mıevadın es
babı tmeimnuılıyetıi o zaimanıki idarenin zlihnıiyetince 
(memlekette mevadı müşteile ve irifilâfoiye iimal edile-
tmemesinin temüm ve her nasılsa muzır olduğuna ka
naat hasıl olan bir talkım mevadın mlemîlekıefe ithaliinü 
tahdide matuf olup halli hazırda esbabı m êzlkûrenin 
ımühilm 'bilir takım mevadı Ikiimıyeviiye ve devaıiyenin 
ithalini mene bais olması mümkün olamıyacağı gibi, 
esasen mevadı mezlkûrenliın Ikâffesi »ahali tedavide ga
yet kıymetıli tesiratı havi olan edVıiyeden miadut ve 
memnuniyetin devamı tödanükıi hususunda biriçotk müş
külâtı mucip olmalkla memnoiyeti vakıanın idamesi 
memleket tababeti için mahzurlu görülerek bunların 
serbestçe ithali için üç maddelik melfuf kanun projesi 
tertıip edilmüştıir.. 

Sıhhiye Encümeni 'Mazbatası 
Karar : 6/8 

23 . 11 1341 

Riyasetti Cefflleye 
Başvekâleti Celilertin 6/4566 numaralı mazbatasıy-

le 1/717 numaralı ve 26 . 10 . 1341 tariih'lli endürne-
•rtimiize 'havale buyrulan ıbazı ecza ve mevadı tıbbiye
nin gümrükten serbestli ithali halkJkınıdalkl mazbata 
encümenıilmıizde kıraat olumaralk mıetmnuiyeti valkıanm 
idamesi memılelket tababeti için mahzurlu görülmüş 
ve esasen mevadı tıbbiyei mezkûrieniin tababette (kıy
met ve teslimatı derkâr olduğundan encüımenimizce 
idamei tmamnuiyöbiıne lüzum görülemediğine karar 
verimüş olmakla benayi mıüzalkere Heyeti Umurni-
yeye takdim İkilindi. 

Sıhhiye Encümeni Reisi 
Sivas 

Ömer Şevki 
Kâtip 

Halit Mazhar 

M^azbata Muharriri 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Aza 
İçel 
Tevfik 

Aza 
Malatya 

Mehmet Hilmi 

Türkiye Büyük Milelt Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 63 26 . 11 . 1341 

(Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyseti Ce'lıiıleye 

Gümrüklerce icra edilecök (muayene! ısıhhliyeye dair 
21 Mayıs 1321 tarihli nizamoamenliın on altıncı ve on 
yedinci maddeleri ahkâmına tevfikan ithal menedıil-
miş olan ecza ve m'elvadı tıbbiyenin serbestü ithali 
Ihalkkında olup Başvekâletin 22 Eylül 1341 tarihli ve 
6/4566 numaralı tezkeresi ile gönderilen Lâyi'bai Ka
nuniye encüimenıiımıize de havale buyrulmuş olma'Ma 
tetkik ve müzakere olundu. Sı'h'hiye encümenince 
'memlelkete lithaîîlleninde mahzur 'görülmeyen »mezkûr 
mevadın gümrtüiklerden serbestli dühulu ©ncüimeniirriiz-
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ese de tasvip «dlütüiniş oiİmalkfla şekle: ait bazı tadilâtla 
berayi taıstilk Heyeti Umuımtiıyeye takdim kılındı. 

Muvazned 'Maliye 
Enafirneni Reisi 

Çanta 
Mustafa Abdulhalik 

Aza 
HaklkâM 
Asaf 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Zoniguldak 

Ragıp 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri ©ey 

Bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Ddyarbekir 
Şeref 
Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Aza 

Mithat 

Türkiye Oulrrihuriyeti 

Kalemi Mahsul 
Adet 
2508 

Hükümetin teklifi 
Maddei Kanuniye 

Madde 1. — Talbalbet ve sanayide istimal olunan 
saf Klorat dö potas ve Klorat dö sut ve Nitrat dö 
potas, dö sudun ve Mtsrögfeerinin yüzde bir mahlulu 

'kuu&inin ve ıkanaibis indtika hülâsasının ve her nevi 
Tüberkülinin iUhaM serbesttir. 

Madde 2. — İşibu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriıyulicradır, 

Madde 3. — tşlbu kanunun icrasına Maliye ve 
Sılhhüye Vekilleri memurdur. 13 EyHJt il 341. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaaii Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ticaret Vekili 

Ali Cenanl 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Veldili 
Mahmut Esat 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
Ziraat Vekâleti Vekili 

Ali Cenani 
Sıhhiye ve Muafvenetıi 

İçtimaiye V. 
Doktor Reffiik 

Muvazenei Maliye Encomeninin tadiıM 
Talbaibet ve sanayide müstamel bazı ecza ve meva-
dın ithallerinin serbest bulunduğuna dair kanun 

'Birinci madde — Talbalbet ve sanayide istimal olu
nan saf Klorat dö posat ve Klorat dö sut ve Nitrat 
dö potas ve Nitrat dö sudun ve Nitrogliserinin yüzde 
hir maMulu kuuüsinin ve kanalbis indıika hülâsasının 
ve her nevi Tüberkülinin ithali serbesttir. 

îfcinöi madde — İşlbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşlbu kanunun icrasına Maliye 
ve SıibMye Vekilleri memurdur, 




