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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,50 

REİS — Fethi Bey 

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

EEİS — Celseyi açıyorum; zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde bilinikat 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve ev
rakı varide aidoldukları mahallere havale edil
di. Encümen tarafından müstaceliyetleri teklif 
edilen Köy Kanunu lâyihasiyle Belediye vergi 
ve- resimleri ve Şehremaneti Kanununun bâzı 
tadilât ile Ankara'da tatbiki hakkındaki kanun 
lâyihalarının müstaceliyetle müzakereleri kabul 
olunarak Köy ve Belediye vergi ve resimleri 
kanunlarının haftanın Pazar ve Salı günlerinde 
müzakeresi karargir oldu. 

Baro Reisi Lûtfi Fikri Beyin affına dair 
teklifi kanunînin müzakeresine geçilmes'ine dair 
Sivas Mebusu Hâlis Turgut Beyin takriri kabul 
edilip cereyan eden müzakere neticesinde Kü
tahya Mebusu Receb Beyin bu baptaki takriri
nin encümene havalesiyle İstanbul İstiklâl Mah
kemesince mahkûm edilenlerin afları hakkında 
re'sen Meclisten bir teklifin tanzimi takarrür et
ti. Mütaakıben İstanbul'da münakit Amele Kon
gresinin mahiyeti faaliyeti hakkında Dersim Me
busu Feridun Fikri Beyin sualine İktisat Vekili 
Hasan Beyin cevabı istima ve teneffüs için Cel
se tatil olundu. 

İkinci Celse 
Fehıti Beyin Riyasetleriyle küşadolunarafe 

Ağnam Resmî Kanunun bakıyei müzakera'tma 
'devam olundu. Encümenden tadilen gelen 16, 

19, ve 20 nci maddelerden 16 neı madde bit-
tadil diğerleri aynen ve yimıibirden itibaren 
nrevaddı mutaakiibesi 'koza kabul ve Heyeti 
Umuımiyesi tâyini esaimi ile reye vaız'edildi. Ne-
ticei tasnifte reye iştirak edenler meyamnda 
e'kseriyeıt «ılımadığından muamele tamam olma
dığı ve falkat Mecliste ekseriyet- mevcut bulun
duğundan maiızalkerata deıvaım edilebileceği Ma-
ıkamı Riyasetten tebliğ edilerek yeniden inşa 
edilecek hapsaneler tahsisatı hakkındaki Ka
nun lâyihasının müza'keresine geçildi. Madde
leri aynen ve Heyeti Umumiycsi tâyini esami 
ile vaiz'ıoılunaraik 150 rey ile kabul edildi. Bade
hu evrakı nakdiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidine dair İâyihai kanuniyenin 
müzakeresi başladı. Neticede lâyihanın dördün
cü madddesi müsta<killen müzakere edilımefk 
üzere maddeler meyanmdan ihraç ve diğer 
maddeler1 .aynen kabul ve Heyeti Umuımiyesi 
tâyini esami ile reye vaz'edildi. Neticci tas
nifte nısaıp olmadığı ve Mecliste ekseriyet ıkal-
imadığı anlaışı'ldığrndan Salı gimü içtima edil
mek üzere 'Celseye nihayet verildi. 

Kâtip 
Reis Adana 

Ali Fethi Kemal 
Kâtip 
Bolu 

Falih Rtfkı 
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4. — SUALLER 

1 — Selanik Şehbenderimize Yunan Jandar
ması tarafından vukubulan tecazüve dair De
nizli Mebusu Mazhar Müfid Beyin şifahî sual 
takriri (6/140) (Hariciye Vekaletine) 

2 — Ereğli kömür havzasına dair Zonguldak 

Mebusu Tunalı Hilmi Beyin şifahî takriri 
(6/141) (İktisat Vekâletine) havale edilmiştir. 

REİS — Zaıptı ısalbıik hulâsası hakkında bir 
itiraz var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı 
'»»bik hulâsası aynen kalbul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
1. — Kütahya Mebusu Receb Beyin, encü

mende bulunan Sükna tesrii intacına dair tak
riri (4/158) (îktisad Encümenine) 

2 — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 31e-
yankökü hissei üşüriy esinin tezyidi hakkında boş 
ay evvel teklif ettiği kanun teklifinin elyevm 
encümenden gelmediğinden v Nizamnamei Dahi
lînin 23 ncü maddesi mucibince Heyeti TJmumi-
yeye alınarak ruznameye ithaline dnir takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Eıcnelbi şirketleri tarafından çıkarılan meyankö-
kü hissei üşriyesinin tezyidi ile Hazinen milletin 
azîm nef'ini mucip beş ay mukaddem teklif et
tiğim kanunun Nizamnamei Dahilînin 23 ncü 
maddesi mucibince ruznamei müzakereye vaz'ını 
talebeylerim efendim. 

7 Şubat 1340 
Maniteşe 

Esad 

REİS — Efendim bu kanun teklifi 5 Eylül 
tarihinde Kavanîn ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine verilmişti. Nizamnamei Dahilînin 
23 ncü maddesi mucibince encümene havale edi
len bir kanunun üç ay zarfında intacı ve Meyeti 
Umumiyeye şevki icaibeder. Üç ayı çok geçtiği 
halde rbu kanun Heyeti Umumiyeye gelmemiştir. 
ısahübi takrir ,bu teklifin Heyeti Umumiyeye alı
narak ruznameye ithal edilmesini haklı olarak 
teklif ediyor. Teklifi Nizamnameye tamamen mu
vafıktır. Ayrıca izahatta bulunacak mısınız Esad 
Efendi? 

ESAD Ef. (Menteşe) — Müsaade (buyurur
sanız bir kelime arz edeceğim. 

Efendim geçenlerde huzuru âlinizde anz et
miştim. İzmir Vilâyetinde o havalide meyankö-
kü denilen bir şey çıkıyor. 1332 senesinde (For-
bes) denilen 'bir herifi nâşerif İstanlbul Hüküme

tiyle anlaşarak her okkasında iki para öşür ver
mek üzere bir kanun elde etmeye muvaffak ol
muş. Buigün, bunun vermiş olduğu öşrün senevi 
miktarı »sekiz bin lirayı tutuyor. Halbuki diğer 
mahsulâttan alınan aşar gibi bundan da aşar 
alınsa yüz binlerce lira tutacaktır. Onun için ne
den bunun yakasına yapışıp da diğer isti'hsalâtı-
mızdan aldığımız gibi öşür almıyalım da Hazi-
nei milletimize yüzbinleree lira dıoldunmıyalım? 
Bunun bir dakika tehiri Hazinei milletin zararı
nı muciptir. Heyeiti Umum'iyeden çok rica ederim, 
bunu biran evvel müzakere ve intacetsin. Hep 
müstehlik olmıyalım. Biraz da Hazinei millet için 
müstahsil olduğumuzu gösterelim. 

REİS — Efendim Lâyihai kanuniyenin ruz
nameye alınmasını reye vaz'ediyorum. Ruzname
ye alınmasını kalbul edenler, lütfen el kaldırsın. 
(Reye hacet yok, sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Reye ha
cet yok. Nizamname mucibince Heyeti Umumiye-
de müzakeresi zaruridir efendim. 

REİS — Efendim sahibi takrirler teklifi ka
nunînin ruznameye alınmasını teklif edebilir di
ye Nizamnamede kayıt vardır. Binaenaleyh ruz
nameye alınmasını Heyeti Celilenin .reyine vaz'-
etmelk lâzımdır. 

Ruznameye alınmasını muvafık görenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Muva
fık ,görmiyenler lütfen el kaldırsın. Ruznameye 
alınması takarrür etmiştir efendim. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Türkiye Umum Amele Birliği Kongresi İstan
bul'da bulunduğu esnada Meclise minnet ve şük
ranlarını vasıtasiyle arz etmeyi kararlaştırdığına 
dair takriri 

REİS — Okunacaktır. 

B. M. M. Riyasetine 
Haftalık mezuniyetle İstanlbul'da idim. Şu-

ıbatın altıncı ıgünü davet üzerine bulunduğum 
(Türkiye Umum Amele Birliği Kongresi) Büyük 
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Milllejt Meclisine minnetlerini ve şükranlarını va
sıtamla arz etmeyi alkışlarla kararlaştırdı. Arz 
ediyorum. Efendim. 

Zonguldak: 
Tunalı Hilmi 

REİS — Muvafık görürseniz münasip cevap 
verelim efendim. (Hay hay sesleri) 

5. — İSTİZAHLAR 

1. — İstanbul Mebusu İsmail Canbulat Beyin, 
mektupların açıldığına dair Dahiliye Tekili Fe-
rid Beyden istihzah takriri (6/142) 

REİS — Efendim Dalhiliye Vekâletinden is
tizahı hâvi bir takrir aldım. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Bir müddetten beri bâzı rüfeka mektupları

nın açılmakta olduğundan şüphe etmekte idiler. 
hattâ dün açıldığı peik belli birkaç zarfı da bir 
refikimiz bana göstermiştir. Bunun tevlidettiği 
şüphe üzerine bugün kilitli olan çekmecemden 
aldığım (bir mektubun açıldıktan sonra acemice 
kapaltılmış ollduğunu fark ettim ve o dakikada 
salonda bulunan rüfeikaya ibraz ettim. Görenler 
kanaatimi teyidettiler. Mektupların mahremiyet; 
ve 'masuniyetine riayet etmek, hürriyetin eskimiş 
en tabiî ve basit kavaidi salbitesindendir. Keyfi
yetin heımen Dalhiliye Vekilinden istizahını ve 
Meclisi Âlice inltihap buyurullacak bir heyet ma
rifetiyle Ankara, İstanbul postanelerimde tetki-
katı muktaziyenin icrasiyle mesullerinin zahire 
ihracı hususunun tahtı karara alınmasını teklif 
ve rica ederim. 

İstanbul M<ebusu 
İsmail Canbulat 

REİS — Efendim! Nizamname mucibince ve
killerden birinden idtizahı havi bir takrir veril
diği zaman esas isitizaha 'başlamadan evvel reye 
arz edilir. Kabul veya ademikabul hakkında 
Meclis karar verir. Kabulü takdirinde istizahın 
icrası için ayrıca bir gün tâyin edilir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Kabulü hakkında mz istiyorum efendim. 

ederim; mesele hakikaten tenevvür ve taayyün 
etsin. İstizah kabul edildikten sonra da bilhassa 
derakap müzakeresini teklif edeceğim. Hüküme
tin bu hususta hiçbir suihareketi olmadığı tabiî 
taayyün ve tezahür edecektir. Binaenaleyh bu nok-
tai nazardan birinci istirhamım istizahın reddi 
değil, kabulü, ikinci isitirftıami'm da derhal müza
keresidir. 

REİS — Efendim istizahın kabul veya ade-
mikaJbulünü reye koyacağım. (Köy Kanunu ne
rede 'kaldı? Sesleri) İstizahı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. 

Efenidim tereddüt hâsıl olduğu için ikinci de
fa reye koyacağım. İstizahı kalbull edenler lütfen 
ayağa kalksın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
dtmiyenler lütfen ayağa kalksın. İstizah kabul 
'edilmiştir. Binaenaleyh gün tâyini için reyi âli
nize müracaat ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
—• İstirham ederim, derakap olsun.. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Bugünkü ruzna-
,me.i müzakeremiz hususi kanunlar içindir. Bu
gün istizah olamaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Bu gayet mühim bir meseledir. Hükümet böy
le bir ithamın altında bir dakika bile bulunmak 
istemez. Derakap müzakeresi hususunu tekrar is
tirham ederim. 

REİS •— İsltizahm derakap icrasını teklif edi
yorlar. Heyeti Celilenizde biliyor ki, hususi bir
takım kanunların intacı için bugün içtima etmiş
tir. Mamafih evvelemirde istizahın bugün icra 
edilip edilmemesini reyi âlinize vaz'edeceğim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Dün karar verdik rica 
ederim! 

Efendim İstanbul Mebusu Muhtereminin bu 
bapta varit gördüğü istizah tabiî Hükümete bir 
suilhareket isnadı mahiyetindedir. Bu noktai na- ! 
zardan bilhassa istizahın kabul edilmesini arzu 
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REİS — İstizahın bugün derihal icrasını ka
bul edenler el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Derihal istizahı kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Derhal istizah kabul edlmiştir. 

1. — Sayım Kanununun ikinci defa reye 
vaz'ı 

2. — Meskukât darbı hakkındaki Kanunun 
ikinci defa reye vaz'ı 

REİS — Efendim ruznamede Sayım Kanu
nunun ikinci defa tâyini esamiyle reye vaz'ı mev-
cuittur. 

Bir de Meskukât Kanununun ikinci defa re
ye vaz'ı vardır. Yoklama suretiyle tekrar reye 
vaz'edeceğim. 

ŞAHİN Ef. (Gaziancteb) — Tâyini esamiyle 
reye konacak iki şey vardır. İkisi de birleştiril-
ısin. (İki kutu komşun, sesleri) 

REİS — İki kanun vardır efendim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Tâyini esa
miye hacet yoktur. 

REİS — Hacet vardır efendim. Sayım Ka
nunu reye vaz'edildiği zaman kabul edenler-ka
bul, reddedenler ret suretiyle reylerini verecek
lerdir. 

RAGTB B. (Kütahya) — Reis Bey, çok rica 
ederim, ikisini birden koyalım. Mademki yokla
ma ile oluyor, ikisine birden rey verelim. Vakit 
kaybolmasın. 

REİS — Söz vermiyorum Ragıb Beyefendi! 

3. — Denizli Mebusu Necib Ali Beyin, Mu
zır hayvanların itlafı hakkındaki Kanunun tat
bik edilmemesi esbabına dair sual takririne İkti
sat Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı (6/130) 

B. M. M. Riyaseti Gelilesine 
Hayvanatı muzırranm itlafına dair teklifi 

kanunî bundan bir ay evvel iktisabı kanuniye! 
ederek Meclisçe mevkii meriyete vaz'edildiği 
halde İktisat Vekâletince henüz tatbiki cihetine 
gidilmediği mesmuun olmuştur. Bilhassa vilâ-
yatı Garbiyede en hayati bir mahiyeti haiz olan 
işbu kanunun sürati tatbiki hakkında İktisat 
Vekâletinin ne yaptığını ve düşündüğünü öğ-

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Lehte el 
kaldırdım. Fakat; yazık köylerime, yazık köy
lerime ! 

TALÂT B. (Ardaflıan) — İkinci defa reye 
konacak iki kanun vardır. İki kutu konsun, iki
sine birden rey verelim. Yarım saaüte bitsin. 

REİS — Peki efendim, Sayını Kanunu için 
sağdaki, Meskukât Kanunu için soldaki kutular... 

RAGIB B. (Kütahya) — Makamı Riyaset 
vakit zayi etti. Bendenizin teklifim kaibul olun-
saydı dalha evvel olurdu. 

REİS — Ne yapalım efendim teklifinizi ka
bul .etmekte biraz geciktik, affedersiniz. (Hande
ler) Meskukât Kanunu soldadır. Kaibul edenler 
beyaz, etmiyenler kırmızı rey puslası verecek
tir. 

Reylerini istimal etmemiş zevat varsa biran 
evvel istimal etsinler! Rey istihsali muamelesi 
hitam bulmuştur. Sayım Kanunu hakkındaki ne-
ticei arayı arz ediyorum. Araya iştirak eden aza
nın adedi (152) dir. (147) kabul, (4) ret, (1) 
(müstenkif ve bir de rey istihsali muamelesinden 
sonra verildiğinden ihıracedilmiş bir rey vardır. 
Şu halde kanun ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Meskukât darbı Kanunu hakkındaki ârâyı 
arz ediyorum. (140) kabul, (8) ret, (ı5) müsten
kif vardır. Araya iştirak eden azanın adedi (153) 
tür. Bir kişinin reyi sonra verildiğinden ihrace-
dilmiştir. Binaenaleyh kanun ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

reıımek için âtideki suallere vekâleti mezkûre-
nin şifahen cevap vermesini arz ve teklif 
eylerim : 

1. Vekâleti muzır hayvanatın itlafı için mik
tarı kâfi silâh ve cepane almış ve lâzımgelen 
mahallere depo ettirmiş midir? 

2. Mahallî hükümetler muzır hayvanatın 
itlafı için fiilen faaliyete gelmişler midir ve kı
taatı askeriyenin yardımı temin edilmiş midir? 

3. Muzır hayvayatm itlafı için tanzimi ica-
beden talimatname tanzim kılınmış ve vilâyet
lere tebliğ edilmiş midir? 

Denizli 
Necip Ali 

3. — REY İSTIHSALI 

4. — SUALLER CEVAPLAR 
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İKTİSAT VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Heyeti Celbenizin malûmudur ki ikti
sat Vekâleti öteden beri ziraate muzır olan hay
vanatın itlâfiyle zaten meşguldür. Ahiren, bil
hassa son senelerin vekayii olarak miktarları ar
tan bâzı mjuzır hayvanların itlafı hakkında 
halka mükellefiyet tahmil eden ve vekâlete bir
takım vazaif tahmil eden bir kanun kabul edil
di. Şunu arz edeyim ki bu muzır hayvanların it
lafı nakkmdaki Kanun Başvekâletten İktisat 
Vekâletine 7 Kânunusanide tebliğ edilmiştir. 
Vekâlet, bütçesinde muzır hayvanların itlafı 
için mevzu tahsisat ile zaten faaliyettedir. Ka
nunun hassaten istihdaf ettiği yabani domuz it
laf atı için masruf faaliyetten şimdiye kadar elde 
edilen netayiei mahallerinden gelen rapor ve 
cetvelleri arz edeceğim. Mevcut tahsisatımızı 
bundan epey zaman evvel arz etmiştik. Bütün 
livaları yani muzır hayvan mevcut livaları tev
zi ettik. Cetveli elimdedir. Fakat Heyeti Ce-
İi.Tj'enizi birer birer esamisini sayarak tasdi et
mek istemiyorum. Bütçemizdeki 64 bin lirayı 
tamamen tevzi ettik ve bütçemizde bunun için 
mevzu parayı tamamen sarf ettik. Muzır hay
vanların itlafı hakkındaki muhtelif usullere mü
racaat ediliyor. Mevaddı semmiye ile, tuzakla, 
sürek avlariyie ve saire ile, yani her mahallin 
icabatma göre münasip tedbirler tatbik edil
mektedir ve bunun için istatistik de tanzim 
edilmektedir ki hangi usul fiiliyatta ne derece 
müessir oluyor. Ezcümle Antalya Ziraat Müdi-
riyetinden bu hususta vâridolan malûmata na
zaran domuzlar; mevaddı semmiye ve sürek av
ları tertibiyle imha edilmektedir. Kânunuevvel 
ayı zarfındaki faaliyetin neticesi alınmış, An
talya Ziraat Müdiriyeti mıntakasmda 953 domuz 
telfcf edilmiştir. 

NECÎB ALİ B. (Denizli) — Ne vakitten 
beıti? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Bu, son üç ayın raporudur. Efendim! Ke
za Aydın Ziraat Müdiriyetinden aldığımız son 
malûmata nazaran barut tevzi ve sürekli 
avlar teıitibedilmek suretiyle 574 hayvan t'elef 
edildiğine dair elimizde vesaik vardır. Şunu 
da arz edeyim''ki, telef edilen mahlû'kat hakkın
da muhtelif mahallerden de raporlar almışız
dır. Fakat 'telef edilen hayvanatın mcıktarı mes-
kût geçildiği için onlar sıfırla geçirilmiştir. 

Fakat birçok mahallerden bu hususa dair pey
derpey malûmat gelmek: üreredir. Son ayın 
malûmatı bu rakamın haricindedir. Sonra İz
mir Ziraat Müdirdyetinden alman malûmatta, 
sürek ve muhtelif avlar tertibiyle telef edilen 
domuzların adedi dörtyüz olarak 'bildirilmiştir. 
Burdur Ziraat Memurluğundan alman raporda 
330 domuz imha edildiğine dair malûmat var-

• dır. Hamidâbad Ziraat Memurluğundan alı
nan raporda 480 i'tlâf vardır. Billhassa sahibi 
sual Denizli Mebusu Muhtereminin mıntıkası 
hakkında, Denizli Ziraat mıntıkasında son 
ayın raporuna ait malûmatımız ycfktur. Kâ
nunusani ayının faaliyeti ha'kkmda raporlar he
nüz gelmiş ve dahilî hesabcdilımiş değildir. 822 
domuzun itlaf edildiği bildirilmektedir. Ço
rum Ziraat. Memurluğundan alman raporda 
bir miktar daha vardır. Saruhan Ziraat Müdi
riyetinden 588 ddr. Şu son üç aylik elimizdeki 
raporlara nazaran 43 tanesi çaikal ve 'kurt ol
mak üzere eem'aıı 4 646 hayvan itlaf edilmiştir. 
Arz ettiğim gibi son Kânunusani ayı zarfında
ki faaliyet buna dâhil değildir. Bu kanunun 
suı'eti tatbikiyesine aidolan talimatnamede mu
zır hayvanların itlafı hakkında resimli ve fen
nî tarif nam eler ihzar edilmiştir ve .müdiriy etle
re sevk edilmiştir. Yalnız, Ikanunun bize ten
liğinden sonra kanunun icabatı olara'k tatbiki 
ieabeden bir cihet- var. Onu da arz edeyim ki. 
Sualin biri de münhasıran budur: İcaibeden 
mahallere depo yapmak için ne (kadar cephane
ye, ne kadar silâha ihtiyacolduğu ve bunların 
'bedelleri ve masarifi nakliyesi için lâzımgelen 
para meselesi... Kanunun 'henüz bu kısmı İk
mal edilmemiştir. İki sebepten; evvelâ depo 
edeceğimiz silâh hakkında cereyan eden muha
bere henüz intaç e dilemedi. Nerelerde ne mik
tar cephane ve silâha ihtiyacolduğu ha'kkmdaki 
raporu intacetmek üzereyiz. Diğer taraftan 
bunların gerek bedelleri, gerek masarifi nakli
yeleri ve gerek mükâfatı nakdiyeleri için ter
tibi mahsusundaki paramız maatteessüf bitmiş
tir. Lâyihanın esnayı müzakeresinde rica et
tik, sene nihayetine kadar paramız kifayet 'ct-
m.ez, kanunla birlikte bize 'biraz tahsisat verin 
dedik. Kanunda o madde nazarı itibara alın
madı, çıkarıldı. «Ahiren sene nihayetine kadar 
idare edebilmek için on 'bin lira kadar tahsisat 
istedik. Fa.kat beş'bin lira olmak üzere tahsi-
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satı munzamma şeklinde Heyeti Celilenize sevk 
edildi. Silâh deposu ve tevziatı muamelâtı hak
kında talimatname ve saire ihzar edilmiş oldu
ğu halde henüz muhaberat ikmal edilmemesin
den ve paramız olmadığından ikmal edileme
miştir. Zaten mevcudolan ve kanun elimize. 
geçtikten sonra tezyidet'tiğimiz faaliyetimiz he
nüz bir aylık meseledir. Ciheti askeriyenin, 
kıtaatı askeriyenin, süre'k avlarına iştiraki için 
Müdafaai Milliye Vekâletinin muaveneti temin 
edilmiştir. Denizli mıntıkasındatki kıtaat; itlaf 
edilecek hayvanat için yapılan sürek avlarına 
iştirak etmiştir. Diğer taraftan bu itlaf edilen 
hayvanların mükâfatını mümkün mertebe ve 
bir derece daha artırmak ve halkı itlafa teş
vik edebilmek için vurulan hayvanların etle
rinden sucuk ve saire imali için istohzarat ya
parak ihracatta 'bulunmak üzere tojkikat-a bu
lunuyorum. Hariçte ve dâhilde; <bu itlaf e dil -
nrefete olan hayvanları toplasındar. Eti yendi
ği memleketlere ihracedilmek üzere bu istihza-
ratı bilenler teşvik •edilmektedir. Bu suretle 
bâzı müessesat teşkiline muvaffak olursak on
ların av avlıyanlara, muzır hayvan itlaf eden
lere yapacakları mükâfat da avcılığa olan rağ
beti ve ahalinin gayretini tezyidetmiş olacak
tır. Arz ettiğim gibi kanunun henüz tatbikinin 
ikmal edilemiyen ciheti, bir taraftan henüz ik
mal edilemiyen para, diğer taraftan rmntaka-
larla muhaberemizin Ihenüz arkası alınamadı
ğından dolayı depo ve silâh tevzii ımuamele-
sinden ibarettir. Bendeniz kuvvece Heyeti 
Celilenize vadetmek isterim ki, kâfi d'erecede 
para verilmc'k sartiyle, bir senelik mütemadi 
bir faliyetle, bilhassa bu yabani domuz âfetinin 
önüne geeil'dbileeeğine Ziraat Müdir iye tinin ve 
alâkadar şubelerin verdiği izahata ve y p ^ ğ ı 
tertibata göre Vekâleti Acizinin kaani olduğu
nu Heyeti Celilenize arz etmek irterim ve me
busu muhterem beyefendinin sualVrine verece
ğim cevap 'bundan ibarettir. (Kâfi sesleri) 

REİS — Kâfi görüyor musunuz? 
NECİB ALİ B. (Denizli) — Bendenizce kâ

fi görülmüştür. 

4. — Menşete Mebusu Esad Efendinin, Ay
dın ve Menteşe sakillerine taarruzda bulunan 
Yunan korsanlarına ne gibi tedabir ittihaz ed:l-
diği hakkındaki sualine Dahiliye Vekili Ferid 
Beyin şifahi cevabı (6/128) 

Riyaseti Celileye 
Aydın ve Menteşe vilâyetleri sahilleri Yu

nan korsanlarının taarruzat ve tecavüzatma 
duçar olmakta ve bu iki vilâyet sahilleri bü
yük tehlike içinde 'bulunmakta olduğundan Mü
dafaai Milliye Vekâletinin nazarı dikkatini 
celbetmiş ve ne gibi tedabir ittihaz olunduğu
nu sual etmiştir. Asayiş meselesidir, asayiş 
ve inzibatını teminine memur olan vc'kâlet de 
Dahiliye Vekâletidir diye cevap verdiler. Bi
naenaleyh Dahiliye Vekâletinden şifahen sual 
ediyorum. 'Sevahilin emrimühafazası uhdei 
•mesuliyetinde midir? 

Menteşe 
Esad 

MUHTAR B. (Trabzon) — Reis Bey usulü 
müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. 

REİS — Hayır efendim usulü müzakereye 
ait bir mesele yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Efendim, malûmuâlileri olduğu veçhile 
asayiş meselesi Dahiliye Vekiline aittir. Yal
nız bunun haricinde olmak üzere hudutların 
arayişi meselesi yine malûmuâlileri olduğu üze
re hudut muhafaza kıtaatmmdır. İzmir seva-
hili bilhassa mukabilinde bir Devleti ecnebiyeye 
aidolan adalar olmak ve bu adalar sahillerimi
ze pek yakın bulunmak itibariyle hudut mahi
yetinde telâkki edilmiş ve İzmir'in istilâsından 
itibaren seferberliğin ilgasına kadar Müdafaai 
Milliye Vekâleti tarafından oralarda ikame 
edilen kıtaatı ahkeriye tarafından emniyeti te
min edilmiştir. Seferberliğin hitamını mütaa-
kıp kıtaatın garnizonlarına çekilmesi dolayı-
siyle burada yeni bir teşkilât ikamesi zaruri 
görülmüş ve bu teşkilâtın ikamesi hususu; muh
telif vekâletler arasında müzakereyi davet et
miş ve Heyeti Vekilenin karariyle bunun bir 
komisyon teşkiliyle halledilmesi tekarrür etmiş
tir. Bu 'komisyan ei'aıı hali müzakerededir. Mü
zakeresini ikmal etmemiştir. Dahiliye Vekâleti 
dahilî asayişten mesul olmak itibariyle kuvvei 
zabıtasının müsaadesi derecesinde lâzımgelen 
mıntakalarm müdafaa ve muhafazası esbabını 
ikmal etmiştir. Bununla beraber mesele katî bir 
surette halledilmek için o komisyonun mukarre-
ratını beklemek zaruretini hissediyoruz. Me
selenin Heyeti Celilenize arz edilecek aksamı 
bundan ibarettir. Eğer teferruata ait tafsilât 
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arzu buyurulursa o zaman bu; asayişimize ve 
emniyeti dahiliyemize taallûk ettiği cihetle 
hafi bir celse emir buyurursunuz, o zaman 
arzı malûmat ederim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Aydın, Menteşe sa
hillerinin hayatı umumiyesi... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Reis 
Bey, celsei hafiye yapalım. 

ESAD B. (Menteşe) — Affı âlinize mağru-
ren, merak buyurmayın zülfiyare dokunmam. 
(Devam sesleri) Efendim, Midilli, Sisam ve 
Sakız adalarının karşısındaki sahillerimizin 
hayatı umumiyesi tahtı tehlikededir. Söke sa
hiline bir kurşun atımı mesafede bulunan Si
sam'ın, nasıl korsanlar, eşkıyalar merkezî ol
duğu cümlenizin malûmudur. Çeşme'den Mek-
ri'ye kadar sahillerimizde bulunan ahalii İslâ-
hime hicret emelini beslemektedirler. Dahiliye 
Vekilinin ifadesinden anlaşılıyor ki bu mühim 
vazifeyi, bu Müslümanların emrimuhafazası 
hususunu el'an uhdei mesuliyetine almamıştır. 
Müdafaai Milliye Vekâleti ise bu sevahil hal
kının muhafazai hayatları Dahiliye Vekâletine 
aittir, diye bu kürsüden beyan buyurmuştur. 

Arkadaşlar! Tahammül edilecek hal yoktur, 
tahammül edilecek hal kalmamıştır. Dahiliye 
Vekiline, mazlum milletin hissiyatını mübey-
yin şu arzuhali bu Kürsü Milletten takdim edi
yorum, şu cümlesini yalnız Heyeti Celilemize 
okuyayım. 

Kuşadası ahalisi diyor ki : 

«Kudreti istilmliyemiz gün geçtikçe mad
deten ve manen za'fa uğruyor. Kimimiz dağ
larda balta ile kesiliyor, kimimiz kurşuna di
ziliyor, hayvanlarımız çalmıyor. Tabiî tazmin 
*ve telâfi edilemediği için kolumuz, kanadımız, 
bir kucak çalı için dağa, ormana gidemez, hay
vanlarımızı damlarımızdan çıkaramaz bir hale 
geldik. Bizlere merhamet ederek sevahil ve me-
vakii mühimmenin ayrıca bir teşkilâtı mahsusa 
ile acilen muhafazası istikmal buyurulmaz3a, 
Yunan haydutlarının tecavüz ve kurban iktiras-
ları olmaktan kurtu^mıyacağız ve maazallah 
bu gidişle belki terki dârü diyar edeseğiz» di
yor. Rumeli'de ve Garbi - Trakya'da Müslüman
lar kesiliyor, göz yumarız, Anad lu'nun hâki-
pâkinde, serahilinde Müslümanlar keoi-ir, göz 
yumarız. VâzL'emiz nedir? 

Arkadajlardan istirham ediyorum. Hafi cel
bede Jiı emrimühimmi görüşelim. Celsei hafiye 
ai:d'ni teklif ediyorum. 

REİS •— Efendim sual takrirlerine verilecek 
cevaplar için hafi celse akdi hakkında Nizam
namemizde bir madde yoktur. Sual takrir i ; 
bir meselenin izahına dairdir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Celsei hafiye ica-
beder efendim. Yaparsak günahkâr olmayız! 

REİS — O zaman istihzah olur efendim. 
Bugün zaten Dahiliye Vekâletinden istihzanı 
Heyeti Celileniz kabul etti. Binaenaleyh, bunun 
için celsei hafiye bilmem Heyeti Celileniz mu-
vzı k görür mü? (Hayır sesleri) 

/ H M E D MAHİR Ef. (Kastamonu) — Se
bep var mı acaba? Onu söylesinler! 

ESAD Ef. (Menteşe) — Meclisi Âli bu Müs-
lü-îanlarm, bu mazlumların hayatiyle alâka
dardı/ Bir mektup açılması mevzuubahsolur. 
İstinsahı kabul edersiniz, sevahil ahalisinin 
hay tına dair neden devamı müzakerede bu-
Lınmıyıbm? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Reis Beyefendi! 
Onbej imzalı bir takrir verilmedikçe celsei ha
fiye mevzuubalnolamaz. 

REİS — O halde ruznamei müzakeratımıza 
geçiyoruz. 

İstahzaha devam 
Efendim bugünkü ruznamede Dahiliye Ve

kâletinden istihzanı mutazammm olan takrir 
vardır. Binaenaleyh bunu müzakereye başlıyo
ruz. (Takrir okunsun sesleri) Takrir okundu 
e.'c dim. (Tekrar okunsun sederi) 

(İsmail Canbolat Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim evvelâ z_:tıâliıiz mi cevap 
vereceksiniz? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD BEY (Kütah
ya) — Efendim bendenizin söyliyecek bir sö
züm yoktur. Yalnız öyle bir şey yoktur. Heyeti 
Cclilcnin her kabul ettiğini biz daima kabule 
ânıadyiz, müheyyayız. Bu, bir evhamdan iba
rettir. Benim söyliyeceğim bu kadardır. 

