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MÜNDERECAT 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

II. — SUALLER 

Sayfa 
22:23 

1. — Menteşe Mebusu Esat Beyin; Garbi 
Trakya'daki Türklerin pek feci olan hali peri-
şanileri hakkında Hariciye Vekâletinden şifahî 
sual takriri; 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Kuyudu 
tasarrufiyenin bir sureti muntazamada cereyanım 
temin için Kadastro yapan memleketlerden han
gisinin şayanı tercih olduğuna dair tahrirî sual 
takriri. 

III. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1. — Ereğfi havzasında Kilimli ve Kozlu 
mevkilerinde inşa edilecek lavvarlar için bir mil
yon liralık istikraz aktı hakkında kanun lâyiha
sı. (1/875) 

2. — 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı 
kanunun birinci maddesine bir fıkra tezyifi hak
kında kanun lâyihası. (1/876) 

3. — Pasaport Kanununun 17 nci Ve 18 nci 
maddelerine birer fıkra tezyifi hakkında kanun 
lâyihası. (1/877) 

23, 

23 

23 
23, 
23 

23 

23 

23 

Sayfa 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye I- Lüb

nan Hükümetlerinin salâhiyattar murahhasları 
arasında Ankara'da akdolunan Suriye, Lübnan 
gümrük itilâf namesinin tasdiki hakkında j kanun 
lâyihası. (1/878 23 

5. — Türkiye Gumhlriyeti ile Şili Cumhuri
yeti arasında 30 Kânunusani 1926 tarihinde tan
zim ve imza edilen muhadenet muahedename-
•j'nıin tasdiki hakkında kanun lâyihası. (1/879) 23 

6. — Hariciye memurları harcırahı hakkında 
kanun lâyihası. (1/880) 23 

7. — Sunî ipekten mensucat imalinin, men'i 
hakkındaki 433 numaralı kanunun feshine dair 
kanun lâyihası. (1/881) . 23 

Mazbatalar 23 

1. — Bolu Mebusu Mehmet Vaisft (Beyin; 
Ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın 
muamelei resmiyesinin ormanlarda ikma11 edil
dikten sonra her yerde serbest nakil vej imrar 
edilmesi hakkında (2/524) numaralı teklifi ka
nunisi ve Ziraat Encümeni mazbatan. 23 
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Saıyfa. 
2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Biranın 

yapüması ve satılmasının hükümet inhisarına 
alınması hakkında (2/476) numaralı teklifi kanu
nisi ve muamele icrasına lüzum kalmadığa hak
kında Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 23:24 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 1341 
senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 61 nci 
maddesi hükmü ile üç senelik darülhıuallimin 
mezunlarına teşmil edilmiş olan müstesniyatın iki 
senelik mezunlara da teşmiline dair (2/490) nu
maralı teklifi kanunisi ve Maarif ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 

4. — Muvazenei Maliye encümeninin Evkaf 
Müdüriyeti umumiyesine ait üç aylık tahsisatı 
munzamına Kanununun mevkii meriyete vaz'ına 
kadar ifa olunacak hidemat hakkında teklifi ka
nuni ve mazbatası. (2/552) 

Tezkereler 
1. — 2 Nisan 1330 tarihli Tütün tnh-sar Ka

nununun 28 nci 26 Şubat 1340 tarihli Belediye 
Vergi ve Resimleri Kanununun 20 nci maddele
rinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/595) 

2. — YüzelIiMk listeye ithal edilerek tabiiyet
ten ıskat ve hudut haricine ihraç edilmiş olanlar-
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Sayfa 
dan vefat edenlerin ailelerine itam ve eramil maa
şı tahsisi icabedip etmeyeceğinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/596) 24 

IV. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 24 

1. — Ankara Şehremanetine 1 750ı 000 lira 
ikrazı hakkında (1/862) numaralı kanun lâyiha
sı ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 24:34 

2. — Muvazenei Maliye encümeninin; Ev
kaf Müdüriyeti Umumiyesine ait üç aylık tah
sisatı Munzamıma Kanununun mevkii meriyete 
vaz'ına kadar ifa olunacak hidemat hakkında 
teklifi kanuni ve mazbatası. (2/552) 35,43:45 

3. — Hâkimler (1/598) ve hâkimlerin muha
keme ve tahkik usulleri hakkında (1/814) numa
ralı iki kıt'a kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 35:39 

4. — Düsturun edviye Komisyonu hakkında 
(1/811) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 39:41 

5. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
15 nci maddesinin tadili hakkında (1/837) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 41:42 

»•-« 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 14,20 

REİS : Ali Sururi Bey 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celse açıldı. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak: 
Altmış Dördüncü İçtima 
1 Mart 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın, tahtı riyasetlerinde bilinikat zap

tı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride aid oldukları mahallere havale olundu. 

Ankara Şehremanetine ikraz olunacak mebatiğ 
hakkındaki kanun lâyihasının Çarşamba günü mevad-
dı saireye tercihan müzakeresi karargir oldu. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek Türk 
Ceza Kanunu lâyihasının müzakeresine iptidar edildi 
ve bir müddet müzakereden sonra teneffüs için celse 
tatil olundu. 

— 22 
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İkinci Celse 
Kâzım Paşanın Riyasetlerinde kuşat edilerek Türk 

Ceza Kanunu lâyihası bir müddet müzakere ve ay
nen kabul ve Çarşamba günü toplanılmak üzere celse 
tatil edildi. 

1926 C : 1 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Yok sesleri.) Zaptı Sabık hülasası aynen ka
bul edilmiştir. 

II. — SUALLER 

1. — Menteşe Mebusu Esat Beyin; Garbı Trakya' 
da Türklerin pek feci olan hali perişanileri hakkında 
şifahî sual takriri. 

REİS — Hariciye Vekâletine havale ediimişür. 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyih; Kuyudu ta
sarruf iyenin bir sureti muntazamada cereyanını temin 
için kadastro yapan memleketlerden hangisinin usulü 
şayanı tercih olduğuna dair tahrirî sukl takriri. 

REÎS — Maliye Vekâletine havale | edilmiştir. 

III. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu, mevki

lerinde inşa edilecek lavvarlar için bir milyon liralık 
istikraz akü hakkında kanun lâyihası. (1/875) 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı kanu
nun birinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında ka
nun lâyihası (1/876) 

REİS — Kavanlin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale edilmiştir, 

3. — Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci maddele
rine birer fıkra tezyili hakkında kanun lâyihası (1/877) 

REÎS — Hariciye encümenine havale edilmiştir. 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye, Lübnan Hü

kümetlerinin salâhiyattar murahhasları arasında An
kara'da akdolunan Suriye, Lübnan gümrük itilâfna-
mesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/878) 

REÎS — Hariciye, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
encümenlerine havale edilmiştir. 

5. -— Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti 
arasında 30 Kânunusani 1926 tarihinde tanzim ve tm-
za edilen muhadenet muahedenamesinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası (1/879) 

REİS — Hariciye encümenine havale edilmiştir. 
6. — Hariciye Memurları harcırahı hakkında ka

nun lâyihası (1/880) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştiro 

-7. — Sunî ipekten mensucat imalinin meni hak
kındaki 433 numaralı kanunun feshine dair kanun 
lâyihası (1/881) 

REİS — Ticaret, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/ . — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi peyin; Orman

lardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın muamele i 
resmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her 
yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkında (2/524) 
numaralı teklifi kanunisi ve Ziraat Encümeni mazba
tası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Encümen, müsta-
celen müzakeresini teklif ediyor. MüsjtaceMyet husu
sunu reye âlinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın.^. Müstaceliyet
le müzakeresi kabul edilmiştir. 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Biranın yapılma
sı ve satılmasının hükümet inhisarına alınması hakkın
da (2/476) numaralı teklifi kanunisi ve Muamele icra
sına lüzum kalmadığı hakkında Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti deliteye ^| 
Biranın imal ve furuhtunun tahtı inhisara alınma-

I 

sı lüzumuna dair Rize Mebusu Ekrem Beyin, lâyiha 
Encümenince şayanı müzakere görülüp berayı tet
kik heyeti umumiyeden Encümenimize! tevdi Duyuru
lan teklifi kanunisi mütalaa Ve icabı müzakere olun
du. 

Hükümetin ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarı 
hakkındaki lâyihasının esnayı müzakeresinde mumai
leyhin teklifi de nazarı dikkate alınarak lâyihai mez-
kurede mevzubahis mevaddı inhisariye tneyanına bira
nın da ilâve edilmiş olduğundan teklifi mezkûr hak-
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kında muamele icrasına lüzum kalmamakla Riyaseti 
Celileye takdimine karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
thsan 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Kütahya 

M. Ragıp 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 

Mustafa 

REİS — Efendim, mazbata hakkında mütalâa var 
mı? Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 61 nci mad
desi hükmü ile üç senelik darülmuallimin mezunlarına 
teşmil edilmiş olan müstesniyatın iki senelik mezun
lara da teşmiline dair (2/490) numaralı teklifi kanu
nisi v.e Maarif ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
4. — Muvazenei Maliye Encümeninin Evkaf Mü-

diriyeti Umumiyesine ait üç aylık tahsisatı Munzam-
ma Kanununun mevkii meriyete vaz'ına kadar ifa 

olunacak hidemat hakkında teklifi kanuni ve mazba
tası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
Encümen tarafından müstaceliyet teklif ediliyor. 

Müstaceliyetten maksadınız nedir Şakir Beyefendi? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — Tercih
tir efendim. 

REİS — O halde tercihi reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — 2 Nisan 1330 tarihli Tütün İnhisar Kanunu

nun 28 nci ve 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun 20 nci maddelerinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi. (3/595) 

REİS — Kavanini Maliye ve Dahiliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — Yüzellilik listeye ithal edilerek tabiiyetten 
ıskat ve hudut haricine ihraç edilmiş olanlardan vefat 
edenlerin ailelerine eytam ve eramil maaşı tahsisi icap 
edip etmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi. (3/596) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edflmliştir. 

Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz: 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. —- Ankara Şehremanetine 1 750 000 lira ikrazı 
hakkında (1/862) numaralı kanun lâyihası ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu ka
nunla yeniden Ankara'ya iki milyon lira daha hükü
metin ikraz etmesini müzakere ediyoruz. Merkezli hü
kümet olması dolayısıyle Ankara'nın imarı zaruret kes-
betmiştir. Lâkin evvelce bütün Anadolunun parasını 
İstanbul'a sarf ettik derken şimdi bütün Anadolunun 
parasını Ankara'ya sarf ediyoruz. (Anadohıya sesleri) 

REİS — Söz isteyene söz vermek emri tabiîdir. 
Hatibin sözünü kesmeyiniz rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütün Anadolu 
parasını İstanbul'a sarf ettikte Anadoluyu imarsız bı-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

raktık derken, şimdi yeniden Anadolu'nun bütün pa
ralarım sarf edip de Anadolu'nun bir şehrini imar 
ederken diğer şehirleri bırakacak mıyız? Meselesini 
mevzubahisediyoruın. Evvelkinden bir fark ile ki, İs
tanbul'da umumî bütçeden değil, kendi belediye pa
rası sarf olunuyordu. Şimdi bir defa beş yüz bin lira, 
bir defa bîr buçuk milyon lira bir defa da iki milyon 
lira gibi bütçemizin kıymetine nisbetle oldukça Me
sele teşkil edecek ehemmiyetli paralar sarf ediyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Hâlâ İstanbul'a sarf edilen paraları biz ödüyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evvelde söyledim 
ki, Ankara'nın imarı için para sarf etmek lüzumu var
dır. (Gürültüler) Efendim, bu kürsü serbesttir, hepi-
nizindir. Ben söyledikten sonra Siz de gelir söylersi
niz. 

REİS — Mahtar Bey, devam ediniz efendim! 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Ankara'nın imarı 

için para sarf etmek lâzımdır. Lâkin acaba bu imar 

24 — 
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ne şekilde olmalıdır. Mesken inşası için devlet büt
çesinden para sarf etmek meselesi bence çayı teem
müldür. Hiç Olmazsa ikraz edeceğimiz para ile me-
faii umumiye mesaili hallolunursa bu, kabili kabul bir 
şekilde olabilir. Fakat yirmi büyük on küçük ev yap
mak için para ikraz etmek ne olacak? Ankara'nın bu
gün nüfusu seksen bine çıktı diyorlar. Yakında belki 
yüz, yüz yirmi bin ve belki daha ziyade olacak, bina
enaleyh yirmli otuz evin heyeti umumiyeye tesiri ola
maz ve bütçe Ele de bu meselenin halli kabil değildir. 
Mesakini herkes kendisi yapmalıdır ve yapmak lâ
zım gelir. Buna mukabil ihmal ettiğimiz kısımları dü
şünelim. Ankara'ya biz para ikraz edeli bir iki sene 
oluyor. Hâlâ Ankaralını «suyu yoktur. Ankara'da bu
gün çeşmeye en yakın olan eve, taşlığı yıkamaktan 
başka bir şeye yaramayan bîr teneke su beş kuruşa 
mal oluyor. Yani bir metre mikabı suyu üçyüz elli 
kuruşa kullanıyoruz. O da taşlık ve âdi yerleri yıka
mak için lâzım olan sudur. Düşünelim: Ankara'nın 
havayıci zaruriyesini - ki asıl olan su meselesidir- haî-
letmeyip de yirmi - otuz tane ev yapacağız. Bunlar 
kendi kendine de yapılır. Geçen gün Cebeciye bak
tım. Elli yedi tane ev yapılmıştır. Elli yedi yahut yet
miş yedi olmuş. Yirmi evin farkı yoktur. Ve yirmi 
evin bir tesiri olamaz. 

O para ile Ankara'nın suyu hallolunur. 
HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Su meselesi de vardır. 

Lâyihayı okumamışsın. 
'REİS — Hüseyin Bey rica ederim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Yani Ankara'yı 
benim gibi tetkik ederseniz görürsünüz. Ankara'yı 
yalnız kâğıt üzerinde değil, mahallinde tetkik etme
lidir. Hamam önünden ileriye geçerseniz öyle bir va
ziyet görürsünüz ki şehrin mecrası açıkta akıp gidi
yor. Bunların üzerini kapatmadan 40 - 50 metrelik 
caddeler yapmaya kalkmak - çok nazarı dikkatinizi 
ceSbederim - çıplak adamın başına silindir şapka koy
maya benzer. Sokaktan vıcık vıcık pislik akarken, elli 
metrelik cadde yapacağım, park yapacağım demek 
doğru değildir. 

İZZET ULVÎ BEY (Afyonkarahisar) — Ya ne 
doğrudur? 

