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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; saat : 14.35 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

91 NCt İÇTİMA 

26 Nisam 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 
Refet Beyin, tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale olundu. 

Türk tebaasıyle tebaai iraniyenin izdivaçları hak
kındaki memnuiyetin refine dair kanunun ikinci mü
zakeresi icra ve aynen kabul olundu. 

Ceza Kanununun tatbikatı hakkındaki kanun lâ
yihası dahi kül halinde müzakere ve kabul edildi. 

Mahkemei Temyiz teşkilâtının tevsiine ve temyiz 
merkezinin Ankara'ya nakline mütedair olan teklifi 

kanunî vaki talep üzerine Muvazeneli Maliye Encü
menine tevdi olundu. 

Vakıf suların belediyelere terkine dair olan teklifi 
kanunînin sular hakkındaki lâyiha ile tevhiden müza
keresi takarrür etti. 

Müteakiben sıtma mücadelesi kanunu lâyihası 
müzakere edilerek 16 maddesi aynen ve 3 maddesi 
encümene tevdi ve bir maddesinin müzakeresi tehir 
edildi. 

EDibbanın sıtma enstitülerinde staj mecburiyetle
rine ve kinin tedarik ve füruhtu hakkındaki kanunun 
dördüncü maddesinin tadiline mütedair kanun lâyi
haları dahi müzakere ve kabul edildikten sonra çar
şamba günü toplanılmak üzere içtimaa hitanı verildi. 

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

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

1. — Posta Kanununun on ikinci maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyihası. (1/938) 

REİS — Posta Telgraf Encümenine havale edi
yoruz. 

Teklifler 
1. — Afyonkarahisar Mebusu Ali ve Denizli Me

busu Necip Adil Beylerin; İstiklâl Mehakimi Kanu
nunun üçüncü maddesinin (C) fıkrasının tadili hak
kında kanun teklifi. (2/570) 

REİS — Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

Mazbatalar 

/. — VHayatı selâse tahrir icrasına dair kanunun 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/642) ve Tapu Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celüeye 

(Artvin, Kars, Ardahan vilâyetleri ile Kulp, İğdır 
kazalarının ve Hopa'nın Kemal Paşa nahiyetindeki 
arazide hakkı tasarrufa ait kanun) un beşinci mad 
desinin tefsiri için Başvekâletten gelen ve Encümeni 
mize havale buyurulan madde Kadastro Müdiriye 
tinden gelen memur huzuriyle müzakere ve maddei 
mezkûre de hükümet yedlerinde kalmış olan araziye 
mütedair olup 1330 tarihinden evvel hicret etmiş olan
ların 1293 tarihinden evvele ait olup yedlerinde tapu 
senetleri bulunup ta herhangi bir suretle satmadıkları 
tahakkuk ederse arazi ve emlâk kendilerine iade olu
nur diye musarrah iken bu emlâk üzerinde her ne su
retle tadilât yapılırsa yapılsın sahip olacakların hak
larına iptale bir sebep görülememiş ve hükümetten 
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gelen memur da bu tefsire muvafakat etmiş olmakla 
Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz olunur. 

26 . 4 . 1926 
Mazbata Muharriri 

Reis namına 
Canik Malatya 
Cavit Mahmut Nedim 
Kâtip Aza 

Malatya Aydın 
Mahmut Nedim Mithat 

Aza Aza 
Artvin Kastamonu 
Hilmi Mehmet Fuat 

REÎS — Mazbata hakkında söz isteyen yoktur, 
reye arz ediyorum. Kabul buyuranlar el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Osmancık kazasının Tovurga köyünden Ka-
ramustafa oğlu Süleyman'ın hukuku memnuasının 
iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/622) ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Katil ve sirkat maddelerinden on beş sene küreğe 
mahkûm olup müddeti mahkûmiyetinin bir kısmı af
fedilen ve düğer bir kısmı badel - ikmal 27 teşriniev
vel 1330 tarihinde tahliye kılınan Osmancığın Tovur
ga karyesinden Mustafa oğlu Süleyman'ın iadei hu
kuku memnuasma dair Çorum Cinayet Müddeiumu
miliğinden gönderilen 7 teşrinievvel 1341 tarihli ka
rar ile evrakı müteferttiasınm irsal edildiğine ve muk-
tezasımn ifasına dair Başvekâlet tezkeresi ve merbu-
tatı mütalaa ve tetkik olundu. 

Süleyman'ın tarihi tahliyesinden itibaren güzeran 
eden müddet zarfında namuskârane imrarı hayat ey
lediği ve zaman ve ikamet ve sair hususat noktasın
dan Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun faslı ra-
biıinde muharrer şeraiti ifa ettiği vaki tetkikat netice
sinden anlaşılmış olmakla iadeli hukuku memnuası 
keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

27 . 4 . 1926 

Adliye Encümeni 
Reisi Vekili Mazbata Muharriri 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Kâtip Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza Aza 
Kastamonu Çorum 
Necmettin Münür 

Aza Aza 
Kastamonu Karesi 
Ali Nazmi Osman Niyazi 

REİS — Efendim, mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Lâdik kazasından Hafız Ömer torunu Hasan 
Efendinin hukuku memnuasının iadesi hakkında 
(3/649) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Katil kasdiyle silâh teşhiri maddesinden üç sene 

küreğe mahkûm edilen ve süîüsanı müddeti cezaiye-
sini ikmal ederek cezasının bakiyesi af ve 19 ağustos 
1327 tarihinde tahliye edilmiş bulunan Lâdik kaza
sından îlafız Ömer hafidi Hasan Efendlinin Usulü 
Muhakematı Cezaiye Kanununun 475 nci maddesine 
tevfikan hukuku memnuasının iadesine dair Adliye 
Vekâletinden yazılan 8 Nisan 1926 tarih ve 37/3741 
numaralı tezkerenin musaddak suretinin gönderildi
ğini ve muktezasmın ifa edilmesi ricasını natık Baş
vekâlet tezkeresi ve merbutları encümenimize havale 
buyurulmakla tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Hasan efendinin zaman, ikamet ve sair hususat 
noktasından Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 
üadei hukuku memnuaya mütedair bulunan faslı ra
himde muharrer bilcümle şeraiti ifa eylediği tetkikatı 
vakıadan anlaşılmış olmakla iadei hukuku memnuası 
Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

25 . 4 . 1926 

Adliye Encümeni Reisi 
Vekili Mazbata Muharriri 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Kâtip Çorum 
Münür 

Kastamonu Kastamonu 
Hasan Fehmi Ali Nazmi 

Karesi Konya 
Osman Niyazi Tevfik Fikret 

REİS — Encümen mazbatası halikında mütalaa 
var mı?.. (Hayır sesleri) Mazbatayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
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4. — Sungurlu kazasının Dörtlü köyünden Kadir 
Kahya oğlu Yusuf Kahya hakkında affı hususî istih
saline dair (3/623) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celüeye 

Meni Israfat Kanununa mugayir hareketinden do
layı Sungurlu Ceza Mahkemesince elli lira cezayı nak
dî itasına mahkûm edilen Sungurlu'nun Dörtlü kar
yesinden Kadir Kâhya oğlu Yusuf hakkında verilen 
kararda hata olduğu ve bu bapdaki hüküm de kati 
olup temyizen tetkikine imkân bulunmadığı cihetle 
vaki hatanın af suretiyle telâfisi esbabıma temini ri
casın) muhtevi! Başvekâlet tezkeresi evrakı mütefer-
riası encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve 
icabı tezekkür kılındı. 

Yusuf'un hareketi, hemşiresinin kızım diğerine 
tezviç etmek üzere başlık namiyle yetmiş lira evrakı 
nakdiye almaktan ibarettir. 

Meni israfa! Kanununun dördüncü maddesinde 
yalnız düğünlerde ağırlık ve hedaya itası menedildi-
ği ve bu kabil eşyayı ahzedenler hakkında kanunda 
sarahat mevcut olmadığı halde Yusuf'un sırf başlık 
rldığından dolayı mahkûm edilmiş bulunması saraha
ti kanuniyeye mugayir ve hükmü mezkûre kati lâzım-
ül-infaz olup turuku adiyei kanuniye ile ıslah ve tas
hihi imkânı mefkut olduğundan mahkûm olduğu ce
zayı nakdinin affı Heyeti Umumfiyenin nazarı tasvi
bine arz olunur. 

ye Encümeni Reisi 

Kâtip 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
Aza 

Konya 
Tevf ik Fikret 

25 . 4 . 1926 
Mazbata Muharriri 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Çorum 
Münür 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Çeklere dair kanunu muvakkat lâyihası 
(1/172) ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti CeHleye 
Evvelki senelerden encümenimize müdevver bu

lunan ve çeklere dair olan kanun lâyihası mütalaa ve 
tetkik olundu. 

Elyevm encümenimizde müzakere edilmekte olup 
Meclisli Âliye derdesti sevk bulunan ticareti berriye 
kanun lâyihasında çekler hakkında da ahkâm mevcut 
bulunduğundan tayini muameleye mahal olmadığı mü-
talaasıyle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

27 . 4 . 1926 

Adliye Encümeni 
Reisi Vekili 

Kâtip 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Mazbata Muharriri 
Bozok 
Hamdi 
Aza 

Kastamonu 
Necmettin 

Aza 
Çorum 
Münür 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

REİS — Mazbata hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) Adliye Encümeni mazbatasını reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — Mülkiye tekaüt sandığı kanununun tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/68) ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — İstiklâl Harbi malullerine mükâfatı nakdiye 

itasına mütedair kanunun birinci maddesine tevfikan 
tanzim olunan 9 ncu defterin takdim olunduğuna dair 
Başvekâlet tezkeresi. (3/659) 

2. — Şark İstiklâl Mahkemesi için bir Müddei
umumi muavininin intihabatında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi riyaseti tezkeresi. (3/660) 

REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
26 . 4 . 1926 

İstiklâl Mehakimi Kanununun : muaddel ikinci 
maddesi mucibince, Malatya'da bulunan Sark İstik
lâl Mahkemesi için bir Müddeiumumi muavininin in
tihabı mahkemei mezkûre riyasetinden alınan telgraf -
namede işar kılındığından, şekli tadil veçhile bir 
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Müddeiumumi muavininin intihabı Heyeti Umumiye-
ııin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 
REİS — Efend'im, tensip buyurursanız cumartesi 

içtimaında intihap buyurulsun. 
YUSUF BEY (Denizli) — İntihapla mı olacaktır, 

yoksa tayin ile mi? 
REİS — Meclisçe (intihap edilecektir. 
3. — Müddetleri 14 mayıs 1926 tarihinde hitam 

bulacak olan memurini muhakemat encümeni azaları 
yerine şimdiden intihap yapılması hakkında memurin 
muhakemat encümeni riyaseti tezkeresi. (3/662) 

REİS — Okunacaktır : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Memurin Muhakemat Encümenine mensup azanın 
müddeti 14 mayıs 1926 tarihinde hitam bulacağından 
tarihi mezkûrde işe başlamak üzere şimdiden intiha-
bata mübaşeret edilmesine müsaade buyurulmasını 
rica ederim efendim. 