REİS — Buyurun Canbolat Bey! 
İSM.' İL CANBOLAT B. (İstanbul) — Efen-

d*m takririmde izah ettiğim veçhile bu, yalnız 
bana ait bir şey değildir. Öteden beri bâzı rü, 
fckf.nm arzından mektupların açıldığına dair 
şüpheler olduğunu işitiyorum, Hattâ dün Dahi-
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üye Vekili Bey de şurada otururken bir arkada
şımız bana beş, altı mektubunu gösterdi. Bunları" 
alt tarafından açılmış olduğu gözüküyordu, bö T-
le bir vaziyette idi. (Kimdi sesleri) Şimdi çı
kar söylerler efendim. Kendisine, Dahiliye Veki
li Bey şurada oturuyor, git kendisine göster, lâ-
zımgelenler hakkında bittabi takibat yaparlar, 
dedim. Nitekim, sonra gitti, gösterdi ve beraber 
konuştular. Bu sabah geldim, kendi kilitli çek
mecemi açtım; bulduğum mektubun, zarfın alt 
kısmı - ki, zarfların alt kısmı fabrikalarda yapış 
tırılmıştır ve bunu kullanan adam orasını ka 
patmaz - esıki kapanmış vaziyette değil. Alt ki 
mmda yeni zamk sürülmüş ve sonradan kapatı" 
mış vaziyeti var. Buna Dahiliye Vekili Be/ e 
hamdır diyor. İnşaallah evham olsun. Eğer b 
mülâhazam sahih değilse, bu mektuplar açılmamı 
ise ben de kendisi kadar iftihar edeceğim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FEEİD B. — Ona şüı 
he etmeyiniz! 

İSMAİL CANBULAT B. (Devamla) — Meni 
leketimizdc, postalarda mektupların açılmasın
dan kim mesul olacaktır? Bunu yapanlar, rezi1 ; 
sefil insanlardır. Böyle insanların bizim memu
riyet hayatında yerleri yoktur. Binaenaleyh Da 
hiliye Vekili Beyin bu hususta vereceği cevap ne
dir? Ben böyle bir şey yaptırtmam ve yapılması 
na da müsamaha etmem, demekten ibarettir. 
Bendenizin istediğim, Meclisten, Meclisi Âlider 
iki, üç kişilik bir heyet intihabedilsin, gitsinler, 
Ankara Postahanesinde, İstanbul Postahanesinde 
totkikat yapsınlar ve burada arkadaşlarımızdan 
her kimin şüphesi varsa söyles'n, şüpheli mek
tuplarını göstersin veyahut versin, ondan sonra 
bunların mesulü kimse meydana çıksın, mesulü 
yoksa, yani bunu hiç kimse yapmamışsa - elbette 
bunun da nasıl yapıştırıldığım keşfederler - ni
hayet memlekete karşı gösters'nler ki, bu memle
kette kimsenin mektubu açılmaz. Bu sabit ol
sun. Benim söyliyeceğim bundan ibarettir. Mek
tup da işte buradadır. Şimdi açıp içinden mei; 
tubu alacağım, zarfı Makamı Riyasete takd i 
ediyorum. Heyeti tahkikiye gider, bu meydan.-: 
çıkar. 

REİS — Buyurun Rauf Bey. 
RAUF B. (İstanbul) — Efendim! İstanbıf 

Mebusu Muhteremi İsmail Canbulat Beyefend 
nin, mektupların açılması münasebetiyle Dahiliye 
Vekili Beyefendiden istizah ve bu hususun taliki- | 

ki için bir heyet teşkili maksadiyle Riyasete tak-
i'ra ettiği istizah takriri, kabulü mevzuubahso-
lurken Dahiliye Vekili Beyefendi; Hükümetin şe
ref ve emniyeti noktai nazarından hakikaten şa
banı şükran bir istical ile bugün müzakeresini 
talep buyurdular. 

Bendeniz istizah takririnde teklif edilen bir 
tahkik heyetine taraftarım. Evvelce böy]e bir 
tahkik heyetinin zamanı olup olmadığı^' teem
mül etmekteydim. Şahsan da buna bâzı eısbab 
dolayısiyle lüzum görüyordum. Fakat bugün 
kanaatim bir kat claJı-a teeyyüdetti ve böyle bir 
tahkik heyetinin behemohal tayiniyle bu yan
lışlıkların butlanını veya .mevcudiyetini ispat 
etmek kendilerinin de beyan buyurdukları gibi 
muhaberattaki mahremiyet ve kudsiyet noktai 
nazarından lâzım ve vaciptir kanaatindeyim. 
Filvaki kendileri Hükümetin böyle müpthemi-
yete mütehammil olmadığını çok memnun ola
rak beyan buyurmaları bir esbabı mücbirei 
müstacele olabilirse de bendeniz anlıyamıyo-
rum. Bilâtahkik nasıl cevap vereceklerdir ve 
o cevap nasıl şâfi olacaktır? Mektupları da
ğıtan Dahiliye Vekili Beyefendi kendisi değil
dir. Posta müvezzilerini ve saireyi kontrol eden 
kendileri değildir. Bu istizah takriri yazıldık
tan sonra benim elime bir mektup geliyor. Mek
tubu açmamışım, bendedir. Meclis Posta Me
muru Tahsin Efendi getirmiştir. Mektup böyle 
yapıştırılarak gönderilmiştir. Böyle bir beyaz 
kâğıtla üzerine yalnız Ankara Postahanesine 
işareti verilmiştir. Mektuptaki bu işaret kâğıdı 

burada üzerinden kaldırıldıktan sonva bana 
aidolduğu anlaşılıyor ve böylece Posta Memu
ru getirip bana veriyor. Mektubun üzerine bak
tığım esnada mektuplar açılıyor diye bu isti
zaha başlanmıştı. Bu zarfın üzerinde açılmış 
olduğuna dair şüpheyi dâi emarat vardır ve 
şimdi Kürsü Alide mâruzâtta bulunmaklığım 
için nazarı dikkatimi celbedildiği esnada ben 
de bu mektubu Posta ve Telgraf Müdürü Umu
misi Fahri Beye gösteriyordum. O da nazarı 
dikkati câlibolduğunu buyurdular. Efendiler 
verilecek cevap vekili mesulü tarafından bu 
bapta ariz ve amik tahkikat yapıldıktan sonra 
şâfi ola'bilir. Ondan evvel var deseler de tam 
manasiyle kanaatbahiş değildir. Yok deseler 
de benim elimde böyle bir vesika varke - ' kana-
aübahj cdmıyacağı tabiîdir. Bu itibarla bende-
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niz tahkik heyetine taraftarım. Aynı zamanda 
tahkikat yapılıncaya kadar istizahın tehirine de 
taraftarım. Bunun iç:>n ara ediyorum ve teklif 
ediyorum ki istizahta mezkûr olan tetkik heyeti 
Meclisi Âlice intihabedilsin. Efendiler selâmeti 
'muhabere; yalnız benim, sizin veya şunun için 
değildir. Bu mesele; memlekette emniyeti mu
harebe naktai nazarından çok mühimdir. Bu 
şüphe zail olsun, yalmz bize değil, herkese em
niyet gelsin. Umumi emniyet lâzımdır. Bu nok-
tai nazardan ciddî bir tahkikat yapılarak müc
rim varsa tecziye edilir veyahut butlanı ispat 
edilir ve hiç şüphe yok ki hiçbiriniz ve hiçbiri
miz bunun mahalli tatbikinde velev nıesmuat 
kalbîlinden olsun görülmesine ve işitilmesine ta
raftar değiliz. Bendeniz bunu töklif ediyorum. 
Eğer Heyeti Celilenıizce tahkikat kaıbul edilir
se bu tahkikat için tahkikat heyetine bâzı şey
ler söyllyeceğim. Ve Kürsü Millette bugün için 
söylenmesinde mahzur görüyorum. Ve mebus
lar hakkında bâzı tarassudat yapıldığına emare 
teşkil edecek vesika da gösterebilirim. (Ooo ses
leri) 

ALt SAÎB B. (Kozan) — Celsei hafiye ya
pılsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim malûmuâliniz bazan me'ktup yazdığımız 
valkiit zarfı kapıyoruz. Hatırımıza birşey ge
liyor. Henüz kurumamış olan zarfı açarak 
yazıp sonra zamklayıp, tekrar kapıyoruz. Bu 
vâkı'dır. Geçen gün bendeniz de dairei in-
tihabiyemden bir mektup aldım. Baktım ha
kikaten .mektup tekrar kapatılmış, açmaksı
zın postaneye gittim. Posta müdürüne göster
dim, orada bulunanlara da gösterdim, tetkik 
ettl'k. Evet açıümış; kapanmış dediler. Ben
deniz zabıt yaptım; imza ettik, dadrei intiha-
biyemdeki mürsillne yazdım, bu mektubun 
zara açılmış acaba siz mi açtınız, ve bilâ-
hara kapadınız mı, yoksa açmadınız dr. başka 
yerden açıldı mı? diye kendisine yazdım. Ge
lecek cevaba intizar ediyorum. Hayır ben aç
madım, olduğu gibi gönderdim, derse her 
ha:lde açılmıştır. O vakit bendeniz böylece şi
kâyette bulunacaktım. Binaenaleyh böyle bir 
mektup açmak meselesi vardır. Acaba bey
efendi, namına gelen mektup mürsili tara
fından yazılıp kapandığı halde mi gelmiştir? 

2 .1340 O : 1 

ÎSMAlL CANBULAT B. (istanbul) — Alt 
tarafından... 

HÂLÎD B. (Kastamonu) — Dahiliye Ve
kilinden bir sual soracağım efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O başka 
efendim. 

REÎS — Efendim! Zatıâlinize söz vereyim, 
Fuad Bey buyurunuz. 

FUAD B. (Rize) — Arkadaşlar, istizah 
mevzuu en tabiî olan bir hakkımıza istinade-
diyor. Bugün bu istizah takriri en mühim 
bir hakkımıza taallûk ettiği için cidden hepi
mizi alâkadar eden bir meseledir. Zira en 
ziyade mahfuz ve mâsun olması ieabedcaı 
bir hakkımıza taarruz şeklinde gösterilmek
tedir. Bunun için sahibi takrir olan arka
daşlarımıza yerden göğe kadar hak veri
rim. Şu kadar ki bendeniz Meclisin en kıy
metli olan dakikalarını israf etmeden evvel 
yapacağımız başka içler olup olmadığına 
iyice karar vererek bu gibi istizah takrir
lerini vermeyi çok münasip görürüm. Vekil 
Beyin ifadesinden şunu anlıyoruz ki; bu irtizah 
takriri verildiği dakika;ya kadar bu gibi veka-
yiin hudusunu haber almamıştır. 

RAUF B. (Istanibul) — Almıştır Fuad 
Bey. 

FUAD B. (Devamla) — Bilmiyorum, Ve
kil Bey böyile söylemiştir. 

RAUF B. (istanbul) — Almıştır efendim. 
FUAD B. (Devamla) — Bu mektup kori

dorda almıyor, iki, üç arkadaşa- gösterili
yor ve derhal istizah takriri veriliyor. Bu
rada ben hatalı bir hareket görüyorum. Af
federsiniz büyük bir hüsnüniyetle söylüyor ve 
bu suretle kabul edilmesini rica ediyorum. 
Arkadaşlar! Bir defa postahan elerde mektup
larımızın açılması bütün efkârı nmumiyeye 
karşı, belki ecanibe kargı da büyük bir leke, 
büyük bir şeydir. Bu lekeyi, bu şeyi Hükü
metimize isnadederken biraz çek düşünmek 
icabeder., Maatteessüf arkadaşlar, bunu dü-
şünmemr'şlerdir ve mektupların açıldığını ve
kile gidip haber verdiler mi? Vekile haber 
verdiAer de tahkikata ehemmiyet vermediğin
den dolayı istizah takriri verilmişse evet, 
ben de beraberim. Fakat bunun hakkında 
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hiçbir tahkikat yapılmamıştır. Doğrudan doğ
ruya iki veya üç mektup açılmıştır diye buraya is
tizah takriri veriliyor. Bendenizin bizzat yaz
dığım birçok mektuplar vardır. Acaba fa
lanın mektubunu filâna ve filânın mektubu
nu faCana mı koydum diye kapadıktan sonra 
bunu açmak mecburiyetini hissetmişimdir. 
Zannederim, bu hal birçok arkadaşların ba
şına gelmiştir ve gayet çok vâki' olur. iki, 
üç mektup açılmıştır gibi böyle mühim bir 
meselede Hükümetimize leke olacak bir 
meseleyi böyle umum muvacehesinde istizah 
takriri vermek suretiyle açmak doğru bir şey 
değildir. 

DAHİLÎYE VEKlLl FERlD B. (Kü
tahya) — Efendim Rraıf Beyefendi meselenin 
tehiri muvafık oldı~2'U fikrinde bulundu
lar. Fakat meselenin bir ciheti siyasiyesi 
vardır. Bir de ciheti idariyesi vardır. Bir 
istizah takriri verildiği zaman bu tabiî si
yasi bir Mecliste olduğu için ve istizah şekli, 
ki Heyeti Celilenin .̂ n katî murakabesi de
mektir ve onun içerisinde bir de anket lâ
zım olduğu ilâve edilince tabiîdir ki Hükü
met bunu ciheti siyasiye olarak telâkki etmiş
tir ve bu noktai nazardan bu mesele üze
rinde hiç şüphe kalmasın ve vakit geçmes.'n, 
vakit geçip de Hükümet bir şey yaptı denil
mesin diyerek, istizahı kapının önünde ha
ber alır almaz hemen gsMim. Heyeti Olile-
nizin muvacehesinde istizahın derhal kabul 
edilmesini istirham ettim. Ve derakap mü
zakeresini de talebeyledim. KnVul buyur
dunuz, tekrar ediyorum, arzu ettikleri tahkik 
heyeti, tetkik heyeti, her ne arzu buyurur
sanız buyurunuz Hükümetin hiçbir diyeceği 
yoktur. Oünkü Hükümet bu hususta siyasi 
noktai nazardan hiçbir kusur olmadığını 
ve hiçbir s ^ e muhalefette bulunmadığını bu
gün de ifade etmiştir ve yarın da edecek
tir. 

Efemdiler! Cumhuriyet Hükümetinden bek
lenilen şey kavanîni Devlete te'baiyettir ve 
tebaiyeti tammedir. Bunun haricinde hiçbir 
şey yapılmamıştır ve yapılmamış olduğunu 
tekrar iddia ediyorum. Dün aksam burada bu
lunduğum zaman Balıkesir Mebusu M^ht^1-
remi Süreyya Bey bendenize bir zarf getirdi. 

Dedi k i ; mektuplar açılıyor, öyle zannediyo
ruz, mektubuna baktım hiçbir şey görme
dim. Mektup açılırken alt tarafından açılır, 
üstünden açılmaz dedim ve kendisi tuttu gö
zümün önünde altından kaldırdı açtı. Mek
tup zamMammış gibi değil, tuttu. Kendisi 
böyle (mektubu göstererek) kaldırdı; açtı. 
Bendeniz kendisine dedim ki : Zannederim, bu 
işte yanılıyorsunuz. Bunlar mektup zarfı
nın kusur ve nakîsasının neticesidir. Çünkü 
malûmuâliıniz bunlar ticari şeylerdir. Ticarette 
zarfı açtığımız zaman bakarsanız yapıştıra
cağımız yer muntazam zamfc'anmıştır. Alt ka
pağı o suretle zamklı delildir. Demin de 
zarfı gösterirken zahir olduğu veçhile zarflar 
arz ettiğim şekildedir. Ben bu zarflara bak
madım. Lütfen gider, aear, 'bakarsınız. Diğer 
tarafları yani alt kapakları aynı surette zamk
lanmış değildir. İyi yapıştırılmamıştır. Çünkü 
zarfı alanların il'k görecekleri taraf yapıştırıla
cak tarafıdır. Acaba zamkı iyimidir diye ya
pıştırılacak tarafına bakılır, beyefendi gözü
mün önünde bir tarafını tut tu kaldırdı, açtı. 
Ben beyefendiye dedim ki, bunun açılmış ol
duğuna kaani değilim ve 'böyle bir sey yoktur. 
Onun üzerine bana bu hususta tahkikat yapı
nız diye bir şey söylemediler. Bendeniz de 
meselenin bu suretle kapandığmı zannettim. 
Bu sabah buraya geldiğim zaman koridorda 
böyle bir istizah takriri verildiğini söylediler. 
Istizahm ka'bulünü hem Hükümetin şerefi ve 
hem de Cumhuriyetin istikbali ve saadeti nok
tai nazarından elzem addettiğim için derakap 
ve bilâteahhur kabul ve müzakeresini rica et
tim. Ve teşekkür ederim ki, Heyeti Celileniz 
bunu kabul buyurdular. Tehir etmediler. Tek
rar ediyorum; ne suretle arzu buyuruluy">rsa 
o tarzda tetkîk edilmeye taraftarım. Çekindi
ğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Yalnız şunu ilâ
ve edeceğim. Rauf Beyefendi bana şimdi bir 
mektup gösterdiler. Benim kanaatimce bu 
mektubun da açılmış bir yeri yolktur. Yalnız 
zarfın bir tarafı pulların zamklı kâğıdı ile ya
pıştırmıştır. İhtimal ki, bunu oıürsil yaptı, 
mürsiline sorsunlar! 

RAUF B. (istanbul) — Pul değildir, âdi kâ
ğıttır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERlD B. (D-vamla) 
— Âdi kâğıtla yapıştırılmış, fakat zarfın açıl-
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mı§ olduğuna dair hiçbir emare yoktur. Buyur
dular ki, posta müdürünü gördüm de şöyle 
söyledi. Posta Müdürü Umumisinin bana gön
derdiği kâğıt şudur. Kendisi de buradadır. 
Diyor k i : «Rauf Beyin bendenize gösterdiği 
mektupta açıklık emaresi yoktur. Ancak yu
karı kısmı buruşuktur. Belki nazarı dikkati 
eelb için yapılmıştır demiştim. Efendim» Ya
ni Müdürü Umuminin açıldığına dair bir ka
naati yoktur. Mektup da ellerindedir. Tet
kik buyurursunuz. Mektubun açıldığına dair 
bir alâmet yoktur. Yalnız niçin öyle olmuş? 
Ben size haber veremem. Esrardan haber ve
remem. Gaipten haber vermek kudretinde de
ğilim. Mektup kapalı olduğu ha1 de zarf ikiye 
bölünmüş ve kâğıtla yap'ştırıltnrş. Olabilir ya. 
gönderenin arzusu üzerine bu tarzda yapıştırıl
mıştır. Bu olabilir. 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — Be
nim zarfa da bakar mısınız ? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Bakayım efendim. Zatıâlinizin zarfına da 
bakayım. Beyefendi müsaade buyurunuz bun
da da bir şey görmedim, demiyeyim. Her 
hangi bir heyet huzuruna gönderirsiniz, bu he
yet bunun hükmünü versin. 

HALİD B. (Kastamonu) — Efendim! Ben
deniz bir noktayı anlamak istiyorum. Meclis' 
Âlinin 1340 bütçesi Heyeti Celileye takdim edil
miştir. Meclisi Âlinin kadrosunda posta v 
telgraf memuru olarak yedi memur görünü
yor» Bu memurlar Meclisin kadrosunda oldu
ğuna göre Makamı Riyasetin emrinde olmas1 

lâzımgelir. Biz mektupları buraya veriyoruz. 
Mektuplarımız da buraya geliyor. Mahiyetin' 
bilmiyorum. Burası mı tevzi ediyor? Her 'ha1 -
de ben hüsnüzan sahibiyim. Başka noktai na
zardan söylemiyorum. Tetkikat talebediliyor. 
Bunu anlamayı istiyorum, buradaki memurlar 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi emrin
de midir, yoksa Makamı Riyaset emrinde mi
dir? Bunun lütfen izahını rica ediyorum. 

MUSTAFA B. (Tokat) — İdare memurları 
var, Riyaset Öyle şeyle istical etmez. 

İDARE MEMURU RÂSİM B. rSivas) — 
Efendim! Bizim memurlarıımızm Ikâffesi Meali
sin emrindedir. Hiçbir vekâlete tâbi değilier-
dir. Onlara verilen mektubu damgalar ve bir 
çantaya koyarlar, müdiriyete gönderirler. Ora

dan gelenler de doğruca çanta ile buraya ge
lir. Burada tevzi ederler. 

İSMAİL CAMBOLAT B. (İstanbul) — Bu
rada açmaya imkân yclk mudur? 

RASIM B. (Sivas) — Yoktur. 

RAUF B. (İstanbul) — Efendim hiç şüphe 
yok, hulûsi niyetine, samimî olan beyanatına 
benim de şüphe etmeye hakkım olmıyan Fuad 
Bey arkadaşımız beyanatı aliyelerinde mesele 
tavazzuh etmeden, tebellür etmeden, memleke
timizin siyaseti hariciyesi ve itibarı hariciyesi 
noktai nazarından burada bahsedilmesi muva
fık değildir, doğru değildir, buyurdular. 

Bu âciz arkadaşının da kendileri kadar 
memleketinin, milletinin istikbalinin, şerefinin 
bir saniye teahhura uğramadan ımütezayiden 
müterakki olması taraftarı olduğumu ve bunda 
kendileri kadar değilse de kendilerinden pek az 
hassas olmadığımı takdir buyururlar. Efendi
ler mektupların açılmış, açılmamış olmasını ka
tiyetle ifade etmek için tetkik, tahlil ve tesfeit 
lâzım. Bu taayyün ederse mesele kökünden 
halledilir, müsebbibi tecziye edilir, efkârı umu
miye müsterih olur. Asıl mesele sözlerin teva
li etmesindendir ve bu en yüksek mercii hal ve 
akdolan bu kürsüde son defa olmak üzere hal
ledilirse Fuad Beyefendinin teemmül ettikleri 
mesele lehe olarak zail olmuş olur. Yani hayli 
zamandan beri söyleniyor. Dahiliye Vekili 
Beyefenâi buyurdular ki, işitmedim. Dün Sü
reyya Bey söyledi, daha evvel Zonguldak Me
busu Halil Bey maddi olarak bir misal göster
mişlerdir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Ben kimseye gös-
tenmedim. 

RAUF B. (İstanbul) — Zatıâliniz bana... 
HALİL B. (Zonguldak) — Söz istiyorum 

Reis Bey! İzah edeceğim. 

RAUF B. (İstanbul) — Bendenize söyledi
ğinizi lütfen söylersiniz ve ben kendi müsaade
nizi alarak bunu söyledim. Yani haberiniz ta
allûk etmiyerek söylüyor değilim ve bunlar ko
ridorlarda aylardan beri söylenmiş ve bu saf
haya gelmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Niçin bu sözler bana söylenmemiştir? Kori
dorlarda aylarca söylendiği halde niçin bende
nize s.öylenmemiştir ki, mesulü varsa tahkik 
edeyim ? 
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RAUF B. (Devamla) — Benim bugün elime 
geldi, bugün söylüyorum. İstizah münasebe
tiyle söylüyorum. 

MAHMUD B. (Siird) — Aylardan beri ko
ridorlarda söylenen nedir beyefendi? 

RAUF B. (istanbul) — işitilen sözler! 
MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 

Reis Bey! Bir şey soracağım; Rauf Beyefendi 
sözler vazıh olsun, müphem olmasın. 

RAUF B. (İstanbul) — Nasıl vazıh olsun, 
siz ifade buyurun da ben de öyle söyliyeyim. 

REİS — Bir şey sormaya hakkınız yoktur. 
RAUF B. (İstanbul) — Suale hakkınız var 

mıdır? Mamafih ben size o hakkı veriyorum, 
sorunuz. 

REİS — Kendisi muvafakat ederse sorabilir
siniz, muvafakat ediyorlar, sorunuz! . 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Bu memlekette her şahsın hukuku, her türlü 
taarruzdan masundur. Cumhuriyetin gayesi, şi
arı bunu icabettirir. Hukuku milletin vediagâhı 
bulunan bu çatının altında mebusların tarassut 
altında bulundukları, ef'al ve harekâtın teces
süs edildiği hakkında vukubulan beyanatınız 
tarihi inkılâp noktai nazarından milletin ha
yatı, dahilî ve haricî ehemmiyeti noktai naza
rından fevkalâde mühimdir. Binaenaleyh bu 
meselenin vazıh bir surette, açık bir yolda 
söylenmesini istiyorum. 

RAUF B. (İstanbul) — Emin Beyefendi su
al mi sordular, temennide mi bulundular? Bir 
kere kendilerinin o yüksek edebiyatiyle bu nok
tayı anlamak istiyorum. Ben burada mektuplar 
açıldığı hakkında söz söylerken zatıâliniz di
ğer bir maddeyi sordunuz. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Haizi ehemmiyet gördüm de onun için sordum. 

RAUF B. (İstanbul) — Bir kere siz bana 
sual sormakla, mesul değil iken sâil mevkiinde 
bulunarak beni mesul ettiniz, sordunuz. Onu 
da kabul ettim. Fakat bahsettiğim meseleden 
Sonra gelecek bir meseleyi benden sordunuz onu 
da söylerim. Müsaade buyurun! 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
O halde sırasında söyledim. 

RAUF B. (İstanbul) — Vazıh olsun, deme
leri zannediyorum buna matuftur. Tekrar edi
yorum ki benim bildiğim lisan budur. Büdiğim 

kadar söylüyorum. Anlaşılamıyan bir nokta 
olursa anlatıncaya kadar söylemekle mübahiyim 
ve müftehir olurum. İşte efendiler, burada bir 
defa ve son defa bahsedilmesi, halledilmesi, 
Fuad Beyin bahis buyurdukları mahazir nok
tai nazarından da lâzımdır. Efendiler! Bir 
meselenin katiyetle sıtkı kizbe makrun olduğu 
tetkik, tahlil ve mukabil tarafın hakkı kelâmı
nı istimale meydan vermeden, zaman bırakma
dan tesbit mümkün değildir. Bendeniz de bun
da şüphe ettim ve mebuslar hakkında bâzı taki
bat ve tarassudat yapıldığına dair emare cardır 
dedim ve bunun şimdiye kadar ve bugün de 
Kürsü Milletten bahsedilmesinin muvafık olma
dığını da söyledim ve dedim ki; bir heyeti tah-
kikiye teşkili takarrür ederse onun vasıtasiyle 
halli selâmeti umur noktai nazarından evfak 
olarak telâkki ediyorum. Emin Beyefendi: ma
ruzatım vazıh değil midir? 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) -^ 
Değildir. Söylediğinizi vazıh surette söyleyi
niz. 

RAUF B. (İstanbul) — Benim de sizin ka
dar hakkı takdirim vardır, ben aksini takdir 
ederim. 

MAHMUD B. (S'iird) — O halde kanaatle
rimizi sormayınız! 

RAUF B. (İstanbul) — Kimin kanaatini? 
MAHMUD B. (Siird) — Kâfi midir? buyuru

yorsunuz. 
RAUF B. (İstanbul) — Emin Beydir vuzuh 

istiyen, vazıh değil midir, dedim. 

MAHMUD B. (Siird) — Değildir, diyor. 
RAUF B. (İstanbul) — O, değildir diyor, di

ğer efendi... 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

Tarassut mevzuubahistir, sözleriniz vazıh değil
di:-, etrafiyle teşrih etmeli. 

RAUF B. (İstanbul) — Bendeniz kanaaten 
bir heyeti tahkikiye tarafından tahkik edildik
ten sonra katiyetle ifadesi taraftarıyım. Eğer 
Heyeti Aliyeniz ondan evvel anlamak isterse 
karar verirsiniz, şimdi söylemeye hazırım. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Söylenmeli, meydana çıkmalı. 

RAUF B. (istanbul) — Şimdi Dahiliye Ve
kili Beyefendi beyanatı aliyelerinde ticari usul
de yapışan zarf kuvvetli, diğer taraf zayıf-ka
lır, buyuruyorlar. 
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DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
-— Zarfa dikkat ediniz, bakınız! 

RAUF B. (İstanbul) — Müsaade buyurun! 
Bendenizin maruzatım, bu zarf, bu istizah tak
ririnden sonra geldiği için nazarı dikkatimi 
eelbetti ve istizah cereyan ederken bunu da 
söyledim ve yine de söylüyorum. Posta ve Tel
graf Müdürü Bey zarfı gördüğü zaman şüp
heli, nazarı dikkati calip bir emare olduğu için 
bu suretle gönderilmiştir denilebilir, buyurdu
lar ve birkaç arkadaşım da vardı. Açılmıştır, 
yahut -açılmamıştır. Eğer zühul ettimse kabul 
ediyorum. Fakat nazarı dikkati calip bir emare 
gördüğü için sevk eden postane böyle gönder
miştir, buyurdular ve kendileri tetkik ederken 
efendiler! Buruşukluk.. Efendiler! Alelade zar
fın kapanan tarafından değildir. O zayıf yapış
tırıl dığı beyan buyurulan tarafıdır. Oynaklık 
ve kırıklık, bozukluk ve tutkal alâmeti var, bu
nu da tavzihan arz ediyorum, vazıh olmak için, 
(O mektubu da veriniz Riyasete sesleri) Tak
dim edeyim efendim, henüz açmadım, kimden 
olduğunu da bilmiyorum. 

İşte edendiler, tekrar ediyorum, hep'nizin vu
kuunu arzu etmediği falkat bir kere mevzubahs-
oiunca mİJjo'ln menfaat ne ve hepimizin arzusu 
derecinde Cumhuriyeti Mülbeccelemize merbut:-
yefnde bir katiyet daha ifade etmek için tetkik 
edelim ve hepimizin ben de başta olduğum halde 
arzumuz böyle bir şeyin olmamasıdır. İnşallah yok
tur ve bu sabj't olur. Devletimizin, idaremizin 
itibarı bir kat daha teali ve teeyyüdeder. Bu
dur matlubolan efendiler. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler postanelerde veya postaneler har,'cinde 
aneütuplarm açılması meselesi hakkında açılan şu 
istizahta sar'ıhan ismlım geçmese ve hâdiseden 
ibahsedilmeseydi şu işe karışmamaya azmetmiş-
tJm; bugün değil, on gün evvel de değil; bir ay 
evvelde de değil, beş altı ayden beri bâzı mek
tupların şahsımıza gelmediği ve bâzı mektupla
rımızın mürselünileyhlerine gitmediği vâkıdır. 
Fakat bu... 

RECEB B. (Kütahya) — Süreyya Beyefen
di kimlerdir onlar? 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Bü
tün arkadaşlar. 

RECEB B. (Kütahya) — Benim hiç vâki de
ğildir. Öyle bir şey olmuşsa kimlerdir? Lütfen 

söyleyiniz. (Bizim de vâki değil sesleri) "Bizim 
diyorsunuz. Biz kabul etaniyoruz. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Eğer 
heıûangj bir arkadaşın başına tasvir ettiğim veç
hile, yani kendi tarafına gönderilen mektuplar
dan bir veya birkaçı yedine gelmediği ve kendi 
taraflarından gönderilen mektupların bir veya 
biı'kaçınm mürselünileyhlerine vâsıl olmadığı 
gibi bir hakllkat tahakkuk ötmemiş ine onlar müs
tesnadır. Fakat böyle vâki olan arkadaşlarımız 
vardır, lealböderse isimlerini tasrih ederim. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Reis Beyefendi! 
Anlıyamaıdığmuz şeyler var. Diyorlar ki bizi ta-
klbodiyorlar. Kim taik'ijediyor? Doğrusu ben şüp
hede kalıyorum. Bizi takilbeden varsa meydana 
çıksın! 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Telâş
sız ve heyecansız dinleyiniz. Falkat bu mesele ile 
istizaha sdbep teşkil eden mesele arasında muta
bakatı taaımme yoktur. Her devletin posta ida
rehanelerinden bir iki mektup zayi olabilir ve 
zayi olan bu mektuplar gerek bir mürsilin diğe
rine ve gerek mürsillerin evvelce mürsil farz-
ettiğlmiz şahsa gönderdiği mektupla olabiliır. Bu
nu biliyorum. Bu vâki olabilir. Niçin buna bu 
kadar ehemmiyet verdiniz, rica ederim? 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Kim verdi Süreyya Bey? 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Bun
dan sonra bâzı arkadaşlarımız - ben vukuatı ol
duğu gibi arz ediyorum - mektupların açılmakta 
olduğundan şüphe ettiklerini söylediler. Benim 
dün Dahiliye Vekili Ferid Beyefendiye gösterdi
ğim gibi arkadaşlar da bana gösterdiler. Tıpkı 
ben de Ferid Beyefendi gibi bana açılmış gibi 
gösterilen mektupların bir kısmının açılmış ol
masına delâlet edecek bâzı işaretler bulunduğu
nu, yani bir zarfın koyu zamkla yapıştırılmış ol
duğunu gördüm. Fakat böyle işlerle hayatımda 
hiç alâkadar olmadığımdan katî bir şüpheye düş
müştüm. Iştibah sathi bir iştibahtır. Kati suret
te bâdii iştibah bir şey görülemedi. Bugün dahi 
bir arkadaşımın gösterdiği bir, iki mektup için 
şunda bir şey var. Fakat diğerinde sizin gördü
ğünüzü görmüyorum dedim. İşte şahsi kanaatim 
bu merkezde bu mahiyete olduğu içindir ki, bu 
vakte kadar yani bundan beş, on gün evveline 
kadar mesele nazarı dikkatimi celbetmemişti. 
Fakat bundan sonra bana gelen mektupların üze-
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rinde evvelce gösterilen mektuplar gibi ufak te
fek farklar olduğu, bâzı emareler olduğunu tet-
kikat neticesinde anladım. O vakte kadar hiç 
aklımda yoktu. Yaram yoktu, gocunmuyordum. 
Böyle bir şeye vakit sarf etmiyordum. Fakat bi-
lâhara tahkikatın neticesinde filhakika benim de 
nazarı dikkatimi celbeden bir, iki mektuba derst-
res oldum. Dün namıma gelen 10 - 15 mektup 
içerisinden 3 - 4 tanesini şüpheli gördüm. Onları 
evvelâ bir arkadaşa ve sonra onun dahi tavsiye
siyle benim masamda, benim çekmecemde oturan 
Dahiliye Vekilimize gittim, gösterdim, dedim ki, 
yahu şu mektuplarımıza bak. Bunların açıldığı
na ait şu şüphem varit midir, değil midir? Zan
nederim ki, bu hem hakkım ve hem vazifemdir. 
Baktılar şimdi kürsüden ifade .ettikleri gibi Sü
reyya Bey mektuplar üst kapağından açılmaz, 
alt kapağından açılır dediler. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
Hayır öyle demedim. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Zatı-
âliııiz söylediniz, burada zabıtta mevcuttur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Hayır, hayır öyle söylemedim. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Öyle 
söylediniz. Evet dedim, bana açıldığı gösterilen 
mektuplar... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Bunu zatıâliniz söylediniz. 