MUHTAR BEY (Devamla) — En evvelâ lâğımlar 
yapılmalı ve sıhhati umumiyeyi kurtarmalı, suyunu 
kurtarmalı, sonra geniş caddeler açmalıdır. Bugün 
Ankara'da yeni bir kısım inşa olunuyor. Bu, şâyânı 
şükrandır. Fakat asıl Ankara eski Ankara'dır. Eski 
Ankara'nın caddelerinin tevsiinde biraz ben de çalış
tım. O vakit vilâyet caddeleri idi. On dört metrelik 

caddeler açıldı. Hatta on yedi metrelik cadde on dört 
metreye tenzil edilmiş ve darlanmış idi. (Bugün gö
rüyoruz ki bu cadde katiyen Ankara'ya kâfi değil
dir. Daha şimdiden orada mürur ve ubur selâmetle 
yapılamıyor. Yarın onun ortasından bir de tramvay 
geçerse kabil değil, mürur ve ulbur yapılamaz. Onun 
için daha şimdiden Ankara'nın bu caddesinin kena
rında büyük binalar yapılmazdan evvel vüsati lâzi-
meyi havi derecede caddeyi genişletmelidir. Meselâ 
on dört metrelik cadde (büyücek şehirlerin küçük so
kaklarıdır. Halbuki merkezî hükümet dediğimiz An
kara'nın en esaslı caddesinin - ki tâ Millet Bahçesin
den Cebeci'ye kadar Ankara'yı mütesaviyen ikiye ya
rıp geçen caddedir - on dört metre olması kabili 
kabul bir şey midir? Binaenaleyh onu açmak lâzım 
gelir. Hatta buna muvazi ve Tahtakale'den başlamak 
üzere yeniden başka bir cadde açmak lâzım gelir. 

Esaslı bir surette para sarfohınacaksa hiç olmaz
sa Ankara'nın ruhlu noktalarını düşünmelidir. Yoksa 
Yenimahalle yollarının tanzimi, tenviri ve sairesi gibi 
aslî esaslar dururken furuatla uğraşmamalıdır. Onun 
için rica ediyorum bu para buradan çıkarken esas 
itibariyle en mühim olan Ankara'nın sıhhatini kurtar
mak, yani lâğımlarım yapmak lâzımdır. Hiç olmazsa 
Ankara'da sokakta açıkta lâğım akmasın. Sonra su 
meselesi mümkün mertebe çabuk haîlolunsun. 

Benim tekîifim, maruzatım sudu:' : Menafii umu
miyeye müteallik iş dururken yirmi ev ilâve etmişsin, 
etmemişsin hiç tesiri olmaz. Çünkü görüyoruz ki se
nede Ankara'da 200 - 300 ev yapılıyor. Şehremaneti 
buna yirmi ev daha ilâve etmiş ne tesiri olabilir? 
Hiç. 

RUŞEN EŞREF IBEY (Afyonkarahisar) — Yirmi 
aile oturur. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Yirmi aile efen
dim. Ya seksen bin nüfus demek on altı 'bin aile de
mektir. On altı bin aile için de seksen bin nüfus kur
tulur. Belki temin edeceği menafi ve bahşedeceği re
fah d olay isiyle bazı kimseler yirmi ev daha yapar ve 
sizin dediğiniz olur. Onun için rica ederim, ikraz 
olunacak para eğer buraca kabul olunacaksa hiç ol
mazsa umuma müteallik olacak, yani umumun fay
dasına ait olacak surette saıfolunmahdır. 

AVNÎ PAŞA (Cebelibereket) — Bu, umumî ol
mayan yere sarfolunmuyor ki. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arkadaş
lar! Hükümet Şehremanetine 1 750 000 lira ikraz için 
bir kanun lâyihası teklif ediyor. Bu miktar encümen
de iki milyon liraya iblağ olunuyor. Encümenin bu «e-
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mahatine teşekkür ederiz. Muhtar Beyin dedikleri gi
bi Ankara şehri bugün sırf halis muhlis Anadolu sedi
ridir. Bugün Ankara şehri hususî bir şehir olmaktan 
çıkmış hükümeti cumhuriyenin, umum Türkiye halkı
nın bir şehri olmuştur. Genç Cumhuriyetimize lâyık 
olarak 'bu şehrin inşa ve imarı borcumuzdur ve bunu 
da Heyeti Celileniz takdir buyurarak lâzım gelenlere 
tahsisatını vermektedir. 

Arkadaşlar, bendeniz lâyihadan bahsetmeyeceğim. 
Ev yapmak, apartman yapmak, tenvirat yapmak zan
nederim ki bir mahallin mesken buhranını izale ede
mez. Yalnız hükümetten bir şey istirham edeceğim. 
Bazı ihmal edilen hususat kalıyor zannediyorum. Bu 
eski Ankara şehrinin etrafında bulunan bağlar şehir 
muhitine alınmıştır. Bunlar artık yalnız şehrin say
fiyesi değil, aynı zamanda şehrin bir mahallesidir. 
Bunlar için yapılacak himmetler, evvelâ yollarının 
mehmaemken terzim ve inşasıdır. Sayfiye halinde bı
rakmakla şehremaneti varidatını kaybetmemelidir. 
Bunların da tenviratı ihmal edilmemek ve buralar
dan da aynı kasaba gibi varidat almak lâzımdır. Ar
kadaşlar, geçen sene Şehremaneti bazı bağların yol
larını yapmayı düşündü ve bazı yerleri de ihale etti. 
Bunu gören halkın ekseri sayfiye denilen .yerlerdeki 
yolların kasabadan daha güzel olduğu için oralarda 
Oturmayı arzu ettiler. Fakat her nasılsa yapılamadı, 
para mı verilmedi velhâsıl halk çamurlar içinde kal
mıştır. Şu sözlerim tenkit addedilmesin. Fakat hü
kümetten rica ediyorum, esaslı surette elzem ve ufak 
masrafla temini kabil şeyleri yaptırarak eski Ankara' 
da oturan umum balkın istifade etmesini temin et
sinler. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) 
— Muhterem efendiler, Türkiye Cumhuriyetinin ma
kam olan Ankara'nın imarı İstanbul'un iman ile ka
bili kıyas değildir. Muhtar Beyefendi evvelce 'bütün 
memleketin, bütün milletin varidatı İstanbul'a veril
mişti, İstanbul bu suretle imar edildi, Ankara'yı da 
'buna benzetmeyelim buyurdular. Çok doğrudur. İs
tanbul'a, saraylarına, camilerine sarfedilen milyonları 
85 - 100 sene sonraya kadar Türk milleti ödemeyi va-
ad ve temin eylemiştir. Fakat Muhtar Beyefendinin, 
otuz bin nüfuslu bir şehrin imarı için - Türkiye Cum
huriyetine makar olmasından dolayı - faizle, tavizle 
verilen ve idarei umumiyeden, idarei hususiyeden, be
lediye varidatından, temin edilen masraflara ilâve 
edilen parayı, İstanbul için israf edilen paralarla karış
tırmamalarını, onunla kıyas etmemelerini ve bu âli 
kürsüden bu mugalatayı ifade etmemelerini arzu eder
dim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mugalata değil, o 
ifadeyi kabul etmiyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Ankara Şehremaneti programını tespit etmiş, geçen 
sene burada arz ve izah edilmiştir. O program üzerin
de gayet dikkatli olarak çalışmaktadır. Yapılan işler 
on 'beş evden, seksen evden ibaret değildir. Bu şeh
rin vücuda gelmesi için şehrin plânı yapılmıştır. Şeh
rin ne tarafa doğru tevessü edeceği tespit edilmiş ve o 
istikamete yollar açılmıştır, oralara kadar su getiril
miştir. Önümüzdeki sene içinde tekmil şehrin su ihti
yacı temin ve ikmal edilecektir. 

Buyuruyorlar ki, mecralar meselesi halledilmek 
lâzımdır. Suyu olmayan 'bir şehirde, suyu temin edil
meyen bir şehirde yapılacak olan mecralar kuru ka
lır veyahut su akıntısı olmadığından dolayı daha bü
yük noksanı, daha büyük tehlikeleri tevlit edebilir. 
Onun için evvelâ su getirilir. Ondan sonra mecrala
rın ne suretle olacağı düşünülür ve temin edilir. Bir 
fen adamının bu takdim ve tehiri de farketmemesi 
çayı dikkattir. 

Şehrin büyümesi, mükemmel bir makam idare 
olması hakkındaki diğer temenniyatm hepsi düşünül
müştür. Yalnız hükümetin bütçesinden verebileceği 
paranın miktarı bu kadar küçük bir programla tahak
kuk edebilmiştir. Şehremanetinin hükümete vermiş ol
duğu programda, hükümetten istediği muavenetin 
miktarı dört milyon lira idi. Tabiî dört milyon lira ile 
yapılacak işler başkadır. Hükümet de Meclisi Âliden 
1 750 000 lira istiyor. Muvazenei Maliye Encümeninin 
çok münsifane olarak ilâveten kabul ettiği iki yüz 
elli bin lira ile iki milyona baliğ olan paranın netice
sinden hâsıl olacak işler gene 'başkadır. Diğerinin ya
rısıdır. 

Şehrin içinden ve bazı caddelerinden bahsettiler. 
Programı» zannediyorum ki, okumamışlardır. Progra
mın, beş ve sekizinci maddeleri Samanpazarından 
Hamamönüne kadar büyük bir caddenin açılmasını, 
yani Karaoğlan'dan Samanpazarına kadar açılmış olan 
caddenin temadisini temin ediyor. Taşhan Meydanın
dan Çankırı yolu üzerindeki köprüye kadar yeni cadde 
açılacaktır ve bunun için de icabeden istihzarat ya
pılmaktadır. 

Su meselesi bütün şehre şâmildir. Çünkü yeni ya
pılan yüz evlik mahallenin, yani Muvazenei Maliye
nin verdiği iki yüz elli bin lira ile daha 60 - 70 kadar 
ev ve bir kaç apartman yapılacak mahallenin su işi 
bitirilmiştir. Su oraya gelmiştir. Asıl Ankara şehrinin 
suyu da 'bu sene hal ve temin edilecektir. 
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Fuat Beyefendi, şehrin haricinde bulunan sayfi
yelerin de tenvirini ve yollarının yapılmasını işaret 
buyurdular. 

Şehremanetinin aldığı bu para ve tertip ettiği prog
ramı yalnız Ankara şehri dahilinde ve şehre iltisakı 
olan yerlerin tevsiatına ait değildir. Şehremaneti hu
dudu dahilinde Keçiören, Dikmen, Çankaya, Etlik 
vesair bağlan ihtiva etmektedir. Bunların içinde Şeh
remanetinin kendi bütçesinden yapacağı yerler de 
vardır. Gerek tenvirat, gerek yollar ve su meseleleri 
hepsi nazarı dikkate alınmıştır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar! Türkiye Cumhuriyeti için bir merkeze ihtiyaç bu
lunduğu pek tabiîdir. Memleketin öbür ucunda bu
lunan İstanbul tabiî merkez olamazdı. Memleketin kal
binde, memleketin her tarafını görür, her tarafa nur 
ve kuvvet îfaze eden merkezî bir yerin merkez itti
hazı lâzım idi ki, bu da ancak Ankara olabilirdi. An
kara böyle bîr merkez olduktan sonra imarı da şüp
hesiz derecei vücuptadır. Eski zamanların bütün pis
liklerini, iptidaîliklerini muhafaza etmek doğru de
ğildir. Ankara imar edilecektir. Bu da şüphesiz hal
kın gayreti ve hükümetin muaveneti ile olacaktır. 
Muhtar Beyefendi bütçeden verilen paralarla imara-
tı doğru görmedi. Arkadaşlar! Biz bu para ile yol ya
pıyoruz, bu para ile sıtmanın izalesi için bataklıkları 
kurutuyoruz, bu para ile su getiriyoruz. Biz bu para 
Be- Çırağan Sarayı yapmıyoruz. Arkadaşlar! Şehrema
netinin mesaisi şükranların çok fevkindedir, 'Cidden 
namuskârane çalışmışlardır. Az çok işi görüyorum, 
işin uzaktan yakından içerisinde bulunuyorum. Çok 
namuskârane, çok afifkârane iş yapılmıştır. Yalnız 
parasına, yorganına göre ayağını uzatmamıştır. Ar
kadaşlar! Beni buraya en ziyade sevkeden bir fecia 
vardır ki onu arr edeceğim : Memlekette amele ha
yatı, amele teşkilâtı teessüs etmediği için, geçen se
ne Şehremaneti kendi parası nispetinde iş yapmasını 
'istememesinden amele pek büyük sefaletlere maruz 
kalmıştır. Ara sıra Şehremanetine uğradıkça ve Şeh
remaneti ile münaseibette bulunan şirketlerle konuş
tukça, amelenin vaziyeti sefilesini görüyordum. Valla
hi yüreklerim sızlıyordu arkadaşlar. İki ay, üç ay ça
lışmış para yok, halk sürünüyor. Günde alacağı bir 
pangonottur. Bunun nesini yiyecek? Acaba, şurada 
burada süründüğü zamana ait masarifi ne ile ödeye
cek? Şehremini Beyden rica ederim, ne yapacaksa 
esaslı surette tespit etsin. Ameleyi hiç'bir şirket bir 
gün bile parasız bırakmasın. Beni bilhassa 'buraya sev
keden sebep budur arkadaşlar. 

REİS — Buyurunuz Hakkı Bey, sual soracak
tınız! 

HAKKI BEY (Van) — Bendenizin soracağım su
allerin cevabını Vekil Beyefendi verdiler efendim. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında 
müzakereyi kâfi görüp, maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesini 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın..; Kabul edil
miştir. 

