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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; Saat : 1,30 

REİS — Fehmi Bey 
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Kara :ahi3arı Sohib), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim; zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve 
evrakı varide aidoldukları mahallere havale edil
di. Mütaakıben 1340 senesi Muvazenei Umumi
ye kanun lâyihasının müzakeresine başlandı. He
yeti umumiyesi hakkında Maliye Vekilinin iza
hatı istima olunduktan sonra berayı teneffüs 
celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

Fethi Beyin riyasetleriyle küşadolunarak büt

çe müzakeratma devam edildi. Muvazenei Maliye 
Encümeni namına Mazbata Muharriri Gazianteb 
Mebusu Ali Cenani Beyin beyanatını mütaakıp 
bütçenin Cumartesi günü müzakeresine devam 
olunmak ve Perşembe günü Belediye Vergi ve 
Rüsumu kanunu lâyihasiyle Köy kanunu lâyiha
sı müzakere edilmeli üzere Celseye nihayet ve
rildi. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edildi. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

1. — Bâzı teşebbüsatı iktisadiye vücuda ge
tirmek üzere İktisat Vekâletinin 1340 senesi Büt
çesine üç milyon lira tahsisat vaz'ı hakkında ka
nun lâyihası (1/445) (Muvazenei Maliye Encü
menine) 

Teklifler 

1. — Tokad Mebusu Emin Beyle yetmişiki 
refikinin, Nisabı Müzakere Kanununun altıncı 
ve sekizinci maddelerini muaddil 8 Mart 1339 ta
rihli Kanunun birinci maddesinin tadiline dair 
teklifi kanunisi (2/297) Bugün ruznameye alı
narak müstacelen müzakeresi teklif olunmakta
dır. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Mazbatalar 

1. — Malatya Mebusu Mahmud Nedim Beyin, 

şimendifer vesair inşaatı lâzime için istihkâm 
kıtaatı teşkili hakkında (2/294) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair lâ
yiha Encümeni mazbatası (Müdafaai Milliye En
cümenine) 

2. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Ereğli - Aksaray ve Aksaray - Koçhisar yolları
nın turku umumiye arasına alınması hakkında 
(2/295) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna-dair Lâyiha Encümeni maz
batası (Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenle
rine) 

3. — Edirne Mebusu Faik Bey ve rüfekası-
nın, Keşan dekovil hattının ikmali inşası hak
kında (2/296) numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası (Nafıa ve Muvazenei Maliye encümen
lerine) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Âzayt Kiramdan bâzı zevatın mezuni- I yetlerine dair Divanı Riyaset karan 

189 
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Heyeti Umumiyeye 

Âtideki esamisi muharrer azayı kiramın hiza
larında muharrer müddetlerle mezun adleri Di
vanı Riyasetçe 19 . 2 . 1340 tarihli Ondokuzun-
cu îçtimamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

Resul Sıtkı Bey (Bitlis), temdiden bir ay, 
(Tabip raporuna müsteniden). 

Cudi Paşa (Siverek), birbuçuk ay, (Tabip 
raporuna müsteniden ve 23 . 1 . 1340 tarihinden 
itibaren. 

Hulusi Bey (Karesi), temdiden birbuçuk ay, 
(Tabip raporuna müsteniden ve 24 . 1 . 1340 
tarihinden itibaren). 

Münir Hüsrev Bey (Erzurum), onbeş gün. 
. Mahmud Celâl Bey (İzmir), birbuçuk ay. 

Hamdullah Subhi Bey (İstanbul), onbeş gün, 
(14 Şubat 1340 tarihinden itibaren) 

Ali Bey (Karahisarı Sahib), bir ay. 
Ekrem Bey (Rize), bir ay. 
Rüşdü Paşa (Erzurum), yirmi gün, (29 Kâ

nunusani 1340 tarihinden itibaren). 
EMİN B. (Tokad) — Reis Bey! Efendim, bi

zim bu nisabı müzakere hakkındaki teklifimiz 
müstaceldir. Müstacelen müzakeresini teklif edi
yoruz. 
• REÎS — Efendim, bu Azayı Kiramın hizasın
daki müddetlerle mezuniyetlerini reyi âlinize 
koyacağım. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksini reye koyacağım. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

EMİN B. (Tokat) — Reis Bey, Nisabı Müza
kere Kanununun tadili hakkındaki teklifimiz de 
müstaceldir. 

.. REİS — Efendim, Nisabı Müzakere Kanunu
nun altıncı ve sekizinci maddelerine dair yetmiş-
üç imzalı bir teklifi kanuni var. Bugün müsta
celen müzakeresini teklif ediyorlar. (Kabul, kabul 
sesleri) 

BESİM B. (Mersin) — Reis Bey, bunun için 
söz istiyorum. Efendim, bu Nisabı Müzakere Ka
nununun tadiline dair olan yetmişüç âza tara
fından imza edilen takrir mebusanı muhtereme-
nin maaşının, tahsisatının tezyidine mütedairdir. 
Umumi bütçenin henüz daha müzakeresine ib-

tidar etmeden ve henüz hiçbir fasıl müzakere et
meden muhterem mebusların en evvel kendi 
tahsisatlarını hani, gümrükten mal kaçırır gibi 
kaçırmak suretiyle önceden kabul etmek doğru 
değildir. (Gürültüler), (Devam sesleri), (O 
sözü kabul etmeyiz sesleri, gürültüler) 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Sözünüzü ge
ri alınız. Gümrükten mal kaçırmıyoruz. Samimî 
vo açık olarak istiyoruz. 

BESİM B. (Devamla) — Bütçenin heyeti 
uımuım'iyoji ardaai'Lmadı. No kadar 'açığımız. Bütçe 
ne .iıle tevazün edilecektir? Bu ıkutılyen takar
rür etmemiştir. Binaenaleyh böndeniz çok rica 
ediyorum. Hiç 'olmazsa hu takrir naearı mü
talâaya alınırca umumi 'bütçenin te't'kilk ve mü
zakeresinden &cora ımüzakcırc edildin. Çimdi 
müzakere edilmedin. Bunu çek 'rica ve istirham 
ediyorum. 

REİS — Efendim! Yatmiışüç imızalı bir tefe-
'lifi 'karnini vardır. Mnstaeeliyc.it tokölif oiunu-
yo;r. Reyiâlimi'zc müracaat ediyorum. Müstace
liyetle müzakeresini kabul edenler (lütfen çille
rini kaıldırran. Aka'ni reya koyuyormı. Kabul 
etmiyenler lütfen elidini ikaldırsm. Müstace
liyetle müzakeresi kabul edildi. 

EMİN B. (Tokat) — Efendim, ımüsade 
buyuruluraa biraz izah edeyim. 

REİS — Bitti efendim. 