25 . 4 . 1926 
Encümeni Reisi Vekili 

Kütahya 
Mehmet Rıza 

4. — Müddetleri 19 mayıs 1926 tarihinde hitam 
bulacak olan Memurin muhakemat heyeti azaları ye
rine şimdiden intihap yapılması hakkında memurini 
muhakemat heyeti riyaseti tezkeresi. (3/662) 

REİS — Okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
25 . 4 . 1926 

Heyetimizin müddeti 14 mayıs 1926 tarihinde hi
tam bulacağından miladında işe başlayabilmek için 
yeni heyetin şimdiden intihabı lüzumunu arz ederim 
efendim. 

Memurini Muhakemat Heyeti 
Reisi Vekili 

İstanbul 
Hakkı Şinasi 

REİS — Her ikismi de namzetler iraesi için şube
lere havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; tütün tüccar

larının ellerinde mevcut 1340 senesi mahsulâtından 
öşrü tediye edilmiş olanlardan istihlâk resmi alınma
ması hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

2. — Saruhan Mebusu Yaşar Beyin; yabandomuz-
larının itlaf ve soğuktan hasara uğrayan Saruhan vi
lâyeti bağları hakkında yapılacak tedabire ve yüksek 
fiyatla satılan kükürt gibi ilâçlara bir çare bulunma
sına ve Keçiborlu kükürt madenlerinin faaliyete ge
çirilmesine ve Ziraat Bankasının bağcılara tahsis ey
lediği kısa vadeli ikrazatın tezyidine dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3, — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 
Maliye Vekilinin huzuruna talik edilen kanun lâyi
hası birinci numaradadır. Bunun ikinci müzakeresine 
başlayacağız. 

/. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibin
ce azil ve nasıpları vilâyata mevdu maliye memurla
rından bazılarının doğrudan doğruya vekâletçe tayin
leri hakkında (1/867) numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye Encümeni mazbatası. (1) 

Vîlâyat Memurini Maliyesinden Bazılarının Sureti 
Tayinleri Hakkında Kanun 

Madde 1.— Vilâyat memurini maliyesinden vari
dat ve muhasebe tahakkuk sobe müdürleri ile muha
sebe mümeyyiz ve başkâtipleri ve kaza malmüdürleri, 
defterdar veya muhasebecilerin intihabı ve valilerin 

(l) Birinci müzakeresi 82 ve 83 ncü içtimalardadır. 

tasvip ve inhası 'ile ve işbu memurlardan ledelicap 
resen tayin edilecekler valinin mütalaası alındıktan 
sonra vekil tarafından tayin olunur. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi aynen reye 
arz ediyorum... Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İdareli Umumiyei Vilâyat Kanunu 
muvakkatimin onuncu maddesinin işbu maddeye mu
halif olan ahkâmı mefsuhtur. 

REİS — Tadilname yoktur efendim, ikinci mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.,. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun ahkâmının icrasına Dahi
liye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler eJ kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kanunun heyeti umumıiyesi kabul edil
miştir. 

Ruznamenin ikinci maddesindeki kanun lâyiha
sının müzakeresine geçiyoruz : 

2. — İstanbul ve tevabii balıkçılar muavenet san
dığı kanunu lâyihası. (1/819) ve Ticaret ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

İstanbul ve Tevabii Balıkçılarına Muavenet Sandığı 
Teşkili Hakkında Kanun 

Madde 1. — İstanbul ve tevabii balıkhane idare
leri dahilinde icrayı sanat eden bilumum baldtçıların 
mesleklerinde terakki ve inkişaflarını temin ve alât 
ve edevatı saydüye tedarikindeki ihtiyaçlarım tatmin 
etmek üzere «İstanbul ve tevabü balıkçılarına muave
net sandığı» namıyle şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir 
sandık teşkil olunmuştur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi reye arz 
edilmiş ve Maliye Vekilinin huzuriyle müzakeresi ka
bul edilmişti. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, 
Maliye Vekili Bey, izahat vereceklerdi. Muavenet ni
çin umumî olmuyor da yalnız İstanbul'a münhasır 
kalıyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Heyeti Celilenin malumudur ki; İstanbul'da saydı 
mahî rüsumu yüzde yirmisi Düyunu Umumiyeye ait 
olmak üzere yüzde (24) olarak alınır, üçü ve dördü 
diğer hususata gider. Biz saydı mahî rüsumunu, bilu
mum denizlere mahsus olmak üzere seyyanen yüzde 
on ikiye indirdik. Fakat İstanbul'a mahsus olmak üze
re, İstanbul balıkçılarının talebi üzerine bir müddeti 
muvakkate için yüzde üç fazla alacağız. Bu yüzde üç 
fark, umum balıkçıların muhtaç oldukları âlât ve 
edevatı saydiye ve saireyi tedarik etmek için muave
net etmek üzere, teşkil etmek mecburiyetinde kaldı
ğımız Balıkçılık sandığının sermayesini teşkil edecek
tir. Bu yüzde üçü karşılık tutarak sandığa hazmeden 
yüzde dört faizle (dört yüz bin) lira ikraz edeceğiz. 

Bu sandığa dahil olan balıkçıların icrayı faaliyet 
ettikleri sahada sayvt üzerinden alınacak olan yüz
de (12) yerine yüzde (3) zam ile yüzde on beş alaca-

(1) 88 nci içtima zaptına merbuttur. 

ğız ve bu sandık, İstanbul sahasına dahil balıkçıların 
malı olacaktır. Hazinenin bunuma yapacağı muame
le bir müddet için avans olacaktır. Biz hesap ettik; 
takriben üç sene zarfında İstanbul ve ^evabii balıkçı
larının istihsali üzerinden alınacak yüzde üç resim, 
üç sene zarfında, bu sandığın sermayesini ödeyecek
tir. 

İstanbul balıkçılığı vaktiyle pek mühim İdi. El-
yevnı bir çok dalyanlar, voli mahalleri ve saire, bu 
sanata vakıf sayyatlann azalması yüzünden, metruk 
ve unutulmuş bir hale gelmiştir. Memleketin gerek 
saydı mahî rüsumu gerek saydı mahî miktarı büyük 
tenezzüle uğramıştır. Bu zayiin ihyası j için evvel be 
evvel lâzım gelen bir şey vardır ki, o da sermayeye 
tevakkuf ediyor. Âlât ve edevatı saydinin zamana 
göre ıslah ve teşdidi ve saire için bugün icrayı sanat 
eden balıkçılara yardım etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu da sermayeye mütevakkıftır. İşte bil sandığın ser
mayesi bu tekâmülün nüvesini teşkil edecektir. Bu 
sandık, Hükümetin teftiş ve murakabesi altında ida
re edilecektir. 

Balıkçılık alemiyle temasta bulunan arkadaşlar 
bilirler ki, eryevm bu balıkçılar, ara yerdeki madra
bazlara balığı bilmüzayede satarlar, paralarının yüz
de yirmi dördü bunlara gitmektedir. Bu sandık bun
ları bu gibi şeylerden kurtarıp kendi sanatlarını ken
dileri idare edecek, işlerini tanzim edecek, âlât ve 
edevatlarım tecdit edecek ve sanatlarım tekemmül et
tirmek hususlarım temin edecektir. Bu sanatın ihya
sı noktai nazarından Hazine bir fedakârlık yapmak
tadır. Elyevm yüzde yirmi olarak cibajyet edilen rü
sum seyyanen yüzde on İkiye tenzil edilmiştir. 

Tath su balıklarından alınan rüsumun kimisi yüz
de on beş - yirmi, kimisi yirmi beş idi.; Bunlar tevhit 
edilerek diğerleri de o kanunla yüzde on ikiye indi
rilmiştir. Bu sanatın ihyası için Hazineden epeyce fe
dakârlık etmişizdir. 

Hepimiz biliriz ki, Avrupa'ma tuzlu banklarım 
yiyoruz. Çok nefis bahk yetiştiren denizlere malik ol
duğumuz, bu kadar, koylarımız, körfezlerimiz, dal
yanlarımız bulunduğu halde, memleketimizde Avru
pa müstahzaratından olan başka memleketlerin mah
sulâtı saydiyesinden olan balıkların girmesi hakika
ten şayanı tecviz bir vaziyet değildir. Bu sanatın te
kâmül ve ihyası namına, gerek Hazineden fedakâr-
hk yapmak ve gerek tekâmülâtı vücudâ getirmek ve 
kendilerine ait olmak ve şimdilik Hükümetin verece
ği avans ile teşekkül etmek üzere bir: sandık teşki
lini zarurî görmüşüzdür. Her hangi bir mahalle, bir 

i 
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müdüriyete bağlı olan balıkçılar - Biz de yüzde üç 
fark vermeye razıyız, bizim için de sandık teşkil et
tiriniz - derlerse, aynı muameleyi her yerde yapma
ya razıyız. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Kim is
temez ki, yüzde üç fazla versin de kendi meslekleri 
terakki etsin? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Umumî ya
pılmak için resim yüzde on ikidir. İstanbul balıkçıla
rı taliptirler. Diğer balıkçılar da talip olursa yüzde 
üç fark verirler, sermaye yaparız ve avans muamele
sini tatbik ederiz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu avans muame
lesi faizli midir, yoksa bilâ faiz midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Faizlidir ve faizi nizamidir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen* 
dıim, evvelce yüzde 20, 21, 22 alınırken şimdi on iki
ye indiriyoruz. Av derilerinden yüzde on alınırken 
yüzde yirmiye çıkarıyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ama yirmi aldıklarımız da vardır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Demek 
ki, bunların heyeti umumiyesini tevhit ediyoruz. Şim
di yüzde on iki aldığımız zaman, yani balık resmi 
olarak aldığımız paraya nazaran aldığımız resim aza
lıyor. Şimdi azaldığı zaman biz, Akdeniz ve Karade
niz balıkçılarına, sizden de yüzde 3 -. 4 nispetinde 
fazla resim alacağız, bu fazla ile size yardım edece
ğiz ve sizin sermayenize yardım edeceğiz, size bir 
muavenet sandığı yapacağız, mesleğinizi terakki etti
receğiz, dersek, buna razı olmayacak balıkçıyı ben
deniz tasavvur edemem. 

Bizim memleketimizde olduğu gibi bütün Karade
niz ve Akdeniz sevahidinde balıkçılık meselesi yalnız 
iktisadî bir mesel değildir, bir tagaddi ve bir zimmet 
meselesidir. Balıkçılık terakki edecek olursa memle
ketimizde biraz et yenecektir. Onun için rica ederim, 
Maliye Vekili Beyefendiden bunu teşmil etsinler. Bü
tün memleketin menfaatine muvafıktır ve zannediyo
rum, buna iştirak etmeyecek kimse yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Mustafa Beyefendi ile zannedersem hiç bir 
ihtilâfımız yoktur. Bendeniz arz ettim ki, İstanbul 
balıkçıları bunu sureti mahsusada rica etmişler ve 
razı olmuşlardır. Onun için teşkil ediyoruz. Arzu bu
yururlarsa bir takrir versinler; her hangi bir yer yüz
de üç fazlayı vermek suretiyle bir sandık teşkil etme
yi kabul ederse onlar için de sandık aynı şekilde te

sis edilecektir, diye bir teklif yapsınlar, derhal kabul 
ederim. Talep ederlerse istihsalâtı üzerine yüzde üç 
farkı resim vermek üzere sandıklarını teşkil etmeyi 
kabul ederiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
geçen gün de kısaca arz etmiştim. Mustafa Beyefendi 
arkadaşımız da o meseleye temas ettiler. Mesele; ne 
balıkçılık ne de ticaret meselesidir. Mesele bu mem
lekete et lokmasını sokmak ve bu memleketten et lok
masını kaçırmamak meselesidir. Denizler günde mil
yonlarca balığımızı emiyor, götürüyor Yunanlılar tu
tuyor, İspanyollar, Fransızlar tutuyorlar ve tekrar 
bize kendi balığımızı iade ediyorlar. 

