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SABİK ZABIT HULÂSASI 
Nurjtftin Ali Şeyin riyaâötleriyle aktoluna-

rak memurin kanununun 53 Üncü maddesinin 
tefsirine m&tedair mazbata ile gazete primle
rine, 1929 senesi bütçesine tahsisatı munzam
ına verilmesine ve münakale yapılmasına, 

Anadolu -Bağdat demiryolları ve Haydar 
Paşa Liman ve .Rıhtım İdaresinin 1926 malî 
senesi adi ve fevka^de bütçelerile mülga demir 
yolları İnşaat ve İşletme Umum Müdürlüğü 1926 
malî senesi bütçesi hesabı katilerine mütedair 

lâyihalar mtfeakere ve kabul edildi . 
Müteakiben röaaşi kanununa müzeyyel kanun 

lâyihası dahi müzakere ve'5 kabul edildikten' 
sonra belediye kanunu lâyihasının 299 : 53 üncü 
maddeleri müzakere ve kabul edildikten sonra 
cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi . 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Tokat Denizli 
Nurettin Ali S. Tevfik ti. Rüştü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
r\ — djA^kerî memurlar kanununa bir fıkra 

ilâvesine dair kanun lâyihası (Millî Müdafâa 
ve. Bütçe Encümenlerine ) 

2 — Başvekâlet memurları hakkında kanun 
lâyihası (Memurin Kanunu Muvakkat Encüme
nine ) 

3 — Darülfünunun 1929 senesi bütçesinde 
1 500 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası- (Bütçe Encümenine) 

4 — Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 
203 numaralı kanunun 1 inci ve 3 üncü mad
delerinin bazı fıkralarının tayyı hakkında kanun 
lâyihası ( Millî Müdafaa Encümenine ) 

5 — Evkaf Umum Müdürlüğü memurları-
-nm maaşları hakkında kanun lâyihası ( Bütçe 
Encümenine ) 

6 — Gümrükler Umum Müdürlüğü 1929 
senesi bütçesinde 18 650 liralık münakale yapıl
masına dair kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

7 — Hariciye Vekâleti 1929 senesi bütçe
sine 20 000 liralık munzam tahsisat verilmesine 
.dair kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

8 — Harita Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinde 24 666 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

,9 — Hava sınıfı mensubinine verilecek za-
maim ve tazminat hakkındaki kanuna müzeyyel 
kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Bütçe Encü
menlerine ) 

10 — İmalâtı Harbiye Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 120 700 liralık müna
kale yapılmasına dair kanun lâyihası ( Bütçe 
Encümenine ) 

11 — Köprü mururiyesi hakkındaki 1223 
numaralı kanunun tadiline dair kanun lâyihası 
(Dahiliye, Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

12 — Matbuat Umum Müdürlüğü 1929 
Benesi bütçesinde 1 703 liralık münakale yapıl

ması hakkında kanun lâyihası ( Bütçe Encüme
nine ) 

13 — Nafıa Vekâleti 1929 senesi bütçesin
den 180 000 liranın imhasile Maliye Vekâleti 
bütçeline "munzam tahsisat olarak verilmesine 
ve Seyris^fâin İdaresine 50 000 liralık mua
venet yapılmasına dair kanun lâyihası (Bütçe 
Encümenine ) " s 

14 — Revirlerde tedavi edilen hastaların 
hastanelerde olduğu gibi derece ile iaşeleri 
hakkında kanun lâyihası ( Millî Müdafaa ve 
Bütçe Encümenlerine ) 

15 — Seyrisefain İdaresinin 1929 senesi 
bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat ve 
rilmesi hakkında kanun lâyihası ( Bütçe Encü
menine ) 

16 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 
1929 senesi bütçesinde 50 000 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası ( Bütçe 
Encümenine ) 

17 — Türkiye Cümlıuriyetile Fransa Hükü
meti arasında aktedilen dostluk uzlaşma ve 
hakem muahedesinin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ( Hariciye Encümenine ) 

18 — 1494 numaralı ksnunun deniz zabit
leri heyetine mahsus muvakkat maddesinin 
(A) fıkrasını tadil edici kanun lâyihası ( Millî 
Müdafaa ve Bütçe Encümenlerine ) 

Mazbatalat 
19 — Mardin Meb'usu İrfan Ferit ve Kay

seri Meb'usu Hasan Ferit Beylerin, köy kanu
nunun 44 üncü maddesinin tefsirine dair 4/53 
numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

20 — 25 eylül 1339 tarih ve 347 numa
ralı kanunun beşinci maddesinin tefsiri hak
kında 3/374 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

Reis — Hasan B. 
Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYONKARAHİSAR ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
iktisat Vekili Şakir B. (Edime) — Efendim; 

ruznamede halılardan alınmakta olan gümrük 
resmi hakkında bir lâyihai kanuniye vardır, müsa
ade buyurulursa bunun, müstacelen ve tercihan 

müzakeresini-rica ediyorum. 
Reis — Bu lâyihanın müstacelen ve tercihan 

müzakeresini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler Müstacelen ve tercihan mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMÎYEYE MARUZATI 

1 — Birinci kolordu topçu taburu Hekimi yüz
başı Aziz Selim Efendi hakkındaki askerî temyiz 
ilâmının re fine dair tezkerenin iadesi hakkında 
Beşvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Birinci Kolordu Topçu Taburu Hekimi Yüzbaşı 

Aziz Selim Efendi hakkında askerî temyiz diva

nından sadır olan hükme müteallik olup 25/2/930 
tarihli ve 9/638 numaralı tezkere ile takdim kılın
mış olan evrakın iade buyurulmasını M. M. Vekâ
letinin 20/111/390 tarihli ve mehakim 1898 numa
ralı tezkeresi üzerine rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Alelûsul iade edeceğiz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Gümrük tarife kanununa merbut tarifenin 

(114) numaralı (A) fıkrasının ve 21 mayıs 1927 
tarih ve 1039 numaralı muamele vergisi kanununun 
(3) üncü maddesinin, (H) fıkrasının tadili hakkın
da 1/589 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Şimdi müstacelen müzakeresini kabul buyur
duğunuz kanun lâyihasının müzakeresine geçi
yoruz. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 8 haziran 1929 tarih ve 1499 

numaralı gümrük tarife kanununun birinci mad
desine merbut tarifenin 114 numarasının (A) fık
rası aşağıdaki şekilde tadil -edilmiştir. 

(A - Metre murabbaı sıkleti ne olursa olsun 
şark halısının yüz kilosundan (3) lira) 

Akçoraoğlu Yusuf B. ( istanbul) — Eeis Bey, 
niçin böyle çar çabuk tadile ihtiyaç hasıl oluyor? 
tarife kanunu çıkalı daha bir sene olmadı. Encü
men izahat versin. 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. (Gazi
antep) •— Efendim, esbabı mucibede arz etmiştik. 

[1]97 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

Bu şark halısından maksat, hassatan Iran halisi
dir. İstanbul piyasasında en çok satış ve iş bunun 
üzerindedir. Vaktile gümrük tarifesi yapılırken 
bu resmin üg kuruştan on kuruşa iblağı dolayisile 
adeta İstanbul piyasasının bu halılardan mahrum 
kaldığını ve git gide (Atina) sonra diğer memle
ketlere bu piyasanın gitmekte olduğunu Hükümet 
görmüş, «ski tarifede olduğu gibi resmin üç kuru
şa indirilmesini münasip bulmuştur. 

Bundan başka Amerika, eğer bir memlekette 
iki tarife varsa bunlarnı yükseği üezerinden resim 
almak usulünü kabul ettiği için, şark halıları da 
bu tarife dolayisile 4 - 3, 5 misli pahalı fiyata 
mal olduğu için bu tarife dolayisile Amerika yük
sek gümrük resmi almaktadır. Binaenaleyh Istan-
buldan giden Iran halıları üzerinden gümrük faz
la alındığı için bu defa Londradan, Pireden gi
den halılar daha az gümrük resmi vermektedir. 
Binaenaleyh halıcılığın Istanbuldan kalkarak 
o taraflara gittiği anlaşılmış ve burada gümrük 
resminin eski haddine indirilmesi lüzumlu görül
müştür. Bu itibarla teklifi kanuni Encümenimizce 
şayanı kabul görülmüştür. 

Ragıp B. (Kütahya) — Efendim, Iran halıları
nın transit suretile geçtiği vakit Istanbula bırak
tığı menfaatle, yine İran halılarının Istanbula 
gelip te Türkiyeye dağıldığı zaman husule getirdiği 
zarar arasında ne gibi bir nisbet bulundu? 

Ahmet Remzi B. (Gaziantep) — Bu noktayi 

- • 9 5 



I : 4 1 2 9 - 3 - 1 U 3 0 L, : 1 
tetkik ettik. İran halıları fiyatları yüksek olduğu 
için Türkiyede pek az satılmaktadır. Bilhassa î-
ran halıları Istanbulda bazı muamele gördükten 
sonra transit olarak çıkmaktadır. Ticarete olan 
faidesi mezkûr halıların burada satılması dolayı-
sile, yerli halılara karşı rekabeti münasebetile gö
rebileceğimiz zarara göre yüzde bir, iki derecesin
dedir. 

Emin B. ( Eskişehir) — Ragıp Beyefendinin 
söyledikleri meseleyi ve Remzi Beyefendinin be
yanatını kavrayamadım. 

Türkiye dahilinde yerli halıdan ziyade maale
sef hepimizin evinde İran halısı şayanı tercih ol
maktadır. Transit meselesi için daha başka usuller 
bulunabilir. Meselâ, gümrük muhafazası altında
ki antrepolarda hıfzedilir, ve oradan doğruca A-
merika ve Avrapaya gidebilirdi. Türkiye dahilin
de satılacaklar için gümrük tenzilâtı yapmak Tür
kiye de halıcılığı öldürmek demektir. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
K,emzr B. (Gaziantep ) — Efendim; arzettim. Bu
rada maksat transit değildir. Istanbulda halı sa
tanlar Anadolu halısını da İran halısile beraber 
karıştırarak satmaktadırlar. Bu münasebetle %10, 
15 derecesinde Anadolu halısı sürülmektedir. Eğer 
İstanbuldan İran halısını kaldıracak olursanız 
Anadolu halısı da mutazarrır olacaktır. Yapılan 
tetkikat bu merkezdedir. ( Doğru sesleri ) . 

Ragıp B. ( Kütahya — Efendim; filhakika 
İran halılarının İstanbuldan geçmesi İstanbul pi
yasasında hayli menfaat temin ediyor. Fakat ; I-
ran halısının Istanbula geldikten sonra, Türkiye 
dahiline dağılarak yerli mallarla rekabeti mevzu
bahistir. İran halılarının Türkiyede pek az 
satıldığından bahsediliyor, fakat ben bu 
kanaatta değilim efendiler. Her hangi bir otele 
girseniz, her hangi bir lüks salona girseniz yerli 
malından ziyade İran halısı göreceksiniz. Binaen
aleyh İran halısı Türkiyede az sarf olunuyor değil; 
Türkiyede yerli mamulatile rekabet edecek dere
cede sarfolunmaktadır. Diğer taraftan bir nokta 
daha mevzubahistir. Diyorlar k i : İran halısını 
alırken %10-15 nisbetinde Türkiye halısını Avru
palılar alıp götürüyorlar Bir kere İran halısının 
transit merkezi İstanbul ve Türkiyede imal olunan 
halıların da ihracat merkezi İstanbul değil İzmir 
olduğuna göre; çünkü Avrupaya başlıca ihracat 
merkezi îzmirdir, sipariş doğrudan doğruya İz-
mire ve yahut Istanbula gelir, İzmire gider Istan
bulda ancak ve ancak Türkiyede imal edilenlerin 
%10 nisbetinde halı bulunur. Bunun bir kısmı yer
li ahali tarafından alınır diğer bir kısmı da gelen 
ziyaretçiler tarafından beğenilerek toptan değil 
pek az miktarda perakende alınıp götürülür an
cak gerek Encümen, gerek Vekâlet rakam üzerin
de işleseler ve fazla izahat verselerdi bizi daha eyi 
tatmin ederlerdi. Filhakika İstanbuldan İran ha
lılarının transit merkezi olması gibi bir menfaati 
kaçırmayı hiç arzu etmem. Fakat bir az da Iran 
halılarının dahile Istanbula geldiği vakit yerli ha-

lılarile rekabeti nisbetini rakam üzerinde ispat et
miş bulunsalardı. Mesela Istanbula (500) balye I-
ran halısı gelmiş fakat bunun (400)balyesi çıkmış 
(100) baly esi kalmış gibi rakamla adetle izahı müm 
kündü. - Bu cihetleri izah etselerdi zannederim 
Meclisi Âli bir az daha tenevvr ederdi. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim bütün dünya 
kabul etmiştir ki kendi memleketinde yerine ikame 
edecek bir nesne varsa diğeri ne kadar faziletli, ne 
kadar eyi olursa onu kullanmamalı netekim Bulgar
ların zeytin yağı yerine ay çiçeğinin yağını yedik
leri gibi. Eğer bütün âlem bize numune olmıyorsa 
onu bilmem. Istanbulda, Izmirde beş on tane halı 
tüccarı vardır. Evet beş tane on tane halı tüccarının 
sürümünü temin için bu eyi bir iştir. Fakat geride 
bu işle meşgul olan 150 bin nüfus vardır ki şahsen 
zarar görüyorlar. Maalesef ben kendi evime de Hü
kümetin yerli halımıza tesirli bir gümrüğü olmadığı 
için İran halısı koyuyorum. Şu halde beş on tücca
rımızın istifadesi için 100 -150 bin nüfus geçindi
ren bir menfaati feda edersek şu iktisadî düşünüş 
devrinde bir hata ederiz zannediyorum. Bülki o 
hata şahsımda kalabilir belki yanlış olabilir. Fakat 
zarar edeceğimizi kuvvetle tahmin ediyorum. İran 
halıları için Istanbulda birçok kolaylıklar vardır. 
Serbest antrepo yapılır, mağazadan ihraç edilir 
dükkâna bile konabilir. Tiransit eşyasıdır denir. 
Ve ecnebiye satılabilir. Böyle kolaylıklar da düşü
nülebilir. -i 

Bilmem bu kanun İktisat Encümeninden geçti 
mi? maalesef bizde bir moda vardır. Bir encümen 
herşeyi kendine mal eder. Bu benim salâhiyetim 
haricinde değildir diye birşey bıraktığı yoktur. 

Arkadaşlarımız memleketin muvazenei umumi-
yesine bunun ne derece tesir edeceğini maalesef dü
şünmezler. 

Bu kanunu da İktisat Encümenine havale ede
lim, orada tetkik edilsin bütün dünyanın iktisadî 
zihniyetine karşı biz yanlış birşey yapmıyalım. 