Efendılm. Edirne Mcılıccu Hüseyin Rıfkı Bey 
hakkımda Divan kararı var ckıunacak: 

Heyetli Umumiyeye1 

Haftalık 'mezuniyetinden tecavüzle av
det eden Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin 
sureci musaddakası menbut ıtalcr'lci Divanı Ri-
yasert n 1.9 . 2 . 1340 tarihinde münalkit ondo-
ikuzuneıı içtimai nida ledettczclkkür mumaileyhin 
tecavüz ettirdiği cnsokiız .günün mezaınCyeti ka-
nnniycGİıdon maihou'bu tenri'bedilımlş olmakla 
Heyeti Umuımiyenin nazarı tasvibine arız olu
nur. 

T. B. M. Mecl'ai Reisi 
Ali Fethi 

REİS —• EfcncYim: Edirne Mebusu Hüseyin 
Rıfkı Boy hakkındaki Divan 'kararım kabul 
edenler lütfen elerini kaldırışın. Aksini reye 
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vazediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
•baldırsın. Mezuniyeti 'kabul 'edilmiştir. 

Efendim: Dünkü ruznamomıizde Rüsumu Be
lediye Kanununun D'aihilıiye Encümcınine havale 
cdiımiş 'olan maddelerinin bakıyei müzakeresi 
vardır. 

Takrirler 

1. — Siirt Mebusu Mahmud Beyin; Ruzna-
menin otuzbirinci maddesinde bulunan Mâl îdini 
Guzatm Bey'iye İnhisarından sureti istifadeleri
ni temin eden teklifi kanuninin müstacelen mü
zakeresine dair takriri. 

MAHMUD B. (Siirt) — Efendiler: Mâlûlî-
ni Guzat hakkında, Mıoclıisiâlinıin Iher zaman iz
har buyurduğu ınefet ve şefkat hissiyatı herkes
çe malûmdur. Heyeti Goli'len'iz 'bu şefkati, bu 
hissiyatı ıher vesileden, her fırsattan bilistifade 
ibraz buyurdunuz. Şimdi Ruzınıamem'izin otu
zuncu numarasında bir llâyihai kanuniye vardır. 
O da Bey'iye İnhisarından Mâlûlîni Guzatm su
reti idardieninl itemin ve ıfcesbiıt «diyor. Bu Lâyi-
hai Kanuniyenin Marttan evvel ımüzakercskıc 
dhtiyaç vardır. Zaruret vardır. Günkü İnhisar 
İdaresi 1340 senedi Martından 'evvel Bey'iye tez
kerelerini tobdil edecektir. Bu kanunun üiüsta-
©elen müzakeresi 'kabul >cdilim<ûdlği halde Mec-
ılkiâlinıizin <el!hak daima takip buyurduğu ve 
»büyük -bir 'alâka ille iltizam ettiği Mâüûlîmn ter
fihi esasıma büyük bir darbe alacaktır. Onun 

1. — Belediye Yergi Resimleri hakkında Baş
vekâletten msvrut 1/423 numaralı kanun Uya-
hası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Rüsuımu Belediye Kanununun ba-
kıyei müzakeraCına geçiyoruz 'efendin. Rüsuımu 
Belediye Kanununun muaddel maddelerini oku
yoruz. Lütfen yazar imisiniz efendim? 

Madde 22. — Şehre ithal edilip ımağaza, 
düklkân haricinde ve çarşı pazar ve sair umumi 
mahallerde satılacak bilcümle enya Belediye 
Mle, baskül ve kantarı ife ölçülüp 'tartılması 
mecburidir. Buna mukabil alınacak resmin mik
tarı mahalli belediyesince tâyin ve bir tarifeye 
raptolunur. Tüccar beyninde vukubulan alış 
verişler ve umumi ımaha'lerdeki perakende sa-
İjşlar için belediyenin 'kile ve kantarma ımüra-

için rica «derim, bunun .'da müstacelen müzake
resi kabul edilsin. Bu hususıtakd itakriirimi de 
takdim ediyorum. 

Riyaseti Celileye 

Beyiye İnhisarından Mâlûlîni Guzatm su
reti 'istifadelerini temin ve tesbit eden ve Ruz-
namemizin otuzuncu numarasında mukayyedo-

"lan teklifi kanuni pek ziyade bir ehemmiyeti 
haizdi-. Çünkü İnhisar İdaresi 1 Mart 1340 ta
rihinden itibaren Beyiye tezkerelerini tebdil 
edecektir. Bu kanun lâyihasının Marttan evvel 
müzakere edilmemesi, Meclisi Âlinin büyük bir 
alâka ile takip buyurduğu Mâlûlînm terfihi 
lesasma büyük zarar iraz edecektir. Esasen üç 
maddelik bir şeydir. Bugün müstacelen mnıza-
ikeresinin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Siirt Mebusu 
Mahmud 

REİS — Efendim, ş'ımdi okunan takririn 
müstacelen müzakeresini reyi âlilerine koyaca
ğım. 

MAHMUD B. (Siirt) — Efendim. Bugün 
kaydı vardır. 

REİS — Tabii efendim. Bugün Mahmud 
Beyin teklif ettiği kanunun, Rüsumu Belediye 
Kanununun" müzakeresinden sonra müzakere
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın-. Ak
sini reye koyacağım. Kabul etmiyenler lûıtfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul ediLmiştir. 

caat ihtiyaridir. Çuval ve çeki ile satılacak 
olan mahrukatın vezni mecburidir. Duhuliye 
«Oiktruva» Recmi tatbiik olunan mahallerde işbu 
resim alınmaz. 

REİS — Buyurunuz Ali Cenani Bey. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendilm, 
•encümence tertibolunan bu madde, kile ve kan
tarlarla ölçülüp tartılacak mahsü'âıtıın kantar 
ve Kile Reomi belediye meclislerinin itakdirine 
bırakılmıştır. Bendeniz hunu 'erbabı ziraat için 
gayet zararlı görüyorum. Çünkü efendi1 er, bâzı 
belediyelerde yüzde onbeş, yüzde yirmiye ka
dar resim alınmış olduğunu gördük hattâ kendi 
dairei intihabiyemde İstanbul kilesine muadil 
ondan bir 'miktar fazla bir kilo buğdaydan ıma-
deni yüz para İkile ücreti alınmaktadır. Halen 

4. - MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 191 — 



t : 103 21 . 2 . 1340 C : 1 

bugün de alınıyor. Deımek ki, kıymetin altıda 
biridir. Bugün bu kadar fahiş Kile Resmi alan 
.(belediyeler var. Ve memleket içerisinde çoktur. 
Onun için Heyeti Celileniz alınacak »miktarın 
haddi âzamisini tâyin etmelidir. Âzamiden 
aşağısında belediye meclisleri ihtiyari olsun
lar ve ondan aşağısını istedikleri şekilde tak
dir etsinler. FaJkaıt Meclisi Âliniz muayyen mik
tarı yani yüzde âzaımi kaç o'lacak ise onu tâyin 
etmek lâzımdır. Bendeniz bir (takrir de veriyo
rum, kabul buyurmanızı rioa ederim. 

REÎS — Efendim; bu ekseriyetin arasını 
tesbit 'eden bir maddedir. Sonra ayrıca da 
'bir madde yağılmıştır. Onu da ayrıca okuyaca
ğız. Buyurunuz Ruşen Eşref Bey, okuyunuz. 

