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1 ~ SABIK ZABIT HULÂSASI 

Haşan Beyin riyasetlerile aktolunarak güm
rük tarifesi ve muamele vergisi kanunlarının 
tadillerine mütedair lâyihalar ile iki şahsın ölüm 
cezasına çarpılması hakkındaki mazbata müza
kere ve kabul edildikten sonra, belediye kanım 
lâyihasının 94 üncü maddesine kadar müzakere 

edilip pazartesi g-ünü toplanılmak üzere celse 
tatil olundu. 

Reis Vekili 

Hasan 

Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Ruşen Eşref H. Rüştü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Hariciye vekâleti 1929 senesi bütçe

sine 64 300 liralık munzam tahsisat verilmesine 
dair kanun lâyihası ( Bütçe Encümenine ) 

Tezkereler 
2 — 16 kânunuevvel 1329 tarihli kanunun 

bedeli naktiye taallûk eden hükmünün ilga 
edilmiş olup olmadığının, tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ( Dahiliye, Maliye vö Bütçe 
Encümenlerine ) 

3 — Erzurum - Sarıkamış -Kars ve şuabatı 
Demiryolları idaresinin 1926 senesine ait mu
tabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
( Divanı Muhasebat Encümenine ) 

4 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1926 
senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı, hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi4Divani Muhasebat Encümenine) 

Kâtipler 

uinimA CELSE 
Açılma saati : 15,5 

Reis — Hasan Bey 
Avnl B. (YOZGAT ) , Havdar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
3 - SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — Yozgat Meb'usu A. Hamdi Beyin, Yarm 
gazetesinin 10 mart tarih ve 85 numaralı nüsha
sında intişar eden yedi yüz bin liralık veraset ver
gisi hakkında Maliye Vekâletinden şifahî sual tak
riri ve Maliye Vekili Şükrü Beyin cevabı 

Reis — Efendim, Yozgat Meb'usu Ahmet Ham
di Beyin sual takrirlerine Maliye Vekili cevap vere
ceklerdir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Yarın gazetesinin 10 mart tarihli ve 85 numa

ralı nüshasında (Emil Sepirer) isminde bir ada
mın vermesi lâzım gelen yedi yüz bin lira miras 
vergisini yüz elli bin liraya tenzil ettirmek için bir 
meb 'usa müracaat etmişse de reddedilmiş, sonra 
diğer "bir meb'usa yüz bin lira takip hakkı vermek 
suretile işlerini yaptırdıklarını ötede beride söyle
dikleri, her iki meb'usun da malûm olduğu yazıl
mıştır. 

Millet Vekillerinin haysiyeti teşriiyelerini mu
hil olan şu neşrü ilânın iftira olduğu muhakkak 

olmak icap eder ise de efkârı umumiyede bir sui zan 
hasıl etmiş olacağı melhuz idüğünden (Emil Sepi
rer isminde birisinden yedi yüz bin lira miras 
vergisi istendikten sonra yüz elli bin liraya tenzil 
edilip edilmediğini) Maliye Vekili Muhteremi Beye
fendinin şifahen izah buyurmasını arzu teklif ey
lerim efendim. 

Yozgat Meb 'usu 
A. Hamdi 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( izmir ) — 
Muhterem meb'usun suali iki cevap istiyor: 

Evvelâ, bazı gazetelerde - intişar eden Herman 
Spirer mirası için bidayeten 700,000 lira vergi iste
nildiği halde sonradan bunun bir sui istimal netice
si olarak 100,000 liraya tenzil edilmiş olup olma
dığı, 

Saniyen, vaki olmadığı takdirde ve isim tasrih 
etmeksizin Millet Meclisi Azalarından iki kişiyi 
iftira olunduğunu muhakkak görerek alâkadar gös
termek suretile Millet Vekillerinin haysiyetlerini 
ihlâl ettiğinden gazete hakkında takibatta bulunul
ması. 
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Birinci kısım hakkında Vekâletçe topladığını iria- j 

lûmat şudur: | 
Herman Spirer îsviçre tabiİyetihdedir. 5 veya I 

18 mart 927 tarihinde Tiriyestede vefat etmiştir. 
Hayatta iken yapmış olduğu mukavelelerin en so-j 
nuncusu 1 teşrinievvel 926 tarihinde Cinevredej 
kâtibi adil huzurunda yapılmıştır. Bu mukavele 
7 kânunuevvel 926 tarihinde Bren şehrinde tescil 
edilmiştir. Bu mukavelenameye ttazaran merkezi 
Cinevrede ve ikametgâhı Tiriyestede olmak üzere 
(Herman Spirer ve şürekâsı komandit şirketi ) na-
mile bir şirket teşkil edilmiştir/Müdürü Herman 
Spirerdir. Şirketin sermayesi 10 milyon isviçre 
frangıdır ve beheri 25,000 franklık 400 hisse sene
dinden ibarettir. Bu sermayenin 80/400 hissesine 
Herman Spirer maliktir. 

Herman Spirer mezkûr iki tarihten birisinde 
öldükten sonra diğer şerikler; 5 nisan 927 tarihin
de Cinivrede içtima ederek şirketin unvanını (Spi
rer Firer ve şürekâsı ) unvanına tebdil ve bu şir
keti 9 nisan 927 tarihinde Tiriyestede Türkiye şeh
benderliğinde ve 25 mayıs 927 tarihinde istanbul 
Mahkemei Asliye Birinci Ticaret Dairesinde tescil 
ettirmişlerdir. 

Şirketin Türkiyenin bütün tütün mmtakaların-
da faaliyeti şubeleri menkul ve gayri menkul emva
li vardır. Herman Spirer veresesi vekili sıfatile ve 
Behçet imzasile istanbul Defterdarlığına veraset 
beyannamesi makamına kaim olmak üzere bir arzu
hal verilmiştir. Tarihi 12 temmuz 927 dir. Bu arzu
halde Herman Spirerin veresesinin Türkiyede ika
metgâhı olmayıp Tiriyestede olmasına ve italya 
Hükümetince kendilerinden vergi alınacağına göre 
Türkiyede veraset vergisine tabi bulunmadıkları 
beyan edilmektedir ve aynı zamanda, Is -
tanbul Birinci Ticaret Mahkemesinden istih
sal olunan 1 haziran 927 tarih ve 313 numaralı ilâm 
mucibince, bütün emval şirkete ait olduğundan, 
ve Türkiyedeki diyunat ta mevcudattan fazla oldu
ğundan vergi matrahı esas bulamıyacağı bildiril
mektedir. 

Keyfiyet istanbul Deftardarlığı Muhakemat 
Müdürlüğünce de bittetkik şirketin mevcudunu ka
bul ve Herman Spirerin şirketteki hissesinin miras
çılarına intikal etmesi dolayisile bunun matrah itti
hazı lâzımgeleceği ve bu takdirde mukavelenameye 
nazaran 80/400 üzerinden vergi alınabileceği mü-
talea edilmiştir. 

Alâkadarlar bunu kabul etmiyerek defterdarlı
ğa ve Vekâlete şikâyette bulunmuşlardır. Defter
darlığın ve alâkadarların müracaatları Maliye Hu
kuk Müşavirliğinde tetkik olunmuştur. Alâkadar
ların iddiaları şunlardır: 

A - Bir Devletin kanunları kendi hududu dahi
linde cereyan eder. Türkiye haricinde mukim olan 
vereseye vergi tarh edilemez. 

B - Mevcut emval Herman Spirer şirketine a-
ittir. Müteveffaya değil, bu noktadan şirket emva
li umumiyesine vergi tarh edilemez. 

2 Türkiyedeki düyunat, mevcudattan fazladır.) 

j Vergi' mevzuu yoktur. Bu üç iddiadan birincisi va
r i t görülmemiştir, çünkü vergi şahsî değil, aynidir. 
Yani .memlekete taallûk /etmektedir. Bu kabîl 
vergilerde beynelmilel hukuk ve cemiyeti akvam 

[mükarreratı bu malların bulunduğu mahallerde 
| vergiye tabiiyeti âmirdir. Binaenaleyh veraset 

vergisi alınmak lâzımdır. ; ; ^ - ! :V . 
ikincisi varit; gömülmüştür. Mevcut mukavele

lere'-ve katini âdil kayitlerine ve mahkeme karar
larına nazaran vergi ancak müteveffanın şirketteki 
hissesi nispetindeki emvale ait olmak lâzım gelir. 

Üçüncü mütalea J w hesap ameliyesidir. Şirke
tin düyunatı mı fazladır, yoksa mevcudatı mı faz
ladır. Bu baclelhesap taayyün edecek bir neticedir. 

Hukuk müşavirliğinin bu mütaleaları üzerine 
vekâletten şirketin Türkiyede faaliyetinin temer
küz ettiği istanbul defterdarlığına salâhiyet veril
miş ve şirketin bilûmum emvalinin hesabı görül
meden vergi matrahı tespit edilsin denilmiştir. 

Elyevm, muamele bu safhanın içindedir ve is
tanbul defterdarlığı şirketin mevcut olduğu Tür
kiyenin bilcümle tütün mıntakalarındaki emvalini 
takdiri kıymet komisyonları marifetile tespit 
ettirmekle ve Tiryeste Şehbenderliği ile dahi te
masa gelerek vefat tarihini kat ' î olarak tayin ile 
meşguldür. 

Bu güne kadar sepkeden mesai neticesinde, 
şirketin defterlerine, istanbul ve diğer vilâyetlerde 
mevcut demirbaş eşya, imalât ve anbalaj edevatı 
ve vesaiti nakliye bedelleri, menkul ve gayri men
kul emvalinin kıymetleri, kabule şayan borç mik
tarı tenzil edilerek verese namına (497,876) lirası 
menkul (194,500) lirası gayri menkule ait olmak 
üzere (692,000) liralık vergi matrahı tespit edil
miştir. Bu rakamlar arasında, izmir şubesile ehem
miyetsiz bir iki şubenin mevcudat, matlubat ve 
düyunatı dahil değildir. 

Bu malûmata ilâveten şirketin Türkiyedeki 
muhtelif depolarda ve Herman Spirenin vefatını 
takip eden aylarda bir buçuk milyon liralık men
kul yani tütün mevcut idi. Alâkadarlar, bu tütün
lerin çürümesi ve bozulması tehlikesi karşısında 
kıymet takdir edilerek ve bu kıymetteki muhtemel 
vergi miktarını başkaca teminata raptetmek suretile 
tütünlerin serbestbırakılması talebinde bulunmuşlar
dır. Maliye Vekâleti 1 teşrinisani 927 tarihinde böyle 
bir teminat alınmak şartile talep edilen müsaadeyi 
vermiştir. Bu teminat için (10,000) lirası banka ve 
(212,000) lirası gayri menkul olarak ceman (222 
000) liralık teminat alınmıştır. 

Demekki vekâlet, henüz vergi matrahı olup 
olmadığı meçhul olan (1,5) milyon liralık tütünün 
ihracı müsaadesini verirken bunu kamilen vergi 
matrahı addetdiğimiz takdirde dahi azamî nispetin 
çok f evkinda bir teminat aldıktan sonra bu müsa
adeyi vermiştir. 

Bir az evvel verdiğim izahattan anlaşılmakta
dır ki henüz vergi tarh safhasındadır ve her hangi 
bir sui istimal tasavvuruna mahal verecek bir şekil 

I almış değildir. Onun için gazetede yazılan havadis 
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doğru değildir. 