Âkçora oğlu Yusuf B. (İstanbul) — Arkadaşlar; 
evvelâ bir sual soracaktım. Diğer arkadaşlar sual 
sordukları için nihayeti beklemeyi tercih ettim. 
Sualim şu olacaktı görülüyor ki gümrük tarife 
kanunu 8 haziran 1929 da çıkmıştır. Tadili bu gün 
29 martta geliyor. Henüz bir sene olmamıştır, bun
dan şu anlaşılıyor ki ilk kanunun ihzarında gerek 
Hükümet ve gerek encümen tarafından malûmatı 
kâfiye toplanmamıştır. Toplansaydı bunun tadiline 
bu kadar çabuk ihtiyaç hissedilmezdi. 

Evvelce resmin tezyidi mevzubahs olurken ben 
İstanbuldaki halıcılardan bunun muzır olacağını 
işitmiş ve tiransite de mani olacağını anlamıştım. 

Vakıa tiransidin bir kısmı, şimdi Emin Beye
fendi biraderimizin dediği veçhile ya doğrudan 
doğruya gümrükte yapılıyor, yahut iadei rüsum 
usulile yapılıyor. O takdirde tabiidir ki büyük bir 
gümrük vermemiş oluyor. Fakat bir kısmı çarşıda 
yapılıyor, halılar şehre giriyor şehre girdiği zaman 
büyük bir resim alınıyor. Binaenaleyh Türkiyeye 
gelmek meselesi tenakus ediyor. İstanbulun da bu 
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yüzden yaptığı muamele eksiliyor mesele yalnız tüc- : 

carlara münhasır değildir. Bu işte zannederim orta j 
derecede esnaf ve hattâ amele de müstefit olmakta
dır. Binaenaleyh bir cihetten bunun tenkisi mü
fittir. Fakat diğer cihetten acaba kâfi derecede tet-
kikat yapılmış mıdır ? yoksa eski kanunda olduğu 
gibi bunun da birkaç ay sonra tadiline lüzum hasıl 
olacak mı? bunun için istiyorum ki gerek Muhterem 
İktisat Vekili Beyefendi ve gerek encümen şimdi 
arkadaşlardan birinin söylediği veçhile muayyen 
doneler, mutalar üzerine evvelki hesap neye göre 
yapıldı da böyle oldu, şimdi neden cihet tercih edi
liyor. Bunu tenvir etsinler ve bizi de rey verirken 
vazih bir vaziyette bulundursunlar. Yahut eğer 
lâyiha üzerinde işlenilmesi müstelzim ise encümen
lerden birine havale buyurulsun. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim; 
halı mevzuunda yerli mamulâtımızın himayesi için 
söz söyliyen muhterem hatıplar esas itibarile hak
lıdırlar. Ancak halı ticaretinin bazı hususiyetleri 
vardır ki Hükümetimizi bu yolda bir kanun lâyi
hası arzile- Meclisi Âli huzuruna gelmeğe sevket-
miştir. Halı ticaretimiz takriben altı milyon liralık 
ihracat gösteriyor. Buna mukabil ithalâtımız bir 
buçuk milyon raddesindedir. İthalât münhasıran 
İran ve Şark halılarında vaki oluyor. Bu ithalâtın 
memleketimize temin ettiği menafii kısaca arze-
deyim r 

Evvelce (140) bin balye kadar tutan bu miktar 
(14) bin balyeye kadar düşmüştür. Yüz kırk bin 
balyenin Kızıl Dizeden Trabzona kadar kara nakli
yesi, Trabzondan Îstanbula kadar deniz nakliyesi, 
Istanbulda tamir, yıkama, antrepo ücretleri, ham-
maliyesigibi masrafları yapılan hesabata nazaran 
memlekete '3, 5 milyon lira terketmektedir. Buna 
mukabil diğer bir hususiyeti daha şudur ki halıla
rımızın garp mıntakasında imal olunanları umu
miyetle sipariş üzerine, müşterinin talebine göre 
yapılır. Orta Anadolu halıları Konya, Eskişehir 
hattının şarkında bulunan yerlerdeki imalât,, 
yani Kırşehir, Kayseri, Sivas, Niğde, bu havali 
halıları müşterinin siparişini almadan doğrudan 
doğruya yapılan kısmı teşkil eder. Bu halıları
mızın müşterisi doğrudan doğruya bulunmıyor. 
Ekseriya bunları şark halıları arasında çeşidi 
çoğaltmak için kullanıyoruz. İhracatımız bu suretle 
vaki olmaktadır. Şark halılarının memleketimiz
deki satış piyasası kalkacak olursa orta Anadolu 
halıcıları müşteri bulamamak vaziyetinde kalacak
tır. Halı gümrük resminin arttırılması; şark halı
larının memleketimize girmesine mani olmak, 
Emin Beyefendinin buyurdukları gibi bu ticaretin 
transit ticareti şeklinde ve transit ambarlarında 
yapılmasını temin edebilmek mülâhazasına göre 
idi. Halbuki bunun teminine mani olan bazı ahval 
tehaddüs etti. Istanbulda elyevm bu suretle transit 
ticaretimiz olmakla beraber şark halılarının satış
ları kısmen de çarşıda, pazarda cereyan eder. Yani 
gümrük resmi verilerek dahile girer. 

Dahildeki pazarlarımızda çarşılarımızda kendi' 

halılarımızla karıştırılarak tekrar satışa arzolunür. 
Bütçe Encümeni namına Remzi Beyefendinin 

izah ettikleri gibi bazı memleketler ki, Amerikayı 
işaret ettiler, yüzde elli beş kıymet üzerinden 
gümrük resmi almaktadırlar. Ayrıca gümrük mev
zuatına göre aldıkları resmi; bir yerde iki piyasa 
mevcut ise bu piyasalardan yüksek fiyat esası 
varsa ona istinat ettirdiler ve bunun kendi kanun
larına göre mevcut olduğunu iddia ettiler. Istan-
bulda gümrük vergisi vermek suretile pazara 
çıkmış olan İran halısının kıymetini esas tutarak 
onun üzerinden % 55 almağa kalkıştılar. Karşı
mızda halılardan hiç resim almıyan Londra piya
sası ve aldığı resim bizde olduğu gibi pek az mik
tarda olan bazı rakip piyasalar vardır ki bizim 
îstanbuldaki halının gümrük resmi verilmiş kısmı 
üzerinden Amerikada %55 kıymete tabi bir güm
rük resmi vererek halı satışlarını temin etmekli-
ğimize imkân bırakmazdı. Hükümetiniz bir taraf
tan şark halılarnın dahili imalâta ciddî bir rakip 
olmaktan ziyade orta Anadolu halılarımızın satı
şına yardım edici bir vasıta olması, diğer taraftan 
memlekete 3,5 milyon lira kadar bir transit ticareti 
temin etmesi dolayisile Istanbulda bu halı transit ti
caretinin kaybolmasına meydan vermiyecek bir ted
bir almasını lüzumlu gördü, Meclisi Âliye ancak bir 
istatistik resmi denecek kadar cüz'i bir resim alın
ması esasına göre bu lâyihayi arzetti. Bu kabul 
edilmediği takdirde arzettiğim gibi şark mıntaka-
sındaki kara nakliyatına yaptığı büyük yardımı 
deniz nakliyesine yaptığı yardımları, Istanbulda 
terkettiği menafii, hepsini kaybetmekle beraber 
orta Anadolu halılarının sürümünde de çok müş
külâta maruz kalabiliriz. Ru itibarla lâyihanın 
kabulü iktisadî menafiimize muvafıktır ve kabulü
nü rica ederim. 

Reis — Başka mütalea yoktur efendim; (Reye 
sesleri ) ( Encümene sesleri ) encümene iadesi hak
kında elimizde bir teklif yoktur. Maddeyi reye ko
yacağım. Ona göre reyinizi istimal buyurursunuz 
efendim. 

Birinci maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. z 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et
miy eni er . . . Kabul edilmiştir. 

Kanun tayini esami ile reyinize arzedilecektir. 
Yalnız buna merbut olan bir kanun daha var. Mu
amele vergisine mütedair olan kanundur. Bunun da 
birlikte müzakere ve intaç edilmesi icap ediyor. Her 
ne kadar ayrı bir lâyiha halinde ise de muamelenin 
tamam olması için bu lâyihanın da müstacelen mü
zakeresi lâzım geliyor. Müstacelen müzakeresini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. 
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Muamele vergisine mütedair kanun lâyihasının 

heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı efen
dim? Maddelere geçilmesini reyinize arzedeceğim. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muamele vergisi hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinin tadiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — 21 mayıs 1927 tarih ve 
1039 numaralı muamele vergisi hakkındaki kanu
nun üçüncü maddesinin (II) fıkrası aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

(H) El ile yapılan kilimler, halılar ve şark ha
lıları. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı efen
dim? Reyinize arzediyorum. Birinci maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎKİNİC MADDE — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükmünü ic
raya Adliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Her iki lâyihai kanuniye resme mütealliktir. 
Ayrı ayrı tayini esami ile reyinize arzediyorum. 

2 —• Arapsunun Ecikağıl Köyünden olup Mucu
run Kabaca Köyünde mukim Kahya oğullarından 
Abbasoğlu İbrahim ve Köse oğullarından Memet-
oğlu Mustafanın ölüm cezasına çarpılmaları hak
kında 3/417 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Adliye Encümeni 
mazbatası kabul olundu. 

3 — 1/411 numaralı belediye kanunu lâyihasi-
le Kırklareli Meb'usu Doktor Fuat Bey ve rüfeka-
sının, oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare et
mek hakkının Tlimayei 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 
tezkeresile İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, be
lediye kanunu lâyihasının tadili hakkındaki tekli
fi ve Dahiliye ve Belediye kanunu lâyihası Muvak
kat Encümenleri mazbataları. 

Reis — Belediye kanunu lâyihasının müzake
resine başliyoruz. 

F — İçtimalar, müzakereler, kararlar 
Meclisin adi ve fevkalâde içtimai 

MADDE 54 — Meclis şubat, nisan, teşrinisani 

[1] 94 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

ayları iptidasında olmak üzere senede üç defa adi-
yen içtima eder. Bütçe müzakeresine tesadüf eden 
içtima müddeti en çok otuz gün olup diğer içtima-
larııı müddeti en çok on beş gündür. 

Bu müddetlerden evvel vazife bitmezse vali 
on beş günden fazla olmamak üzere müzakere 
müddetlerini uzatarak sebeplerini Dahiliye Vekâ
letine bildirir. Mühim ve müstacel bir iş çıkarsa 
belediye reisinin yazılı daveti veya azadan üçte 
birinin esbabı mucibeli talep ve teklifi üzerine 
ve yahut valinin resen emrile meclisler fevkalâde 
olarak toplanırlar. Fevkalâde içtimalarda davete 
sebep olan maddeden gayri bir iş müzakere 
edilemez. 

Reis — Mütalea var mı efendim? 
Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim, Vali

nin (emrile) kelimesinin kaldınlmaslile (davetile) 
kelimesinin konulmasını rica ederim. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
O bir tabiri kanuni ve hukukidir. Ona emir derler 
davet demezler. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim, Bele
diye meclisini memur telakki etmek, esasata doğ
rumudur? belediye meclisini kim intihap ediyor 
Beyefendiler? (Millet sesleri) Reyiam ile bütün 
milletin iştirakile bir meclis intihap olunuyor. Bu 
meclis mahiyeti itibarile memur telakki edilebilir
ini ? binaenaleyh bu meclisin daveti de emirle ola
maz. Hatta bizim teşkilâtı esasiye kanunumuzda 
bile (Reisicumhur meclisi davet eder) deniyor. 

Bütün bu gibi şeylerde bir cemaati temsil eden 
bir heyeti davet etmek davettir; emir değildir. Ce
maati temsilden bir heyete emretmek doğrumudur. 
Emir yalnız memura ve maduna karşıdır. Yoksa bir 
cemaati temsil eden bir heyet emrile gelsin, otursun 
doğrusu bunu ben anlamıyorum. Binaenaleyh tek
lifim (emir) yerine (davte) kelimesinin konmasıdır. 
(Davet) kelimesi konursa acaba ne olur? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla ) — 
Efendim kelimeleri değiştirmek, İstılahın manası
nı değiştiremez. Burada rica da deseniz manası ye
ne emirdir. Çünki Dahiliye Vekâleti emir verir. 
Davet edemez. (Emir, tebliğ) bizim kanunumuzun 
lisanı budur. Şimdi biz davet veya rica da desek 
muallimler bunu tarif ederken buna yine emir de
yecekler. 

Reis — Rağıp Bey söz mü istiyorsunuz? 
Rağıp B. (Kütahya) — Evet kelimeyideğiştir-

mekle mana değişmez. İster emir ister davet desek 
emrin mahiyeti değişmiş olmaz. Belki emir bir az 
sert olabilir. Fakat mana yine birdir. 

Reis — Bir takrir var. Müsaade buyurursanız 
okuyalım (Muvafık sesleri). 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bu maddedeki emir yerine davet kelimesinin 

ikamesini rica ederim. 
Ağaoğlu Ahmet 

Reis — Bu takriri reyinize arzediyorum. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — En-
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cümen iştirak ediyor ben de iştirak ediyorum. 

Reis — Ahmet Beyin teklifi (Valinin resen da-
vetile) şeklindedir. Maddeyi bu şekilde tadilen 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ruzname 
MADDE 55 — Âdi ve fevkalâde içtimaların 

ruznamesi belediye reisi tarafından en az bir hafta 
evvel umum belediye azasının beldedeki adresle
rine gönderilir ve mahallî gazeteler ve sair müna
sip vasıtalarla ilân edilir. Müstacel hallerde bu 
müddet üç güne indirilebilir. 

Reis — Mütalea var mı efendim? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Açık ve gizli toplanmalar 
MADDE 56 — Meclis müzakeresi açıktır. Reis 

veya âza tarafından teklif vukuunda meclisin 
ekseriyetle vereceği karar üzerine gizli celse 
yapılabilir. Açık ve gizli celselerdeki karar hulâ
salarının mahallî en büyük mülkiye memuruna 
verilmesi ve kararların verildiği tarihten itibaren 
kırk sekiz saat zarfında hulâsalarının belediye 
kapısına asılmak suretile neşir ve ilânı meşrut
tur. Yapılacak gizli celseden ve ruznamesinden en 
büyük mülkiye memuruna malûmat verilir. Bun
lar, gizli celselere bizzat girebilecekleri gibi bir 
memur da gönderebilirler. 

Reis — Mütalea var mı efendim? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek maddelerin reis tarafından 
meclise verilmesi, azanın teklif hakkı 

MADDE 57 — Belediye meclisinde müzakere 
olunacak maddeler reis tarafından meclise tevdi 
olunur. 