Madde 22. — (Ekalliyetin teklifi) Belediye 
hududu dâhilinde toptan satılan bilûmum tar
tılacak ve ölçülecek eşya belediye baskül, kan
tar, küle ve terazisi ile tartılıp ölçülmesi mecbu
ridir. Buna mukabil eşyanın satışındaki kıyme
tin yüzde yarımını tecavüz etmemek üzere be
lediye meclislerince tanzim edilecek tarifeye 
göre resim alınır. 

istanbul Karesi 
Akçuraoğlu Yusuf Mahmud Vehbi 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Efendim, Ali 
Cenaîıi Bey biraderimizin buyurdukları gibi 
yalnız (Kantar, ve bir de kile ile veznedilen) 
denmiştir 'ki yalnız kantar ve kile doğru de
ğildir ve kifayet etmez. Çünkü bâzı mahaller
de «Timin» vardır. Bâzı mahallerde (öl-
çe'k) vardır. Bunların da bu kanuna ithal 
'edilmesi lâzımdır. Çünkü her yerde madde
de mez'kûr olan ölçülerle ölçülemez. Bir de 
âzami olarak yüz para konuşulmuştu. Şimdi 
yine bunun sabıkı misillû yüzde yüz para iti
bar edilmesi lâzımdır. Yoksa belediye mecli
sine bırakılacak olurea köylü mağdur olur. Meselâ 
fukara köylünün sekiz ölçeği yani sekiz timini 
var. Bundan bir kozluk yani yüzde bir kurun 
para alıyorlar. Halbuki bu % 15 i de ge
çer yüzde yirmiyi de geçer. Bunun iç'a çolk 
suiistimal oluyor. Halka yazıktır. Her halde 
sabıkı misİllû - Yüzde yüz para - almak lâzım
dır. Maddeye bir de (ölçek) ile «Timin» 
ilâve etmek lâzımdır. Çünkü İstanbul kilesi 
kullanmak buralara mahsuL^ur. Bizim oralar
da, Antep, Maraş ve daha birçok havalide 

Timin kullanılır. Her yerde bir usul vardır,, 
yoksa belediye meclisinin fikrine bırakmak mu-
vafi'k değildir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu kile 
ve Kantar Resmi hem Belediye Resmi hem de 
ücret olduğuna göre köylülerin lehine kabul 
edilmiştir. Resim olduğuna göre tüccardan 
da alınmak lâzımdır. Köylünün getireceği 
bir çuval patetesten, üç okka, tereyağından, 
toptan sattığı surette bir kile mısırından bu 
resmi alıp da tüccarın satacağı on çuval 
patatesten, yirmi çuval şekerden harice çık
tığı vakit veyahut da birbiri arasında vu-
kubulan alım ve satımdan encümendeki ekal
liyet - kanaatleri itibariyle - bunlardan resim 
almağı mantığa ve adle muvafık görmedi. 
Çünkü gerek tüccar arasındaki itimat ve em
niyeti daha ziyade takrir ve tesbit etmek ve 
gere'k fukaranın hakkını s'yanet etmek üzere 
miktarını daha haddi asgariyi haddi âzami 
kabul etti. Yani fiyatının yüzde yarımı siy-
yanen alınsın, herkesten almsm. Fakat yüzde 
yarımdan başka alınmasın. Bu «sası 'kabul ede
rek fukara ile tüccarı ayırmıyarak bu şe'kli 
teklif etti. Böndeniz ekalliyette olduğum için 
bunun kabulünü rica ediyorum. 

REİS —• Efendim. Başka söz istiyen yoktur. 
Bir takrir vardır : 

Riyaseti Celileye 

Âtideki fıkranın maddeye ilâvesini teklif 'ey
lerim. 

Belediyelere tâyin edilecek Kile ve Kantar 
Resmi tartılacak ölçülecek eşya kıymetinin 
yüzde yarımını tecavüz edemez. 

'Gaziantep 
Ali Cenanı 

REÎS — Efendim. Evvel emirde alkaliiyetin 
teklifini reyi âlinize koyacağım. Çünkü tadil 
mahiyetindedir. 

ALÎ CENANI B. (Gaziantep) — O, ilki şık
tır. 

ZAMÎR B. (Adana) — Reis Bey! Encüme
nin ekseriyetinin tetkiifi de tadildir. 

REÎS — Efendim, encümıenin tadil şekli1 

movzuU'bahis değil. Bunu 'muaddel olmak üzere 
akalliyotin bir fikri vardır. Evvelâ onu reye ko
yacağım. AkalliycıÜn teklifini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye 'koyuyorum. Kabul 
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otmiyenfter 'lütfen 'el kaldırsın. Bir daha reye ko
yacağım. Akalliyetin fikrini kabul edenler lüt
fen ayağa kal'ksıın. (Rot sesleri) Aksini reye ko
yuyorum. Kabul <öbmiyenler lütfen 'ayağa ikal'k-
sm. Akalliyetin fl'kri kabul edilmiştir edendim. 

Efendim, şimdi bu madde tenüibo'lunduktan 
sonra Ali Oenani Beyin takririni ayrıca reyi âli
lerine koyacağım (Beraberdir sesleri) 

REİS — Efendim, simidi 'encümenden igelıen 
yirmi beşinci maddeyi okuyoruz : 

Madde 25. — Belediye hududu dâhilinde mu
kayyet çift hayvanlı Ikira binc'k arabalarından 
şehrî âzami yüz ve tek hayvanlı kira binek ara
balarından şehrî 'elli, «manda ve öküz nakliye 
arabalarından şehrî yirmibeş ve çift hayvanlı 
yük arabalarından şehrî yctnuişbeış ve tak hay
vanlı yük arabalarından şehrî yirmibeş ve yük 
bincik kira hayvanlarından şehrî :on (kuraş ve 
mıeı<kop!)on şehrî yüz para ktîfa 'olunur. Araba-
larda resim ahzmda arabaların adedine bakılma-
yıp hayvanların adedi nazarı dikkate .alınır, 
Hükümebe ait araba ve hayvanlarla ertkân, üme
ra ve zâbitan ve jandarma efradının, zabıta me-
ımurlarınm Maliye süvari tahsildarının ve (kü
çük sıhhiye memurlarının ve 'omaa'li mıemurînin 
kanunen beslemek 'mecburiyetinde bulundukları 
adedde »binek hayvanatı işbu resimden muaftır. 

Motoru oniki beygire ikadar olan kira oto
mobillerinden şehrî iklyüz ve 12 - '20 ye kadar 
şelhrî üçyüz ve fazlasından ve alelûmum kam
yonlardan beşyüz kuruş resim alınır. Zata 
mahsus otomobil ve çift ve tcık hayvanlı binek 
arabalariyle ıblnek hayvanları işbu resmin nıs
fına tâbidir. 

îşbu resim âzatai ıclup her halde miktarı be-
lediye im eclıisl erince ıtâyin olunur. Hükümete 
aidolanlar müstesnadır. 