NEŞET B. (İstanbul) — Dedin, demedim, 
derken Köy Kanunu da gitti... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
—Süreyya Bey zatıâliniz dün söylediğinizi söy
leyiniz. 

SÜREYYA B. (Devamla) — Hatırımda kalan 
tamamen budur. Zatıâliniz de şimdi böyle söy
lediniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— İki tarafın zamkı bir değildir, dedim. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Benim 
hatırımda kalan budur. Ve bir tanesi bilhassa 
alt kısmı çok sarı ve donuk renkte olduğundan 
açtım. Açınca orada lüzumundan fazla konmuş 
san renkli zamkın vücudu görülüyor ve sonra 
işe ehemmiyet vermediğimden mektubu yırttım 
attım. Bugün üzerimde değildir. Diğer bir mek
tubun üst kısmından içerisine kadar geçen zam
kın zarfın içindeki mektubun da kâğıdına yapış-

-BU§^olduğunu .^amyoıaimn, JEakat açılmıştır ve 

öyle açılmış olduğu halde Dahiliye Vekili Beye 
gösterdiğim içindir ki, bunu ihticaca sâlih bir 
delildir diye istimal etmiyorum. Sonra ismimin 
tasrihi suretiyle dün Dahiliye Vekili Beyle ara
mızda geçen vakaya müteferri olan meselenin şek
li budur. Benim üzerimdeki intıbaat, kanaat bun
dan ibarettir. Madem ki, şu kürsüye gelmiş bu
lundum, istizaha ait vakaya dair şahsi ve katî 
kanaafmi de arz etmek isterim. İstizahta deni
liyor ki, böyle olduğunda iştibah ediliyor. Elde 
şu deliller vardır. Var mıdır, yok mudur? Dahi
liye Vekili Bey inkâr etsin, istizahı yapanlar id
dia etsin, birisi gelsin mutavassıt surette benim 
gibi söylesin. İstizahın istihdaf ettiği ve takri
rin istihdaf ettiği gaye bu değildir. Madem ki, 
bir şüphe hâsıl olmuştur, madem ki, istizah ve
rilmiştir ve istizah yapmakla idari, siyasi safha
da ika ettiği tesirlerde - evvelce söylenmiştir - o 
tesirlerin tashih ve tadili için yapılacak iş şimdi 
aramızdan sahibi istizah olan zatın takririnde ta-
lebettiği veçhile şimdi bir heyetin intihabı ve bu 
işi tetkik ederek intacı ve bu hâdise varsa mü
sebbiplerinin tecziyesi lâzımdır. Mesele bundan 
ibarettir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Darüleytam meselesinde niçin böyle yapılmadı. 
Darüleytamlardan üçbin kişinin kaybolduğu söy
lenildi. O zaman böyle bir heyet gitmedi. 

REİS — Rica ederim, söz almadan söyleme
yiniz Ruşen Bey! 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim Meclisi 
Âli bu istizah münasebetiyle hakikaten gayet 
ehemmiyetli bir meseleye temas etmiş bulunuyor, 
Değil Türkiye gibi en son demokrasi mefhumla
rını tatbik eden, en yeni bir Cumhuriyet usulle
riyle idare edilen bir Hükümette, aşiret seviye
sinden biraz yukarı çıkmış ve Hükümet mefhu
munu pek az takdir etmiş memleketlerde bile 
mukaddes olan hukukun en mühimlerinden biri
sini de muhaberatın masuniyetinin temennisi ve 
kutsiyeti teşkil eder. Binaenaleyh muhterem 
arkadaşlarımın bu mevzu üzerinde 'bir istizah 
açmak hususundaki büyük ve yüksek hakları 
derkârdır. Her hamgi bir arkadaşın, her hangi 
bir vatandaşın mektulbunun meçhul eller tara
fından açıldığı meselesi eğer bir meselei müte-
hakkika olarak 'burada mevzuubahsolsaydı, 
eğer böyle bir mesele üzerinde Meclisin kanaa
tini tebellür ettirecek delail ve emarat ibraz 
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edilmiş olsaydı, 'bu meseleden daha muinim bir 
istizah mevzuu hakikaten tasavvur edilemezdi 
Halbuki Dahiliye Vekili, muhterem arkadaşla
rım tarafından 'bu mesele üzerinde bir karara 
vâsıl olması için kendisine gösterilen delil
leri - kanaati âcizanem olarak ifade ediyorum -
bir vehmi tâm olarak telâkki etmekte haklı
dır. Mesele, muhterem arkadaşlarım hu istizah 
mevzuunun açıldığıdır. Halbuki mektupların 
açıldığı hakkındaki esbabı sükutiye burada 
isöylendiği gibi zamk... Üst tarafına yapışmış. 
Alt tarafına yapışmamış. Bir kısmı; el değ
miş demiş. Bir kısmı açılmış demiş. Bunların 
her biri hiç bir vakit 'bir vekilin mesuliyeti 
siyasiyesine müteeveccih olan esbab ve dalâili 
katiye addedilemiyecek birtakım evhamdan 
ibarettir. Eğer hakikaten bir tek vatandaşın 
Çubuk deresi kenarındaki ıbir çobanın bir mek
tubu açılmış ise Meclisi Âlinin âzami kuvvetiyle 
hu meseleye vazıyed edip «bunun müsebbipleri
ni kanun kuvvetiyle teharri ve tecziye etmesi 
en mukaddes hakkıdır. 

Fakat (bir vekilin mesuliyeti siyasiyesini mu-
cibolaca'k ve bir vekile itimat ve ademiitimat 
meselesini mevzuubahsettirecek bir meseleye he
nüz temas etmedik. Üç kişi arasında ittihadı 
efkâr hâsıl olmamışkan Posta Müdürü Umu
misi bir türlü, Rauf Beyefendi bir türlü, Sü
reyya Beyefendi bir türlü .söylerken çok rica 
ederim, bu Meclisi Âli hangi delil üzerinde müs-
bet bir netice veya bir karara vâsıl olabilir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Yapı
lacak tahkikatla bir karara vâsıl olacağız. 

RECEB B. (Devamla) — Müsaade buyu
runuz 'efendim! Süreyya Beyefendinin de .aşa
ğı - yu'karı (bendenizin fikrinde olduğunu zan
nediyorum. Günkü ortada sarih bir şey olma
dığını ifade buyurdular. Ortada müsbet bir de
lil olmadığını başka bir tarikle zımnen ifade 
buyurdular. Süreyya Bey nevama bir (anket) 
talöbediyor. Heyeti Celilenin tamamen malûmu
dur ki tahkikatı teşriiye hattâ istizahın fevkin
de bir ehemmiyet ve mahiyeti haiz olarak Mec
lisin, Hükümetin vazifei icraiyesine fiilen ve 
muvakkat bir müddet için vazıyed etmesi de
mektir. Böyle bir karara vâsıl olmak için ica-
ıbeden derece ve kuvvette deliller elde bulun
malıdır. Yalnız bu kürsüden vatandaşların ve 
mebusların bendenizin de mektupları açılmış

tır, tarzında bir ifade meyzuubahsedildiği için 
bunun mestur kalarak ruznameye geçilmesine, 
katiyen taraftar değilim. Binaenaleyh mesele
nin doğru veya yanlış olduğu hakkında bir ka
naat tebellür -etmelidir. Fakat bu kanaate hiç
bir vakit neticei katiye demiyorum. Bu.kanaat 
tebellür ederse, o vakit vekili mesulüne,, işte 
esbabı katiyesi budur. Gel hesabını, ver, deriz. 
Binaenaleyh istizah mevzuu mantıkî olarak va
rit ve vazıh değildir.. Bir anket mevzuu evlâ 
bittarik mevcudolamaz. Çünkü tahkikatı teş
riiye istizahtan daha ağır, bir müdahalei teşri-
yedir. Binaenaleyh; bu meseleyi böyle mestur. 
bırakmak da muvaffık değildir. Bizim münta-
hibimiz ve muhtemedimiz olan bir Divanı Ri
yaset vardır. Divanı Riyasete, sarı zamkın çı
kıp kırmızının yapıştığı iddiasında bulunan ar
kadaşlar; mektupları tevdi ederler. Divanı Ri
yaset de mütöhassıs olan zevatı, meselâ Posta. 
Müdüriyeti Umumiyesinden veyahut hariçten 
iıtimadefctiği zevatı gaoığırır, istinıa eder, de-
lâilini tetkik eder, vekilinden de icabederse 
sorar. Ye mektuplar açılmış mı, açılmamış mı
dır? Belki bu bapta müsbet bir neticeye vâsıl 
olur. Bu neticenin tahkikinden sonradır ki bu 
Meclisin kıymetli vakitlerini sarf edebiliriz 
ve ondan sonra istizah vardır. Bundan başka 
bir hareketin doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Bu bapta takririmi Makamı Riyasete takdim 
ediyorum. 

HALİL B. (Zonguldak) — Rauf Beyefendi, 
bendenizin ismimi mevzubahsetmemiş olsalardı 
kürsüye çıkmak istemezdim. Evvelâ şunu arz 
edeyim. Rauf Beyefendinin yalanı yoktur; yan-' 
lışı vardır. Bendeniz Şubatın ikisinde Adana'-
dan bir mektup aldım. Yakayı arzediyorum. 
Bu mektup bizim bildiğimiz giibi küçük zarfh 
mektup değildi. Yani resmî muharreratm ya
zılıp konduğu zarflar kadar büyücek bir zarf 
idi. Bu zarfın arkadaşında mühür mumu ile 
tesibit edilmiş üç tane mührü vardı. Aynı za
manda dili sagiri ile o iki kapağın birleştiği 
müsellesin ayrılmış olduğunu gördüm. Yani 
mühür mumu kaldırılmış, o müsellesin orta ye
ri tamamen sökülmüş olarak buldum. O sırada 
bendeniz meseleye ehemmiyet vermediğim için. 
- zatıâliniz ihtimal bundan dolayı bendenizi 
tahtıe edersiniz - yanımda bulunan arkadaşlar -
kimler' olduğunu tabattur etmiyorum-'evet çok -
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iyi tahattur ediyorum ki kendilerine gösterdim. 
Zarf kapalı idi, kim bilir, ihtimal ki helâl süt 
emmiş birisi bunun içinde para var zanniyle 
zarfı açmıştır. Fakat tabiî içinde kâğıttan baş
ka bir şey göremediğinden dolayı tekrar gön
dermiştir. Onun üzerine açtım. Hakikaten vak
tiyle maiyetimde çalışmış ve halihazırda mâzul 
olan bir memurdan bir mektup. Bunun içinde 
bir tanesi beraetizimmet mazbatası, diğeri de 
cevazı istihdam kararı olmak üzere diğer iki 
kâğıt vardı. Tarihine baktım. Tarih 2 Kânunu
sani, yani mektubun postaya tevdi edildiği ta
rih 2 Kânunusani, aynı zamanda zarfın üzerin
deki Adana Postahanesinin damgası da 2 Kânu
nusani gösteriyordu. Yani mektubun içindeki 
tarih dışındaki tarihe tevafuk ediyordu. Mek
tubu aldığım tarih 2 Şubat idi. Şimdi bende
niz o zaman kendi (kendime muhakeme ettim. 
Bu adamcağız bir mektubu açmış, para bula
madığından dolayı tekrar sevk etmek istemiş, 
o gün sevk edememiş, çünkü teslim edeceği 
memurun taıbiatiyle tereddüdedeeeğini anla
mış, fakat sonra 'bir kolayını bulmuş, yuttur
muş, göndermiş ve nihayet bizim de elimize 
gelmiş. Rauf Beyefendi bunu nereden işitti-
lerse işittiler ve bugün benden sordular. Senin 
de basma böyle bir hâdise gelmiş midir? dedi. 
Evet dedim ve hâdiseyi bu şekilde kendilerine 
arz ettim. Şimdi Rauf Beyefendinin yanlışlık
ları şu hâdisenin bendenize izafeten Dahiliye 
Vekili Beyefendiye söylenmiş olması rao'ktası-
dır. Bendeniz bu meseleye ehemmiyet vermedi
ğim için ve tamamen arz ettiğim şekilde telâk
ki ettiğim için Dahiliye Vekili Beyefendiye 
söylemeye lüzum görmedim. Hâdise bu şekilde 
cereyan etmiştir. Şimdi bu hususta bendeniz 
kanaatimi arz edeyim. Filhakika kemali tees
süfle söylenmesi lâzımgelen bir nokta vardır ki 
bizim postahanelerimiz bu hususta ' lâkayıttır. 
Bendeniz Aydın Mutasarrıfı iken ve Reisi Muh
teremimiz Fethi Beyefendi Dahiliye Vekili bu
lunurken başımdan resmî bir posta faciası geç
miştir. Kendileri Dahiliye Vekâletinden Aydın 
Mutasarrıflığına mahsus olarak birtakım evra
kı resmiye göndermişlerdi. Bu evrakı resmiye-
nin üzeri kırmızı mühür mumu ile temhir edil
miş olduğu halde bu mühürler sökülmüş ve ev
rak karma karışık bir hale getirilmiş olduğu 
halde tevdi edildi. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Çantada sökülür. 

HALİM B. (Devamla) — Yani kendim 
maddeten gördüm. Bu hâdiseyi ehemmiyetli te
lâkki ederek - çünkü memleketin o zaman mü
him bir hayat mücadelesine girişmiş olduğunu 
casusların postahanelere ve telgrafhanelere de 
girebileceklerini nazarı dikkate alarak - bu 
meseleyi Dahiliye Vekâletine arz etmiştim. 
Binaenaleyh bu mesele her ne şekilde olursa ol
sun, bendenizce burada şahıs mevzuubahis de
ğildir. Zarf meselesi mevzuubahistir. Gayet 
mühim bir meseledir. Bu mesele sureti mahsu-
sada tetkik edilmeli ve bu gibi şeylere müca-
seret edecek hiçbir fert bırakılmamalıdır. (Kâ
fi sesleri). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair sesler işitiyorum. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Takrir
ler okunacak. 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Mevzuubahis mektup meselesinin üç 

gün zarfında Hükümetçe tahkikat icrasiyle 
Dahiliye Vekili tarafından Meclise arzının ka-
buliyle ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

REİS — Receb Beyin takririni okuyoruz. 
RECEB B. (Kütahya) — Reis Bey ben tak

ririmi geri alıyorum. 

REİS — Receb Bey takririni geri almış
tır. Diğer takriri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
İstizaha setoep gösterilen iki, üç mektubun 

nerede ve kimin tarafından açıldığı malûm ol
mamakla beraber mektubun yerine pcastahane-
ce ilsak olunan ufak iki kâğıt esasen bu mek
tubun postahaneye tevdiinde zedelenmiş ve ca
libi dikkat bir halde bulunmuş olduğuna delâ
let etmekte olduğundan ve zaten Hükümet bit
tabi böyle şeylere rıza gösteremiyeceğinden bu 
bapta tahkikatı serie icrasiyle bu meselenin ha
kikatim zahire ihraç ve neticesinden Meclisi 
Âliye malûmat ita edilmek üzere keyfiyetin 
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Dahiliye Vekâletine tevdiini ve Dahiliye Ve
kili Beye de beyanı itimadolunmasmı teklif 
eylerim. 

12 Şubat 1340 
Maraş 
Midhat 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim meselenin tavazzuhu suretiyle an
laşılmış ki işin idari cihetten tahkiki lâzımdır. 
Bu noktai nazardan bendeniz tetkik ve tahki
kini yapmak mecburiyetindeyim ve müsebbip
lerini de mesul etmekliğim lâzımdır. Binaena
leyh bendeniz Fikret Beyin takririni kaıbul edi
yorum. Mesele aynı zamanda siyasi bir suret
te mevzuubahsolduğu için itimat ve ademiiti-
mat meselesinin mevzuubahsedilerek tâyini esa
miyle reylerinizi vermenizi istirham ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yani 
ellilbin köy zararına biraz daha vakit geçsin. 

REİS — Efendim Dahiliye Vekili Beyefen
di Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret Bey tarafından 
verilmiş olan takriri tercih ettiklerini ve itimat 
mesel esinin mevzuııbabsedilmesini söylediler. 
Binaenaleyh tâyini esami meselesi için onbeş 
imzalı bir takrir lâzımdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— İtimat meselesini bendeniz istiyorum. 

REİS — İtimat ve ademiitimat meselesi 
reyi işariyle de olabilir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Olamaz efendim. Mutlaka esami muayyen 
olmalıdır. Çok rica ederim, o takriri reye vazı 
buyurun. 

REİS — O halde Dr. Fikret Beyin takririni 
reye koyuyorum. Kabul edenler beyaz, (Takri
rin meali nedir sesleri). Takriri tekrar okuyo
ruz efendim. 

(Fikret Beyin takriri tekrar okundu). 

REİS — Bu takriri kabul edenler beyaz, 
etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Bir Mebus Bey — takrirde itimat mev-
zuulbahis değildir. Bu takrirde idari bir mesele 
vardır. 

REİS — Efendim Dahiliye Vekili Beyefendi 
tâyini esami teklif ediyorlar. İtimat meselesi 
reyi işariyle de olaibilir. Kabul edenler Hükü
mete itimadedenlerdir. Kabul etmiyenler tabiî 
Hükümete itimadetmiyenlerdir. Binaenaleyh 
tâyini esamiye lüzum yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Lüzum vardır efendim, müsaade buyurunuz. 

Beyefendiler! Malûmuâliniz itimat mesailin
de tâyini esami zaruridir. Çünkü Heyeti Celi-
le azayı kirammdan bütün memleket bilmek 
lâzımdır ki ikim itimadetmiş, kim itimadetme-
mrllir. Bu, bendeniz için şahsi bir mesele ol
muştur. Bu şahsi mesele olduğundan tabiî 
Heyeti Celileniz bu hususta itimadınızı beyan 
ıbuyunmıyacalk olursanız bendeniz deruıhdeyi 
ımesuliyet edemem. Bu, esas noıktai nazarından 
tekrar istirihaım ediyorum. Tâyini 'esami ile re
ye vaz'ını teklif ediyorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Tah
kikat neticesinde itimadıolur. Henüz taayyün 
etmiyen bir şeyde itimat veya ademiitimadoılur 
mu? Olmaz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boızok) — Efendim, 
Ferid Beyefendi tâyini esamiyle itimat reyi is
tiyorlar. Bendeniz Nizamnamede böyle bir şey 
'göremedim. Sonra, şimdi it-imadettik. Dört gün 
sonra bu cürüm sabit olursa tekrar bir itimat 
daha mı alacak? Şu halde bu itimat mevzuubah-
solamaz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim Dahiliye Vekili Beyefendi, Fikret Beyin tak
ririni kabul ettiğini söylediler. Mutlak surette 
Fikret Beyin takriri reye ıkonmalk lâzımıgelir. 
Başıka bir şey ilâve etmek lâzımgelirse başka 
'bir takrir okunmak icabeder. Binaenaleyh ken
disi doğrudan doğruya Fikret Beyin takririni 
iltizamettiği için Fikret Beyin takriri işaretle 
reye konur. Bu suretle mesele geçmiş olur. Za
ten Fikret Beyin takririnde tahkikat meselesi 
vardır ve tahkikat neticesinde mesele tavazzuh 
edecektir. Binaenaleyh bugün itimat ve ademi-
itiımat meselesi mevzuuıbahis değildir. (Ombeş' 
imzalı takrir var sesleri) 

REİS — Efendim Dr. Fikret Beyin takriri
nin tâyini esamiyle reye vaz'ı için onbeş imzalı 
•bir talknir vardır. Okunduktan sonra reye vaz'-
•edecğim. 

Riyaseti Celileye 
Dr. Fikret Beyin takririnin tâyini esami ile 

reye vaz'ını teklif eyleriz. 
Rize Maraş 

Ahmed Fuadı Tahsin 
'Gazianteb Trabzon 

Kılıç Ali Nebizade Hamdi 
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Konya1 

Kâzım 'Hüsnü 

Dersim; 
Feridun Fikri 

Siverek 
Kadrıi 

Kütahya 
Ragııb 

Konya 
Hacı Bekir 

Kütahya 
Recelb 

Konya 
Mustafa 

Antalya 
Ahmed Saki 

Kozan 
Ali Saiib 
Mardin 

Yakub Kadri 
jstan'bul 
Ali Rıza 

Karahisarı Sahib 
Ruşen Eşref 

G-azianteb 
Ahime d Remzi 

Sivas 
Rahmi 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize arz 
ediyorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastaımlonu) — İti
mat ve ademiiıtimat meselesi yc(ktur. 

REİS — Hükümet bu talkririn kabulünü iti
mat .meselesi yaptı. Binaenaleyh bu takriri ka
bul edenler beyaz, etmıiyenler kırmızı rey pus
ları vereceklerdir.' 

(Rey toplantı) 

REİS — Efendim reylerini istimal etmemiş 
zevat varsa lütfen reylerini istimal etsinler! 
Rey- istihsal muamelesi hitamı bulmuştur. 

Efendim netioei arayı arz ediyorum. Dr. 
Fikret Beyin ta'kriri için rey veren âzanm ade
di (147) dir. Takrir (136) reyle ve ekseriyetle 
İkalbul edilmiştir. (6) ret, (5) müstenkif var
dır. (4) âza da rey istihsal muamelesinden son
ra reylerini verdikleri için reyleri ihracedil-
miçftir. 

Efendim on dakika teneffüs için Celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,55 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,20 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (KaraMsarı Sahib), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Efendim Celseyi açıyorum. Dünkü 
kararımız veçjhile bugün Belediye vergi ve re

simleri hakkındaki kanun lâyihasının müzakere
sine iptidar ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Belediye vergi ve resimleri hakkında 
(1/423) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Belediyenin inkişafım tenlin ve bilûmum te-
rakkiyatı medeniyenin tatbikini teshil zımmm-
da varidatı belediyeyi ıslah ve ikmal için Dahi
liye Vekâletince tanzim olunup İcra Vekilleri 
Heyetince Meclisi .Âliye arzı takarrür eden Be

lediye vergi ye resimlerine mütedair lâyihai ka
nuniye bu baptaki esbabı mucübe ile leffen tak
dim kılınmıştır. İktisabı kanuniyet eylemesi es
babının istifemal buyurulmasını istirham eyle
rim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Erbabı mucibe 
Meclisi Âliye takdim eylediğimiz Belediye 

Kanununun esbabı mucibesinde belediyelerimi-
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zin temini inkişafı her şeyden evvel belediye 
varidatına tabi bulunduğu ve bana binaen Be
lediye Kanunu ile birlikte bir de «Belediye ver
gi ve rüsum» Kanunu tanzim ve takdim edece
ğimizi arz eylemiştik. İşte bugün Heyeti Celile-
lerinin pişi ıttılaına arz olunan bu kanun ile 
mâruz va'dimki ifa ediyoruz. 

Belediyemizin temini inkişafı maksadiyle tan
zim edilen bu kanun; kavanini mevzuaya müs
teniden veya teamülen tahsis olunan belediye 
vergi ve resimlerini ıslah ve ikmal şartiyle bir 
araya cemettiği gibi belediyelere mahsus ol
mak üzere yeniden bâzı vergi ve rüsum dahi 
ihdas eylemektedir. Kanunda vergi tâıbiri bilâ
vasıta vergilere ve resim tâbiri bilvasıta olan
larına has olmak üzere istimal olunmuştur. Ka
bul edilen şekil, vergi ve rüsumun haddi âza
misini tâyin ile bu haddi âzam dâhilimde vergi 
ve rüsuım miktarının tahdidini belediye meclis
lerinin salâhiyeti tammesine terk ve tevdi eyle
mek suretidir. Meclisi Âli azayı kiramının ma
lûmu olduğu üzere belediyelerimizin varidatı 
hâzırası ile uhdelerine mevdu hidematı mahal-
liyeyi ifa etmelerine imıkân yolktur. Belediye rü
sumuma ait kanunlar mübadelenin altınla vu-
•kubulduğu devre aittir. Bugünkü fiyat ve ra
yice göre o devredeki rüsum miktariyle haliha
zırın bidematmı ifa etmek kabil olamıyacağı 
bediihidir. Bu mahzur hidematı umumiyede 
'kendini pek açık bir surette gösterdiği için 
Devlet ve tekâlif miktarını tezyidetmiş ve ica-
bettiıkçe tezyidine ide tevessül etmekte bulun
muştur. Bunun gibi belediyelerimizin tekâmü
lü behemehal belediye vergi ve resimlerinin ih
tiyaca göre ıslah ve ikmal edilmesine vabeste
dir. 

Belediye (komün) hayatının inkişafını um
de ittihaz eden Cumhuriyeti Miibeecelemiz be
lediyelere ancak bu gibi ^avanini maliye ile 
ruh ve hayat vermeye muvaffak olacaktır. 

Kanunun ihtiva ettiği belediye vergi ve rü
sumu hakkındaki mücmel maruzatımız berveç-
hi âtidir: 

1. — Müsafokafat Vergisinden Belediye His
sesi; mütemeddin memleketlerin bâzılarında sa
hası dar ve mahdut addolunan Emlâk Vergisi 
kamilen belediyelere bırakılmış veya bırakıl
makta bulunmuştur. Nitekim bizde dahi 1923 
Kanununa kadar İstanbul'da Emlâk vergisi 

Şehremanetine terk edilmişti. Halbuki ilânı Meş
rutiyeti mütaaıkıp 1324 senesinde îhtiyacatı 
umumiye nafetai nazarından bu vergi Muvaze-
nei Umumiye arasına alınmıştır. Belediyeler; 
sakakları tevsi ve tamir ve bu uğurda istimlâk
ler yaparak birçok paralar sarfı ile emlâkin 
kıymetlenmesine hizmet ettikleri göz önüne ge
tirilecek olursa bu vergi belediyelerin hakkı sa
rihidir. Maahaza Hazinenin vaziyeti haliyesini 
nazarı dikkate alarak verginin yalnız rub'unu 
belediyelerimize tefrikle iktifa ettik. 

2. — Temettüat Vergisine Munzam Belediye 
Hissesi; şehir ve kasabalarda icrayı ticaret eden 
tüccar ve esnaf belediye hizmetlerinin cümle
sinden müstefittirler. Şehir ve kasabaların me
deni, içtimai halleri tekemmül ettikçe ticari ve 
sınai işler tevessü ederek kazançların da arta
cağı bedihi olduğundan belediyelerin memle
ketin ahvali iiktisadiyesine ifa edeceği hizmet
lerin mukabili sermaye ve irat ve temettüden 
vergi almaları gayet tabiî bir hakkıdır. Hattâ 
evvelce alman patenta esnaf tezkereleri vergi
leri bu mütalâaya müsteniden belediye hesabı
na tahsil edilmekte iken bilâhara bu vergi kal
dırılarak Temettü Vergisi namı altında Hazine
ce alınmaya başlanmıştır. Temettü Vergisinin 
telkâmül ede ede bir İrat Vergisi haline münka-
libolacağı ve bunun da vüs'ati dolaynsıiyle Dev
let maliyesinde mühim bir mevki tutacağı mü-
lâhazasiyle belediyelerin Temettü Kanunundan 
yalnız hissei munzamıma suretiyle istifade et
mesini muvafık bulduk. Bugünkü resim 1230 
tarihli kanun ile % 10 dur. Biz belediyelere 
bunu % 25 e kadar tezyit salâhiyetini bahşet
mekle iktifa ediyoruz. 

3. — Tanzifat ve Tenvirat Vergisi. 
Emlâk Vergisi kamilen belediyelere terk 

olunsayçh böyle bir verginin tahsiline lüzum 
kalmazdı. 1324 senesine kadar bu vergi bele
diyelerce tarh ve tahsil olunmakta idi. 1330 ta
rihli Rüsumu Belediye Kanuniyle iki vergi için 
İstanbul'da Müsakkafat Vergisinin yüzde yir-
mibeşi ve taşralar için yüzde onu nisbetinde 
zamaİm icrasına belediyeye salâhiyet verilmiş
tir. Bu da son selkizinci Avans Kanuniyle tadil 
edilmiş olduğundan belediyelerin bu varidatına 
noksan gelmiştir. Halbuki belediyelerin umu
mun sıhhatinin muhafazasına hizmet etmeleri 
en mühim vazaiften olduğu cihetle sakaklar-
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•da temizlik yapmak mecburiyetindedir. Tenvi
ratın asayişi memleket ve istirahati umumıiye 
noıktad hazarından ehemmiyeti denkârdur. Bina
enaleyh belediyelerin bu vergileri tarh ve tah
sil etmeleri zaruridir. Verginin matrahında 
adalete riayet edilmek üzere ikiyüzelli lira kıy
metinde fukara evleri istisna edildi. Vergi 
(25 001) kuruş kıymetinde olan emlâkten baş-
lıyaraık asgarisi şehrî otuz kuruş olmak üzere 
•bir nisbeti muayyene dairesinde tezyidolunmuş, 
ve 120 kuruşu tecavüz ettirilm'emd'ştir. Dükkân 
ve mağaza ve otel gibi ticaret mahallerinin dö
küntüleri daha fazla olduğundan bu gibi yerler 
için verginin miktarı bir misli tezyit kılınmış
tır. Bu kanunda 1330 tarihli Rüsumu Belediye 
Kanunu mucibince halen alınmakta olan Tema
şa ve eğlence mahalleri Ruhsatiye rüsumu, iş
gal Resmi, tlânat Resmi, Zebhiye Resmi gibi 
rüsaıımat aynen ipka edilmiş ve bunların âzami 
dereceleri gösterilerek miktar ve derecesinin 
tâyini hakkında belediye meclislerine salâhiyet 
verilmiştir. 

Bu meyanda İnşaat ve Tamirat Resminin 
şekli istifası hakkında yapılan tadilât nazarı 
dilkkâte çarpacaktır. Rüsumu Belediye Kanu
nunda bu resim için emlâkin kıymet ve metre 
nrarabbaı sahası üzerinden uzun bir tertip var
dır. Böyle uzun tertiplerle kanunun metnini 
doldurmaktan ise basit bir düstur yapıldı. Şöy
le kıi: Taşralarda emlâk kıymetinin ebniye ya
pılacak sahasına isabet eden miktarının yüzde 
biri nisbetinde İnşaat Ruhsatiyesi Resmi alına
caktır. Bu resim İstanbul'da inşaat masarifinin 
yüzde birbuçuğu olarak alınacaktır. Yeniden 
vaz'ı ve ihdas edilen ve müteferrik surette tah
sil edilmekte iken cem'i ve dercedilen vergi ve 
resimler şomlardır: 

Seyyah ve züvvar İkamet Vergisi, gayri
ni eıiiul kazançlardan alınan Belediye Vergisi, 
Kıymetlenme Vergisi, millî ve bsyneknilel 
şirketlerden alınan Belediye Vergisi, duhuliye 
(Oktruva) Resmi, kasaba dâhilinde istifa edi
len Tedrisatı İptidaiye Vergisi, memba suları 
Muayene Resmi, Şerefiye Resmi, icar ve isticar 
'mukavelenamelerinden alınan Tasdik Resmi, 
Müruriye Resmi. 

İkamet Yevmiyesi; bu vergi mütemeddin 
'memleketler belediyelerince istifa edilmektedir. 
Filhakika yerli ve. ecnebi seyyah ve züvvar ka

saba ve şehirlerde ikamet ettiği müddetçe bele
diyenin bilûmum hidematmdan istifade ettikle
ri cihetle böyle bir vergi ile mükellefiyetleri 
tabiîdir. Belediyelerimıize oldukça bir varidat 
temin etmesi memul bulunan bu verginin alın
masını muvafık gördük ve seyyah ve züvvarın 
ikamet ettikleri mahaldeki yevnrî sarfiyatının 
yüzde orobeşi tecavüz etmemesi esasını kabul 
eyledik. 

Kazanç Vergisi; ikramiye, piyango gibi her 
nevi gayrimenkul kazançlar ashabı için âti bir 
irat teşkil eder. Böyle bir nimeti gayrimunta-
zaraya maahar olanların mensubolduğu beledi
yeye âzami yüzde on nisbetinde bir hisse ver
mesi kendilerini o kadar müteessir etmez. Fa
kat bu vergi belediyeye bahusus büyük şehir
lerde mühim bir memıbaı varidat olacağından 
nazarı dikkatten dûr tutulmamıştır. 

Kıymetlenme Vergisi; belediyelerin kasaba 
ve şehirlerin imar ve tezyini gibi hidematı neti
cesi kesbi kıymet eden emlâkten böyle bir vergi 
alınmasında isabet vardır. Bu mütalâaya mebni 
her nevi satılan ve satılmıyan emvaligayrimen-
kulenin kıymeti sabıkası ile lahikası arasındaki 
nisbet üzerinden (kıymetlenme Resmi) namiyle 
bir resmin ahzini de münasip bulduk. 