Azadan her biri dahi belediyeye ait vezaif 
cümlesinden bulunan maddelere dair tekliflerde 
bulunabilir. Teklif meclisçe kabul edilirse ruzna-
meye alınır. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Meclise reis riyaset eder, reis vekilleri 
MADDE 58 — Belediye meclisine belediye 

reisi riyaset eder. Reis meclisi miadı kanunisinde 
kuşat, müzakereleri idare, kararları istihsal ve 
ilân ve tebliğ ve hitamı mesaiyi beyan eyler. 

Meclis her teşrinisani içtimaında içlerinden 
iki reis vekili ve lüzumu kadar kâtip intihap eder. 
Reis bulunmazsa birinci reis vekili, bu da bulun
mazsa ikinci reis vekili reislik vazifesini yapar. 

Reis -— 58 inci maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müzakere için yandan fazla âza bulunması 
MADDE 59 — Meclis âzası mürettep adedinin 

yarısından fazla âza hazır bulunmadıkça müza

kere icra edemez. Kararlar mevcut azanın ekseri* 
yetile ittihaz olunur. Reylerde müsavat vukuunda 
reisin bulunduğu taraf tercih olunur. Azadan her 
biri bizzat reyini verir. Bütçe müzakeratında esami 
tayini ile rey verilir. Meclisin çalışma usulü 
Dahiliye Vekâletince bir talimatname ile tespit 
olunur. 

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

Reis ne zaman yerini reis vekiline bırakır 
MADDE 60,— Belediye reisinin bir senelik 

icraatına dair meclise vereceği raporun müzake
resi esnasında meclise müntahap reis vekili tara
fından riyaset olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . , . Kabul edilmiştir. 

istizah 
MADDE 61 —. Meclis âzasından her biri bele

diye işlerinden her hangi bir madde hakkında 
meclis riyasetine takrir vererek istizah edebilir. 
İstizah takriri münderecatı meclis adedi müret-
tebinin ekseriyetince varit görüldüğü takdirde 
ruznameye alınır. Belediye reis-veya memur ede
cekleri zevat istizaha meclis huzurunda cevap 
verirler. Cevap meclisin mürettep adedinin ekseri
yetince kâfi görülmediği takdirde 76 inci madde
nin son fıkrası mucibince muamele yapılır. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Muhterem arka
daşlar ; bendeniz hiç bir memleketin belediye teş
kilatında böyle istizah gibi vaziyetler hadis oldu
ğuna tesadüf etmedim. Fakat bizim teşkilatımız 
daha liberal hareket etmiş meclise istizah hakkı 
vermiştir. Bu çok eyi ve çok güzel bir şeydir. 
Meclis derki: ' ' reis ne yapmıştır? verilen karar
ları icra etmişmidir etmemişmidir ? bunu bilelim,, 
bundan mülhem olarak bu maddeyi buraya koyan 
zevatı hakikaten tebrik ederim. Fakat maatteessüf 
bu zevat nihai neticelere kadar varamamışlardır. 
arzettiğim gibi bu istizahlara bendeniz başka mem
leketlerin hiç birinde tesadüf etmedim. 
bu zevat nihai neticelere varmamışlardır. Arzet
tiğim gibi bu istizahlara bendeniz başka memle
ketlerin hiç birinde tesadüf etmedim. 

Meclis istizah eder, sorar ve "ne yaptınız der,, 
reis te cevap verir, hesabını ita eder. Sonra neti-
cei mantıkiye nedir? ya meclis memnun olur, iza
hatı tasvip eder; yahut memnun olmiyarak ademi 
itimat kararı verir. Neticede derki (efendi sen 
bizim kararımızı anlıyamamışsın, sen bize yara
mazsın, gitmen lâzımdır.) Bu doğru değildir. 
Nihayetinde diyorki (76 inci maddenin son fık
rası mucibince muamele^ yapılır) O fıkra şudur 
efendiler burada da diyor ki (bu iseler üzerine vilâ
yet veya vekâlet hakemdir.) Ve sonra da deniyor-
ki (belediye meclisinin ademi kifayet kararı, 
kaza belediye reisi hakkında vali, vilâyet belediye 
reisi hakkında Dahiliye Vekili tarafından tasvip 
edildiği takdirde belediye reisi infisal eder.) Yani 
belediye reisi ademi kifayet veya bizim istilahımız-
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ca ademi itimat reyi alarak infisal eder. Bu suretle 
hakkında ademi kifayet ve ademi itimat kararı 
verilen belediye reisi vali veya Dahiliye Vekiline 
gidecektir. Eğer Dahiliye Vekâleti bu kararı mu
vafık görürse infisal et diyecektir. Fakat tasvip 
etmediği halde diyecektir k i ; (kalacaksın, haklı
sın) şimdi ne vaziyet hasıl olacaktır, işte bir ihti
laf ki halli gayri k a b i l . . . bir meclis ki reisi (mec
lisin itimadını gaybetmiştir. Fakat vali bey ale
nen (hayır sen kalacaksın) diyor.. Şimdi bir taraf
ta meclis, bir tarafta reis muhalif vaziyetler, 
ademi kifayetlerle birbirine itimadı münselip iki 
heyet karşı karşıya gelecektir. Bu vaziyetten 
ne çıkacak. Görüyorsunuz ki bu çıkmaz bir sokak
tır. Bu vaziyet hasıl olduktan sonra bunlar karşı 
karşıya ve muattal durup birbirini seyredecek
lerdir. Başka türlü teşriki mesai imkânı yoktur. 

Efendiler, görüyorsunuz ki ; bu madde hem 
diğer memleketlerin belediye teşkilatına benze
miyor ; hem de şu söylediğim vaziyeti ihdas ediyor. 
Ben bu maddenin kaldırılmasını rica ediyorum 
ve bu hususa ait bir de takrir veriyorum. 

Encümen namına Aziz B. (Erzurum)— Bele
diye meclislerinde -reis ile bazı âza arasında hatta 
meclisin tamamı arasında ihtilâf hasıl olabilir. 

Bu da iki şekildedir: 
Birisi belediye meclisinin kanunî kararına 

iktiran etmesi lâzım gelen mesail üzerindedir. 
Diğeri bazen istizahı veya teklifleri havi idarî 

mahiyette evrak vardır ama reis onları tasvip etmi
yor. Bu yüzden reisle bir kısım âza veya bütün 
meclis arasında ihtilâf var, şeklindedir. Bütün dün
yada bu gibi idarî mahiyetteki ihtilâflar mafevk 
idarî makamat tarafından halledilir. Birinci şekle 
ait ihtilâflar da ya belediye reisi veya meclis haklı 
çıkar. Bundan dolayı da belediye reisinin çekil
mesi veya meclisin feshi ica-" etmez. Çünkü hukukî 
mesailde noktai nazarlar ihtilâfı olabilir. O tak
dirde birisi haklıdır. Bu madde bu meseleye temas 
etmiyor. Buna ait olan ahkâm ileride gelecektir. 
Şimdi mevzubahs olan madde ikinci şekle aittir. 
Hakikaten liberal bir esasa istinat ettirilen bir 
maddedir. Bunda düşünülen cihet şudur; bir bele
diye reisi öyle bir sui istimalle alâkadardır ki 
kabili ispat değildir. Her hangi ahlâkî bir mese
leden dolayı efkârı umumiye de sukut etmiştir. 

Fakat hemen ispatı kabil değildir ve meclis 
azalan da gerek ekseriyet olsun ve gerekse mec
lisin tamamı olsun bu adama itimat reyini vermdk 
arzusunda değildir. Bunda iki vaziyet vardır. Mec
lis ya bir heyecanla bu yola gitmiştir veyahutta 
hakkı olarak böyle yapmıştır. Burada da mutlaka 
hakem olacak bir makam ister, hukukî mesele de
ğildir, hukukî olsa ieap eden idarî heyetlerin tet-
kikatından geçerek Şurayi Devlete kadar gider. 
Ahmet Beyefendi zannedersem hukukî mesaildeki 
ihtilâfâtın mafevk makamat tarafından tetkik ve 
halledilmesi lüzumunu inkâr etmezler, itimada 
taallûk eden işlerden meclisin ademi kifayet kararı 
vermesi şüphesiz eğer bitaraf bir heyet veya ma

kam tarafından bitarafane bir müdahale yapıl
mazsa belediyenin muamelâtına fena surette tesir 
edebilecek bir vaziyet ihdas eder. Bu vaziyette 
haleldar olmak tehlikesine düşen menafii umumi-
yeyi, hukuku umumiyeyi temsil edecek Hükümetin 
mümessilidir. Hükümetin mümessiline bir hakem
lik hakkı verilmiştir, bunda idarî bir vaziyetin, 
idarî bir meselenin idareten hallinden başka bir 
şey yoktur. Ahmet Beyefendi ya hep ya hiç demek 
istiyor. Yani bir memleketin efkârı umumiyesini 
temsil eden bir belediye meclisinin istemediği 
bir belediye reisinin karşısında ya söz söylemeğe 
bir hakkı olmasın ve onu orada çekilmeğe davet 
etmek cihetine gitmesin diyorlar. Biz diyoruz ki; 
bunu meclis istesin. Fakat mutlaka ister istemez 
onu atmış olmasın, veyahut meclis tam bir salâhi
yet sahibi olsun, belediye reisi istemediği zaman 
Dİlâkaydüsart üzerinden atsın, biz böyle demek 
istemiyoruz. Her iki tarafın da haklı olup olmadı
ğını bitaraf bir makam tespit etmiş olsun diyoruz. 
Zannederim ki belediye meclisine istediği zaman 
başından atmak hakkını verecek olursak anî heye
can, propagandalarla belediye reislerim meclisler 
başlarından atacaklardır ve bu şerait altında hiç 
bir belediye reisi emniyetle iş yapamaz. 

Her hangi bir belediye reisi kuvvetli bir propa
ganda karşısında, haklı olduğu işlerde her hangi 
haksız bir hücuma karşı kendisini kuvvetli 
görmek lâzımdır. Bu itibarla bu maddenin memle
ketimize faideli olabileceğine kaniim. 

Reis — Efendim, Encümenin iddiası maddenin 
bakası lüzumunu âmirdir. Ahmet Beyin mütaleası 
ise maddenin tayyını âmirdir. 

Asaf B. ( Bilecik) — Muhterem arkadaşlar; 
muhterem üstadımız Ahmet Beyefendinin mütalea-
ları ne dereceye kadar doğrudur ve encümenin gös
termiş olduğu fevait ne kadar tesir yapabilecektir. 
Ahmet Beyefendi bihakkın faide temin etmiyecek 
olan bir maddenin ilgası taraftandır. Encümen 
bunun aksini iddia etmektedir. 

Avrupa memleketlerinin hiç birisinde belediye 
reislerinin istizah suretile düşürüldüğü hakikaten 
vaki değildir. Meselâ: Berlin şehri halkı 12 sene i-
çin reisini intihap eder ve lâyiha hazırlar. Hatta 
on ikinci seneden sonra halkın tekrar itimadını ka
zanıp ta belediye reisi olan zevata onöre etmek için 
madalya verir. İşte, Berlin şehri belediye reisi 
on iki sene sonra tekrar halk tarafından intihap 
edildiği için heygelini yapmışlardır. 

Şimdi gelelim faideli cihetine, hakikaten biz bir 
az daha liberal hareket ederek istizah suretile halka 
müessir kuvvvet, kudret veriyoruz çok tatlı bir şey
dir. Güzeldir ama 94 üncü madde bütün bunları ilga 
ediyor, 94 üncü madde Heyeti Vekile kararile vali ve 
kaymakamları belediye reisi yapıyoruz ve aynı 
zamanda her hangi bir vilâyet merkezile bir kaza 
merkezinde belediye reisini doğrudan doğruya inti
hap suretile değil nasp suretile tayin ediyoruz ve 
(D) fıkrasında da bu istizah maddesi cari değildir, 
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O halde ne anladık efendiler; Herhangi bir köyde 
zaten istizahı kim bilir. İstanbul şehrinde Ankarada 
ve büyük vilâyetler merkezinde bu madde kabili 
tatbik değildir. Ya 94 üncü maddeyi değiştirmeli 
ve yahut bu istizahı kaldırmalı bendeniz bunun ta
raftarıyım. 

Hakkı Tank B. ( Giresun) — Efendim encü
men 94 üncü maddeyi izah etsin 

Reis — Efendim; 94 üncü maddeyi müzakere 
etmiyoruz. Müsaade ederseniz karıştırmıyalım. 61-
inci madde üzerindeyiz. Bu maddenin tayyı teklif 
ediliyor. Encümen ibkasım istiyor. 

Encümen namına Aziz B. ( Erzurum ) — 
Efendim; Asaf Beyefendi bizzat tecrübe etmişler
dir. Bazı zamanlarda meclisler şehreminlerine veya 
belediye reislerine haklı veya haksız olarak hücum 
ederler. O dakikada şehremininin veya belediye 
reislerinin çekilmesi lâzım gelse öyle zannederim ki 
hiç bir şehremini veya belediye reisi bulmak kabil 
olmaz. 

YÜKSEK RİYASETE 
61 inci maddenin kaldırılmasını teklif ederim. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet 

Reis — Ahmet Beyin takririni kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

61 inci maddeyi olduğu gibi kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Encümenler 
MADDE 62 — Belediye meclisi her içtima 

müddeti için ruznamedeki meseleleri tekik etmek 
üzere encümenler teşkil edebilir. Encümenler mü-
talealarını o içtima müddeti içinde meclise bildirir
ler. 

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

Hesapların teftişi için seçilen azanın vazifesi 
MADDE 63 — Meclis lüzum görürse içlerinden 

bir kaç azayı hesabat ve muamelatı teftişe memur 
edebilir. Bu teftiş heyeti hariçteki mütehassıslar
dan da istifade edebilir. Neticei teftişat nihayet 
ertesi içtimain bidayetinde belediye reisinin de 
mütaleası alındıktan sonra meclise arzolunur. 

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

Reisin sorulan suallere cevap vermek mecburiyeti 
MADDE 64 — Belediye reisi belediyeye ait 

işlerden meclise lâzım gelen izahatı ve sorulan 
suallerin cevaplarını vermeğe mecburdur. Reis 
bu suallerin cevaplarını vermeğe encümen âza ve 
devairi rüesasını da memur edebilir. Verilen izah
lar ve cevaplar kâfi görülmediği takdirde meclis 
reseh^ encümen âzasından sual sorabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Meclisin nizam ve intizamı . 
MADDE 65 — Meclis reisi meclisin nizam ve 

intizamını temin ile mükelleftir. Dahilî nizamna
me hükümlerini bozan âza hakkında bu nizamna
meye göre muamele yapar. Müzakereyi dinlemeğe 
gelenlerden nümayiş ve gürültü yapanlar içtima 
salonundan çıkarılır. Reis bu hususta belediye 
zabıtasını istihdam eder. 