Arkadaşlar; evvelki yaz memleketin her tarafına, 
Şarktan Garba, Şimalden Cenuba gittim. Ne tara
fına gitmiş isem halka verdiğim konferanslarda ba
lık, mantar ve yumurtadan bahsettim. Bunları yeme
ye ihtiyacımız son derecede şiddetlidir dedim. Bura
da da o konferansı mı vereyim? Efendim, Maliye 
Vekili Hasan Beyefendi psikoloji (Türkçe söyle ses
leri) denilen ruh ilmi noktaıi nazarından bir tabir 
kullandılar: «müracaat ederlerse, razı olurlarsa» diye. 
Arkadaşlar; bir tabirimiz, bir darbı meselemiz var
dır: Olsa ile bulsa bir araya gelse Bursa olamaz. De
mek oluyor ki, efendiler; ben milletimin bir kısmını 
kendi arzusuna bırakacak olsam, eski zihniyetin ar
kasından gidiyorum demektir. Bugün bir çok balık
çı vardır ki, yen usullerle balık avlayamaz, ona düş
mandır. Ben onların hepsim tetkik etmişimdir. Şu 
halde bu kafaları değiştirmek lâzım gelir. Bunun için 
de bekleyecek miyiz? Hayır efendiler; beklemeyece
ğiz, beklemeye vaktimiz yoktur. Saniyelerimiz bile 
yoktur. Saniyelerimizden bile istifade etmekliğimiz 
lâzımdır. Binaenaleyh kanun lâzımdır. Cebren balık
çılığı terakki ettireceğiz. Bunu kimse söylemiyor, ben 
söylemiyorum. Karşımda eski kafa, eski zihniyet 
vardır. Ben o zihniyete karşı kanun yumruğu ile çı
kacağım ve o zihniyeti zorla değiştireceğim. Bina
enaleyh Hasan Beyefendilen rica ederim, bu hususta 
nravafakatta bulunsunlar, «isterlerse, muvafakat 
ederlerse» kaydı, kanuna katiyen konulamaz ve ko
nulmamalıdır. (Alkışlar) 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Bir takrir var, 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şekli atide tadilini teklif ede

rim. 
Türkiye'ye balıkçılık mesleklerinde terakki ve 

inkişaflarını temin ve âlât ve edevatı saydiye tedariki 

— 238 — 



İ : 92 28 . 4 . 1926 C : 1 

hususundaki ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere müna
sip menatıkta (Balıkçılar muavenet sandığı) namiyle 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz birer sandık teşkil olunur. 

Çorum 
Mustafa 

REİS — Takriri reye arz ediyorum. Nazarı müta
lâaya alanlar el kaldırsın... Almayanlar el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya alınmıştır. ^ 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Madde olarak kabul ediyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Maddeyi encümene 
istiyoruz, tetkik edeceğiz efendim. 

REİS — Şu halde maddeyi encümene tevdi ediyo
ruz. 

Madde 2. — Sandığın sermayesi dört yüz bin Ura 
olup meblâğı mezbur İstanbul ve tevabü balıkhane 
idarelerince mahsulâtı saydiye esmanından yüzde on 
iki resmi asiye zamiımeten yüzde üç ahzı suretiyle 
temin olunur. Alınan yüzde üçler sandıkça sahipleri 
namına kaydedilerek sermaye miktarı dört yüz bin 
liraya bati olduğu zaman bu sermaye ile bir koopera
tif şirket vücuda getirilerek mevduattan nisbetinde 
yüzde üçler ashabına hisse senedatı ita olunur ve bun
dan sonra yüde üçlerin alınmasına devam edilemez. 

REİS — Efendim, ikinci madde kabul edilen tak
rirle alâkadardır. 

TÜN ALI HİLMİ BEY Zonguldak) — Müzakere
sinin tehki daha münasiptir. 

Madde 3. — İstanbul ve tevabü balıkcılanna mu
avenet sandığı Maliye Vekâletince tayin edilecek bir 
müdür ile alâkadarlar mümessillerinden mürekkep bir 
meclisi idare marifetiyle idare olunur. Sandığın he-
sabatı Maliye Vekâletinin tahtı ımurakabesindedir. 

REİS — Üçüncü madde sandığın usulü idaresine 
aittir. Mütalaa varmı? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Asıl ka
nun yalnız İstanbul da bir sandık teşkiline aittir. Bu 
maddelerin hepsi ona istinaden yapılmıştır. Bu kanu
nun hepsinin encümene gitmesi lâzımdır ki ona göre 
tashihat yapılsın. 

REİS — Efendim, üçüncü maddede kabul edilen 
takrir ile alâkadardır. Encümen istiyorsa bu maddeyi 
ve müteakip maddelerin hepsini oraya verelim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, kabul edilen 
takrire nazaran muhtelif mıntıkalarda ayn ayrı, birer 
sandık teşkil edilmesi mevzubahistir. Halbuki kanun 
yalnız İstanbul da bir sandık teşkilini nazari itibare 
almasını nazari dikkate almıştı. Buna binaen dört yüz 

bin lira sermayeyi yalnız oraya tahsis etmişti. Kanu
nun müteakip maddelerinden bir sandık esasına göre 
hareket edildiği için bu kanunun müzakeresinin te-
hiriyîe, birinci madde hakkında Heyeti Celüeye arz 
edilecek encümen noktai nazarının; tarzı kabulüne 
göre diyer maddelerde tereddülat olması lâzım. Bina
enaleyh kanunun heyeti ıımuımyesinin tehiri bende-
nizce daha iyi olur. Müısade buyurursanız kanun tehir 
olsun. 

REİS — Müteakip maddeleri encümen istiyor 
mu? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen istiyor efen
dim. 

REİS — O halde müteakip maddeleri encümene 
veriyoruz. 

Ruznamenin üçüncü maddesindeki, ikinci defa 
müzakeresi icra edilecek olan kamın lâyihasının mü
zakeresine geçiyoruz. 

3. — Tekaüt edilenlerle infisal edenlerin harcı
rahlarının müddeti tesviyesi hakkında (1J63) numa
ralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. (1) 

Tekaüt Edilenlerle İnfisal Edenlerin Harcırahlarının 
Müddeti Tesviyesine Dair Kanun 

Madde 1. — Tekaüdünü istida eden veya tekaüde 
sevk olunan veya memuriyetlerinin lağvından dolayı 
açıkta kalan veya vekâlet emrine alman veyahut 
muvakkaten eli işten çektirilerek tahtı muhakemeye 
alındığı halde indeî-mulıakeme beraet eden memu
rinden (hastalık gibi esbabı mücbire müstesna olmak 
üzere) tarihi tekaüt ve Misallerinden itibaren altı ay 
zarfında müracaat edenlerin gerek kendilerine ve ge
rek harcıraha müstahak efradı ailelerine kararname
nin dördüncü maddesinin (4/3) fıkralarındaki sara
hat veçhile harcırah ita olunup bu müddetin müru
rundan sonra müracaat edeceklerin ne kendilerine 
ve ne de ailelerine harcırah verilmez. 

REİS — Birinci madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

(1) Birinci müzakeresi 89 ncu içtima zabıt çeri-
desindedir. 
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Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi «İşbu kanun ahkâmı
nın icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur» tarzuı-
da reyi âlinize arz ediyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim bu 
kanunun birinci müzakeresinde «İşbu kanunun ic
rasına» şeklindeki ibareyi Meclisi Âli kabul etmiş
tir. Şimdi tahriri bir teklif yoktur. Kabul edilen bir 
şeye bir harf bile ilâve edilemez. Binaenaleyh Ni
zamname! dahilî veçhile tahriri bir teklif verilmezse 
aynen kabul edilmesi icap eder. 

REİS — Efendim, Heyeti Ceîile bu son maddele
ri «İşbu kanun ahkâmının icrasına» diye tashih et
miştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Reye vaz edi
lirse başka, fakat doğruca makamı riyaset yapamaz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Heyeti Celile-
ye arz ediyoruz. Bütün bu maddelerin formülü «İş
bu kanun ahkâmının icrasına» suretinde kabul edil
miştir; Heyeti Celilece defaatla tashih edilmesi arzu 
edilmiştir. Binaenaleyh bunun da bu suretle tashih 
ediyoruz. Maddeyi tashihen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın.. .Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin 4 ııcü numarasındaki kanun lâyiha
sının ikinci müzakeresini yapacağız : 

4. — Gümrük Kanununun yirminci maddesine bir 
zeyil ilâvesine dair (1/700) numaralı kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye encümeni mazbatası. (1) 
Gümrük Kanununun 20 nci Maddesine Müzeyyel 

Kanun 

Madde 1. Türkiye limanları arasında seyreden ve 
hacmi istiabileri yirmi tondan fazla olmayan sefaini 
sagire, azimette olduğu gibi muvasalatta dahi mani
festo itasından müstesna olup bu gibi sefa in kaptan
ları muvasalat ettikleri limanlarda hamuleleri hakkın
da gümrük idarelerine müddeti kanuniye zarfında bil 
müracaa malumatı şifahiye ita ederler. Verdikleri ma
lumat gümrük idarelerince kayıt ve kaptanlar tarafın
dan bu kaydın ziri imza olunur. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur, ka
bul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 89 ncu içtima zabıt ceri-
desindedir. 
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| Madde 2. İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. İşbu kanun ahkâmının icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi âlini
ze arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin muhtevasından olan Mesai kanun 
lâyihasının, alâkadar vekillerin huzuriyle müzakeresi
ne Heyeti Ceîile karar vermiştir. Binaenaleyh vekiller 
mevcut ise müzakere edelim. (Yok sesleri.) 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Yarı bı
raktığımız kanun vardır, Sıtma kanunu, kül halinde 
İdi. Bunlardan ikisini müzakere ettik, diğeri kaldı. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Zi
raat Vekili, Maliye Vekili Beyefendiler buradadır. 

REİS — Maliye Vekili vardır, fakat diğer vekiller 
yoktur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY — Ziraat, Nafıa 
ve Sıhhiye Vekilleri buradadır. 

REİS — Rica ederim Yusuf Beyefendinin daha 
evvel vaki olan İhtan üzerine telefon ettik, defaatla 
söyledik, alâkadar vekillerden yalnız Maliye ve Zi
raat Vekilleri vardır. Nafıa Vekili de şimdi geldi. 
Sıhhiye ve Ticaret Vekilleri Beyefendiler yoktur. Hal
buki Heyeti Ceîile alâkadar vekillerin huzuriyle mü
zakeresine karar vermiştir, vekillerin huzuriyle müza
kere edilecektir. Mamafih müzakeresine Ticaret Vekil 
Beyefendi gelirlerse devam ederiz. 