Millî ve beynelmilel sergilerden Belediye 
Hisseai; belediyeler için birçoik hidemat ve va-
zaif ifasını istilzam ettiren bu kabil sergiler
den belediyelere ifa ettikleri hizmet mukabilin
de bir hissel intifa tefriki icabedeceğinden bu 
bapta fazla mütalâa serdim zait görmekteyim. 

Duhuliye (Oktruva) Resmi; memaliki müte-
mebdinenin hemen kâffesinde belediyeler istih
lâki mahallîye mahsus mevad özerinde Oktru
va namiyle bilvasıta resim tahsil etmektedir. 
Bu resim bizde eskiden beri mevcuttur. Muhte
lif safahat ve dereeattan got ik ten sonra 1242 
tarihinde Ihtisab Resmi namı altında cem olu
nan rüsumu duhuliyeden başjka bir şey olma
dığı gibi 1245 tarihinde İstanbul'da İntisaptan 
başka alınmaya başlıyan (Beyiye) Resmi de 
duhuliyenin bir şeklidir. Esasen Oktruva 15 
Teşrinisani 1330 tarihli Kararname ile kabul 
edilmiş, fakat Harbi Umumi içinde bir türlü 
tatbik edilemediğinden daha münasip bir za
manda emritatbikine tevessül olunmak üzere 
mülga Meclisi Mebusanca mevkii meriyete vaz'-
edilmemiış'tir. Halbuki ahvalıhâzırada belediye-
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lerimiizin imara, terakki ve inlkıişafa ihtiyaçları 
saymakla bitmiyeeelk derecede çok ve mevcut 
varidat da bu ihtdyacatı karşılıyaeaik miktar
dan pek dûn olduğundan belediyelerimize ye
ni varidat memıbaları bulmak ıztırarı kamışın
da Tüırlkiye için yeni ve büsbütün meçhul bu
lunmayan Duhuliye Resmini tekrar vaz'a karar 
verdik. Tafsilâtı ânifeden müsteiban buyurula-
cağı üzere esaslı vergi ve rüsum hakkında iza-
ıhaıtı lâzıma ita olundu. tşibu kanunun hüsnütat-
bikı hallinde parasızlık yüzünden vazaifi esaısi-
yei medeniye ve içtimaiye ve kâffei hidematı 
sıhhiye ve hayrüyelerini tamamiyle ifa edeımıi-
yen belediyelerin mehmaemken ikdasr edilmiş 
olacağını anz ve iktisabı meriiyeti esbabının is-
tikmalCnıi rica ederiz efendim. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Oelileyö 

Hükümetçe teklif ve encümenjmize havale 
buyurulan ve belediyelerimizin istifa etmekte 
lOİdukları rüsum ve tekâlifin hal ve maslahata 
göre tendi! ve tezyiıdi ve halkımıza bâr oiaııya-
eaık diğer bâzı rüsuım ihdas ve tanhı suretiyle 
meydana getirilen işbu lâyihai kanuniye bittet-
ıkilk tadilen tanzim edilen şekli huzuru âlilerine 
takdiım kılınmıştır. Belediyelerimizin biran ev
vel eanilandırılması cümlece matlup ve Beledi
ye resjmleninin Mart zarfında ihalesi de keza 
imalımı olmasına göre müstaceliyetle müzalkere 
ve intacını arz ve rica eyleriz. 

Dahiliye Encümeni 
Reis Veklili 

Karesi 
'M'elhmed Vehbi 

Kâtip 
Karesi 

Âli Şuurii 

Âzai 
Ankarai 
İhsan 
,Âzal 

Karalhisarı Sahib 
İzzet Ulvi 

Âza» 
Niğdd 
Oalilb 

Mazlbata Mu/harrM 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Âza 
Çorum 

Isımail Kemal 

Âza 
Bazok 

Süleyman Sırrı 
AiZO, 

Canik 
Süleyman Neemli 

Âza 
Karesi 

Haydar Âdil 

Hükümetin teklifi 

Belediye Vergi ve rüsum Kanunu 

Madde 1. — Müsakkafat Vergisdnun Beledi-
ye hududu dâhilinde tahsil olunan kısanının 
nısfı o belediyeye aittir. îşıbu vergi Hazine tah
sildarları marifetiyle tahsil olunur. 

Madde 2. — Temettü Vergisinin yüzde yir-
miıbeşini tecavüz etmemek üzere belediyeler iş
bu vergiye hissei munzamıma ilâve edilebilirler. 
Vulkuıbulaeaık zamaiım Hazine tahsildarları ma-
ıfiıfetiyle tahsil olunur. 

Madde 3. — Bu suretle tahsil olunan bele
diye hisseleri Devlet varidatına karışjtırılmıyâ-
raik Maliye Veznesinde emaneten hıfziolunur ve 
her ay nihayetinde makbuz mukabilinde beledi
ye veznesine teslim olunur. Belediye muhasibi 
mesulü veya vekfJLi her ayın ikinci günü Maliye 
veznesine müracaat edip tahsil edilmiş olan be-* 
lediye hissesini almaya ve malmemuırları da 
mezkûr hisseyi venmeye mecburdur. 

Madde 4. — (3) neü madde ahkâmına rlia-
yet etmiyenler ve buna muhalif emir verenler 
üç sene müddetle Devlet, vilâyet ve belediye 
hizmetlerinde istihdamı edilmemek üzere idare-
ten azlolunur. 

Madde 5. — Belediye dahilindeki evler aşa
ğıdaki Tanzifat Verglisini verirler : 

Muharrer kıymeti 25 001 den 100 000 ku
ruşa kadar olan evlerden ayda 30 kuruş, 

Muharrer kıymeti 100 001 den 250 000 kuruşa 
kadar olan evlerden ayda 50 kuruş; 

Muharrer kıymeti 250 001 den 500 000 kuruşa 
kadar olan evlerden ayda 70 kuruş; 

Muharrer kıymeti 500 001 den 750 000 kuruşa 
kadar olan evlerden 100 kuruş; 

Muharrer kıymeti 750 000 kuruştan ziyade 
olan evlerden ayda 120 kuruş alınır. 

Vergi evin mutasarrıfından alınır. Boş kal
dığı müddetçe evlerden Tanzifat Vergisi alın
maz. 

Madde 6. — Dükkân, mağaza, otel, han, ha
mam, salhanelerden ve umuma açık sair ma
hallerden aşağıdaki Tanzifat Vergisi alınır. 

Muharrer kıymeti 5 000 den 25 000 kuruşa 
kadar olanlardan ayda 30 kuruş; 
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Muharrer kıymeti 25 001 den 100 000 kuruşa 
kadar olanlardan ayda 60 kuruş; 

Muharrer kıymeti 100 001 den 250 000 kuruşa 
kadar olanlardan ayda 100' kuruş; 

Muharrer kıymeti 250 001 den 500 000 ku
ruşa kadar olanlardan ayda 140 kuruş; 

Muharrer kıymeti 500 001 den 750 000 ku
ruşa kadar olanlardan ayda 200 kuruş; 

Muharrer kıymeti 750 000 den ziyade olan
lardan ayda, 300 kuruş alınır. 

Vergi bu gibi mahalleri kullanan sahiple
rinden veya kiracılarından alınır. Boş kaldıkları 
müddetçe Tanzifat Vergisi alınmaz. 

Madde 7. — Tenvir edilmiş mahallerde mev
cut ev, dükkân ve saireden belediye meclisince 
tâyin edilecek miktarda Tenvirat Vergisi alı
nır. Bu vergi akaaratı resmiye ve vakfiyeye 
dahi. şâmildir. 

Madde 8 — Seyahat veya ticaret maksa-
diylc muvakkaten gelen seyyah ve misafirler
den, oturdukları mahallerde yapacakları sük

una masrafının % 15 ini tecavüz etmemek üzere 
yevmiye İkamet Vergisi alınır. Otel, han, pan
siyon ve misafirhane gibi yerleri idare eden
ler bu vergiyi ücretle bir arada tahsil ve be
lediye tahsildarına tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tahsil etmiyenlerden tahakkuk eden vergi
nin bir misli ceza olmak üzere iki misli olarak 
tahsil olunur. 

Madde 9. — İnşaat Ruhsatiye Resmi; Eb-
niye ve rıhtımların inşa edileceği arsa ve mahal
lin metre murabbaınm kıymetinin % bir nis-
betinde alınır. Katlar taaddüdettikçe resim de 
o nisbette tezyidolunur. Zeminden itibaren ir-
tifaı iki metreye kadar olan bodrumlar kat 
addolunmaz. İrtifaı iki metre veya ondan zi
yade olan tavanarası odaları için asıl resmin 
nısfı ilâve olunur. İşbu resim her nevi akaara-
tı resmiye ve vakfiyeden dahi istifa olunur. 
İstanbul'da İnşaat Ruhsatiye Resmi, inşa edile
cek ebniye ve rıhtımların bedeli keşfinin % 
birbueugu nisbetinde alınır. 

- Madde 10. — Faibrika, hamam, fırın ve saire 
gibi müessesattan 10 ncu maddede tâyin olunan 
miktarın iki misli, her nevi ilâvei inşaattan bir 
misli resim alınır. Kafes tamiratı inşaatı asliye 
resminin nısfa-ve âdi tamirat sekizde bir rad
desinde resme tâbidir. 

Madde 11. — Karagöz, hokkabaz, ateamba-
zı gibi oyun mahalleri, tiyatro, sinama, panora
ma gibi temaşa yerteri bar, kafeşantan, ince
saz, müzika, patinaj, balo, konser, dansig gi
bi eğlence mahalleri, kulüp ve kulüp şeklinde 
gazino ve bunların idaresinde bulunan otelleri 
ve pehlivan müsabakası ve alelûmum yarışlar ve 
bunlara mütaallik bahis ve talih oyunlarına 
mahsus yerler tesis ve küşadetmek için beledi
yeden ruhsat almak mecburidir. Bu gibi ma
hallerden bir defaya mahsus olmak üzere Ruh
sat Harcı alınır. Gerek Tesis ve Küşad Ruhsa
tiye Resminin miktarı, gerek mezkûr mahallerin 
işletildiği müddetçe alınacak Belediye Resmi, 
belediye meclisince günlük veya haftalık veya 
aylık olarak tâyin veyahut bu gibi mahaller 
varidatı gayrisâfisinin % onunu tecavüz etme
mek üzere nisbet takdir edilerek tahsil olunur. 

Balo ve dans mahalleriyle bar ve kafeşan-
tanların geceyarısmdan sonra açık bırakılması 
beher saat için meclisi belediyece takdir olu
nacak mütazayit ayrı bir resme tâbidir. 

Madde 12. — Ev, mağaza, dükkân, gazino, 
hane ve hamam gibi bilûmum emakin ve aka-
aratla beraber hamal ve kayık ve saire gibi 
vesaiti nakliyelere belediyelerce birer numara 
tahrir ve tevzi olunur. Bunun mukabilinde alı
nacak resmin tâyini miktarı belediye meclisine 
aittir. 

Madde 13. — Yaya kaldırmları veya sokak 
ve meydanları daimî veya muvakkat olarak 
sandalye veya irat getiren veya getirmiyen 
eşya ile veyahut sokak üzerindeki havai tente 
ve siper gibi şeylerle işgal edenlerden işbu iş
gali izafe ettikleri ticaretgâh veyahut ikamet
gâh bedeli icarının rub'u miktarını tecavüz 
etmemek üzere ruhsatiye ve kezalik bedeli ica
rın % birinden fazla olmamak üzere resmi se
nevi istifa olunur. İşbu resmin miktarı mahal
leri belediye meclisince tâyin olunur. Enliliği 
yarım metreyi tecavüz etmiyen havai siperler
den resim alınmaz. 

Madde 14. Pazar yerlerinde ve panayırlarda, 
meydan mezat .ve iskele mahallerinde esnaf ta
rafından işgal olunan arazinin beher metre 
murabbaı için müddeti işgale göre mahalleri 
meclisi belediyesince tâyin olunacak miktarda 
resim istifa olunur. 
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Madde 15. —• Dükkân camekânlarma, kapı 
kenarlarına, ticaretgâlfı veyahut darüssınalar-
la, ikametgâhların ve ashabının isimlerini ihti
va etmek üzere yazılan yazılardan maada ta'lik 
ve tahrir edilen levhalardan her nevi yazı ve 
ilânat ve reklâmlardan meclisi belediyece tan
zim olunacak tarife dairesinde resim alınır. 

Madde 16. — Kavanini hususiye ile muayyen 
muafiyet ve müsaadata mazhar olmıyarak vaz'-
olunan ve ziraat için istimal olunmıyan müvel-
lidül buhar kazanlarla alelûmum motorlardan 
bir defaya mahusus olmak üzere kuvveti beş 
beygir derecesine kadar olanlardan yirmibeş 
ve fazlasından elli lira ruhsatiye istifa olhı-
nur. İmalâthanelerde kulHanılan inbikler-
den alınacak ruhsatiye, mahalleri meclisi bele
diyesince tâyin ve takdir olunur. 

Madde 17. — Belediye hududu dâhilinde mil
lî ve beynelmilel sergiler hasılatından Belediye 
Hissesi namiyle bir resim alınır, işbu resmin 
tâyini miktarı mahallî belediye meclislerine 
«aittir. 

Madde 18. — Bilûmum ölçü, tartı ve ölçekle
rin belediyeye damgalattırılmadı mecburidir. 
Damga vaz'ı mukabilinde bir defaya mahsus ola
rak bunların beher parçasından elli ve Muaye
ne Resmi namiyle her sene on kuruşu tecavüz 
etmemek üzere belediye meclisince tâyin olu
nacak bir resim alınır. Gezgin satıcılar işbu 
resmin nısfına tâbidir. 

Madde 19. — Kasaba ve şehir kadastosu-
nun yeniden tanzimi veya tarla, bağ, bahçe ve 
bostanların mahallelere tefriki muktazi hari
tanın masarifi keşfiyesi arsa ve ebniye sahip
lerinden tahsil olunur. 

Madde 20. — Nizamnamei mahsusuna tevfi
kan tanzim olunacak icar ve isticar mukave
lenamelerinden belediye namına yüzde iki resim 
alınır. 

Madde 21. — Belediye hududuna ithal edi-
,lip perakende satılan ve mecmuu kıymeti elli 
kuruşu tecavüz etmiyen eşya müstesna olarak 
her nevi ölçülecek, tartılacak ve bakılacak şey
lerin belediye baskül, kantar ve kilesiyle tartı
lıp ölçülmesi mecburidir. Buna mukabil alına
cak resmin miktarı tartılıp ölçülen şeyin kıy
meti muhammenesiniıı âzami yüzde ikisidir. 

Bunun miktarını belediye meclisi tâyin eder. 
Şehro girdikten sonra ikinci defa için belediye
nin kile ve kantarma müracaat ihtiyaridir. Bu 
halde alınacak resim yüz kurmuşta on paradır. 
Bu maddede bahsolunan eşyaya Duhuliye 
Resmi vaz'olunan mahallerde işbu madde tat
bik oljunniaz. 

Madde 22. — Deve, manda, beygir, merkep 
ve ester ile hayvanatı bakariyenin geçit ve iç
tima ve pazar mahallerindeki alım satımından 
satana aidolmak üzere âzami yüzde ikibuçuk 
resim alınır. Bu resmin miktarını belediye mec
lisi tâyin eder. Belediye hududu dâhilinde her 
nerede olursa olsun pazarlık ve simsarlık su
retiyle vukubulan alım satım muamelâtı da bu 
resme tabidir. 

Madde 23. — Belediye hududu dâhilinde her 
nerede olursa olsun alenî müzayede ile satılan 
her nevi eşya ve emvali menkule esmanmdan 
âzami yüzde ikibuçuk resim alınır. Mik
tarı belediye meclisince tâyin olunacak işbu 
resim müşteriye aidolüp mevkii müzayedede 
bulunan belediye memurları tarafından istifa 
olunur. Tahriren belediyeye malûmat verilmek
sizin hususi mahallerde müzayede icrası mem
nudur. Devair ve mahakim ile icra dairelerince 
vukubulacak müzayedelerde kanunen ve niza-
men tediye edilen Dellâliye rüsum'u da bele
diyelere aittir. Dellâllar belediyece tâyin 
olunu i*. 

Madde 24. — Çift hayvanlı kira binek ara
balarından şehrî üçyüz ve tek hayvanlı kira bi
nek arabalarından şehrî yüzelli, manda ve öküz 
arabalarından şehrî ikiyüz ve çift hayvanlı yük 
arabasından şehrî yüzelli ve tok hayvanlı yük 
arabasından şehrî yetmişbeş ve büyük binek ve ki
ra hayvanlarından şehrî elli ve merkepten şehrî 
yirmibeş kuruş istifa olunur. Arabalardan re
sim ahzmda arabaların adedine bakılmayıp hay
vanların adedi nazarı dikkate alınır. Hükümete 
ait araba ve hayvanlarla erkân, ümera., zâbitan 
ve jandarma efradının, zabıta in em urlarının, Ma
liye süvari tahsildarlarının kanunen beslemek 
mecburiyetinde bulundukları adedde binek lıay-
vanatı işbu resimden muaftır.. Motoru oniki bey
gire kadar olan otomabillerden şehrî beşyüz ve 
12 - 20 ye kadar şehrî ycdiyüzelli, fazlasından ve 
alelûmum kamyonlardan şehrî bin kuruş resim 
alınır. Hükümete aidolanlar müstesnadır. Tica-
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rethanelerle her nevi şirketlere mahsus nakliye 
otomobil ve arabaları, kira araba ve otomobiller
le binek hayvanları işbu resmin nısfına tâbidir. 
Ziraate mahsus araba ve hayvanat velev bazan 
kiracılıkta kullanılsa bile rüsumdan muaftır. Döl 
almak üzere beslenen cins kısıraklar dahi kezalik 
bu resimden muaftırlar. Motosikletlerden şehrî 
elli, velesipetlerden şehrî yirmibeş kuruş alınır 
ve bu resim ashabının arzusuna talikan beledi
yelerce üç ve altı aylık veya senelik olarak tahsil 
olunur. Polisin kullanacağı motosiklet ve bisik
letler müstesnadır. 

Madde 25. — Belediye hududu dahilindeki 
limanlarda ve göl ve nehirlerde icrayı seyrüsefer 
eden istimbot, motorbot ve her nevi kayık, mav
na, salapurya ve duba gibi mcrakibi bahriye ile 
hususi sandal ve kayıklardan mecal isi belediyece 
tanzim edilecek tarife dairesinde resim alınır. Da-
irei belediye dahilindeki limanlarda daimî veya 
muvakkat surette hamulesiyle beraber tevakkuf 
ve denizi veyahut göl ve nehirleri işgal eden ve
yahut tamirhane veya depo ve sair surette isti

mal olunan mavna ve sair merakipten meealisi 
belediye karariyle tanzim olunacak tarife daire
sinde resim alınır. Hükümetin merakabi bahri
yesi müstesnadır. 

Madde 28. — Belediyelerce tesis ve inşa etti
rilmiş köprü, iskele, sal ve saireden meealisi bele
diyece tanzim edilecek tarife mucibince bec (mü-
ruriye) alınır. 

Madde 27. — Meskenlerden maada satılan em
lâk ve akaaratm esnayı ferağda lnakal üç sene 
evvelki kıymetiyle kıymeti lahikası arasında iki 
mislinden fazla fark bulunursa beynindeki far
kın yüzde onunu tecavüz etmemek üzere beledi
ye meclisince tâyin edilecek miktarı Kıymetlen
me Resmi olarak belediyece alınır. [Akaaratı vak
fiye ve milliye dahi işbu resmi tediye ederler.] 

Madde 28. — Mesken olarak kullanılan hane
ler müstesna olmak üzere yirmi sene müddetle 
satılmayan emlâk ve aka ardan kıymeti sabıkası 
ile kıymeti lahikası arasında mevcut farktan yüz
de yirmisini tecavüz etmemek üzere belediyece 
Kıymetlenme Resmi alınır. [Akaaratı vakfiye ve 
milliye dahi işbu resmi tediye ederler.] 

Madde 29. — İkramiye (Piyango) hisseleriy
le her nevi gayrimenkul kazançların } üzde onu 
ashalbından belediye hissesi olarak istifa olunur. 

Bunu; ikramiye veya gayrimemul kazançları te
diye edenler ikramiye ve kazanç miktarını bittef-
rik belediyeye itaya mecburdurlar. Aksi halde bu 
müesseseler bir mislini de cezayı nakdî olarak ken
dileri tediye ederler. İşbu rüsum müesseselerce 
tediye edilmezse Takip ve Tahsili Emval Kanu
nuna tevfikan tahsil olunur. 

Madde 30. — Belediye hududu dâhilinde is
tihlâk olunacak petrolün beher kilosundan yirmi 
para, benzin ve sairenin kilosundan bir, hakura
nın beher kilosundan iki ve ispirtonun beher ki
losundan elli kuruşu tecavüz etmemek üzere Rü
sumu İstihlâkiye ve belediye depolarında bulun
duğu müddetçe petrolün beher sandığından ve 
diğer mevaddı müştaileden beher yirmibeş kilo
sundan şehrî beş kuruşu geçmemek üzere Arziye 
alınır. İşbu resmin tâyini miktarı belediye mec
lisine aittir. 

Madde 31. — Belediye tarafından umumi ve 
fennî mezbahalar tesis "edilinceye kadar kesilecek 
koyun ve keçiden yirmi, kuzu ve oğlaklardan on, 
danadan kırk, sığır ve canavardan altmış, deve 
ve mandadan yüz kuruş resim alınır. Fennî 
mezbahaların teessüsünde yalnız mezbaha ücreti 
alınıp 'ayrıca Zephiyye Resmi almnuyaeaktır. 
Meabaha ücretleri Zephiyye Reismi olarak tâyin 
edi'len miktarı tecavüz etmemek üzere belediye 
meclislerince tâyin ve takdir olunur. 

Madde 32. — Hususi kablarla nakil ve füruh 
olunan memba suları belediyelerce teftiş edilerek 
hangi membalara aidolduıklarmı mübeyyin kablar 
üzerine alâmeti mahsusa vaz'olunur. Buna mu
kabil belediye meclisince tâyin olunacak tarife 
dairesinde resim almır. 

Madde 33. — Kasaba ve şehirlerde istihlâka-
tı mahalliyeye mahsus eşya üzerine mahalleri be
lediyesinin karariyle Duhuliye Resmi vaz ve isti
fa olunabilir. Duhuliye Resmine tâbi tutulabi
lecek mevad ve eşyanın nev'iyle istifa olunacak 
resmin haddi âzamini mübeyyin tarifei umumiye 
işbu kanuna zeyledilmiştir. Belediyeler tarifei 
umumiyede mezkûr olnııyan mevad ve eşyaya re
sim- koyamıyacakları gibi rüsumun haddi âzami
sini de tecavüz edemezler. 

Madde 34. — Duhuliye Resmi vaz'ı teklif olu
nan bir şehir veya kasabada müzeyyel tarifei 
umumiyede muharrer eşyadan ieabatı mahalliye
ye göre hangilerinin resme tâbi tutulacağına ve 
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bunlardan ne miktar resim alınacağına şehrin 
resme tâbi hududu ile methallerine ve resmin su
reti cibayetine ve teferruatı sairesine dair mahal
lî belediyesince bir tarifei hususiye ve bir tali
matname tanzim olunur ve belediye reisinin tas
diki ile mevkii tatbika konur. 

Madde 35. — Hususi tarifelerden resme tâbi 
tutulan mevad ve eşyadan bir kısmının resim
den istisnası veya yeniden resme tâbi tutulması 
veya miktarı rüsumun tenzili veya tezyifi bele
diye meclislerinin kararı ve belediye resimlerinin 
tasdiki ile icra olunur. 

Madde 36. — Resme tâbi tutulan mevad ve 
eşyanın duhuliye hududu dâhilinde imal ve is
tihsal olunan mümasilleri dahi tarifede nıünderiç. 
müstesnalardan maada ahvalde hariçten ithal 
edilenlerden istifa kılman resme tâbidir. Ancak 
bu suretle imal ve istihsal edilen eşyanın mevadclı 
iptidaiyesi tarifeye dâhil ve resme tâbi ise me-
vaddı mezkûre için ifa olunup müstahsil ve âmil
ler tarafından vesaika müstenidolarak verilecek 
beyanname ile tahsil edildiği sabit olacak rüsum 
miktarı bu kabil mamulât ve müstahsalâttan alı
nacak resimden tenzil edilir. İşbu maddede mu
harrer resmin senelik abonman usuliyle tahsili 
caizdir. 

Madde 37. — Duhuliye alman bir şehirden 
bilâtevakkuf imrar veya müddeti muayyene zar
fında harice nakledilmek üzere ithal edilen eş
yadan resim alınmaz. Duhuliye Resmine tâbi bir 
şehirde imal ve istihsal olunan harice nakledilen 
eşya o şehirde resme tâbi değildir. 

Madde 38. — Duhuliye Resmi belediye tahsil
darları vasıtasiyle tahsil olunur. Emaneten ve
yahut tamamen veya kısmen, ihaleten de idare 
ve cibayet olunabilir. 

Madde 39. — Duhuliyeye tâbi bir şehirde 
Devlet gümrükleri mevcut ise gümrüklerden im
rar edilen eşyaya ait Belediye Duhuliye Rüsu
mu Maliye Vekâletinin muvafakatiyle gümrük 
memurları tarafından cibayet olunur. Bu yol
da tahsil olunan resimler igbıı kanunun "üçüncü 
ve dördüncü maddeleri ahkâmına tevfikan ay 
nihayetinde belediyelere ita olunur. 

Madde 40. — Duhuliye Resmi ve verilmiyerek 
kaçırılan eşyadan resmi mezkûr iki kat istifa 
edilir. 

Madde 41. — İstimlâk suretiyle veya civa
rında vukubulan inşaat ve tebeddülat hasebiyle 
veyahut önünden mürur eden tariki nisbeten tev
si etmek sebebiyle şerefi artan ebniyeli ebniye-
siz arsalara eski veya yeni hallerine göre ayrı 
ayrı kıymet takdir olunur. Takdir edilen iki 
kıymetin aralarındaki farkın yarısı şerefiye na-
miyle belediyeye aittir. Bu, kırkbeş sene zarfın
da mukassaten rüsumu belediye misillû ashabın
dan tahsil olunur. 

Madde 42. — Şerefiye verecek arsa ve emlâ
kin şerefiye bedeli tesfiye edilmedikçe ferağına 
müsaade edilmez. 

Madde 43. — Belediyece bir sokakta müced-
deden inşa edilecek kaldırım veya lâğım masari
fi inşaiyesinln nısfı inşaatın hitamından sonra 
o sokakta bulunan ebniyenin cephelerine nisbetle 
dairei belediyece ashabına bittevzi taksite rapto-
lunarak rüsumu belediye gibi tahsil olunur. Kal
dırım ve lâğım tamirleri için ebniye ashabından 
hiçbir şey alınmaz. Sokağın arzı kasabalarda 
dokuz, şehirlerde onlki metreyi tecavüz eylediği 
halde fazlasının kaldırım masarifi tamamen be
lediyeye aittir. Emakini enıîriye ve vakfiye de 
işbu resme tâbidir. Kırlarda, sayfiyelerde yapı
lan tek tük evler mahalle haline gelmedikçe kal
dırım masarifi inşaiyesi namiyle bir şey alın
maz. • 

Madde 44. — İşbu kanunda müsarrah olma
yıp fakat belediyelerce Şubat 1330 tarihli Rüsu
mu Belediye Kanununun neşrinden mukaddem 
teamülen alınmakta olan rüsumun kemaldin isti
fasına belediye meclisi karariyle devam olunabi
lir. 

Madde 45. — Birinci ve ikinci maddelerden 
gayrı işbu kanunda tâyin edilmiş olan vergiler 
miktarı âzami olup belediye meclislerince tenzi
lât icra olunabilir. 

Madde 46. — İşbu kanunun ahkâmı İstanbul 
şehremaneti hakkında da caridir. 

Madde 47. — 26 Şubat 1336 tarihli Rüsumu 
Belediye Kanunu ile Rüsumu Belediye Kanunu
nun 2, 14 ncü maddelerinin tadiline dair olan 
20 Kânunuevvel 1339 tarihli Kanun ve 11 Kânu
nusani 1339 tarihli Avans Kanununun dördüncü 
ve 21 Kânunuevvel 1329 tarihli İstimlâk Kanu
nunun 12 nci ve 9 Rebiyülevvel 1280 tarihli 
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Rıhtım Nizamnamesiyle 8 Nisan 1339 tarihli 
Tedrisatı İptidaiye Vergisi ve 24 Teşriniev
vel 1298 tarihli Ebniye ve İdarei Umumiyei Vi-
lâyat kanunlarının işbu kanuna muhalif nıevaddı 
mefsuhtur. 

Madde 48. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 49. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaaıi Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

Maliye Vekili 
M. Abdülhâlik 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyyid 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

Nafıa Vekili İktisat Vekâleti Vekili 
Süleyman Sırrı Mustafa Fevzi 

Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei Umumi-
İçtimaiye Vekili ye Vekâleti Vekili 

Dr. Tevfik İsmet 
Mübadele, İmar ve İskân Vekili 

Mustafa Necati 

(Dahiliye Encümeninin tadili) 

Belediye Vergi ve resimler Kanunu 

Madde 1. — Aynen kabul. 

Madde 2. — Aynen kabul. 

Madde 3. — Bu suretle tahsil olunan beledi
ye hisseleri Devlet varidatına karıştırılmıyarak 
Maliye veznesinde emanaten hıfzolunur ve her 
ay nihayetinde makbuz mukabilinde belediye vez
nesine teslim olunur. Belediye muhasibi mesulü 
ve muhasibi mesul bulunmıyan yerlerde sandık 
eminleri her ayın ikinci günü Maliye veznesine 
müracaat edip tahsil edilmiş olan belediye hisse
sini almaya ve mal memurları da mezkûr hisseyi 
vermeye m ecburdu r. 

Madde 4. — (3) neti madde ahkâmına riayet 
etnıiyenler ve buna muhalif emir verenler der
hal eli işten çektirilip bir sene müddetle Devlet, 
vilâyet ve belediye hizmetlerinde istihdam edil
memek üzere hükmen tecziye olunurlar. 

Madde 5. — Belediye hududu dahilindeki 
evlerden haddi âzami olarak alınacak Tanzifat 
Vergisi berveçhi âtidir : 

Muharrer kıymeti 1 kuruştan 5 000 kuruşa 
kadar olan evlerden ayda 2,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 5 001 kuruştan 10 000 ku
ruşa kadar olan evlerden ayda 5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 10 001 kuruştan 20 000 
kuruşa kadar olan evlerden ayda 7,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 20 001 kuruştan 30 000 ku
ruşa kadar olan evlerden ayda 10 kuruş, 

Muharrier kıymeti 30 001 kuruştan 40 000 
kuruşa kadar olan evlerden ayda 12,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 40 001 kuruştan 50 000 
kuruşa kadar olan evlerden ayda 15 kuruş, 

Muharrer kıymeti 50 001 kuruştan 100 000 
kuruşa kadar olan evlerden ayda 17,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 100 001 kuruştan 200 000 
kuruşa kadar olan evlerden ayda 20 kuruş, 

Muharrer kıymeti 200 001 kuruştan 300 000 
kuruşa kadar olan evlerden ayda 22,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 300 001 kuruştan 500 000 
kuruşa kadar olan evlerden ayda 25 kuruş, 

Muharrer kıymeti 500 000 kuruştan yukarısı 
için yirmibeş kuruşa ilâveten beher onbin kuruş
ta yirmi para istifa, olunur. 

Vergi evin mutasarrıfından alınır. Boş kal
dığı müddetçe evlerden Tenvirat ve Tanzifat 
Vergisi alınmaz. 

Madde 6. — Dükkân, mağaza, otel, han, ha
mam, salhanelerden ve umuma açık sair mahal
lerden almamak Tanzifat Vergisi beşinci madde 
mucibince takarrür ettirilecek verginin lâakal 
rub'u miktarı zammedilmek üzere ilci misli ka
dar tezyidolunabilir. Vergi bu gibi mahallen 
kullanan sahipleri'veya kiracılarından alınır. Boş 
kaldıkları müddetçe Tanzifat Vergisi alınmaz. 

Madde 7. — Tenvir edilmiş mahallerde mev
cut ev, dükkân ve saireden alman Tanzifat Ver
gisinin nısfını tecavüz etmemek üzere mezkûr 
vergiye zamimeten Tenvirat Vergisi alınır. Bu 
vergi akaaratı resmiye ve vakfiyeye dahi şâmil
dir. 

Madde 8. — Türkiye veya vilâyat haricinden 
gelerek han, otel, pansiyon ve misafirhane gibi 
mahallerde ikamet ederi yerli ve ecnebi her fert
ten ikametleri müddetince yevmiye bu gibi mü
esseselerde verecekleri ücretin yüzde onu nisbe-
tinde belediyeler iein bir İkamet Vergisi alınır. 
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Bu vergilerin mezkûr müesseseyi idare edenler 
ücretle beraber tahsil ve hafta nihayetinde be
lediye veznesine teslim etmeye mecburdurlar. Be
lediyeler istedikleri zaman mezkûr müessesele
rin belediye hissesine ait hesabatmı teftiş ede
bilirler. Tahsil için bulunanlardan başçavuşa ka
dar (başçavuş dâhil) bilûmum asker ve jandarma 
efradından bu vergi alınmaz. 