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

Azanın karara iştirak edemiyeceği meselelerin 
müzakereleri 

MADDE 66 — Meclis âzası mukavelename 
ile alâkadar olduğu hususatta kendisinin veya 
(27) inci madde mucibince kendisile bir mecliste 
içtimai caiz olmıyan akrabasının tahtı tasarru
funda bulunan emlâkin istimlâk, isticar ve 
mübayeasında müzakerata iştirak edemez. 

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

Zaptın imzası 
MADDE 67 — Belediye meclisinin müzakera-

tını kayda mahsus olan zabıtnamesi her müzake
reyi müteakip meclis reisi ve meclisçe azalar ara
sından müntehap kâtipler tarafından imza olunur. 

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

Meclis müzakeresinde ekseriyet olmazsa 
MADDE 68 — Belediye meclisinin içtimaında 

mürettep azanın ekseriyeti hazır değilse meclis 
reisi meclisi tadil ve en az üç gün sonra içtima 
etmek üzere günü tespit ve mahallî vasıtalarla 
ilân eder. İkinci içtimada kaç âza olursa olsun 
mevcut âza ile müzakere yapılır ve karar verilir. 

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

Mazeretsiz devam etmiyen âza 
MADDE 69 — Birbirini müteakip üç içtima 

gününde bilâ mazeret içtimalarda hazır bulunmı-
yan âza meclis kararile istifa etmiş addolunur. 

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

Meclisin müzakere edeceği ve karar vereceği işler 
MADDE 70 — Meclis aşağıda gösterilen işleri 

müzakere eder, bunlar hakkında karar verir. 
1 : Bütçe. 
2 : Kat ' î hesap. 
3 : On beşinci maddenin 30, 31, 32 inci fıkra

larındaki mesai programı. 
4 : Tahsisatı munzamme veya bütçede tadilât 

veya fasıldan fasıla münakale. 
5 : İkrazlar, istikrazlar. 
6 : Senesi içinde ödemek şartile avanslar. 
7 : Kanunlarla vazedilmiş olan belediye vergi 

ve resimlerine ait tarifeler. 
8 : Belediye vergi ve resimlerinin taalûk et-
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tiği hususat haricinde belediye dairesi tarafından 
ifa olunacak hizmetlere mukabil alınacak ücret 
tarifeleri. 

9 : Beldenin müstakbel şekli, umumî imar 
programlan, mecari, hava gazı, su, elektirik tenvi
rat tesisatı mesaili. 

10 : Üç seneden fazla müddetle veya on bin 
liradan fazla bedeli senevi ile aktedilecek icar ve 
isticar mukaveleleri. 

11: Menafii umuma mahsus belediye gayri 
menkul emvalinin bir hizmete tahsisi, ciheti tahsi
sinin tebdil veya akar haline ifrağı. 

12 : îvaz mukabilinde vukubulacak teberrü-
atın kabulü: 

13 : Müddeabihi bin liradan fazla olan davala
rın sulhan tesviyesi. 

14 : menafii umuma ait olmak üzere belediye 
namına verilecek imtiyazat mukaveleleri. 

15 : Belediye zabıtası talimatnamelerinin tet
kik ve tasdiki: 

16 : Kanunen belediyeye mürettep vaziyet ve 
salâhiyetler dahilinde olmak şartile reis tarafın
dan tevdi ve azadan bir veya bir kaçı tarafından 
teklif edilen mevadı saire. 

Şükrü B. (Bolu) — Bin liradan fazla olan 
deniyor acaba bunda bir yanlışlık olmasın? 

Encümen namına Aziz B. (Erzurum) — 3 üncü 
fıkrada "15 inci maddenin 30 uncu fıkrasındaki 
mesai programı,, demişler. Bilahara nazarı dikka
timi celp eden bu fıkrada bazı tadilat yapılması 
muvafık olacağığnı zannediyorum. Belediye mec
lisleri bütçeyi tasdik ettikleri gibi bazan bir sene
den fazla mesai programı da hazırlarlar kanunun 
diğer fıkralarında bir seneden fazla mesai prog
ramları hakkında ahkâm da vardır, maddenin 
tamam olması için şu şekilde o fıkranın ıslahını 
arzediyorum. (bir seneden fazla mesai program-
larile..) 

Reis — Tayini esami ile reye konan kanunlara 
rey vermiyen varsa, lütfen reylerini versinler. 

Âra istihsali muamelesi bitmiştir. 
Yetmişinci madde hakkında başka mütalea 

var mı? 
îhsan B. ( Ankara ) — 13 üncü fıkrada bir yan

lışlık var encümen tashih etsin. (Müddeabih bin 
liradan fazla olan ) denmiştir. Halbuki (olmıyan) 
demek lâzımdır. 

Encümen namına Aziz B. ( Erzurum ) — Efen
dim, bu fıkranın tespitindeki maksat belediye rei
sini ve encümenini bazı deavide sulh yapmak hak
kına malik etmektir. Yalnız belediye reisleri encü
menlerine verilen sulh yapmak hakkını ilâ nihaye 
büyük bir rakama kadar kabul etmek sui istimale 
meydan vereceğinden bu gibi vaziyetlerde meclisin 
müsaadesini almak lâzım geleceğine encümen kani, 
bulunuyor.Binaenaleyh bin liraya kadar sıılhen reis ' 
ve encümen halletsin. Fakat bin liradan fazlasını 
sulhen halletmek isterse o zaman meclisin tasvi-', 
bini alsın dedik. | 

Reis — Yani bin liraya kadar reisin salâhiyeti 

dahilindedir. Daha fazlası için meclisin muvafa
kati lâzımdır deniyor. 

Muvafıkmı Efendim? (Muvafık sesleri) mad
deyi aynen kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Meclis kararlarının tasvip ve tasdiki 
MADDE 71 — Yetmişinci maddenin 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9, 13 üncü fıkralarında gösterilen işler ve 
15 inci fıkrada mezkûr belediye zabıtasına müte
allik talimatnameye ait olan belediye meclisleri 
mukarreratı, mahallî en büyük mülkiye memuru
nun tasvibile mer'iyet kesbeder. Bu memurlar 
mezkûr kararları bir hafta zarfında tasdik etme
dikleri takdirde belediye meclisinin tetkik talebi 
üzerine Şurayı Devlet tarafından bir ay zarfında 
verilecek kararlar kafidir . 

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

15 seneden fazla ikraz ve istikraz kararları 
MADDE 72 — Yirmi beş seneden fazla bir 

müddet için yapılacak ikraz veya istikraz karar
l an vilâyet idare heyetinin mütaleası üzerine 
valinin tasvibi ve Şurayı Devletin kararile mer
iyet kesbeder. 

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

Meclisçe kat ' i olarak verilen kararlara itiraz 
MADDE 73 — Belediye meclisleri tarafından 

ittihaz edilen mukarrerattan 71, 72 inci maddeler
de yazılı olan hususattan gayri mevada müteallik 
meclis mukarreratı kafidir . Ancak bu kabîl 
mukarrerata usulen ilân tarihnden itibaren on 
gün zarfında vilâyet merkezi olmiyan beldelerde 
belediye reisi veya alâkadarlar tarafından vilâ
yete; vilâyet merkezi olan beldelerde belediye 
reisi veya alâkadarlar tarafından Dahiliye Vekâ
letine müracaatla itiraz olunabilir. Vilâyete iş'ar 
olunan itrazlar kaymakamın mütaleası alındık
tan sonra vilâyet idare heyetince nihayet on beş 
gün zarfında; vilâyet merkezi olan beldelerde 
vekâlete yapılan itirazlar valinin mütaleası 
alındıktan sonra nihayet bir ay zarfında Şurayı 
Devletçe tetkik ve bir karara raptolunur. Yapılan 
itiraz ve müracaatların yukarıda yazılı alâkadar 
makamlarca tetkiki neticesine kadar vali meclis 
kararlarının tatbik ve icrasını tehir ettirebilir. 

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

Hükümsüz bırakılacak kararlar 
MADDE 74 — Âdi ve fevkalâde içtimalar 

haricinde veya vazife ve salâhiyeti kanuniye 
hilâfında veya Devlet kanun ve nizamnamelerine 
mugayir olarak ittihaz edilen mülhakat meclisi 
kararları valinin talebi üzerine vilâyet idare 
heyeti tarafından, vilâyet merkezi olan mahaller
de Dahiliye Vekâletinin talebi üzerine Devlet 
Şurasınca tetkik olunarak hükümsüz addolunur, 
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Ağaoğlü Ahmet B. (Kars) *— Maddenin niha
yetinde (tetkik ediİerek hükümsüz' addolunur.) de
niyor, bununla Şurayi pevletin vereceği karar ev
velce tayin edilmiş ölür. O halde bu tetkikin manası 
nedir? katar ittihaz eder, denilmelidir. Bu kararın, 
mutlak meclis kararının hükümsüzlüğüne müntehi 
olacağını şimdiden kabul etmek doğru mudur ? bina
enaleyh bu son iki kelimenin yani (hükümsüz ad
dolunur) .kelimelerinin tayyıni rica ederim. 

Encümen namına Aziz B. (Erzurum) — Efen
dim bu madde az çok belediye meclislerinin lehin-
dedir. Belediye meclisi bir karar ittihaz eder, bu 
karar ya kanuna, nizama muvafıktır, ve yahut de
ğildir. Kanuna muvafık değilse, bu muvafık değil 
bu kararı yanlış verdiler diye daha diğer bazı yeni 
ahkâm ilâve ederek eski karan değiştirmek hakkını 
mafevk makamlara verecek olursak o zaman bele
diye meclislerinin salâhiyetine belki bir tecavüz de 
vaki olur. Aranılan cihet belediye meclislerinin 
kararlan kanuna muvafık değilse mafevk idarî 
makamlar, yalnız bu karar doğru değildir binaena
leyh bu kararı feshediyoruz diye bilsinler. Bu şekli 
hal belediye meclislerinin lehine olduğu gibi Hükü
met için de az çok bitaraf ane bir vaziyetten çıkma
mak demektir. 

Reis — Mesele anlaşılmadı efendim, Ahmet Be
yefendi şunu sormak istediler: Şurayi Devletin ka
rarı behemehal belediye meclisinin kararının hü
kümsüzlüğüne ait mi olacak, aksi karar olamaz mı 
diyorlar ? 

Aziz B. (Erzurum) — Maddede noksan ifade 
varsa tashih kabildir. Şurayi Devlete verilen kararı 
ya tasdik ve yahut hükümsüz addeder. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Maddeden bu an
laşılmıyor. 

Reis — Tetkik olunarak hükümsüz addolunur 
mu diyecek? 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Evet efendim tet
kik ederek bir karar verilir denmesi lâzımdır. 

Reis — Yani encümenle Ahmet Beyin esas iti-
barile muvafıktırlar mesele şekli tahririnde kaldı. 
Bir karara bağlanır şekli kâfidir. (Hükümsüz ad
dolunur) ibaresinin her iki ihtimali derpiş edilerek 
tasrih olunması lâzım geldiği encümence de kabul 
edilmiştir. O halde hangi fıkrayı koyalım? 

(Tetkik olunarak bir karara bağlanır sesleri) 
M. M. Abdülmuttalip B. (Malatya) — Kanunen 

muvafık ise tasdik edilir. Muhalif ise hükümsüz 
addolunur diyelim. 

Encümen namına Aziz B. (Erzurum) Musalîhah 
şeklini okuyorum efendim. Burada mevzubahs olan 
mesele şudur: Belediye meclisinin verdiği karar 
muhalifi kanundur diye bir itiraz vardır. Bu itiraz 
mafevk heyetler tarafından tetkik olunarak bu 
karar Şurayi Devlet kararına bağlanır, demek Şu
rayi Devlet belediye meclisinin kararını tadil de 
edebilir demektir. Halbuki Şurayi Devlete bele
diye kararlarını tadil etmek hakkını vermek iste
miyoruz. Şurayi Devlet ya kabul eder veya redde
der. Ret halinde belediye meclisinin kararı feshe

dilmiştir. Şurayı Devlet belediye meclisinin kara
rını tadil ederse belediye idaresinin idareten mes
ul olduğu bir işe müdahale etmiş olur ki bu doğru 
değildir. 

Talat B. ( Ankara ) — Tasdik etmekte veya 
hükümsüz bırakmakta esbabı mucibesini göster-
miyecek mi? 

Aziz B. ( Erzurum) — Bütün kararlarda mec
lislerin esbabı mucibe söylemeleri vazifelerinden-
dir. Fakat kararın o hududunu geçmemesi lâzımdır. 
Bendenizce en muvafık şekil tasdik veya iptal olu
nur şeklidir. 

Reis — Efendim; tensip buyurursanız bu mad
deyi encümene verelim yeni bir ibare ile maddeyi 
bize getirsin. (Muvafık sesleri) 75 inci maddeye 
geçiyoruz. 

Meclisin mütalea beyanına, karar vermeğe mecbur 
olduğu hususlar, ve temenni kararları 

MADDE 75 — Belediye meclislerinin rey ve 
mütalea beyanına mecburiyetleri kanun ve nizam 
larla tasrih edilmiyen hususatta mahallî en büyük 
mülkiye memurunun vaki olan müracaatı üzerine 
belediye meclisleri rey ve mütalealarını beyana 
mecburdurlar. Beldenin menafiine müteallik işler 
için belediye meclisleri mahallî en büyük mülkiye 
memurları vpsatetile talep ve temennilerini alâ
kadar Devlet dairelerine iblâğ edebilirler. 

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

Reisin senelik raporu 
MADDE 76 — Belediye reisi, belediye mecli

sine her içtima devresinin bidayetinde meclis 
mukarreratının tatbikına, belediyenin hali malî
sine, taahhüdatı mevcude ve münakidenin sureti 
ifasına dair bir senelik mesai raporu verir. 

Meclis rapordaki izahatı mürettep adedinin ek-
seriyetile kâfi görmezse keyfiyet rapordaki izahat 
ve müzakeratı aynen ihtiva eden zabıtname ile bir
likte müntahap meclis reis vekili tarafından vilâ
yet merkezi olmıyan yerlerde valiye, vilâyet mer
kezi olan yerlerde Dahiliye Vekâletine mazbata ile 
iş ' ar olunur. 

Bu iş'ar üzerine vilâyet veya vekâlet hakemdir. 
Belediye meclislerinin ademi kifayet kararı kaza 
belediye reisi hakkında vali, vilâyet belediye reisi 
hakkında Dahiliye Vekili tarafından tasvip edil
diği takdirde belediye reisi infisal eder. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz buraya sık sık çıkıyorum; ay 
m simayivböyle görmek usandırıcı şeydir, af bu
yurun !. 