Sualin ikinci kısmına gelince:! 
Yani, meb'usİarın' haysiyetlerini fencide ve 

ihlâl maddesinden gazeteci hakkında talep edilen 
takibata gelince, bunu yapmak Maliye Vekâletine 
değil, kanunen Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
aittir. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Efendim; Vekil 
Beyefendinin izahatı meseleyi tenvire kâfidir. Ben
deniz esasen bu meselenin kanun dairesinde cereyan 
etmediğini anladığımdan dolayı sual sormuş deği
lim. 10 tarihli yarın gazetesinde birinci sayfasının 
başlığının altında kalın harflerle şu ibare vardı: 
(bir meb'us yüz bin lira mı almış?) beşinci sayfa
sında bu meseleyi mevzubahs ederek (700,000) lira 
vermesi lâzım gelen bu adamlar borçlarını (150,000) 
liraya tenzil ettirmek için bir meb'usa müracaat 
etmişler, o muhterem meb'us ta reddetmiş; diğer. 
bir meb'usa daha müracaat ederek yüz bin lira 
vermişler. Ve maksatlarına nail olmuşlar di
yor. Bu iki meb'usun kim olduğunu da biliyoruz 
diyor.Bendeniz takririmde de arzettiğim gibi Büyük 
Millet Meclisi Azalarını bu gibi şaibelerden tenzih 
ederim. Fakat bir gazetede bunun böylece ve ale
nen (bir meb'usa müracaat edilmiş kabul edilme
miş fakat diğer bir meb'usa yüz bin lira verilince 
o kabul eylemiş) şeklinde işae ve neşir ve ilân edil
mesi bir cürümdür. Bu gazete hakkında takibat 
yapılması lâzımdır. Divanı Riyasetin nazarı dikka

tini celbederim. 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 

Efendim; bünttn bütün safahatını arkadaşlarıma 
ârzetmiştim ve arzederken de ilâve etmiştim ki her
hangi bir sebeple bir ihtimali varit gösterecek hiçbir 
şey mevcut değildir. Kezalik ilâve etmiştim ki muh
terem azaya bir defa daha söyliyeceğim. Büyük 
Millet Meclisi Azalarından bazılarını şu veya bu 
şekilde şaibedar göstermiş olan gazete hakkında 
takibatta bulunmak Maliye Vekâletine değil doğ
rudan doğruya Divanı Riyasete aittir. Söyliyece
ğim bundan ibarettir. 

Reis — Meclisi Âlinin şahsiyeti ile alâkadar 
olan bir mesele hakkında herhangi bir kararı Di
vanı Riyasetiniz ittihaz eder. Başka sual mevzuu 
yoktur efendim. Ruznameye geçiyorum. 

Ragıp B. (Kütahya) — Bunun meclisi alâkadar 
ettiğinden ve müşterek bir nokta olduğundan do
layı tavzihi lâzım gelir. Bu sui istimalde Maliye 
Vekâletinin memurlarının da dahil bulunması ik
tiza eder. Onun için Maliye Vekâletinin de alâkadar 
olması icap etmektedir. 

Reis — Sual mevzuuna ait müzakere açamam. 
Çünkü Maliye Vekili Beyefendi ortada hiçbir sui 
istimal olmadığını ve bütün muamelâtın kanun 
dairesinde cereyan ettiğini izah buyurdular. Bi
naenaleyh Meclisi Âlinin şahsiyetine ait olan 
meselelerde hepimizin hukukunu arayacak Divanı 
Riyasetinizdir. Ruznameye geçiyoruz efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
Reis — Efendim iki tane tefsir vardır. Fakat 

bunlar dün tevzi edildiği için müzakere edemiyc-
ceğiz. 

Belediye kanununun müzakeresine geçeceğiz. 

1 — 1/411 numaralı belediye kanunu lâyihasile 
Kırklareli Meb'usu, Doktor Fuat Bey ve rüfeka-
sının, oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare et
mek hakkının Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi 
hakkında 2/40 numaralı kanun teklifi ve müsakka
fat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının tefsirine dair 3/270 numaralı Başvekâlet 
tezken'esile İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, bele
diye kanunu lâyihasının tadili hakkındaki teklifi ve 
Dahiliye ve Belediye kanunu lâyihası Muvakkat 
Encümenleri mazbataları 

Mansup reisler 
MADDE 94 — 
A : Ankara Belediye Reisi Dahiliye Vekâleti 

nin intihap ve inhası ve Reisicumhurun tasdikile, 
B : icra Vekilleri Heyetince görülecek lüzum 

üzerine tespit edilecek bazı beldelerden - vilâyet 
merkezi olanların belediye reisleri Dahiliye Vekâ
letince, 

C : Vilayet merkezi olmıyan yerlerin belediye 
reisleri mensup oldukları vilayet valileri tarafın
dan naspolunur ve reislikten çıkarılabilirler. 

D : Bu gibi belediyelerde ve Ankarada reislik 
Dahiliye Vekâletinin inhası ve Reisicumhurun tas
dikile vali veya kaymakamların uhdesine de tevdi 
olunabilir. Bu takdirde 61, 76 inci maddeler ahkâ
mı bunlar hakkında tatbik olunmaz. 

Kanun ve nizamnamelere göre belediye reisle
rinin reis veya âza olarak bulunmaları icap eden 
heyet veya komisyonlara bu gibi belediyelerde 
vali veya kaymakamlar azadan birini vekil olarak 
gönderebilirler. 

E : Yukarıdaki fıkralarda gösterilen kaza 
belediye meclislerinin, 70 inci maddenin 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 13 üncü fıkralarında sayılan işler hakkında 
verdikleri kararlar, valinin ve vilâyet merkezin
deki belediye meclisleri tarafından mezkûr fıkra
lardaki işler hakkında verilen kararlar da Dahi
liye Veklinin tasdiki ile kat'ileşir. 

Reis — Madde hakkında mütalea varmı efen
dim? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. 94 üncü mad
deyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Ankara ve istanbul reis muavinleri 
MADDE 95 — Ankara ve istanbul belediye re

is muavinleri belediye reislerinin inhaları üzerine 
Dahiliye Vekâletince tayin olunur. 

Reis — 95 inci madde hakkında söz istiyen 
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Var mı efendim1? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler... . Kabul edilmiştir. 

Belediye memurlarının tayini 
MADDE 96 — 
A : Ankara ve İstanbul belediyeleri erkânı 

ile belediye şube müdürleri belediye reisinin 
intihabı ve Dahiliye Vekilinin tasvibile ve bu 
yerlerdeki belediye şubeleri erkânı ve kalemler 
ve müesseseler müdür ve reisleri belediye reisi 
tarafıdan ve meclis emrindeki kalem memurları 
belediye encümeninin kararı ile belediye reisi 
tarafından, 

B : 94 üncü maddenin (B) fıkrasındaki bele
diyelerin memurları valiler ve (Ç) fıkrasındaki 
belediyelerin memurları da kaymakamlar tarafın
dan nasp ve azlolunurlar. 

İstanbul ve Ankra ile 94 üncü maddenin (B) 
ve (C) fıkralarında yazılı olanlardan maada bele
diyelerde reis muavinleri ile daire ve şube reisleri 
ve bilûmumu belediye memurları ilk içtimamda 
belediye meclisince tasdik olunmak şartile beledi
ye reisi tarafından intihap ve tayin olunurlar. 

Lüzum görülen belediyelerde resi muavinleri
nin meclis âzası arasından intihabı caizdir. Bu 
takdirde muavinlerin memuriyetleri meclisin de-
vamile mukayyettir. 

(Yalnız bilûmum belediye memurini sıhhiye
sinin nasp ve vekâlet emrine alınmaları, tebdil ve 
terfileri, tecziyeleri 1 nisan 1926 tarih ve 796 
numaralı kanun ahkâmına tabidir.) 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

M. M. Abdülmuttalip B. (Malatya) — Efen
dim ; 76 inci maddenin müzakeresini bu maddeler
den sonraya tehir etmiştik müsaade ederseniz bu 
76 inci maddeyi müzakere edelim. 

Reis — 76 inci maddenin müzakeresi talik 
edilmişti. Bu maddeyi tekrar okuyoruz. 

Reisin senelik raporu 
MADDE 76 — belediye reisi, belediye mecli

sime her çitima devresinin bidayetinde meclis 
mukarreratmın tatbikine, belediyenin hali malî
sine, taahhüdatı mevcude ve münakidenin sureti 
ifasına dair bir senelik mesai raporu verir. 

Meclis rapordaki izahatı mürettep adedinin 
ekseriyetile kâfi görmezse keyfiyet rapordaki 
izahat ve müzakeratı aynen ihtiva eden zabıtname 
ile birlikte müntehap meclis reis vekili tarafından 
vilâyet merkezi olmıyan yerlerde valiye, vilâyet 
merkezi olan yerlerde Dahiliye Vekâletine mazba
ta ile iş'ar olunur. 

Bu iş 'ar üzerine vilâyet veya vekâlet hakem
dir. Belediye meclisinin ademi kifayet kararı kaza 
belediye reisi hakkında vali, vilâyet belediye reisi 
hakkında Dhiliye Vekili tarafından tasvip edil
diği takdirde belediye resisi infisal eder. 

Reis —?- 76 inci madde hakkında söz var mı 
efendim; kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
olunmuştur. 

Reis, encümen ve meclis arasındaki ihtilâfların 
kat ' î karara raptı 

MADDE 97 — Belediye reisi ile belediye encü
meni arasında ihtilâf vukuunda belediye meclisi 
ihtilâfatı tetkik eder ve bir karar verir. Verilen 
karar hakkında encümen veya belediye reisinin 
valiye müracaatı üzerine kaza belediyeleri için 
vilâyet idare heyetince ve vilâyet merkezi beledi
yeleri için vilâyet idare heyetinin mütaleası alın
dıktan sonra Şurayi Devlet tarafından verilen 
karar kat'idir. 

Belediye reisi veya belediye encümeni ile bele
diye meclisi arasında ihtilâf vukuunda belediye 
reisinin valiye müracaatı üzerine kaza belediyeleri 
için vilâyet idare heyetince ve vilâyet merkezi 
belediyeleri için vilâyet idare heyetinin mütaleası 
alındıktan sonra Şurayi Devlet tarafından verilen 
karar kat 'idir. 

Reis — 97 inci madde hakkında mütalea var mı 
efendim? reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

B — Belediye heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

Kanun ve nizamları neşir ve ilân, hükümlerini 
tatbik ve icra 

MADDE 98 — Belediye reisi mahallî en büyük 
mülkiye memuru tarafından tebliğ edilecek bilû
mum kavanin, nizamat ve talimatı neşir, ilân ve 
işbu kavanin ve nizamat ile kendisine muhavvel 
hususatı ifa ile mükelleftir. 

Reis — Madde hakkında mütalea yok, reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. -*«s. 

En büyük belediye âmiri sıfatile reisin vazifesi I 
MADDE 99 — Belediye idaresinin en büyük I 

âmiri sıf atile belediye reisi: 
A : Belediye zabıtası vezaifinin ifasını temin 

edecek talimat ve yasakları tatbik, 
B : Meclis ve encümenin ve mafevk mercile 

rin kararlarını infaz, ; 
C : Bu mercilerin tasvibine mütevakkif olmı

yan belediye vezaif ini salâhiyeti dairesinde ve 
mes'uliyeti altında ifa, 

D : Belediyenin, mahallî mahiyeti haiz selâmet, 
sıhhat, ümran, iktisat ve intizamına ait hususatı 
takip ve ifa eder. 

Reis — Mütalea var mı efendim ? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Belediye mümessili sıfatile reisin vazifesi 
MADDE 100 — Belediye idaresinin şahsiyeti 

hükmiyesinin mümessili sıfatile belediye reisi: 
A - Belediye emvalini idareye. 
B - Varidat ve matiubatıru takip ve tahsile. 
C - Salâhiyettar makam ve heyetin tasdikına 

iktiran etmek şartile akti mukaveleye, sulh ve ib
raya, teberruatı kabule, belediye hesabına umum 
medenî akitleri icraya. 
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D - Devair ve mahakim nezdinde müddei veya 

müddei aleyh sıfatile belediyeyi temsile veya bir 
başkasını tevkile. 

E - Belediye bütçesinin âmiri itası sıfatile sarf 
evrakını ve masarif tahakkukatıni tasdik ve sarf 
emirlerini imzaya salâhiyettardır. 

Reis — 100 üncü madde hakkında mütalea var 
mi efendim ? Reye arzediyörum. Kabul edenler.. . 
Etmiyenler". . . Kabul edilmiştir. 

Muavinlere vazife tevdii 
MADDE 101 — Belediye reisi kendi mes'illi

yet ve nazareti altında kendine ait vazaiften bir 
kısmını namına tedvir ve intaç etmek üzere mua
vinlerine tevdi eylemek salâhiyetini haizdir. 

Reis — 101 inci maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Bilûmum belediye memurları hakkında muha
keme usulü 

MADDE 102 — Belediye reisi ile bilûmum be
lediye memurları ve müstahdemleri vazifelerin
den münbais veya vazifelerinin ifası esnasında ha
dis olan cürümlerinden dolayı memurin muhake-
matı kanunundaki ahkâma tabidir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Memurlar için yapılacak nizamname 
MADDE 103 — Belediye memur ve müstah

demlerinin; intihap ve istihdam, idareten tecziye, 
terfi, ve taltifleri, vazifeden çıktıktan sonra ken
dilerine verilecek tekaüt maaşı ve tazminat ve 
irae edecekleri kefaletleri ve bunlara müteallik 
hususat alâkadar vekaletlerce müştereken yapıla
cak bir nizamname ile tayin olunur. İşbu kanunun 
mer'iyeti tarihinde müstahdem ve hakkı tekaüt
ten müstefit memurların tekaütlükleri mülkiye 
tekaüt kanunu ahkâmına tabidir. 