Ziraata maihsus alelûmuım vesaiti ndkllye ve
lev bazan kiracıilııbta kullanılışa bile 'rüsumdan 
muaftır. Döl almak üzere beslenilen aygır ve 
kısraklar dahi kezalik bu resimden muaftırlar. 

Motosikletlerden şehrî elli, vetesbitlerden 
şehrî yirmibeş kuruş alınır ve bu recim ashabı
nın arzusuna taillkan belediyelerce üç ve altı 
aylı'k veya sen ellik olarak tahsil 'olunur. Polisin 
{kullanacağı motorsiklot ve pisikletler müstes
nadır. 

REİS — Söz istiyen var mı? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Reis 
Bey. Bir sual soracağım encümenden. «Ziraata 
mahsus araba ve hayvanat» deniliyor. Bundan 
maksat sırf ziraattir ki, 'köylülerin ziraat ettiği 
hayvanat mıdır, yoksa şehir 'kenarında bağ ve 
bahçıesi o'lup yani bahçıvanliıkl'a işifcigal eden 
kimselerin arabalarına ve hayvanlaVına da ta
allûku var mı ? Bu ciheti izah buyurun! 

FE'HBÎ B. (Karesi) — Evet efendim.'Geçen
de Meclisi Âliden bu maddenin tefsirine dair bir 
mazbata geçmiştir. Çünkü bu mıadde eski mad
denin aynıdır. Yalnız resimler tezyidedi'lmiştir. 
Orada mukayyet, burada musarrah olduğu veç
hile belediye hududu dâhilinde mukayyet ve be
lediye hududu dâhilinde yatakları mecvudolan 
hayvan ve saire orada zikredilenlerden Belediye 
'Resmi alınır. Binaenaleyh köylünün hayvana
tından hattâ kira iç'n dahi olsa gerek hayvan
dan ve gerek arabasından belediye resim alamaz, 
kasaba dâhilinde yatağı ve kaydı bulunmadıkça. 

Kasaba dahilindeki çiftçilere gelince : Kasa
ba ve şehir dahilindeki çiftçiler dahi senenin bâ-
zı mevasiminde asude kaldıkları sırada nakliye
cilik dahi etseler yine belediyeler resim alamaz
lar, mesele budur. 

AHMED HAMDÎ B. (Bozok) — Efendim, 
arabalar, otomobiller ve saire aylık resme tabi ol
duğuna göre bunlar sakat kalırsa veyahut işle
mezse evlerinde veyahut deposunda muattal ka
lırsa belediye yine resim alacak mı? Yoksıa işle
diği müddette mi alacaktır? * 

VEHBÎ B. (Karesi) - - Tabiî efendim, işledi
ği müddette alacaktır. Sahibi belediyeye gelir 
«Benim arabalarım amelden kalmıştır. Ben ara
bacılık etmiyorum» yahut «Ben'm otomobilim sa
kat olmuştur, satacağım. Söktüm duruyor» der 
vahut «Bakacağım, fakat işletmiyorum» der, be
lediyeye haber verir. O vakit belediye onun kay
dına ilâve eder. Bunlar uzun uyazıda maddelere 
giremez. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim, 
veni bir maddoi kanuniye müzakere ediyoruz. 
Belediye hududu dâhiline girince meselâ bir köy
den üç okka, dört okka yağ getirecek, yağ sata
cak olan o köylü belediye kantarlarını veyahut 
terazilerini aramaya mecbur o^cak mı? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, o yirmibe-
şinoi maddedir. Kabul edildi. 
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İSMAİL KEMAL B. (Devamla) — Biliyo
rum, fakat ahaliye günah ve yazıktır. Hiç olmaz- -
sa sapta geçsin. Köylüleri belediye kantarcısının 
veyahut belediye tartıcısının arkasından mı koş
turacağız? Fukarayı halkı müskilâta ve zahmete 
duçar edeceğiz, yazıktır. 

V E H B ^ B . (Karesi) —- O madde kabul edil
di. Fakat yine söyliyeyim; kasabaya gelen ve 
toptan satılan maldan, onu nerede satarsa satsm 
belediye kantariyle çektirmek zahmet değil, rah
mettir ve köylülerin lehinedir, tüccarların lehine 
değildir. 

ALÎ BIZA Ef. (Amasya) — O madde ka
bili taisbik değildir. 

ALÎ CENANI B. (Gaziantdb) — Efendim, 
belediye hududu dâhilinde işliye-n arabalardan, 
hayvanlardan alınan bu resim birçok münazaatı. 
inuciboluyör. Zürraın hayvanlarından da almak 
istiyorlar. Mütaaddit defalar emirler verildi, tef
sirler yapıldı. Bunu men'e imkân bul anamadı. 
Bunun sebebi; belediyeler bu resmi iltizama veri
yorlar. Mültezimler kıta. ras gelirse gelsin, zürra 
olsun, kim olursa olsun ondan bu vergiyi almak
tadırlar. Miktarı yüz paradır. Halbuki hayvan 
sahibi bırakıp köyüne gidecektir. Vakit kaybet
memek iç:n çıkarıp parayı veriyor. Hattâ bâzıları 
zürra olduğuna dair ellerine verilen vesikayı te-
ftoîteden kab yaptırarak boyunlarına takmışlar
dır. Tek mültezim gelip de res^m istemes'n diye. 
Bilirsiniz ki efendi'ler, aşardan daima fj'kâyet edi
yoruz. Aşardan edilen şr.kâyet münhasıran mül
tezim yüzündendir. Bu mesele de yine mültezim
lere tevdi olundukça halkı daima izacedecek-
lerdir. Bendeniz bunun doğrudan doğruya bele-
dive tarafından c'bayet ed'lmesi ve iltizama ve
rilmemesi için maddeye bir fıkra ilâvesini teklif 
ediyorum. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — 'Bendenizin de bir 
takriri vardı Reis Bey! 

VEHBÎ B. (Karesi)—Müsaa'de buyurunuz! 
Bendeniz»cevabım vereyim. Efendim Hüseyin 
Bey biraderimizin zatî hayvanlardan resim alın
maması için lbir teklifi vardır ki, 'burada nısıf 
^esinidir. Bunu Müşterek Encümen kabul etme
di. (Kendi bineği için hayvan 'besliycn adam 
Imeımleketin belediyesine ufak bir resim v^rir) 
diye takriri reddetti. O takriri kabul etmedi. 
Zaten Heyeti Celile takrirlerin heyeti umumi-
yeşini Encümene vermişti. Encümen tetkikin
i n buna taraftar (olmadı. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
Tadil takrirleri vardır. 

Riyaseti Celiyeye 

Yiı<mibeşlnci maddenin bir fıkrasında, (Zi-
raate 'mahsus alelûmum vesaiti nakliye velev ba-
zan kiracılıkta kullanılsa bile rüsuımdan muaf
tır) deniliyor. Bu fıkra alelekser 'belediyelerle 
zürra arasında ihtilâfı intacetaıekte bulunduğun
dan fıkrai mezkûrenin (Zürraın doğrudan Aloğ-
ruya umuru ziraatte veya dolayısiyle buna mü-
tefem hususatta kullandıkları araba ve hay
vanat velev bazan kiracılıkta kullanılsa 'bil;; işbu 
reısiımld'en (muaftır) suretiyle tadilini teklif ey
lerim. 