Madde 9. — İnşaat Ruhsatiye Resmi, ebniye 
ve rıhtımların inşa edileceği arsa ve mahallin 
metre murahbamm vergide muharrer bulunan 
kıymetinin yüzde biri nisbetinde almır. Katlar 
taaddüdettikçe resim de her kattan o misbette 
alınır. Zeminden itibaren irtifaı iki metreye 
kadar olan bodrumlar kat addolunmaz. İrtifaı 
iki metre veya ondan ziyade olan tavanarası oda
ları için asıl resmin nısfı ilâve olunur. 

Madde 10. — Tay. 

Madde 11. —• Aynen kabul. 

Madde 12. — Aynen kabul. 

Madde 13. — Belediyelerce fennen yapılacak 
tebhirat ve tathirattan belediye meclisince tan
zim olunacak tarife dairesinde bir resim almır. 

Madde 14. — Meskenlerden maada bilûmum 
binaların önlerine güneş ve yağmurdan muhafa
za için çekilen tente ve yapılan siperlerden ve 
bunların saçaklarından mevkiinin şerefine göre 
beher metre murabbaı için âzami yirnıibeş kuruşu 
tecavüz etmemek üzere bir resim alınır. İşbu 
tente ve siperler her türlü vesaiti nakliyenin mü
ruruna mâni olmamak üzere belediyenin tâyin 
edeceği şekilde yapılır. Ve irtifaı sokak zeminin
den üc metreden aşağı olmaz. 

İşbu resmin miktarını belediye meclisleri tâ
yin eder. 

Madde 15. — Pazar günlerinde ve panayırlar
da ve meydan ve mezat ve iskele mahallerinde sa
tıcılar tarafından işgal olunan yerlerin'şerefine 
göre beher metre murabbaı için âzami on kuruşu 
tecavüz etmemek üzere mahalleri mecal isi beledi
yesince tanzim olunacak tarifeye göre 
resim istifa olunur. Yaya kaldırımlarını ve
ya sokakları her mahallin mevkiinin muayyen 
Pazar günlerinden maada günlerde hiçbir vesile 
ile müsaade olunmaz. 

Madde 16. — Bilûmum dükkânlarla ticari ve 
sınai müessesatın kapılarına sahiplerinin isimle
rini ve müessesenin iştigalâtını gösterir Türkçe 
bir levha asmak mecburidir. Bu lehvalarda şa
yet Türkçenin gayrı lisan ve yazılar ile dahi ya
zılmak istenilirse yazılacak yazıların gerek hacmi, 
gerek puntu Türkçenin nısfı derecesini tecavüz 
edemez ve Türkçenin altına yazılır. Bu suretle 
talik edilen levhalardan belediye meclislerince 
tanzim olunacak tarifeye göre senevi bir resim 
alınır. Levhalarda Türkçeden gayrı lisan ve ya
zı ile olan kısımların beherinden ayrıca ikişer 
kat resim alınır. 

Madde 17. —• Müvellidülbuhar kazanlarla 
alelûmum motorlardan ve imalâthanelerden kul
lanılan inbiklerden bir defaya mahsus olmak ve 
on liradan eksik, elli liradan fazla olmamak üze
re belediye meclislerince tanzim olunacak tari
feye göre Ruhsatiye Resmi almır. Kavanîni hu
susiye ile muafiyat ve müsaadeta mazhar olan
lar ve ziraatte kullanılanlar müstesnadır. 

Madde 18. — Aynen kabul. 

Madde 13. — Bilûmum ölçü, tartı ve ölçek
lerin belediyeye damga! attır il ması mecburidir. 
Damga vaz'ı mukabilinde bir defaya mahsus ola
rak berveçhi âti resim almır. 

A) Dirhemlerin beher parçasından yüz pa
ra, 

B) Elli okkaya kadar bir kantardan yirnıi
beş kuruş, 

1*) Elli okkadan yukarı kantarlardan, elli 
okkadan fazlası için böher elli okka ve küsuru için 
on kuruş, 

T) Terazilerin oturaklarından yirmibeş ve 
el terazilerinden on kuruş, 

S) Alelûmum basküllerden ve çekilerden yüz 
kuruş, 

O) Mayiat ölçülerinin beher parçasından bir 
kuruş, 

O) Hububat ölçeklerinin beher parçasından 
beş kuruş, 

H) Uzunluk ölçülerinin beher parçasından 
beş kuruş. 

İşbu ölçü ve ölçekler her sene muayene ve 
(bâlâda gösterilen resimlerin nısfı istifa olunur. 

Madde 20. — Aynen kabul. 

Madde 21. — Aynen kabul. 
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Madde 22. — Belediye hududu dâhilinde ör-
i'en ölçü ve tartı ile satılan bilcümle eşyanın top
tan satıldığı sırada belediye kile, baskül ve kanta
rı ile ölçülüp tartılması mecburidir. Buna muka
bil belediyece alınacak resmin miktarı tartılan 
ve Ölçükn şeylerin satış kıymetinin yüzde ikibu-
çuğudur. Örfen ölçü ve tartıya tâbi olan eşya 
ikinci defa ve örf harici olanlar ihtiyari olarak 
belediye ölçüsiyle ölçtürülmesi ve tarttırılması 
istendiği vakit bu resim nısıf olarak alınır. 

Duhuliye «Okturva» Resmi tatbik olunan ma
hallerde işbu resim alınmaz. 

Madde 23. — Deve, manda, beygir, merkep ve 
ester ile hayvanatı bakariyenin geçit ve içtima' 
ve pazar mahallerindeki alım ve satımından, sa
tana aidolmak üzere, âzami yüzde ikibuçuk resim 
alınır. Bu resmin miktarını belediye meclisi tâ
yin eder. Belediye hududu dâhilinde her nerede 
olursa olsun pazarlık ve simsarlık suretiyle vuku-
bulan alım ve satım muamelâtı bu resme tâbidir. 

Belediye hududu dahilindeki pazar yerlerinde 
ve çarşı ve sair mahallerde satılan koyun ve ke
çilerin beherinden bir kuruş resim alınır. (Kur
ban zamanında kurbanlık için satılan ağnam bu 
resimden müstesnadır.) 

Madde 24. — Belediye hududu dâhilinde 
her nerede olursa o'lsun aleni müzayede ve mü
nakaşa ile satılan her nevi eşya ve emvali men
kule ve gayrimenkul e esmanından âzami yüzde 
ikibuçuk müzıayede, münakaşa, dellâliye resmi 
alınır. Miktarı belediye meclisince tâyin olu
nacak işbu resim müzayedede müşteriye; müna
kaşada talibe aiidolup belediyece istifa olunur. 
Belediyeye malûmat verilmeksizin hususi ma
hallerde müzayede icrası memnu'dur. Bilûmum 
devair «Düyunu Umumiye ve Reji de dâhil» 
ve mahakim ve icra dairelerince vukübııkeak 
müzayede ve münakaşalar dahi işbu resme ve 
aşar müzayedesi kanunu mahsusuna tâbidir. 
Perakende suretiyle ve ashabı tarafından sa
tılan eşyayı hasise işbu resimden müstesnadır. 

Dellâllar belediyece tâyin olunur. 

Madde 25. — Belediye hududu dâhilinde 
mukayyet çift hayvanlı kira binek arabaların
dan şehrî âzami yüzel'li ve tek hayvanlı kira 
binek arabalarından şehrî yetmişbeş manda ve 
öküz nakliye arabalarından şehrî yüz ve çift 

hayvanlı yük arabalarından şehrî yüz ve tek 
hayvanlı yük arabalarından şehrî elli ve yük 
ve binek ve kira hayvanlarından şehrî yirmi-
beş ve merkepten şeihrî heş kuruş istifa olunur. 
Arabalardan resim ahzinde arabaların adedine 
bakırmayıp hayvanların adedi nazarı dikkate 
alınır. 

Hükümete ait araba ve hayvanlarla erkân, 
ümera ve zâ'bitan ve jandarma efradının, za
bıta memurlarının, maliye süvari tahsildarları
nın kanunen beslemek mecburiyetinde bulun
dukları adedde binek hayvanatı işbu resimden 
muaftır. 

Motoru oniki beygir kadar olan kira oto
mobilleri şehrî beşyüz ve İ2 - 20 ye kadar şehrî 
yediyüzelli, fazlasından ve aleliimum kamyon
lardan şeihrî ıbin kuruş resim alınır. Zata mah
sus otomobil ve çift ve tek hayvanlı binek ara-
balariyle binek hayvanları işbu reisinin nısfına 
tâbidir. 

İşbu resim belediye meclisince tâyin olu
nur. Hükümete aidıolanlar müstesnadır. 

Ziraate mahsus araiba ve hayvanat velev ba-
zan kiracılıkta kullanılsa bile rüsumdan muaf
tır. Döl almak üzere beslenilen cins kısraklar 
dahi kezalik bu resimden muaftırlar. Motosik
letlerden şehrî .elli, velospitl erden şehrî yirmi-
beş kuruş alınır ve bu resim ashabının arzusu
na talikan belediyelerce üç ve altı aylık veya 
senelik olarak tahsil olunur. Polisin kullana
cağı motosikle-t ve bisikletler müstesnadır. 

Madde 26. — Belediye hududu dahilindeki 
limanlarda ve göl ve nehirlerde icrayı seyirü-
sefer eden istimlbot, motorbot ve her nevi ka
yık, mavna, salapurya ve duba gibi merakibi 
(bahriye ile hususi sandal ve kayıklardan meca-
lisi belediyece tanzim edilecek tarife dairesin
de resim alınır. Dairei belediye dahilindeki li
manlarda daimî veya muvakkat surette hamu-
lesiyle beraber tevakkuf ve denizi veyahut göl 
ve nehirleri işıgal eden veyahut tamirhane ve
ya depo ve sair* surette istimal olunan mav
na ve sair merakipten meclisi belediye karariy-
le tanzim olunacak tarife dairesinde resim alı
nır. Hükümetin merakibi bahriyesiyle fırtına 
ve tamir sebdbiyle limanlara iltica eden me-
rakip müstesnadır. İşlbu resim, liman idaresin
ce tahsil ve mahalli belediyelerine teslim edilir. 
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Madde 27. — Süs ve av köpeklerinden be
lediyelerce senevi âzami iki lira reisim alınır. 
öojban ve bekçi köpekleri müstesnadır. 

Madde 28. — Bcliediyelerce tesis ve inşa 
ettirilen iskele, sal ve sairedcn meealisi bele
diyece tanzim edilecek tarife mucibince bae 
(Müruriye) alınır. 

Madde 29. — Meskenden maada satılan 
emlâk ve akaaratm esnayı ferağda lâakal üç 
sene evvelki kıymetiyle kıymeti lahikası arasın
da iki mislinden fazla fark bulunursa beynin
deki farkın yüzde beşini tecavüz etmemek üze
re belediye meclisince tâyin edilecek miktarı 
Kıymetlenme Resmi olarak belediyece alınır. 
Akaaratı vakfiye ve milliye dahi işbu resmi 
tediye ederler. 

Madde 30. — Tayyedil m iştir. 

Madde 31. — Piyango ve ikramiye kazanç
larının yüzde onu ashabından Belediye Hissesi 
'olarak istifa 'olunur. Bu hisseleri ikramiyeden 
hittefrik belediyelere teslimine kazançları te
diye eden müessesat mecburdurlar. Akis i halde 
iş!bu hisseler bir misli ceza ile beraber Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan salifüzzikir mües-
sesattan tahsil olunur. 

Madde 32. — Belediye hududu dâhilinde is-
yilılâk olunacak petrolün beher kilosundan yirmi 
para benzin ve sairenin kilosundan, bir, hakuranın 
beher kilosundan iki ve ispirtonun beher kilosun
dan elli kuruşu tecavüz etmemek üzere Rüsumu İs-
tihlâkiye ve belediye depolarında bulunduğu 
müddetçe petrolün beher sandığından ve diğer 
mevaddı müştailenin 'beher yirmibeş kilosun
dan şehrî beş kuruşu geçmemek üzerede ardiye 
alınır. İşbu resmin (tâyini miktarı belediye mec
lisine aittir. Ziraat Bankası vasıtasiylc ziraat 
için celbedlleıcck işbu mevaddan belediye rü
sumu alınmaz. Depolarda kaldığı müddetçe Ar
diye Resmi alınır. (İşbu resim Duhuliye Resmi
nin tatbikine kadar istifa olunacaktır.) 

Madde 33. — Belediye tarafından umumi 
ve fennî mezihahalar tesis edilinceye kadar ze'b-
holunaca'k koyun ve keçiden onbeş, kuzu ve oğ
laktan, yedibuçuk, danadan otuz, sığır ve cana
vardan kırkbeş, deve ve mandadan yetmişvbeş 
kuruş resim alınacak ve vilâyetlerle belediye
ler tarafından müştereken ve kavaidi mahsusa 

dairesinde emaneten veya ihaleten idare veya 
cilbayet edilerek hasılatının nısfı belediyelere 
ve nısfı diğeri vilâyetlere aidakcnktır. Me-ca-
lisi umumiye bu reisinin bir sülüsü derecesinde 
tenzilât icra edelbilir. Fennî mezbahaların te
sisinde yalnız Mezbaha Ücreti alınıp ayrıca 
Zebhiyye Resmi alınmıyıacaktır. Mazbaha ücret
lerinin miktarı belediye meclisince takdir olu
nur. 

Madde 34. •—• Aynen kabul 

Madde 35. — Kasaba ve şehirlerde istihlâ-
katı mahalliyeye mahsus eşya üzerine mahal
leri belediyesinin karariyle Duhuliye Resini 
vazı ve istifa olunabilir. Duhuliye Resmine tâbi 
tutulabilecek mevad ve eşyanın neviyle istîi'a 
olunacak resmin haddi âzamini mübeyym umu
mi tarife iş'bu kanuna zeylcdilmistir. Belediyeler 
umumi tarifede mezkûr olmıyan mevad ve eşya
ya resim koymak istedikleri takdirde meclisi 
umuminin kararı alınmak şarttır. 

Madde 36. — Duhuliye Resmi vaz'ı teklif 
olunan bir şehir veya kasabada müzeyyeıl umu
mi tarifede muharrer eşyadan mahallinin icap
larına göre hangilerinin resme tâbi tutulaca
ğına ve bunlardan ne miktar resim alınacağına 
ve sair teferruatına dair maili al lî belediyesince 
hususi bir tarife ve bir talimatname tanzim ve 
meclisi umumi veya encümenin tasdiki ile tat
bik olunur. 

Madde 37. — Hususi tarifelerde resme -tabi 
tutulan mevad ve eşyadan bir kısmının resim
den istisnası veya istisna edilmiş olan eşyanın 
tekrar resme tâbi tutulması veya resim mikta
rının tenzili veya tezyidi belediye1 meclislerinin 
kararı ve belediye reislerinin tasdiki ile icra 
olunur. 

Madde 38. — Aynen kabul 

Madde 39. — Aynen kabul 

Madde 40. — Aynen kabul 

Madde 41. — Aynen kabul 

Madde 42. —• Aynen ka.bul 

Madde 43. — İstimlâkten dolayı sokağın 
yüzüne çıkmakla veya her ne suretle olursa 
olsun sokağın yüzü artmakla veya üzerinde bu
lunduğu yollar kesbi vüsat etmekle şerefi artan 
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etmiyeli ebniyesiz amalara eski ve yeni halleri
ne göre ayrı ayrı kıymet takdir olunur. Takdir 
edilen iki kıymetin aralarındaki farkın yüzde 
yirmisi şerefiye namiyle belediyeye aittir. Bu 
krrkbeş sene zarfında mukassataıı rüsumu be
lediye gibi ashabından tahsil olunur. 

Madde 44. —• Aynen kabul 

Madde 45, — Aynen kabul 

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

Madde 47. — İşbu kanunda musarrah olma
yıp fakat belediyelerce Şubat 1340 tarihli Rü
sumu Belediye Kanununun neşrinden mukad

dem teamülen alınmakta olan rüsumun kema-
kân istifasına belediye meclisinin karar ve mec
lisi umuminin tetkik ve tasdikiyle devam olu
nabilir. 

Madde 48. — Birinci ve ikinci maddelerden 
gayri maddelerde tâyin edilmiş olan resim ve 
vergiler miktarı âzami olup belediye meclisle
rince tenzilât icra olunabilir. 

Madde 49. — Tayyedilmiştir. 

Madde 50. — İşbu kanuna muhalif bilcümle 
ahkâm mülgadır. 

Madde 51. — İşbu kanun 1340 
Martından itibaren meriyülicradır. 

senesi 

Madde 52. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Duhuliye Resminin haddi âzamim (Birinci fasıl mekûlât beyandadır mübeyyin Tarif ei Umumiye) 

Bir kilosuna veya bir 
adedine, yüz kilosuna 
veya yüz adedine 
mevzu Resim. 

Adedi Esasmii eışya Mülâhazat 

Satılmak ve kesilmek üzere ithal 
olunan canlı hayvanat: 
Deve, canavar, geyik, ceylân, sığır ve 
manda 
Dana 
Koyun ve karaca 
Keçi 
Kuzu 
Oğlak ve tavşan 
Kaz, hindi, sülün ve 
Tavuk, horoz, ördek 
Çulluk 
Bilcümle palazlar ve 
Piliç ve ufak kuşlar 

keklik 

bıldırcın 

Yüz yirmi kuruş { 
Altmış kuruş | 

Yirmibeş kuruş | 
Yirmi kuruş | 
Oniki Jraruş | 
Sekiz kuruş \ 
Altı kuruş | 

Dört kuruş | 
Dört kuruş | 

İki kuruş | 
İki kuruş [ 

Yavrıılu hayvanatın bir yaşından aşağı yav
rusundan. ayrıca resim alınmaz . Duhuliye 
hududu dâhilinde yetiştirilenler müstesnadır. 

2 

Mezbuh olarak ithal olunan hayvanat 
etleri: Kilosu 
Sığır, deve ve manda etleri İki kuruş 
Dana, canavar, koyun, keçi ve av hayvan
ları etleri İki kuruş 
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E,samii eşya 

Bir kilosuna veya bir 
adedine, yüz kilosuna 
veya yüz adedine 
mevzu Resim. 

Adedi 

Kuzu ve oğlak etleriyle kaz, hindi, tavuk, 
ördek ve av kuşları etleri İki kuruş 

Mülâhazat 

3 

Taze pisi, kalkan, barbunya, kaya, mer
can, kırlangıç, lüfer ve levrek balıkları Dört kuruş-
Uskumru, kefal, palamut ve sair balıklar İki kuruş 
Midye, istiridye ve salyongoz (Yüz adedi) İki kuruş 
İstakoz (Adedi) Dört kuruş 

Saydı malıi resminden muaf olanlar müstes
nadır. 

Berrî ve bahrî her nevi hayvanatın pas
tırması ve sucuğu, kavurması, tuzlanmışı, 
ezmesi, tütsülenmişi, suyunun dondurması, 
kurutulmuşu, havası alınmış kabda taze 
hıfzolunmuşu, sardalye lâkerde Dört kuruş 
Siyah havyar, balık yumurtası Kırk kuruş 
Kırmızı havyar Oniki kuruş 
Yerli beyaz havyar İki kuruş 
Süt hulâsası ve krem ve kaymak İki kuruş 
Yerli peynirler İki kuruş 
Yoğurt Bir kuruş 
İsviçre, Holânda ve emsali peynirler Sekiz kuruş 
Yumurta (adedi) Beş para 
Bal (petekte, süzülmüş) Dört kuruş 
Tuzlu, tuzsuz tere yağı ve sadeyağ, içyağı, 
kuyruk yağı, ceviş, yağı, kaibili ekil bil
cümle yağlar ile vejatalin, yağ mumu ve 
bal mumu İki kuruş 

On adedden resim alınmaz. Duhuliye hududu 
dâhilinde istihsal olunanlar müstesnadır. 

Yaş meyva 
Her nevi kuru yemiş 

Yirmi para \ Duhuliye hududu dâhilinde istihsal olunanlar' 
Bir kuruş | müstesnadır. 

6 

Kuru fasulye, kuru bakla, börülce, nohut, 
mercimek, bezelye ve zeytin Yirmi para 
Patetes, soğan, sarımsak Onpara 
Kuru bamya İki kuruş 
İrmik, nişasta, makarna ve nevi sa'riyc, 
erişte, tapyoka, sagorana, ararot sahlep 
ve emsali Yirmi para 
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Esamii eşya 

Bir kilosuna veya bir 
adedine, yüz kilosuna. 
veya yüz adedine 
mevzu Resim. Mülâhazat 

Yulaf, tarhana, çavdar, pirinç, darı, 
kuşyemi, susam, arpa, mısır, kaplıca, alet*, 
kokoroz, burçak, kepek ve saire emsali Onpara 
Büsküvi ve ekmek mayası iki kuruş 

Kilosu 
Hardal, baharat ve biber ve safran ve 
anason ve tarçın Dört kuruş 
Sebze ve yemiş konserveleri (kutu veya 
fıçı derununda) Dört para 
Taze olarak muhafaza edilmiş yemiş ve 
sebze Dört kuruş 
Şişe veya fıçıdan her nevi turşular Dört kuruş 
Teneke veya mukavva kutu içinde toz 
halinde her nevi hububat ve sebzeler Dört kuruş 
Kaabili ekil kökler Bir kuruş 
Tohumlar Dört kuruş 
Toz halinde komprime ve hap şeklinde 
edviyei müstahzarlara (kutusu) Sekiz kuruş 
Şeker kilosu Bir kuruş 
Meyva şekerlemeleri, hamur tatlıları, pas
talar, pastiller, ceviz ve fındık sucukları, 
reçeller, badem ve fıstık ezmeleri, bula
ma, halviyat, kurabiyeler ve saireler Dört kuruş 
Çikolata, kakoa ve çikolatalı şekerleme
ler . Sekiz kuruş 
Teneke kahve Dört kuruş 
Çay Yirmi kuruş 
Ihlamur, hatmi, papatya, ömürotu kuş
konmaz, mısır püskülü, hindiba ve kah
ve kabuğu Dört kuruş J 1ar müstesnadır. 

}> Duhuliye hududu dâhilinde imal olunanlar 
I müstesnadır. 

J , 
| Sebze mahiyetinde olanlar Sebze Resmine 
\ tabidir. 

1 
\ Duhuliye dududu dâhilinde imal olunanlar 
I müstesnadır. 
J 

1 
\ Duhuliye hududu dâhilinde istihsal olunan -

İkinci fasıl 

Meşrubat beyanmdadır 

Her nevi şuruplar 

9 

Kilosu 

Sekiz kuruş } Duhuliye hududu dâhilinde imal olunanlar 
\ müstesnadır. 

— 763 — 



i : 100 12 . 2 . 1340 C : 2 

Bir kilosuna veya bir 
adedine, yüz kilosuna 
veya yüz adedine 

Esamii eşya mevzu Resim. Mülâhazat 

Zeytinyağı İki kuruş 
Sirke, pekmez Yirmi para 
Gazozlar ve nahvenk (her şişesinden) Yirmi para 
Maden suları Bir kuruş 
Şişe ile gelmiş müstahzar, müshiller 
(Şişesi) Dört kuruş 
Edviyei müstahzarlara (Şişe duru
munda) Sekiz kuruş 
Kolanya ve mayi halinde ırtıyat (Ki
losu) Oniki kuruş 
Tuvalet sabunları Sekiz kuruş 
Âdi sabun ve sabun tozu Bir kuruş 
Balıkyağı Dört kuruş 
Susam, bezir ve kolaza yağları ve sair 
nebati yağlar İki kuruş 
İspirto Dört kuruş 

Üçüncü : 

Mahrukat beyi 
10 

Üçüncü fasıl 

Mahrukat beyanmdadır 
10 

Portakal ve bakûra (Kilosu) Yirmi para 
Benzin, neft Bir kuruş 

Terementi, naftalin ve teolin (kilosu) Bir kuruş 
Katran, katran hülâsası ve madeni yağ
lar Onpara 
Hatab (İkiyüzelli kilosu) Dört kuruş 
Odun kömürü (kilosu) Beş para 
Maden kömürleri ve kok kömürleri 
(Yüz kilosu) Üç kuru; 

kilosu 
Suni kömürler Onpara 
Kömür makamında müstamel mürekke-
bat On para 
Kibrit, kav Sekiz kuruş 
İspermeçet, idare fitili Bir kuruş 

^ Duhuliye hududu dâhilinde istihsal olunanlar 
J müstesnadır. 

{ Gazın her sandığından ve diğer mevaddı 
| müştailenin yirmibeş kolisundan şehrî ardiye 
\ olarak alman beş ve rıtmıda gemiden depoya 
| ve dapodan rıhtımda kayığa hamaliye olarak 
| alman on paradan maada hiçbir nam ile para 
[ almmıyacaktır. 

— 764 — 



t : 100 12 . 2 . 1340 O : 2 

Esamii eşya 

Bir kilosuna veya bir 
adedine, yüz kilosuna 
veya yüz adedine 
mevzu Resim. Mülâhazat 

Her nevi yaş ot ve yonca 
Saman ve kuru ot 
Sap 

Dördüncü fasıl 

Hayvan ağdiyesi beyanmdadır 

11 

Beş para 
On para 
On para 

Beşinci fasıl 

Mevaddı müteferrika beyanmdadır 

12 
Yüz kilosu 

Lâstik mamûlât ve linoleom ve 
sambalar 
Tuğla, kiremit, çimento, kireç 
Sukireci, lüle çamuru 
Çini, mermer, somaki 
Griranit, cam ayna 
Teneke, çinko, bakır, kurşun 

Kaba kereste 
Fabrika kerestesi 

Manifatura ip veya iplik denk 
sandıklarının darası dâhil 
Züccaciye 
Tuhafiye 
Kavafiye 
Mevaddı hadidiye ve nühasiye 
emsali 

mu-
Yirmi kuruş 

İki kuruş 
İki kuruş 
İki kuruş 
İki kuruş 
İki kuruş 

Metre mikâbı 
Kırk kuruş 

Yüzyirmi kuruş 
Beher kilosundan 
veya 

Yirmi para 
Beş para 

Bir kuruş 
Bir kuruş 

ve 
Beş para 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız 
kanım pek uzundur. Okunmasını arzu ediyor 
musunuz1? (Hayır, hayır; elimizde matbuu var 
sesleri) 

HAKKI B. (Van) — Maddeler okunsun bir 
an evvel müzakereye başlıyalım. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Okunursa zapta ge
çer efendim. 

REİS — Efendim tabiî zapta geçecek, o hal
de maddelere geçelim. Efendim kanunun heye
ti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır hayır sesleri) O halde maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
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Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 

Belediye vergi ve resimleri Kanunu 

Madde 1. — Müsakkafat Vergisinin belediye 
huludu dâhilinde tahsil olunan kısmının nısfı 
o belediyeye aittir. İşbu vergi Hazine tahsildar
ları marifetiyle tahsil olunur (Rub'u sesleri) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Yanlış tabedilmiş; 
rub'u olacak, esbabı mucibede do sarahat 
vardır. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHÂLİK B. (Kân-
grı) — Efendim 11 Kânunusani sene 1339 ta
rihli Avans Kanunu mucibince bugün tahsil edil
mekte olan Müsakkafat Vergisinin rub'unun sü
lüsü belediyelere ve sülüsanı Vilâyat idarei hu-
susiyelerine, verilir diyor. Binaenaleyh bu hu
susu nazarı dikkate alarak ileride tefsire ma
hal kalmamak üzere buraya «Rub'u belediyeye 
ve üç rub'u kemafissabık Hazineye aittir» kay
dının ilâvesini rica, ediyorum. 

VEHBİ B (Karesi) — Efendim burada 
maksudolan 11 Kânunusani 1339 tarihli Avans 
Kanununun dördüncü maddesinde «Mevaddı sa
bıka mucibince tahsil edilecek vergi tahsilatı 
rub'unun sülüsü belediyelere ve sülüsanı Vilâyat 
idarei hususiyelerine verilir» deniliyor. Biz vi
lâyat hisselerini bu kanunla belediyelere veriyo
ruz. Buna mukabil Vilâyat idarei hususiyeleri
ne başkaca varidat teminine çalışıyoruz ve o 
kanun geldikten sonra ayrıca arz edeceğiz. 
Esasen şimdiye kadar idarei hususiyelerin ağ
namdan aldıkları yüzde bir, yüzde yedibuçuğa 
çıkarılmış ve bedeli nakdîden hiçbir şey alma
dıkları halde geçenlerde bendenizin teklifim ve 
Heyeti Celilenin kabulü veçhile bir madde ka
bul edilmiştir. Bu madde mucibince bedeli nakdî

nin yüzde onu idarei hususiyelcre verilmiştir Be
lediyeleri canlandırmak için alınmakta olan Mü
sakkafat Vergisinin bu yüzde yirmibeşi, yani 
rub'u doğrudan doğruya belediyelere tahsis edil
miştir. Onun için başkaca sarahate lüzum yok
tur. Aynen kabulünü rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHÂLİK B. (Kân-
grı) — İzahatı kâfi görüyorum. 

REİS — O halde maddeyi rub'u diye tashih 
ettikten sonra tekrar okuyup reye vaz'ede
ceğim. 

Belediye vergi ve resimleri Kanunu 

I Madde 1. — Müsakkafat Vergisinin belediye 
I hududu dâhilinde tahsil olunan kısmının urb'u 

o belediyeye aittir. İşbu vergi Hazine tahsil-
I darları tarafından tahsil olunur. 
I REİS — Efendim! Maddeyi tashihan reyi âli-
I nize vaz'ediyorum. Maddeyi kabul edenler lût-
I fen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyo

rum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır-
I sın. BiriaiiCİ madde kabul edilmiştir. 

I Madde 2. — Temettü Vergisinin yüzde yir-
I mibeşini tecavüz etmemek üzere belediyeler iş-
I bu vergiye hissel munzamına ilâve edebilirler. 

Vukubulacak zamaim Hazine tahsildarları ma-
I rlfetiyle tahsil olunur. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? Maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsın. Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

I Madde 3. — Bu suretle tahsil olunan bele
diye hisseleri Devlet varidatına karıştırılmıya-
rak Maliye veznesinde emaneten hıfzolunur ve 
her ay nihayetinde makbuz mukabilinde bele-

I diye veznesine teslim olunur. Belediye muhasibi 
I mesulü ve muhasibi mesulü bulunmıyan yer

lerde sandık eminleri her ayın ikinci günü Ma-
I liye veznesine müracaat edip tahsil edilmiş olan 

belediye hissesini almaya ve mal memurları mez-
I kûr hisseyi vermeye mecburdur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade ederseniz, 
esbabı mucibesini arz edeyim. (Hayır, hayır 
sesleri) 

REİS — Efendim, 3 ncü madde hakkında 
I söz istiyen var mı? Maddeyi aynen reyi âlini

ze koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Aynen 

I kabul edilmiştir. 

I Madde 4. — Üçüncü madde ahkâmına riayet 
etmiyenler ve buna muhalif emir verenler der
hal eli işten çektirilip bir sene müddetle Dev
let, vilâyet ve belediye hizmetlerinde istihdam 

I edilmemek üzere hükmen tecziye olunurlar. 

ŞAHİN Ef. (Gazianteb) — (İşten el çektiri-
I lir) tâbiri daha doğru.. (Tâbir doğru sesleri) 
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REİS — Efendim, başka mütalâa dermeyen 
eden var mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Var 
efendim, söz istiyorum. Birinci, ikinci mad
dede yanlışlık vardı, sesimi çıkarmadım. Rica 
ederim, benim lisanıma, benim dilime tecavüz 
edilmesin. (Eli işten çektirilmek) doğru değil
dir. (İşten el çektirmek) bir tâbirdir. Ne alt 
üst olur, ne üst alt olur. (Çok doğru sesleri) 
Binaenaleyh el çektirilir tâbiri sabit olacaktır. 

VEHBİ B. (Karesi) — «Muhalif emir veren
ler derhal işten el çektirilir» şeklinde kabulü 
muvafıktır. 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin teklifi veçhile 
«İşten el çektirilip» diyelim. (Muvafık sesleri) 
«İşten el çektirilip» suretinde tashih olunmuş
tur. Binaenaleyh maddeyi bu suretle reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Madde bu 
suretle kabul edilmiştir. 

Madcle 5. — Belediye hududu dahilindeki ev
lerden haddi âzami olarak alınacak Tanzifat 
Vergisi berveçhi âtidir : 

Muharrer kıymeti 1 kuruştan 5 000 kuruşa 
kadar olanlardan ayda 2,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 5 001 kuruştan 10 000 ku
ruşa kadar olanlardan ayda 5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 10 001 kuruştan 20 000 
kuruşa kadar olanlardan ayda 7,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 20 001 kuruştan 30 000 
kuruşa kadar olanlardan ayda 10 kuruş, 

Muharrer kıymeti 30 001 kuruştan 40 000 
kuruşa kadar olanlardan ayda 12,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 40 001 kuruştan 50 000 
kuruşa kadar olanlardan ayda 15 kuruş, 

Muharrer kıymeti 50 001 kuruştan 100 000 
kuruşa kadar olanlardan ayda 17,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 100 001 kuruştan 200 000 
kuruşa kadar olanlardan ayda 20 kuruş, 

Muharrer kıymeti 200 001 kuruştan 300 000 
kuruşa kadar olanlardan ayda 22,5 kuruş, 

Muharrer kıymeti 300 001 kuruştan 500 000 
kuruşa kadar olanlardan ayda 25 kuruş, 

500 000 kuruştan yukarısı için yirmibeş ku
ruşa ilâveten beher on bin kuruştan yirmi para 
iktifa olunur. 