Reis — Mütalea var mı efendim? Reye arzedi
yörum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Belediye zabıtası 
Belediye zabıtası vazaifi 

MADDE 104 — Belediye zabıtası belediye sı
nırı içinde beldenin intizam, sıhhat ve hududunun 
temin ve muhafazasile mükellef olup bu sıfatla 
belediye kanununun ve nizam ve yasaklarının ve 
bunlara müsteniden verilen emirlerin ve mahkû-
mubih cezaların 16 nisan 1340 tarih ve 486 numa
ralı umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkın
daki kanuna ve zeyillerine tevfikan infazı on beş 
ve on dokuzuncu maddelerinde muharrer vazife
lerin ifası ve ceraimi belediyenin takip ve tahar
risi ile mükelleftir. 

Reis — Maddeyi reye arzediyörum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

Belediye zabıtası kadrosu 
MADDE 105 — Belediye zabıtası kadrosu; be

lediye zabıta müdürü, lüzumu kadar muavinleri, 
merkez memuru, komiser, ve ikinci komiser ve ko
miser muavinleri ile memurlardan mürekkeptir. 
En büyük belediye zabıtası âmiri belediye zabıta
sı müdürüdür. Şuabata münkasim belediye şube
lerinde en büyük belediye zabıtası zabıtai beledi
ye merkez memurudur. Belediyelerde nüfuslarına 
ve bütçelerine göre en büyük belediye zabıtası 
âmiri; belediye zabıtası müdürü, merkez memuru, 
serkomiser veya ikinci komiserdir* 

Reis — 105 inci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul olunmuştur. 

Belediye zabıtası talimatnamesi 
MADDE 106 — 103 üncü maddede yazılı ni

zamnameye tevfikan belediye zabıtası memurla
rının meslek, evsaf, talim ve terbiye, terfi ve 
terakki nasp ve azilleri Dahiliye Vekâletince 
yapılacak bir talimatname ile tayin olunur. 

Reis — 106 inci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul olunmuştur. 

Belediye zabıtasının mercii 
MADDE 107 — Belediye zabıtası teşkilâtı 

doğrudan doğruya belediye reisinin ve belediye 
şubelerine ayrılan yerlerde şubelere merbut teşki
lât belediye müdürlerinin emri altında bulunur. 

Reis — 107 inci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul olunmuştur. 

Belediye zabıtasına karşı gelenler 
MADDE 108 — Belediye zabıtasına karşı ge

lenler Devlet zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza 
görürler. 

Reis — 108 inci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul olunmuştur. 

Belediye zabıtası vazaifinin Devlet zabıtasına 
verilmesi 

MADDE 109 — Devletçe lüzum görülen bel
delerde belediye zabıtası vazaifi icra Vekilleri 
Heyeti karan ve Reisicumhurun tasdiki ile Dev
let zabıtasına tevdi olunabilir. Bu takdirde bele
diye idaresi zabıta masrafına her bin beş yüz nü
fusa bir zabıta memuru masrafı isabet edecek su
rette iştirak eder. 

Reis — 109 uncu maddeyi reye arzediyörum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Altıncı fasıl 
Belediye bütçesi 

A — Varidat 
Belediyelerin varidatı 

MADDE 110 — Belediye varidatı şunlardır: 
1 : Miktarı kanunlarla gösterilen belediye ver

gi ve resimlerile hisse ve kesri munzamları, 
2 : Bu kanun mucibince belediyenin ruhsata 

mütevakkıf olan işler için meclisçe tanzim ve 
70 inci maddenin 8 inci fıkrası delâletile 71 inci 
maddeye tevfikan tasdik edilen tarife ve talimat 
dairesinde alınacak ruhsat harçları, 
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5 : Kanunen istihsali mecburî veya ihtiyarî 

olup belediye devair ve müessesatı tarafından 
tanzim ve ita kılınacak sıhhî, fennî, sınaî ve ziraî 
tetkikata, imtihan ve tecrübelere ait raporlar, 
şahadetnameler ve ehliyetnameler için taliplerin
den 70 inci maddenin 8 inci fıkrası delâletile 
71 inci maddede muharrer tarifat dairesinde mu-
saddak tarifeye tevfikan alınacak harçlar, 

4 : Tenvirat, nakliyat, su, kudreti elektirikiye, 
buz, soğuk hava mahzenleri mezbaha barsak imalâ^ 
ti, baca tathiratı gibi hususta tanzifatı umumiye 
ve saireye ait imtiyaz veya ruhsatı mutazammm 
musaddak mukaveleler mucibince alınacak beledi
ye hisseleri, 

5 : 114, 115, 116, 157, 160, 161 inci maddeler 
mucibince belediyelere devredilen hizmetler muka
bili varidat, 

6 : Avarız ve hasılatı, 
7 : 116 inci madde mucibince tarhedilen tesisat 

ve tamiratı müştereke masraflarına mukabil 
iştirak hisseleri, 

S : Belediye devair ve müessesatı kayıtları
nın emlâk ve arazi ile arsaların harita, plân ve 
krokilerinin suretlerini talep edenlerden 70 inci 
maddede muharrer tarifata göre tanzim edilen 
tarife mucibince alınacak harçlar, 

9 : Belediye vergi ve resimlerinin taksitini mi
adı hululünde ve bunların tahakkuku tahsiline tabi 
olmıyanlarını talep vukuunda ödemiyenlerden 
112 inci madde mucibince alınacak %on nispe
tindeki cezalar, 

10 : Belediye vergi ve resimlerile alelûmum 
ruhsatiye harçları mektumatından alınacak ce
zalar, 

11 : Gerek belediye encümenlerince hükmolu-
nan, gerek belediye işlerinden dolayı Türk ceza 
kanununun ve kavanini hususiyesine veya işbu 
kanuna tevfikan mahakimi umumiyece hükmedi
len para cezaları, 

12 : Zaptolunan eşya bedeli, 
13 : Belediye teşebbüsleri hasılatı, 
14 : Müessesat hasılatı, 
15 : Belediyeye ait ve işbu kanun ile kavanini 

muhtelife ahkâmınca belediyelere devredilmiş ve 
edilecek menkul ve gayri menkul emvalin her nevi 
hasılatı veya esmanı, 

16 : Belediyelerin akteyledikleri mukavelât ve 
teahhüdattan mütevellit her nevi hasılat ve kava
nini devlete muvafık olarak elde edilmiş ve 
edeilecek her nevi varidat, 

17 : Hafta tadili kanununda muharrer istisna
lardan istifade edecek olanlardan senevî beş lira
dan elli liraya kadar 70 inci maddenin 7 inci 
fıkrasına tevfikan tanzim olunacak tarife daire
sinde alınacak olan ruhsatiye harcı 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim; bu 
varidatı sayarken 6 inci fıkrada avariz hasılatı 
var bu avarız bulunduğumuz ekser kazalarda ol
duğuna göre bir adam hasta olduğunda onun et
rafına konu komşu toplanıyorlar. Onu teşvik edi-

yolar. Filân çeşmeye filân gÖprüye 10 bin veya 
15 bin kuruş vasiyet et diyorlar. Elinden senet 
alıyorlar. Onu o köyün heyeti ihtiyariyesi veya 
heyeti mahsusası tescil ve o parayı tenmiye edi
yorlar ve bu prarayı köprüye camiye ve saireye 
sarfediyorlar. 

Şimdi belediye bu parayı kendisine alıyor ve 
bazı yerlerde belediyeler bu parayı taviz suretile 
almış ve harcamış. Şimdi bu avariz akçasına borç
ludur. Belediyeden istedikleri vakit veremiyor. O 
tahsis edilen, cihet ne1 ise muattal kalıyor. Ma-
damki belediye bunu takabbül ediyor. Asıl mahal
li sarf olan ciheti de, imarı da ihyayı da belediye 
deruhte etmiş oluyor mu olmıyormu? Bunu anla
mak istiyorum. 

Mazbata Muharriri Abdülmuttalip B. (Malat
ya) — Avariz akçaları namile bazı beldeler da
hilinde mevcut usule göre tahsis edilmiş olan pa
ralar esasen bu gün bu kanunla ve bundan evvel
ki elan carî olan kanunla belediye hidematı meya-
nındadır. Binaenaleyh hidemat nasıl ki belediyeye 
geçmiştir. Onun için bu tahsis edilmiş olan varida
tın da belediyeye geçmesi encümenimizee muvafık 
görülmüştür. ( Doğru sesleri ) Bu, menkul ve gay
rı menkul emvale dahi şamildir. 

Maddenin 5 inci fıkrasında 116 inci yoktur, çı- \ 
karılacaktır. 

Reis — 116 inci yoktur. 110 uncu maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Belediyelerde iltizam usulünün ilgası 
MADDE 111 — Belediyelerde mültezimlik u-

sulü mülgadır. Her nevi Belediye vergi, resim ve 
harçâlrı vesaiti tahsiliye marifetile idare ve ciba-
yet olunur. 

Reis — 111 inci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimleri müddetlerinde ödemiyenlerden 

alınacak ceza 
MADDE 112 — Tahakkuk muamelesi tahsi

lattan evvel ifa ve ikmal edilmek lâzım gelen bele
diye vergi ve resimlerinin taksit müddetlerini 
tertip ve tespite belediye meclisleri salâhiyet-
tardır. 

Tayin ve ilân edilen taksit müddetleri zarfın
da tahrirî ve resmî ihtara rağmen her taksit müd
detinin son gününden itibaren azamî on gün 
zarfında belediye kasalarına veya belediyenin irae 
ettiği bankalara ve müessesata tediye edilmiyen 
belediye vergi ve resimleri miktarı üzerine yüzde 
on zam ile mükelleflerden tahsili emval kanununa 
tevfikan tahsil olunur. Tahakkuku tahsiline tabi 
olan belediye vergi ve resimlerinin belediyeye 
muayyen miktar teminat akçesi yatıran şirketler, 
müesseseler ve sair mükelleflerden işbu vergi ve 
resimlerin hesabı cari suretile mükellefler na
mına kredi açılarak belediye encümeninin tayin 
ve tespit edeceği kat'ı hesap devrelerinin mebde-
lerinde tahsile karar vermeğe belediye meclisleri 
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salâhiyettardır. Muayyen miadında bu kâbîl vergi 
ve resimleri tahrirî ihtara rağmen her taksit 
müddetinin son gününden itibaren tediye etmi-
yenlerin teminat akçelerinden tevkifatı mukta-
ziye icra kılınmakla beraber hesabı carileri 
katolunur. Vergi borçlan teminat miktarından 
fazla ise % on nispetinde cezasile birlikte tahsili 
emval kanununa tevfikan istifa edilir. 

Reis — 112 inci maddeyi kabul edenler . . * 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Belediyenin ruhsat resim ve vergilerine tabi 
işleri ruhsat almadan görenlerin cezası 

MADDE 113 — Kanunen belediyenin ruhsatına 
ve resim veya vergilerine tabi iken ruhsatname 
alınmaksızın ve belediyeye resim ve vergi veya 
ruhsatiye harcı vermeksizin yapılan işler, muame
leler, işliyen ve işleten kimseler, satılan veya kullanı
lan şeyler belediyece tutulduğu vakit bunların yapıl
masında, işledilmesinde, işlemelerinde veya satılıp 
kullanılmalarında kanunen ve nizamen ve evamiri 
belediyece veya hıfzıssıhhaca veya fennen mahzur 
varsa derhal menedilerek zabıt varakası tanzim 
ve muktazi muamelei kanuniye icra ve kanunun 
tayin eylediği para cezası hüküm ve istifa edilir. 
Mahzur yoksa kanunun tayin ve tasrih eylediği 
yerlerde kanun ve tarifesi mucibince tabi olduğu 
resim veya vergiden veya ruhsat harcından 
maada bunların kanunda tasrih edilen miktarları 
üzerinden ve kanunun tasrih etmediği yerlerde 
tabi olduğu resim veya vergi veya ruhsat harcın
dan maada bir kat daha para cezası mükelleften 
alınarak usulen ruhsatnameye raptolunur. 

Reis — 113 üncü maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Sigorta şirketlerinin itfaiye masraflarına iştiraki 

MADDE 114 — itfaiye vesaitini ikmal eden 
belediyeler 15 inci maddenin (22) inci fıkrası 
mucibince oralarda icrayi muamele eden harik 
sigorta kumpanyalarile mukavele aktederek itfa
iye vesaitinin idamesi masarifine bu kumpanya
ları teşrike salâhiyettardırlar. 