Amasya 
Nafiz 

Riyaseti Celileye 

(îşlbu resim belediye tarafından doğrudan 
'doğruya cibayet edilip iltizama verilemez) fık
rasının yirmibeşinci maddeye ilâvesini teklif 
eylerim. 

Gaziantep 
Ali Oenani 

REÎS — Ef en'dim, Amasya Mebusu Nafiz Be
yin teklifini - Encümenin bu bapta imütalâası 
var mı efendim1? - Reye koyacağım. Nazarı iti
bara alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Nazan 
itibara r.hnımıştır. 

Ali Oenani Beyin teklifini reyiâlinize vaz'e-
diyorum. Yirmibeşinci maddeye >bir fıkra ilâve
sini teklif ediyorlar. (Ali Cenani Beyin teklifi 
tekrar okundu.) Böyle bir fıkranın ilâvesini ka
bul -edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko-
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Bir da
ha reye koyacağım. Böyle bir fıkranın ilâvesini 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. Aksini 
royo koyuyorum. Kabul etmiyenler ayağa kalk
anlar. Kabul edilmemhtir. O halde maddeyi 
Nafiz Beyin nazarı itibara alman takriri muci
bince tadil edilmek üzere Encümene veriyoruz. 

Madde 32. — Belediye hududu dâhilinde is-' 
tihlâk olunacak petrolün beher kilosundan (20) 
para, benzin ve sairenin kilosundan (1), Bakü-
ranm ve mazotun beher kilosundan (2), Sanayi 
ve tababette kullanılan ispirtonun beher kilo
sundan .on kuruşu tecavüz-etmfmek; üaege>Rüsu-
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,ıoaı îstihlâMye T© belediye depolarnüia bulun
duğu .müddetçe petrolün beher sandığından ve di-

ğer.mevaddı müştailenin beher (25) kilosundan şeh
rî (5) knnışu geçmemek üzere ardiye alınır, İş
bu heamin tâyini ımiktarı belediye 'meclisine ait
tir. Ziraat bankaları vasıtasiyle ziraat için cel-
'bedilecek Işfbu mevad'dan belediye reısmi alın
maz. DepolaıUa kaldığı müddetçe ardiye Res
mi alınır. Göllerde ve nehirlerde işliyen küçük 
morakip ve veoaitde kullanılan baküra 'bu re
simden müstesnadır. (İşbu resim Duhuliye RCG-
ıminin tatbikine kadar istifa olunur.) 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, burada da 

akalliyet tarafından ispirto için on kuruşa mu
kabil yirmi kuruş kabul edildi. Esasen Heyeti 
Celilenizce madde yirmi kuruş kabul edilmişti. 
Encümence on kuruşa tenzil edildi. Fakat He
yeti Celilenizce bu on kuruş kabul edilmedi. On-
beş kuruş kabul edilmedi. Yirmi kuruş.nazarı 
mütâlâaya alındı. Akalliyet namına (20) kuruş 
da ipkasını bendeniz rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Encüme
nin mazbata muharriri yok mudur? 

VEHBİ B. (Karesi) — Yok burada. 
REİS — Efendim, encümenin noktai naza

rını yine mazbata muharriri müdafaa edebilir. 
Fakat kendisi akalliyette kalmıştır. Ayrıca ken
di noktai nazarını izah etti. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ekseriye
tin noktai nazarını izah edebilir. 

İSMAİL HAKKI B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim! Böndeniz burada on kuruşu kabulden 
ekseriyet meyanında olduğum için ekseriyetin 
bunu ne fikirle on kuruş oîarak kabul ettiğini 
arz etmek istiyorum. Birçoklarımızın hatırına 
hemen müskirat meselesi geliyor. Halbuki müs
kirat meselesi mevzuubahis değil, ekseriyetin 
burada onatmai nazarı memlekete ithal edilen 
ispirtonun ekserisinin tababette ve sanayide 
müstamel bulunmasıdır. Bunun her ikisi de 
memleket için mübrem ihtiyaçlar addediliyor. 
Bilhassa boyacılıkta buna mümasil olarak bir
çok kimyevi mevaddm hallinde kullanılıyor. 
Birçok kimyevi mevad, ispirtodan başka hiçbir 
şey ile münhal değildir. Onun için ispirtonun 
sanayide büyük ehemmiyeti vardır. Tababette
ki ise ^ehemmiyeti hiç muhtacı izah değil. Bu 

noktai nazardan on kuruş İstihlâk Resmi ü s 
göçmesini muvafık gördük ve zannederim ki; 
Heyeti Celileniz de bu noktai nazarı muvafık 
görürler. 

İHSAN B. (Ergani) — Usul hakkında söy-
liyeceğim. Efendim, ispirtodan alman resim mik
tarı burada müzakere edilemez. Çünkü geçen 
gün Heyeti Celilece, 5 -10-15 kuruş reye ko
nulmuş, kabul' edilmemiştir. Yirmi kuruş ola
rak kabul edilmiştir. Encümen bunu tekrar on 
kuruşa indirmeye salâhiyettar değildir. 

REİS — Efendim! Evvelce (20) kuruş ola
rak Heyeti Umumiyece kabul ve tesbit edilmiş
tir. Encümenin bunu tekrar on kuruşa tenzil 
için nereden salâhiyet aldığını bilmiyorum. 
Eğer bu suretle tevdi olunan bir şey, bir kere, 
iki kere, üç kere müzakere olunacak beyhude 
yere birçok vaktimiz zayi olur. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Efendim. 
Bunun birçok emsali vardır. Birçok takrirler 
nazarı itibara alınır. Fakat encümen onları ka
bule mecbur değildir. Beş kuruş olmasına dair 
bir takrir geldi, reye kondu, kabul olunmadı. 
On kuruş olmasına dair bir takrir reye kondu, 
kabul edilmedi. Onbeş kuruş olması için verilen 
takrir kondu; bu da kabul edilmedi. Yirmi ku
ruş alınmasına dair olan takrir kabul edildi. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Encümen 
teklif edebilir; hakkı vardır. 

REİS — (20) kuruş olarak kabul edHmişti. 
Binaenaleyh kabul edilen bir mesele tekrar na-
sil kabul olunur? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey! 
Tekrar reye koyacak mısınız? Koymıyacak mı
sınız ? 

REİS — Reye koymakta mazurum. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) _ Nasıl olur 

efendim? Bu nazarı itibara alman bir takrirdir. 
Şimdi de madde şeklini almak için reye konması 
lâzımdır. Leh ve aleyhinde söylenecektir. 