Ankara Şehremanetine İki Milyon Lira İkrazı 
Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Ankara Şehremanetine % 6 fa
izle ilci milyon lira ikrazına Maliye Vekili mezundur. 
Emanet meblâğı müstakrızı yirmi senede tediye ve 
itfaya mecbur olup, tekasitin tediyesi (1930) senei 
maliyesinden başlar. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, hü
kümet bir milyon yedi yüz elli 'bin lira veyahut iki 
milyon lira istemiştir. Muvazene! Maliye Encümeni 
de esas itibariyle bu parayı kabul ediyor. Yalnız hü
kümetin esbabı muclbesinde birtakım programlar gö
rüyoruz. Halbuki Muvazenei Maliye Encümeninin 
mazbatasında münhasıran mesken inşaatına sarfedil-
mck üzere iki milyon lira itası zikrediliyor. Acaba bu 
iki esbabı mucibe arasında bir fark var mı? Yoksa 
bir zaatı ifade mi var? Encümenin esbabı mucibe 
mazbatasındaki fıkrayı aynen okuyorum : «1926 se
nei maliyesinde ayrıca tahsisat verilmemek ve mün
hasıran mesken inşaatına sarfolunmak üzere...» denili
yor. Bunun hepsi mi mesken içindir, yoksa yalnız 
iki yüz elli bin lirası mıdır? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bendeni
zin sualim şudur : Bu ikraz olunacak meblâğın teka-
siti 1930 senei maliyesinden başlıyor. O vakte kadar 
bu paranın faizleri ne olacak? Teraküm edip de onun 
üzerine mi munzam olacaktır?.. Yoksa paranın faiz
leri şimdiden almıp da resülmalin taksitleri o za
man mı başlayacak? Bunu Maliye Vekili izah etsin
ler ki vereceğimiz paranın ne şekilde verileceğini an
layalım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN İBEY ı(Trabzon) — 
Efendim, faiz bittabi paranın tediye edildiği tarihten 
itibaren yürür. Fakat medyunun tediyata başlaması 
muahhar bir mebdedir. Tabiî böyle olacaktır. İkraz 
tarihinden itibaren elbette faiz başlar. \ 

Fakat mustakriz bunu takarrür edeni tarihten itiba
ren tediye eder. Arz edebildim mi? 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, maddei 
kanun iyedeki ibare «yirmi senede tediye ve itfaya 
mecbur olup, tekasitin tediyesi 1930 senei maliyesin
den başlar» deyince o vakte kadar bilâ faiz bu pa
ranın duracağı anlaşılır. 'Bunun için sordum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zatıâliroiz o tarzda bir mana istihraç ettiniz. Bendeniz 
de arz ettiğim şekilde tefsir ediyorum. Hükümetin 
teklifi bir milyon yedi yüz elli bin liradır. Bu, Mu-
vazenei Maliye Encümeninden iki milyon lira olarak 
çıktı. Arada iki yüz eHİ bin lira bir zam meselesi 
var. Bu, hakiki bir zam değildir. Bendeniz Encümen
de bulundum ve buna muvafakat ettim. Sebebi şu
dur : 1926 bütçesi ile haddi asgarî program için ba
kiye kalan mebaliği vermek mukarrerdi. İki yüz elli 
bin lirayı bu kanuna ithal etmek suretiyle 1926 bütçesi 
ile Heyeti Celilenize yeni bir şey teklif etmeyeceğiz. 
Böylece mutabık kaldık. Dahiliye Vekili Beyefendi 
böyle teklif etmişlerdir. 

•MUVAZENE! MALtYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Ergani Mebusu 
Muhteremi İhsan Hami t Beyefendi bir sual sormuş
lardı. Kendilerine vereceğim cevabı zaten Dahiliye 
Vekili Beyefendi beyan buyurmuşlardı. Fakat ilâve 
etmiş olayım ki, Encümenimizin iki yüz elli bin lira 
fazla ikraza taraftar olması, Ankara'nın mesken ihti-
yacatına bir an evvel çare bulmak arzusundan m'üm-
'baistir. 1926 senei Maliye bütçesinde Hükümetin ye
niden tertibini derpiş etmekte olduğu fazlai tahsisatı o 
vakte talik etmeksizin bu senenin bütçesine mal ede
rek şimdiden iki yüz elli bin lira fazlası ile ikraza 
mezuniyet verilmesini Encümen fazla bir müsaadekâr-
lık suretinde telâkki etmedi. Ancak o şartı vaz edi
yoruz ki, ilâve edilen iki yüz elli bin lira münhasıran 
Ankara'nın mesken ihtiyacatına sarfedilecefc bir pa
radır. Bundan başka yere sarfedilmeyecektir. Maliye 
Vekili Beyefendinin muvafakati ve Dahiliye Vekili 
Beyefendinin de iki yüz elli bin liranın bu şartla ilâ
vesini kabul buyurmasıyle Encümenimiz huzuru âli
nize maddenin şekli muaddelini takdim etti. (Kâfi 
sesleri) 

REİS — Efendim! Bir takrir vardır okunacaktır? 
Riyaseti 'Celileye 

Şehremanetine bununla üç kalem ikrazat yapılmış
tır. Verilen paranın miktarı cem'an dört milyon lira
ya baliğ olmuştur. Ankara Cumhuriyet Merkezi ol
mak dolayısıyle daha uzun seneler ikrazatta bulun
maya mecburiyet vardır. Şu halde bir iki sene sonra 
emanete hazinei maliyeden ikraz edilen paranın fai-
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zine, emanetin varidatı kâfi bile gelmeyecektir. Bi
naenaleyh bu paranın ikraz suretiyle değil, Şehrema
netine muavenet olarak verilmesini ve maddenin ol 
veçhile tadili için encümene iadesini teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, hayır! Efendim Maliye Vekâleti tekrar alma
mak yani Şehremaneti bütçesine muavenet suretiyle 
para vermek taraftarı değildir. Bu suretle ikraz şekli
ni muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Âtiyen vaziyeti 
düşünürüz. Şimdiden 'bir şey yapamayız. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Süleyman Sırrı Bey 
bir hakikatten bahsettiler. Ortada bir Ankara şehri 
vardır ve varidatı malumdur. Bu hususta kendimizi 
aldatmaktan ne çıkar. Bugün Ankara Şehremaneti ne 
de olsa masarif ruzmerresini hiçbir vakit çıkaramaz, 
ne vakit buranın nüfusu 'beş yüz bine çıkar ve otuz 
sene sonra memleket İmar edilir, o zaman aklım erer. 
Efendiler! Hükümetin Ankara'ya bu yardımı devletin 
hayatım kurtarmak için Müdafaai Milliye yardım de
mektir, başka bir şey değildir. (Bravo sesleri) 

Binaenaleyh kendimizi aldatmayarak bu paranın 
muavenet faslından şehremanetine verilmesini kabul 
edelim. Bendeniz bunu teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Takriri reyi âlinize arz edece
ğim. Nazarı dfkkate alanlar... 

REFİK BEY (Konya) — Efendim bir daha okun
sun. 

REİS — Okuduk efendim. Kaç defa okuyacağız. 
Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim, birinci maddeyi reyi âlinize vaz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İkrazına mezuniyet verilen iki 
milyon lira (1341) senei maliyesi bütçesindeki (B/58) 
faslına tahsisatı munzamma olarak vaz olunmuştur. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında mütalaa 
yoktur. Binaenaleyh, kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İkinci madde ile ita olunan 
tahsisattan (1926) Mayıs gayesine kadar sarf edileme
yen kısım (1926) senei maliyesine devren sarfeluna-
bılir. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul eden-' 
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü Madde — Bu kanım neşri tarihinden 
muteberdir. 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Efendim! 
Bendeniz kabul buyurulan üçüncü maddeden sonra 
dördüncü madde olarak yeni bir maddenin ilâvesini 
Heyeti Celilenize arz ve teklif edeceğim. Ankara şeh
rinde yapılacak tesisatın lüzum ve vücubunu buradan 
ifade etmek bendenizce zaittir. Heyeti Cehle Anka
ra'nın merkezî hükümet olmasına karar verdiği gün
den itibaren, buranın nelere muhtaç olduğunu da 
takdir ve tayin buyurmuş ve seneden seneye devlet 
bütçesinden lüzumu derecesinde ve hatta lüzumu de
recesinde değil, istitaati maliyesine göre muavenet 
etmekle de bu lüzumu teyit etmiştir. İstenilen para 
bidayeten dört buuçk milyon lira idi. Halbuki mali
ye bunun iki milyon lirasını tediye edebildiğinden 
dolayı o derecede bir kanun yapıldı. İlk tesis sene
lerinde masraf çoktu. Memleketin suyu, yolları yok
tur, lâğımları yoktur, yolları yeni açılacaktır, .her tür
lü vesaiti hayatiyesi yeniden tesis olunacaktır. Ankara 
şehrinin bir de fevkalâdeliği vardır. O da şehirde 
mevcut olan emlâk; yani 1340 senesinden evvel inşa 
edilmiş olan emlâk kıymetleri, menfaatleri itibariyle 
sahiplerine bire on, bire yirmi bazen bire seksene 
kadar azim varidatlar temin etmiştir ve etmektedir. 
Bu, belediyenin açmış olduğu yollardan ve ankaranın 
makam idare olmasından mütevellit neticedir. O 
halde acaba mümkün: olmaz mı? Pekâlâ mümkündür. 
1340 senesinden mukaddem inşa edilmiş olan müsak
kafatın beş sene müddetle vergisinin bir misli şehre
maneti lehine tahakkuk ettirilsin? Çünkü, 1340 sene
sinden sonra inşa edilen emlâk yüksek bedellerle in
şa edilmiştir. Halbuki eski emlâk bu mahiyette de
ğildir. Binaenaleyh bendeniz bu yolda bir maddenin 
ilâvesini Heyeti Celilenize takdim ediyorum. Şehrin 
ihtiyacı çoktur, para lâzımdır. Şehir için bir menba 
da bulmak lâzımdır. (Gürültüler) (Kabul, ret sesleri) 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, elde ihtiyaç 
mevcut iken, henüz ev yapılmamış iken, böyle vergi
lerle ev sahiplerine bâr tahmil etmek, binnetice müs-
tecirlere bu konacak verginin bir mislini, belki daha 
fazlasını koymak demektir. Meskene ihtiyaç çok 
fazladır. Biliyorsunuz ki geçen sene altı yüz liraya 
verilen evler bu sene yedi yüz elli liraya verilmiştir. 
Eğer ev yapılmaz, bu mesken buhranı izale edilmez
se, siz de bu vergiyi tahmil ettikçe, emlâk sahipleri 
de müstecirlerin üzerine imiğine binerek onlardan bu 
vergiyi fazlası ile alacaklardır. Yani mesken buhranı
nın önüne geçilmesi ve icarların haddi makule indi

rilmesi mevzuubahis iken, böyle vergileri tezyit et
mek suretiyle müstecüieri izrar etmek zannetmem ki 
muvafık bir hattı hareket takip edilmiş olsun. Onun 
için bu teklifin ademi kabulünü teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
belediye hesabına ne kadar vergi zammedüse gene 
müstecirden çıkar. Mülk sahibi bir şey kaybetmez. 
Yalnız hali hazır icara göre, daha tahrir yeni icra 
edildi, vergiler tezayüt etti. Evvelce on lira vergi ve
ren bir ev bugün kırk lira veriyor. Bu da kabul edi
lirse, bir kat daha icar yükselir. Bendenizce bunu 
kabul etmekten ise, sekiz taksit ile emvali metruke-
den alınan arsalara yapılacak binalara zammetmek 
daha doğrudur. (Gürültüler) 

REİS — Arkadaşlardan rica ediyorum, sükûneti 
muhafaza buyursunlar! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Bey, bana da bir söz ver, bubarhaheye karışma
ya lüzum hâsıl oldu. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendiler, bir memle
ket ihtiyacı olan binayı tamamen vücuda getirmiş 
olur, ondan sonra devlet fevkalâde vaziyete düştüğü 
vakit istediği zaman o binaların eşhasına bir varidat, 
bir menfaat vermeyebilir. Böyle harap bir vaziyette, 
kabristan gibi bir halde bulunan bir mahalde ser
mayedarı teşci edecek yerde, sermayedarı durdura
cak yerde, sermayedarı durduracak bir teklif zanne
dersem ki işte makui değildir. Herkes teşci edilmez
se, böyle noksan bir kanunla menfaat elden daima 
alınırsa, bu memlekette hiç bir istikrar olmadığı an
laşılır. O vakit erbabı teşebbüs, erbabı mesaî memle
ketin imar ve ihyasından vaz geçer. Efendim! Buna 
yapılacak zam ile kim istifade edecek bilmiyorum. 
Memurin bundan istifade edecek ise, vergi icara zam-
medilecektir. Bilâkis gene memur istifade edemeye
cektir. Yoksa bu şehrin içinde 1340'dan evvel bende
niz burada ev yaptırmış değilim. 

Beyefendi bitmem neyi düşünerek bendenizi işin 
içine koydu. 1340 senesinden evvel ev yaptıran ol
muştur. O adam o vakit memlekette bir istikrarsızlık 
varken pek büyük fedakârlık yapmıştır, bendenizce 
sayam mükâfattır. Yani Hasan Beyefendi gibi ame
lî ve makûl bir kafadan böyle bir teklif çıktığı
na hayret ediyorum. Binaenaleyh Heyeti Ceh'Jeden 
istirham ediyorum, hissiyata kapılmayın, memleke
tin imarına bir istikrarsızlıkla büyük bir darbe vur
muş olursunuz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Söz istiyorum. 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurunuz, bendeniz daha evvel söyleye
yim, meselenin biraz hassas tarafına dokununca 
arkadaşlar yerinden oynamaya başladı. (Handeler) 
Şimdi biraz meselenin vaziyeti umumiyesini tetkik 
etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Ankara'da biz yeni 
bir tahrir yaptık. Bu tahrir netayiçinin ne kadar mu-
tetiiiâne olduğunu Ankara'da müsakkafat sahibi olup 
da neticeyi tahrir kendilerine tebliğ edilenlerin te
zahüratı ile sabittir. Bununla kanaat edilebilir. Or
ta yerde bir fevkalâdelik vardır. Ankara gibi, âde
ta yeniden tesis edilen bir hükümeti cumhuriyenin 
yeni bir merkezi idaresi olmak üzere intihap edi
len bir şehirde görüyoruz ki nüfus dört sene zarfın
da yirmi beş binden seksen bine çıkmıştır ve hiç 
zannetmiyorum ki aynı nisbet dâhilinde tekâmül 
neticesinde beş sene sonra bu şehrin nüfusu yüzel-
li bine kadar çıkacaktır. Bu fevkalâdeliğin neticesi 
olarak birçok anasırı içtimaiyenin muhassalası olan 
bir rand meydana gelmektedir. (Bravo sesleri) 

Ankara'nın imarı mevzubahistir. Âmenna! Anka
ra'nın imarı için lâzım olan parayı vüsati maliyemiz
le mütenasip olarak her sene güle güle vereceğiz. 
Bu bizim için bir zarureti hayatiyedir. Zannederim. 
Muavenet tarzında verelim diye bir takrir verildi, 
Emin Bey vermişti. (Hayır, Süleyman Sırrı Bey ses
leri) Muavenet tarzında verdiğimiz parayı kimden 
alıyoruz? Arkadaşlar! Bunu diğer bir şekilde hal
kın Heyeti Umumiyesinden topluyoruz. Şu halde 
hayati bir mesele olan Ankara'nın imarına, umum 
halci teşvik ediyoruz. Buna muavenet sureti vere
cek olursak, almamak suretiyle verecek olursak 
umum doğrudan doğruya alâkadar olmadığı halde 
evîeviyetîe bu teşvik cari olacaktır. 