Mukavelename aktine yanaşmıyan kumpanya
lardan sermayeleri nisbetinde belediye meclisince 
tanzim ve 71 inci maddeye tevfikan tasdik edile
cek tarife mucibince iştirak hissesi belediye vergi 
ve resimleri gibi tahsili emval kanununa tevfikan 
istifa olunur. 

İşbu kanunun neşir ve ilânından itibaren bele
diye teşkilâtı olan her mahalde münferit bağ ve 
bahçe içindekiler müstesna olmak üzere evler, 
dükkânlarla umumî ve hususî bilcümle mebaninin 
taştan, tuğladan, kerpiç ve emsali ihtirakı kabil 
olmıyan mevattan inşası mecburidir. 

Reis — 114 üncü maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kapalı çarşı ve bedestan gibi müşterek ve 
mürtebit emlâkin tamiri 

MADDE 115 — Kapalı çarşı, bedestan, arasta, 

pasaj, cesim han ve emsaİi gibi örtüleri ve duvarları 
ve çevreleri veya işletmiye muktazi su mecraları 
veya aksamı saireleri müşterek ve mürtebit olup 
her parçası veya odası veya her gözü veya tahtanı 
ve fevkani tarafları başka başka mutasarrıfları 
uhtelcrinde bulunan ve bediî ve mimarî kıymeti 
veya beldenin iktisat veya istihsal hayatınca 
ehemmiyeti mahsusası olan saraçhane, tabakhane, 
imalâthane ve sanathane gibi emlâki müçtemia 
ve mürtebitayi havi vakıf olsun mülk olsun her 
nevi büyük binaların çatı, örtü, kubbe, kemer, 
sayvan, sütun, cümle, kapılan, methal ve mahreç
leri; geçitleri, su hazineleri ve çeşmeleri ve su 
yolları, dahilî mecraları ve sokak kaldırımları ile 
emsali müşterek tesisat aksamının inşa, tanzim, 
tamir ve termimi için eshabına tebligat icra edil
dikten sonra yapılmadığı takdirde bunların ifası 
belediyelere ait ve müterettiptir. 

inşaat ve ameliyatı lâzime kablelicra salâhi-
yettar merciin kararına iktiran ve karar kespi 
kat'iyet eyledikte musaddak evrakı keşfiyede 
gösterilen ameliyat masarifi belediye meclisince 
tertip ve 70 inci maddeye tevfikan tasdik edilecek 
tarife mucibince her mülk için tespit edilen iştirak 
hisse] eri her mülkün sırasile mutasarrıfından 
veya bedeli icardan deyni nispetinde müsteci-
rinden meclisçe tensip edilecek taksitlere rapten 
ve tahsili emval kanununa tevfikan belediye vergi 
ve resimleri gibi istifa olunur. Müstecirlerin 
mutasarrıflara rücu hakkı ahkâmı umumiyeye 
tabidir. Bu kabîl emlâki müçtemia ve mürtebite-
den kabili tamir ve ıslah olmıyacak derecede ha
rap veya kısmen ve yahut tamamen münhedim 
olup mutasarrıf veya hissedarları tarafından 
münferiden veya müştereken tamir ve ıslahı cihe
tine gidilmiyerek olduğu gibi bırakılmış olanlar 
belediyece usulen bilistimlâk yerlerinde kasaba 
veya şehirleri tezyin edecek müesseseler ve akar
lar vücuda getirilir. 

Reis — 115 inci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Belediye hududu dahilindeki mülk sahiplerinin 
taahhüt ettikleri masraf nisbetinde belediye 

hizmetlerinden istifadeleri 
MADDE 116 — Belediye sınırı içinde bir veya 

birkaç sokak veya mahalle veya sayfiyedeki em
lâk sahipleri üçte ikiden fazlasının imzasile tahri
ren belediyeye müracaatla semtlerinde şose veya 
kaldırım veya tenvirat veya mecarî veya su 
hatlarının müceddeden tesisini veya belediye hiz
metlerinden olan sair tesisatın teşmil veya temdi
dini talep etmek hakkını haizdirler. Keyfiyet 
belediye encümen ve meclislerince tezekkür edile
rek muvafık görüldüğü ve muktazi masarif mec
muu bilhesap işbu tesisattan müstefit olan sokak 
ve mahallelerdeki her mülkün müsakkafat veya 
arazi vergisi nispetinde meclis kararile 70 inci 
maddenin 8 inci fıkrası mucibince iştirak hisseleri 
tespit ve tevzi ve tevziat 71 inci madde mucibince 
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tasdik edilerek tespit edilen tesisat masarifinin 
yarısının defaten veya taksitlere rapten tediyesini, 
taliplerin temin veya taahhüt eylediği takdirde, 
kararlaşan tesisat icra edilmekle beraber her 
mülke isabet eden iştirak hisseleri sırasile sahip
lerinden veya icar bedelinden deyni nispetinde 
ödenmek üzere müstecirlerinden meclis karan 
veçhile defaten veya taksitlere rapten belediye 
vergi ve resimleri gibi tahsili emval kanununa 
tevfikan istifa edilir. 

Müstecirlerin mutasarrıflara rücu hakları ah
kâmı umumiyeye tabidir. Bu madde ahkâmının 
belediye faaliyeti hududu haricine şamil olan 
müessesatta tatbiki için mezkûr müessesenin 
evvelce muvafakatinin istihsali şarttır. 

Tahir B. (Giresun) — Efendim, bu maddede 
yalnız tesisat masarifinin nısfı tahsil olunacağı 
gösterilmiş, diğer nısfın ne olacağı gösterilme
miştir. Esbabı mucibede ise nısfı diğerinin de tah
sil olunacağı zikredilmiştir. Bu esbabı mucibe ile 
madde arasında fark vardır. Bunlardan hangisinin 
muteber olacağını ve 2 inci taksitinde tahsil olunup 
olunmıyacağını lütfen izah buyursunlar, mahalle 
halkına hiçbir hizmeti olmıyacak mı, belediyeye 
verilen vergi ve resimler nereye sarf edilecektir ? 
yalnız belediye memurlarına değil, bir parça da 
bunlara sarfedilsin, lütfen bizi tenvir etsinler. 

M. M. Abdülmuttalip B. (Malatya) — Efen
dim, bu masraf program haricinde sayfiyeler için 
yapılacak yollara aittir. Bu yollar ve saire için 
maddede • yazıldığı üzere eshabı emlâkten masarifin 
nısfı alınacaktır. Nısfı diğerini de belediye 
kendi bütçesinden tesviye edecektir. Madde de 
nısfının alınacağı sarahaten yazılıdır. 

Reis — 116 inci maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

B — Belediye masrafları 
Belediye masrafları 

MADDE 117 — 
.!. : Belediye binası tedarik ve idamesi ve döşe

me ve bakım masrafı. 
2 : Belediye heyetleri memur ve müstahdem

leri tahsisat, maaşat, ücurat ve müteferrikaları. 
3 : Belediye zabıtası ve itfaiye masrafları. 
4: : Belediye varidatının tahsil masrafları. 
5 : Yol, meydan, sokak, iskele ve köprülerin 

inşa, tamir ve idamesi masrafları. 
8 : Su ve lağım tesisatı ve işletme masrafları. 
îşbu masraflar azamî on senelik bir programa 

tevfikan bütçeye vazolunacaktır.) 
7 : Tenvirat masrafları. 
8 : Mezarlıkların tesis ve muhafazası masrafları 
9 : Bir daire veya müessese veya hayir eshabı 

tarafından belediye vezaifine dair işler için muave-
neten veya nakten vukubulacak teberrüat ile 
muayyen hizmetler karşılığı. 

10 : Kanunlarla muayyen vazifelerin ifası için 
icap eden masarif. 

11 : Vadesi gelen borçlar, istikraz taksitleri 

ve faizleri ve mahkûmunbih vacibüttediye bele-
diyo borçları. 

12 : Belediyenin harita kadastro ve müstakbel 
şekil plânının tanzimi" ve yukarıdaki maddeye 
tevfikan mezbaha tesisi masrafları (işbu masraf
lar kzamî on senelik bir programa tevfikan vari
datın müsaadesi nispetinde bütçeye vazolunur.) 

13 : Belediye emlâk ve emvalinin tamir ve 
sigorta masrafları, belediyenin kanunen tesviye
sine mecbur olduğu vergiler. 

5, 6, ve 12 inci fıkralarda gösterilen tesisatın 
kabul edilen programa göre her seneye isabet 
edecek miktarı için muktazi tahsisat (istikraz 
suretile defaten veya tedricen vücuda getirilmesi 
mümkün olmıyan ahvalde belediyeler mezkûr 
tesisatın istilzam edeceği masrafı her sene bütçe
lerine vaz ve mukabili olan mebaliği bir bankada 
muhafaza ile mükelleftirler. ) 

14 : Beldenin imarına ait tesisat ve inşaatın 
bakım ve işletilmesi masrafları. 

15 : İşbu kanunun 16 inci maddesinde muharrer 
mecburî vazifelerin icrasının temini için muktazi 
masraflar. 

16 : Belediye bütçesinden tediye edilecek olan 
maaş ve ücretler yekûnu senevî varidatın azamî 
% 30 unu tecavüz edemez. Görülen ihtiyaca göre 
ve Dahiliye Vekâletinin müsaadesile bu miktar, 
arttırılabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Belediyenin ihtiyarî masrafları 
MADDE 118 — Belediyenin ihtiyarî masrafları: 

Belediyenin ihtiyarî olarak deruhte eylediği 
hidemat ve tesisatın ifa ve idamesi masraflarıdır. 

Mecburî vazifeler ifa ve ikmal edilmedikçe 
ihtiyarî vazifeler için bütçeye tahsisat vazolu-
namaz. 

Belediyelerin ihtiyarî vazifelerine ait olup bir 
sene bütçesine konulan tahsisatın onu takip eden 
senelerde tenzili veya tamamen bütçeden ihracı 
Dahiliye Vekâletinin tasdikına muhtaçtır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Bütçenin ihzarı, tasdiki, tasvibi, tatbiki ve 
murakabesi 

Belediyelerde malî sene 
MADDE 119 — Belediye bütçesi, belediyenin 

her senenin haziranı iptidasından ertesi senenin 
mayısı sonuna kadar bir seneye ait varidat v« 
masrafını mübeyyin ve belediye varidatının istifa 
ve belediye hizmetlerinin ve masraflarının ifasına 
mezuniyeti mutazammındır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Bütçenin ihzarı 
MADDE 120 — Belediye bütçesi, belediye re

isi tarafından ihzar olunarak taallûk ettiği sene-
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nin şubatı iptidasında encümene tevdi olunur. En
cümen iki ay zarfında tetkike mecburdur. İhzar 
olunan bütçe esbabı mucibesile birlikte reis tara-

s fmdan 1 nisanda meclise tevdi olunur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

Mecliste bütçe müzakeresi 
MADDE 121 — Meclis Bütçe kararnamesi 

metnini madde madde, varidat ve masraf cetvelle
rini fasıl fasıl müzakere ve bütçeyi aynen veya 
fasıl ve maddelerini tadilen kabul eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul. 
edilmiştir. 

Tasdik edilen bütçenin vekâlete gönderilmesi 
MADDE 122 — Mahallî en büyük mülkiye 

memurunun tasdiki ile kat'iyet kesbeden bütçenin 
bir nüshası berayı malûmat valiler tarafından 
Dahiliye Vekâletine gönderilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Bütçenin tasdiki 
MADDE 123 — Bütçeyi tasdika salâhiyettar 

makamlar vürudu tarihinden itibaren en geç bir 
hafta zarfında tetkik ve tasdik ederler. 

1 : Bütçe kararnamesi metninde kanun ve! 
nizamnamelerle kabili telif olmıyan madde ve 
ibareleri tashih, j 

2 : Belediyenin tahsile salâhiyettar olmadığı 
varidatı tay veya tarife ve salâhiyeti kanuniye 
fevkinde konulan muhammenatı haddi kanuniye 
tenzil, i 

3 : ifası belediye vazifesi cümlesinden olmıyan ı 
hidematı ve bunlara ait masarifi ihraç, 

4 : Bütçeye konulmıyan mecburî masarife ait] 
tahsisatı ilâve, I 

5 : Bütçeye mevzu varidat mecburî masrafları 
temine kâfi değilse kanunen muayyen haddi aza
miden dun olan belediye hisse, vergi ve resimlerini 
azamî haddi kanuniye kadar usulen iblâğ veya bu 
da kâfi olmazsa ihtiyarî masraflardan mecburî 
masraflara tahsisat nakleder. 