5. — İzmir Mebusu Mustafa Necati ve Kâmil 
Beylerin, İzmir vilâyeti dahilinde Ödemiş ve Menemen 
kasabalarına cari suların idare ve temini isalesinin 
mahallî belediyelere terki hakkında kanun teklifi 
(2/492) ve Evkaf ve Dahiliye Encümenleri mazbatala
rı. (1) 

6. — Sıtma mücadelesine dair (1/515), Sıtma mü
cadelesi tahsisatı hakkında (1/522) Devlet kinini te
darik ve furuhtu hakkında (1/523), Meccani kinin 
tevziatı hakkında (1/524), Etıbbanın sıtma enstitüle
rinde staj mecburiyetleri hakkında (1/525), Sıtma kü
çük sıhhiye memurları hakkında (1/526), Şehir ve 
köylere su tedariki hakkında (1/527) numaralı kanun 

(1) 90 nci içtimain nihayetine merbuttur. 
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lâyihaları ile Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Be
yin, sıtma mücadelesine dair teklifi kanunîsi (2/263) 
ve Adliye, Sıhhiye ve Muvazenei Maliye ve Evkaf 
Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Bunlar tevhiden müzakere edilmektedir. 
En son tadil Muvazenei Maliye Encümeninin tadili
dir. Onu müzakere edeceğiz. Söz isteyen var mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — En son tadil Di
yanet ve Evkaf Encümeriinindir, onun müzakeresi lâ
zımdır. 

REİS — Efendim, Diyanet ve Evkaf Encümeninin 
tadünamesi ayrıdır. Tevhiden müzakeresine karar ve
rilen en son tadil Muvazenei Maliye Encümenin tadi
lidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade eder mi
siniz? Arkadaşlar; bu sular hakkındaki İzmir Mebu
su muhteremlerinin teklifatiyle Sıhhiye Vekâletinin 
lâyihaların tevhiden müzakerelerine karar verilmezden 
evvel Naim Hazım Beyin bir takriri vardı. O takrirde 
deniyorduk!; Diyanet Encümeninin de bir mazbatası 
vardır, onunla birleştirdim de müzakere edelim. O 
takrir kabul edildi. Naim Hazmı Beyin takriri veçhi
le Diyanet Encümeninin mazbatasryle diğer mazbata
ları birleştirerek müzakere edeceğiz. Binaenaleyh en 
son encümenin karan müzakere edilmek lâzım gelir. 
Zaten aralannda pek çok fark yoktur. Bendeniz pren
sip itibariyle söylüyorum. Yoksa her iki encümen 
mazbatalan beyinlerinde bir iki kelime farkı vardır. 
Esas itibariyle böyle olmak lâzım gelir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Müsaade buyurur musu
nuz? Bendeniz arz edeceğim. 

Diyanet Encümeninin mazbatası 12 Nisan 1341 
tarihlidir. Muvazenei Maliyenin mazbatası ise bu se
nek! mazbatadadır. Binaenaleyh Muhtar Beyefendi
nin endîşelerine mahal yoktur. En son mazbata, Mu
vazenei Maliye Encümeninin mazbatasıdır. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Muvazenei Ma
lîye Encümeni, Diyanet Encümeninin mazbatasını 
görmemiştir. Yalnız beşinci madde hakkında ufak bir 
tadili vardır. 

REİS — Diyanet ve Evkaf Encümeninin mazbata
sı da bu lâyihalarla birlikte Muvazenei Maliye En
cümenine tevdi edilmiştir. İsterseniz mazbatayı oku
talım. Bu teklifler hususiyeti haiz olduklarından bun-

(1) Evveliyatı 91 ne i içtimain nihayetine merbut
tur. Yalnız Evkaf Encümeni mazbatası bu zabıt ce
ridesinin nihayetine merbuttur. 

4 . 1926 C : 1 

j lann, hükümetin lâyihasını umumî bir surette tadil 
i eden Muvazene! Maliye Encümeninin mazbatasıyle 

tevhidine karar verilmişti ve Evkaf Encümeni mazba
tasında tevhit esasında dahil idi. Binaenaleyh Evkaf 
Encümeninin mazbatasıda tevhit esasında dahil idi. 
Binaenaleyh Evkaf Encümeninin mazbatasını bir kay
dı ile okuyabiliriz. 

Şimdi usulü müzakere noktai nazanndan ya Mu
vazenei Maliye Encümeninin tadilinin ilk defa müza
keresi teklif edilir veyahutta Evkaf Encümeninin Maz
batasını ilk defa müzakeresi teklif edilir. 

Siz Evkaf encümeninin mazbatasının müzakeresini 
mi teklif ediyorsunuz? 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Teklif etmiyo
rum efendim. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin kini 
müzakere edeceğiz. Söz isteyen var mı? Söz isteyen 
yok. O halde maddelere geçilmesini reye koyacağım. 
Kabul edenler el kaldırsın.. Etmeyenler el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sular Hakkında Kanun 
Madde 1. — Şehir ve kasabalarla köylerde ihtiya-

catı âmmeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi 
belediye teşkilâtı olan mahallerde belediyelere, olma
yan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar meclis
lerine aittir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Encümenden bir şey 
soracağım. 

REİS — Buyurun. 
REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bazı ma

hallerde - tamimen arz etmiyorum, kısmen arz ediyo
rum - bir mülk hem caırtie hem çeşmeye vakfedil
miştir. Şimdi bu mülk belediyelere devrolunursa ca
miin hakkı zayimi olacaktır? Yoksa yalnız çeşmeye 
tefrik olunacak kısım mı verilecektir? Bu ciheti en
cümenden soruyorum,» 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Bu cihet, lâyıhai kanuni-
yede ikinci madde olarak mahzuru âliniz olacaktır. 
Reşit Beyin sordukları sual, daha ziyade, ikinci mad
dede varit olacaktır. Müsaade buyurursanız ikinci 
maddeye geçildiği zaman mütalaamı arz edeyim. 

REİS — Birinci madde hakkında başka söz iste
yen yoktur. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Gerek vakfa ait olsun ve gerek su-
veri saire ile vücude getirilmiş bulunsun, umumun 
istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalara ve köy
lere isale edilmiş sulann idaresi kâffei müessesat ve 
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menabii varidatiyle birlikte birinci madde veçhile be
lediye ve köy ihtiyar meclislerine müdevver ve mev
dudur. Ancak devletçe mahallî idarelerle belediyeler
ce mukaveleye merbut suların idaresi kemakân mu-
kavelâtı mahsusa ahkâmına tabidir. 

SAFFET BEY (Urfa) — Efendim, gerek vakıf ol
sun gerek olmasın bilumum suların belediyelere tev
dii ve belediyelerce idaresi, hakikaten belediyelerin 
mükellef oldukları vezaifin umdelerindendir. Burası 
pek doğrudur. Yalnız vakıf sulara tahsis edilmiş olan 
varidatı belediyelere devretmek lâzım gelir. Eğer su
lara tahsis edilmiş olan varidatla beraber o varidatın 
menabii de tamamîyle belediyelere terk edilecek olur
sa o vakit, daha dün kabul ettiğimiz Kanunu Medenî 
ile büyük bir taarruz teşkil eder. Meselâ: Öyle va
kıflar vardırki yalnız suya münhasır değildir. Hem 
suya hem hem de camiin tefrişatına tenviratına, ha
tibine, imamına tahsis edilmiştir. Eğer mücerret bu 
su döîayısıyie o varidatın menbaı belediyelere terk ve 
devredilecek olursa o zaman diğer kısımlar, diğer va
zifelere ait haklar teşevvüşata uğramış olur. Evkaf 
idareleri ile belediye idareleri arasında çıkmaz bir yola 
sapılmış olur. Yalnız suya ait olan, suya meşrut olan 
kısımları ayrılır da her sene onlann varidatı evkaf 
idarelerinden belediyelere verilecek olursa o vakit 
maksat hâsıl olur. Hem de diğer vezaife sekte veril
memiş olur. Bu ikinci maddenin tadili hakkında bir 
takrir veriyorum, okunduktan sonra kabulünü Heye
ti Celilenizden istirham ederim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, encümenimi
zin bu maddede kabul etmiş olduğu şekil, suların he
yeti umumiyesine ait olan ve doğrudan doğruya sula
ra vakfolunan varidatın belediyelere devri hakkında
dır. Reşit Beyin de sordukları veçhile, bazı vakıflar 
muhtelif cihatı hayriyeye tahsis edilmiş olabilir. Me
selâ; bir vakfın bir kısmı bir camie, bir tekkeye ve-
saireye karşılık olarak bırakılmıştır. 

Bunlardan bir kısmı bugün mevcut olmayabilir, 
mevcut olanları nazarı itibara a2arak böyfe muhte
lif vakıflarda Evkaf Encümeninin teklif etmiş oldu
ğu şekli Encümenimiz nazarı itibara almaya taraf
tar Olabilir. Fakat doğrudan doğruya suların idares'.-
ne ait olan vakıfların kâffei müessesatiyle beraber 
beBediy elere devri, maksadı daha iyi temin edeceği
ne kanaat getirmiş oluyoruz. Herhangi bir cihetten 
de mevzuaîimıza mugayir olacağını zannetmiyorum. 

RASÎH BEY (Antalya) — Efendim, Muvazenei 
Maliye Encümeni ile Evkaf Encümeni birinci mad
dede ittifak etmişlerdir. Hakikaten sular, gerek şehir

lerde, kasabalarda, gerekse köylerde, o şehir ve ka
sabaların ve köylerin idaresi ile mükellef oîan he
yetlerin elerinde bulunması lâzımdır. Yalnız sulara 
tahsis edilen bazı varidat vardır. İkinci maddesinde 
Muvazenei Maüye Encümeni, akarlarının beüediye-
lere yahut köylere devrini teklif ediyorlar. Esasen 
gaye, bu suların varidatım almaktır. Belediyelere 
devredilecek olursa bu varidatla alâkadar oîan di
ğer hususatı lıayriye de vardır. Belediyeler aynı ev
kafın vaziyetine düşer. Çünkü diğer işlere nıuhas-
ses akardan hisse aümak için belediyelerden dalma 
mütalebcde bulunurlar, belediye ile aralarında dai
ma münakaşa, hatta davayı mucip olur. Onun için 
bendeniz diyorumki, Evkaf Encümeninin tanzim ve 
teklif ettiği ikinci madde, Muvazenei Maliye Encü
meninin maddesinin gaye ve ruhunu temin edecek 
şekildedir. Evkaf Encümeninin ikinci maddesini ka
ba! edecek olursak varidatı, evkaf doğrudan doğru
ya belediyelere ve köy idare heyetlerine teslim etmiş 
o?ur. Fakat akar bir çok Iıususata daha muhasses 
oMuğu için müşterek oîan akarın yine evkaf idaresin
de kalmasını rica ederim. 