Vergi evin mutasarrıfından alınır. Boş kaldı
ğı müddetçe evlerden tenvirat ve Tanzifat Ver
gisi alınmaz. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz is-
tiyen var mı? 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim bu mad
de mucibince beher ay meskenlerden bu paralar 
alınacak. Evet belediyeler için bu parayı almak 
muvafıktır. Tanzifat Vergisi lâzımdır. Fakat se
nevi olmak üzere lâzımdır. Beş bin birden on bine 
kadar olanlardan ayda beş kuruş, yirmi bine ka
dar olanlardan yedibuçuk, en nihayet yirmibeş 
kuruşa kadar alınacaktır. Beyefendiler! Meske
ninde oturan adamdan tanzifat için bir para al
malıdır. Fakat bunu ayda değil, senede bir de
fa almalıdır. Aydan aya tahsili imkân haricinde
dir ve hem de ahaliye ağır gelir. Binaenaleyh 
bunun senede bir defa vergi verir diye tadilini 
istirham ediyorum. Yani ayın seneye tahvilen 
kabulünü istirham ederim. Bunun için bir de 
takrir takdim ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Allaha 
hamdederim ki, Artar Vergi Kanunu burada te
celli ediyor. Arkadaşlar! Evvelemirde burada be
lediyenin acaba kendi fakirine, kullarına öksüz
lerine bir - ihsan diyemem - iihmal kabilinden bir 
vazifesi var mıdır, yok mudur? Ben hakikaten 
içtimai meselelerde bile katiyen herkesin umumi 
işlere maddeten iştirak etmesi taraftarıyım. Fa
kat teamül kabilinden şimdiye kadar kabul edil
miş olan bir esasa göre çok yerin belediyeleri, 
fakirleri kendi rüsumundan hariç tutarlar. Aca
ba bin kuruştan beşbin kuruşa kadar olan kulü-
becikleri Tanzifat rüsumundan müstesna addede
mez misiniz? Eğer edemezseniz arkadaşlar! Bir 
sualim var. O kulübenin bir aylık süprüntüsü, 
muzahırafatı orada teraküm ederse bir günde kal
dırılır. Yüz paraya bir kere kaldırılabilen o süp-
rüntüye mukabil size soruyorum. Her günkü oca
ğının, mutlbahının süprüntüsü bir araba tutabile
cek beş bin liralık bir ev için ayda yirmibeş ku
ruş istemek fazla mıdır, az mıdır? (Azdır, ses
leri) Bu azdır arkadaşlar! Hattâ size bir hesap-
çık yapayım: 

Eğer yalnız otuz liralık bir kulübeciğin süpn 
rüritüsiü bir ay teraküm ettikten sonra, önünden 
geçecek bir arabacının iki küreğiyle, yüz paraya 
kaldırabilirse, yalnız ocağının süprüntüsü bir ara
ba tutabilecek olan beş bin liralık evin tanzifat 
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masrafı - az tutuyorum - günde yüz paradan 75 
kuruş ediyor. Şu halde arkadaşlar otuz liralık bir 
eve yüz para veriyorsunuz. Hiç olmazsa beş bin 
liralık bir eve de yetmiş beş kuruş veriniz! 

ZAMİR B. (Adana) — Vergisini unutuyor
sunuz Hilmi Bey! 

TUNAL1 HİLMİ B. (Devamla) —Aman efen
dim aman, dünya yıkılıyor. Vergisini düşünüyor
sunuz. O zavallı kulübenin vergisi yok mudur? 
Arkadaşlar! Vergi yalnız beş bin liralıklarda im
idir, beş milyon liralıklarda mıdır? Cevap veriniz 
şimdi Zamir Bey arkadaşımız, hoş geldiniz! (Han
deler) 

İkincisi: Arkadaşlar! Yüz bin liralık bir ev
den de her on bin kuruşta yirmi para alınacak
tır. Yüz bin liralık bir apartmandan da yine on 
bin kuruşta yirmi para alınacaktır. Halbuki bu 
evde bir aile geçinir, apartmanda ise elli tane 
aile geçinir. Acaba Dahiliye Vekaleti, yahut Da
hiliye Encümeni arkadaşlarımız bu noktayı ne
den kaale almadılar? Elli ailenin süprüntüsünü 
tasavvur buyurunuz arkadaşlar, yirmi, otuz ku
ruşla kaldırıyorsunuz. Halbuki beri tarafta bir 
zavallının süprüntüsünü de 60 para ile 100 pa
ra ile kaldırıyorsunuz. Dilime daima altmış pa
ra geliyor. Demek oluyor ki, vicdanım 60 para
ya razı olmak istiyor. Fakat kalbim, ruhum kat
iyen kaani değildir. Şu lıa'lde arkadaşlar! Teklif 
ediyorum, bu maddeyi aynen encümene iade ede
lim. Encümen, musip, âdil, muhik bir cetvel ter-
tibederek tekrar getirsin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Beyefendi! Mü
saade buyurulursa bendeniz eslbabı mucibesini arz 
edeyim de belki azayı muhtereme daha ziyade te
nevvür eder. 

Efendim! Hükümetin maddesine nazar buyu
rulursa görülür ki; Hilmi Bey biraderimizin tek
liflerini kısmen okşıyacaik ve kısmen de tezat teş
kil edecek 'bir vaziyettedir. «25 001» den 
«100 000» kuruşa kadar olan evlerden ayda «30» 
kuruş alınıyor. Yani derhal «100» lirava kadar 
birden altlıyor ve bu hudut dâhilinde «30» kuruş 
almıyor. Sonra da «75 000» liradan yukarısın
da da artık zammetmiyor. Umumiyetle «150» 
kuruş alıyor. Halbuki bu hesaba göre elimiz
de bir istatistik yo'ktur. Yalnız Ankara şehri
nin emlâk 'kuyudatını istedik ve Ankara Bele
diyesi bakalım ne kadar para alabilecek diye 
baktık. Ankara'da bin liradan yukarı olarak 

yazılmış olan mevcut hane ancak «5ü»1 tanedir. 
«1 500» liradan «2 000» liraya kadar da «20» 
hane vardır. Binaenaleyh; Ankara'da «70» ha
neden almal-ilecektir. Eğer bu rüsum vilâyat 
ve 'kazalara gidecek olursa oralardan hiç. alına
bilecek. değildir. Bugüne kadar .memleketin 
tahriri emlâki'yapılmış olsa idi bugünkü fiya
ta göre mütalâaları çok. doğru idi. Fakat tah
riri emlak- icra ('dilmediği için vaktiyle «50» li
ra yazılmış olan bir evin vergisi elli liradan 
almıyor. Nihayet demincek okuduğum Avans 
Kanununun bir maddesiyle üç mkiî, beş misil 
daha iblâğ ediliyor. Ye bu suretle vergi almı
yor. Biz onları da kaale almadık ve dedik ki, 
belediye hududu dahilindeki evlerden haddi 
âzami olarak alınacak Tanzifat Vergisi berveçhi 
âtidir. Kuyndu muharresine, yani emlâk kay
dı ne ise onun üzerinden haddi .mutedil bunu 
kabul ettik ve birçok esasları takıbederek ni
hayet bu esasta karar İçildik. Binaenaleyh 
«5 000»1 kurusa kadar olandan «2,5» kurusu 
haddi âzami olarak tesbit etlik. Ondan sonra 
Hilmi Bey biraderimizin düşündükleri gibi otel
ler, apartmanlar ve saire meselesine gelince: 
Lütfen ondan sonraki maddeyi okumalarını ri
ca edeı.im. Bu madde mesken olarak kullanılan 
binalar içindir. Oteller, hanlar, hamamlar bun
dan sonra gelecek olan maddeye tabidir. Bu 
ise mesken olarak 'kabul edilen hanelere ait ve 
yalnız onlara münhasırdır. Onun için bu mad
denin aynen kabulünü rica ederim. 

NACİ B. (Elâziz) — Mesken kaydını ko
yalım. 

VEHBİ' B. (Karesi) — tivler, diyoruz efen
dim. 

NACİ B. (Elâziz) — (Evlerin) yerine (Mes
ken olarak kullanılan) denmelidir. 

'VEHBİ B. (Karesi) — Eğer madde maksa
dı ifade etmiyorsa oraya ayrıca ilâve edebilir
siniz. 

İSMAİL KEMAL B. (Corum) »ir ku
ruştan) demeye hacet yok. (Beşbin kuruşa 
kadar) diyelim. 

MUSTAFA. B. (Illâziz) - - Mukısamftan 
â'lmır, deniyor. Müsteeirinden almmıyacak 
mı ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Hay ir. ev saMbi mü :-
tecirin kirasına zammedeerktir. Ankara'da 
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hepimizin gözünün önündedir. Bir kiracı bir 
evde iki ay oturur, sonra bırakır, gider. Onun 
için ev sahibi müstecire zammederek onu alır. 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — Bu madde
nin yukarısında Tanzifat Vergisi deniliyor. 
Aşağıda ise (tenviratı ve tanzifatı) deniliyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Hayır efendim, o yanlış yazılmıştır. En aşa
ğıda bir de tenvir maddesi vardır. Onun için 
onu oradan çıkaracağız. 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet orada (tenvi
rat) kelıiımesi zaittir, yanış yazılmıştır. 

ZİYAEDDİN Ef. (Erzurum) — Vehbi Bey! 
Meskenlerde bir nisbet görülmüyor. Biner ku
ruş tezayüdettilkçe yüz para zammediliyor. Hal
buki on'bin kuruş arttıkça yine yüz para zam-
madiluyor. Bir nisbeti âdile yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim aşağıda 
daha birçok şeyler gelecektir. Yüksek evlerin 
o niabette birçok külfetleri vardır. Binaenaleyh 
alacağı icarı geçecek surette resim koymak gü
nahtır. Binaenaleyh hesabederek bunları koy
duk ve mutedil olarak bunları bulduk, siz de 
başjka bulunuz öyle yapalım efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim encümen ile beraber Heyeti Celile-
nize takdim... 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bok 
Beyefendi bendenize söz kaydetmiştiniz. 

REİS — Hayır, kaydetmedim, rica ederim. 
Benim yapmadığım şeyi bana atfetmeyiniz. Hil
mi Bey! (Handeler) 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim Heyetli öelilenize takdim ettiğimiz 
lâyihada bu vergiyi daha kısa, tatbiki daha se
bil bir surette olmak üzere üç, dört kısım üze- * 
nine tefrik etmiştik. Manzuru âliniz olduğu veç
hile kıymeti muharreresi «2 501» kuruştan da
ha aşağı alanlar hakkında hiçbir vergi konma
mıştır. Çünkü esasen onlar kulübeden ibaret
tir. Faikat onların fevkinde bulunanlar, encü
meni âlinizin kabul ettiği erkama nis-betle daha 
yüksektir. Bunu koymaktan maksadımız şüphe
siz ki, mülk sahiplerim tazyik için değildi. Yal
nız verilecek miktar ile ifa edilecek hizmet 
arasında bir nisbet düşündük. Tasavvur buyu
runuz, ayda «2,5» kuruş veren bir evin tanzifa
tını ifa etmek üzere araba yapmak ve saire te
darik etmek imkânı var mıdır, yok mudur? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Fakat 
iki Mrahk da tanzifat yaparlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Şimdi efendim! Bizim düşündüğümüz böyle 
bir eve en aşağı olmak üzere 30 kuruş koyduk. 
Malûmuâliriiz tahrir icra edilmiyen yerlerâe 
kıymeti muhammene gayet dûn, gayet noksan
dır;; Fakat buna mukabil bir şehrin tanzifatı
nı ifa etmek istersek; onun ifasına muktazi va
ridatı da şüphesiz ki, orada ikamet edenlerden 
ve bundan müstefidolacaklardan kısmen tahsil 
etmek lâzımdır/Tahsil edilmek mümkün olma
dığı zaman ne yapılacaktır? Diğer vergilerden 
vâki olacak varidattan bu hizmet ifa edilecâk-
tir veya edilmiyecekbir. Biz bunun ifâ edilme
sini temin için bugünkü itibar üzerine 30 ku
ruş koyduk hiç olmazsa günde bir kuruş vari
dat olmak üzere bir evden otuz kuruş almayı 
nazarı dikkate almışızdır. Mamafih Heyeti Ce-
lileniz nasıl arzu buyurursa o tarzda kabul ede
riz.- • . ... . ....-

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendüan! 
Bu meseleyi tetkik ederken yalnız nazari çare 
değil biraz da amelî çare düşünerek halkımızın 
kabiliyetti medeniyesini teemmül eylemek lâ
zımdır. Yoksa hepimiz arzu ederiz ki, Belediye-
leriımüz şimdiki âtıl ve muattal vaziyetten 
kurtulsunlar ve memlakote bir menbaı refan ve 
medenı'yet olsunlar. Bunu herkes teslim eder. 
Bu Tanzifat Verglcı'nin her ayda ve bu nisbette 
verilmesi kabil değildir. Çünkü ahali tekâlifi 
mütenevvia altında ezilmiştir; menabiıi istihsa-
Myeden, menabii sâyü ameliyeden mahrumdur. 
Bugün Müsakkafat Vergisi altı misle iblâğ 
edîlmiştıir. Öyle bir nisbet yapıyoruz ki, Tan
zifat Vergisi Emlâk Vergisini tecavüz edecek
tir. Binaenaleyh bendeniz Reşid Ağanın teklifi
ne iştirak ediyorum. Bir .nisbet tâyin edilmek
sizin sureti âdilânede tevzi edilmek üzere ma
hallî mecalis belediyelerine terk etmeleridir. 
(Olamaz sesleri) 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Bu âzamisidıir beyim. 

AHMıED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Öyle 
ya! Bu âzamiyidir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dalîr tak
rirler vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
—Reis Beyefendi! Bir kelime arz etmekİiğiîttş 
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'müsaade buyurulur mu! Efendim.! Heyeti Ce-
lilenin nazarı dikkatine arz edıiyoruım ki, esa-
ısen bu miktar, birinöi fıkrada gösterildiği üze
re haddi âzamidir. Bütün bu kanunda tafeibet-
tiğimiz usul zaten belediyelere salâhiyet ver-
ımeıktir. Biz anların salâhiyetlerini büsbütün 
tenkis etmeık istemedik. Meselâ bir Belediye, 
ikibuçuk ikuruş ile tanzifat yapamıyacağmı gö
rür ve hakiki tanzifat yapılması için vâsi sa
lâhiyet talebederıse diye biz onu vaz'ettik. Ya-
nii tekmil vergilerde kaibul ettiğimiz usul gibi 
bir haddi âzami tâyin ediyoruz. Heyeti Celile-
niz vâzıı kanun olmaik üzere haddi âzamiyi tan
zim ediyor. Binaenaleyh belediye ne -kadar is
terse onu o tâyin ve takdir edecektir. Heyeti 
Oellenize takdim edilen Belediye kamun lâyi
hasında zaten belediyelere bu tarzda, doğrudan 
doğruya kendi salâhiyetleri dâhilinde kanun 
vaz'etmeleri hakkı verilımiiştir. Binaenaleyh biz 
haddi âzami - diyerek bu miktarı kabul ettik. 
Bir kere bunu reye koymanızı rica ederim. Me
selâ izmir giibi sahil, büyülk vilâyetlerde tanzi
fat noıktai nazarından vazife icra edilsin için 
ayda haddi âzami bir evden ikibuçuk kuruş 
alınacak; tabiî bu ikibuçuğun fevkine çıkamı-
yacaktır. Mamafih bu da azdır. Artıik Heyeti 
Celileniz nasıl isterse öyle yapar. 

..REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim buyur
dunuz ki, ayda iıkibuçuktan otuz kuruşa kadar 
Tanzifat Vergisi çok mudur? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya)' 
— Haddi âzamidir dedim. 

REŞİD AĞA (Devamla) — Kerem et efen
dim. Malûmunuzdur ki, şahsa zammolunaıcaık, 
şuna zamımıolunacalk, buna zammolunacak, hep-
ısine zammıolunacak. Sonra bir de bu vergiyi 
vermekle ahali mükellef tutulacak ki, bu aha-
•Jıiyi mutazarrır edecektir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim; müsaade buyurunuz! Fakat yalnız 
ibelediyeler'e tenzifat vazifesi kalmış olsa idi doğ
ruydu. Belediyeler memleketin 'kaldırımlarını 
yapacak, sularını getirecek, ondan sonra 
yollar var ise onları tanzim için emlâki 
istimlâk ederek büyültecek, tenvirat yapa
cak; bunların hepsi varidata mütevakkıf
tır. Bu varidatı vaz'ettiğimiz zaman yapıla
cak hizmetlerin heyeti mecmuasını nazarı 
dikkate almak lâzımdır, Tanzifat yapmak 

için diğer vergiden verelim; bunu da tenzil 
edelim. Pekâlâ; fakat bunların yapılmasını 
ve vazaifi belediyeyi kime tahmil edelim? 

Efendiler; ya tutacağız; belediyeleri ter
fih edeceğiz, ikdar edeceğiz; halkın istidadı 
derecesinde iş görebilen bir belediye yapaca
ğız; yahut idarei maslahat kabilinden bir 
belediye olacak ve herkes müşteki, hıfzıssıhha 
müşteki, millet müşteki kalacak. (Doğru, 
bravo sesleri) Binaenaleyh biz, Heyeti Celi-
1 eniz e katî olarak hiçbir şey teklif etmedik. 
Evvelki kanunun haricinde belediyelerin hep
sine salâhiyet verdik. Salâhiyet bizim de
ğil; belediyenindir. Bugün belediyenin ya
pacağı işleri biz takdir etmiyoruz; tâyin et
miyoruz. Belediyelere eliyoruz ki, otuz ku
ruşa kadar Tanzifat Vergisi alabilirsiniz. Bâ
zılarından günde bir kuruş istiyoruz. Yani 
bir evin önünden günde bir araba geçmek 
lâzımgelse bile, bu bir kuruşla ancak ifa edi
lecek hizmetin yirmibeşine tekabül edecek 
bir para verilmiş olmaz ve verdiğimiz 
bu salâhiyet millettedir; memlekettedir; bele
diyeleredir. Biz, salâhiyeti almıyoruz. Bina
enaleyh haddi âzamileri kabul edelim. Beledi
yelerin salâhiyeti vâsi olsun. O belediyelerin 
intihaplar neticesinde mevki alan âzası, şüp
hesiz ki memleketlerinin terakkisini istiyecek-
lerdir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dim ! Benim soracağım sual şudur : Bu re
simler hakkında bir haddi asgari tâyin etmi
yorsunuz. Haddi asgari tâyin edilmediği tak
dirde, belediyeler büsbütün bu resmin en 
nihayetini koyacak olurlarsa kanundan mak
sat hâsıl olmıyacak. 

DAHİLİYE VEKİLİ AHMED FERİD B, 
(Kütahya) — Efendim, müsaade buyurunuz! 
öteden beri, Büyük Millet Meclisinin bida
yeti teşekkülünden beri takibettiğimiz gaye, 
memleketimizdeki mahallî faaliyete saha bı
rakmaktır. Binaenaleyh bir belediyenin ken
disi arzu edip de, tanzifatta hiçbir vergi 
almamak isterse mukaveleten oraya sıfır 
koy! Malûmuâliniz sıfır da hesapta bir ra
kamdır. Bu noktai nazardan bu şekilde de 
olsa kanunun tekmil ahkâmı ifa edilmiş olur 
ve Tanzifat Vergisi alınmaz. Binaenaleyh be^ 
lediyeler istemezse almaz. Verdiğimiz salâhı-
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yet belediyelerdedir. Belediyelerin salâhiye
tini takyidetmiyelim beyler! 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim eğer bu 
teklif edilen lâyiha, Hükümet maddesi muci
bince kabul edilecek olursa Ankara şehrin
den elde edilecek olan Tanzifat Resmi üç, 
dört yüz liradan ibarettir. Badetetetkık elde 
ettiğimiz rakamları arz edeceğim : Ankara şeh
rinin (1 000) kuruştan. (5 000) kuruşa kadar 
kıymette olan (2 500) hanesi vardır. (5 001) 
kuruştan 10 000 kuruşa kadar kıymette olan 
300 hanesi vardır. 

10 001 den 20 001 kuruşa kadar 1 000 hanesi 
vatdir. 30 binden 35 bine kadar 300 hane var
dır. 35 binden 40 bine kadar 500 hane vardır. 
40'binden 50 bine kadar 100 hane vardır. 50 
binden 60 bine kadar 100 hane vardır. Ondan 
sonraki her nisbette 90, 40, 30, 20, 50 dir. Bina
enaleyh yekûnundan alınacak şey 300 - 400 li
radan ibarettir. Böyle bir maddenin lüzumu 
bile yoktur. Aralarındaki nisıbette gayriâdilâ-
nedir. Birisinden diğerine atlarken birdenbire 
atlamışızdır. Binaenaleyh hesabettik. Bu koy
duğumuz resimle âzami Ankara şehri senevi se-
kizlbin ikiyüz lira tanzifat parası verecektir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Öyle ama, tahrir 
yapılırsa. 

VEHBİ B. (Devamla) — Tahrir yapılırsa 
sen de kanunda âzamidir dersin. On para kor
sun. Keşke tahrir yapılsa da o vakit biz bu 
maddeyi tadil etsek; o, tahrire göre değil, bu
günkü kıymetine göredir. Binaenaleyh biz, eğer 
belediyeler için varidat temini tasavvur ediyor
sak ki ediyoruz.ve bu varidat Belediyeler için 
na.fi olacak diyorsak hu maddenin aynen kabul 
edilmesi lâzımdır. Ve bunu istirham ediyorum. 

MAHİR Ef. (Kastamonu) — Sizin maddeye 
koyduğunuz miktarın hepsi âzami midir? 

, VEHBİ B. (Devamla) — Haddi âzamidir, 
hepsi haddi âzamidir. On para, yirmi para da 
koyaibilirler. 

TUN ALT HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim ! Altıncı maddeyi okumadığıma hükmetti
niz. Altıncı maddedeki han kelimesini apart
manlara mı muadil tutuyorsunuz? Bu, dün
yada... 

VEHBİ B. (Devamla) — İlâve ederiz, ilâ
vesi mümkündür. Apartman kelimesi de ilâve 
ederiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İlâve 
edilirse alelade bir apartmanın bile fevkalâde 
bir hana muadil olmadığını göz önüne getir
mek lâzımgelmez mi? 

VEHBİ B. (Devamla) — Nisbet koyacak
lar, belediyeler hepsi için ayrı ayrı tarifeler 
yapacaklar. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bu
rada maddede kıymeti muharrere diyor. Me
selâ bir mahalde beşbin kuruşluk bir ev, aynı 
mahalde aynı şekilde önbeşhin, yirmiıbin ku
ruşa satılacak diğer bir ev.. Şimdi birisinden 
kıymeti muharreresi beşjbin olduğu için az alı
nacak, aynı şekilde bir ev olduğu halde yirmi-
bine satıldığı için daha çok alınacak; müsavat
sızlık olmaz mı? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim adaleti 
mutlaka ancak Allah'a mahsustur. Kulların ya
pacağı adalet budur. Kanun tanzim ettirerek 
tahriri yeniden yaptırırsınız ve memleketin esa
sı düzelir. Eğer başka bir şekil bulabilirseniz 
bunu koyalım. Başka şekil yoktur. Onun için 
bunu koyduk memlekette kabiliyeti tatıbikiye-
si olacak başka bir şekil bulmuş olsaydık onu 
korduk. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Tah, 
rirden dolayı müsavatsızlık olur. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) —' 
Beyefendi! Bir sual soracağım. Sualim biraz 
garip gibi görünür ama bendeniz muvafık gö
rüyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Buyurunuz efendim : 
ALİ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Belediye

ler bu vergiyi tanzifat yaparsa mı alacak? Ya
ni herhangi kassabada bilfiil bu tanzifatı yap-
tırmıyan, yapmıyan Belediyeler de alacak mı? 
(Bravo sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurun, 
bravosu yok. Bu, memlekete ait -bir iştir. Tan
zifat Vergisi verir, Belediye Reisini de kendisi 
inti'habeder ve tanzifat yaptırmazlarsa kabahat 
o memleket aihalisindedir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim burada kıy
metten bahsolunuyor. Müsakkafat Kanununun 
tatbik edildiği yerlerde iradı safiler vardır, 
iradı safiler kıymdte muadil değildir. Binaena
leyh Müsakkafat Kanunu tatbik edilen muhal
lerle edilmiyen mahallerde - kıymetler arasın
daki tefavüt hasebiyle - adaletsizlik hâsıl olur. 
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IJneümen bu ciheti, nazarı dikkate almış mıdır? 
Ve sonra boş kalan evle,-den tanzifat resmi 
a lmayacak t ı r diyor. Bir ev, -bej, on gün 
boş kalalbilir. Binaenaleyh beı, on gün sonra 
süprüntü dökebilir. Bundan ne için alamaz di
yor, yani bu muamelâtı ufacık bir mesele için 
niçin teşvik ediyoruz? 

VEHBÎ B. (Karesi) — /y la rca bir .ev <boş 
kalabilir; yalnız Ankara'da mesken buhranı 
var da onun için bo§ ev bulunmaz. Onu nazarı 
itibara almayınız. Memleketin bomboş olan kı
sımları vardır. Oralarda evler aylarca <boş du
rur. Sahipleri de boyuna vergisini verir. Zaten 
diğer resimleri ve müsakkafattan belediyenin 
hissesine işa'bot eden miktarı yeriyor. Bir süp
rüntü yapmıyor ki tanzifat için de vergi versin! 

İSMET B. (Çorum) — Evet bu doğru, fa
kat ilk fıkrada kıymeti muharrereden diyor... 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet, kıymeti mu
harrereden alınacaktır. 

İSMET B (Çorum) — Yani iradı safi değil, 
kıymettir. Öyle mi efendim ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet, kıymettir. 
İSMET B. (Çorum) — Kıymet nasıl ola

cak? 
VEHBİ B. (Karesi) — K ymeti muharrere-

si vardır. Ona göre alınır. 
REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetine 

dair takrir vardır. 
EMİN B. (Eskişehir) — Kifayet aleyhinde 

söyliyeceğim Reis Beyefendi! 

REİS —- Buyurunuz efendim! 
EMİN B, (Eskişehir) — Efendim! Düşün

düğümüz mesele memleketin îman meselesidir 
ve memleketin îm-arına medarı teşvik olacak ci
hetleri aramaktır. Acaba boş kalacak olan ev
lerden değil de evvelâ sahibinden... 

REİS — Kifayet aleyhinde söyliyocektlnlz 
EMİN B. (Devamla) — Kifayet aleyhinde 

soyuyorum «fendim. Şimdi lüzumundan fazla 
ıfrir para tahsil edilirse emlâk ve akaar yapa
cakların şevki kırılır mı, kırılmaz mı? Memle
ketin îman bu noktada değildir. Bunlar tanzi
fata sarf olunacak bir miktarda alınsa daha iyi 
değil mi? 

REİS — Sözleriniz kifayet aleyhinde de-

P-
EMİN B. (Devamla) — Kifayet aleyhinde; 

efendim arz edeceğim. Bendeniz diyorum ki 

böyle tetklksiz yapılacak fazla y^r^iiey jne$,? 
leke tin îman noktai nazarından fl^zi^jr. Jö*?* 
kesin şevkini kesreder. Saniyen .evvele* y#î>ı* 
lan e/]erden az Tanzifat Vergisi alaacagız W 
yeni yapılan ve daima yapılmışı için feşyi^ 
edeceğimiz evlerden de nişbetşiz fa^la b|r vef-
gi alacağız. Şu halde demek ki mutlaka j&hrjar 
üzerinden bir vergi almak ^aruretl <?$$$&?• 
Mademki memleketin îman matluptur. Y e l 
den ev yapanları teşvik etmemiz Xâ#ımcUy. $«« 
ni eve, yeni paranın rayicine göre İjcaymet tak
dir edilecektir. Eski bir ev on bin lkah|c 4* 
olsa tahriri kıymeti az olacaktır, bu nisfoefcşiz-
dir. Binaenaleyh maddenin evvelemirde .tahck* 
edilen mahallerde tatbik edilmesi lS.zmxfA.Tj:. Sa
niyen bu kanunun daimî ve ebedî oklbilnjefi 
için paranın fevkinde bir nispet, bir yâıhidi^ı-
yıısi aramak lâzımdır. Bugün bu fiyatlar fcp.-
nursa yarın inşallah evrakı nakdiyetnisz $$$$ 
de.-oc esine gelir. O vakitte kabili ^tatbiç ol^fg. 
Binaenaleyh mesele tenevvür etmediği jçjp ,bjı 
noktai nazardan yeniden münakaşa ediltjj$|ç 
üzere kifayetin aleyhindoyim. 

REİS — Efendim! Kifayeti .müzakere Jtjyşk-
kmdaki takriri okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Encümenin tadili veçhile 
maddenin kabulünü teklif ederim 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi f ö t r 
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de -rejre 1§Q« 
yuyjrum. Kâfi görmiyenler lütfen «Uerpi. Jfeşİ-
dırsın, müzakerenin kifayeti kabul e^lmişjâr. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) 
fayet aleyhinde söyliyeeoğim. (Cceçti. 
(Handeler). 

REİS — Geçti efendim. Takrirler okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 

Evlerden beşinci madde mucibince #İjŞ^cak 
Tanzifat Vergisinin senevi alınmak su;retiyje 
t idil edilerek maddenin kaıbulünü teklif ..ey
lerim. 

^ fÜ-

Reşid Ağa 
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Riyaseti Colileye 
Beşinci maddenin Hükümetçe teklif olunan 

şekli daha muvafık olduğundan onun reye 
raz'ıni teklif eyleriz. 

12 Şubat 1340 
Mar.aş Mebusu Diyarbekir Mebuju 

Mİdhat Zülfiü 

Riyaseti Celi'leye 
Bir evin mutasarrıf (yani maliki) belediye

m i muhiti dairesi dâhilinde bukmnııyabilir. 
Bu takdirde Tanzifat Resminin belediyelerce 
müs^eeıerlerden istifası zarureti de hâsıl olur 
Binaenaleyh beşinci maddenin (Vergi e/in mu
tasarrıfından alınır) fıkrasının (Ve:\^i evin 
mutasarrıfından veya müstocirmden al mr) 
İpeklinde tadilini teklif ederim efendim. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddedeki Tanzifat Vergisinin se

nevi olarak kabulünü teklif eylerim. 
Ergani 

Kâzım Vehi'ji 
Riyaseti Celileye 

Bir kuruştan beşbin kuruşa kadar olan ha
nelerin bu vergiden istisnasını teklif ederim. 

Mug 
Osman Kadri 

Riyasete 
Arz ettiğim veçhile gerek nisbetin ıslahı, 

gerek noksanlarının ikmali zımmmcla maddenin 
Encümene iadesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tamah Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin son fıkrası bulunan (boş 

%âldîtı müddetçe evlerden Temd-at ve Tan-
;Mfit Vergisi alınmaz) fıkrası birtakım teşevvü-
$ati lAüstelzim olacağından bu fıkranın tayyını 
tâ&p U teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
1 — 5 000 1 

5 001 — 7 500 2 
7 501 — 10 000 3 

10 001 — 15 000 5 
1 5 001 •— 20 000 7,5 
20 OÖİ — 30 000 10 

Mütebakisi aynen. 
Nisbetlerin balâdaki arz edilen şekle ifrağı

nı teklif eylerim. 
Sivas 

Hâlis Turgud 
Riyaseti Celileye 

Beşinci maddeye, mesken olarak kullanılan 
evlerden, tâbirinin ilâvesini teklif ederim. 

Elâziz 
Naci 

HÂLİS TURGUD B. (Sivas) — Müsaade 
buyurursanız izah edeyim efendim. 

REİS — Takririniz reye vazedilirken izah 
edersiniz. Efendim, evvelemirde Hükümetçe 
teklif olunan şeklin daha muvafık olduğuna dâir 
bir teklif vardır. (Ret sûdalan) Bundan başka 
encümenin tanzim ettiği maddede bâzı tadilât 
icrasına dair teklifler vardır. Bunları da ay
rıca reye koymak lâzımgelir. Esas itibarîyle 
Hükümetin teklif ettiği şeklin kabulünü teklif 
eden takriri reye vaz'edeceğim. Hükümetin 
teklif ettiği şekli kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyacağım. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Beşinci maddede, Tanzifat Rüsumunun se
nevi olarak kabulüne dair Reşid Ağanın teklifi 
vardır. Bu teklifi kabul edenler lütfen eî kal-
dırsin. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim Turialı Hilmi Beyin takririni reye 
vaz'edeceğim. 

(Turiali Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul et-
miyenkr lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
takririni reyinize vaz'edeceğim. 

(Muş Mebusu Osman Kadri Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS —• Bu takriri kabsl edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vazedeceğim. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edüaie-
miştir. 

Konya Mebusu Mustâfa Feyzi Efendinin 
takririni reye vaz'edeceğim. 

(Mustafa Feyzi Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 
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REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Elâziz Mebusu Naci Beyin takririni reye 
vaz 'edeceğim. 

(Naci Beyin takriri tekrar okundu.) 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, ev kelimesi 

maksadı temin etmiyorsa ve mesken tâbirinin 
ilâvesini Heyeti Celile kabul ediyorsa biz de 

" kabul ederiz. Zaten maksadımız meskendir. 

E E t S — Efendim! Elâziz Mebusu Naci Bey 
evler tâbiri yerine mesken olarak kullanılan 
evler tâbirinin kabulünü teklif ediyor. Bu tek
lifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re-
ye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim! Karesi Mebusu Ahmed Süreyya 
Beyin takririni reye vaz'edeceğim. 

(Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS •— Bu takriri kabul edenler lütfen el 
ıkaldırsm. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiş
tir. 