Heyeti içtimaiyenin malı müştereki olan bir mese
lenin hali için herkesin bilvasıta alâkadar olduğu 
bir meseleye fedarkârlığı talep edilir de orada ne
den bilâ vasıta alâkadar olanların fedakârlığı talep 
ediSmezmiş? (Bravo sesleri, alkışlar). Bahusus mena-
fii umumiyeye taallûk eden bir kısma mukabil bil
vasıta alâkadar oüan aksamı sairenin, vatanın bir 
menfaati âtiye ve müstakbelesi yoktur. Halbuki doğ
rudan doğruya alâkadar olanların âti menfaati te
madi etmektedir. 

Geçen sene tahrir yaptık. Sizi temin ederim ki 
arkadaşlar, gelecek sene yeni bir tahrir yapmaya 
mecburum. 1336 tarihli kanunun derpiş ettiği esbap 
ve avamile göre, o günkü tahririn neticesi sıfır ol
muştur. Bugünkü icarlara, bugünkü randlara, bu-

I günkü kiralara göre yaptığım tahrir, hukuku hazi
neyi temin etmekten çok uzaktır. 

O zamanki komisyonlar acaba fevkalâde tenzi
lât mı yaptı? Hayır, o zamanki iradları mümkün mer
tebe nazarı dikkate almak üzere tahriri yaptılar. 
Fakat arz ettiğim avamili umumiyenin tesiri nis-
betinde Ankara'da olan emval, müsakkafat kıymet
leri, kiraları ve derece süratle ileri gitmektedir ki 
âdeta tahrir heyetlerini mütemadiyen çalıştırmak lâ
zım gelir. Binaenaleyh, yeni bir tahrir yapmak lâ
zımdır. 

Hasan Fehmi Beyin, takriri hakkında - ben sahi
bi teklif değilim, fakat mütalâamı arz ediyorum - An
kara'nın atiyen inşası avamiiini kırmak gibi bir şey 
söylediler. Böyle bir şey yoktur. 1340 senesinden ev
vel yapılmış, yani eski şeriate göre yapılmış evler 
mevzubahistir. Bundan sonra inşaatı tesri etmek me
selesine gelince, bendemiz tamamen taraftarım. İki 

I sene muafiyeti vardır. Beş sene muafiyet veririz, doğ
rudur, imarı teshil eder. Fakat vaktiyle gayet cüzi fi-
yalla yapılan müsakkafatın sahiplerinin hiç bir dahlü 
tesiri olmaksızın bugün bir senelik bedeli icarı var
dır ks, o binanın bedelinden fazladır. Çok doğru ses
leri) Bir senelik bedeli icarı vaktiyle inşası için sarf 
edilen miktara göre çok fazla olan yerlerde de var
dır. 

Şu halde Ankara'nın imarı meselesinde ellerinden 
alalım demiyoruz, helâl olsun, mesele o değildir. An
kara'nın iman meselesinde umumun devlet bütçesin
den ihtiyar etmiş olduğu fedakârlığa zamimeten, doğ
rudan doğruya o imardan alâkadar olan eshabı ser
vetin ve müsakkafat sahiplerinin de biraz fedakârlık 
etmesini istemek haksızlık mıdır? (Doğru sesleri) Ben
deniz zannediyorum ki, teklif, teklifi malâyutak ve 
haksız değildir ve Ankara'nın atiyen teşebbüsatı şah
siye ile ümranına hiç bir tesiri olmayacaktır. 

HAKKI BEY (Van) — Memurlarınızın ev kirası
nı da bütçeye koyun? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Başka memleketlerde böyle avamili hariciye sayesin
de temin edilen iratları sahiplerine bırakmazlar. İn
giltere gibi, (Liberaliz ekonomik) diye ifade edilen 
serbesti! iktisadiyatın en yükseklerine vasıl olan mem
leketlerde dahi bu vergi konmuştur. Loyiıt Corc 1906 
da gelmiş Rand Kanunlarını ortaya koymuştur. Ora
da dahi fazla temettülerin, fazla iratların sahiplerine 
bırakılması haksız olduğu kabul edilmiştir. Hüküme
tin kimsenin malında gözü yoktur. Helâl olsun. Me
sele bu değildir. İnsaf ile düşünülecek olursa bir se-
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nede bir evin bedeli inşasından fazla para alan eshabı 
emlâk zannederim ki, o amlâkin bulunduğu şehrin 
ümranı hususuna biraz yardım edecek olursa pek mu
vafık ohır. Hazinenin yeni yapılmış olan tahrir neta-
yicine göre elli lira vergi oldığı bir binanın bugünkü 
bedeli icarı nedir? Lâekal iki bin liradır. Ne olur, 
bedeli icardan daha yüz lira verirse - bedeli icar o 
binanın bedelinden fazladır i şehrin imarı için bele
diyeye verirse günah mı olur, haksizine mı olur? 
Bendeniz zannediyorum ki, teklifte aykırı telâkki edi
lecek bir şey yoktur. Mamafih îcabatını Heyeti Celile 
mütalâa eder. Kabul eder, reddeder, o başka mesele
dir. Teklifi aykırı bir teklif diye telâkki etmekte se
bep yoktur. Bundan sonra ümranı teşvik edecek teda-
bir ittihaz ederiz. Meselâ bunlara muafiyet veririz ve 
bu çok doğru olur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 
Bendeniz takdim ettiğim takririn esbabı mucibesini 
itiraz edilmiyecek ümidiyle esaslı surete izah etme
dim. Mamafih Maliye Vekili beyefendi meseleyi lü
zumu kadar tavzih buyurdular. Bendeniz takririmi 
takdim ederken Ankara'nın, imar ve inkişafına manii 
olacak şeyleri düşündüm. Takrirde bunun için ahkâm 
ve tedabir dercettfim. Şimdi mevzu, belediye vergi
leridir. Ankara Belediyesine bir varidat bir meba bul' 
maktır. Rüsumu Belediye Kanunu Türkiyenin bütün 
belediyelerine şamü olan bir kanundur. Fakat An
kara'nın kazanç hususu diğer şehirlerle kabili kıyas 
olmıyacak derecede yüksektir. Ankara Belediyesi 
için, ayrıca şehirden bir vergi almakta ne mahzur 
vardır? Zaten 1336 senesinde başhyan terakkii emlâk 
dolayısıyle 1340 senesine kadar esaslı inşaat yapıl
mamıştır. Mahaza bendeniz 1924 demekle bir meb
de ifade etmiş oldum. 

Bu mebde 1336 senesinin mukabili olan seneye 
kadar iade edilebilir. Çünkü bu seneler zarfında ya
pılan emlâk ya iki veya üç parçadan ibarettir. Esa
sen inşaat olmadığı için, bu mebdeyi aldım. 1336 se
nesinden evvel mevcut olan müsakkafat şeklinde ta
dil edebiliriz. 1336 ile 1339 arasında yapılmış olan 
inşaat ya üç tanedir veya beş tanedir. Asıl mevzu 
1336 dan evvel mevcut olan müsakkafattır. Türkiye 
vergi mükelleflerinin Ankara şehrine rüsumu belediye 
olmak üzere vergi vermelerimi ikraz şeklinde, değil, 
teberru mahiyetinde olmasını teklif eden iki arkadaş 
her nasılsa bu vergiyi hoş görmediler. Acayip, gele
cek sene daha iki milyon lira vermek lüzum ve zaru
retinde kalırsak bunu vermeyecek miyiz? Bunu ver
mekten veyahut tamamım vermekten ise Ankara şeh

rinde bunun bir kısmına olsun menba aramak daha 
doğru ve daha esaslı bir mesele değil inidir? 

Efendim, icarlardan bahsolunuyor. İcarlara zam-
molunur ve memurlar mutazarrır Olur diyorlar. Bu 
bir noktai nazardır. Fakat Ankara şehrinde bugün 
mevcut olan müsakkafatın bir defa şüphe yok ki iki 
sülüsü bile icarda değildir. Sahipleri kendileri oturu
yorlar. Memurların oturduğu evlerin biri kısmı Mali
yeye ait evlerdir. Bu evlerin malîye kısmen vekâlet 
memurlarına tahsis etmiştir. Fakat bütün memurinin 
ihtiyacına tabu kâfi değildir. Doğrudan! doğruya eş
hastan kar suretiyle hane tedarik eden memur mik
tarı, bütün Ankara şehrinin müsakkafatına nisbeten 
yüzde beşi bile geçmez. Binaenaleyh % 5 için, % 951i 
bir belediye vergisinden muaf tutmak veyahut bele
diyeye vergi olarak verilmesi pek doğru olan bir şe
yin verilmemesini! terviç etmek hususunu bendeniz 
doğru bulmuyorum. Memurin meselesi ayrı bir mese
ledir. Heyeti Celilenize diğer bir kanunla onun için 
de noktai nazarımı arz edeceğim. Gerçi j bir kaç me
mur ev icar etmiştir. Eğer onları terfih edelim diyor
sak, hane icarlarım takyit edecek ahkâm vaz edelim. 
Fakat memurlar evlerin yüzde beşini işgal etmişler 
diye diğerlerini vergiden muaf tutmak, bendenizce hiç 
bir zaman terviç edilecek bir şey değildir. Belediye 
için en doğru bir membadır. Zaman ile de mukayet-
tir, beş senedir. Beş sene zarfında mevcut emlâk bu 
vergiyi verebilir ve bunu vermekle de daha evvel tees
süs eder. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurun. Söz almış 
daha altı yedi arkadaş vardır. Hallbuki müzakerenin 
kifayeti hakkında takrir vardır. 

RAStH BEY (Antalya) — Efendim, jiş yanlış bir 
mecraya gitmiştir. Çok suiitesir yapacak. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakereyi reye 
vaz ederiz,' kabul edilmezse müzakereye devam 
ederiz. Mucibi telâş bir şey yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Reis Bey! Bendeniz kifa
yeti müzakere aleyhinde söz söyleyeceğim. Efendi
ler, müzakere katiyen kâfi değildir. Şundan dolayı 
değMir: Gerek sahibi takrir Hasan Febınî Beyefen
di ve gerek Maliye Vekili Hasan Beyefendi yanlış 
bir noktai nazar takip ederek meselemin tesirini, 
şümuîünü tabiî hatalı göstermişlerdir. Vakıa Mali
ye VekiSi Hasan Hüsnü Beyefendi dediler ki, ma
demki Ankara şehrinde bir çok sebepler tahtı tesi
rinde fevkattabia inkişaf vâki olmuştur ve bu yüz
den hane icarları, kazanç çok artmıştır, rand vardır. 
(PIü VaMi) olmuştur. (PMi valü) bedeli ki evvelce sos-
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yaüistlere mal edilmiş bir nazariye iken şimdi her 
hükümet tatbik ediyor. Yani bunun bir kısmını al
mak istiyor. Bizim Maliye Vekili de biraz sosyalist
lere meyyal olarak bu fazlai iradın bir kısmını ver
gi olarak almaya taraftar oluyor. Efendiler! Hali 
tabiîde cidden muhik bir vaziyettir. Meselâ bir yer
den bir şimendifer geçmekle sahibi arzın dahli ol
mayarak o arazi kesbi kıymet ederse, ondan faz
laca bir vergi almak bir haktır. Fakat hiç düşünül
müyor ki Ankara'da vaziyet noktai nazarından ga
yet gayri tabiî bir hal teessüs etmiştir. O da ev buh
ranıdır. Burayı merkezi hükümet yaptık. Birçok me
murlar getirdik ki daha yansı ailesini getirmemiş
tir. Çünkü ev bulamıyor, evleri diğer emval gibi arz 
ve talep kaidesi mucibince icara veriliyor. O ne ka
dar ise ona mukabil talep ne kadar artarsa, yani ta
lip miktarı arttıkça icar da bittabi artar, evler her 
sene yüz lira, iki yüz lira artmıştır. Bu ihtiyaca sük-
na Kanunu ile de karşı koymak imkânı yoktur. Har
bi umumî esnasında İstanbul'da tatbik edilmek is
tenildiği halde muvaffakiyet görülmediği hepiniz bi
lirsiniz. Böyle her şeyin önüne kanun geçemez. İkti
sadî mesailde daima kaçak suretiyle bu ihtikâr ya» 
pılu1. Yine erbabı ihtiyaç bu büyük tesirler alın
da kalmak zaruretindedir. Sonra takrir sahibi Ha
san Fehmi Beyefendi de buyurdular ki, evlerin bir 
çoğu yerliler tarafından işgal ediliyor. O halde efen
diler, eğer yerîiîer tarafından işgal edilen evlerden 
ikişer misli vergi alınacak olursa, Ankaralılardan 
memleketin diğer halkından daha fazla vergi allmış 
oluyoruz. Eğer alırsak biz icar aîan adamdan al-
mahyız. Kendisi otunıyoısa acaba kazancı da iki 
misli arttı mı? Burada biliyorsunuz ki birçok bü
yük işler yabancıların elindedir. Ankaralı evinde ra-. 
hat otururken, başka bir Ankaralının evinin getirdiği 
icar fazlalaştı diyerek onun için vergisini iki misîii 
çıkarmak rica ederim makûl müdür? O halde Anka
ralılara diğer memleketlerde tatbik edilmeyen bir 
vergi tatbik edilmiş olacaktır. Bu da memleketteki 
müsavatı ihlâl eder ve arz ettiğim gibi bu talep vâ
ki oldukça memurlarımızın daha yarısı ailelerini 
buraya yine getiremeyecekler, bu ev buhranı daha 
çok devam edecektir. Buna Sükna Kanunu ile karşı 
çıkmak imkânı yoktur. Efendiler! Biliyorsunuz ki 
bu, harbi umumide de olamamıştır. Bu İstanbul'da 
sureti katiyede tatbik edilememiştir. Şu halde konan 
vergi ne olacaktır? Doğrudan doğruya memurlara 
yüklenecektir. (Doğru sesleri) Doğru doğru diye çok 
bağınnız. Fakat evi olmayan fukara memurin hat
ta Mecliste birçok arkadaşlarımı e vardır ki bu ev 
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icarında tahammül getiremiyorlar. Geçen sene altı 
yüz liraya olan ev bu sene bana yedi yüz elli liraya 
verilmiştir. Bunu kabuî ettiğimiz gün bin iki yüz li
raya verilecektir ve ben tutmak mecburiyetindeyim. 
Çünkü maalesef evim yoktur. Çünkü ihtiyacım var
dır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Şükrü Bey refiki muhteremimin ifadelerin
den anlıyorum ki, kendileri de arz ettiğim esbaptan 
dolayı günden güne artan bedeli icarlardan mutazar
rır olanlardandır. Kendilerine soruyorum, her sene 
kendisinden ikiyüz lira fazla alıyorlarmış, acaba bu 
fazlalık vergilerin fazlalığından mı, yoksa kendi ken
diliğinden mi böyle gidiyor? Acaba Ankara'da mes
ken vergileri muaftır derseniz, zannediyorumsunuz ki 
ev icarları inecektir. Binaenaleyh mesele o değildir. 
Yalnız tashihine lüzum gördüğüm nokta şudur: Bu, 
plü vaîü diye ortaya sürdükleri şey hakikaten ran-
din tabiri marufudur. Bunlar üzerine vergi koymak 
sisteminin bir sosyalist sistemi olduğunu ifade ettiler. 
Bu noktayı tashih etmek isterim. Bu nazariyenin sos
yalistlikle hiç bir münasebeti yoktur. Misâl olarak arz 

ettim ki: Yakın zamanlara kadar hiç bir veçhile ha
yatı iktisadiyesine sosyalistik girmemiş olan İngiltere' 
de çok zaman evvel bu plü valü üzerine vergi konmuş
tur ve bu hangi müellifler tarafından teşvik edilmiş
tir. Biliyor musunuz? (Ekol Mançıstır) diye hürriyeti 
iktisadiyenin mümessili, pişvası addedilen müellifinin 
efkârına göre konmuştur. Şu halde kendilerini tashih 
etmek isterim ki Plü Valü üzerine vergi koymakla 
sosyalistlik arasında hiç bir münasebet yoktur. Bina
enaleyh o nazariyeye taraftar olmakla beni bir ekole 
mensup addetmek lâzım gelseydi, ekol mançıstır'a 
mensup addetmek doğru olurdu ki ben ondan da de
ğilim, ekol Mançıstır'dan da değilim Binaenaleyh, bu 
zehabı bir kere tashih edelim. 