İk inci bir cihet daha var: Akarın evkaf idaresin
de kalması için Heyeti Celllenizi o cihete sevk etıne-
3 e çalışacak ve o ciheti rica edeceğim. Maîûmuâliniz 
bir çok akarları gerek idarei hususiyelerc gerekse 
beîediyeSere vermiştik. Bir çok yerlerde görüyoruzki 
idarei hususılyeler ve akarların varidatiyle tamirat 
bile yapamıyorlar. Akarları satmaya bile başlamışlar
dır. Bu ya nefs-ül-emre muvafıktır veyahutta; mecli
si umumî veya belediye azalarının o akaratı işletme
yerek satmak arzu etmeîerindeın veyahut onları idare 
etmeye çalışmamalarından neşet ederek meclisde ce
reyan eden gürültü ve münakaşa neticesinde bu aka-
ratın elden çıkmasıına sebep oluyor. Bendeniz kendi 
dairei intihabiyemde, idarei hususiyenin iki senedir 
elinde bulunan eski Maarif Komisyonlarından mü
devver emlâk satışlarını görmüşümdür. Malûmuâli
niz mübadele dolayısiyle memleketten bir çok nü
fus gittiği için fazla mesken vardır. Kendi dairei in-
tihabiyemden, bahsediyorum. Fazla mesken olması 
mesken fiyatlarını düşürmüştür. Bu fiyat düşüklüğü
nü bile nazarı itibara almayarak idarei hususiyenin 
bir çok emvalini meclisi umumî ve Encümeni vilâyet 
satmıştır. Bunları satarak onların yerüne daha esas
lı bir varidat temin etmiyor, satılan emlâkin parala
rım her senenin idarei hususiye bütçesine varidat ola
rak koyuyorlar ve o akar da bu suretle elden çık
mış oluyor. Onum için akarları belediyeye teslim eder-
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sek belediyelerin her sene bütçesiyle mütehavvildir - ı 
bu akarlar kaybolur, olurki bu akarlar vaziyetleri 1 
maslahata daha muvafıktır kaydlyle satılır. Onun 
jçin heyeti âliycden rica ederim, esasen temin edile- I 
cek o?an ve aranılanı varidattır. Diğer hususatı lıayri- I 
ye ile de bu akaratın alâkası vardır, akarat yine ev
kafta kalsın. Varidatını belediyelere terkedelim. 
Onun için bir takrir takdim ediyorum. Evkaf Encü-
men'ınin ikinci maddesinin müzakere ve kabulünü ri- I 
ca ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Şakir Be
yefendinin buyurdukları gibi bu sulara ait menabii j 
varidattan maksat, eğer münhasıran sulara alt bir 
varidat ise çok doğrudur. Yani omu evkafa bırakmak
ta bir mana yoktur. Doğrudan doğruya sulara ait olan 
herhangi bir varidatı, - akar olsun, ne şekilde olursa 
oîsun - onları belediyelere devretmek en doğru yol- I 
dur. Şakir Beyin söyledikleri pek musiptir. O nokta- I 
yi da nazarı dikkate almalıdır. I 

Diğer bir kısım da vardırki Diyanet ve Evkaf En
cümeni o noktayı da nazarı dikkate almıştır. Muva
zene! Maliye mazbata muharriri ifadesinde dedik!: I 
Diğer müessesaiı hayriye ile müştereken mevcut OC&TÎ I 
meuvaıbii varidattan şehirler namına evkaf vaz geç- I 
mistir. Fakat maddede vazgeçtiğine dair bir kayıt yok
tur. Çünkü «Kâffei müessesat ve menabii varidat» de
yince, bütün menabii varidat demek isteniyor. Diya
net Encümeni onlardan da sulara hisse çıkarmış ve 
daha ziyade belediyelere muvafsk bir madde koy
muştur. Lâkin onlara görede münhasıran suya ait 
akaratın bile evkaf tarafından cibayeti ve sene niha- I 
yetinde parasının verilmesi icap ediyorki, bu nok- I 
tadan o da sakattır. Onun içiın bendeniz şöyle arzu 
ediyorumki münhasıran sulara ait olan bütün mües
sesat - varidat olsun, akar olsun - doğrudan doğru
ya belediyeye devredilsin. 

Mahlut varidata gelince: Varidatı suya ve salre-
ye ait olan şeylerin de dbayeti yine, Evkaf Encüme- I 
rainin söySediği veçhile, eskisi gibi olsun. Lâkin her 
iki tarafın yani belediye ve evkafın intihap edeceği I 
zevattan müteşekkil bir komisyon onun yüzde şu ka
darı suya, şu kadarı cami ve diğer müesseselere a'itir I 
diye tefrik etsin ve her sene evkaf bunu mahallerine 
versin. Bu tarzda yapılırsa doğrudan doğruya suyu 
kendi müstakil varidatiyle beraber kamilen belediye
ye devredebiliriz. Bu suretle herkes kendi hissesine 
düşen varidatı almış olur. Binaenaleyh muvazenei Ma
liye mazbata muharriri Beyefendinin buyurduğu ba 
nokta tamam değildir. Çünkü «Kâffei menabii vari- j 
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dat» kaydı, mevcut olan muhtelif akarata da şâmil 
olduğu halde buyuruyorlarki; münhasıran suya aittir. 
Evkaf Encümeninin maddesine göre umum varidatı 
o cibayet ediyor, masrafını da çıkarıyor. Onun için 
bendenizce bu maddeyi Encümesiin bütün rüfekanra 
mâruzâtı veçhile yeniden tetkik ve tadil etmesi daha 
iyi olur. 

REİS — Başka söz isteyen varmı? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Efendim müsaade bu-
yuru'urmu? Gerek Evkaf Encümenince yapılmış 
olan şekli tadili ve gerekse serdi mütalâa buyuran 
hatiplerim noktaî nazarlarım tevhit ederek Encümen 
şöyle bir fıkranın iFâvesini muvafık görüyor: Madde
nin sonunda «Ahkâmına tabidir» denilmiştir. Tabi
dir kepmesinin sonundaki (dır)ı kaldırarak; (Ahkâmı
na tabi olacağı gibi su ile birlikte diğer hususatı fcay-
riyeye ait olan vakıflar kemakân evkaf idaresi veya 
mütevellileri tarafından idare ve varidatından su
lara ait olan hisseler her sene evkaf idareleri veya mü
tevellileri tarafından belediye ve köy ihtiyar mec
lislerine teslim olunur). İşte noktai nazarımız bu şe
kilde hüîâsa edilmiş olur. 

NAÎM HAZIM BEY (Konya) — Bendeniz b r 
takrir takdim etmiştim. Muvazenei Maliye Encümeni-
nan izahına göre artık lüzum görmüyorum ve geri 
alıyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu şekli tadil he
pimizi tatmin ediyor. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
bendeniz de takririm] geri alıyorum. 

REİS — Efendim, Mustafa Feyzi Beyle Hazım 
Bey birer takrir vermişlerdi, fakat geri ahyorliar. 
Şimdi Saffet Beyle Rasih Beyin takrirleri vardır, 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Vakıf su?ara dahil olduğu halde suların idaresini 

belediyelere tevdi etmek, belediyelerin muvazzat ol
ması icap eden memleket vazifelerinin umdelerinden-
dir. Ancak vak:f sular idaresine tevdiinde bununla 
beraber ya!nız sulara mahsus olan varidatı vakfi
ye miktarının verilmesi lâzımdır. Çünkü münhasıran 
vakıf sulara meşrut akarat ve müstagaUatı vakfiye 
Türkiiye'de pek nadirdir. Vakıf sularını tazammun 
eden varidatı vakfiye menbaları ekseriyeti azime ile 
müştereken sair cihetlere de vakfedilmiştir. Bunların 
tamamen belediyelere terkini kabul ettiğimiz (Ka
nunu Medenî) ahkâmiyle tevkif edilmiş oîan evkafı 
umumiyenin idaresinde pek çok teşevvüşat ve müş-
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küüâtı mucip olacaktır. Binaenaleyh sular hak- 1 
kındaki kanun lâyihasının ikinci maddesinin berveç- I 
hi-ati tadiîini teklif ederim: I 

Madde 2. — Gerek vakfa ait olsun gerekse sü- I 
veri saire ile vücuda getirilmiş bulunsun, umumun is- I 
tifadesine mahsus olan şehir ve kasaba ve köylere I 
isale edilmiş olan suların idaresi birinci madde mu- I 
dtoince belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdev- I 
ver ve mevdudur. Vakıf sulara ait varidatı vakfiye I 
menbalannın vergi ve tamir masarifi ile yüzde on I 
masarifi tahsiliyesi tenzil edildikten sonra bafciyei I 
varidatın sulara meşrut olan kısımları her sene ev
kaf idarelerince belediye ve köy ihtiyar meclislerine I 
verilir. Devletçe ve mahallî idarelerle belediyece mu- I 
kaveleye merbut suların idaresi kemakân mukavelâtı I 
mahsusaiarı ahkâmına tabidir. I 

Urfa 
Saffet Kemalettin 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde olarak Evkaf Encümeninin mazba- I 

tasında tespit olunan maddenin müzakere ve kabulü- I 
nü rica ederim. I 

Antalya I 
Rasih I 

RAStH BEY (Antalya) — Bendeniz de evvelce 
okunan takrire iltihak ediyorum; I 

REİS — Saffet Beyin takririnde vakıf sular hâsı- I 
latı safiyetinden sulara ait olan... I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, neden hâsılatı safiye denmiş? İzah buyuru- I 
hır mu? 

REİS — Tahsiliyesi ve sairesi çıktıktan sonra de- I 
niliyor. Binaenaleyh hâsılatı saf iyesinden sulara ait I 
olan, sulara meşrut olan kısmın bedelini verecektir. 3 
Muvazenei Maliye Encümeni, Evkaf Encümeninin ve I 
Konya Mebusu Nahn Hazım Beyin teklifini tevhit I 
ederek maddeyi şu şekilde getirmiştir. Müsaade eder- I 
seniz bu tadili okuyalım: { 

Madde 2. — Gerek vakfa ait olsun ve gerek su- I 
veri saire ile vücuda getirilmiş bulunsun umumun is
tifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalara ve köy
lere isale edilmiş suların idaresi kâffei müessesat ve 
ınenabii varidatiyle birlikte birinci madde veçhile 
belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdevver ve 
mevdudur. Ancak devletçe ve mahallî idarelerle bele
diyelerce mukaveleye merbut suların idaresi kema
kân mukavelâtı mahsusaiarı ahkâmına tabi olacağı 
gibi su ile birlikte diğer hususatı hayriyeye ait olan I 
vakıflar kemakân evkaf idaresi veya mütevellileri ta-

f rafından idare ve varidattan sulara ait olan hisseler 
I her sene evkaf idareleri veya mütevellileri tarafından 
I belediye ve köy ihtiyar meclislerine teslim olunur-
I 1ar. 
I REİS — Muvazenei Maliye Encümeni vakfiyeyi 

köy ve belediye meclislerine terk etmemesi esasına 
I müstenit olarak bu tadilnameyi yapmıştır. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim yukarıda 
I «kâffei müessesat ve varidatiyle» fıkrası vardır. Aşa-
I ğıdaki fıkra ile bir tearuz teşkil etmez mi? 
I REİS — O fıkra diğer hususat ile müşterek olan 
I kısma aittir. Bu ise doğrudan doğruya suya meşrut 
I olan fıkralardır, kalmaktadır. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Avarız ak
çaları ile tedarik edilen bir çok müsakkafat vardır ki, 

I bunlar vakıf değildir. Kısmen suya ve kısmen umu-
I ru sairei hayriyeye tahsis edilmiştir veya kamilen su-
I ya aittir. Bu gibi akarat ne olacaktır? s 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bu sual zannederim 
I birinci maddede halledilmiştir. Birinci madde ile be-
I lediye ve köy ihtiyar meclislerine terk edileceği kabul 
I buıyuralmuştur. 