Bu maddenin 89 ve 94,96 inci maddelerinin mü
zakeresinden sonra müzakere edilmek için talik e-
dilmesini rica ederim. Sebebi de şudur. Bu madde 
sistem meselesile alâkadardır. 89 ve 94,96 inci mad
delerle belediye reislerinin tasdiki salâhiyeti va
liye ve Hükümete verilir. Eğer Heyeti Âliyenizce 
bu maddeler kabul edilirse bu maddede de o mad
deler ile alâkadardır. Bunun ipka edilmesi lâzım ge-
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lir. Çünkü eğer o vaziyet kabul edilirse tabiatile 
hâkim ve mürakip Hükümettir, validir. Böyle bir 
emir ve mürakip tabiatile kendi tahtı nazaretinde 
bulunan bir memurun çalışmasından, hareketinden 
mes 'uldür. Ona göre karar ittihaz edilmesi pek ta
biidir. Fakat bunun aksini iltizam ederseniz vali
lerin tasdiki meselesini kabul etmezseniz o vakit 
maddenin de başka şekil alması lâzımdır. Yani bir 
sistem meselesile alâkadardır. Heyeti Âliyenizden 
bu maddenin diğer maddelerin müzakeresinden 
sonra müzakere edilmek üzere talikini rica ederim. 

Encümen namına Aziz B. (Erzurum) — Bu 
madde belediye reislerinin intihabına ait olan 
madde ile o kadar sıkı ve münasebettar bir madde 
sayılmaz. Demin kabul ettik ki belediye meclisi 
belediye reisine karşı her hangi bir meseleden 
dolayı ademi kifayet kararı verecek olursa vali ha
kem olur. Bu maddede ise mevzubahs mesele her 
sene nihayetinde belediyenin icraatına dair bele
diye reisi tarafından mecliste okunacak mesai 
raporu üzerine meclisin ademi kifayet kararı ve
rip vermemesidir. 

Meclis sene nihayetinde okunan bu raporunu 
tetkik ederek bir kanaat ifade eder. Bu kanaatin 
ifadesi eğer ademi kifayet mahiyetinde bir ka
rar ise ne yapılacaktır? Bu madde bu vaziyetlerde 
mafevk makamlar tarafından yapılacak mua
meleyi gösteriyor görülüyorki mahiyet itibarile 
bundan evvel geçen madde ile ara yerde, bir 
fark yoktur tetkik ve halledilirse ilerde belediye 
reisleri hakkındaki maddelerin tetkik ve hallinde 
faydası olabilir. Binaenaleyh münakaşasını şimdi 
yapalım. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Rica ederim bu 
maddenin diğerlerinin kabulünden sonra müza
keresinde bir zarar varmıdır? Hiç zarar yoktur. 
Hakem olacak olan yine heyeti aliyenizdir. Daha 
iyi anlaşılması için bu maddenin öteki maddelerle 
nasıl bir alâkası bulunduğunu o vakit izah edece
ğim. Müsaade buyurursanız, sizin için de benim. 
için de heyeti aliyeniz incin de hiç bir fark yok
tur. Hiç bir zararı da yoktur. Zararı ve farkı olrna-

. dığı için rica ediyorum müsaade ediniz bu madde 
o maddelerden sonra müzakere edilsin. 

Encümen namına Aziz B. (Erzurum) — Ahmet 
Beyefendinin noktai nazarına göre belediye reisle
rinin intihaplarını Dahiliye Vekili veya vali tasdik 
etmesin ilerde müzakere edilecek maddelerde buna 
dair ahkâm vardır. Şayet fikirde kabul edilse şimdi 
müzakere ettiğimiz bu maddenin halline tesir etmez 
zannederim. Çünkü her iki şekilde de vaziyet 
aynidir. Belediye reisi ister doğrudan doğruya 
meclis tarafından müntehip ve mansup olsun isterse 
meclis tarafından müntehap veya vali veya Dahiliye 
Vekili tarafından tasdik edilmiş olsun meclisle 
belediye reisi arasında hadis olacak her hangi bir 
ihtilafın hallinde vaziyet aynı olacaktır (Sonra 
düşünürüz sesleri) bundan evvel aynı meseleyi 
düşündük şimdi müzakere edilmesinde faide vardır. 

Reis — Efendim; Ahmet Beyin takririni oku

yoruz. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

(76) bu maddenin; 89, 94, 96 inci umdelerin 
müzakeresinden sonra müzakeresini rica ederim. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet 

Reis — Takriri reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maddenin müzakeresini tehir ediyoruz. 

Dördüncü fasıl 
Belediye encümeni 

Encümende bulunanlar 
MADDE 77 — Belediye encümeni, belediye 

reisile müntahap encümen âzasından ve seksen 
sekizinci maddede yazılı daire reislerinden teşek
kül eder. Belediye encümenine mansup azanın 
nısfını tecavüz etmemek ve ikiden aşağı olmamak 
şartile belediye meclisleri tarafından kendi âzası 
arasından lüzumu kadar fahrî âza intihap olunur. 
Müntehap fahrî encümen azasının müddeti bir 
senedir. Meclisçe lüzum görülürse fahrî encümen 
azalarına hakkı huzur verilir. Hakkı huzurun 
miktarını meclis tayin eder. 

Belediye zabıta âmiri ve belediye müfettişleri 
encümene dahil değildirler. 

Asaf B. ( Bilecik ) — Efendim; belediye encü
meninin teşkilinden maksat, gaye cemiyeti beledi
yenin yani meclisi belediyenin in'ikat etmediği 
zamanlarda in'ikat etmek mukarrerat ittihaz et
mek ve murakabe yapmaktan ibaret olduğuna göre 
bu maddede rüesanın dahi müntahip âza ile müş
terek bulunmasının hikmetini bendeniz anlıyama-
dım, zannediyorum ekseriyeti teşkil eden, halk 
tarafından intihap edilen âza ile akalliyeti teşkil 
eden bu rüesa arasında bir ihtilâf husule gelebilir 
ve bu vaziyet ayni zamanda onları da içtihatları 
haricinde bir çıkmaza sevkedebilir. 

İdarei umumiyei vilâyet ve idarei mahalliye 
kanunları sarihtir. Bunların hiç birisine misal 
olamiyor. Evvelce pek alâ biliyoruz ki idare heyet
leri. halkın intihap ettiği kimselerle rüesadan mü
rekkepti. Halbuki bunların arasındaki daimî ihti
lâflar, en nihayet idare heyetlerinin yalnız rüesa
dan intihaplarını intaç etti. İdarei mahalliyeye 
gelince; bu da bilâkis daha demokratik bir zihni
yetle düşünelerek encümeni vilâyet doğrudan doğ
ruya meclisi umumiyei vilâyattan intihap olunan 
zevattan müteşekkildir. Ne ona ve nede buna uy-
mıyan o maddenin o şekilde tashihini teklif ediyo
rum ve bir de takrir takdim ediyorum. 

Aziz B. (Erzurum) — Bu madde kanunun en 
mühim maddelerinden biridir. Çünkü belediye sis
teminde bu günkü şekille bu kanunla kabul edile
cek şekil arasındaki farkın en mühimini teşkil 
eder. Mevcut olan şekilde bir belediye meclisi var
dır ki memleketin bütün işlerile meşguldür. Ve hiç 
olmazsa ekseriyetle karar vermek mecburiyetindedir. 
Halbuki bunun zararları pek çok yerlerde görülmüş 
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ve bu şekildeki belediye meclisleri kaldırılmıştır. 
Bazı yerlerde de icraî değil fakat istişarî bir mahi
yeti haiz bir encümen haline inkilâp etmiştir. Fran-
sada bir belediye meclisi umumisi vardır; reis ve 
muavinleri intihap eder. Belediye reisi encümensiz 
çalışır. Almanyada bir belediye meclisi umumisi var
dır. Bu meclis belediye reisini intihap eder. Bir de 
maj ister, denilen mansup ve muvazzaf âza ile mün-
tihap azadan müteşekkil bir encümen vardır. Beledi
ye reisi hem belediye meclisi umumisinin hem bu en
cümenin reisi tabiisidir. Maj ister azasının mansup o-
lanları,belediye dairesinin muhtelif şuabatının âmir 
leridir ve belediye reisine tabidirler. Müntahip âza 
ise muvazzaf azanın miktarca yarısından azdır. Tek
lif olunan madde bu şekle tevafuk ediyor. Bundaki 
faide şudur: Bir meclis toplanmıştır. Şehrin bütçe
sini tanzim etmiştir. O bütçenin tatbikine ait talimat
nameleri, programı hazırlamıştır, istediği zaman 
belediye reisinin ve devair rüesasının mesaisini ve 
programın tatbik edilip edilmediğini tahkik ve tef
tiş edebilir. Karşısında kendisinin teftişinden azade 
hiçbir şey yoktur. Buna mukabil de o meclisin inti
hap ettiği icra heyeti vardır. îcra heyeti belediye 
reisile maiyetindeki devair rüesasıdır. O heyet mec
lisin verdiği bütçe ile talimatnamelerle çalışmakta
dır. Bir de belediye encümeni vardır ki bu encüme
nin içinde bulunan belediye meclisi umumisinin I 
intihap ettiği âza bir nevi göz kulak vazifesini ifa j 
•etmektedir. En çok sui istimale müsait olan müna
kaşa ve müzayede işlerinde ve belediyenin bütçe
sinde maddeler arasında münakale yapmak husus
larında meclisi umuminin salâhiyetini idame ettir
mektedir. Memurlara disiplin cezaları vermek hakkı 
bu meclistedir. Eğer bu encümende belediye meclisi 
umumisinin müntahip] erini ekseriyeti teşkil edecek 
surette çoğaltırsak netice şu olacaktır: Bir belediye 
meclisi vardır. 

Ve ona karşı mes'ul olan belediye reisi ve arka
daşları mevcuttur. Fakat reis ve arkadaşları iş gör
mek istediklerinde karşılarında o meclisin intihap 
ettiği bir encümeni buluyorlar. Öyle bir encümen 
ki reis ve arkadaşları ona karşı mes'ul değildirler. 
Bu hal bir makinenin iyi işlememesini intaç eder. 
fena bir şekildir. Bu itibarla bendeniz maddenin 
en muvafık şekil olduğuna kaniim. 

Asaf B. (Bilecik) — Halk tarafından intihap 
edilen bir meclisin kendi aralarından ayırmış ol
duğu birkaç zattan teşekkül eden encümende rüe-
sayi memurin bulunamaz. Bulunursa şuna benzer. 
Muhterem Millet Meclisinin encümenlerinde Devlet 
idaresi rüesasının rey sahibi olması gibi başka hiç
bir farkı, yoktur. 

Onlar da hakkı kanunilerile halk tarafından 
intihap edilmişlerdir. Cemiyeti belediyeyi temsilen 
icrayi muamele ediyorlar, bunların arasına memu
rini Devleti karıştırmak doğru değildir. Bunu 
aynen idarei mahalliyeye tatbik edelim. Çünkü 
onlar da doğrudan doğruya halk tarafından inti
hap edilmiş meclisi umumii vilâyetin bir cüzüdür. 
Bu bence hatalıdır. Yanlıştır. Encümenden bilhassa I 

I rica ederim teptili kanaat buyursunlar. 
Aziz B. ( Erzurum ) — Efendim; belediye mec

lislerini parlamentoya teşbih etmek tamamile doğ
ru değildir. Bunu az çok bir farkla kabul edersek 
yine Asaf Beyefendi teşbihlerinde hata ettiler. 
Meclisi umuminin encümenleri olacaktır ki bunlar 
meclisi umumilerin on beş gün devam eden müza
kereleri esnasında meclisi umumî tarafından kendi 
âzası arasından intihap edilecek belediye işlerini 
müzakere edecektir. Bu encümen doğrudan doğru
ya müntahap azalardan müteşekkildir. Bir de diğer 

I bir encümen vardır ki o da daimî surette toplanır 
ve yukarıda arzettiğim işlerle meşgul olur. Bu 
maddede vazifeleri tayin olunmuştur. Müntehap 
âzanm bu encümende ekseriyeti teşkil etmeleri 
muvafık değildir. Eğer ekseriyeti teşkil etmelerini 
kabul edecek olursak o vakit buna teşbih edebiliriz. 
Bir kabina vardır. Meclis ona vazife vermiştir. 

Kendi arkadaşlarından ayrıca gayri mes'ul 
bir çok âza bir kabina arasına koymuştur. O suret
le kabinanın mes'ul ve muvazzaf âzası meclisin 
müntahap ve gayri mes'ul azasının çokluğu ara
sında iş yapamiyacak bir haldedir. Böyle bir şey 
olabilirini ? 

Ali Nazmi B. ( Muğla ) — Bu encümen belediye 
işlerinin ihzarî mahiyetteki işlerini tanzim için top
lanmış bir heyet değil, icraî bir heyetin cüzü olan 
bir encümendir. Bu vazifeyi kabul etmiş bir encü
mendir ve esasen yukarıda buna dair maddeler 
geçti; kabul ettik hatta bir maddede belediye 
reisinin izahatını meclis kâfi görmezse encümen 
azaları da resen istizah eder diyor; böyle bir madde 
kabul ettik; binaenaleyh bunu da kabul etmek 
lâzımdır. 

YÜKSEK REÎSLÎĞE 
77 inci maddede beyan edilen belediye encüme

ninin müntahap âza ile daire rüesasından müteşek
kil bulunması gayri tabiidir. Bu encümenin belediye 
meclis azalarından mürekkep bulunması ve gerek 
bu encümenler ve gerek belediye meclisi tarafından 
müttahaz kararların veya kanunen muayyen olan 
hidemat ve vezaifin suveri tatbikiyesini kararlaştır
mak için başkaca rüesadan müteşekkil bir icra encü- / 
menine lüzum varsa tetkik edilerek maddenin ona ] 
göre yeniden yazılarak Heyeti Umumiyeye arzedil-
mek üzere takririmin Muhtelit Encümene havale 
buyurulmasını teklif ederim. 

Bilecik Meb 'usu 
S. Asaf 

Reis — Efendim; evvela takriri sonra maddeyi 
reye koyacağım. Takriri nazarı itibara alanlar . . 
Almıyanlar . . . Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Reislik, ekseriyet, içtima gününü tayin, gelen 
işleri bir hafta içinde müzakere 

MADDE 78 — Encümen belediye reisinin veya 
tevkil edeceği zatın riyasetinde adedi mürettebin 
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yarıdan fazlasının huzürile toplanır ve ekseriyetle it
tihazı karar eder. Encümen içtima günlerini kendisi 
evvelce tespit eyler ve muayyen günlerde muntaza
man içtima eder. Encümene havale edilmiş olan evra
kın nihayet bir hafta içinde müzakere edilmesi mec
buridir. 

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

Hesapların tetkiki 
'MADDE 79 — Encümen heyeti her üç ay için 

müntahap âzası arasından ikisini; muhasebe, kayit 
ve hesaplarını lâakal on beş günde Mr teftiş 
ve murakabeye memur eder. Bu mürâkipler teftiş 
ve tetkikleri neticesini raporfa encümene bildi
rirler. 