Arkadaşlar! Zanneder misiniz ki bizin) mevzuatı 
kanuniyemizde bu esaslar ihmal edilmiştir? Şimdi bu 
Meclisi Alinin yeni yaptığı bir kanunun bir maddesi
ni okuyacağım. O Kanun, belediye vergi ve resimle
rine ait 423 numaralı kanundur. Bunun 39 ncu madde* 
sini açınız. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Şerefiye vergisine iti
raz eden yok efendim, O, belediye vergisidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Biz de devlet alsın demedik ya.. 

REİS — Burada hiç kimsenin sözü kesilemez 
efendim. Rica ederim sükûnet bulunuz. 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Devamla) — Bu kanunun 39 ncu maddesini okuyo
rum. 

Madde 39 — İstimlâkten dolayı sokağın yüzüne 
çıkmakla veya her ne suretle olursa olsun, sokağın yü
zü artmakla veya üzerinde bulunduğu yollar kesbi vü
sat etmekle şerefi artan ebniyeli ebniyesiz arsalar eski 
ve yeni hallerine göre ayrı ayrı kıymet takdir edilen 
iki kıymetin aralarındaki farkın yüzde yirmisi şere
fiye namı ile belediyeye aittir., tlh. 

Belediye bunu alıyor mu? (Alıyor sesleri) O halde 
başka vergiye lüzum yok. Belediye yalnız bu vergiyi 
tatbik etsin. Bu madde mucibince yalnız bu vergiden 
senede bir milyon varidat bulmazsa ben bir şey bil
mem. Bu maddeyi tatbik etmek üzere ben iki ay Şeh-
remeni olayım. Size bir milyon lira bulayım. (Alkış
lar) Demek Şükrü Beyefendinin reddetmek istediği ka
naat, Meclisi Alinizce vaktiyle nazarı itibare alınmış 
ve kabul edilmiş olan bir kanun da mevcuttur, mese
le bundan ibarettir. '' 

ZÜLFt BEY (Diyarbekir) — Efendim, elimizdeki 
kanun, Ankara Şehremanetine iki milyon lira ikrazına 
ait bir kanundur. İkraz hakkındaki maddeler okun
muş, bitmiştir. Gümüşhane Mebusu muhteremi Ha
san Fehmi Beyefendi emlâke vergi vaz edilsin diye 
bir maddei kanuniye teklif ediyor. Onun tariki vardır 
Nizamnamemiz sarihtir. Lâyiha Encümenine gider, 
usulü dairesinde müzakere edilir. Yoksa bu kanunla 
alâkası yoktur. Takrir reye konamaz. (Bravo sesleri, 
doğru sesleri) 

REŞlT BEY (Malatya) — Zülfi Bey buyurdular 
ki «Bu para, şehremanetine bir muavenetten ibarettir. 
Bunun için hükümetten ve encümenden mevaddı ka
nuniye gelmiştir. Bu takririn ona şümulü yoktur..» 
Efendiler! Muvazenei Umumiye Kanununda buna 
misal olmak üzere elli tane kabul ettik. (O Başka 
sesleri) başka değildir. Aynen Muvazenei Umumiye 
Kanunu gibidir. Burada kabul edilebilir. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — O, başlı başı
na bir kanundur. 

REŞlT BEY (Devamla) — Hayır, bu da öyledir 
ve kabul edilebilir. Müsaade buyurulursa bir şey da
ha arz edeceğim. 

REtS — Rica ederim, usul hakkında söyliyecek-
tiniz. 

REŞİT BEY (Devamla) — Bendeniz usul hakkın
da söylüyorum. Hazinenin geçen sene verdiği karar, 
bu sene verdiği iki milyon lira bugün Türkiyenin on-
beş milyon ahalisinin parasıdır. 

Otuz konak uzak yerlerden millet Şehremanetine 
yardım için, Ankara şehrinin imarı için pata versin de 
Ankara da oturan şahıslar, on liralık evini elli liraya, 
seksen liraya verdiği halde niçin vergi yermesinler? 
Bu muvafık mıdır? Teklif çok muvafıktır. Çok doğru
dur. 

REİS — Müsaade buyurun efendim! Kifayeti re
yi Alinize vaz edeceğim. Kâfi görülmezse müzakere 
devam edecektir. Söz alan zevatın sözü: mahfuzdur. 
kâfi görürseniz müzakere biter. Müzakereyi kâfi gö
renler el kaldırsın.. Kâfi görmüyenler el kaldırsın.. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mevzuu münakaşa; olan mese

lenin kanun ile alâkası talî derecededir. Hükümet bu 
hususta daha esaslı bir lâyiha ihzar ve Meclisi Aliye 
sevk edebilir. Takririn reddi ile maddenin) reye vaz'ını 
teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye j 
Atide muharrer maddenin dördüncü ırtadde olarak 

kanuna ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Gümüşhane Mebusu 

Hasan Fehmi 

Madde 4. — Ankara şehrinde 1924 senesinden 
mukaddem inşa edilmiş olan müsakkafatta her sene 
tahakkuk eden vergilerinin bir misli derecesinde ay
rıca belediye vergisi tahakkuk ettirilecektir. Bu hü
küm beş sene müddetle caridir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hasan Fehmi Beyin, ilâve et

tiği maddenin reye vaz'ını teklif ederim. 
Ergani ; 

Kâzım VehjM 

Riyaseti Celileye . 
Ankara'da mesken vergisinin tezyidi mülk sahibi

ni katiyen alâkadar edemeyip, müstedrlep ızrar ede
cektir. Bugün bir oda otuz liraya icara veriliyor, bu 
otuz, altmış olmak istenirse işte o vakit bu baptaki 
takrir kabul edilsin. Fakat az maaşlı binlerce memu
ra da şehremaneti mesken yapıncaya kadjar çadır te
darik etsin. Bedeli icarda ihtikârın meni Dahiliye 
Vekili muhteremi tarafından vaad büyütüldüğü tak
dirde mesele halledilmiş olur. Yoksa Hasan Fehmi 
Beyin takririnin reddi ile dördüncü maddenin reye 
vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Bozok 
Ahmet Hanjdi 
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Riyaseti Celileye 
Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyefendinin 

takriri ruznamedeki ikraz kanununa taalluk etmez. 
Binaenaleyh mezkûr takririn bir kanun teklifi şeklin
de takdimi lâzım gelir. Bu sebebe mebni bu münaka
şanın tehiriyle kanun maddelerine rücuunu teklif ede
riz. 

Gelibolu Kırklareli 
Celâl Nuri Şevket 

Riyaseti Celileye 
Hasan Fehmi Beyin teklifi doğrudan doğruya ye

ni bir vergi tarhı mahiyetindedir. Alelusul lâyiha ve 
Muvazene! Maliye ve Kavanini Maliye Encümenle
rinde tetkik olunduktan sonra müzakeresi icabedece-
ğinden reye vaz edilmeyerek Lâyiha Encümenine ha
vale buyurulmasını teklif eylerim. 3 . 3 . 1 9 2 6 

Ankara Mebusu 
İhsan 

REİS — Efendim! Şimdi meselenin reye sureti 
arzını izah etmek istiyorum. Doğrudan doğruya Ha
san Fehmi Beysn, teklifini reye koymazdan evvel 
usule taalluk eden takrirler mucibince Lâyiha Encü
menine tevdiini reyi âlinize arz edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey, 
red takriri vardır. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, sözümü ik
mal etmedim. 

İkinci defa gene bu mealde takrir vardır. Hasan 
Fehmi Beyin teklifini ayrıca bir teklifi kanunî şek
linde teklif etmek üzere gene bir teklif vardır, onu 
reyinize arz edeceğim, o da kabul edilmezse Hasan 
Fehmi Beyin teklifini reyi âlinize arz edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Red teklifi 
vardır. Red takaddüm eder. 

REİS — Bundan başka çıkar yolu yoktur efen
dim. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim! Ben
denizin takririm red hakkındadır. Hükümet daha 
esaslı bir lâyiha tanzim ederek Meclise gönderebilir. 
Takririm red mahiyetinde olduğundan tercih edilme
lidir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Red tercih olu
nur. Kabul olunursa başka muameleye hacet kalmaz. 

REİS — Maddeyi asliye hakkındaki red takrirle
ri tercih olunur. Binaenaleyh arz ettiğim şekilde reyi 
âlinize müracaat edeceğim. Efendim! Hasan Fehmi 
Beyin teklifinin yeni bir teklif olmak üzere Lâyiha 
Encümenine havalesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler eî kaldırsın... Lâyiha Encümenine 
gitmesi kabul olunmadı. 

Efendim! İkinci bir cihet daha var, demin arz 
ettiğim gibi Hasan Fehmi Bey teklifi kanunî şeklin
de ayrıca müracaat etmek üzere, takririnin tehirini 
reye koyacağını. (Hayır sesleri) Tehiri kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Takri
rin tehiri de kabul olunmamıştır. (Gürültüler) 

Şimdi efendim, Hasan Fehmi Beyin takriri mey
danda kalıyor. Bir de bu takririn reddi hakkında bir 
takrir var. Binaenaleyh Hasan Fehmi Beyin takririni 
reyinr'ze koyuyorum. Kabul ederseniz kabul olunur, 
etmezseniz red olunur. Hasan Fehmi Beyin takririni 
nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 
(Alkışlar) Encümene gidecek. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Reis Bey! Bu takrir nazarı dikkate alınmıştır. Ayrı 
bir teklif halinde gelsin, kanun teahhura uğramadan 
çıksın.. 

REİS — İmkânı yoktur efendim. 
Efendim. Teneffüs için on dakika celseyi tatil 

ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 15,45 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 16,35 

REİS : Ali Surun Bey 

KÂTtPLER : Kâzım Bey (Giıesun), Hakkı Bey (Yan) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Encümene gönderilen 
madde henüz encümenden gelmemiştir. 

2. — Muvazenei Maliye Encümeninin; Evkaf Mü
düriyeti Umumiyesine ait üç aylık Tahsisatı Mun
zamına Kanununun mevkii meriyete vaz'ına kadar 
ifa olunacak hidemat hakkında teklifi kanuni ve 
mazbatası. (2/552) 

, REİS — Demin Heyeti CelSlece tercihan müza
keresi kabul edilen Evkaf Müdüriyeti Umumiyesine 
ait bir lâyiha vardır. Onu müzakere edeceğiz. 

Riyaseti Celikye 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin Encümenimize 

havale buyurulara üç aylık tahsisatı munzamına ka
nunu lâyihasının heyeti umumiyece kabul ve tasdiki
ne kadar muamelâtı evkafın cereyanını temin zım
nında ahkâmı muvakkateyi havi olmak üzere Encü
menimizde tanzim kılman merbut lâyihai kanuniye-
nin mttstacelen müzakeresi ricası ile Heyeti Umumi-
yeye takdimi karargir oldu. Mart 1926 

Reis Namına Aza 
Çatalca Gaziantep 
Şakır Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Konya İsparta 
Tevf ik Fikret Mükerrem 

Aza Aza 
Giresun Diyarbekir 
Kâzım Şeref 
Aza Aza 

Kütahya Maraş 
Mehmet Nuri Mithat 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini kabul buyuranlar... Kabul buyurma-
yanlar... Kabul edilmiştir. 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin üç aylık tahsisatı 
munzamına kanununun mevkii meriyete vaz'ına ka
dar ifa olunacak hidemat hakkında kanun lâyihası 

Birinci Madde — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi
nin 1926 senesi Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait tah
sisatı munzamına kanununun mevkii meriyete vaz' 

ma kadar maaşattan gayrı mevaddı mühimine ve müs-
taceliye sarf edilmek ve bilâhare muayyen tertiplerin
den mahsubu icra kılınmak üzere (209! 175) lira tah
sisatı muvakkat ita olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Birinci mad
deyi aynen kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamıa! ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edil
mekte olan varidatın cibay etine devam; olunur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun 1 Mart 1926 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kaıbıj] etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmım ic
raya Başvekil memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye arz edeceğiz. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey! İkinci müza
keresi icra edilecek lâyihalar vardır. Onları çıkara
lım. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurulursa diğer 
mesaili müzakere edelim, ondan soıjra bu kanunu 
tayini esami ile reyinize arz ederiz. 

3. — Hâkimlere (1/588) ve hâkimlerin muhake
me ve tahkik usullerine dair (1/814) nüfnaralı iki kıt'a 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni m\azbatası. (1) 

REİS — Efendim! Bu lâyihanın müstaceliyeti tap 
karrür etmiştir. Bir kaç maddesi encümene gitmişti, 
encümenden gelmiştir. Binaenaleyh bu maddeleri mü
zakere edeceğiz. 