REİS — Efendim, Saffet Beyin tadili daha şü-
Imullüdür. 

SAFFET BEY (Urfa) — Muvazenei Maliye En-
I tümeninin tadilini bendeniz de kabul ediyorum. 
I REİS — O hakle mesele kalmamıştır. Şu halde 
I Muvazenei Maliye Encümeninin son tadilini kabul 
I edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
I Kabul edilmiştir. 
I Madde 3. — Eşhası hakikiye ve hükmiyeye ait 
I olup kendilerine varidat temin eden sulardan umu-
I mun istifadesine vazedilmesine lüzum görülenler be-
I lediyelerce kanuna tevfikan istimlâk edilirler. 
I REİS — Mütalâa yok, maddeyi aynen kabul eden-
I 1er el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Madde 4. — Suların tesisi, isale, idame masarifi 

belediye ve köylerce temin ve tesviye edilir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem arkadaş
lar; bu kanunla geçenlerde kabul ettiğimiz kanun gi
bi, belediyelere büyük bir vazife tahmil ediyoruz. 
Her vazife bir hak karşılığıdır. Belediyeler bu vaza-
ifi ifa için muktazi teşkilata malik değildir. Bu hu
susta bendeniz bir tadil teklifinde bulunmuştum, fa
kat her nasılsa okunmadı. Bendenizin düşündüğüm 
bir nokta daha vardır. Hiç olmazsa bir vakıf tarafın-

I dan tesis edilmiş olan su yolunun ıslahı ve tamiri ve-
I yahut şeraiti cedideye tamiri icabedecek olursa bunun 
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için muktazi olan muaveneti temin etsinler. Heyeti 
Celile bunu kabul edecek olursa hiç olmazsa beledi
yelerin yükü biraz hafiflemiş olur. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vakıf suyu satmaz ama belediye cayır cayır satar. 

REİS — Niyazi Beyefendi tadilini vermemişler
dir. Binaenaleyh reye koyamayacağım. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — İkinci madde hakkın
da verdiğim fadilnamenin bir fıkrası bu maddeye 
taalluk eder, isterseniz yeni bir tadil teklifi de vere
yim. 

Riyaseti Ceîileye 
Her hangi bir vakıf tarafından tesis edilen su yol

larının tamiri veya şeraiti cedideye göre ıslahı için 
muktazi muavenet sahibi kudret vakıflar tarafından 
temin olunur. 

Mersin Mebusu 
Niyazi 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hangi me
n c i d e n muavenet edilecektir? İzah etsinler! 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Eşhasın elinde bir çok 
vakıflar vardır. Gayet zengindir, bir camii vardır, ca
mi için senede yaptığı masraf on bin lirayı aşmaz, 
halbuki vakfın varidatı yüz bin liradır. Ez cümle İs
tanbul'da, Aksaray'da Valide Sutlan vakfı gibi zen
gin olan vakıflar ne için bu parayı vermesinler? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Yine anla
yamadım. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu mevzu mühim
dir, eğer-takrir kabul edilecekse müzakere edelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hâsılatı vakfiyenin heyeti umumiyesinden verilsin di
yor .Bu olamaz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler; Niyazi Bey 
buyurduîarki belediyelerin varidatı yoksa ne suretle 
idare edecekler? Evvelce evkaf idareleri bir masrafa 
lüzum görülürse, varidatı olanların varidatından, va
ridatı olmayanlar için evkaf emvali umumiyesinden 
masraf edilirdi. Bugün suların varidatı, akaratı bele
diyelere devrolunursa, belediye hir çeşmenin on bin ku
ruş varidatı varsa, senede ancak iki bin kuruş sarf eder, 
öbür tarafı belediyeye kalır. Bunun için varidatı olan
ların varidatından olmayanlar için belediye emvali 
umumiyesinden «atfedilecektir. Kuvveti olmayana 
Allah bile bir şey teklif etmez. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Lütfen takririm okun
sun da ondan sonra izahat vereceğim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İkinci ve üçüncü 
maddelere geçtikten sonra Niyazi Bey bir şekil teklif 

ettiler. Bu şekil dördüncü maddede mevzubahis ola
cağı için söz istiyorum. 

Bir vakıf ne kadar zengin olursa olsun onun bir 
miktarını alıpta suya vermek, demin dediğimiz gibi, 
hakkaniyetle kabili telif değildir. Onun şartı vakfı su 
değil ki... 'Bunu vakfeden zatın vakfım muhtes-i Aley
hinin gayrısına veremeyiz. Biz burada sulara, şehire 
vermiyoruz. Aidatım da şehire vermiyoruz, onların 
tamiratım icra etsin diye. Lâkin şehirin parası yetiş
mediği, diğer vakıftan para alalım demek, Mehmet 
efendinin çiftliğinin hâsılatını verelim gibi bir şey olur, 
Böyle şey olmaz. 

HASAN BEY (Trabzon) — Reis Bey; bir defa 
takrir okunsun. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Vakıf o 
demektirk'k Nefsi İbadullaha münhasır olmak üze
re hakka tevdi edilmiş bir şeydir. Şartı vâkıf bozul
maz diyen hata etmiş olur. Eskiler bile şartı vakfı 
üüüî-emrin bozabileceğini söylemişlerdir. Burada 
ü!ül-emı!r heyeti ceMIenizdedir. İstediği yere bu para
yı sarf edebilir. Bir camiin parası artmış taşmış, (50) 
bin liraya varmış, sarfedildiği yoktur. Bir çeşme ku
rumuş bu para neden o çeşmeye sarfedilmesin? Bina-
enaîeyih üîüî-emir oîan Heyelti Cefilenizin takdiriyle is
tenilen yere şarfedilebiîir. 

EYÜP SABRÎ BEY (Konya) — Bu mevzuatımı
zın! haricindedir. Eğer mevzuun alâkadar olduğunu gö
rüyor isek evkaf ile alâkadar olan Başvekil Paşa haz
retlerinin huzurları lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz Niyazi Beyin takririnin okunmasını istir
ham ediyorum. Eğer Niyazi Beyefendinin noktaî na
zarını herhangi bir mahalde gerek masrafı gerek kar-
şıî'ğî belediye devredilen suların şeraiti cedidei hazı-
raya ircaı için varidatı kâfi gehniyorda bunun noksa
nını ikmal için yine o mahalde yahut sureti umumi-
yedeki evkafın hâsılatı umumiyesini mi demek isti
yorlar anlayamıyorum. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bir vakıf değil efen
dim, devlete intikal eden vakıftan maada eşhasa ait 
vakıf da vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Şimdi ya 
mahallindeki vakfın hâsılatının fazlası veyahut daha 
ziyade teşmil ederek bütün memleketteki vakıf hâ
sılatı iki şekilden hariç olamaz. Herhangi mahalde 
mahallî suların îhtîyacatmı teminen evkaf açığım ka
pasın demek istiyorlar. Bendeniz başka türlü ifade 
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edeyim. Belediyelerin su vezaifirii hakkiyle ifa edebil
mesi için bütçelerinde hâsıl olacak açıkları devlet 
kapasın demektir. Bundan başka manası yoktur. Her
hangi bir belediye ki elinde bir çök sulan vardır, su
ları arzu edilen Şekilde idare etmek mecburiyetinde
dir. Fakat fakirdir, ne yapsın? Belediyeler şu ve bu 
varidata malik olmakla beraber* idare edemiyor. Şu 
halde evkaf denilen bir varidatı devlet vardır. Bunun 
heyeti umumiyesinden nıazbutadan hiç olmazsa müte
vellileri Ibiirafkıalıın. Bendeniz İni mesele dolayı'sıyle 6v-
kaf 'meselesinin 'müzakeresine tarafta! değilim, bu ga
yet uzun bir mevzudur. Evkaf hakkındaki lâyiha bu
raya geldiği zaman uzun uzadıya fikirlerimizi söyle
riz. 

Niyazi Beyefendi; belediye bütçelerinde husule 
gelen açığı evkafın hâsılatı umumiyesinden kapata
lım diyorlar. Bu hâsıl olur? Belediyelerin sudan baş
ka bir çok vezaifi vardır. Bir çok da varidatı vardır. 
Mademki suların açığını evkaf idaresi, yahut devlet, 
hâsılatı umumiyeden ödemeye mecburdur, kanunu 
böyle yapacak olursak, belediyeler varidatını diğer 
hidematı belediyeye tevzi eder ve su için daima bele
diyelerin bütçesinde başka para kalmaz, bunun neti-
cei ameliyesi bu olur. Ben de belediye reisi olsam 
böyle hareket ederdim. Bakanmki belediyenin su ih
tiyacını temin edecek ve o masrafı kapatmaya mecbur 
olan bir vakıf idaresi vardır. Elimde bulunan varidat
la suyun haricindeki vezaifi belediyeyi daha mükem
mel bir şekilde yapmak isterim ve bittabi böyle yapa
rım. Bütün varidatı suların vezaifinden başka yere 
tevzi ederim. Daima suların hüsnü halde muhafazası 
için belediyelere tevdi edilen meblağın karşılığı açık
tır. O halde her belediye idaresi su hususundaki açığı 
kanun mucibince verdiye evkaftan isteyecektir. Mem
lekette ne kadar belediye idaresi varsa sudan dolayı 
girmek istediği masrafın karşılığını evkafdan istemek
te bulunacaktır. Neticesi, evkaf hâsılatı umumiyesı be
lediyelere devredilmiş olan sulara karşılık ittihaz edil
sin demektir. Bunun teşka manası yoktur. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Manası o değildir. 
HASAN BEY (Devamla) — Efendim, mahallî 

evkafa hasretmek istemediklerini şimdi bana Niyazi 
Bey ifade ettiler. O halde umumu evkafı kastettiler. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Zatıâliniz hangisini ka
bul ediyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bende
niz hiç birisini kabul etmiyorum. Sular ihtiyaca-
tı mahalliyedendir. Bir belediyenin deruhte ettiği ve
zaifi belediye ve mahalliye behemahal o vezaifi be-
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tediye ve mahalliyeden istifade edenlerden alınmalı
dır. Mersin'in su tevziatından Sivas Vilâyeti ne suret
te müstefittir? Belediyeler arasında böyle tesanüt 
yoktur. Belediyeler tamamen müstakil ve mahalleri
ne mahsus şeylerdir. Sivas belediyesi ile Mersin bele
diyesi arasında bir tesanüt aranmasında bir mana 
yoktur, bu devlet muamelâtı değildir. Solidarite hide
matı umumiye için olur. Filân yerin ihtiyacı için 
filân evkafın hâsılatından sarfiyatı bendemiz hiç bir 
kitapta görmedim, bu, buna müncer olur. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Takririmi anlamadan 
söylüyorsunuz. 