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

Azanın karara iştirak edemiyeceği meselelerin 
müzakeresi 

MADDE 80 — Encümen âzası hususî surette 
alâkadar oldukları meselelerin müzakeresinde 
bulunamazlar. 

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

Reis ve encümen azasının mesuliyetleri 
MADDE 81 —- Belediye reisi beldenin umumî 

muamelât ve idaresinden encümen âzası vazifele
rinden dolayı meclise karşı mes'uldürler. 

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

Encümenlerin teşkil edeceği tetkik heyetleri 
MADDE 82 — Belediye encümeni encümene 

ait tetkikleri kolaylaştırmak üzere encümen âzası 
arasından tetkiki heyetleri teşkil edebilir. 

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

Encümenin vazifeleri 
MADDE 83 — 
1 : Belediye reisi tarafından hazırlanan bütçe

nin ilk tetkiki 
2 : Aylık icmallerin tetkik ve murakabesi, 

müzayede, münakaşa şartnamelerinin ve ihale
lerin ve pazarlık kararlarının tetkik ve tasdiki, 
kat'î hesap hakkında meclise mütalea beyanı ve 
muhasebe hesaplarnı tetkik ile zimmet ve beraet 
hakkında mazbata tanzimi. 

3 : İstimlâk edilecek yerler hakkında hususî 
kanuna tevfikan karar itası. 

4 : Gayri melhuz masarife ait tahsisatın sarf 
mahallerinin tayini. 

5 : Bütçede bir fasıl dahilindeki maddeler 
,-arasmda münakale icrası. 

6 : Belediyelere verilen vazifelerin ifasını te
min için belediye tenbihleri ısdarı. 

7 : Nakliye vesaitine mahsus ücürat ve tarife
lerle zarurî havayice mahsus narkların tespiti. 

8 : Belediye menkul emvalinden icap edenlerin 
müzayede kaimelerile satışa çıkarılması. 

9 : 16 nisan 340 tarihli ve 486 numaralı bele
diyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanuna 
tevfikan hükümler itası (Bu hükümler, itiraz vuku
unda 959 numaralı kanun mucibince tetkike tabi
dir.) 

10 : Belediye memurlarının intihap, terfi, ida-
reten tecziye veya taltifleri ve azil ve tekaüde 
şevkleri hakkında belediye riyasetinden vaki ola
cak tekliflerin tetkiki ve karara raptı. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim; belediyele
re ait cezaî hükümler için bir teklifi kanunî 
vardır. Encmenimizce ikmal edildi. Dahiliye 
Encümenine derdesti takdimdir. Buna nazaran 
belediye cezaları hakkında itiraz mercileri; mahsus 
hâkimler olmıyan yerlerde sulh hâkimlerine tevdi 
edilmiştir. Bu hususta zannederim Dahiliye Ve
kâletince de mutabakatı efkâr vardır. Binaenaleyh 
burada okunan dokuzuncu fıkra o kabul olunan 
fıkra ile tenakuz teşkil ediyor, tensip edilirse bu 
dokuzuncu fıkranın müzakeresini talik edelim. 

Mazbata Muharriri Abdülmuttalip B. (Malat
ya ) — Encümene iade ediniz efendim. 

Reis — Fıkrayı encümen istiyor, o fıkradan 
gayri olanları reye koyarız. ( Hepsi gitsin sesleri) 

Peki efendim maddeyi encümene veriyoruz. 

Encümene reis tarafından verilmiyen işler 
için encümen karar veremez 

MADDE 84 — Reis tarafından havale ve tevdi 
edilmiyen hususat hakkında encümen karar vere
mez 

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

Encümen azasının müstafa addi 
MADDE 85 — Mazeretsiz sıra ile üç içtima 

günü içtimada bulunmıyan encümen âzası istifa 
etmiş sayılır. 

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

Kat'î hesap cetvelleri 
MADDE 86 — Belediyenin kat ' î hesap cetvel

leri ait olduğu senenin hitamından itibaren altı ay 
içinde belediye encümeni kararile belediye reisi 
tarafından tetkik ve tasdik olunmak üzere meclise 
verilir. 

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

Reisin encümen kararlarına itirazı 
MADDE 87 — Belediye reisi encümen mukar-

reratını kanuna ve menafii umumiyeye muhalif 
gördüğü takdirde kararın icrasını tehir ile evrakı 
idare heyetlerince tetkik olunmak üzere mahallî 
en büyük mülkiye memuruna tevdi eder. 

İdare heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihin
den itibaren on beş gün zarfında belediye reisi 
veya encümen tarafından yapılan itirazlar, vilâyet 
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merkezi olmıyan beldeler için vilâyet idare 
heyetince; vilâyet merkezi olajı beldeler için de 
evrakın geldiği günden itibaren bir ay içinde 
Şurayı Devletçe tetkikat yapılarak karara 
raptolunur. 

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

Beşinci fasıl 

Belediyelerde icraî vazifeler 

A — Belediye heyetleri memur ve müstahdemleri 
Belediye baş âmirleri, memur ve müstahdemleri 

MADDE 88 — Belediyelerde reis ve lüzumu 
kadar muavinden sonra daire baş âmirleri şunlar
dır : 

Yazı işleri müdürü veya başkâtip 
Hesap işleri müdürü veya muhasebeci 
Sıhhat işleri müdürü, baştabip veya tabip. 
Baytar müdürü, başbaytar veya baytar. 
Fen işleri müdürü, başmühendis veya mühendis. 
Teftiş heyeti müdürü, başmüfettiş veya mü

fettiş. 
Lüzumu halinde zat ve hukuk işleri müdürleri 

veya müşavir avukat. 
Belediye şubelerinde baş âmirler şunlardır: 
Başkâtip, muhasebeci, baştabip veya tabip, baş

baytar veya baytar, başmühendis veya mühendis. 
Bunların emri altında lüzumu kadar yazı, ve 

hesap, fen, sıhhat, baytariye, idare, teftiş, belediye 
zabıtası ve itfaiye memurlarile ketebe müstahdem
ler ve amele bulunur. 

Bunların adet, maaş ve kadroları bütçe ile tes
pit ve tasdik olunur. 

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

Reis intihabı 
MADDE 89 — Belediye reisleri meclisten veya 

bu kanuna göre intihap olunmak hakkını haiz 
olmak üzere hemşehriler içinden veya hariçten dört 
sene için gizli rey ile âza adedi mürettebinin 
ekseriyeti ile meclis tarafından intihap olunur. 
i lk intihapta reylerde matlup ekseriyet hasıl 
olmazsa en çok rey alan üç namzet tekrar intihaba 
arzolunur. İkinci intihapta bunlardan en çok rey 
alan intihap edilir. Belediye reisi intihabında 
meclise azadan en yaşlısı riyaset eder. 

Reis intihabı vilâyet merkezi olmıyan yerlerde 
valinin tasdiki ve vilâyet merkezi belediyelerinde 
Dahiliye Vekilinin inhası ve Reisicumhurun tas-
dikile kat'ileşir. 

Valiler tarafından on beş gün, Dahiliye Vekili 
tarafından bir ay zarfında tasdik veya reddedil
diği bildirilmezse intihap tasdik edilmiş addolu
nur. Vilâyet merkezi olmıyan yerlerde belediye 
reisi intihabı bu müddet zarfında vali tarafından 
reddedildiği takdirde tekrar intihap yapılır. 
ikinci intihapta ayni zat tekrar ekseriyet kaza
nırsa intihap neticesi Dahiliye Vekiline arzolu

nur. Vekilin vereceği karar kafidir . 
Vilâyet merkezi belediye reisi intihabı bir ay 

zarfında Dahiliye Vekili tarafından reddedilir 
ve ikinci defa meclia ayni zatın intihabında ve 
Dahiliye Vekili de redde ısrar ederse meclis başka 
bir namzedi intihaba mecburdur. Belediye reisle
rinin yeniden intihabı caizdir. 

Reis — Mütalea var mı efendim f 
Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Efendiler; bu 

madde ve gelecek iki üç madde bu kanunun esas 
ve ruhunu teşkil ediyor. Burada okunduğu veçhile 
görüyorsunuz. Belediye reislerinin tasdiki ya vali
lere veyahut Dahiliye Vekâletine bırakılıyor ve hiç 
bir kaydile de mukayyet değildir. Yani esbabı 
mucibe serdederek veya gayri kanunî bir vaziyet 
görerek reddetmek gibi kayitlerle mukayyet değil
dir. Alelûmum tasdik meselesi valiye ve Dahiliye 
Vekâletine bırakılmıştır. Bu şerait içinde böyle bir 
belediyenin muhtar bir heyet olarak hareket-
edipte iş görmesi imkânı yoktur. Eğer maddede 
hiç olmazsa denmiş olunsa idiki (kanunî bir itiraz 
veya indettetkik hilafı kanun bir hareket üzerine 
belediye reisi reddedilir) yine bunu bir dereceye 
kadar anlardım, fakat bu da yoktur. 

Mesele takdire kalıyor, yani intihap edilmiş olan 
zatın şahsı vali beyce makbul müdür, değil midir 
meselesi.. Böyle bir vaziyetteki adam nasıl reis olur? 
Malûmu Âliniz bir hikâye, millî bir masalımız var
dır. Rüyaya girmek ihtimali de vardır. Binaenaleyh 
böyle bir vaziyette reisi bulunan o meclisin kendine 
güvenerek bir iş yapmak imkânı yoktur. Ben 
bu maddenin tadilini takdim edeceğim bir takrirle 
rica edeceğim. Fakat bitiremedim, şu maaldedir. 
Maddeye kaydedilmesini rica ederim, intihap olu
nan reisler hakkında on beş gün ve yahut bir ay 

zarfında itiraz vaki olursa mesele Dahiliye Vekili 
yasıtasile Şurayi Devlete arzedilir, Şurayi Devletin 
karan mucibince hareket edilir, itiraz vaki olmadığı 
takdirde yani gayri kanunî bir halin olduğuna 
ait bir itiraz vaki olmadığı takdirde on beş gün 
veya bir ay zarfında reisler intihap edilmişlerdir. 
Binaenaleyh kendi vazifelerinin ifasına başlıyabi-
lirler. 

Encümen namına Aziz B. (Erzurum) — Ahmet j 
Beyefendinin söylediği gibi şu madde kanunun i 
ruhunu teşkil eden bir maddedir. Bunda mevzu-1 
bahs olan cihet bir şehrin üzerinde yüksek vazifeleri! 
olan belediye reisinin intihabını yapan meclisten 
sonra 'onun sıfatı memuriyetini yüksek bir Hükü
met makamı tasdik etsin mi, etmesin mi? meselesi
dir. Bizde bu günkü şekil meclis tarafından doğru
dan doğruya intihap şeklidir. Muhtelif memleket
lerdeki .şekilleri az çok nazarı dikkate almak fai-
delidir, zannederim.Avrupanın Holandasında, Belçi-
kasında, Isveçinde, Italyasında belediye reisleri 
mansuptur. Hükümet tarafından tayin olunur. 
Almanyada belediye reisleri meclis tarafından in
tihap olunur; Hükümet tarafından tasdik olunur. 
Bizim kanunumuzun maddesi bu şekle tevafuk 
ediyor. Filvaki bu kanunda belediye reislerine bu 
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günkü salâhiyetlerinden çok fazla salâhiyetler ve 
vazifeler verilmiştir. Meselâ Nafıa işlerinde beledi
yelerin şimdiye kadar hiçbir imtiyaz hakları yok 
iken bu kanunla elektrik, tramvay, su, havagazı 
gibi mühim tesisatı yapmak hakkına bizatihi malik 
oluyorlar.. 

Zabıtai belediye vazaifi yanında kendilerine az 
çok şehrin intizamını temin edici vazifeler de veri
liyor. 

Her halde Hükümete ait olan bazı vazifeler 
belediyelere ve belediye reislerine verilmiş oluyor. 
Ve mantıkî bir cereyana tabi olarak gidecek olur
sak nüfus işleri vesair bir takım işlerin daha veril
mesi ihtimali vardır. Binaenaleyh belediye reisleri 
yalnız bir şehrin değil aynı zamanda memleketin 
az çok menafiini müdafaa ile mükelleftirler. Şu 
halde kısmen memur, kısmen müntehap bir şahsi
yet oluyorlar. Hükümet tarafından tasdikindeki 
faideler nelerdir.? evvelâ belediye reisleri bu yük
sek vazifelerinde muvaffak olabilmek için mutlaka 
Hükümetin de itimadına mazhar olmalıdırlar. Bunu 
az çok şöyle tasavvur edebiliriz. Bir şehirde bir 
belediye reisi vardır. Hükümetle katiyen beraber 
çalışmak kabiliyeti olmıyan bir adamdır. Böyle bir 
adamla o memleketin işi acaba eyi gidebilir mi? 
sonra memleketimizin muhtelif noktalarını ve hususî 
vaziyetlerini az çok göz önüne getirerek düşünmek 
lâzımdır. Biz her hangi bir Avrupa memleketi gibi 
inkişaf etmiş bir mevkidedeğiliz, az çok Hüküme
tin vesayeti ammesinin, velayeti ammesinin fai-
deli olarak çalışması lâzımgelen bir memlekette
yiz. Bu itibarla burada Meclisi Âliye karşı mes'-
ul olan bir Hükümete verilmiş olan bir hak vardır. 
Siyaseti umumiyeyi inkilap siyasetini, cumhuri
yet siyasetini temamı temamına tatbik etmekte 
memleket namına büyük bir menfaat vardır. Bu 
maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

Reis — Başka söz itiyen yoktur efendim. 
89 uncu madde hakkında Ahmet Beyin takri

rini okuyacağız. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
89 uncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
Birinci fıkranın aynen muhafazasile aşağıdaki 

fıkranın ilâvesi vilâyet merkezi belediyesinde bir 
ay ve diğer belediyelerde 15 gün zarfında intihap 
hakkında itiraz vaki olmazsa birinci nevi belediye 
reislerinin intihabı Dahiliye Vekili taraîmdan 
Reisi Cumhurun tasdikine arzolunur. ikinci nevi 
belediye reislerinin intihabı Dahiliye Vekili 
tarafından tasdik olunur. 

Kars . 
Ağaoğlu Ahmet 

Reis — Evvelâ takriri reyinize arzedeceğim. 
Kabul olunursa encümene göndeririz. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Reşit B. ( Malatya ) — Bendenizce maddenin 
valinin tasdiki, Dahiliye Vekilinin inhası ile Reisi
cumhurun tasdikma dair olan kısmı muvafıktır. 