Bu suretle aynen veya tadilen tasvip edilen 
bütçe kat'ileşir. Mahallî en büyük mülkiye me
muru tarafından yapılan tadilâta karşı belediye 
meclisleri Şurayı Devlete müracaat edebilirler. 
Bir hafta zarfında tasvip edilmiyen belediye 
bütçeleri doğrudan doğruya kat 'ileşmiş addolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

123 üncü madde haricinde bütçemin 
değiştirilmemesi 

MADDE 124 — Belediye bütçelerini tasvibe 
salâhiyettar makamlar 123 üncü maddede gösteri
len sebep ve suretlerden gayri bir şekilde bütçeyi 
tağyir edemezler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. I 

Bütçe harici sarfiyat 
MADDE 125 — Kat'ileşen bütçe haricinde 

nisbet ve miktarı kanuna uygun olmıyan varidat 
tahsil olunursa Türk ceza kanununun 247 inci 
maddesi ahkâmı tatbik olunur. Bütçe haricinde 
sarfiyat tazmini müstelzim olmakla beraber faili 
hakkında ayrıca kanunî takibat yapılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin âmiri itası 
MADDE 126 — Belediye reisleri, belediye 

bütçesinin âmiri itasıdır. Muavinlerini de kendi 
rn.es 'uliyetleri altında âmiri ita vazifesini ifaya 
mezun kılabilirler. Şubelere ayrılan belediyeler
de reisler şube müdürlerine ikinci derec-e âmiri 
ita salâhiyeti verebilirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Muhasibi mes'uller 
MADDE 127— Belediye muhasebecileri, hesap 

işleri müdürleri belediye bütçesinin muhasibi 
mes'ulleridir. Belediye muhasibi mes'ulleri zim
metindeki matlubatm takip ve tahsili hususunda 
ifa ounacak muamelât, Devletin bu kabîl muha
sipleri hakkındaki muamelenin aynıdır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

idare hesabı ve kat 'ı hesap 
MADDE 128 — Her sene bütçesinin kat ' ı he

sabı hesap devresinin hitamını takip eden eylül 
ayı içinde muhasibi mes 'uJün idare hesabı ile bir
likte encümene tevdi olunur, idare hesabı ve kat 'i 
hesap 70 ve 86 inci maddelerde gösterilen tarife
ler dairesinde tasdik ve tasvibe iktiran eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Muhasebe usulü 
MADDE 129 — Belediyelerin muhasebelerine 

müteallik usul bir nizamname ile tespit olunur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

Eski sene bütçesinin devamı 
MADDE 130 — Her hangi bir sebeple yeni 

bütçe kat 'ileşınemiş ise bu muamele ikmal olu
nuncaya kadar eski sene bütçesi tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İhtiyat akçesi 
MADDE 131 — Her sene belediye bütçelerine 

mevzu varidatın safî miktarı hesap edilerek bu 
safî varidatın %beşi işbu kanunun neşri tarihini 
takip cledn malî sene iptidasından itibaren yirmi 
sene müddet ile ayni bütçeye ihtiyat akçesi olarak 
vazolunacak ve belediyelere mahsus bir banka 
teessüs edinceye kadar Hükümetin irae edeceği 
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bir bankaya ayni malî senenin nihayetinden evvel 
tevdi edilecektir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İhtiyat akçesi mukabilinde avans 
MADDE 132 — Belediye idareleri bankaya 

tevdi edilecek işbu meblâğdan teraküm edecek 
miktarın % yetmiş beşine kadar icap eden mikta
rını her sene bütçesine tevfikan, ihtiyar edilecek 
imar at ve inşaat masrafları için sarfedilmek ve 
yine senesi içindeki belediye varidatı ile ödenmek 
üze^e avans olarak bankadan istikraz edebilirler. 
Bu avansların behemehal senesi içinde bankaya 
iadeten tesviyesine belediye reisleri ve muhasebe 
âmirleri ve bu hususta sıkı bir murakabe icrasına 
en büyük mülkiye memuralrı mecburdurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul! 
edilmiştir. 

Yedinci fasıl 
Birlik tesisi 

Belediye, köy ve vilâyet mahallî idarelerinin 
birlik kurmaları 

MADDE 133 — Belde ve köyler, vilâyet ida-
rei lususiyeleri kendilerine kanunlarla verilen 
mecburî veya ihtiyarî vazifelerin bir veya bir ka
çını müşterek tesisat ve idare ile ifa için birlik 
tesis edebilirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Birlik nizamnamesinin kat'ileşmesi 
MADDE 134 — Birlik tesisi için belde, köy, 

idarei hususiye meclislerinin (belediye meclisi, 
köy meclis i, meclisi umumî) müttefikan kabul et
tikleri birlik esas nizamnamesi valinin ve birliğe 
dahil olanlar başka vilâyetlere mensup iseler Da
hiliye Vekilinin tasdikile kat'ileşir. Birliğe diğer 
belde ve köylerin ve idarei hususiyelerin iltihakı 
birlik meclisinin tasvibi, valinin tasdikile ve başka 
vilâyetlere mensup iseler Dahiliye Vekilinin tasdi
kile olur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Nizamnameye yazılacak maddeler I 
MADDE 135 — Her birliğin bir esas nizam

namesi olacaktır. Nizamname âtideki mevadı 
ihtiva eder: 

1 : Birliğin unvanı. 
2 : îdare merkezi. 
3 : Arazi itibarile faaliyet sahasının hududu. 
4 : Daimî olup olmadığı, muvakkat ise kaç 

sene için olduğu. 
5 : Birliğe dahil olan mahallî idarelerin isim

leri. 
6 : Birlik âzası olan mahallî idalerin hukuk, 

vazaif ve salâhiyetlerinden hangisinin birliğe ve bir 
lik icra heyetine devir ve tevdi olunduğu. I 

I 7 : Birliğe dahil olan mahallî idarelerin her 
birinin birlik meclİBİ için intihap edeceği âza 
miktarr ve bu âza miktarının tespitine esâs olan 
şeraitin kaç senede bir birlik meclisi tarafından 
tetkik olunacağı. 

8 : Birliğe dahil olan mahallî idarelerin, birli
ğin tesis ve idame masrafına ne nispette iştirak 
edecekleri. 

I 9 : Birliğin varidatı. 
j 10 : Birliğe dahil olan mahallî idarelerin ve bu 
mahallî idarelere tabi ahalinin birlik müessesa-

, tından ne suretle istifade edebilecekleri. 
11 : Birlik meclisinin senede kaç defa top

lanacağı. 
12 : Birliğin teessüsüne ve faaliyetine esas 

olacak diğer şartlar. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabuı 

edilmiştir. 

Nizamnamenin değiştirilmesi, birliğin ilgası 
MADDE 136 — Birlik nizamnamesinin tadili 

veya birliğin ilgası 135 inci madde ahkâmına ta
bidir. 

Reis — Kabul edenler , . . Etmiyenler . . . Kabui 
edilmiştir. 

Müddetin bitmesi, birliğin ilgası halinde 
yapılacak muamele 

MADDE 137 — Birlik müddetinin bitmesi ve
ya birliğin ilgası halinde esas nizamnamesindeki 
şartlara göre alâkadarların sermayelerinin de 
birlik hukuk ve vecaibinden hisselerinin tefrik 
ve tayini birliğe dahil heyetlerin mütaleasj alın
dıktan sonra birlik merkezinin tabi olduğu vilâyet 
idare heyetine aittir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabui 
edilmiştir. 

Birlikler şahsî hükmiyeti haiz amme 
müesseseleridir 

MADDE 138 — Birlikler hükmî şahsiyeti haiz 
amme müesseseleridir. Vazifelerini ifa ettikleri 
mahallî idarelerin bu vazaifi ifa hususunda haiz 
oldukları hukuk ve salâhiyeti haizdirler. îşbu 
hukuk ve salâhiyeti istimal hususunda alâkadar 
mahalli idarelerle aralarında zuhur eden ihtilafat 
vilâyet idare heyetince ve birlik muhtelif vilâyet
lere mensup mahallî idarelerden müteşekkil ise 
Şurayi Devlet tarafından tetkik ve hallolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Birlik meclisi 
MADDE 139 — Birlik umur ve muamelâtını 

senede en az iki defa toplanarak teftiş, murakabe 
etmek üzere birliğin bir meclisi olur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Meclisin intihabı, âza adedi 
MADDE 140 — Birlik meclisi âzası birliğe 
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dâhil olan mahallî idarelerin meclisleri tarafın- meclisinin tabiî âzasındandrrlar. 
dan belediye meclisi âzalığı için muktâzi evsafı Reis — Eabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka^ 
haiz kimselerden olmak üzere azamt dört sene için bul edilmiştir. 
.intihap olunur. Bu-meelise.birlik âzası -olarak) B i r l i k e n c ü m e n i i n t i h a b l 
mahalli idarelerin her birinden en a z ı k ı a z a ; „ . ^ ^ _ + A„ TT .„ , . , . 1M ' , . ' • • 
intihap olunur. • ' . • • . I MADDE 145 - Vazifelen birlik meclisinin 
• R m — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul mtıhap devresi nıhayetmde bitmek üzere her yem 

edilmiştir ı meclis tarafından ilk ıçtımada meclis azaslarasın-
I dan dördü, birlik encümen âzalığına intihap olu-

Yedek âza I nur. Birlik reisi, encümenin tabiî reisidir. 
MADDE 141 — Birlik âzasıolan mahallî ida-1 R e i s - - Kabul edenle r . . . Etmiyenler . . . Ka

relerin meclisleri,,, birlik meclisleri için nizamna- bul edilmiştir. 
mede mürettep miktar azanın yarısı kadar yedek 
âza jntıhap ederler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul l MADPK 146— Belediye meclislerinin salâhi-

Birlik meclisinin vazife ve salâhiyetleri 

edilmiştir. yeti ve vazaifi hakkındaki ahkâm birlik nizamna-
mesile birliğe verilen vazife ve hukuk ve salâhiyet
leri tecavüz etmemek üzere birlik meclisleri hak-Meclisin çalışması ve riayet edeceği maddeler 

MADDE 1 4 2 — Birlik meclislerinin adi ve kında caridir. 
fevkalâde içtimaa daveti ve meclis reis ve kâtip-j Reis — Kabul edenler 
lerinin ; intihabı meclis ruznameşinin tanzimi ve 
müzakerâtının^ idaresi, inzibatının temini, birlik 
meclisinin salâhiyetleri ve meclîs mukarreratının 
birlik reis veya alâkadarlar tarafından vaki olacak 
itiraz üzerine işbu nıukarreratın birinci ve ikinci 

Etmiyenler. . .Kabul 
edilmiştir. 

Birlik reisinin vazife ve salâhiyeti 
MADDE 147 — Belediye reislerinin salâhiyet 

ve vazaifi hakkındaki ahkâm birlik nizamriamesile 
derecede tatbik ve intacı hususlarında bu kanu- j verilen vazife ve hukuk ve salâhiyetleri tecavüz 
nun 53-61 inci maddelerüe 63 - 76 inci maddeleri etmemek üzere birlik reisleri hakkında caridir. 
ahkâmı caridir. 

Reis — Kabul edenler. 
bul edilmiştir. 

Etmiyenler . . . Ka-

Meelisin açılması, reisin seçilmesi 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Birlik encümeninin vazife ve salâhiyeti 
MADDE 143 — Belediye encümenlerinin salâ-

MADDE 143 — Birlik meclisi, birlik esas hiyet ve vazaifi hakkındaki ahkâm birlik nizam 
nizamnamesinin kanunen kat 'ileşmesi tarihinden j namesile verilen vazife ve hukuk ve salâhiyetleri 
itibaren nihayet iki ay zarfmda birlik merkezinin 
tabi olduğu vilâyet valisi tarafından birlik merke 

1 teeavüzetmemek üzere birlik encümenleri hakkında 
caridir. . 

Kabul Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
edilnıiştir. 

zinde tâyin olunan günde içtimaa davet ve ilk 
içtima vali tarafından küşât edilerek meclisin 
reis ve kâtipleri intihap olunur. 