Riyaseti CeMIeye 
Hâkimler kanunu lâyihasının 22 Şujbat 1926 tarih

li Heyeti Umumiye içtimaında müzakjeresi icra olu
nurken tesiri malisi görülen beş, altı, yedi, on bir, 

(1) Evveliyatı 59 ncu içtimadadır. 
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on dokuz ve yirminci maddeleri vaki olan talep veç
hile nizamnamei dahilinin 83 ncü maddesi mucibin
ce encümenimize havale buyurulmalJa tetkik ve mü
zakere olundu. Beşinci madde diğer yerlere nisbetle 
az rağbet gören mahallere gidecek hâkimlere ayrıca 
tahsisat itası ve kıdem zammı esasından bahis olup, 
memurin kanunu lâyihasının otuz yedinci maddesine 
mütenazırdır. Mezkûr maddede bu gibi uzak ve mev
ki itibariyle sıhhî ve idarî noktalardan hususî vazi
yeti haiz oldukları İcra Vekilleri Heyetince tayin 
edilen mahallere ve bu mahallerin haricinden gönde
rilen memurlara sülüsten bir misle kadar maaş zam
mı ile ona göre tahsisatı fevkalâde ita ve iki senei 
kâmdlede bir sene kıdem zammohınacağı ve bu ma
hallere gönderilen memurların üç senei kâmile niha
yetinde başka mahallere tahvillerini bihakkın talep 
edebilip tahvillerinden imtina edildiği takdirde istiy-
fada serbest oldukları ve bu takdirde yeniden memu
riyete tayin olununcaya kadar kendilerine tam maaş 
ve tahsisat verileceği tasrih kılınmış ve memurin ka
nununun vaz ettiği bu kaidenin hâkimlere de teşmili 
encümenimlzce muvafık görülerek beşinci madde 
ona göre ahkâmı havi olmak üzere tadilen kaleme 
alınmıştır. Hâkimler kanunu lâyihasının altıncı mad
desi, hâkimlerden seçilen Adliye Vekâleti zat, ve hu
kuk ve ceza işleri muavinleri ile Temyiz Mahkemesi 
baş mümeyyizlerinin işbu memuriyetlerde geçirdik
leri müddetin üç senesinin tamamı ve fazlasının sülü
sü hâkimlikteki kıdemlerine zammediıleceğinden ba
histir. Madde metninde tadat olunan memuriyetlerde 
istihdam edilecek hâkimlerin muhafazai hukuku 
noktai nazarından encümenimiz de maddeye taraftar 
olmuş ve memuriyette feçirecekleri müddetin tama
mının hâkimlikteki kıdemlerine zammı daha ziyade 
mucibi rağbet ve muvafıkı adalet olacağı mülâhazası 
ile cüzi tadilât icrasını iltizam etmiştir. 

Hâkimler kanunu lâyihasının yedinci maddesinde 
de ibareye ait cüzi tashüıat yapılmış ve vazifelerini 
muvaffakiyetle yapan ve kanunla muayyen olan 
kıdem müddetini doldurdukları anlaşılan hâkimlerin 
memuriyet yerleri değiştirilmeksizin yukarı dereceye 
mahsus maaş verilmek suretiyle terfilerine dair olan 
on birinci maddede terfilerin kadro dahilinde icrası 
bütçeyi gayrı melhuz masarife maruz bırakmamak 
noktai nazarından zarurî grülerek o yolda bir kayıt 
ilâvesi tensip edilmiş ve lâyihanın on dokuzuncu 
maddesi aynen kabul olunmuştur. 

Lâyihanın yirminci maddesi hâkimlerin takdirleri 
muamelesine müteallik olup, takdir muamelesinin 

takdirname verilmesinden ve kıdem zammından iba
ret bulunduğu ve vazifesinde ikdam ve ehliyeti ve 
işinde intizam ve muvaffakiyeti anlaşılanlara vekâlet
çe takdirname verilip her derecede iki takdirname 
alanların kıdemlerine bulundukları derecede o derece 
için bir defa intihap encümeni karariyle bir sene ka
dar zam icra edileceği ve fevkalâde ahvalde Adiye 
Vekili tarafından da bir sene kadar kıdem zammo-
lunabileceğini ihtiva etmektedir. Memurin kanunu 
lâyihasının takdirname ve hükümlerine ait faslın yir
mi beşinci maddesinde ise üç takdirname bir sene kı
dem zammını müsielzim olup, üçüncü takdirname
den sonra terfi için muayyen olan her müddet zarfın
da beş dakika takdirname alanların ancak bir sene 
kıdem zammına nail olacakları tespit edilmiştir. Bi
lumum memurini devlet hakkında tabik edilecek 
muamelâtı takdiriyenin sabit ve mazbut olması encü-
menimizce şayanı iltizam görüldüğünden hâkimler 
kanununun yirminci maddesi hükmünün memurin 
kanununun yirmi beşinci maddesi mucibince tadili 
tezekkür olunmuş ve maruzatı ânifeye göre tanzim 
kılınan mevadrîı kanuıuyenin Heyeti Celileye takdimi 
karargir oldu. 1 Mart 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına Aza 

Çatalca Ertuğrul 
Şakir Doktor Fikret Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 
Mithat 

Aza v 

İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Kâzım 

I Beşinci Madde — Uzaklıklarına veya sıhhî ve ida-
I rî esbaptan dolayı hususî vaziyetleri haiz olmalarına 
I binaen İcra Vekilleri heyetince tayin ve tefrik ve de-
I receleri tespit olunan mahallere bu mahaller haricin-
3 den gönderilen hâkimlere sülüsten bir misle kadar 
j maaş zam ve ona göre tahsisatı fevkalâde ita ve iki 
I senei kâmlleye mukabil bir seneye kadar kıdem zam-
I mohınur. Bu gibi mahallere gönderilen hâkimler üç 
j senei kâmile nihayetinde başka mahalle tahvillerini 
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bihakkın talep edebilirler. Müracaatları üç ay zarfın
da terviç, olunmayan hâkimlerin istifaları maruz olup, 
kendilerine memuriyeti sabıkalarına muadil memuri
yet verilinceye kadar tam maaş ve tahsisat ita kılı
nır.-

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, encümen 
esaslı tadilât yapmış, müsaade buyurulursa tabı ve 
tevzi edilsin. Ondan sonra müzakere edilsin. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Esaslı bir ta
dilât yok efendim, ikinci, üçüncü müzakeresidir. 
Maddelerde kelime itibariyle tadilât yapılmıştır. 

REtS — Efendim! Müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. Encümen, bazı tadilât yapmıştır, eğer ar
zu buyurursanız teahhuruna mahal kalmamak için 
yazalım. (Hacet yok sesleri) 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALI NAZMI 
BEY (Kastamonu) — Yapılan tadilât iki üç kelime
den ibarettir. Esasen Adiye Encümeni de Muvaze
neli Mâliye Encümeni ile mutabıktır. 

REtS — Şu halde Heyeti-Celilenin tekrar tab'a 
taraftar olmadığını anlıyorum. (Evet sesleri) 

EMİN BEY (Eskişehir) — Maliye Vekilinden bir 
sual soracağım. 

REİS — Bu kanun dolayısıyle mi? 
EMlN BEY (Eskişehir) — Evet efendim. (Maliye 

VefeiM yok sesleri) Muvazenei Maliyeye taalluk eder, 
Maliye Vekili nasıl gider? 

İSMET BEY (Çorum) — Bu Kanunun Muvaze
ne! Maliyeye taalluku yoktur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Nasıl yoktur? Arz 
edeyim de Heyeti Celile takdir buyursun. Efendim, 
yapık» tadilâtta para meselesi mevzuubahistir. Bu 
seneki bütçemize nazaran bu kanım encümende mü
zakere edilirken, bulunan şekil nedir, miktarı ne su
retle tenıinedilmiştir, buna karşı Adliye bütçesine 
ne miktar konulmuştur, acaba bunun vahidi kıyasisi 
nedir? Yanlış veya noksan karşılık konursa kısmen 
istifade edip kısmen istifade edememek devlet için 
iyi olmaz. Bendeniz bunu iyi bilmeliyiz diyorum ki, 
ondan, sonra bunun hakkında beyanı mütalâa edelim. 
Mühim bir şey midir? Bütçemizin vaziyeti hazırasına 
nazaran kabili telâfi midir? Bunun için evvelâ Mali
ye Vekilinin ve sonra Muvazenei Maliye Encümeni
nin bu bapta izahat vermesi lâzımdır. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Efendim, bu
na bkıaen Muvazenei Maliye Encümeni bu madde
leri bütçe ile tevfik etmek için aldı, tetkik ve teyfik 
etti, getirdi. 
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EMlN BEY (Eskişehir) — Efendim, bilhassa Ma
liye Vekili Bey bulunmak lâzım gelir. Geçen sene 
emek çektik, bir kanun yaptık. Maliye Vekili geldi 
yüzde yirmi iskonta yaptı. Bu şekilde olacaksa hide-
matı umumiyeyi felce uğratır. Bilhassa âmiri ita olan 
ve parayı verecek olan Maliye Vekili j gelmeli, bu iş 
yapılır denmeli, ondan sonra müzakere edilmeli. 
Yoksa sakat olur. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bu kanun 
tahsisat kanunu değildir, memurinin müstakbellerine 
taalluk eden ahkâmı muhtevidir ve müstakbeldeki 
ahvallerine taalluk eden bu ahkâm, memurin kanu
nu ahkâmı ile tevfik edilmiştir. Memurin kanunu da 
Muvazenei Maliye Encümenince kabul edilmiştir. 
Bütçelerde ona göre tespit edilecektir. Maliye VekiH 
burada bulunmasına lüzum yoktur. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALI NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Efendim! Bu kanunun Muva
zenei Maliye Encümenince kabul edilen maddelerinin 
bu sene ve gelecek seneye taalluk eder şekli yoktur. 
Bu, ati içindir. 

YUSUF BEY (Denizli) — O halde mesele yok
tur. (Reye sesleri) 

REÎS — Emin Bey! Eğer İsrar ederseniz Muva
zene Encümeni sualinize cevap versinler! 

EMİN BEY (Eskişehir) — Dinlesek fena olmaz 
efendim. 

REİS — Besim Bey, söz İstemiştiniz buyurun! 
BESİM BEY (Mersin) — Efendim, söz istemiyo

rum. Elimde bir şey yok ki, söz söyleyeyim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
şüphesiz hiikkâmın tefim* hepimizce mültezemdir. 
Bendeniz bir şey düşünüyorum. Hükkâm memurin
den hariç değildir, memurin de dahildir. Umum me
murinin terfih ve terakkisi ve azil ve nasbi hakkın
da bir kanun yapılıyor. Bu kanun ondan mukaddem 
olacağına ve o kanunun son maddesinde işbu kanu
na muhalif bilcümle ahkâm mülgadır denileceğine 
göre vaziyet ne olacaktır? Acaba bu kanunda Mec
lisi Âliye derdesti sevk olan memurin kanunundaki 
ahkâm yok mudur? Meselâ, bu kanun, siyasetle işti
gal etmeyi vesaireyi tevbih ile tecziye ediyor, orada 
biîmuhakeme sabit olursa azlediyor. Sonra orada 
iki takdirname ile taltifi esas ittihaz etmiş burada üç 
oluyor. Demek oluyor ki buradaki ahkâm memurin 
kanununun son maddesi ile hükümden ıskat edile
cektir. Tearuz vardır. Bunun tehirinde ne mahzur 
gördüler ki alelacele çıkarıyorlar? (Taaruz sesleri) 



İ : 65 3 . 3 . 1926 C : 2 

ALÎ NAZMI BEY (Kastamonu) — Elli altıncı 
maddesinde hâkimlerin evsafı hukuku, vazaifi maaş 
ve tahsisatları, sureti tayin ve azil ve nasılları kanunu 
mahsusla tayin olunur. Doksan üçüncü maddesinde, 
memurların evsafı, hukuku, vazaifi ve sureti azil ve 
nasıpları, tahvil ve nakilleri kanunu mahsus ile mu
kayyettir, deniyor. Bir defa Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu hâkimlerin ahvalini yani hususî vaziyetlerini na
zarı dikkate alarak memurinden ayırmıştır. Hükümet 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince hâkimlere ait 
kanunu takdir ediyor. Binaenaleyh bunun onunla 
alâkası yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Mazbata muharriri bey, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 56 ve 93 ncü maddelerini okudular. Bendeniz 
soruyorum. Yaptıkları kanunda hükkâmın terfi ve 
terakkileri de var mıdır? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Hukuku var
dır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Varsa 96 
ncı maddede bu kayıt yoktur. Hâkimlerin evsafı, hu
kuku, vazaifi, maaş ve muhassesatları, azil ve nasıp
îarı kanunu mahsusla tayin olunur diyor. Nazarı 
dikkati âlilerinizi celbederim. Terfi ve terakkiye ait 
bahis yoktur. Memurin maddesi ki, umumî bir mad
dedir; hâkimi de ihtiva ediyor. Burada hâkimleri bir 
sınıfı mahsus olarak ayırıyorsunuz, halbuki Türkler 
kanun nazarında müsavidir. ( başka sesleri) 

KEMAL BEY (Adana) — O halde iki maddeye 
ne lüzum vardır? (Gürültüler) (o başka sesleri) (Sınıf 
yoktur sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendemiz-
ce hâkim, memur kelimesinin tahtmdadır. Memur
lar hakkında yapılacak kanun esastır. Bu kanunun 
onunla tevhidi lâzımgelir. 

ALİ NAZMÎ BEY (Kastamonu) — Hâkimler 
hakkındaki kanuna taalluk eden Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 56 ncı maddesinde hukuk kelimesi var
dır. Bu hukuk kelimesinde hepsi mevzuubahistir. Bu 
kanun Heyeti CeMlenize yeni gelmiş değildir. Evvelce 
gelmiş, müzakere edilmiş çıkmış, bir kaç maddesini 
Muvazenei Maliye Encümeni almış. Şimdi bunu tek
rar mevzuubahis etmeye mana yoktur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Muvazenei 
Maliye Encümeni Mazbata Muharririne sual soraca
ğım. Bu yapılan kanun için 1926 bütçesinde ne ka
dar fark vardır, bu baptaki vahidi kıyası nedir? Son
ra noksan ve nisbetsiz olur. Sonra bir .kısım istifade 
eder, bir kısım istifade edemez. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Emin Beyefendinin sordukları suali anlayabil
diğime göre encümenimize havalesini geçenlerde He
yeti Celileden istirham ettiğimiz maddelerin neticei 
maliyesinin ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bu hu
susla kendilerine maalesef katı bir rakam arz edebi
lecek vaziyette değilim. Ancak şunu arz edebilirim 
ki, mıntıka zammını • ihtiva eden beşinci madde esa
sen bugün Adliye memurlarına vermekte olduğumuz 
bir zamma aittir. Bu zammın da yapacağı tesir yüz
de on ilâ yüzde yirmi arasında olabilir. (Çok sesleri) 
Yedinci maddede mevzubahis kıdem zammı mesele
sine gelince; kıdem zammı yalnız terfie icrayı tesir 
etmesi itibariyle nzan mütalâaya alınmıştır. Yoksa 
doğrudan doğruya maaşatın miktarına tesir yapması 
varit değildir. 