Yalnız şu ciheti arzedeyim ki ; üç bin nüfuslu 
bir kaza 12 kişilik bir heyet intihap edecektir. Eğer 
riyasete hariçten intihap edilecek bir adam intihap 
hakkını haiz olsa bile riyasete lâyık olsaydı 3 bin 
nüfus onu intihap ederdi. Binaenaleyh bendeniz 
rica ediyorum; ( Hariçten intihap edilir ) keli
mesini kaldıralım. Çünkü madamki 3 bin nüfus 
12 kişiye itimat etmiştir, belediye reisi onların 
içinden seçilsin; biri reddedilirse diğeri intihap 
edilebilir. Reisin hariçten intihabına taraftar 
değilim. 

Reis — Tadile dair bir teklif yoktur efendim. 
89 uncu maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Meclis ekseriyeti kalmadığı ve reis bulunmadığı 

takdirde yapılacak muamele 
MADDE 90 — Meclis heyetini teşkil edecek 

miktarda âza veya ihtiyat âza kalmadığı veya 
her ne suretle olursa olsun reislik inhilâl ettiği 
takdirde yapılacak intihap neticesine kadar vali 
veya Dahiliye Vekili tarafından münasip bir zat 
reis vekili nasp olunur. Bu zat encümenin tabiî 
âzasile birlikte belediye encümeni vazifesini ifa 
eder. 

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

Reislerin vazifeden çıkarılmaları 
MADDE 91 — Belediye reisleri devrei intiha-

biye esnasında ancak: 
A : Vazifeden mütevellit bir hareketten dolayı 

hafif hapis ile mahkûmiyet, 
B : Belediye meclisi âzalığına intihabı mani 

veya ondan sukutu müstelzim ahval vukuunda 
reislikten sukut ederler. 

ibrahim Alaettin B. (Sivas) — Bu 91 inci mad
denin ilk şekli ve Dahiliye encümeninin kabul 
ettiği muaddel şekil, belediye reisleri hakkında tahisl 
şartını da ihtiva ediyor. Manzuru Âliniz olduğu 
veçhile deniyor k i : nüfusu beş binden fazla olan 
yerler için orta derece ve ondan fazla olan yerler 
için yüksek derecede ve onlardan az ( zannederim 
3 bin) nüfuslu olan yerler için hiç olmazsa ilk 
derecede tahsil şarttır. Fakat ihtimal serdolunan 
mahzurlardan dolayı muvakkat belediye lâyihası 
Encümeni tahsil şartını kaldırmıştır. Orada serd
olunan esbap evvelce de âzalıkta tahsil şartı mü-
nasebetile burada da mevzuubahs edildi. Denildi-
ki bir takım ufak şehirlerimizde, kasabalarımızda, 
belediye âzalığı için kâfi derecede tahsil görmüş 
adam bulamayız, fakat âzalık için bir dereceye 
kadar kabulü mümkün olan bu hal riyaset için 
hiç de şayanı kabul değildir. Bendenizin kanaati
me göre eğer öyle yerler varsa - ki orada belediye 
reisliği için dahi ilk tahsil görmüş kimse bulamıya-
cağız - oralarda bu teşkilatın yapılmasına ve 
tatbikine lüzum bile yoktur. 

Elimizdeki kanun şehirlilere çok mühim vaza-
if tahmil ediyor. Biz bu vazifeleri ilk tahsili dahi 
görmemiş olan insanların eline tevdi edeceğiz. 
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Demiyorum ki Dahiliye Vekili Bey veya alâkadar 
makam tahsil görmüşlerin iş başına gelmesine ma
ni olacaktır, şüphesiz ki buldukları zaman onları 
getireceklerdir. Fakat kanunun zihniyeti bizim 
arzumuzu temsil etmelidir. Kanaatime göre ilk 
tahsil şartını kaldırmamalıdır. Bendeniz madde
nin ilk teklif şeklinde kabulünü rica ederim. 

Her yerde yüksek tahsili arayamayız, orta tah
sili arayamayız, fakat ilk tahsil kaydını koyma
lıyız. Âzalık için dermeyan edilen esbap dolayisile 
kaldırdık, bir cihetten bakılırsa o dahi doğru değildi. 
Çünkü esasatı umumiyemizden birisi de bütün ef
radı milletin ilk tahsil görmesidir. Yani her kesin 
ilk tahsili görmesi mecburidir. 

Bu ne zamandanberi kanunlarımızda vardır. 
Bütün kanunlarımız arasında bir ahenk ve tena
süp olmak lâzımdır. Ya biz demeliyiz ki belediye 
âzası, reisi olmak için okur yazar olmak meselesi de 
mevzubahs değildir. Alelitlâk vatandaş olmak 
kâfidir, ya bunu deriz veyahut az çok tahsili nazarı 
dikkate alırız. Okur yazar olmamağa kavanini 
umumiyemiz müsait değildir. Kavanini umumiye-
mizin bu müsaadesizliğinden kat ' î nazar arzet-
tiğim gibi riyaset, şu kanunun ihtiva ettiği gayet 
mühim ve yep yeni vezaifi medeniyenin ifasını 
istilzam ediyor. Bunu okuyup anlamak için bu 
zihniyete sahip olmak sonra tatbik edilebilmek 
için tahsil derecesi de hiç olmazsa asgarisi vasatisi 
ve müntehası olmak üzere burada evvelce muad
del olarak kabul edilen bir maddede olduğu veç
hile tespit edilmelidir. Bunu çok ehemmiyetle rica 
ederim. 

Aziz B. (Erzurum) — Alâettin Beyefendinin 
mütalealan ve arzuları hakikaten bir idealdir. 
Yani her memleket için temenni olunan bir şekil
dir. Yalnız maalesef hakikatler, memleketlerin 
ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara tetabuk etmesi lâzım 
olan tedbirler bu ideali ekseriya geri bırakır. Be
lediye demek yalnız ilmü irfan işi demek değildir. 
Orada yüksek bir idare kabiliyeti lâzım olduğu 
kadar bir memleketin itimadını kazanmak meselesi 
vardır. Bu kanunda şehir müntehiplerine bir hak 
veriliyor, deniliyor ki ; kendi aranızdan veya ha
riçten istediğiniz en yüksek bir adamı intihap ede
bilirsiniz. Bu salahiyet o kadar geniş bir salâhi
yettir ki buna istinaden memleketin eyiliğini 
istiyen, yükselmesini istiyen hiç bir kimse orada 
çalışmasına imkân olan yüksek bir adamı intihap
tan kaçmaz. Bu husus ki memleketimizin münte-
haplar için az çok memlekete yanyacak adamları 
arayıp bulmak lâzımdır. Eğer tahsili âli kaydını 
koyacak olursak ve bir memleketin müntehipleri 
ve oranın siyasî teşkilâtı mutlaka hariçten tahsili 
âlisi olan bir adamı aramağa mecburdur dersek 
arkadaşlar; öyle bir adam gelecektir ki iş yapamı-
yacaktır. Bir doktor için tıp tahsili, bir avukat 
için hukuk tahsili lâzımdır. 

Eğer bir belediyecilik mektebi olsaydı oradan 
almak kabildi. Fakat böyle bir ihtisas mektebi 
yoktur. Hulâsa laalettayin bir âli mektep mezunu 

belediye reisi intihap edilecektir demek, doğru de
ğildir. 

Ali Nazmi B. (Muğla) — Efendim, Alâ
ettin Beyefendinin fikirleri şayanı hürmet bir mü-
taleadır. Yalnız 90 inci maddenin karşılığı olan 
Dahiliye Encümeninin 91 inci maddesidir. Şimdi 
bu okuduğumuz maddenin mevzuu bu değildir. 
Tahsil meselesi kanunun .müzakeresinden sonra 
teklif edilebilir. O maddenin yeri geçmiştir. 

Reis — Geçen bir maddeye ait olduğu için 
maalesef ibrahim Alâettin Beyin takririni reye 
koyamıyacağım. 91 inci maddeyi reye vazediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 91 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Reislerin işten el çektirilmeleri 
MADDE 92 — Kanunî vazifesini mahallî en 

büyük mülkiye memurunun tahrirî tebligatına 
rağmen makbul bir özre müstenit olmaksızın ifa
dan istinkâf eden reislerin lüzum görülürse vali 
veya Dahiliye Vekili tarafından eli işten çektirile-
bilir ve hakkında memurin muhakematı kanunu 
ahkâmı tatbik olunur. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
92 inci maddenin dördüncü satırındaki görü

lürse cümlesinden sonra (vilâyet merkezi beledi
yesi için Dahiliye Vekâletinden sonra) cümlesinin 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Muğla Meb'usu İzmir Meb'usu Yozgat Meb'usu 

Ali Nazmi Enver Ahmet Hamdı 
Çorum Meb'usu 

İsmail Kemal 
Ali Nazmi B. (Muğla) — Bu lâyihai kanu

niye muhtelit belediye encümeninden çıktıktan 
sonra Meclisi Âliden bir tefsir çıkmıştır. O tefsir 
mucibince iradei milliye ile, tasdiki âli ile tayin 
olunan vilâyet memurlarını, valiler işten el çekti
receği zaman tahkikat üzerine ait olduğu vekilden 
sorarak işten el çektiriliyor. Kabul ettiğiniz şekle 
göre belediye reisleri de tasdiki âli ile tayin 
olunuyor. Binaenaleyh bu da böyledir. Dahiliye Ve
kilinden sorularak işten el çektirilmelidir. Arzu
muz bundan ibarettir, kabulünü rica ederiz. 
[Çorum Meb'usu İsmail Kemal B. ve arkadaşlarının 

[Takrir tekrar okundu] 

Reis — Encümenin fikri nedir? 
M. M. Abdülmuttalip B, ( Malatya ) — Efen

dim, maddenin manası zaten budur. Kazalar için 
verilen salâhiyetleri,vali, vilâyetler için verilenleri 
Dahiliye Vekâleti verir. Yukarıda başka niadde de 
ayni maalde yazılmıştır. 

Ali Nazmi B. (Muğla ) — Madde vazıh 
değildir. Tavzih eyidir. 

M. M. Abdülmuttalip B. ( Maltya ) —* Teklife 
biz de iştirak ediyoruz. 

Reis — İstenilen ibare ilâve edildi, şimdi bu 
ilâve edilmiş ibare ile maddeyi reye koyuyorum. 
Kabul edenler . . , Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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Reislik intihabı için meclisin içtimaa daveti 
MADDE 93 — Belediye reisinin yeniden inti

habı icap eylediği takdirde vali tarafından bele
diye meclisi içtimaa davet olunarak yeniden bele
diye reisi intihabı yapılır. 

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

Tayini esami ile reye konulan muamele vergisi 
hakkındaki kanun 193; gümrük kanunu tadiline 
ait kanun da 211 reyle kabul edilmiştir. 

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

Kapanma saati : 17,8 

Sayfa 

45 
55 
56 
56 
56 
59 
59 
62 
62 
75 
77 
82 

Sütun 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Satır 

47 
17 ve 
17 ve 
31 
31 

3 
37 

5 
20 

6 
37 
26 

Hududu 

TASHİHLER 

Yanlış Doğru 

Sınırı 
18 inci satırlardaki kesilenleri müsadere etmek cümlesi tay edilmelidir. 

.18 » 
Hududu 
Nehirler 
İnbiklerin 
Satım 
Verilebilir 
Hududu 
İptidasından 
Konulur 
İnhası İcra 

» 6 ve 7 inci fıkraları yerine 7 inci fıkrası denilmelidir. 
Sınırı 
Nehirlerde 
İnbiklerinin 
Satımı 
Verebilirler 
Sınırı 
İptidasında 
Bulunur 
İnhası ve İcra 
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Muamele nergisi hakkındaki kanunun Sçünci maddesinin tadiline dair 

kanunun neticei arası 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenle!" : 193 

Kabul edenler : 193 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : o 

' Reye iştirak etmiyenler : 122 
Münhaller : 1 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
Haydar B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail ÎHâkkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

\ 

İhsan B. 
Rayaztt 

Halit B. 

[Kabul edenler J 
Rüştü B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Falih Rıfkı B. 
Hasadı Cemil B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyârbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Dr. îsûıail Besim Pş. 
Sait B: 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşüne 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hdkâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza *B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Dr. Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 

Kars 
Ağaoğlu. Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Velet B. 

Jfcırşehri 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kayseri 
Dr. Burhaneddin B. 
Hasan Ferit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim ,B. 
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Mustafâ Bv" 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Züh tüB . 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Kani B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. . h 

Mersin , 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

:. *>:••.:.: '•• R i z e , ,; •-

Ali.B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Avhi B. 
Ethem B. ' 

Siirt 
Halil Hulki B. 

'Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir lûtfi B. 

Hüseyin Hüsnü. B, 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Van '• 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reyiştlerâk etmlyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 
Sami B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 
Memet Cavit B. 

Beyazıt 
Şefik B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (I. A. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik 
Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik 
(V.) 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

B. 

B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I. A.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Hasan Fehmi B. 

Emin B. 
îçel 

İsparta 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. V. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
SaraeoğluSükrüB. (V) 
Vasıf B. 
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Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
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Kütahya 

İbrahim B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Doktor Saim B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 
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. Eıze 

Akif B. 
Esat B. 
Hasan Çavit B» 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. ! 

Doktor Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

Tekirdağt 
Celâl Nuri B. 

Cemil B. 
FaikB. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Rağıp B. 

Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanunun neticei arası 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Kara hisar 
Ali B. 
Haydar -B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

: 316 
211 

. 211 
0 
0 
104 
1 

/ Kabul edenler ] 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

*. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail lîakkı B. 
Memet Akif B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
H^lit B. 

- 1 1 3 -



İ : 4 1 2 9 - 3 - 1 9 3 0 C : 1 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasar1. Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B< 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çanları 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Kasan Hayri B. 
Şakir B 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
A.ziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B'. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüsane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Ilakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B. 
Plıat B. 
Hamdi B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastaynonu 
Ali Rıza B. 

Cemal B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

İJardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Avni B. 
Etheın B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

; Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Doktor Refet B, 
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Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Memet Nazif B. 
Rağıp B, 

Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenter) 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Kara hisar 
îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayezit 
Şefik B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
FalihRıfkıB. ( t A.) 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
(V.) 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 

Elaziz 
Nakyeddin B. 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Haeim Muhiddin B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 

Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş» 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. V. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
SaraeoğluŞükrüB. (V) 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

R&şehir 
Hazim B, 
Dûtfi Mfüfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Mitat B. 
Maraş 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 
Doktor Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B, 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. ' 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Vrfa 
Ali Saip B. v i 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
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SIRA No 97 
Gümrük tarife kanununa merbut tarifenin 114 numaralı (A) 
fıkrasının ve 21 mayıs 1927 tarih ve 1039 numaralı muamele 
vergisi kanununun (3) üncü maddesinin (H) fıkrasının 
tadili hakkında 1/589 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 

Bütçe Encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/708 2 6 - 1 1 - 1 9 3 0 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
8 haziran 929 tatihli ve 1499 numaralı gümrük tarife kanununa merbut tarifenin 114 numa

rasının A fıkrasının ve 21 mayıs 927 tarihli ve 1039 numaralı muamele vergisi kanununun 
3 üncü maddesinin H fıkrasının tadili hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 19-2-930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Fsbabı mucibe 
İstanbul, Şark halı ticaretinde transit merkezi olması dolayisile de Büyük bir ticaret mer

kezidir. Halı ticareti hususunda, maziye nazaran bilhassa haricî rekabetler dolayisile bir mik
tar gevşeklik olmakla beraber, şüphe yokturki halâ İstanbul dünyanın en mühim halı transit 
muamelâtının temerküz ettiği şehirlerden bindir. 