Birlik meclisi tarafından kabul edilen bütçenin 
ve ittihaz olunan nıukarreratın tatbik ve infazı 
ve birlik işlerinin sevk ve idaresile meşgul olmak 
üzere birlik meclisi: en çok dört, sene için birlik YiûjtÜ^ûm idareJblrieştir i lmiştir 
reısmı ve reis vekilini intihap eder. . • 

Bu. intihap, valinin ve birlik muhtelif vilâyetler 
dâhilinde ise Dahiliye Vekilinin tâsdikile tamam 
olur. 

Beis — Kabul edenler. . . E t m i y e n l e r . . . Ka
bul edilmiştir. 

Sekizinci fasil 
Istanbulda vilâyet ve belediyenin birleşmesi 
MADDE 149—is tanbu l Belediyesile İstanbul 

rilmiştir. 
Etmiyenler . ' . . Ka-

Valiler ne zaman birlik reisi olurlar 
MADDE 144 — Birliğe idarei hususiyeler de 

iştirak etmiş ise, reis ve reis vekili birlik merke
zinin bulunduğu yerin valisi tarafından ve birlik 
birkaç.vilâyet dahilinde ise Dahiliye Vekili tara
fından tayin olunur. 

Birliklere dahil olan belediyelerden birinde 

Reis — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

İstanbul Valisi Belediye Reisi 
MADDE 15® — İstanbul Belediye Reisliğini 

İstanbul Valisi ifa eder. 
. Reis — Kabul edenle r . . . Etmiyenler : . . Ka

bul edilmiştir. • . • • • ; ' ' . . 

İstanbul meclisi '*•-'' 
MADDE 151 — Belediye meclisi ile vilâyet 

meclisi umumisine kanunlarla verilen hukuk ve 
vazaif İstanbul Belediye Meclisi âzalarile belediye 
hududu haricindeki kazalardan müntehap vilâyet 

reislik kanunen valiye verilmiş ise birlik reisliği meclisi umumî azalarından müre-kkep İstanbul 
vali tarafından ifa olunur. Birlik âzası olan belde; Umumî Meclisine verilmiştir (Merkezleri belediye 
ve köylerin ve idarei hususiyelerin belediye reis- hududu dahilinde bulnan kazaların belediye hu-
leri, köy muhtarları ve encümen reisleri birlik dudu haricinde kalan nahiye ve köyleri ahalisi de 
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istanbul belediye âzası> intihabma iştirak ederler) 

Reis -i- Kabul edenler . . . Btmiy enler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Bütçenin nasıl tertip ve tasdik olunacağı 
MADDE 152 — İstanbul Umumî Meclisi büt

çesi î ç umumî kışımdan mürekkeptir;:. 
A -Kanunlarla vilâyet işlerine muhtas vari

data nıukabil vilâyet hizmetleri birinci, 
B - Kanunlarla.belediye işlerine muhtas vari

data mukabil belediye hizmetleri için muktazi 
masraflar ikinci, 

G - Yilâyet ve belediye idarelerinin müşterek 
teşkilât ye hizmetleri masrafları üçüncü bap ola
rak tespit olunur. 

D -Bütçenin sureti tanzim ye tasdiki vilâyet 
bütçeleri hakkındaki kanunî hükümlere tabidir. 

E - Hususi kanunları ahkâmına göre idarei; 
hususiye varidatından muhtelif hizmetlere tefrik 
olunan hisseler bu maddenin (A) fıkrasındaki 
varidata münhasırdır. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . ;-. Kabul 
edilmiştir; 

Encümen 
MADDE 153 — Meclisi Umumice kendi âzası 

meyanından intihap olunacak sekiz kişilik bir en
cümen; vilâyet ve belediye, encümenleri hukuk ve 
salâhiyetini haiz olarak teşekkül ve ifayi vazife 
eder. Bu sekiz azadan ikisi belediye , hududu ha
ricindeki .kazalar âzasından olmak mecburidir. 
Her daire reisi kendi dairesine müteallik hususa-
tm müzakeresi sırasında âza olarak encümende 
bulunur ve reye iştirak eden 

Selâhattin B. ( Kocaeli ) — Efendim, burada 
meclisi umumî denmiştir. Halbuki meclisin unvanı 
151 inci maddede umumî meclis olarak kabul, edil
miştir. Ikınu da ona. göre tashih etmek lâzımdır. 

Reia— Şu halde bunu da öyle yapalım.-
Efendim, maddeyi bu tadille kabul edenler . ; . 

Etmiyenler . . .Kabul edilmiştir. 
tyoiıuznnçu fasıl 

Müteferrik maddeler 
Belediyö teşkilâtı kaldırılacak yerler. Belediye 

intihaplarmdaki nüfus esasları: 
MADDE 154 — İkinci maddenin hükmü hari

cinde fcâlah yerlerde 1 haziran "1930 tarihinden iti
baren belediye teşkilatı mülgadır: Buralarda köy 
kanunu latbik olunur. Belediye mıntakasındaki 
nüfus miktarının her hangi bir ârize ile artıp ek
silmesi belediye intihaplarına tesir yapmaz. İnti
habat içîıi her umumî tahrir neticesinde tahakkuk 
eden nüfus muteberdir. ' " * 

Beis; —- Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
Belediye iîitijraplermın bu kanıma göre yapılması 

MADDE 155 ^- Bu kanunun meriyet kesp 
ettiği sene eylülünden itibaren bilûmum belediye 

intihabatı tespit -olunarak' belediye meclise»! *& 
encümenleri bu kanuna göre.teşkil ye belediye re?+ 
isleri yeniden intihap olunur. • , : * 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . IÇabul 
edilmiştir. 
Nüfusu 70 binden fazlar beletdiyeierde meclis 

âzastna huzur hakkı verilmesi 
MADDE 156 — Nüfusu 70 binden yukarı be- ' ; 

lediyelerde lüzum görüldüğü takdirde meclis aza
sına huzur hakki verilir. 

Bu httzuıt hakkının miktarını tayin eden mec
lis kkrarîaTi Dâhiliye-Vekaletinin tasvibi ile kat'- * _̂  
ileşir. " . ' " ' . ' [ ' . ' * ' • ; / . / ; ' '/"'.''-'":': 

Reis' —'Kabul edenler/. .Etmiyenler .İ.Kabul 
.edilmiştir: / . • ;.; ' ^ V ^ - ^ C - " ' " 

İmtiyazlı, şirketler > için belediyelere: verilen 
. mubayaa hakkı; -; 

MADDE 157 ~ Su, elektirik, hava gazı, tram
vay v£ emsali belediye sınırı dahilinde bulunan 
imtiyazlı şirketlerin mukavelenamesinde tayin 
olunan müddetin hitamında mukavelenameleri-
mueibince Devlete intikal edecek olan bilcümle 
tesisat ve emval bilâbedel belediyelere devrolu-
nur. İşbu şirketlerin.' imtiyazlı mukavelenamele
rinde Hükümet tarafından mubayaa hakkı için ı" 
kabul edilen müddetin duhulünden itibaren bele
diyelerin müracaat.ve. talebi üzerine mubayaa .be
deli belediye tarafından temin edilmek şartile A 
Hükümet vasıtasile : mubayaa edilerek.şirket te
sisat ve emvali ^e<|iyıelere devçolunur. 

Reis •*-. Kabul edenler , . .Etmiyenler.. .Klabul 
edilmiştir. • 
Belediyenin müşterek ve ;sıhhî işleri' için mahallî 

İdarelerle birleşmek hususunda Hükümetin 
•salâhiyeti ' 

MADDE 15Ş —-Bir bejdeye, civarolan yerler 
ile beldenin müşterek ınenfaatlarına .taallûk eden 
hususatta işin derecesine gorje belediyeler ve i<İa-
çei husüsiyeler masarifi yakıayı.işbu husûsattan 
edilecek istifadeye göre ^ral̂ arın<la taksim, ederler. 
Sıhhati umûmiyeyi tehdit eden ahvalde idarei hu
susiye ye belediyelerin yalnız .başlarına yapamadık
ları mecburî vazifelerinde tarafeyni icbara EEükû-
met salahiyetdardır (Demiryolİarına ait sular bu 
madde ahkâmından müstesnadır). 

. Beis -r- Kabul edenelr . . Etmiyenler:,. . .Kabul 
edjîhıiştir. . ' 

Belediye hududu içind« belediyelere ait mallar 
MADDE 159 —̂! Belediye Sının İçinde Sahipsiz 

arazi mahiyetindeki seyrarigâh, harman yeri, çayir 
mer'â, koruluk ve bataklıkların ve belediye mâri-
fetile ^eniz, liehir Ve golden doldurulmuş olan 
yerlerin ye yıkılmış kale ve kulelerin metruk' arsa
ların ve ânkazînın' tasarruf, idare ye : nezareti 
kâffei hukıih ve veeaibi ve varidatı ile beraber'_'. 
belediyelere'âevrblunûr. ' 

-Beis—- Kabul edenler . iTSlmiyenler . : Kabul 
edilçaiştir. 
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Mezarlıklar belediyelere aittir 

MADDE 160—- Metruk ve kimsesiz mezarlık
larla vakfa ait olan umumî mezarlıklar bilûmum 
hukuk ve vecaibi ile belediyelere devrolunmuştur. 
Bu kanunun neşrinden sonra belediyeler devren a-
lmcaya kadar satılması memnudur, 

İbrahim Alâattin B. (Sivas) —- Efendim; bu 
madde ile mezarlıkların idaresini kamilen belediye 
alıyor. Tahattur buyurursunuz ki bundan evvel 
bir maddede vazaifi belediye tadat olunurken mec
burî masraf meyanına mezarlık masg&f lan da kon
muştur. Bütün bunlar şayanı teşekkür olmakla be
raber bendeniz kâfi görmiyorum ve buna diğer bir 
noktanın daha ilâvesini rica ediyorum. O da şudur: 
15 inci madde vazaif i belediye tadat olunurken ben
deniz, bu vazaif meyanına. mezarlık idaresinin da
hi vazedilmesini istirham etmiştim, fakat takririm 
hvpfaz uzun olduğundan encümen bunu ileri süre-
rejfcrve bu bir nizamname ve talimatname işidir di-
-yerük taraftar görünmedi ve Heyeti Celileee de 
takrir kabul edilmedi. Fakat sonradan gerek bir 
çok rüfekayı muhterememden gerek encümendeki 
zevattan takririn uzun olmasından dolayı kabul e-
dilmediğine izharı teessüf edildiğini işittim, bittabi 
bendeniz de çok müteessir oldum. 

Fakat bendenizi müsterih eden Vekil Beyefen
dinin bu hususta bir nizamname ve talimatname 
yaparak behemehal emelimizi tatmin edeceklerini 
vait buyurmalarıdır. Bundan dolayı kendilerine 
teşekkürü bir vazife addederim. Zaten şüphe yok-
ki münevver ve medenî düşünceli Devlet adamla
rından ancak böyle icraat ümit olunur. 

İlâve etmek istediğim madde bu madde değildir. 
O madde geçmiştir ve nizamnameye geçmesi takar
rür etmiştir. Bendeniz,bir an evvel mezarlıkların 
tesisi hakkında buraya bir fıkra ilâve edilmesini 
rica edeceğim. Bu husustaki «sbabı mucibeyi elbette 
takdir buyurursunuz. Fakat bir defa da bendeniz 
arzetmeyi bir vazife bilirim: Biz hayatımızın her 
sahasında icrayı tesir eden büyük bir inkilâp için
deyiz. Bu yattığımızdan uyumamıza kadar müessir 
olmuş, hayatımızın tarzını değiştirmiştir. Eskiden 
mezarlıklarımıza manen hürmet etmekle beraber 
şeklen ve resmen hürmet etmiyorduk, halbuki şimdi 
bir ölüyü merasimle metfeni ebedisine teşyi etmeği 
vazaif i medeniyeden addediyoruz ve siyah elbise ile 
silindir şapka ile .mezarlığa gidiyoruz. Fakat efen
dim silindir şapka ile mezbeleye gidilmez. Tahattur 
buyurursunuz ki Necatı merhum vefat ettiği zaman 
onu biz, bütün Devlet erkanile, riealile, meb'uslar 
ve mekteplerle mezaristana götürdük, burada sefa
retler erkânı da vardı, bütün bu resmî merasim ne
ticesinde büyük bir inkilâp adamını keçilerin otla-
dığj harabeye terkettik. Bundan hepimiz bir hissei 
iztıjrap aldık. Orada ve her zaman hissettiğimiz veç
hile bir mezarlığa bir sevdiğimizi terkederken adeta 
insan yan yarıya kendisi de ölüyor ve hatta o ö-
len adamın muzaaf bir surette öldüğüne kani olarak 
büsbütün müteessir oluyor. Halbuki yine bilirsiniz, 
Avrupada insan mezarlıkları gezerken ve oraya bir 

ölüsünü tevdi ettiği zaman müteselli ve hiç olmazsa 
temiz bir yere bıraktığı için müsterih olur. Hatta 
bazan öyle güzel mezarlıklar vardırki insan adeta 
gayriihtiyari oraya gömülmek arzusunu duyar. 
•/ Handeler ) Yine hepimiz biliriz ki Avrupada 
cins atların ve sevilen köpeklerin bile mezarlıkları 
vardır. 