Efendim! Sivas Mebusu Halis Turgud Be
yin takririni reyi âlinize vaz'edeceğim. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Müsaade 
buyurursanız izah edeyim. Efendim! Bu kanu
nu kabul etmekle malûmuâliniz belediyelere bir 
irat temin etmek esasını kabul ediyoruz. Şim
diye kadar belediyelerin varidatı olmadığından 
dolayı mühmel bir vaziyette kalıyorlardı. Ev
lerin (kıymetlerinin ne suretle yazılmış olduğu
nu , hep imiz biliriz. Burada beşbin kuruş deni
lince hatıra bir kulübe geliyor. Halbuki öyle 
değildir, bir evdir. Fakat fiyatlar gayet dûn
dur. Küçük miktarları biz nazarı itibara al
mazsak belediyelere varidat temin edemeyiz. 
O vakit Vehbi Beyin tetkik buyurdukları vazi
yet hâsri olmaz. Koca bir Ankara şehrinden 
yalnız ayda, yahut senede dörtyüz lira almış 
oluruz. Halbuki küçük miktarlar için küçük 
nisbette... Tunalı Hilmi Beyin işaret buyur
dukları şekilde prensip kabul edersek hem kıs
men icrayı adalet etmiş oluruz, hem de beledi
yeye vergi temin etmiş oluruz. Onun için ben
deniz verdiğim takrirde birden beşbine kadar 
bir, beşbin liradan yedibin beşyüze kadar iki, 
yedibin "beşyüz birden onbine kadar üç, onbin 

I liradan yirmibine kadar yedibuçuk, yirmibin 
liradan otuzbine kadar on kuruş teklif ediyorum. 
(Tenzil ettiniz sesleri) Hayır efendim! Müsaa-

I de buyurunuz. Burada ikibuçuk kuruş almı
yordu. Halbuki biz bunu tenzil ediyoruz. •Bir 
kuruş alıyoruz. Çünkü fukara sınıfıdır. Fakat 

I fukara sınıfını senede on kuruş ile Mükellef 
I tutabilmek epeyce bir meseledir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Haddi 
I âzamiyi nazarı dikkate alıyoruz. 

HÂLİS TURGUD B. (Devamla) — Haddi 
âzamiyi nazarı itibara almak suretiyle belediye-

I lere hakkı takdir verilmiyor. Eğer o esas. kabul 
edilmiş olsaydı bu şekilden vazgeçilirdi.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — 48 nci 
I maddeyi okuyunuz : 

HÂLİS TURGUD B. (Devamla) — 48 nci 
maddede belediyeye hakkı takdir vermiyor. Bu
rada tâyin edilen miktar âzami miktardır. Bi-

I rinci ve ikinci maddelerde tâyin edilmiş olan 
şekil âzami olup belediye meclislerine tenzilât ic
ra olunabilir diyor. İstediği kadar tenzilât ic
ra etsin! Onun için bendeniz bu şekilde teklif edi
yorum. Kabul edip etmemek Heyeti Aliyeye 
aittir. 

REİS — Hâlis Turgud Beyin takririni reye 
vaz'edeceğim. 

(Sivas Mebusu Hâlis Turgud Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

R E İ S — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

Efendim encümenin maddesinin son fıkrasın
da Tenvirat ve Tanzifat Vergisi diyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim tenvirat 
yoktur. 

REİS — Efendim maddesinin sonundaki 
(tenvirat) kelimesinin zait olduğunu encümen 
beyan ediyor. Maddeyi bu suretle tasfrih • edece
ğiz. O halde maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Dükkân, mağaza, otel, han, ha
mam, salhanelerden ve umuma açık sair mahal
lerden alınacak Tanzifat Vergisi beşinci madde 
mucibince takarrür ettirilecek verginin lâakal 

I rub'u miktarı zammedilmek üzere iki misli kadar 
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tezyidolunabilir. Bu vergi bu gibi mahalleri 
Iralanan sahipleri veya kiracılarından alınır. Boş 
kaldıkları müddetçe Tanzifat Vergisi alınmaz. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim Heyeti Muhtereme memleketimizin bilhas
sa şehir ve kasabalarımızın ümranını, nezafet ve 
taharetini istihdaf eden bir kanunu müzakere 
ediyor. Memleketimizin hududundan dışarı atlı-
yan her ferdimiz «Ah ne olaydı bizim de şu baş
kalarının idare ve tasarrufunda bulunan şehirler, 
kasabalar ve köyler gibi köylerimiz olsaydı» te-
menniyatiyle memleketimize avdet ediyor. Evet! 
Daima halkın ist itaati ile verginin sıkletini göz 
önünde tutmak lâzımgelir. Şu istifasına mezu
niyet vereceğimiz vergiler, masa raf i umumiyede 
sarf olunacak vergiler değildir. Bu vergiler, 
bir şehir, bir kasaba ile alfıkaclar bulunan gece -
gündüz içinde yaşıyan, orada doğup büyüyen in
sanlardan istifa edilecek vergilerdir. Bu vergi
ler, onun evinin kapısının önündeki pisliği, suyu 
ve saireyi yoluna koymak için istifa olunacaktır. 
Yani alman para emlâk sahibine iade olunuyor 
demektir. Para almak demek değildir. Yani ferden 
yapılacak bir işi ccmaaten yapmak suretiyle 
teshil ediyoruz. Şimdi zannediyorum ki her 
şehirli, her kasabalı bu noktada müttefik 
ve müttehittir. Sokaklarımızın, kasabalarımı
zın halinden müşteki olmıyan tek bir fert yok
tur. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Ho
cam! Bu hususta hiç itiraz eden yoktur. Ka
bul ediyoruz. 

HASAN FEHMÎ Ef. (Devamla) — 
Altıncı madde hakkında söylüyorum. Eğer I 
bu esas, kabul edilmiş ofsaydı bâzı tadilâtla I 
beşinci maddeyi başka şekilde kabul etmek I 
lâzımgelirdi. Şimdi bu altıncı madde ile - ki I 
bunda müttefik olmıyan bir fert, bir zat yoktur - I 
momeleketimizin şehir ve kasabalarını medeni bir I 
şehir, medeni bir kasaba haline getirmek ve bu I 
bapta yeni bir adım atmak arzu ediyorsak zaoıne- I 
derim ki bu nisb etler pek nakıstır. Biz de I 
yâr ve ağyara ve cihana karşı medeni, insani I 
•şehirler, kasaba'lar tesisine karar vermiş ol- I 
duğumuzu ve bu akideyi istihdaf etmiş ol- I 
duğumuzu kabul edeceğimiz kanunlarla ci- I 
kana ilân etmiş ve işe başlamış olalım. Bey- I 
efendiler : Şu acınacak ve ağlanacak hal- I 
lere nihayet vermek için teşebbüs etmiş ola- I 
hm. Beyefendiler! Binaenaleyh müstecirin- j 

den, ikamet eden insanda istifa olunacak şu 
vergileri, şu maddenin vergilerini, hattâ Hü
kümetin gösterdiği miktarı; bendeniz nok
san görüyorum. Tezyidedelim diyorum. Bu 
nokta, memleketimizin ümranı namına mü
him bir noktadır. Yani atmak istediğimiz 
adımlarla, nereye yürümek istediğimizi, is
tihdaf etmiş olduğumuz gayeleri ve harita
ları çizmiş olduğumuzu gösterelim ve bina
enaleyh hattâ Hükümetin teklif ettiği - han, 
hamam, otel gibi mebaniden istifa oluna
cak - vergilerin nisbetlerinin memleketin ima
rına, ümranına hadim olacak esaslarla tadil 
olunması için ve bu arzuyu izhar ederek en
cümene iade edelim. Ve bunu hasasten rica 
ederim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Mad
de iyidir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Hü
kümetin teklifi evlâ bittariktir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Başka 
maddelerde başka varidat vardır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Apart
man da ilâvesi lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bundan evvelki 
madde, meskenlere aidolan madde kabul 
olunduğu için bunun burada müzakeresi 

.varit değildir. Maahaza cevabını arz etmek 
için beyanatta bulunacağım. Meselâ kıy
meti muharreresi onbin kuruş olan bir evin 
kıymeti beş misli tezyided'ileeek, ellibin ku
ruş olacak. Binde beşten ellibin kuruşa (250) 
kuruş Devlet vergisi verecek. (250) kuruşun 
rub'u,yani62,5 kuruşu tekrar belediyeye gele
cek... Sonra onbin kuruş olduğuna göre (60) 
kuruş da Tanzifat Vergisi verecek. Demek 
ki Hükümete verdiğinin yüzde ellisinden faz
lasını mahakkak belediyeye verecektir. El
bette encümenimiz belediyelerin halini, mem
leketinin vaziyetini düşünerek mahza konu
lacak verginin nisbeti âdilânesini düşünerek 
koymuştur. Bundan evvelki madde kabul 
edildikten sonra bu madde hakkında müna
kaşa bile caiz değildir. Yalnız müsaade 
buyurülursa burada (apartman) kelim eşini 
de ilâve etmek lâzımdır. İkincisi; ifadede 
muakkatlık vardır. Onu izah edeyim. Bir 
kere (Dükkân, mağaza, otel, han, hamam, sal
hanelerden ve umuma açık sair mahaller
den (alınacak Tanzifat Vergisi beşinci m ad-



t : 100 İ2 . 2 . 1340 O : 2 

do mucibince belediyelerce tanzim edilecek 
cetvel mucibince alınacak ve ona zamimeten 
asgari * olarak yüzde yirmibeş behemahal 
zammedilecek, âzami de iki misline iblâğ edi
lebilecek denmektedir. Maddeden bu anlaşılı
yor. 

TÜNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Sa
hiplerinden veya kiracılarından alınır deni 
yor. Kiracının savuşup gitmesi ihtimalinden 
sarfınazar ediyorum. Bu bir taraf; lâkin 
daha bâzı vergiler vardır ki doğrudan doğ
ruya emlâk, yapı sahibinden alınması lâzım
dır. Burada kiracıyı terfik etmek, zannede
rim, biraz müşkülâtı mucibolacağı için yal
nız (doğrudan doğruya sahibinden alınır) de
mek doğru değil midir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bakı 
riız! Bundan evvelki maddede doğrudan doğ
ruya encümen müstacirlere teklif etmedi. 
Bir de meskenlerin vaziyeti malûm; fakat dük
kânlar ve şurada sayılan şeyler böyle mi-
<lir? Bir otel veya dükkân 1 0 - 2 0 gün ve
yahut bir iki ay için tutulur mu? Yoksa se
neden seneye tutulur ve müstecir sabittir, 
•belediye muhayyerdir, İster sahibinden ister 
müstecirinden alır. 

NUH NACİ B. (Kayseri) — Otel, apart
man diyorsunuz, pansiyonlar için bir şey söy
lemiyorsunuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Orada oturanlar 
için de ayrı vergi vardır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Mad
dede «Bu gibi mahalleri kullanan sahirvlc1-
rinden veya kiracılarımdan alınır» diyor. Şim
d i ifadei âlinizde belediye daireleri muh
tardır, hangisinden olursa alır diyorsunuz! 
Halbuki bu olamaz. İçinde müstecir yok
sa, sahibinin yedinde ise, kendisi kullana
caksa ondan alınacaktır, madde sarihtir. 
Yok eğer icara verilmiş cTe içimde müstecir 
varsa ondan alınacaktır. İhtiyar yoktur. Bu 
ciheti izah buyurunuz! 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim burada 
sahibi kullanılırsa evlâJbitıtariktir, tabiî ve
recektir. Yok sahibi kullanmaz da müs
tecir kulanırsa belediye muhayyerdir. İs
tediğinden alır. Sahibinden, veya arzu ederse 
müsteeird°n alabilir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bun
dan münazaa hâsıl olur. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bey
efendi! Bu şekilde olmaz. Müsaade ederse
niz bunun hakkında söyliyeceğim. 

DAHİLİYE VEKİLÎ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim ihtimal ki Hryeti Celilenizı tasdi 
ediyorum. (Estağfurullah sesleri) Tabiî takdir 
buyurursunuz ki bu ısrarım tabiî bir Hükü
met meselesi, falan değildir. Ancak belediye 
hukukunun ve terakkisinin müdafii oldu
ğumuzu zannettiğim için bunu Heyeti Celilenize 
musırran arz ediyorum. Evvelki madde geçti, 
şimdi ik'nci maddeye geldik. İkinci madde encü-
men'n kabul ettiği şekilde tasvip buyurulursa 
alınacak şey neden ibarettir? Meselâ bir han, ve
ya hamam gibi bir müesseseden alınacak miktarı 
âzami neye baliğ olacaktır? Âzami olmak üzere 
evvelki maddede aldığımız en yüksek kıymetli 
handan veya hamamdan (25) kuruş Buna bele
diyeler zaruri olmak üzere rub'u ilâve edecek
ler, yani altı kuruş on para ilâve edeceklerdir. 
Fakat eğer bunu kabul etmez de daha yükselte
cek olurlarsa nihayet yükselte, yükselte elli ku-
ru'i olabilecektir. Binaenaleyh böyle bir han ve-
va hamam gibi müessesenin şüphesiz ki, süprüıi-
tibü, tanzifatı çok o'acaktır. Ayda elli kuruşla 
bunların süprüntüsünü lâzımgelen tesisatı yapa
rak kaldırmanın imkân ve ihtimali yoktur. Bina
enaleyh rica ve istirham ederim. Bunlar hakkın
da kabul buyurulsun! Meskenler hakkında mer
hamet buyurdunuz, asgari miktarı kabul buyur
dunuz. Fakat esasen vazaifi umumiyeye küşade 
bulunan ve bu suretle para kazanan müesseseler 
hiç olmazsa kendilerinin tahammül etmiş oldukla
rı külfetler nisbetinde bir para tediye etsinler. 
Hükümetin Heyeti Celilenize teklif ettiği mik
tarın âzamisi (300) kuruştur, ayda vereceği (300) 
kuruştur. Yani günde (10) kuruş eder. Bir ha
nın veya otelin veya hamamın vereceği bu para 
zannederim ki, çok bir miktar değildir. Heyeti 
Celilenizı tasdi ediyorum. Fakat belediyelerin 
inkişafını istediğimiz içindir. Zaten bu vergiler 
tasavvur buyurulmasm ki, mevcut şehirlerimizde, 
yani köylerimizde tatbik edilecektir. Hayır ma
halli tatbiki belediyelerdir ve Belediye Kanu
nunda da görüleceği veçhile bütün Türkiye dâhi
linde âzami cem'an yekûn üçyüz merkezde tatbik 
edilecektir. Bu nokta i nazardan bu miktar çok 
bir ey değildir. Heyeti Celilenizin hiç olmaz
sa Hükümetin teklifini kabul buyurmanızı istir
ham ederim. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Usul hakkında bir 
şey arz edeceğim. Efendim encümende, Hükümet 
ile encümen birlik idi. Vekil Beyefendinin ifa
delerine bakıyorum. Bendeniz yanlış yola git
tiğimi zannettim. 

DAHİLİYE VEKttit FERİD B. (Kütahya) 
— Encümen müzakeresinde bendeniz bulunmadım. 

VEHBİ B. (Devamla) — Hükümetin memu
ru mahsusu, encümenin müzakeresinde bulunmuş 
ve o zat Nizamnamei Dahilî mucibince encümene 
gelmiş ve müzakere edilmiş ve bu hususta tara
feynin muvafakatiyle mesele halledilmiştir. Hat
tâ şu cetveli memuru mahsubunuzdan malûmat 
talebetmek suretiyle aldık ve yaptık. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Şahsi mâruzâtım olarak tasavvur buyurunuz! 

VEHBÎ B. (Devamla) — Burada başka bir 
şekle, konuyor. Halbuki encümende anlaştık. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Biraz bi
ze söz için vakit bıraksanız. 

VEHBİ B. (Devamla) —̂  Binaenaleyh encü
men ile Hükümet mutabık kalarak yapılmıştır. 
Bundan evvelki madde kabul edildikten sonra 
nisbeti bozmak zannederim, kanunun ahengini 
bozmak, demektir. 

İSMET B. (Çorum) — Encümenden bir nok
tayı. istizah edeceğim. Encümen namına izahat 
verilirken... 

REİS —Usul hakkında mıi 
İSMET B. (Çorum) — Eğer müzakere kâfi 

görülmüş ise sormıyayım. 
REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 

de yardır. Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye vaz'ediyprum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Müzake
renin kifayeti kabul edilmiştir. Efendim tadil 
teklifleri vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
; , Altıncı maddede «han» kelimesinden sonra 
kahve,.kıraathane, apartman kelimelerinin ilâve
sini teklif ederiz. 

Antalya , Sivas 
Ahmet Saki Hâlis Turgud 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddede (kiracılarından) lâfzının 

maddeden tayymı teklif ederim. 
12 Şubat 1340 

Bayezid 
Şefik 

Riyaseti Celileye . 
Müzakere kâfidir. Altıncı maddenin de encü

menin tadili veçhile kabulünü teklif ederim. 
_ Konya 

Kâzım Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Fıkrai ahîrenin (vergi, bu gibi mahalleri sa

hipleri bizzat kullanırlarsa sahipleririden, kiraya 
verilmiş ise müstecirlerinden alınır. Boş kaldık
ları müddetçe Tanzifat Vergisi alınmaz) şeklin
de tadilini teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

REİS — Efendim tadil tekliflerini reyi âlini
ze vaz'edeceğim. 

(Ahmed-Şâki ve Hâlis Turgud beylerin müş
terek takriri tekrar olundu.) 

REİS — Efendim bu teklifi kabul. edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın,. KabuLedlİ-
miştir efendim. Binaenaleyh madde şu şekli al
mıştır. «Dükkân, mağaza, otel, han, kıraathane, 
apartman, hamam, salhanelerden ve umuma ajık 
sair mahallerden.. » 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Bunlar mevcut ilâvj değil mi efendim? 

REİS — Evet efendim, şimdi Hasan Fehmi 
EfenÜiden bir takrir alıyorum. Bunda Hükü
metin teklifinin reye konmasını teklif ediyor. Ya
ni Hükümetçe gönderilmiş olan maddenin reye 
vaz'ını teklif ediyorlar. Bü teklifi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksiiii reye vaz'elliyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kİîdırsııi... İJferidim! 
Tereddüt hâsü olchı. Bir cfeîa Mka, reye vaz'e
deceğim Hükümetin teklif i veçhile maddeyi ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Aksini re
ye vaz'ediyorum. îtabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul edilmemiştir. Şu halde cti-
ğer bir tadil, teklif ini reye vaz'edeceğim. 

(Konya Mebusu Mustafâ Fehmi Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 

MUSTAFA FEY251 Ef. (Konya) — Efen
dim bu madde haliyle kalırsa nizaı muc'bolur. 
Hiçbir kânunda DeTediyeİeri böyle muhtar olarak 
bırakmak ğâyrlcaizdir. Biiıâenaİeyn bu emlâk 
sahipleri bizzat içinde oturüyörlarsâ tabiî on
dan almak lâzımgelhv müsteclre yerilmiş işe asıl 
mükellef olan onlar olmalıdır. Çünkü onların te-
mettülerine taallûk eden bir meseledir. Binaena-
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leyh kiracıların vermesi lâzımdır ve bu hususta 
bir takrir veriyorum. Takririmin kabulünü rica 
ederim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Reis Bey! Takrir 
sahibinden sual sormak mümkünse soracağım. 
Kiracı ayın yirmibeşinde haneyi terk ederse onu 
kim verecektir? Binaenaleyh bir kişiye hasretme-
lidir. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Mal sahibinden alın
malıdır efendim. 

MUSTAFA FEYZİ E l (Konya) — Efen
dim eğer boş kalırsa alınmaz, maddede sarahat 
var. 

REİS — Efendim! Takrir sahibi takrirlerini 
izah ettiler. Şimdi reyi âlinize koyacağım. Fık-
rai ahîresinin (Vergi, bu gibi mahalleri bizzat 
sahipleri kullanıyorsa sahiplerinden, icara veri
lirse müstechierden alınır, boş kaldığı müddetçe 
Tanzifat Vergisi alınmaz.) şeklinde tadilini tek
lif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi 
efendim. 

(Bayezid Mebusu Şefik Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim bu teklifi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. Binaenaleyh altıncı madde şu 
şekli aldı. 

Madde 6. — Dükkân, mağaza, otel, han, kah
ve, kıraathane, apartman, hamam, salhanelerden 
ve umuma acık sair mahallerden alınacak Tanzi
fat Vergisi beşinci madde mucibince takarrür et
tirilecek verginin lâakal rub'u miktarı zammedil
mek üzere iki misli tezyidolunabilir. Vergi bu 
gibi mahalleri kullanan sahipleri veya kiracıla
rından alınır. Boş kaldıkları müddetçe Tanzi
fat Vergisi alınmaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! «bu gibi 
mahalleri kullanan» kelimesine artık ihtiyaç kal
maz. «Bu vergi sahiplerinden alınır.» olacak. 

REİS — Efendim! (Vergi, bu gibi mahalle
ri kullanan sahipleri veya kiracılarından alınır) 
yerine (bu vergi sahiplerinden alınır. Boş kaldık-. 
lan müddetçe Tanzifat Vergisi alınmaz.) 

AHMED S İ K İ B. (Antalya) — Reis Bey! 
Sehvi mürettip var. 
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KÂZİM VEHBİ B. (Ergani) — Salhhane 
yerine salhane yazılmıştır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Türkçe yazılmış. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Türkee-
leşmiş bir kelimedir, binaenaleyh doğrudur. 

KÂZİM VEHBİ B. (Ergani) — Hayır... 
(Doğru sesleri.) 

REİS — Efendim, nasıl doğru ise öyle yazıl
sın! 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Salhane değildir. Salhhanedir. (Doğru sesle
ri.) 
— REİS — Efendim heyeti umumiyesiyle 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Madde kabul edildi. 

Madde 7. — Tenvir edilmiş mahallerde mev
cut ev, dükkân ve saireden alman Tanzifat Ver
gisinin nısfını tecavüz etmemek üzere mezkûr 
vergiye zamimeten Tenvirat Verigsi alınır ve bu 
vergi akaaratı resmiye ve vakfiyeye dahi şâmil
dir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efendim! 
Zannederim ki, bu kanundan maksat belediyele
re varidat bulmak, belediye vazaifini asri bir şe
kilde ileri götürmektir. Fakat şimdi şu madde 
mucibince meselâ tasavvur buyurun Perapalas, 
Tokatlıyan oteli ayda âzami 25 kuruş Tanzifat 
Vergisi verecektir. Çünkü 500 bin kuruş için âza
mi olarak 25 kuruş kabul etmişsinizdir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yanlış hesabediyor-
sunuz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Arz ede
yim efendim, âzami 25 kuruştur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Pekâlâ, vereceği ver
gi ne kadardır? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Beye
fendi! Kıymeti beş yüzbin kuruşa kadar olan 
boş otel ise 25 kuruş verecek. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Perapalas-
tan bahis buyurdunuz da onu soruyorum... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Perapa
las, o da yüzelli kuruştan fazlaya çıkmaz ya. Pe
rapalas oteli ayda 150 - 200 kuruş mu versin? 
Binaenaleyh bendeniz encümenden bir sual so
ruyorum. Eskiden, eski kanun mucibince, yani 
tadil ettiğiniz kanunda Tenvirat, Tanzifat, Mü
sakkafat Vergisi bittevlıit İstanbul'da % 25, taş
rada % 10 idi. Fakat mecalisi idare bunu tez-
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yit hakkına malik idi. Acaba bu eski kanun cari 
olurken Müsakkafat, Tenvirat ve Tanzifattan al
mış olduğumuz mebaliğ miktarını bu yaptığımız 
kanımla tezyit mi etmiş oluyorsunuz? Ben zanne
diyorum ki, böyle yirmibeş, âzami elli kuruş Ten
virat bedeli almakla çok korkuyorum ki, eski ka
nundan dûn hasılat elde edileeek. Fazla da olsa 
bizim istihdaf ettiğimiz gayeyi hâsıl edecek bir 
para koyamıyoruz zannederim. Böyle eski kanu
na hisbeten bu yaptığımız uzun, patırdılı kanun 
belediyeye de yüz lira, yüzelli lira fazla varidat 
getirecekse hiç faydası yoktur. Onun için bir 
kere encümenden soruyorum! Eski kanun muci
bince Müsakkafat, Tenvirat ve Tanzifat bittev-
hit almıyordu. Bunu alırdık. Birinci maddede 
Müsakkafat Vergisinin rub'unu verdik. Âlâ! 
Sonra beşinci maddede bir vergi ayırdık. Bu da 
iyi! Tenvir için yedinci maddede bir vergi ayır
dık. Bu da iyi! Fakat miktarı az olduğuna göre 
ve yine tekrar ediyorum (500) bin kuruş kıymeti 
olan bir otelin ayda (50) kuruş, Tanzifat, (25) 
kuruş da Ten Tenvirat Vergisi vermesi gibi cüzi 
bir meblâğ ile istihdaf ettiğimiz gayeye, zanne
derim, vusul mümkün olamıyacaktır. Zira beye
fendiler (500) bin kuruş kıymeti olan bir hane 
yirmibeş kuruş veriyor. Âlâ! Fakat yine (500) 
bin kuruş kıymeti olan bir otel (50) kuruş veri
yor. Rica ederim, bir otelle bir hane; biri yirmi
beş kuruş veriyor. Diğeri elli kuruş veriyor. Beş-
yüz bin kuruş kıymeti olan bir otelin süprüntü-
sü bununla mepsutan mütenasip midir? Yani 
yirmibeş kuruşu, elli kuruş yapmakla maksat hâ
sıl oluyor mu? Bir otelden nasıl oluyor da elli 
kuruş alıyorsunuz? Günlüğü kaç paraya düşüyor. 
Bugün tanzifat olmadığı zaman, soruyorum efen-
düerimize. Süprüntüleri attırmak için kaç kuruş 
veriyoruz? 

BİR MEBUS — On para vermiyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — On pa
ra vermiyorsanız o halde beyim güle güle otur. 
Efendiler! Bugün acaba şu karşıdaki hane araba 
gelmezse elli kuruşla süprüntüsünü attırmak 
mümkün müdür? Ve bunu attırabilir mi? Süp-
rüntüyü attıramaz. Fakat onlar kabul edildi. 
Hiç olmazsa Tenvir Vergisinde bunun mik
tarını artırınız. Meselâ: Mezkûr vergiye zami-
meten nısıf miktar diyeceğimiz yerde üç misli 
yapın,. bir şey deyin! Hiç olmazsa, Tenviratı 
artıralım. Yine tekrar ediyorum (500) bin ku

ruş kıymeti olan bir otelden yirmibeş kuruş Ten
virat Vergisi hiçtir. 

MUSTAFA B. (izmit) -r Teklif ediniz! 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Tekli

fe hacet yoktur. Hükümet teklif etmiştir. (Mev
cut ey, dükkân ve saireden belediye meclisince 
tâyin edilecek miktarda Tenvirat Vergisi alınır) 
Bunu bırakınız belediyelere ve belediye mecalisi-
ne... Mademki halkın kendi işini kendine bırak
mak taraftarıyız; Kalk Hükümeti diyoruz. Bıra
kın şunu belediyelere birader! Belediyelerde han, 
gibi, otel gibi, mağaza gibi şeylere beledice me-
ealisi bir karar versin; onlar tâyin etsin. Bende
niz Hükümetin teklifini daha muvafık görüyo
rum. Binaenaleyh bu verginin tâyini nisbeti 
belediye mecal isine bırakılsa daha muvafık olur; 
zannediyorum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERID B. (Kütah
ya) — Hükümetin teklifinde tenvirat varsa 
alacaktır, yoksa kayıt öyledir. 

MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Tabiî ten
virat varsa alacaktır, yoksa neyi alacaktır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Mazhar Müfid Beye
fendi bir sual sordular. Bu kanun ile temin edi
len vergi, bundan evvel alman vergiyi temin 
ediyor mu? Bundan bir kere yekkalem, beledi
ye meclisinin reyine de lüzum kalmaksızın iki-
buçuk misli alalım. Çünkü evvelki kanunu ar
zu buyurursanız getirir okurum. Eskiden 
bu vergi yüzde onunu tecavüz etmemek üzere 
meclisi umumiler karariyle veriliyor idi. Şim
di ise bu yüzde yirmibeşi doğrudan doğruya 
maliye tahsil edip verecek. Sonra biliyorsunuz 
ki Avans Kanunu ile küsuratı munzamına kalk
tı. O yüzden yirmibeş İd deminki birinci ve 
ikinci maddelerde terk ettiğimiz yüzde yirmi-
beştir. Binaenaleyh bu; esasen hadli âzami ola
rak temin edilmiştir. Bu endişe yoktur. 

ikincisi, fazla olarak şimdi Tanzifat Res
mi de vardır ve bu Tanzifat Resmini demincek 
arz etmiştim. Geçen maddelerde akarat için 
dahi iki misil olarak alınacaktır,! diye kabul 
edilmiştir. Vergisi de esasen iki misildir. Buna 
yüzde beş zammettikten sonra bir de Avans Ka
nunu mucibince yine iki misil alınacak, işte 
şimdi o iki mislin yüzde yirmibeşi alınacak. 
Tenvirat Resmi için belediye - eğer tenvir et
miş ise - ayrıca bir resim daha alacaktır. Yani 
eski aldığımız vergilerin eğer haddi âzamisi
ni tatbik edecek olursak yüzde ikiyüz ellisini al-
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mış oluruz. Bu mesele böyledir, maddelerin 
ruhu budur. Yani eski aldığımız vergilerin şim
di yüzde ikiyüzellisini almış oluyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) —Bir şey 
yapmak için böyle yüzde 20 - 50 vergi kâfi mi
dir? Eski aldığımız vergi ile esasen bir şey yap
madık ki... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Avans Kanuniyle yüz
de yirmibeşin sekizini alıyorduk. Geçen sene 
zatıâliniz Muvazene Encümeninde idiniz. Sü
lüsünü veriyorduk. Şimdi tamamını veriyo
ruz. Üç misli oradan alıyoruz. Fazla olarak bir 
misil daha alıyoruz, oluyor yüzde ikiyüz. Yüz
de elli de buradan zammediyoruz. Binaenaleyh 
aldığımız vergi, yüzde 250 kuruş oluyor. Eğer 
daha ziyade tahammül varsa yapınız! 

MAZHAR MÜFID B, (Denizli) — Zatıâliniz 
bu vergilerle belediyelerin yola gireceğine 
kaani iseniz bir şey diyemem. 

VEHBÎ B. (Karesi) —• Biz bu hesabı uzun-
uzadıya encümende görüştük ve öylece arz 
ettik. 

REİS — Fuad Bey buyuturı! 
Dr. FUAD B. (KırkkiHse) ~ Betideniz Hü-

kümetiıi teklifi lehinde söyliyecektim. Mazhar 
Müfid Bey söylediler, vazgeçtim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair teklif 
vardır. 

HÂLÎS TURÖÜD B. {Sivas) — Müzakere
nin kifayeti hakkında tahrirî tfeklif yoktur. 

REİS — Müzakerenin kifayeti için tahrirî 
teklife lüzum yoktur. Bir maddenin löhinde ve 
aleyhinde söz söylendikten sonra her meboıs ki
fayeti müzakereyi taleıbedeıbilir. Madde gayet 
sarihtir. 

HÂLİS TÜRGÜD k (Sivas) — Bendeniz 
de aleyhinde Ö8z istiyorum. 

Efendim! Mİdtîe tenevvür etmeden kâfidir. 
sesleri ile birçok yapacağımız şeyleri ihlâl edi
yoruz. Altıncı maddeyi 'aynen kabul ettiniz. 
Rica ederim, ey ile apartman, otel bir midir? 
Mazhar Müfid Bey nöktai. nazarında isabet bu
yurmuştur. Şimdi b&flbi'n kuruşluk bir evden 
yaz para alıyorsunuz. Yalnız beşbin kuruş ti
caret eden bir âdâmdan da yine yüz para.. 

ALI RIZA Ef. (Amasya) — Üç kuruş otuz 
para... 

HÂLİS TURGUD B. (Devamla) — Rica 
ederim, mesele tenevvür etmemiştir. Ancak elli 
para zam yapıyorsunuz, bunda fazla bir şey 
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yoktu. Mesele tenevvür edemiyor. Berideniz 
birinci maddede dahi aynı mahzuru gördüm 
Ve bundan dolayı müzakerenin ademikifayeti 
hakkında söz aldım. Burada da öylece evler, diöt-
kânlar, mağazalar, oteller müsavi tutuluyor. 
Yarın belediye bir mahalleye bir lâmba koya
cak, 70 - 80 evden aynı vergiyi alacaktır. Hal
buki en ehemmiyetli yer, çarşıdır. Oraya da 30 
tane lâmıba koyacak, oradan da aynı vergiyi 
alacak, bu doğru mudur? Yani ev ile mağaza
ların bulunduğu yer müsavi midir? Sonra al
tıncı maddede geçti. Memleketleri en ziyade 
kirleten, dükkânlar oteller, mağazalardır. Bun
lar; umumi caddelerdedir. Şimdi onlarla evler 
müsavi midir? Rica ederim yedinci maddede
ki meseleyi ayırınız. Evler için ayri diğerleri 
için ayrı birşey alınız. Meselâ evler için nisif, 
diğerleri için bir misli, iki misli tezyit bu
yurun ! 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Bunu belediyelere bırakın! 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini 
reyinize vaz'ediyorum. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, aksini reye 
'koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Mü
zakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Takrirleri okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin «vergisinin nısfını tecâ

vüz etmemek üzere» fıkrasının «vergisinin bir 
mislini tecavüz etmemek» suretiyle tadilini tek
lif ediyorum. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Eve nısıf; diğer akaarat ve saireye iki mis

li zammı teklif eylerim. 
Sivas 

Hâlis Turgud 

REİS — Evvelemride Hâlis Turgud Beyin 
takriıCni reyi âlinize vaz'edeceğim. Mesken
ler için nısıf, akaarat ve saire için iki misli 
zammı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler «1 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. O halde 
madde şu şakli aldı. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERÎD B. p t i -
tahya) — Encümene gitsin! 
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İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Hacet 

yok. 
BEİS — Ona göre tashih olunmak üzere 

maddeyi encümene gönderiyoruz. Sekizinci 
madde okunacaktır efendim. 