İstanbul hah transit merkezi olması, halı istihsalâtımızın satışları ve ihracı için mühim bir 
faidedir. Bu vaziyet, yerli halıların satılmasını, ecnebi alıcıların memleketimize gelmesini vasati 
Asyadan gelen İran, Buhara ve sair cins halılara mukabil İstanbul istokundan bu memleketlere 
manifatura gönderilmesini ve bu suretle de memleketimiz ticaret muamelâtının artması netice
sini tevlit eylemektedir. Bundan maada, Vasati Asyadan gelen, halıların tamiri, yikanması dola
yisile de İstanbul şehri halkı mühim menafi temin ederler. 

Ötedenberi, halıcılık noktasından, Türkiyede takip edilen iktisadî ve malî siyaset bu vaziye
tin idame ve inkişafına müsait olacak bir tarzda idi. 

Şark halılarından memleketimizde, Oümrük resmi olarak evvelce, kilo başına yedi kuruş 
alınırdı. Oümrük tarifesi ve 12 kânunusani 1339 tarihli kanunla emsali tezyide tabi tutulduğu 
zaman bu resmin (12) emsaline zarp edilmesi kabul edildi isede tezyidin ticareti sektedar 
ettiği anlaşılarak (19 nisan 1341) tarihli kanun tekrar (7) kuruşa tenzil edilmiş ve ayni zaman
da bunun da kâfi gelmediği nazarı itibare alınarak ( 8 haziran 1926 ) tarihli kanunlar Şark 
halıları için (kabulü muvakkat) usulü tatbik edilmeğe başlanılmıştır. 



Bu sırada yeni gümrük tarife kanunu tanzim ve mevkii meriyete vazolundu. Bu kanun ile, 
memlekette halı istihsal kılındığı ve hariçten gelecek halıların, Türk halılarına rekabet ve bun
ların satışım tenkis edeceği mülâhazasile Türk halılarını himaye için kilo başına yedi kuruş 
olan resim, tarife kanununa merbut tarifenin 252 ve 253 üncü maddelenle 400 ve 240 kuruşa 
iblâğ edilmişti. Kabul olunan bu resim haddi, beklenilen neticeyi vermedikten maada, bazı 
haricî vaziyetler dolayisile de tamamen tehlikeli bir vaziyet ihdas etti. 

Bu vaziyet şudur: • 
İstanbula gelen, Şark halıları kıymetleri yüksek olması dolayisile, İstanbulda bazı muamele 

gördükten sonra, son zamanlarda en büyük halı istihlâk memleketi olan Müttehidei Amerikaya 
sevkedilmektedir. Müttehidei Amerika hükümeti ise, gümrük resmini ahiren tarife ve sıklet 
esası yerine, kıymet esasi' üzerinden almağa başlamış ve bu kıymetin tesbitinde, eşyanın mahreci 
olan şehrin dahilî piyasa fiyatını kabul eylemiş bulunduğundan İstanbul transit merkezinden 
gönderilen halılar için de Türkiyede gümrüklenmiş halıların kıymetini ele almaktadır. İhracat 
mallarının sureti umumiyede gümrüklenmiş ve transit ambarlarından gönderilmekte bulunmuş 
olduğu hakkındaki teşebbüsat da semere verememiştir. Binaenaleyh, Türkiyeden ihraç edilecek 
malların Amerikadan gümrük resmi fazla tuttuğundan Amerika piyasasında Türkiyeden gönde
rilenlerle, diğer memleketlerden gönderilenler arasında satış fiyatı noktasından Türkiye aleyhine 
bir netice hasıl olmuştur. Bundan da Şark halıları için İstanbul transit merkezi olmaktan çık
ması ve bu transitin diğer memleketlere intikali tehlikesi baş göstermiştir. 

Halbuki, İstanbulun Şark halıları için transit merkezi olması temini ettiği muhtelif iktisadî 
menafiden sarfınazar, Türk halıları için de mühim bir zarar teşkil etmektedir. Bu bapta yapılan 
tetkikat ve tahkikat bu ciheti sarahaten göstermektedir ki, Şark halısı almak için İstanbula gelen 
hlıcîlar ayni zaman çeşit olmak üzere Türk hahsıda aramakta ve bizim halıların satışı da temin 
edilmektedir. İstanbul transit merkezi olmaktan çıkarsa Türk halısı unvanı altında Türkiye haricinde 
yapılmakta olan halılarla, yerli halıların rekabeti müşkülâtı da kendini gösterecektir.Diğer tara
tan son senelerde istanbula rakip olmak üzere Avrupada halı tıransit merkezleri ihdası teşebbüsatı 
da inkişaf etmektedir. 

Bu itibarla, istanbulun halı tıransit merkezi olarak kalması esbabı neye mütevakkıf ise bunun 
temini icabeylemiştir. Türkiye halı istihsal ve ihraç eden bir memleket olmasına veVasatî Asya 
halılarının Türkiya halılarile rekabetin ne fiyat nede tarzı imalı noktasından varit görülememe-
sine binaen bu, bapta gümrük resmi noktasından yapılacak azamî tenzilâtın dahi memleketimiz 
halıcılığı aleyhine bir netice vermiyeceği anlaşıldıktan sonra himaye gayesile tespit edilmiş 
olan gümrük resminin ihtiyaca mutabık bir halde tenzili zarurî bulunduğu neticesi hasıl olma
ktadır. istanbulun transit merkezi olması itibarile gümrük resmi kadar değilse bile bu merkeziyetin 
inkişafına menfi noktadan müessir olan muamele vergisi hakkinda da müsaadatta bulunmağa 
ve bu itibarla şark halılarına ait gümrük resmi ile muamele vergisinde tadilât icrasına lüzum 
görülmüştür. 

Bu tadilât, iki ayrı kanuna taallûk etmekte olduğundan tadilâtın bu iki vergiye ait kanunlarda 
ayrı ayrı lâyihalarla icrası , kanunların tanziminde takip olunan usule riayet noktasından, muv-
vafık görülerek iki müstakil lâyiha ihzar ve takdim kılınmıştır. 

Gümrük'tarife kanununun tadilâtına ait lâyihada, Şark halıları için H4üncü maddenin (A) 
fıkrasının (l) ve (2) numaralarında yazılı '100'kilo için (400 ) ve ( 2 4 0 ) liranın ( 3) liraya 
indirildiği beyan edilmiştir . Bu lâyihada mevzubahs olan Şark halısı ile kasdolunan mana, 
Vasatî Asya imalâtı yani Acem, Kafkas, Buhara, Semerkant, EÎgan cinsleridir. Bu cinslerin 
haricindeki muamelât Şark. halısı addedilmiyecektir . 

Muamele vergisine ait lâyiha ilede, hariçte imal edilip Türkiyeye ithal ve Türkiyeden ihraç 
edilecek Şark halılarının muamele vergisine tabi bulunmaması esası temin kılınmıştır. 

19-H-1930 
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T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 12 -M-1930 

Karar M 23 
Esas M 

Maliye Encümeni mazbatası 
' YÜKSEK REİSLİĞE 

ÎÖ39 numaralı muamele vergisi hakkındaki kanunun 3üncü maddesi (H) fıkrasının, ve 1499 
numaralı gümrük tarife kanununa merbut tarifenin 114 numarası (A) fıkrasının, tadiline dair 
olan kanun lâyihaları Maliye Encümeninde İktisat Vekili Beyefendinin ve Maliye Vekâleti tara
fından, gönderilen memurun huzurile müzakere edildi. 

İstanbulun halı transit merkezi olarak kalmasj için alınması lâzım gelen tedbirler cümlesin
den olmak üzere, teklif edilen tadiller hakkında İcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş olan 
esbabı mucibe Encümenimizce de tasvip edilmiştir, Lâyihalar, serlevha ve maddelerin de şekle 
ait bazı tadiller icrasile, kabul olunmuştur. Havalesi mucibince Bütçe Encümenine takdim 
olunur. . . 

Mal. En. R. M. M. Kâ. Âza 
Ali Rana İhsan A. Hilmi Sami 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 24-III-1930 

M 56 
Esas j\° 1/589 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Gümrük tarife kanununa merbut tarifenin 114 numaralı (A) fıkrasının ve 1039 numaralı 
muamele vergisi kanununun üçüncü maddesinin (H) fıkrasının tadili hakkındaki kanun lâyihası 
Maliye Encümeninin mazbatasıla birlikte Encümenimize tevdi olunmakla Varidat ve Ticaret 
Müdürü Umumileri Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Gerek Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında gerek Maliye Encümeni mazbatasında izah 
olunan sebepler dolayısile teklif olunan kanun lâyihaları Maliye Encümeninin tadilâtı üzerine 
şekle ait cüz'i tadilât yapılarak Encümenimizce de kabul edilmiş ve müstacelen müzakere 
olunmak üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunmuştur. 

B. En. Rs. Rs. V. M. M. 
İstanbul Bursa Gaziantep Aydın Burdur Bursa 

Euat Nuhlls Remzi Mühendis Mltat Vahit Dr. Ş. Lütfl 
Erzurum İsparta Maraş Sivas Sivas 
ti. Aziz Mükerrem Behçet Reisim Rtmzl 

Aza Âza 
Emin Kâmil 



Hükümetin teklifi Maliye Encümeninin tadili 
8 haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı 
Gümrük tarif e kanununa merbut tarifenin 114 

numarasının (A) fıkrasının tadiline dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 8 haziran 1929 tarihli ve 
I499numaralı gümrük tarife kanununa merbut 
tarifenin 12 inci faslının 114 üncü numarasının 
(A) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

(Şark halısı sıkleti ne olursa olsun (100) 
kilosundan 3 lira ) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 

19-H-1930 
Bş..V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhaltk 

Da. V. Ha. V. Ma. V, 
Ş- Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 

C. Hüsnü Recep Şakir Dr. Refik 

8 haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı 
gümrük tarifesi kanununa merbut tarifenin 
114 numarası (A) fıkrasının tadiline dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 8 haziran 1929 tarihli ve 
1499 numaralı gümrük tarifesi kanununa 
merbut tarifenin 114 numaralı ( A ) fıkrası 
aşağidaki şekilde tadil edilmiştir. 

A - ( Metre murabbaı sıkleti ne olursa 
olsun, Şark halısı, ıoo kilosundan 3 lira ) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 



Bütçe Encümeninin tadili 
Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair 

kanun lâyihası 

MADD 1 — 8 haziran 1929 tarih ve 
1499 numaralı gümrük tarife kanununun 
birinci maddesine merbut tarifenin 114 nu
marasının (A) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir. 

( A - Metre murabbaı sıkleti ne olursa 
olsun şark halısının yüz kilosundan ( 3 ) lira) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 



Hükümetin teklifi 
21 mayıs 927 tarihli ve 1039 numaralı mu
amele vergisikanununun 3 üncü maddesinin (M) 

fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası 

1 — 2 1 mayıs 927 tarihli ve 1039 nu
maralı muamele vergisi kanununun Ş üncü 
maddesinin (H) işaretli fıkrasına (ile şark ha
lıları ) kelimeleri ilâve kılınmıştır. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir 

3 — Bu kanunun icrasına Adliye, Dahiliye 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

1 9 - H - 1 9 3 0 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
Cemal Hüsnü Recep Şakir 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Maliye Erieüraenirıîn tadili 
27 mayıs 1927 tarikli ve 1039 numaralı mu
amele vergisi hakkındaki kanununun 3 üncü mad
desi (B)fikrasının tadiline dair kânun lâyihası 

MADDE 1 — 2 1 mayıs 1927 tarihli ve 
1039 numaralı muamele vergisi hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesi (H) fıkrası aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

(H - El ile yapılan kilim ve halılar, ve 
Şark halıları.) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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Bütçe Encümeninin tadili ı 

Muamele vergisi hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 21 mayıs 1927 tarih 
ve 1039 numaralı muamele vergisi hakkındaki | 
kanunun üçüncü maddesinin (H) fıkrası aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

(H) El ile yapılan kilimler, halılar ve şark 
halıları. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun kükmünü 
icraya Adliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

- • ~ ^ - > - - ^ < » -





SIRA Ns 94 
Ârapsunun Ecikağıl köyünden olup Mucurun Kabaca kö
yünde mukim Kâhya oğullarından Abbasoğlu İbrahim ve 
köse oğullarından Memetoğlu Mustafanın ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında 3/417 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet ' 24-11-930 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/665 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Şeyh Memetoğlu Aliyi para ve eşyasına tamaan öldüren Ârapsunun Ecikağıl kariyesinden 

olup Mucurun Kabaca köyünde mukim kâhya oğullarından Abbasoğlu İbrahim ve Köse 
oğullarından Memetoğlu Mustafanın idamlarına dair Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz 
ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi 
altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 
20-H-930 tarih ve 88 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen 
takdim olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar M 35 23-Üİ-193Ö 
Esas X» 3/417 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Mucurun Kabaca Köyünden Şeyh Memetoğlu Aliyi iş bulmak için gittikleri Konyadan 
köylerine avdetleri sırasında parasına tamaan birlikte başını parçaliyarak öldürdükten sonra 
cürmün izini kaldırmak ve cezadan kurtulmak maksadile maktulü kuyuya atan Kabaca Köyünden 
Kâhya oğullarından Abbasoğlu 316 doğumlu İbrahimle Köse oğullarından ve aynı sene 
doğumlularından Memetoğlu Mustafa haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde Aksaray Ağır 

Ceza Mahkemesinden ölüm cezasina mahkûmiyetlerine dair verilen kararın tasdikim ve müteakip kanunî 
muamelenin Büyük Meclisçe ifasını mutazammın Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza mahkemesinden 
verilen 12-H - 1930 tarih ve 262 numaralı ilâm Başvekâletin 24 - II - 1930 tarih ve 6/665 
numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 
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İbrahim ve Memet haklarında hükmedilmiş olan ölûm cezasınin tahfif ve tahvilini 

müstelzim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan 
mezkûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar 
verildi. 

Ad. E. R. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya Ankara Balıkesir 

Selâhettin A. Hamdı A. Saki A. İhsan Sadık 

Âza Âza Âza Âza 
Çorum Manisa Balikesir Erzincan 
Münir • Kemal O. Niyazi Abdülhak 