Maamafih Avrupadan misal almağa hacet yok, 
bizim memleketimizde mezarlıklarımızın yanı ba
şında bize ait olmıyan ve birer çiçek bahçesi, birer 
sanat meşheri olan mezarlıklar vardır. Bu husus
taki bir hatıramı arzetmekten geçemiyeceğim. 
Çünkü o vakadan çok yanmışımdır. îstanbulda 
mektep müdürü iken uzun müddet vazifei talimi-
yede bulunmuş bir arkadaşımız vefat etmişti. 
Onu Beyoğlunda bir kabristana defnettik. Diğer 
mekteplerle beraber çelenkler götürdük ve onları 
mezarlığa bıraktık. Merasim bitti, herkes dağıldı. 
bendeniz bir arkadaşımla yarım saat sonra 
yolum oraya düşmüştü, bir de ne görelim götürdü
ğümüz o çelenklerin başında haşa huzurdan bir 
merkep, yarısı toprağa gömülmüş olan çelenkleri 
sefayi hatırla yiyor. Tabiî bu manzara tahaf olduğu 
kadar çok fecidir. Ve asil elimî o bizim perişan 
mezarlığın biraz ötesinde bizim millete ait olmıyan 
ve arzettiğim şekilde temiz ve mazbut bir mezar
lığın bulunması idi. Arzetmeğe hacet yoktur ki, 
bir millet dirilerile olduğu kadar ölülerile de ya
şıyor. Ve hatta öyle ölüler vardır ki bazen yaşıyan 
dirilerden daha fazla mucibi iftihardır. 

Sonra mezarlık bir vatan için merbutiyet nişa-
nesidir. Biz bu memlekete merbutuz. Bu memleket 
bizim vatanımızdır. Çünkü ecdadımızın kabirleri, 
ecdadımızın kemikleri buradadır. Kabristan, içtimaî 
terbiye için de çok mühimdir. Çünkü salon terbiye
sinden de çok mühimdir. Çünkü salonda toplanan 
insanlar o kadar samimî değillerdir. Kabristanda 
bir matem icrasile toplanan insanlar daha kolay 
kaynaşırlar. Sonra bir kabrin üstünde açan çiçek 
ne kadar müessirdir. Halbuki bizim kabirlerimi
zin üstünde açan, çiçek değil; deve dikenidir. Şu 
halde biz beldelerimizin kanununu yaparken bir de 
ölüler beldesi olduğunu unutmıyahm. O ölüler bel
desinin sakinleri şüphesiz ki diriler beldesinin pek 
çok fevkindedir. O beldede pek çok adam vardır. 
Çok kalabalıktır. Ve şüphe yok ki yarım asır geç* 
mez hepimiz oraya gideceğiz. 

Hepimiz oraya gitmeğe namzediz. Efendim, 
şüphe yokki bu kabristanların bir an evvel imarını 
yalnız biz değil bütün halkımız ister. Çünkü es
kiden yalnız sultanların mezarları mamurdu. Hal
buki bu günkü Türkiyenin sultanı o halktır. O 
halde pnlann da hakkıdır ki mezarları mamur 
olsun. Fakat belediyelerimizin bildiğimiz imkân
larını düşünecek olursak Dahiliye Vekâletinin vait 
buyurdukları nizamname de çıktıktan sonra bunu 
yapmak çok uzun zamana tevakuf eder ve korka
rım ki bizim neslimiz oralara köçüneeye kadar 
yine olmaz. O halde hususî bir tedbire müracaat et
mek zaruridir. Bendeniz diyorum ki şu madedeye bir 
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fıkra ilâve edelim ve orada diyelim ki belediyeler 
kanununun neşri tarihinden itibaren nihayet beş 
sene zarfında mezarlıklar, tanzim edilecek nizam
name mucibince tesis edilmiş olacaktır. Bu fıkra 
bir defa burada kabul edildikten sonra ihtiyaç 
görülürse yarın rüsumu belediye kanununa da, 
bir fıkra ilâve edilir. Tesisi için "muvakkat bir za
man zamanda filan belediye reisine şu kadar zam 
edilmiştir. Bu takdire mütevakkıf bir şeydir. 
Buraya taallûk etmiyor. Yalnız bü hususu Vekil 
Beyefendiye hatırlatmak için böndeniz soyuyorum. 
Sonra diğer bir mütalea var. Acele yapılması lâ
zım gelen bir cok meseleler vardır. Şehir plânlan, 
elektirik tesisatı su mecraları ve s a i r e , , . 
Şüphe yokki bunlar yapılacaktır. Fakat bunların 
kısmı âzaminin vücuda gelmesi hele bazı beldeler 
için cidden uzun zamana mütevakkıftır. Bunlar 
yüz binlerce liraya ve belki de milyonlarca liraya 
malolur. Halbuki mezarlık tesisatı öyle değildir. 
Beş sene zarfında bir şehrin mezarlığına ait olan 
plân elbette vücuda gelmiş olur. Çünkü bunda 
şehrin ahvali sıhhiyesi mevzubahstır ye o plân 
mucibince de mezarlığın duvarı ve sair levazımı 
yapılabilir. Beş sene zarfında bunların yapılması 
kabildir. Arzettiğim gibi beş sene az bir zaman 
değildir. Çünkü elli senede bir nesil değiştiğine 
göre elli senede bir nesil yok demektir. Hulâsa 
arzedeceğim budur. Efendim bunu kabul buyurur
sanız ecdadımız kadar evlâdımız da bundan mem
nun olacaktır ve şüphesiz biliyorsunuz ki tarihin 
bir çok kısımlarını mezarlardan öğreniyoruz ve 
tarihte büyük şanlar bırakmış olan Türk Milleti 
de bu mezarlara kafiyen lâyık değildir. Bu fık
ranın değişmesini rica ederim. 

Reis -— Teklif ettiğiniz fıkra metnini-takrir ha
linde veriniz. 

Tahsin B. (Aydın) — Efendiler; Alâettin Ber 
yefendi biraderimiz ihtifalle kaldırılan şerefli ölü
lerden, çelnekli mezarlardan* bahsettiler. Bendeniz 
fukara cenazelerinden bahsetmek lüzumunu his
settim. 

Geçende belediye vezaifini tayin eden maddede 
filvaki fukara cenazelerinin belediyeler tarafından 
kaldırılacağı mezkûrdur. Fakat efendim, öyle fu
karalar vardır ki ve bendeniz öyle fukara cenaze
lerine şahit oldum ki o aileler bin türlü fakrü zaru
ret içinde çırpındıkları halde fukaralıklarını belli 
etmek istemezler. Bir ölüm vuku bulduğu zaman 
teessürlerini unuturlar yalnız o cenazeyi nasıl 
kaldıracaklarını düşünürler. Istanbulda öyle cena
zeler oldu ki cenaze yıkamak ve kaldırmak vezaifini 
ifa eden hocalar, imamlar o günü bir fırsat adde
derek mezarcılarından gassallerine varmcıya kadar 
hepsi o aileyi soymak istiyorlar. Zavallı aile 
fakrü zaruretini meydana çıkarmamak için para 
tedarikine kalkarla. Mademki kabristanlar bu gün 
bir servet büyük bir yekûn teşkil ediyor ve bunu 
bihakkın belediyelere tevdi «diyoruz. Bari bir ce
nazesi vuku bulupta bunun belediye tarafından 
kaldırılması için müracaat edecek olan adamlar her 

kim olursa olsun mademki belediye cenaze kaldır
mağı vazife edinmiştir ve o mecburiyeti hissetmiş
tir bu müracaat üzerine belediye bilâkaydüşart 
ölüyü kendi imamile defnetmelidir, Böyle olursa 
büyük bir felâketin önüne geçilecektir. Birçok aile
ler bulunuyor ki ölülerinin matemini tutmak-ieiâ-
ketini duymak imkânını bulmıypr. Onları nasl 
kaldıracağız diye düşünüyorlar. Belediyelerin fu
kara cenazelerini kaldırmak hususunu tayin eden 
maddenin sureti ifasını tayin edecekler talimat
name yaparken bunu nazarı itibare alsın. Büyük 
bir eyilik yapılmış olur. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim; arka
daşlarım ölülerden bahsettiler. Bendeniz de diri
lerden bahsedeceğim. Evet ölülerimize hürmetkarız. 

[Onlara eyi bir mezarlık yapmak isteriz. Fakat diri
lerimiz de ölmeğe namzettir diye onların bir an 
evvel ölmesine hiçbir vakit razı olamayız. Belediye
lerimiz ölülere sarf edeceği para ile memlekete su 
getirsin, yolları sulağın, memleketin sokaklarını 
tamir etsin, lağımlar açsın, yediğimiz, içtiğimiz 
tağşiş edilmiş birtakım yağlar sütler vardır, bun
ları ıslah için kimyahane yapsın. Ve böylece bir 
kere dirileri yaşatacak vezaifi ifa etsin sıra sonra 
ölülere gelsin; 

NaciPaşa (Cebelibereket) — Muhterem arka
daşlar; ölüler hakkında müsaade buyurursanız 
bendenizde nazarı dikkati celp ve istirham etmek 
isterim. Bizim memleketimizde ölüler hakkında 
yapılan muamele en iptidaî memleketlerde 
dahi yapılmamaktadır, öldüğü ane kadar ruhla
rımıza en yakin olan insanlar hasbelbeşer ölüyor o 
ande belki onunla beraber ölmek ve gitmek istiyo
ruz hepimizin başına gelmiştir. Allah cümleye, her 
kese aziz olanlara ömür versin her kesin başına 
gelecektir, o ande o azizle beraber ölmeğe beraber 
gitmeğe razıyız. Götürüp toprağa tevdi ediyoruz. 
Elimizi çekiyoruz. Başıma gelmiştir; anam öldü. 
Kardeşim öldü. Evladım öldü. Beraber ölmeğe 
razı olduğum azizlerim öldü itina ettim elimle 
çalıştım masraf ettim on beş gün sonra heman 
hemân heder oldu ruhuma gömdüm. Hepimizin 
başımızdan geçmiştir. Eminimki her kesin kalbin
den soyuyorum. Nazan dikkatinize arzediyorum. 
ölülerimizin kabristanını, arkadaşlarım af buyur
sunlar, hayatta olanlarımızın bazı işlerinden evvel 
tanzim etmek lâzımdır. Gerek insaniyet için, ge
rek medeniyet için, gerek hayat için her şey için 
ben Ölüme, geçmişime hürmet etmezsem bana kim 
hürmet edecek ve beni kim yadedeeek bütün emel
ler bir yadı hayra ait değilmidir. Biz onların yad
larına hürmet etmezsek, o yadı aziz de böyle gö
çüp gider. Vatan toprağının oğruna elbette bilâ-
teredçiüt can veririz. Binaenaleyh bu aziz toprak
ların üstünde de altında da rahat etmek istemek 
hakkimizdir. Ben, yaşadıkça çalışırım sıhhatim 
müsait oldukça ekmeğimi çıkarırım, sıhhatime 
itina ederim. Fakat o aziz ölü bana muhtaçtır 
ancak ben yalnız başıma hiç bir şey yapamam 
heyeti içtimaiye ile yaparım. Heyeti içtimaiye teş-
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kilinden bir maksatta bu gibi şeyeîerdir. Biz mil
letçe feu işî çok' gevşek tutuyoruz. Bu milletimizin 
af olunmaz ''kabahatlerihdendir. Affinizi istirham 
ederim, Nazari dikkatinizi' eyiee celp etmek için 
bu kadar serbest söylemeğe cüret, ettim. ' . 

Dahiliye Vekili Şteü/ lCaya^. '(If^la)'•-'— 
Arkadaşlar! mezarlar' şüphesizki ' milletlerin me
deniyete oUtı merbütiyetl'erinin derecesini göste-1 
rir. Ve milletlerin ebediyete olan merbütiyetimn 
nişaneyidir': Eğer Türkiye camiasında mezar
lar şimdiye kadar ihmal edilmişse'Bu ne milistin 
kabahatidir, ne de onu bu gün idare edenlerin 
kusurudur. ( - ' ; - . •-. - ••••'^ ." •--••••• 

Naci Paşa (OebeMbereket) ^-- Bu gün' idare-
edenleri kasttetmedim. 