On birinci maddede hâkimlerin muvaffakiyet 
gösterdikleri yerlerden kaldırümıayarak bulundukları 
yerlerde mafevk dereceye ait maaşın verilebilmesi 
imkânına göre dermeyan edilen esbabı mudbeyi ve 
Adliye Encümeninin de noktai nazarım musip adde
derek kabul etti. Yalnız bütçeye tesirini kadro dahi
linde mafevk maaşatın verilebilmesi imkânı ile tak
yit ettiği için bütçede yapmış olduğu tesir bu nok
tai nazardan her bütçede yapılmış olan miktarın 
fevkine çıkmayacaktır. Zannederim ki, bu maruzatım 
kendilerini tatmin etmiştir. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen kalmamıştır. 
Maddeyi reye arz ediyorum... Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Hâkimlerden intihap olunan 
Adliye Vekâleti zat ve hukuk ve ceza işleri muavin
leri ile Temyiz Mahkemesi başmümeyyizlerinin işbu 

I memuriyetlerde geçirdikleri müddetin tamamı hâkim
likte geçirilmiş addolunur. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yedinci Madde — Darülfünun hukuk fakültesin-
I den dahi mezuniyet rüusu almış olanlar birinci sını

fın üçüncü derecesinde bir vazifeye tayin olunurlar. 
Darülfünun Hukuk Fakültesinden veya hukuk 

mektebinden mezun olup da hâkimlik sınıfında en 
aşağı iki sene bulunduktan sonra bir ecnebi hukuk 

I fakültesinde tahsilini bitirmiş olanlar evvelce bulun
dukları derecenin iki derece fevkinde bir hâkimliğe 
terfi hakkını kazanırlar. Kanunen lâzım gelen şeraiti 
ihraz ederek avukatlık mesleğine intisap edenlerin 

j bu meslekte bilfiil geçirdikleri müddetin nısfı hâkim-
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tik sınıfındaki kıdemlerine zammolunur ve o kıdeme 
göre kazandıkları birinci sınıftaki derecelerden biri
ne tayin olunabilirler. Adliye mesleğinde bulunup da 
teşriî hayata girenlerin mebuslukta geçirdikleri müd
det kıdemlerine zammolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? (Yok sesleri) Yedinci 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

On Birinci Madde — Vazifelerini muvaffakiyetle 
yapan ve kanunla muayyen olan kıdem müddetini 
doldurdukları anlaşılan hâkimlerin memuriyet yerle
ri değiştirilmeksizin yukarı dereceye muhassas maaş 
verilmek suretiyle kadro dahilinde terfileri caizdir. 
Bu kabil hâkimler kanunun o dereceye verdiği huku
ku haizdirler. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

On Dokuzuncu Madde — Yukarıki maddeye göre 
işten el çektirilenlere tahkikat ve muhakemenin so
nuna kadar aylıklarının yarısı verilir. Tahkikat bitti
ğinde bir muamele tayinine lüzum görülmediği veya 
derece tenzili veya hâkimlikten ıskattan gayrı inzi
batî bir muamele kâfi görüldüğü veya muhakeme 
altına alınmasını icabeden sebeplerin mahiyetine gö
re vazifesine iadesinde bir mahzur olmadığı intihap 
encümenince karar altına alındığı veyahut tahkikat 
ve muhakemenin sonunda men'i muhakemesine veya 
beraet veya âdemi mesuliyete karar verildiği halde 
vazifelerine tekrar devam ettirilmekle beraber işten 
el çektiriidikleri müddetçe alamadıkları aylıkların 
ikinci yarısı verilir. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yirminci Madde — Vazifesinde daima ikdam ve 
ehliyeti ve fevkalâde muvaffakiyeti görülenlere inti
hap komisyonunun karan ile vekâletçe takdirname 
verilir. Takdirnamelerde itasına sebep olan hizmet 
tasrih edilmek şarttır. Terfi için muayyen her müd
det zarfında üç takdirname alanların kıdemlerine bir 
sene zammolunur. Üçüncü takdirnameden sonra ter
fi için muayyen olan her müddet zarfında beş tak
dirname alanlar bir sene kıdem zammına nail olur
lar. 

REİS.— Kabul edenler... Kabul etmeyenler..,, Ka
bul edilmiştir. 

Kırk Birinci Madde — tşbu Kanun tarihi neşrin
den itibaren meridir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kırk İkinci Madde — İşbu Kanunun icrasına Ad
liye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Düsturun edviye komisyonu hakkında. 
(1/811) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Mu-

vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 
REİS — İkinci müzakeresine başlıyoruz. 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — 
Efendim! Bu kanuna birinci müzakeresinde ilâçlar 
düsturu kanunu denilmiştir. Halbuki diğer devlet
lerin kabul ettiği gibi biz de (Kodeks) olarak, yani 
(Türk Kodeksi) suretiyle kabul edilmesini rica ediyo
rum. (Bu ne demek sesleri( Alman Kodeksi, İtalyan 
Kodeksi, Japon Kodeksi, Fransız Kodeksi. Umumi
yetle kabul olunan kodekstir. Binaenaleyh Sıhhiye 
Encümeni namına Türk Kodeksi tâbirinin kabulünü 
rica ediyorum. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bunu memlekette kim 
anlayacak? Türk Kanunu Türkçe olmalıdır. En iyisi 
buna Türk İlâç Kanunu demeli. 

KÂZIM BEY (Ergani) — Efendim, lisanımız 
zaten elfazı garibe ile kâfi derecede mahmuldür. Bi
naenaleyh Sıhhiye Encümeni bunun mukabilini bu
labilir, bunu bekleriz. Eğer tam bir türkçe mukabili
ni bulurlarsa teşekkür ederiz. Yoksa bu şekil garip 
olur, yahut kanunu eski tabiriyle kabul etmek zanne
derim zarurîdir. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) -r- (Asitborik) i 
nasıl kabul ettikse bunu da kabul ederiz. 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — 
Efendim, Kodeks Beynelmilel olmuştur. Hepsinden 
iyidir. 

REİS — Efendim, Encümenin teklifi vardır, oku
nacaktır : 

(1) Birinci müzakeresi 20 Şubat 1926 tarihli elli 
sekizinci içtimadadır 
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Riyaseti Celüeye 
Türk İlâçlar Düsturu Kanunundaki «İlâçlar Düs

turu» cümlesinin bilumum hükümetlerce kabul olun
duğu surette «kodeksi» kelimesine tahvili ve binaen
aleyh kanunun «Türk kodeksi» kanunu namım alma
sını ve metni lâyihada bu veçhile tashih ve tediini 
teklif eyleriz. 

Sıhhiye Encümeni 
Mazbata Muharriri 

İstanbul 
Hakkı Şinasi 

REİS — Efendim, Encümen tarafından verilen 
bir tekliftir. Reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Efendim, tereddüt hasıl ol
du. Tekrar .reye arz ediyorum. Kabul edenler ayağa 
kalksın... Oturunuz. Etmeyenler... Takrir kabul edil* 
mistir. Şu halde Kanunun unvanı (Türk Kodeks Ka
nunu) olacak ve maddeler de o suretle tashih oluna
caktır efendim. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efradı nasdan kimse 
bundan bir şey anlamaz. 

REİS — Efendim, başka tadUname yoktur. Mad
deler kabul olunan takrir mucibince tashih olunarak 
okunacaktır. 

Türk Kodeksi Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Türk Kodeksini tertip ve ihzar 

ile mükellef olmak üzere Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletine merbut ve azamî on beş azadan 
mürekkep bir (Kodeks Komisyonu) teşkil olunur. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Komisyon azalan Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin Başvekâlete inhası 
ve Reisicumhurun tasdiki ile intihap ve tayin olunur
lar.. Komisyon kendi reisini azaları arasından intihap 
ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin tasdi
kine arz eyler. Komisyon için muktazi tahrir he
yeti vekâletçe tayin olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Komisyonun zaman ve ma
halli içtimai Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tince tespit olunur. Azalara bütün içtima müddetine 
mahsus olarak bütçede kabul olunan miktar dahilin
de makruan ücret Teribr. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Kodeks Komisyonu tababeti 
beşeriye ve hayvaniyede ilâç gibi müstamel bütün 

tıbbî nebatat ile basit veya mürekkep, uzvî veya gayrı 
uzvî kimyevî maddelerin : 

1. Türkçe, Fransızca, Lâtince isimlerini ve mü-
radiflerini, 

2. Kimyevî terkiplerini, 
3. İstihsal suretlerini, 
4. Tecrübelere ve tıbbî neşriyattaki müşahade-

lere nazaran hikemî ve kimyevî hassaları ile sair mü
meyyiz vasıflarını, 

5. Sarfiyetierini tayin için tatbik edilecek mua
yene usullerini, 

6. \ Tagşişat aranması usullerini, 
7. Azamî, asgarî tıbbî miktarlarını, 
8. İlâçların eczahanelerde tabip reçetesine göre 

muhtelif şekilde tertiplerini, 
9. Muhafaza suretlerini ve tagayyurattan vika

yelerini, 
10. Bir arada birleştirilmesi caiz olmayan mad

deleri, 
11. İstimal mahallerini, 
12. Eczahanelerde hangi nebatat, ecza ve kimye

vî maddelerin bulundurulacağını ve bunlardan her 
birinin cins, nevi ve miktarlarını ve eczahanelerde 
bulunması lâzım gelen alât ve edevatı gösterir cetvel
leri tanzim «Türk kodeksi» namı ile kitap halinde 
tespit eylemekle mükelleftir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Komisyonun tertip ve tanzim 
ettiği kodeks, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letinin Başvekâlete teklifi ve Reisicumhurun tasdiki 
ile tayin olunacak tarihten itibaren mer'i ve umum 
eçzahanelerle ecza depolarında kodeksin tatbiki ve 
bütün reçetelerin kodekse tanıamiyle muvafık ola
rak tertip ve ihzarı mecburîdir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Kodekste yapılacak tadilâtı ta
yin ve zeyillerini tertip eylemek üzere kodeks komis
yonu Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
daveti ile her beş senede bir içtima eder. Zeyillerin 
intişar ve meriyeti hakkında aynen kodeks hakkında 
cari olan ahkâm muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bil edilmiştir. 

Yedinci Madde — Türk Kodeksinin veya zeyil
lerinin mevkii merijyete vazından itibaren gerek ec
za depolarında ve eczahanelerde ve gerek gümrük 
idarelerinde muayene ve tahliller bu kodekse göre re- > 
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TH olunur. 
REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka-

bul-edilmiştir. 
Sekizinci Madde — Türk Kodeksi ve zeyilleri Sıh

hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletmee tabı ve neş
rolunur ve arzu edenlere esmanı mukabilinde satılır. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştik*. 

Dokuzuncu Madde — Türk Kodeksinin veya ze-
yiBeriiMn mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren 
ahkamına muhalif tıbbî maddeler ve ilâçlar satan 
ecza depoları sahipleri ve eczahane müdürü mesul
leri hakkında ceza ve eczalhaneler kanunlarının ah-
"kârm mahsusası tatbik olunur. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Encümen
den bir sualim var. Bu kanunun bir maddesinde 
mümkün olduğu kadar raporları ve reçeteleri Tiirk-
«eye -çevlreceMerdıir. Halbuki burada kodesi mi, ko
deksi mi (handeler) ne ise bunun Türkeesini bulup 
koyalım. 

HAKKT SİNASİ PAŞA (istanbul) — Efendim, 
(Kodeks) beynelmilel kabul olunmuş bir kelimedir. 
Esasen reye de konmuş ve kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim! Beynelmilel kabul edilen bir 
keîîme olduğunu söylüyorlar. Başka mütalâa da 
yoktur. Maddeyi kabul edenîer... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Onuncu Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibıll edildi. 

On Birinci Madde — İşbu kanunun icrasına Adliye, 
Maliye, ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edildi. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyetini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendimi, ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz : 
5. — tdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun on 

beşinci maddesinin tadili hakkında (1/837) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Bunun birinci müzakeresi yapılmıştır. 
ikinci müzakeresine geçiyoruz efendim. 

Efendim! Müsaade buyurulursa usule taalluk et
mesi itibariyle bir şey arz edeyim. Maddeden evvel 

(1) Birinci müzakeresi 14 . 2 . 1926 tarihli 6 ncı 
içtimadadır* 
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hükümetten gelen lâyihanın baş tarafında bir fıkra 
vardır. Zannederim o fıkranın oraya ilâvesi lâzım ge
lir, 

Madde 1. — 13 Mart 1329 tarihli İdarci Umumi
yei VîîSâyet Kanunu muvakkatinin on beşinci madde
si berveçtıiati tadil edihnıiştir; denildikten sonra Da
hiliye Encümeninin yazmış olduğu fıkrayı yazmak 
lâzım gelir. 

REFİK BEY (Konya) — Doğru efendim. 
HÂLÎT BEY (Kastamonu) — Reis Bey! Müsaade 

buyurulursa bir sual soracağım efendim. 
REİS — Kim den efendim? 
HÂIİT BEY (Kastamonu) — Ya Vekili aidi Teya 

Encümen cevap versin. 
REfS — Buyurunuz efendim! 
HÂIİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Kanunun 

birinci müzakeresi yapılmış, ikinci müzakeresi yapıla
caktır. Ancak burada «Polis Müdürleri, Merkez Me
murları, Polis Komiserleri Valilerin mütalâaları arana
rak Dahilîye Vekâletince tayin ve azlolunurlar» denili
yor. Bunu böyle kalbul etmekte zannederim ki daha faz
la merkeziyete doğru gidiyoruz. iBr taraftan vilâyetleri 
Müfettişliklere ayırırken, diğer taraftan da bunu ka
bul etmek bilemem nasıl olur. Bendemizce bu salâhiye
ti müfettişlere versek daha iyi olmaz mı? Zannederim 
ki. daha muvafık olur i 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağ*) 
— Reis Bey! Bu mesele üzerine müzakere açılacak 
mı efendim? 