REİS — Efendim! Otuzikinci maddede He
yeti Celileniz tarafından rüsum yirmi kuruş ola
rak tesbit edilmiş iken encümen tarafından on 
kuruşa tenzil edilerek madde tanzim edilmiş. 
Akalliyet fikri'; İspirto Resminin yirmi kuruşta 
ifasıdır. Bunu reyi âlinize koyacağım. Sonra 
maddeyi reye vaz'edeceğim. İspirto Resmini 
yirmi kuruş olarak kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen* 
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ler el kaldırsın. îspirto Resminin yirmi kuruş 
olması kabul edilmiştir efendim. O halde mad
deyi bu şekii ile reyi âlinize koyuyorum : Mad
deyi bu şekli ile kabul' edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim. Bir tak
rir takdim ediyorum. 

REİS — Efendim, Gümüşane Mebusu Zeki 
Beyin bir takriri vardır : Gerek Ziraat Ban
kası vasıtasiyle ve gerek zürra tarafından celp 
ve ithal olunacak mevaddı müştailenin Beledi
ye Resminden muafiyetini teklif ediyorlar. 
Madde reye konduktan sonra verilmiş bir tak
rirdir. Reyinize koyuyorum. Nazarı dikkate 
alınacak olursa ayrıca maddeye ilâve olunur. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendim, madde 
de yalnız bir mesele vardır. Ziraat bankalarının 
celbedeceği mevaddı müştaile ziraat içindir. Zi
raat bankalarının veyahut ziraat ashabının doğ
rudan doğruya getireceği gazın bundan istisna
sını teklif ediyorum. Herkes ziraat vasıtasını 
alet etmek ve ona fazla para vermek, mecburi
yetinde değildir, zannederim. Köylü kendisi bu
nu yapamazsa Ziraat Bankası vasıtasiyle bunu 
yaptırsın. Meselâ bir tüccar ziraat için getirir
se - kendisinin getirmek salâhiyeti elinde olur
sa - bunu ne için muaf tutmıyalım? Bunda ada
let var mıdır? Teklifimi kabul etmenizi rica ede
rim. 

REİS — Efendim! Zeki Beyin teklifini re
yi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Otuzikinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Encümence tadil edilen yirmibe-
şinci madde şu şekli almıştır : 

Madde 25. — Belediye hududu dâhilinde 
mukayyet çift hayvanları kira binek arabala
rından şehrî âzami yüz ve tek hayvanlı kira bi
nek arabalarından şehrî elli, manda ve öküz 
nakliye arabalarından şehrî yirmibeş ve çift 
hayvanlı yük arabalarından şehrî yetmişbeş ve 
tek hayvanlı yük arabalarından şehrî yirmibeş 
ve yük ve binek kira hayvanlarından şehrî on 
kuruş ve merkepten şehrî yaz para istifa olu
nur. Arabalardan resim ahzinde arabaların ade
dine bakılmayıp hayvanların adedi nazarı dik

kate alınır. Hükümete ait araba ve hayvanlarla 
erkân, ümera ve zâbitan ve jandarma efradı
nın, zabıta memurlarının, maliye süvari, tahsil
darlarının vo küçük sıhhiye memurlarının ve 
emsali memurinin kanunen beslemek mecburi
yetinde bulundukları adedde binek hayvanatı 

•işbu resimden ma'fuvdur. Motoru oniki beygire 
kadar olan kara otomobillerinden şehrî ikiyüz 
ve 12 - 20 ye kadar şehrî üç yüz ve fazlasından 
vo aMûmunı kamyonlardan şehrî beş yüz ku
ruş Resim alınır. Zata mahsus otomobil ve 
çift ve tek hayvanlı binek arabalariyle binek 
hayvanları işbu resmin nısfına tabidir. İşbu 
resim âzami olup her mahalde miktarı belediye 
meclislerince tâyin olunur. Hükümete aidolan-
lar müstesnadır. Çiftçilerin doğrudan doğruya 
umuru ziraat veya dolayısiyle bunun müteferri 
hususatta kullandıkları araba ve hayvanat ve 
kamyonlar, velev bazan kiracılık da kullanılsa 
bile, işbu resimden muaftır. Döl almak üzere 
beslenen aygır ve kısraklar dahi kezalik bu re
simden muaftırlar. Motosikletlerden şehrî elli, 
vcloDbitlcrdcn şehrî yirmibeş kuruş alınır ve 
bu resim ashabının arzusuna taliken belediye
lerce üç ve altı aylık veya senelik olarak tah
sil olunur. Polisin kullanacağı motosiklet ve 
pisikletler müstesnadır. 

REİS — Efendim, maddeyi bu şekilde reyi-
âlinize koyuyorum. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim, otomobil1 

unutulmuş. Son kanunda bu da olacaktır. 
MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Ziraatte 

otomobil kullanılmaz, kamyon kullanılır efen
dim. 

ZAMİR B. (Adana) Bu da vasıta, bilhassa 
vesaiti nakliyedir efendim. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, 
otomobil binek için, kamyonlarda nakliye için 
kullanılır. Kamyon kabul ettik. Binaenaleyh şa
hıs için gidip - gelme için ise o zata mahsus ve 
nısıf ücrete tabidir. Eğer köyde ise zaten resme 
tabi değildir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Beyefendi, bi
nek hayvanların istisnası hakkındaki teklifimi 
reye koyunuz. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim, Mazbata 
Muharriri Beyefendinin söyledikleri gibi değil
dir. Çiftlikte kullanılan otomobil pek çoktur. 
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Hattâ buharlı makinanm mahiyetinde otomobil 
bulunur. Benzin taşır. Taş ve saire taşır. Be-
yeiendi kamyon 1 - 2 , 3 - 8 tonluğa derler.. 

VEHBİ B. (Karesi) — Ona kamyonet derler. 
ZAMİR B. (Devamla) — Böyle ücyüz, iki-

yüz kiloluk şeylere kamyon denmez, bunlar ufak 
arabalardır. Makinalarm suyunu, ötesmi, be
risini taşır. Binaenaleyh bunlar ihmal edilecek 
şeyler değildir. Ziraatte istimal edilecek oto
mobillerin de istisna edilmesini teklif ediyorum. 
Bendeniz ziraat hususunda diyorum, keyif için 
demiyorum. -

REiS — Efendim, bu madde müzakere olun
du ve tadil takrirleri de reye konuldu, encümene 
gitti, encümen de bu şekilde tesbit etti. Evvelce 
tadil takrirleri okunurken niçin o zaman müta
lâanızı bildirmediniz? 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim, o zaman 
takrir vermiştim. 

VEHBİ B. (Karesfi) — Encümenin yaptığı 
kayıt muvafıktır. (Bilcümle vesait, diyor.) Fa
kat otomobili kabul etmedi. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bil
cümle vesaiti nakliye, kamyonet de dâhildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Otomobil hassaten 
müzakere edildi ve kabul edilmedi. Çünkü oto
mobiller yalnız binmek içindir. Artık köye git
mek için, iki teneke gaz yağını köye götürmek 
için, köyden iki çuval fasulye getirmer: için 
kullanılacak otomobillere zannederim ziraatte 
kullanılıyor, denilemez. Yalnız kamyonetler ile 
kamyonlar vardır. Onu da kabul ettik. 