Madde 8. — Türkiye veya vilâyet haricin
den gelecek, han, otel, pansiyon ve misafir
hane gibi mahallerde ikamet eden yerli ve 
esenebi her fertten ikametleri müddetince yev
miye bu gibi müesseselerde verecekleri ücre
tin yüzde onu nisbetinde belediyeler için 
bîr İkamet Vergisi alınır. Bu vergileri mez
kûr müesseseyi idare edenler ücretle bera
ber tahsil ve hafta nihayetlerinde belediye 
veznesine teslim etmeye mecburdurlar. Be
lediyeler istedikleri zaman mezkûr müesse
selerin Belediye Hissesine ait hesabatmı tef
tiş edebilirler. 

Tahsil için bulunanlardan ve başçavuşa 
kadar (başçavuş dâhil) bilûmum asker ve 
j&û'darma efradından bu vergi alınmaz. 

REİS — Buyurun Hilmi Bey! 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozck) — Ora 

da bir (ve) noksan Reis Beyefendıi : Tahsil 
için bulunanlardan ve başçavuşa kadar ola
cak... 

* TUNALI HÎLMl B. (Zonguldak) — Efen
diler! Adalet noktai nazarından ve bu mad
dede müsavat gözetilmek itibariyi e zan 
Kumca encümenimiz veyahut Dahiliye Vekâ
letimiz oldukça derin bir hatada bulunu
yor, veyahut epeyce komünist olmuş diye-

Efendiler! Oğlum Ankara'ya geliyor. Tah 
sil edecek. Bir handa, -otelde sürünecek. On 
dan '-% 10 alınacak.. (Vermiyecek sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. * (Bozok) — Tah 
sil için gelenlerle başçavuşa kadar bilûmum 
asker -ve jandarmalar vermiyecek. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Mü
saadenizle oraya dokunayım. Oğlum bana 
yüze kadar say dediğim zaman yüze kadar 
sayar. 99 a kadar saymaz. Arkadaşlar! BİL 
mem-Türkiye'de ne usuldür bu? Yüzbaşı rüt
besine kadar olanlara şu yapılabilir diye bir 
fıkra geçer. Sonra antprantez veyahut bu 
yorduğunuz gibi söyliyeyim; dahilî mûtarıza 
(Yüzbaşı dâhil) gibi bir fıkra daha ilâve 
olunuyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Ka
dar dendikten sonra intiha da dâhildir. Bsn 

İstanbul'a gittim deyince Haydarpaşa'ya ka
dar gittiğim mi anlaşılıyor? Makamı Riya
set veyahut karşımdaki arkadaş ihtar bu
yurdular. Şöyledir falan diye.. Halbuki 
arkadaşlar! Bu ifade gayet zayıftır. Bu fık
rada tahsili için bulunanlardan başçavuşa 
kadar askerler ve jandarmalar dâhildir de
niyor. Rica ederim ve tekrar ediyorum. Be
nim oğlum geliyor. Ankara'da tahsiline de
vam edecek, han köşesinde sürünüyor ve bu 
esnalarda % 10 alıyorsunuz. (Almıyoruz ses
leri) 

REİS — Orada bir (ve) eksiktir, efendim. 
Tahsilde bulunanlardan almmıyacak. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Pek
âlâ kabul ettim. Benim oğlum İstanbul'dan 
geliyor. Burada ticaret edecek. Yani'niiî 
oğlu, Komparsom'un oğlu kaçmış, bilmem ne
reden gelmiş, pasaportsuz geliyor. O da 
% 10 mu. verecektir arkadaşlar? 

AHMED S İ K İ B. (Antalya) — Reis 
Bey. Bir (ve) eksiktir. Mürettip hatası olarak. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Şimdi 
efendim! Tahsil için olanları kabul ettim. 
Sonra arkadaşlar! Bu gayet mühim bir esas
tır. Hariçten gelen bir ecnebi ve vilâyet 
haricinden gelen diğer bir Türkiyeli burada 
yerleşip kalmıyor. Daima otelde, pansiyon
da bulunuyor. Bundan da daima % 10 na
sıl alınabilir? Sonra burada başka bir şey 
daha vardır. Belediyeciliğin esası nedir? Gö-
zetilmemiştir. Nasıl ki ecnebi ile yerli ara
sındaki fark ve milliyetçilik esası gözetilme-
miştir. Arkadaşlar! Kalecik'ten değil, şura
dan gelen benim bir köylüm buraya tica
ret için geliyor. Bu, belediyenin kaldırım
larını ve sairesini kullanıyor demektir. O 
halde o köylü de mutlak surette İstanbul'dan 
ve taşradan gelen bir .vatandaş gibi bu İka
met Vergisini vermeye mecburdur! 

VEHBİ B. (Karesi) — Aferin köylücü!.. 
(Handeler) 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim! 
Müsaade buyurunuz. Kalecikli bir milyoner bu
raya geliyor. Ankara Vilâyetinden olduğu için 
% 10 vermiyor. Yine tekrar ediyorum. Ben, 
bitaraf bir adamım. Şuraya bir saat uzakta 
benim milyoner köylüm geliyor, burada mil
yonlar kazanıyor. 
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ESAD Ef. (Menteşe) — Nerede öyle 
köylü! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) ^ - Ge
liyor, para vermiyor (Gürültüler) Rica ede
rim, bendeniz iyice düşündüm. Maalesef 
vaktin müsaadesizliği dolayısiyle vergi ile 
% 10 nisbetsizliği arasındaki farkı bir türlü 
tesbit edemedim. Ondan dolayı Heyeti Âli-
yenize bir teklifte bulunâmıyacağım. Şu hal
de - mecburum - teklif ediyorum : Bu madde, 
arz ettiğim esaslar mucibince tesbit edilmek 
üzere encümene iade olunsun' (Hayır sesleri) 
Hayır diyen arkadaşlarıma Türklerle ecne
biler müsavi olamaz diyeceğim. 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Efendim bir 
memur veyahut herhangi bir kimse bir mas
lahatı resmiye veya hususiyenin takibi için 
An'kara'ya gelip Taşhanda veyahut bir pan
siyonda sefalet içersinde kalsın, her gece 
için 70 - 100 kuruş arasında bir ücret ver
sin! Sonra ondan bir de İkamet Vergisi na
mında bir vergi alınsın! Doğrusu bendinizin 
bu hikmeti akli'ka'sîrim bir türlü anlamadı. 
Bunu almak lâzımgelirse pansiyon sahibin
den, otel sahiplerinden, bu muhtekirlerden 
almalıdır. Ecnebilerden İkamet Vergisi almak 
zaruridir. Bendenize kalırsa madde yalnız ec
nebilere tahsis edilmelidir. Ecnebilerden İka
met Vergisi alınması zaruri ise de malûmuâli-
leri Avrupa şehirlerinde İkamet Vergisi gayet 
ağır alınır. Kapitülâsyon belâsını ref ettiğimiz 
cihetle muamelâtı mütekabile esasının kabulü za
ruri oldu. Onun için bizim bugün burada ecnebi
den aldığımz vergi o ecnebinin memleketinde 
alınan vergiden noksan ise aynı nisbete iblâğ 
etmek zannederim zaruridir ve encümeni muh-
teremenin de bu noktai nazara iştirakini ümide-
derim. Bir de takrir takdim ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim! 
Hükümetin teklifi ile encümenin teklifi ara
sında.. 

VEHBİ B. (Karesi) — Vekil Beyin teklifi 
deyiniz. . . . . . . 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla)— Epeyce 
fark var. Hükümet, bu İkamet Vergisini tica
ret seyahat maksadiyle muvakkaten gelenlere 
teşmil ve tahsis ediyor. Fakat görülüyor ki en
cümen bu (muvakkati) kaldırıyor. Vilâyet ha
ricinden kim olursa olsun geldi mi behemehal 
ikamet Vergisi alınmasını istiyor. Şimdi beye

fendiler! Meselâ Ankara'da bâzı memurlar, ef
rat - kim olursa olsun, - yirmi liraya bir ev bul
muş, başını sokmuş, binaenaleyh o vergiden 
muaf, aynı suretle bu memlekette oturmaya mec
bur olan bir zavallı ev bulamıyarak pansiyona 
girmiş. Ne kabahati var? Yani ev bulamadığı 
kabahat mi oluyor? (Pansiyonda oturuyorsun, 
İkamet Vergisi vereceksin.) Bu ne demek? Pan
siyonda oturanlara bendenizce diğer maddede 
olduğu veçhile Hükümetin teklifi daha ensep-
tir. Zira hiç olmazsa (muvakkaten gelen) di
yor ve sonra bir şey daha var, eğer Hükümetin 
teklifi kabul olunacak olursa (tahsil için ge
lenler, başçavuşa kadar asker olanlar, jandar
ma olanlar) kaydına da lüzum kalmaz. Muvak-; 

katen gelenlerden bir İkamet Vergisi alınır. 
Seyahat ve ticaret maksadiyle gelen seyyah 
ve misafilerden İkamet Vergisi alınsın diyor.-
Bendenizce bu daha münasip ve daha muvafık
tır, öteki biraz ağır oluyor. Ev bulamıyan ver
giye tabi, ev bulan vergiden muaf; bunun al-: 
tından bu çıkıyor. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Ev bulan da o 
vergiye tabi.. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Zatıâli-
nizden ikamet Vergisi almmıyacaktır. Fakat za
vallı kâtip Ahmed Efendi ev bulamadığı 
ve pansiyonda kaldığı için vergi versin ayrı
ca kiradan başka para versin! Bu adalet ise 
kabul ediniz. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Ben, o evde 
oturmazsam boş kalacak, vergi vermiyecektir. 

MAHZAR MÜFİD B. (Devamla) — Vergi 
vereceğim diyen evden çıkmazsın ki.. 

REİS — Efendim başka söz istiyen rüfeka 
yoktur. Kifayeti müzakereyi reye koyacağım. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın, 
aksini reye koyuyorum. Kâfi görmiyenler lüt
fen el kaldırsın müzakere kâfi görülmüştür., 

Takrirler var okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 

Sekizinci maddenin nihayetine fıkrai âtiye-" 
nin ilâvesini teklif eylerim. 

Ecanipten alman vergi; tabi olduğu mem
leketteki Türkiye tebaasından alman vergiden 
noksan ise aynı nisbete iblâğ olunur. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 
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Riyaseti Celileye 
Hükümetin teklifinin reye konulmasını tek

lif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Reis 

Beyefendi! İki kelime ile izaha müsaade buyu-
rulur mu efendim? 

REİS — Gayet sarih olduğu için Heyeti Ce-
li'le izahtan müstağni görüyor. 

Efendim! Mazhar Müfid Bey Hükümetin 
teklifinin reye vaz'edilmesini teklif ediyorlar. 
Bundan başka Şükrü Beyle Kâzım Beyin se
kizinci maddenin tayyedilmesin© dair teklifleri 
vardır. Tay teklifini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Sekizinci maddenin tayymı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim! Sekizinci maddenin tayymı teklif 
'ediyorlar.. Anlaşılmıyacak bir şey yok. Alîsini 
reye vaz'ediyorum. Sekizinci maddenin tayymı 
kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Sekizinci 
maddenin tayyı kabul edilmemiştir. 

Efendim! Osman Kadri Bey; Hükümetin 
teklifinin sekizinci madde olarak kabulünü tek
lif ediyor.. Bu teklifi kaıbul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Encümenin teklifini reyi âlinize koyaca
ğım. Encümenin teklifini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Encümenin teklifi kalbul edil
memiştir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Saihib) — 
O halde ne oldu? M'adde tayyedildi demektir. 
Maddenin tayyedilmemesi karargir oldu. Ar
kasından şöyle oluyor, böyle oluyor, madde 
tayyediliyor. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Madde 
tayyedilmez. Yeniden madde tertibedilmelidir. 
(•Gürültüler). En mühim bir mesele tahaddüs 
etmiştir. Reis Bey müsaade buyurursanız izah 
edeyim. Evvelce maddenin tayyı reye vaz'edil-
miştir. Ademitayyı hakkında bir ekseriyet ta
hakkuk etmiştir. Şu halde eğer tay kabul edilse 
idi zaten ikinci defa reye vaz'etmek zarureti 
olmıyaeaktı. Binaenaleyh burada çarei hal, son 
reye vaz'edildiği zaman leh ve aleyhinde ta
hakkuk eden âzânm miktarı mecmuu mevcu
dun ekseriyeti midir; değil midir? Meselâ her

hangi bir mesele reye konuluyor. On el kaldırı
yor. Aksi reye konuluyor. Beş el kalkıyor. Fa
kat ne beş el, ne on el o maddenin tesbi'tine 
veyahut tayyına kâfi değildir'. 

REİS — Efendim! Müstenkif de olaJbilir. 
Tadil tekifi de yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tadil tek
lifi vardır. Reis Bey. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Başka tadil 
teklif i. yoksa o halde encümene gidecek. 

İSMET B. (Çorum) — Tadil teklifi var mı
dır, Reis Beyefendi? 

REİS — Hayır efendim, encümenden tadil 
teklifi de yoktur. Yalnız Hasan Fehmi Efen
di, verecekleri ücretin yüzde onu nisbetinde be
lediye için fıkrasının verecekleri ücretin yüz
de on -beşe iblâğını teklif .ediyor. 

İSMET B. (Çorum) — Öyle ise ona rücu 
ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey, 
kalbul edilmiyen encümenin son şeklidir. 

REİS — Efendim encümene iadesine dair 
bir teklif de yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümene veriniz! 
REİS — Hükümetin teklifini reye koydum. 

Heyeti Celileniz reddetti. Encümenin teklifini 
de reye koydum. Heyeti Celileniz yine reddet
ti. O halde madde yoktur. Tayyedilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ekseri
yet yoktur. Tekrar reye konmasını teklif edi
yorum. (Gürültüler). 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Saıhilb) — 
Tekrar encümene iade etmek lâzımgelir. 

REİS — Tekrar reye koyacağım. (Gürül
tüler). 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey müsaade 
buyurunuz! Evvelce maddenin tayyı kaıbul 
edilmedi. Encümenin maddesi de aynen kabul 
edilmedi. Binaenaleyh Heyeti Umumiye tadili 
arzu ediyor demektir. Bize, encümene iade edi
niz! Heyeti Umumiye müsaade buyursun! Tek
rar müzakere edelim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Encü
mene iadesini reye koyunuz Reis Bey! 

REİS — Sekizinci maddenin encümene iade
sini teklif ediyorlar. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Mesele hallol
muş, bitmiştir. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Madde kal-
mamıştı^r, yoktur efendim. 
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REİS — Sekizinci maddenin encümene iade
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın!. Encümene iadesi kabul edildi. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

REİS — Hayır efendim! Olamaz. 
ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Nasıl olmaz efendim? 

Daha evvel istedim. 
REİS — Encümene iadesini reye koymamış

tım. Ekseriyet maddenin encümene gitmesi su
retinde tecelli etti. Efendim! Bundan evvel en
cümene tevdi ettiğimiz yedinci madde encümen
ce tadil edilmiş ve Heyeti Celilenize -gelmiştir. 
Yedinci maddenin müzakeresine geçiyomuz. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Hakkı kelâmım yok 
mu Reis Bey? 

REİS — Yedinci madde hakkında söz isti
yor musunuz? 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Usul hakkında. 

REİS — Hangi usul hakkında,? 
ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Zatıâliniz tarafından 

yapılan usul hakkında! 
REİS — Ekseriyet 'böyle talelbetti ve teeelli 

etti. Rica ederim karar böyle tebliğ edilmiştir. 
Ekseriyet böyle iştiyo.r. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — O halde sözümüz yok! 
Oradan bağırdım, söz istedim, vermediniz! 

- İstemediniz efendim! 

2.1340 O : 2 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Hakkı kelâmımız yok
sa başka. 

REİS — Ben sizin söz isıtediğinize vâkıf 
değilim. Yedinci madde encümene iade edil
mişti... 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Encümene iade sözü 
yanlıştır. Söz istiyorum. 

REİS — Mevzuubahsolan yedinci maddedir. 
Bilerek söz isteyiniz rica ederim. Efendim en
cümene iade edilen yedinci madde şu şekli al
mıştır. «Tenvir edilen mahallerde mevcut ev
lerden alınan Tanzifat Vergisinin nısfı; dük
kân ve saireden alınan Tanzifat Resminin iki 
mislini tecavüz etmemek üzere...» Rica ederim 
iyi yazılmamış, iyice yazılsın! 

VEHBİ B. (Karesi) — Yazdık efendim. 
REİS — Rica ederim, düzeltiniz efendim. 
ZÜLFÜ B. (Diyar-bökir) — Efendim! Ye

dinci madde encümene gitti, encümenden geldi. 
lî iıüyorsunıız ki hâlâ tashih edilmemiştir. Böy
le aeele ile çarçabuk kanun yapılır mı? Bir güu 
sonra olsun; daha iyi olur. 

REİS — Efendim! Kanunun behemehal bu
gün çıkması lüzumuna dair bir fikir yoktur. 
Maddeyi tashih ettiler. Bu ufak bir tashihat-
tan ibarettir. 

Yarın saat birbuçukta içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müsakerat saat : 6,7 

«**» t>m<i » • 
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Sayım Kanunu hakkında ikinci defa istihsal edilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkif 

(Kabul edenler) 

152 
147 

4 
1 

Artvin: Hilmi Bey; Ardahan: Talât Bey; 
Adana: Kemal Bey; Amasya: Esad Efendi, Ali 
Rıza Efendi, Nafiz Bey; Antalya,: Ahmed Saki 
Bey; Ankara: İhsan Bey, Şakir Bey; Aydın: 
Tahsin Bey, Edirne: Faik Bey; Orduı Hamdi 
Bey, İsmail Bey, Halil Bey; Erzincan Sabit 
Bey; Erzurum: Câzim Efendi, Halet Bey, Ziya 
Bey, Münir Bey; Er tuğrul : Halil Bey, Dr. Fik
ret Bey, Râsim Bey; Ergani : İhsan Hâmid Bey; 
İzmir: Osmanzade Hamdi Bey, Mahmud Celâl 
Bey, Rahmi Bey, Şükrü Bey; İsparta: Hâfiz 
İbrahim Efendi, Mükerrem Bey, Hüseyin Hüsnü 
Efendi; İstanbul: İsmail Canbolat Bey, Hüse
yin Rauf Bey, Ali Rıza Bey, Ali Fthi Bey, Sü
leyman Sırrı Bey, Hamdi Bey; Eskişehir: Ab-
dulah Azmi Efendi; Elâziz: Hüseyin Bey, Mu-
hiddin Bey, Mustafa Bey, Naci Bey; Urfa: 
Şeyh Safvet Efendi, Ali Bey; İzmit: Mustafa 
Zeki Bey, Safvet Bey, İbrahim Bey, Şükrü Bey, 
İbrahim Süreyya Bey; Beyazid: Şefik Bey, Sü
leyman Sudi Bey; Bursa: Mustafa Fehmi Efen
di; Bozok: Süleyman Sırrı Bey, Hamdi Bey; 
Bolu: Şükrü Bey, Emin Cemal Bey; Biga: Meh
met Bey; Tekirdağı: Cemil Bey; Tokacl: 
Mustafa Bey, Canik: Cavid Paşa, Süleyman 
Bey; Cebelibereket: Avni Bey; Çorum: İsmet 
Bey, İsmail Kemal Bey, Mustafa Bey; Hakkâri : 
Nazım Bey; Dersim: Şükrü Bey, Feridun Fikri 
Bey; Diyarbekir: Mehmed Bey; Denizli: 
Mazhar Müfid Bey, Nceib Ali Bey; Zongul

d a k : Ragıb Bey, Halil Bey, Yusuf Ziya Bey, 

Tunalı Hilmi Bey; Rize: Ekrem Bey, Esad Bey, 
Ali Bey, Fuad Bey, Rauf Bey; Siird: Halil 
Hulki Efendi, Mahmud Bey; Sivas: Hâlis Tur-
gud Bey, Râsim Bey, Muammer Bey, Ziya Bey; 
Siverek: Kadri Efendi; Saruhan: Kemal Bey; 
Trabzon: Hasan Bey, Rahmi Bey, Ahmed Muh
tar Bey; Gazianteb: Hâfiz Şahin Efendi, Kılıç 
Ali Bey; Kırkkilise: Dr. Fuad Bey; Karesi: 
Vehbi Bey, Ahmed Süreyya Bey, Haydar Âdil 
Bey, Ali Şuuri Bey, Mehmed Vehbi Bey; Ka-
rahisarı Şarki: İsmail Bey, Ali Süruri Efendi; 
Karahisarı Sahib: Ruşen Eşref Bey, Sadık Bey, 
İzzet Ulvi Bey, Kâmil Efendi, Musa Kâzım 
Bey, Ali Bey; Kastamonu: Ahmed Mahir Efen
di, Hasan Fehmi Efendi, Hâlit Bey, Ali Rıza 
Bey, Mehmed Bey, Veled Çelebi Efendi; Kozan: 
Ali Sadi Bey; Konya: Kâzım Hüsnü Bey, Mus
tafa Efendi Mustafa Feyzi Efendi; Kırşehir: 
Ali Rıza Bey, Mahbub Efendi; Kayseri: Sabit 
Bey, Nuh Naci Bey; Gelibolu: Celâl Nuri Bey; 
Gümüşane : Veysel Rıza Bey; Kângırı: Rif at 
Bey, Ziya Bey, Mustafa Abdülhalik Bey; Kü
tahya: Ahmed Ferid Bey, Ragıb Bey, Seyfi 
Efendi; Giresun: Şevket Efendi, Musa Kâzım 
Bey; Mardin: Derviş Bey, Necib Bey, Yakub 
Bey; Mersin; Besim Bey; Maraş: Tahsin Bey, 
Hacı Mehmed Efendi, Midhad Bey; Malatya: 
Hacı Bedir Ağa, Reşid Ağa; Menteşe: Esad 
Efendi, Yunus Nâdi Bey; Muş: Hacı İlyas Sa
mi Efendi, Ali Rıza Bey; Niğde: Galib Bey; 
Van: Hakkı Bey, İbrahim Bey, Münib Bey; 

(Reddedenler) 

Bursa: Refet Bey, Diyarbekir: Zülfü Bey, | Siverek: Mehmed Efendi, Mardin: Abdülgani Bey. 

(Müstenkifler) 

Ergani : Kâzım Bey. I 
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Meskukât darbı hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vaz'ı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 153 
Kabul edenler : 140 
Reddedenler : 8 
Müstenkifler : 5 

(Kabul edenler) 
Artvin: Hilmi Bey, Ardahan: Talât Bey, 

Adana: Kemal Bey, Aksaray: Neşet Bey, Amas
ya: Esad Bey, Ali Rıza Bey, Nazif Bey, Antal
ya: Ahmed Saki Bey, Ankara: İhsan Bey, Şakir 
Bey, Ay dm: Tahsin Bey, Edirne: Faik Bey, 
Ordu: Hamdi Bey, Halil Bey, İsmail Bey, Erzu-
zurum: Münir Bey, Câzim Efendi, Halet Bey, 
Ertuğrtıl: Halil Bey, Dr. Fikret Bey, Rasim Bey, 
Ergani: İhsan Hâmid Bey, İzmir: Osmanzade 
Hamdi Bey, Şükrü Bey, Mahmud Celâl Bey, 
İsparta: Hafız İbrahim Efendi, Hüseyin Hüsnü 
Efendi, Mükerrem Bey, Eskişehir: Abdullah 
Azmi Efendi, Elâziz: Muhiddin Bey, Mustafa 
Bey, Naci Bey, Urfa: Şeyh Safvet Efendi, Ali 
Bey, İzmit: İbrahim Bey, İbrahim Süreyya Bey, 
Ahmed Şükrü Bey, Mustafa Zeki Bey, Safvet 
Bey, İstanbul: İsmail Canbolat Bey, Hüseyin Ra
uf Bey, Hamdi Bey, Ali Rıza Bey, Fethi Bey, 
Süleyman Sırrı Bey, Bayezid: Şefik Bey, Süley
man Sudi Bey, Bursa: Mustafa Fehmi Efendi, 
Refet Bey, Bozok: Hamdi Bey, Süleyman Sırrı 
Bey, Bolu: Şükrü Bey, Emin Cemal Bey, Biga: 
Mehmed Bey, Şükrü Bey, Tekirdağ: Cemil Bey, 
Tokad: Mustafa Bey, Canik: Cavicl Paşa, Süley
man Necmi Bey, Cebelibereket: Avni Bey, Ço
rum: İsmail Kemal Bey, Denizli Necib Ali Bey, 
Dersim: Ahmed Şükrü Bey, Feridun Fikri Bey, 
Rize: Esad Bey, Ekrem Bey, Rauf Bey, Ali Bey, 
Fuad Bey, Zonguldak: Ragıb Bey, Tunalı Hilmi 

Erzurum: Ziya Bey, Çorum: İsmet Bey, Di-
yarbekir: Zülfü Bey, Mehmed Bey, Zonguldak: 

Erzincan: Sabit Bey, Ergani : Kâzım Bey, 
Hakkâri: Nazmi Bey, Çorum: Mustafa Bey, De-

Bey, Yusuf Ziya Bey, Siird : Halil Hulki Bey,, 
Mahmud Bey, Sivas: Halis Turgud Bey, Muam
mer Bey, Rasim Bey, Ziya Bey, Siverek: Kadri 
Bey, Mahmud Efendi, Saruhan : Kemal Bey, 
Mustafa Fevzi Efendi, Trabzon: Ahmed Muhtar 
Bey, Hasan Bey, Rahmi Bey, Gazianteb: Hafız 
Şahin Efendi, Kılıç Ali Bey, Kırkkilise: Dr. Fu
ad Bey, Karesi: Ahmed Süreyya Bey, Haydar 
Âdil Bey, Ali Şuuri Bey, Mehmed Bey, Mehmed 
Vehbi Bey, Karahisarı Şarki: İsmail Bey, Ali Sü-
ruri Efendi, Mehmed Emin Bey, Karahisarı Sa-
hib: Ruşen Eşref Bey, Sadık Bey, İzzet Ulvi Bey, 
Ali Bey, Kâmil Efendi, Musa Kâzım Bey, Kas
tamonu: Ahmcd Mahir Efendi, • Hasan Fehmi 
Efendi, Halid Bey, Ali Rıza Bey, Veled Çelebi 
Efendi, Kozan: Ali Şadı Bey, Konya : Kâzım 
Hüsnü Bey, Mustafa Efendi, Mustafa Feyzi 
Efendi, Kırşehir: Ali Rıza Bey, Mahbub Efendi, 
Kayseri: Sabit Bey, Nuh Naci Bey, Gelibolu :: 
Celâl Nuri Bey, Gümüşane : Veysel Rıza Bey,. 
Kângıri: Ziya Bey, Rifat Bey, Mustafa Abdül-
lıâlik Bey, Kütahya: Ferid Bey, Ragıb Bey, Sey-
fi Efendi, Giresun: Musa Kâzım Bey, Şevket 
Efendi, Mardin: Derviş Bey, Necib Bey, Abdül-
gani Bey, Abdürrezzak Çelebi Efendi, Yakub 
Kadri Bey, Maraş: Tahsin Bey, Malatya: Reşid 
Ağa, Hacı Bedir Ağa, Menteşe: Esad Efendi,. 
Yunus Nadi Bey, Muş: Hacı İlyas Sami Efen
di, Rıza Bey Niğde: Galib Bey, Van : Hakkı 
Bey, İbrahim Bey. 

Halil Bey, Maraş: Hacı Mehmed Efendi, Midhat 
Bey, Van: Münib Bey. 

nizli: Mazhar Müfid Bey. 

(Reddedenle?') 

(Müstenkifler) 
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Dahiliye Vekili Ferid Beyden istizah münasebetiyle ruznameye geçilmesine dair Ertugrul Mebusu 
Dr. Fikret Beyin vermiş olduğu takririn neticei arası 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

147 
136 

6 

(Kabul edenler) 

Artvin: Hilmi Bey, Ardahan: Talât Bey, 
Adana: Kemal Bey, Zamir Bey, Aksaray: Ne
şet, Besim Atalay Bey, Amasya: Esad Bey, Na
fiz Bey, Ali Rıza Efendi, Antalya: Ahmet Saki 
Bey, Ankara: Şakir Bey, İhsan Bey, Aydın: Tah
sin Bey, Edirne: Faik Bey, Ordu: İsmail Bey, 
Halil Bey, Hamdi Bey, Erzurum: Münir Bey, 
Câzim Efendi, Ertugrul : Dr. Fikret Bey, Ah
met İffet Bey, Râsim Bey, Halil Bey, Ergani: 
Kâzım Vehbi Bey, İhsan Hâmid Bey, İzmir: 
Rahmi Bey, Mahmud Celâl Bey, İsparta: Hüse
yin Hüsnü Efendi, Hafız İbrahim Efendi, İs
tanbul: Ali Fethi Bey, Ali Rıza Bey, Süleyman 
Sırrı Bey, Eskişehir: Emin Bey, Abdullah Azmi 
Efendi, Elâziz: Mustafa Bey, Muhiddin Bey, 
Hüseyin Bey, Naci Bey, Urfa: Ali Bey, Husrev 
Bey, İzmitı İbrahim Bey, Safvet Bey, İbrahim 
Süreyya Bey, Bayezid: Süleyman Sudi Bey, 
Şefik Bey, Bursa: Mustafa Fehmi Efendi, Refet 
Bey, Bozok: Hamdi Bey, Süleyman Sırrı Bey, 
Bolu: Falih Rıfkı Bey, Emin Cemal Bey, Biga: 
Şükrü Bey, Tekirdağı: Cemil Bey, Tokad: Mus
tafa Bey, Çorum: Ferid Bey, Mustafa Bey, İs
met Bey, İsmail Kemal Bey, Hakkâri : Nazmi 
Bey, Dersim: Ahmed Şükrü Bey, Feridun Fikrî 
Bey, Denizli: Mazhar Müfid Bey, Diyarbe-
kir : Şeref Bey, Mehmed Bey, Zülfü Bey, Rize: 
Rauf Bey, Ali Bey, Ekrem Bey, Esad Bey, Ah
med Bey, Zonguldak: Ragıb Bey, Tunalı Hilmi 

Bey, Sivas: Hâlis Turgud Bey, Ziya Bey, Ra-
sim Bey, Siverek: Mahmud Efendi, Kadri Bey, 
S İ M : Mahmud Bey, Halil Hulki Efendi, Sa-
ruhan: Kemal Bey, Mustafa Fevzi Efendi, 
Trabzon: Nebizade Hamdi Bey, Hasan Bey, Ah
med Muhtar Bey, Rahmi Bey, Gazianteb: Ah
med Remzi Bey, Kılıç Ali Bey, Ferid Bey, Hafız 
Şahin Efendi, Kırkkilise: Dr. Fuad Bey, Karaba
san Şarki: İsmail Beyi Mehmed Emin Bey, 
Ali Süruri Efendi, Karahisar, Sahib: Ruşen Eş
ref Bey, Ali Bey, İzzet Ulvi Bey, Kâmil Efendi, 
Kastomonu: Hasan Fehmi Efendi, Veled Çele
bi Efendi, Ali Rıza Bey, Mehmed Fuad Bey, 
Kozan: Ali Saib Bey, Ali Şâdi Bey, Konya: Kâ
zım Hüsnü Bey, Mustafa Efendi, Mustafa Fev
zi Efendi, Kırşehir: Mahbub Efendi, Ali Rıza 
Bey, Gelibolu: Celâl Nuri Bey, Kângrıt: Rifat 
Bey, Mustafa Abdülhâlik Bey, Ziya Bey, Ta
lât Bey, Kütahya: Ragıb Bey, Receb Bey, Şeyh 
Seyfi Efendi, Giresun: Musa Kâzım Bey, Mar
din: Abdürrezzak Çelebi Efendi, Necib Bey, 
Derviş Bey, Abdülgani Bey, Yakub Kadri Bey, 
Maraş: Midhat Bey, Tahsin Bey, Malatya: Re-
şid Ağa, Hacı Bedir Ağa, Mahmud Nedim Bey 
şid Ağa, Hacı Bedir Ağa, Mahmud Nedim Bey, 
Menteşe: Esad Efendi Yunus Nâdi Bey, Muş: 
Hacı llyas Sami Efendi, Osman Kadri Bey, Ali 
Rıza Bey, Niğde: Galib Bey, Van: İbrahim Bey, 
Hakkı Bey, Münib Bey, 

(Reddedenler) 

İstanbul: İsmail Canbulat Bey, Hüseyin Rauf 
Bey, İzmir: Osmanzade Haamdi Bey, Erzurum: 

Ziya Bey, Kayseri: Sabit Bey, Gümüşane: Hasan 
Fehmi Bey, 

Erzurum: Halet Bey, Erzincan- Sabiı Bey, 
Zonguldak: Halil Bey, Canik: Süleyman Necmi 

(Müstenkifler) 

Bey, Kastamonu: Ahmed Mahir Efendi. 
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