REİS — Hayır efendim! Sorulan -suale cevap ve-
rmizj 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfordağ) 
— Efendim! Malumu âlileridir ki jniemleketimizde 
polis teşkilâtı kadrosu itibariyle noksandır. Bugün on 
dokuz vilâyetimizde polis teşkilâtı yoktur. Olan yer
lerde de ihtiyacatı zabıtaya göre polis yoktur. İdarei 
Umumiyei Vilâyet Kanununun on beşinci maddesi 
mucibince Polis Müdürlerinden maada i bilumum po
lis memurları valiler tarafından inha edilirler. Halbu
ki polis teşkilâtımız olan vilâyetlerimizin hemen üçte 
ikisinde polis müdürü yoktur. Bir komiser veya bir ko
miser muavini ile idare edilmektedir. BÜr polis neferi
nin kayıdı veya kaydının terkini valinin salâhiyeti da-
hilindedir. Şimdi Riyaset makamında bulunacak olan 
zabıta memurlarının merkezden tayin veya nakli sa
lâhiyeti vekâletçe istenmektedir. Bu teklif zabıta me-
murlarmın lehinedir. Çünkü bir Vilâyette on - on beş 
tane poBs komiseri vardır ve bunların içinde çok 
muktedir ve kıdemi olup da terfii icap edenler de 
vardır. Bunlardan terfie müstehak olanlar kendi vilâ-

41 — 



İ : 65 3 . 3 . 1926 C : 2 

yeti dahilinde münhalata intizar etmektedirler ve bun
dan dolayıdır ki başka vilâyetlere tayin edilememek
tedirler. Diğer bir vilâyette ise iktidarı üçüncü, beşin
ci derecede olan her hangi bir zabıta memuru vilâ
yetti dahilinde inhilâl eden yüksek makamlara - mün-
haîât vukuunda - getirilmektedirler. Bu suretle bir 
İntizamsızlık ve bir haksızlık olmaktadır. Onun için 
Polis rüesasını tayin salâhiyeti merkezden olursa bu 
işte ehliyeti bulunan her hangi bir zabıta memurunu 
bir vilâyetten alır düğer bir vilâyete gönderir. Bu su

retle hem intizam temin ve hem de kıdem ve ehliyeti 
olanlar lâyık oldukları makamlara geçirilir. Eskiden 
bu mümkün değildir. Çünkü ancak valinin salâhiye
ti dahilinde idi. Valinin muvafakati olsa bile harcırah 
vilâyet hududuna münhasır idi. Meselâ, Sivas'dan bir 
memuru alıp, Kırklareli'ne göndermenin imkânı yok
tur. Çünkü arz ettiğim gibi harcırah verilemezdi. 
Onun içlin bu tadili teklif ettik ve bu tadil zabıta mes
leğinde iyi yetişmiş olan memurların kninedir. Terak-
. kileri için çok lâzım ve faydalıdır. (Doğru sesleri) 
Onun için kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim! Heyeti umum iyesi hakkında 
Tatlitoame yoktur. Birinci Maddeyi okuyoruz: 

İdaırei Umumiye! Vilâyet Kanununun on beşünci 
Maddesinin tadili hakkında kanun. 

Madde 1. — 13 Mart 1329 tarihli İdare i Umu
miyei Vilâyet Kanunu Muvakkatinin on beşinci mad
desi berveçhiati tadil edilmiştir: 

Polis Müdürleri gibi merkez memurları ile polis 
birinci ve ikinci komiserler ve komiser muavinleri de 
valilerin mütalaası alınarak Dahiliye Vekâletince ta
yin ve azlohınurlar. 

REİS — Madldeyi kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul ediklL 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler.;. 
Kalbul edildi. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahî-
İîye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler... Kalbul etmiyen
ler... Kabul edildi. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini reye arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir 
efendim. 

Efendim! Demin Evkaf Müdüriyeti Umuınıiyeısi-
ne ait bir kanunun maddeleri kabul edilmişti. Onun 

Heyeti Umumiyesinii tayini esami ile reyinize arz edi
yorum^ 

YUSUF BEY (Denizli) — Ankara Şehremaneti 
hakkında demin Encümene bir teklif gitmişti. 

REİS — Henüz Encümenden gelmedi efendim. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Teyrdağı) 

— Müsaade buyurulur mu Reis Bey. 
REİS — Buyurunuz. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) 

— Efendim! Ruznamenin altıncı maddesinde iskân 
mesailine taalluk eden bir madde vardır. Malumuâli-
niz iskân mesailini tanzim, tesri ve hariçten mem
lekete gelenlerin işlerini biran evvel bitirmek için ça
balıyoruz. Onun için bu kanunun bir de Encümen
den işi biterek heyeti celileye gönderilecek olan kanun 
yarınki celsede müstacel ve müreccah olarak müzakere 
edilmesini rica ve teklif ediyorum. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim! Vekil Beyefendi yarın için 
müstaceîen ve tercihen müzakeresini teklif ediyorlar. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Efendim! Tayini esami ile reye koyacağımız ka* 
nunu, isimler okunmak suretiyle reye arz edeceğim. 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Ne lüzumu var? Rey 
vermiştik. 

REİS — Belki ekseriyetimiz olmaz. Binaenaleyh 
dışardaki arkadaşları celbetmiş oluruz. 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Reis Bey! Herkes re
yini vermiş gitmiş, kimse kalmamıştır. 

REİS — Efendim, kain* kalmaz, usul böyledir. 
Reylerin toplanması için ben emir vermedim, hademe 
yanlış getirdi. 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Ne için getirdi? 
REİS — Hademenin yanlışlığıdır, ben emir ver

medim. 
(Reyler toplandı) 
REİS — Efendim! Reyini istimal etmeyen arka

daş varsa lütfen istimal buyursun. İstihsali ârâ hitam 
bulmuştur. 

Efendim! Neticei arayı arz ediyorum: Evkaf Mü-
d iriye ti Umumiyesinin üç aylık tahsisatı munzamıma 
Kanununun mevkii meriyete vaz'ına kadar ifa oluna
cak hideınat hakkındaki kanuna rey veren azanın 
adedi (125) tir. Muamele tamam değildir. Şu halde 
ikinci defa reye vaiz edilecektir. Yarın bermutat 
saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 17,25 
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Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinln Üç Aylık Tahsisatı Munzamına Kanununun Mevkii Meriyete Yazına kadar 
tfa Olunacak Hidemat Hakkındaki Kanuna İştirak Edenlerin Esamisi 

(Nisabı Ekseriyet Hâsıl Olmamıştır.) 
J 

] 
. ] 

] 

ADANA 
ismail Safa B. 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

• AKSARAY 
Ruşen Esef B. 
Besim" Atalay B. 

AMASYA t 

Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVtN 
Hilmi B." 

BAYEZID 
Şefik B< 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLlS 
Muhittin J^âmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Gemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

- BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

4za adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 125 
(Cabul edenler : 125 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

0 
0 

leye iştirak etmeyenler : 160 
Vlünhaller : 2 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B< 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B.
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Nadi B, 

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

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. , 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hüseyin Rauf B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

4* 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B". 

KARS 
Ağaoğİu Ahmet B. 
Ömer B. 

I 

• 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuajt B. 

KANSERİ 
Ahmet Hilm;i B. 
Dr. Halit B 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B.| 
Şevket B. 

KOÇAELt 
ibrahim B. j 
Mustafa B. | 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B. \ 
Mustafa Fe> 
Naim Hâzin 

KC 
Aü Sadi B. 

KÜT 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 

MAI 
Dr. Hilmi B 
Mahmut Ne 
Reşit B, 

M; 
Abdülkaddr 
Hacı Mehmı 

MA 
Abdülgani I 
Abdülrezzak 

z iB . 
ı B. 
'ZAN 

AHYA 

A T Y A 

dimB. 

^RAŞ 
B. 
î tB . 
RDİN 
\. 

B. 
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MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 

Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ADANA 
Zamir B. 
AFYONKARAHİSAR 

Ali B. 
Kâmil B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki'B. 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey 

1 ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
RİZE 

Esat B. 

1 SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
[ Halil Hulki B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sur ur i B. 

f TEKİRDAĞ 
Cemil B, 

1 TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

]Reye İştirak Etmeyenleri 

| BOZOK 
| Avnii B. 
t Salih B. 
f Süleyman Sırrı B. 
t BURDUR 
j Mustafa Şeref B. 
[ BURSA 

Necati B. 
|i Osman Nuri B. 
[ Refet B. 
[ CANİK 
1 Cavit Paşa 
I Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

1 ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

1 

S Münir B. 
DENİZLİ 

1 Dr. Kâzım B. 
S Haydar Rüştü B. 

Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
| Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
| Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
t Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

| Halil B. 

İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ESKİŞEHİR 
| Arif B 

Emin B 
GAZİANTEP 

Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Âsâf B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

[ Flamdullah Suphi B. 
İsmail Canbulat B. 

! Kâzım Karabekır Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 

ı Saraçoğlu Şükrü B. 
KARESİ 

1 Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Celebi B. 

\ KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. -
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
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Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Faşa 

MARAŞ 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORjDU 
Fai£ B. 
Halil Sıtkı B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidih B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

[Mün) 

İstanbul 
Manisa 

SİİRT 
Mahmut B. 

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

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 1 
İsmail B, | 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

haller] > • . 

: 1 
: 1 

TOKAD 
Kâmü B. 
Mustafa Vjısfi B. 

TRABZON 
! 

Hasan B. j" 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

UİRFA 
Ali B. 
Saffet B. 
Yahya Keıfaal B. 

« 
YAl'N 

| Münip B. \ 

\ ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hiljni B. 
Yusuf Ziya B. 1 | 

Toplam 
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Sıra Numarası : 88 

ANKARA ŞEHREMANETİNE 1 750 000 LİRA tKRAZI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
(1/862) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MU VAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ankara Şehremanetine 1 750 000 lira ikrazı hak

kında Dâhiliye Vekâletince tanzim ve teklif edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 17 Şubat, 1926 tarihli iç-
thnaında tezekkür ve Meclisi Âtiye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Ankara Şehremanetinin 1926 senesi mesai prog

ramında mündemiç işlerin husulpezir olmasını temi-
nen emaneti müşarünileyhaya Maliye Vekâleti Celi-
lesince 1 750 000 lira ikrazı hakkında tanzim olunan 
kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

Meblâğı mezbur; 
1. Su işinin ikmaline, 
2. Yirmi büyük ve on küçük evin, 
3. Sekiz daireli bir apartmanın müceddeden in

şasına, 
4. YenimaHe yollarının tanzim ve tenvirine, 
5. Samanpazarından Cebeciye giden yolun inşa

sına, 
6. Mevcut elektiriğe (1 000) beygir kuvvetinde bir 

kuvvetin ilâvesine, 
7. Parke Fabrikasının inşaat ve tamiratına, 
8. Çankırı Kapı Caddesinin istimlâk ve. tevsii

ne, 
Sarf olunacağından tahsisatı mebhusenin Büyük 

Millet Meclisi Âlisinden istihsaline delâleti celilerini 
arz ve rica ederim efendim. 

17 Şubat 1926 
Dâhliye Vekili 

M. Cemil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazene! Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 148 
Esas Numarası : 1/862 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celtteye 

Ankara Şehremanetine verilen 1 750 000 lira ik
razı hakkında Başvekâletten varit olan 22 Şubat 1926 

Heyeti Umumiye içtimağında Encümenimize havale 
buyurulan lâyihai kanuniye ve merbutu esbabı mu
cibe lâyihası Dâhiliye ve Maliye Vekilleri Beylerin 
huzurları ile tetkik ve müzakere olundu. 

Cumhuriyetimizin merkezi olan Ankara'nın şeraiti 
medeniyeyi haiz ve mamur bir şehre getirilebilme
si için birkaç seneden beri Meclisi Âlinin ikrazını 
kabul buyurmakta olduğu mebaliğ sayesinde bazı 
nevakısın ikmal edildiği nazarı şükranla görülmek
te ise de ihtiyaç derecesinin fazlalığı daha bir müd
det Ankara Şehremanetine muaveneti iktiza ettir
diği de Encümenimize verilen izahattan anlaşılmış 
ve esbabı mueibeyi havi Dâhiliye Vekâleti tezkere
sinde gösterildiği veçhile 1926 senesi zarfında tat
bik edilecek sekiz maddelik programın tahakkuk 
ettirilebilmesi için Ankara Şehremanetine 1341 büt
çesine ithalen 1 750 000 liranın daha ikrazı zaruri 
olduğuna kanaat edilerek lâyiha esas ; itibariyle tas
vip olunmaktadır. Yalnız Ankara'da eryevm mes
ken meselesi en ziyade nazarı dikkati calip olmak 
lâzım geldiği halde programda dâhil olan evler ve 
apartman inşaatı mesken ihtiyacı ile gayri mütenasip 
olduğundan Encümenimiz 1926 senei maliyesinde ay
rıca tahsisat verilmemek ve münhasıran mesken in
şaatına sarf olunmak üzere bu defa ikraz edilecek 
mebaliğ mastarını iki milyon liraya iblâğ ve yirmi 
senede tediye ve ifa edilecek olan işbu meblâğın 
takasiti tediye mebdeini de 1930 senesinden itibar et
meyi münasip görmüş ve lâyihanın birinci maddesin
de Maliye Vekilinin de inzimamını muvafakati ile 
ona göre tadilât icra eylemiştir. Lâyihanın ikinci mad
desi ile üçüncü ve beşinci maddelerinde de şekle 
ait bazı tashihat yapılmış olup, dördüncü madde 
aynen kabul edilmiş ve mâruzâtı vakıa dairesinde 
tadilen tanzim kılınan lâyihai kanuuiyenin Heyeti 
Celileye arzına karar verilmiştir. 

26 Şubat 1926 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Namına Kâtip 
Çatalca Konka 
Şakir Fuat Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza Âza 

İsparta İstanbul 
Mükerrem Ali Rıza 
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hini 

Aza 
İzmir 

Münir Bey 
imzada bulunmadı 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Hükümetin Teklifi 
Ankara Şehremanetine 1 750 000 Ura ikrazı hak

kında kanun, 
Madde 1. — Ankara Şehremanetine % 6 faizle 

1 750 000 lira ikrazına Maliye Vekâleti mezundur. 
Emaneti müşarünifeyha meblâğı nıüstakrazı yir

mi senede tediye ve itfaya mecburdur. Faiz ve re-
siilmal 1928 senesinden başlayacaktır. 

Madde 2. — İkrazına mezuniyet verilen 1 750 000 
lira 1341 senesi Maliye bütçesindeki ( ) faslına 
tahsisatı munzamına olarak ita olunmuştur. 

Madde 3. — İkinci madde ile ita olunan tahsi
satta 1926 bütçesi devrei hesabiyesinin hululünden 
evvel verilemeyen miktarı 1926 bütçe senesi zar
fında dahi tediye olunabilir. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 5. — Bu kanunun icrasına Dâhiliye ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai MiHiye 
Vekâleti Vekili 

M. Cemil 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Dâhiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 
Ticaret Vekili 

Ali Cenanı 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Maarif Vekili 

İmzada bulunmadı 
Ziraat Vekili 

M. Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Ankara Şehremanetine iki milyon lira ikrazı hak

kında kanun. 

Birinci madde. — Ankara Şehremanetine % 6 
faizle iki milyon Kra ikrazına Maliye Vekili mezun
dur. Emanet meblâğı nıüstakrazı yirmi senede tedi
ye ve itfaya mecbur olup, takasitin tediyesi 1930 se
nei maliyesinden başlar. 

İkinci Madde. — İkrazına mezuniyet verilen iki 
milyon lira 1341 senei maliyesi bütçesindeki (1/58) 
faslına tahsisatı munzamına olarak vaz olunmuştur. 

Üçüncü Madde. — İkinci madde ile ita olunan 
tahsisattan 1926 Mayıs gayesine kadar sarf edileme
yen kısım 1926 senei maliyesine devren sar olunabi
lir. 

Dördüncü Madde. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde. — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Dâhiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 