ZİYA Ef. (Erzurum) — Vehbi Beyefendi, 
ümera ve zâbitanın beslediği hayvanat niçin is
tisna edilmiştir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, onun tayyı 
teklif edilmiştir. Fakat onlar kanunen beslemek 
mecburiyetinde olduğu için... 

ZİYA Ef. (Erzurum) — Kanunen mecbur 
olan fukara vardır ki, ihtiyaç dolayısiyle bes
lemek mecburiyetindedir. O ihtiyaç daha müb-
remdir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz 
Müşterek Encümen Reisi sıfatiyle burada söy
lüyorum. Bendeniz, de zatıâlinizin fikrindeyim. 
Kendi fikrime göre cevap vereceğim; bu da 
doğru bir şey olmıyacaktır. Mazbata muharriri 
olan Çatalca Mebusu Şakir Bey teşrif etmiş

lerdir. Fakat buna taraftar olanlar ekseriyettir. 
Ekseriyette olan arkadaşlar çıkar cevap verirler, 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Zâbitan, hayvanla
rını vazife başında kullanıyorlar. 

ZÜLFİ B. (Diyarbakır) — Efrat ve tahsildar
larla zâbitan hayvanları müstesnadır. (Bunlar 
misillû memurlar) deniyor. Bu memurlar kim
dir? 

VEHBİ B. (Karesi) — O memurlardan biri
sini buraya ithal ettik. Küçük sıhhiye memur
ları. Meselâ korucular, kır bekçileri, süvari mü
başirler ve ilâh.. 

REİS — Efendim, maddeyi reyi âlinize vaz'-
cdiyorum. Encümenden gelen şekil ile maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Madde kabul edilmiş
tir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, tarifeye 
maalesef bugün iki saat uğraştık, yine çıkarama
dık. Tafife Pazar gününe kalacaktır. 

EMİN B. (Tokat) — Müstacelen müzakeresi
ni tahtı karara aldığımız Nisabı Müzakere Kanu
nunun şimdi müzakeresini istirham ederim. 

REİS — Hayır efendim, şimdi karar verilen 
mâlûlîni guzata aidolan Kanunu müzakere edece
ğiz. 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, 19 Teşri
nisani 1337 tarihli Beyiye hakkının ve gişe me
murluklarının malûl gazilere tahsisi hakkındaki 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tadili 
hakkındaki teklifi kanuni (2/284) ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

Esbabı mucibe 
2 . 2 . 1340 

Beyiye İnhisarının mâlûlîni askeriye ve ev
lâdı şüheda ve malûlü mütekaidine hasrü tahsi
si hakkındaki 19 Teşrinisani 1337 tarihli Kanun
dan bugüne kadar mâlûlînin de kâfi derecede 
istifade edemedikleri ve mâlûlînin terfihi maksa-
diylc yapılan bu kanunun mâlûlînin menfaatine 
hadim bir şekilde olmadığı tahakkuk etmiştir. 
Çünkü ekser mâlûlînin köylerde ikamet eyleme
leri, kasabada bulunanların da kâfi sermayeye 
malik olmamaları yüzünden müstakil bir dükkân 
küşadiyle beyiyecilik yapmalarına mâni olmakta
dır. İşbu inhisarda mâlûlînin istifadelerini temin 
için kabiliyeti tatbikiyesi pek asan olan teklifi 
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kantininin Mart iptidasına kadar cneümenlerce 
tetkik vo Meclisi Âlice tasdikini arz ve teklif ey
leriz. 

Rize Siird 
Ekrem Mahmud 

10 Teşrinisani 1337 tarih ve 163 numaralı 
Kanuna m'iacyyol Kanun 

Madde 1. — 19 Taşrinisani tarih ve 163 nu
maralı Kanumun birinci ve ikinci maddelerinde 
tadâdolunan malûl gazilere ve şüheda evlât! a ri
na vo malûl mütckaidlerc tahsis edilen bayilik
lere bunlardan alctderacat talip zuhur etmedi
ği takdirde eşhası saireye Beyi'iyo Tezkeresi ve
rilebilir. Bu takdirde muayyen olan bey'iyenin 
yalnız sülüsü malûl .gaziler menfaatine İnhisar 
İdarelerince bittevkif her ay gayelerinde mun
tazaman Ziraat bankalarına tevdi «olunur. 

Madde 2. — .Maddei sabıkaya tevfikan tev
kif 'olunacak meblâğ Ziraat bankalarınca ma
lûl gaziler hesabı namiyle küşadedilccck bir he
sabı cariye bilkayıt ertesi günden itibaren fa
ize tâbi tutulur. İş bu faizin miktarı tuvdiati 
saireye verilen faizlerden % 1 fazladır. 

Madde 3. — Ziraat Bankası çnbclcrmdc bir 
sone zarfında inhisar idareleri teslimatından 
teraküm edecek mdbalir»- faizleriyle birlikte erteni 
senenin birinci ayı zarfında Ziraat Bankası Ic'r.;-
rci Merkoziycsinde hesaben temcrkvrî ettirilerek 
aynı müddet de Müdafaai Millîye Vekâletinden 
malûl gr.'zilerin isim, şöhret ve mahallî ikamet
lerini roübcyyin tarnim ve mezkûr bankaya, ir
sal ^lnaıaeak defter mucibince mâlûi gizlici aba
sında bingûna farkı nisbet nnzarı itibara alın
maksızın taksim olunur. Ancak bir seme zarfın
da bey'iyeden terakümeden nu baliğ yalnız o 
sene içinde bayilik etmiven malûl .gaziler 'bey
ninde taksim olunup bilfiil veva tevkif suretiyle 
bayiliği edenler bundan ımüstefidokmazlar. 

Madde 4. — Ziraat Bankası maddei sabıka 
(veçhile her mâlûlliıı hissesine isabet edecek mik
tarı kendi ıgubclcri marifetiyle bulundukları ka
za dâhilinde beyiye tezkeresi almadığı mahallî 
inhisar idarelerimden muta vesr.ikle sabit olan 
müstehekkinc yodden beyod tevzi eyler. 

Madde 5. — Ziraat Bankasına iş bu h'z-
metten dolayı masraf veya komüsyon namiyle 
hiçbir §ey verilmez. 

Madde 6. — î.ş bu kanun 1340 senesi Mart 
iptidasından muteberdir. 

Madde 7. — İş bu kanonun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye, İktisat ve Maliye vekilleri 
memurdu:'. 