Dahiliye: Vekili* Şükrü Kaya B. (Devamla) ±-
O ihmal; eski' asırlarda bu memleketin başına" tâs-
lit edilensakim itiyatların neticesidir. " : 

Türk milleti dinle dünyayı ayırdıktan ve mu
kadderatını eline aldıktan' sonra elbetteki mezarla
rına medenî bir memlekete lâyık olan şeklini ve
recektir. Netekim mezarlar hakkihdakr bu düşün
celer, kanunun' belediyelere saydıği vazifeler me-
yanına d^rcedilmiştir. Alaettiri B^y evvelce burada 
mezarlardan bahsederken ve Meclisi Âli takririni 
naran 'dikkata almamışken belideniz nizâmnâmeye 
koyacağımı Huzuru Âlinizde arzetmiştim. Bu gün 
yine Aiâettiı* Beyefendi mezarlar' hakkında :bu mad
deye bazı ; fıkralar ilâve edilmesini Meclisi Âliden 
temenni ederken evvela bendenize geldi yeri olma
dığı halde evet bu maddeye koyalım dedim. Mezarlar 
hakkında arkadaşlarımın- gösterdiği hissiyat' hepi
mizi n kalbinde; bütün • milletin ruhunda yaşryan 
bir ihtiyaçtır. Yâlnız bu tem«nniy^t; hissiyat vesâiti 
maddiye ile tekabül ederse tahakkuk edebilir. Aksi 
takdirde, bu masraf menabii varidatımızla' karşıla -
şamıyan* bir' hissiyat, ve tömeriniyat halinde kalır. 
Netekim böyle muattal kalmış müddetli kanunları-' 
mız vardır. "Bu i kanunun mezarlar hakkındaki hük
münü muattaliy etten kurtarmak için bendeniz tak
rir sahibi* Alâettin Beyefendiden beş "sene müddetin 
on seneye iblağını rica etmiştim.' Kendileri de ka
bul buyurmuşlardı.; Meclisi Âlinin de on seneyi ka
bul buyurmaları smretile bu necip arzuların kanuna 
girmesini rica edeceğim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
1'6Ö ııicr maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

teklif ederim, 
' ' Taksitle satılıp ta henüz* istifa edümiyen, tak

sit bedelleri 'dahî belediyelere devredilir.,, * ' 
• '••'• G-üıhüşane 

" ,1.-': ••'' Hasan'Fehmi 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Madde 1 6 0 — -/. 
Belediyelere devroîunmuştur, ibaresinden sonra 

' 'Taksitle satılanların 'henüz tahsil edilmemişi t)lan 
taksitleri' de belediyelere aittir.,; cümlesinin ilâve
sini 1^1$ ederim. 

' , l\'""'.'. ' ' Bitlis 
Muhittin Nami 

YÜKSEK REİSLİĞE : 

ia İÂşağıdald fıkranın 160 iner maddeye ilâvesini 
tekiif e^erjnı. ... .-• •'•:••..t \ , •• 

^Belediyeler bu kanunun neşri ;tarihinden itiba
ren' nihayet bu kanun-mucibince yapılacak n-Mâm-
nameye göre en çok on şene kadar mezarlıklara ait 
tesisatı ikmal ederler.,, ... •....•. .,.!:,-

• , • ' . . • - . . . ; • . • ' • - S i v a s 

,:.,/• , , îhrakim Alâeitinj 
M. M. Abdülmüttalip B. (Malatya) ;f- : Orı:~g&"'' 

neye encümeni de muvafakat ediyor. 
Reis —- Evvelâ Alâettin Beyin teklifini reyinize 

arzedeceğim: Kabul edenler 'lütfen el kaldırsın. Et-
miyienler;.. Kabul edilmiştir.' ? ' '"•"'' 
• •'• Diğer iki takrir taksitlerin devri hakkındadır. 

Hasan Fehmi B.^Gümüşane) — Efendim, 160 
iner madde diyor kî  mezarlıklar hukuk ve fe^aibi 
ile belediyelere devredilecektir. Halbuki mezarlıkla
rın bir kısmını kendini alâkadar addeden1 daire ya 
peşinen-satmış, veya taksitle. Peşinen sat'miş; bede
lini; almiş, taksitle sattıklanhın müddeti geldikçe 
bedellerini alacak. '"• • : : ; • • 

Bir kısmı, taksit müddetleri henüz dolmadığı 
için i dolduğu zaman tahsil edilecek. Şimdi bu madde 
iİe belediyelere - birtakım vezaif tahmil edilmiş ola
cak,: kabristanları yeniden tesis edecek ve daha 
uzun uzadıya cereyan eden müzakerattâ da beş sene 
mi, on sene mi olsun, varidat kifayet eder mi, et
mez mi? diye de münakaşa geçti, arzettiğim fıkra, 
mevcut olan hukuk ve vecaip fıkrasına sığmaz. 
Çünkü Evkaf, bazı vezaif ini belediyeye devretmiş, 
kabristanı beş taksitte ve sekiz sene müddetle satmış 
bir kısım taksitlerini almış, üç beş taksitinin müd
deti j henüz dolmamış, madamki bu kanunun mer'i-
yetimden sonra kabristanlarla artık belediye alâ
kadar olacaktır ve yeniden kabristan tesisi.beledi
yelere.-vazife olarak verilmiştir. Artık kabristan
lardan henüz Evkafın tahsil etmediği taksitler, be
lediyeye, aittir^ (Doğru sesleri) 

Reis — Muhittin Nami Beyin takriri de ayni 
mahiyettedir. Binaenaleyh .takriri reyinize arzedi-
yornm. Kabul edenler.... Etmiyenler...-•*Kabul 
edilmiştir. ,, ; ., 

10 sene müddeti Hükümet de encümen de kabul 
etti, /şu halde (160). mcı maddeyi, bu ilâvelerle 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . , . Etmiyen
l e r . . . Kş,bul edilmiştir. 

Su için belediyelerce yapılacak istikrazlara 
Maliye Vekâletinin kefaleti •„ 

MADDE 16İ -T* Belediye yergi ve resimlerin
den Devlet varidatı ile birlikte çibayet olunanla
rın on senelik tutar? karşılık gösterilerek belde
lere, fennî şartlan haiz su. getirmek için bu kanun 
hükümlerine göre.; Dahiliye Yekâletinin muvafa
kati- ile • ftktolunacak istikrazlara ( veya müteah
hitlerle aktoİün^n mukavelenamelerin malî ahkâ- ; 
mina karşı), Maliye Vekâleti kefalet eder.;,"., 

Âsaf İSİ. (S^ec ik) ^ Efendim, fennî kavaide 
tabi sular, maatteessüf şehirlerimizde pek azdır. 
Bunlar ekseriya uzun mesafelerden ve filitreye 
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tabi tutulmak suretile isale edilmek lâzım geliyor. 
Binaenaleyh azim masarifi muciptir. Hükümet ve 
encümen bu ciheti nazarı itibare alarak bilhassa 
su işlerinde esbabı sıhhiyeye müstenit olarak 
Hükümetin kefaletini düşündüler. Bu cihet bu 
madde ile tahtı temine alınmış oluyor. Şu kadar ki 
burada bir. kayit vardır. Devlet tarafından tahsil 
edilen belediye varidatının senevi karşılığı ayrıla
cak ve on senelik miktarı karşılık gösterilerek 
istikraz veyahut kredi suretile müteahhitlere veri
lecek, malûmu âliniz bu gibi işleri daima uzun 
vadeli istikrazlar ve bilhassa uzun vadeli kredi
lerle yapılabilir. Şimdi meselâ bir şehrin Devlet 
tarafından, hazine tarafından tahsil edilen vergi
lerinin miktarı senevisi on bin lira olsa on senede 
yüz bin lira edecektir. Halbuki o şehrin suyu için 
iki yüz bin lira lâzım, binaenaleyh bu madde ile 
hazine yalnız yüz bin lirasına kefalet edecek ve iş 
görülmiyecektir. 

Demek oluyor ki kefaletin on seneye hasrı mak
sadı temin edemiyor bir; ikincisi Devlet tarafından 
vuku bulan tahsilat miktarı yine maksadı temin 
edemez. 

Bunun on bin lirasını daha göstererek senevi 
yirmi bin liraya Devlet neden kefalet etmfisia^^B%'i 
şekilde olursa maksat daha sühuletli temin jödifeiıiş 
olur. Encümenden bu husustaki noktai * '- - ' 
anlamak isterim. ", r. J 

Encümen namına Aziz B. (Erzurum) — Bu 
maddenin encümende müzakeresinde Maliye Vekili 
Beyefendi de hazır bulundular. Kendileri bu şekli 
kabul ettiklerinden encümen maddeyi bu suretle 
yapmıştır. Bunda esas vergilerin Devlet varidatı 
meyanında tahsil edilen hisselerdir ki. birisi mü
sakkafat, diğeri de kazanç vergisinden olan hisse
lerdir. Bu madde, belediye diğer varidatını karşılık 
göstererek Devletin kefaletini istemesin demiyor. 
Vekil Bey, mutlaka Hükümetin tahsil edebileceği 
ve kendi kasasına girip te belediyeye vereceği pa
ranın karşılık gösterilmesini istemişlerdir. Eğer 
uzun bir müddete ihtiyaç varsa belediye, taksitleri 
o suretle yapar ki her müddet bittikçe ikinci gelen 
sene için Maliye Vekili yine on sene müddetle ke
falet edebilir, çünkü önünde on senelik bir müddet 
vardır. Kazanç vergisi tedrici ödenecek bir borcu 
itfaya kâfidir ve her yeni senede Maliye Vekili on 
seneye şamil olmak üzere kefalet edebilir. Bu iti
barla madde üzerinde fazla tadilât yapmağa imkân 

olmadığını arzederim. 
Reis — 161 inci maddeyi reyinize arzediyoram. 

Kabul edenler Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mülga kanunlar 
MADDE 162 — 23 eylül 1293 tarihli Dersea-

det ve vilâyet belediye kanunları, 3 teşrinievvel 
1302 ve 3 eylül 1306 ve teşrinievvel 1336 ve 31 
teşrinievvel 1338 tarihli zeyilleri ve 17 kânunuev
vel 1328 tarihli Derseadet teşkilâtı belediyesi 
hakkındaki kanunun muvakkat ve 16 şubat 
1341 tarihli Ankara Şehremaneti kanunu ve bunla
rın tadilâtı ve işbu kanuna muhalif bilcümle ahkâm 
mülgadır. 1351 numaralı kanun hükmü bakidir. 

Reis — Mütalea var mı efendim? 
Süleyman S u n B. (Yozgat) — Bu 1351 numa

ralı kanun hangi kanundur, belediye vergi ve re
simleri kanunu mudur? 

M. M. Abdülmuttalip B. (Malatya) — Ankara 
şehri imar kanunudur. 

Reis — 162 inci maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Nizamname yapılması 
;_ ŞgAEkJp: 163 — Bu kanunun tatbiki suretleri 

Itti^tiMl^âeM'le tayin olunur. 
4İÖB&*-%îîabul edenler . . : Etmiyenler . . . Kabul 

^Ügâıaaı^edjJ8âş£r> 

":- \~ >?--T Muvakkat madde 
: > Bu kanunun neşrinden sonra yeni meclis ve 
. reisi intihabı yapılıncaya kadar mevcut meclis ve 
reisleri vazifelerine devam ederler. 

Reis Muvakkat maddeyi kabul edenler , ' . . 
etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu kanun 1 eylül 1930 dan başlar 
MADDE 164 — Bu kanunun hükümleri 1 ey

lül 1930 tarihnde başlar. 
Reis — Kabul eden le r . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Efendim, 165 inci maddeyi müsaadenizle reye 

koymıyacağım, sebebi, encümende maddeler var
dır, dnlar geldikten ve müzakere edildikten sonra 
bu madde de reyinize konur. (Muvaftk sesleri) 

Perşembe günü saat 15 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17 

Sayfa 
99 
99 

106 
122 
125 

Sütun 
1 
2 
1 
1 
2 

Satır 
55 
23 
20 
40 
44 

Tashihler 
Yanhş 

Meclis âzazı mürettep 
Reis 
Âzası 
Belediye zabıtası 
Bütçenin ihzarı 

Doğru 
Meclis, azayı mürettep 
Reisleri 
Azaları 
C - Belediye zabıtası 
C - Bütçenin ihzarı 
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