HASAN BEY (Devamla) — Sordum, umumî kas
tettim diyorsunuz. Bendeniz de biliyorum ki cihat, 
tebdili cihat, tevhidi cihat ülül - emrin emriyle caiz
dir. Vakıfta bir şartı müeyyit yoktur. Şartı vâkıf nas-
sı şen gibi derlerse ona riayet te menafii umumiye 
mevcut oldukça olur. Menafii umuriûyenin haricine 
çıkınca, yine mevcut olan eşkal ile tebdil, tevhit, na
kil suretiyle ihtiyacatı âmmeye muvafık bir şekle ko
nulur, bunu kabul ediyoruz, bu hepimizin bildiği bir 
şeydir. Fakat mesele o değildir. Mesele belediyelerin 
ibidya çatını umumun malı olan bir hazineye bağla
maktır. Bu tariki açacak olursak daha çok şeyler kar
şısında kalacağız. Bendeniz bunun yapılmasına imkân 
gömemiyorum. Belediyelere ne eliyoruz? Sular senin 
vezaifindendir. Sana veriyoruz. Bu vezaifi ifa için 
şimdiye kadar bu vezaifi ifa eden mahallin varidatı
nı sana veriyoruz. Bu varidat şayet bu işe kifayet et
miyorsa, varidatı fazla olursa belediyeden bir şey 
alıyormuyuz ki, üst tarafını vermeye mecbur olalım? 
Devredilen baz* yerlerin varidatı, bu işi hakkiyle gör
meye müsait değilse, bazı yerin varidatı da o işten 
fazladır. Fazlasını belediyeden alıyor musunuz? Ha
yır! Fazlası belediyeye kaldığı gibi noksanı da bele
diyenin diğer varidatı umumiyesinden ifa edilecektir. 
Belediyelerin menbaı varidatı bir değildir. Vergi vaz
etmek, oktruva koymak, şunu yapmak, bunu yapmak 
için kendi namına menabü varidat tedarik etmek ik-
tidariyle mücehhez bir idaredir. Şu halde deruhte et
tiği vezaifi ifa etmek için elinde salâhiyet vardır, ka
nun vardır, varidat ta vardır. Bunu belediye varidatı 
umumiyesinden teinin etmekten başka çare yoktur. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Takririm okunsun da 
izahat vereceğim. 

(Niyazi Beyin takriri tekrar okundu) 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Hangi vakıflar? Bütün memlekete şamil olan vakıf
lar. O halde hissei şayialı bir mal olsun. 
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NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, Maliye Ve
killi Beyefendinin izahatını dinledim. Diyorlar ki; Ha
zine Vekili sıfatiyle hazlineye ne gibi külfetler tah
mil ediliyor? Bu noktadan endişe içinde bulunurlar. 
Bu noktai nazaırandan beyam mütalaa ettiler. Bir ke
re beyan buyurmuş oldukları edille ile vermiş olduğu 
netice birbirinin aynı değildir. Vakfiyelerde mevcut 
bulunan şeyler yalnız herhangi bir su yolunun idare
si meselesi değildir. Su yollarının tamiri meselesi de 
tespit edilmiştir ve tamir için muktazi masarif de ka
bul edlilmiştir. Keza, evkaf, yalnız evkafı mazbuta 
değild'r, evkafı mülhakada vardır. Ezcümle efrada ve 
eşhasa mahsus bir takım evkaf vardır. Bir misal arz 
edeyim : Bezmiâlem valide sultan vakfından el'an 
senede yüzbinîerce varidat mütevellüeıûn keselerine 
gidiyor. İdare ettikleri de bir camiden 'ibarettir. Aynı 
zamanda vakıf herhangi bir tarafta su yolu yapmış
tır. Su yolu yapılacağı ve paraya ihtiyaç hissettiği za
man mütevelliler vermekten imtina ediyorlar. Hazine
nin menfaati noktasından tevekkuf edelim. Herhalde 
bunda biraz müsamahakâr olsak çok iyi olur. Zira 
belediyelere yüklenecek bir yük değildir. Çok ağırdır. 
Hiç olmazsa vakfiyede, tamir meselesi filân mevzu
bahis olduğu zaman isterse mazbut evkaf olsun, bu
nun için hükümetin biraz fedakârlık kabul etmesi lâ-
zımgelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Niçin? 
NİYAZİ BEY (Devamla) — Fakat Hazine Veki

li olan Maliye Vekili Hasan Beyefendi bu noktayı ka
bul eimeyeceklerse bendenizin takririm, evkafı maz-
butanm harici olan evkaf için kabul edilebilir ve o 
vakfiyelerde herhangi bir su yolu yapılmışsa o su yo
lunun tamiri meselesi kalıyor. O halde ne var ne 
müşkül var? Bilmiyorum. 

Bendeniz bu kadar ehemmiyetli bir meselenin 
bazı mülâhazatla geri kalmasını arzu etmem. Heyeti 
Celile her halde bu hususta bir fedakârlık yaparsa 
hakikaten vakfın da arzusunu yerine getirir. Eğer 
Maliye Vekili Beyefendi çok ısrar ederse, bendeniz 
«Evkafı mazbuta harici» şeklinde olarak arz ediyo
rum. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Niyaza Bey mü
talaasına beyan etti. Takriri tekrar okutuyorum. (Tek
rar okundu) 

REİS — Takriri nazarı mütalaaya alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Dördüncü maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun tarihi neşrinden itiba
ren azami iki sen zarfında belediye teşkilâtı bulunan 
mahaller belediyeleri tarafından halihazırda mevcut 
su tesisatının miktar, evsaf ve sair hayassı itibariyle 
o mahallin nüfusuna ve şeraiti hususiyesine göre hıf-
sıssmha kavaidine muvafık bir surette ıslah, tadil ve
ya yeniden inşası için blir proje tertip ve telkik ve 
tasdik zunmında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletine irsal olunur. Bu projelerin nihayet iki ay zar
fında vakâletçe tasdiki meşruttur. 

Projelerin tasdikinden itibaren mürur edecek iki 
sene zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecbu
ridir. Köylere getirilen ve getirilecek veya mahalle
linde tedarik olunmuş veya olunacak olan su arın ve 
testisatın dahi şeraiti lâzımei sıhhiye ve fenniyeyi haiz 
olmaları muktazi olup bu bapta mahallî memurini 
sıhhiyesinin rey ve mütalaasıyle hareket olunur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; ciheti 
tatbikiyesi kolay olsa bu madde çok mükemmel bir 
haldedir. Fakat bendeniz buna o kadar imkân bula
mıyorum. Meselâ memleketimizde en büyük şehirle
rimizden ve varidatı da yüksek olan Samsun beledi
yesi gibi bir şehrimiz su için hatta imtiyaz alıp ve 
sonra suyu satmak suretiyle istifade edeceği halde 
beş senedir daha projesini ikmal edememiştir. Sam
sun gibi büyük bir şehir - memleketimizde ondan 
büyük ancak 5 - 6 şehir vardır - böyle iken, en kü
çük kasabalarımızda her türlü şeraiti cami ve haliz 
projeler yapıp ta Sıhhiye Vekâletine göndermek ve 
tasdik ettirmek ve masrafım edip meseleyi başarmak 
müşkül olacaktır. Nazan dikkatinizi celp ederim. Hiç 
olmazsa bu iki sene beş seneye iblâğ olunsun. Bura
da zaten (azamî) tabiri vardır. İster bir sene ister iki 
senede yapsınlar. Fakat tatbiki mümkün olmayan bir 
hüküm bulunacak yapılamazsa o halde kanunun ic
rasına memur olan hükümet ne yapacaktır? Şehirle
ri kapatacak mı? Onun için beş sene Olarak kabulü
nü rica ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Kabul ediyoruz. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, Muhtar Beyin 
takriri okunacak : 

Riyaseti Celüeye 
Maddedeki iki senenin beş seneye; iblağım teklif 

ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar el kaldır

sın... Almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mıştır. 
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DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Aferin 
Muhtar Bey! Memleketin sulannı bir an evvel yaptı
ralım diye uğraşırken sizin gibi bir mühendis bunu 
iki seneden beş seneye çıkarıyor. 

REİS — Maddedeki (iki sene), (beş sene) suretin
de tssbîh edilmiştir. Maddeyi bu suretle kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bir köyün hayat ve sıhhati için za
rurî olup hududu haricinde bulunan sulardan temini 
istifadesi için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letinin tasvibine iktiran etmek şartıyle bu sular, kö
yün mensup olduğu kaza kaymakamlığınca köy na
mına istimlâk edilebilir. 

REÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Müessesatı vakfiyeye veya efrada ait 
Olup idareli belediyeye devrolunan suların muhassa-
sun lehleri, bu sulardan hissel iştirak tediyesine mec
bur tutulmaksızın kemekân istifade ederler. 

REÎS — Söz isteyen yok. Maddeyi aynen kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Euların ve tesisatın şeraiti lâzımei 
sıhhiyeleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
nin daimî teftiş ve murakabesi altında bulundurulur. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Bu maddeye lüzum 
yok. Tayynu teklif ederim. (Doğru sesleri) 

REİS — Tahsin Bey bu maddelerin tayyını bir 
takrirle teklif ediyorlar. Okutuyorum : 

Riyaseti CeMleye 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Ardahan 
Tahsin 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Nasıl 
olur efendim? Söz istiyorum. 

Arkadaşlar; suların ve tesisatın teftiş ve muraka
besi Sıhhiye Vekâletinin teftiş ve murakabesi altında
dır. Eğer murakabe altında olmazsa herhangi bir ye
rin getireceği suyun müktarı, evsafı, kimyevî ve bak
teriyolojisi hakkında nereden malumat alınacaktır? 
Binaenaleyh bu teklif yanlıştır. Böyle şey olmaz. Pro
jeleri kim tetkik edecek? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Dokuzuncu madde kâfidir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Kabiliyeti tatbiküyesi 
yoktur. 

REİS — Takriri reye arz ediyorum. Tayyı kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 

— 248 

Takrir kabul ve madde tayyedilmiştir. Dokuzuncu: 
madde sekizinci madde olur. ^ 

Madde 8. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsm...Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Da
hiliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri 
memurdur. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Evkaf Başvekâ
lete merbuttur. Buraya Başvekil memurdur denilmesi 
lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEL (Yozgat) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda (Başvekâlet) yoktur, (İcra Ve
killeri Reisi) demek lâzımdır. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümeninin mü
talaası nedir? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
(Başvekil) demek lâzımdır. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 
veçhile maddenin şöyle olması lâzımdır : 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Baş
vekil, Dahiliye, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve
killeri memurdur. 

REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyetini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamenin yedinci maddesindeki lâyihai kanu-
niyenin müzakeresine geçiyoruz : 

7. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun sekizinci maddesinin (B) fıkrasının tasdiki hak
kında (1/805) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Efendim, bu lâyiha tabı ve tevzi edilmiş
tir. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

RASİH BEY (Antalya) — Bu kanun ne hakkın
dadır? 

REİS — Muvazenei Umumiye Kanununun (B> 
fıkrasının tadili hakkındadır. (B) fıkrasının bir yerin-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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de (ferağ) denilmiştir. Bu (ferağ ve intikal) olacaktır. 
İntikal kelimesinin ilâvesinden ibaret bir tashihtir. 

1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun Seki
zinci Maddesinin (B) Fıkrasının Tadili Hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun sekizinci maddesinin (B) fıkrası berveçbi-
ati tadil edilmiştir: 

B - Ferağ ve intikal ilmühaberlerinden 1001 liraya 
kadar olanlardan on kuruş, ferağ ve intikal ilmüha
berlerinden 500 liraya kadar olanlardan on beş kuruş, 
ferağ ve intikal ilmühaberlerinden 501 lira ve daha 
fazla olanlardan elli kuruş. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Madde
yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... < Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — tşbu kanunun ahkâmım icraya Ma
liye VekiK memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikindi müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek bir şey kalma
mıştır. Cumartesi günü saat on dörtte içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 16.15 
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Sıra Numarası: (151) e üâve 

ŞEHİR VE KÖYLERE ŞU TEDARİKİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/527) NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI VE DİYANET İŞLERİ VE EVKAF ENCÜMENİ MAZBATASI (1) 

Türkiye Büyük MiBet Meclisi 
Diyanet İşleri ve Evkaf 

Encümeni 
Karar : 9 12 , 4 , 1341 

Diyanet İşleri ve Evkaf Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Köy, kasaba ve şehirlere isale olunan suların şur-
be salih ve idarei beytiyede istimal için evsaf ve şe
raiti sıhhiyeyi haiz bulunması ve haddi kifayede isa-
lesiyle kanavatmın tamiri için daimî murakabe ve 
muayyeneye tabi tutulması lüzumu varestei arzı izah
tır. 

Kasaba ve şehirelere isale olunan suların kısmı aza
mı esasen belediyelerin tahü idarelerinde olduğu gibi bir 
kısım suların da ashabı hayır tarafından muayyen 
mahallere akıthrılması için idare ve nezareti ashabı 
hayrın tayin ettiği mütevelli veya evkaf idarelerine 
ait bulunmakta idi. Vakıflarının mekasidi hayriyeleri 
bu gibi müessesatı hayriyeden âmmenin istifadesini 
temine müstenit bulunduğu gibi mahallî belediye ve 
ihtiyar meclislerinin maksadı teşekküllerinden biri de 
kariye ve kasabaların en başlı ihtiyacatından olan su
larının tanzim ve idaresidir. Binaenaleyh kasaba ve 
köy sularının bir elden idaresi temini maksada daha 
ziyade hadim olacağı encümenimizce de musip gö
rülmüştür. Ancak vakıf sulara ait olan menabii vari
datın ekser mahalde cami, köprü gibi diğer hayratı 
şerife varidatîyle müşterek bulunması ve meselâ va
kıf bir dükkânın varidatı kısmen camie ve kısmen 
köprüye ve kısmen de sulara vakfedildiği görülmek
te olduğu cihetle menabün belediye veya ihtiyar mec
lislerine devrine imkân mevcut olmadığından akaratı 
vakfiyenin idaresini evkaf müdüriyet veya mütevel-
liliklerinde ipka ile her sene evkafça görülecek hesap 
neticesinde sular için tahakkuk edecek miktarı meba-
Mğin belediye veya ihtiyar meclislerine tevdii muva
fık görüldüğünden ikinci madde olveçhile tadil edil

miş ve altıncı maddenin «istifade ederler» cümlesin
den evvel muhasses-i lehlerinin hukukta kadimelerini 
takrir maksadiyle (kemakân) kaydının ilâvesi muva
fık görülmüş ve diğer mevad aynen kabul edilmekle 
Heyeti Umumiyeye arz ve tevdi kıhndı. 

Diyanet İşleri ve Evkaf Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Erzurum 
Abdullah Azmi Cazım 

Kâtip 
Naim Hazım 

Aza 
Hüseyin Hüsnü 

Aza 
Rıza 

Aza 
Halil Hulki 

(1) Bu kanun lâyihası hakkındaki Sıhhiye, Adli
ye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları 
evvelce tabı ve tevzi olunmuştur., 

Sular Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Şehir ve kasabalarla köylerde ihti-
yacatı âmmeyi temine mahsus suların tedarik ve ida
resi belediye teşkilâtı olan mahallerde belediyelere, 
olmayan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar 
meclislerine aittir. 

Madde 2. — Gerek vakfa ait olsun ve gerek su-
veri saire ile vücuda getirilmiş bulunsun umumun is
tifadesine mahsus olarak şehir, kasaba ve köylere 
isale edilmiş olan suların idaresi kâffei müessesatiyle 
beraber birinci madde veçhile belediye ve köy ihti
yar meclislerine devredilmiştir. 

Vakıf sulara muhassas varidat evkaf idaresiyle 
mütevelliler tarafından her sene belediyelere ita olu
nur. Ancak devletçe ve mahallî idarelerle belediye
lerce mukaveleye merbut suların idaresi kemakân 
mukavelâü mahsusalan ahkâmına tabidir. 

Madde 3. — Eşhası hakkiyeye ve hükmiyeye ait 
olup da kendMerinıe varidat temin ederi sulardan umu
mun istifadesine vazedilmesine lüzum görülenler be
lediyelerce kanuna tevfikan istimlâk edilirler. 

Madde 4. — Suların tesis, isale idame masarifi 
belediye ve köylerce temin ve tesviye edilir. 

Madde 5. — Şehir ve köylere getirilmiş ve getiri
lecek veya mahallerinde tedarik olunmuş ve oluna
cak suların ve tesisatının şeraiti lâzimei sıhhiye ve 
f emniyeyi haiz olmaları şarttır. 



Madde 6. — Müessesatı vakfiyeye veya efrada 
alt olup idarei belediyeye devrohınan suların mah
sustu lehleri bu sulardan hissei iştirak tediyesine 
mecbur tutulmaksızın kemakân istifade ederler. 

Madde 7. — Suların ve tesisatının şeraiti lâzimei 
sıhhiyeleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle

tinin daimi teftiş ve murakabesi altında bulunduru
lur. 

Madde 8. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Sıhhiye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 152 

1341 MUVAZENEl UMUMİYE KANUNUNUN «B» FIKRASININ TADİLİ HAKKINDA BAŞVE 
KÂLETTEN GELEN (1/805) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/6197 29 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet MecKeai Riyasetine 
Üç yüz kırk bir senesi Muvazenei Umumiye Ka

nununun «B» fıkrasının tadili hakkında Maliye Ve
kâletince tanzim ve tevdi olunan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 20 Kânunuevvel 1341 tarihM içtiımaında 
tezekkür ve Meclisi Âtiye arzı tasvip edilen kanun 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyuruhnasun rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun se

kizinci maddesinin «B» fıkrasında ferağ ilmühaber
lerinden alınacak varaka bahasının nekadiri muhar
rer olup meblâğı mezbunın intikal ilmühaberlerinden 
de alınacağına dair sarahat olmamasına ve gerçi mez
kûr maddenin Büyük Millet Meclisinde hini müzake
resinde ve kabulü hakkında reye vazı sırasında Antal
ya Mebusu Rasih Bey tarafından «intikal fıkrası 
kaldı» denilmesi üzerine makamı riyasetçe «hepsi 
okundu» cevap verilmiş ise de, kabul okunan fıkrai 
kanunayede intikal ilmühaberleri zikredilmediğine ve 
kanunda musarrah olmadıkça aiâ - tarik-i. it-kiyas 
vergi tarh ve istiyfası kanunen gayrı caiz bulundu
ğunun ve ferağ ilmühaberleri muamelâtı tasarrufiye-
ye esas olan bilumum muamelâtta istimal edilegel-
mekte ve muamelâtı mebhuse meyanında işbu ilmü
haberler intikal muamelesine de esas teşkil edecek 
veçhile tanzim olunduğu takdirde öteden beri ferağ 
ilmühaberleri namını alan kıymetti evraktan başka 
bir varakaya tahrir edilmekte bulunmasına nazaran 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu ile yalnız 
ferağ ilmühaberlerinin kıymetleri tezyit edilmiş ve in* 
tikal ilmühaberlerinin kanunda zikrolunmamış bu
lunması bu kere intikal muamelâtı için ayrıca kıy
metli varaka tabı ve ihzarını istilzam ettiği gibi, böy-< 
le bir teklif haddi zatında işbu kıymetli evrakın şa

mil olduğu muamelâtı tasarruf iye ve mükellefiyetteki 
tenasüp itibariyle de muvafık görülemeyip muame
lâtı intikaliye ve sair tasarrufata esas olmak üzere 
tanzim olunan ilmühaberlerin de aynı kıymete teba» 
iyeti münasip görülmüş ve fakat Muvazenei Umumi
ye Kanununun salifülarz sekizinci maddesinin metni 
hazırı böyle bir mükellefiyete gayrı müsait bulun
muş olmasına binaen maddei mezkûrenin «B» fıkra
sının ona göre tadili zımnında merbut kanun lâyiha
sı tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası Esas Numarası 
206 1/805 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun se
kizinci maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair Başve
kâletten varit olup encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası Maliye Vekili Hasan Beyin huzuriyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

İcar ve isticar konturatu evrakiyle ferağ ilmüha
berlerinin satış fiyatlarını tayin eden işbu maddenin 
ferağ ilmühaberlerinin satış fiyatına dair olan (B) 
fıkrası encümenimizce intikal ilmühaberlerine dahi 
şamil olarak tanzim ve teklif edilmiş ise de madde
nin heyeti umumiyece tadili neticesinde fıkrai mezkû-
reden «intikal» kelimesinin kaldırıldığı ve bu suretle 
(B) fıkrasının yalnız ferağ ilmühaberlerine ait olarak 
kabul edildiği bittetkik anlaşılmıştır. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında izah olun
duğu veçhile muamelâtı intikaliye ve sair tasarrufata 
esas olmak üzere tanzim olunan ilmühaberlerin de fe
rağ ilmühaberleri gibi aynı kıymete tabi olması encü-
ıneniımizce muvafdt görülerek bu bapda teklif olu
nan lâyiıhai kanuniye şekle ait bazı tadilâtla bUkabul 
heyeti umumiyeye takdim kılındı. 

22 Nisan 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa AbdüJbalik Bey Şakır 
Hini imzada bulunmadı 
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Kâtip 
Konya 
Refik 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
İstanbul 

AH Rıza 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Muvazene! Umumiye 
Kanununun sekizinci maddesinin (B) fıkrası berveç-
hiati tadil edilmiştir. «Ferağ ve intikal ilmühaberle
rinden yüz liraya kadar olanlardan on, beş yüz lira
ya kadar olanlardan on beş, beş lira ve daha fazla 
olanlardan elli kuruş. 

2 . — İşbu kanun 1341 senesi Muvazene! Umumi
ye Kanununun (64) ncü maddesi mucibince 1 Mart 
1341 tarihinden itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

20 Kânunuevvel 1341 
Başvekil Adliye Vekiü 

İsmet Mahmut Esat 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenanı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Bahriye VekiH 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Necati Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Ziraat Vekâleti Vekili 

M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

1341 Senesi Muvazene! Umumiye Kanununun seki
zinci Maddesinin (B) Fıkrasının Tadili Hakkında 

Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — 1341 senesi Muvazene! Umu
miye Kanununun sekizinci maddesinin (B) fıkrası 
berveçhiâti tadil edilmiştir. 

«B — Ferağ ve intikal ilmühaberlerinden 100 li
raya kadar olanlardan 10 kuruş, ferağ ve intikal il
mühaberlerinden 500 liraya kadar olanlardan 15 ku
ruş, ferağ ve intikal ilmühaberlerinden 501 lira ve 
dalıa fazla olanlardan 50 kuruş» 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye Vekili memurdur. 