Riyaseti Cclilcye 
Mâlûlîni Guızâtı askeriye ile evlâdı şüheda 

ve malûl 'mütekaidine 19 Teşrinisani 1337 tarihli 
Kanun ile tahsis edilen Devlet inhisarındaki 
'beyiye hakkında mâlülînin kâfi derecede istifa
de 'edemedikleri cihetle mezkûr kamunun birin
ci ve ikinei maddelerine zeylen Riza Mebusu Ek
rem ve Siirt Mebusu Mahmut Beyler tarafın
dan teklif olunan Lâyihai Kanuniye -Encümeni
mizin 18 . 2 . 1340 tarihli ihtimamda Maliye 
Vekili namına encümenimize (gelem varidat Mü
dürü Lütfü (Beyin huzuriyle müzakere ve tetkik 
olumdu. Mâlûlîni askeriyenin kısmı âzami köy
lü olan efrattan ibaret olması ve şehirlerde ve 
(kasabalarda ikâmet eden mâlûlîni askeriyenin 
ibâyjlik için mu'ktazi sermayeye mâlik olmama
ları ve kanunun üçüncü maddesine tevfikan 
verilecek altı maaş nispetindeki itl'barın kâfi 
gelmemesi dolayısiyle 'bu kanundan mâlülînin 
istifadelerini temin edecek .gayenin hâsıl olma
dığı sarahaten sa!bit olmuştur. Nitekim İstan
bul'da 1339 senesi iptidasında 2 500 tütüncü 
dükkânı olduğu halde bu miktar bin ibeş yüze 
tenzil edilmiş 'olmasına rağmen ancak mâ'lûlîn 
ve evlâdı Şühedadan yüz eîîi talip zuhur et
miş ve mütebakisi sivil bayiler eline bizzaru-
re terk edilmiştir. Mâlülînin bu suretle ziyaa 
uğrıyan menafiinin ıkısmen temini için Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekâletlerinin şayanı şükran 
mesaisi neticesinde •gayriresmi surette sivil ba
yilerden hissei ıbayiyenin sülüsünü mâlülîn na
mına almak suretiyle menfaatlerinin teminine 
çalışılmış ise de şu muamelenin bir kanuna 

müstenidolmamasmdan İnhisar İdarei- Umumi-
yesi 1340 senesi zarfında da ;bu muameleyi 
cebren tatıbika muktedir olamıyacağmı resmen 
beyana mecbur olmuştur. 1339 senesi zarfında 
İstanbul'da tatbik edilen bu muamelenin Tür
kiye'nin diğer aksam ve 'bilâdmda icra ve infaz 
edilememesinden mâlûlîne hasrü tahsis edilen 
beyiye hakkından muntazır olan menafii ta-
mamiyle heder olmuştur. İstanbul'da tecrübe 
edilen netayiei taübikıyesinin temin eylediği 
fevaid itibariyle bu cihetin umuma teşmili., ezher-
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cihet muvafık görülmüş ve Maliye Vekâleti de 
hu suretle ittihaz olunacak tedabiri cedide de
laletiyle malilimin temini ıhukuuknun ımümkün 
"olabileceği kanaatini perverde eylemi} olmasın
dan bu haptaki teklifi kanuni bittetkik t a dilen 
ve ittif alda kabul edilmiştir. İnhisar idaresi Mart
tan itibaren (Bermudibi Nizamname) Beyiye 
tezkerelerini teeridetmek mecburiyetinde oldu
ğundan iş bu teklifi kanuninin müstaceliyet 
karariyle tercihan. Mart'm hululünden evvel 
Meclisi Âlice müzakeresini arz ve teklif eyleriz 
ve süratle tetkik edilmak üzere hermucibi emir 
ve havale Kavanini Maliye Encümenine takdim 
eyleriz efendim. 
Müdafai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Vekili 
İzmit İzmit 

Mustafa Mustafa 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf 

10 Teşrinisani 1337 tarihli Kanuna müzeyyel 
Kanun 

Madde 1. — 19 Teşrinisani 1337 tarihli ve 
116 numaralı Kanunun birinci ve ikinci madde
lerinde tadadolunan malûl gazilere ve şehit ev
lâtlarına ve malûl mütekaitlere tahsis edilen ba
yilikleri bunlardan aledderecat talip zuhur etme
diği takdirde eşhası saireye Beyiye Tezkeresi ve-
rllobilir. Bu takdirde muayyen olan beyiyenin 
yalnız sülüsü malûl gaziler menfaatine inhisar 
idarelerince bittevkif her ay gayelerinde munta
zaman Ziraat bankalarına tevdi olunur. 

Madde 2. — Maddei sabıkaya tevfikan tevdi 
olunacak mebaliğ Ziraat bankalarınca, malûl 
gaziler hesabı namiyle küşadediîccek bir hesabı 
cariye bilkayıt ertesi günden itibaren faize tâbi 
tutulur. İşbu faizin miktarı tevdiatı saireye ve
rilen faizlerden dûn olamaz. 

Madde 3. — Ziraat Bankası şubelerinde bir 
sene zarfında inhisar idareleri teslimatından te
raküm edecek mobaliğ faizleriyle birlikte bayilik 
etmiyen mâlûlîn menfaatine sarf edilmek üzere 
ertesi senenin birinci ayı zarfında Ziraat Ban
kası İdarei Merkeziyetinde hesaben temerküz et
tirilir. 

Madde 4. — Ziraat Bankas:nın işbu hizmetin
den dolavı masraf veya komüsyon namiyle hiçbir 
"gey verilmez. 

Madde 5. — İşbu kanun 1340 senesi Mart ip
tidasından muteberdir. 

Madde 6 . — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye, İktisat ve Maliye vekilleri me
murdur. 

20 Şubat 1340 
Müdafaai Milliye 

Encümeni Reisvekili Mazbata Muharriri 
İzmit İzmit 

Mustafa Mustafa 
Kâtfp Âza 

Zonguldak Ordu 
Yusuf Recai 
Âza Âza 

Kastamonu Ertu^ruî 
Hal id Rasim 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? (Hayır ses1 eri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler hltfen <el kaldırsın. Ak
sini reve vaz'edeceğim. Kabul etmiyrnler lütfen 
el kaldırsın. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Boy'iye hakkında ve gişe memurluklarının 
nâ'.ûl gazilere tahsisi hakkındaki 19 Teşrini

sani 1337 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 

Madde 1. — 19 Teşrinisani 1337 tarihli ve 
116 numaralı Kanunun birinci ve ikinci madde
lerinde tadadohman malûl gazilere ve şüheda ev
lâtlarına ve malûl mütekaitlere tahsis edilen ba
yiliklere bunlardan aledderecat talip zuhur etme
diği takdirde eşhası saireye Bey'iye Tezkeresi ve-
n'lcıbilir Bu takdirde muayyen olan bey'iyenin 
yalnız sülüsü malûl gaziler menfaatine inhisar 
idarclecince bittevkif her ay gayelerinde mun
tazaman Ziraat bankalarına tevdi olunur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — iler ay 
gayelerinde denemez, (Her ay gayesinde ola
caktır.) 

REİS — Her ay gayesinde deriz. 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — 116 nu

maralı Kanun deniyor, kanunda numara istemez, 
oradaki numarayı hazfetmek lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hayır, 
bu usulü bendeniz üç sene evvel teklif etmiştim. 
Bu usul sayesinde gayet muhtasar muameleler 
görülmektedir Asıl tarihe hacet yoktur. Bilâkis 
yalnız numaraya lüzumu katı vardır. 

~ 199 — 



I : 103 21 . 2 . 1340 O : 2 

REİS — Efendim, (Gayelerine) yerine (Ga-
yes'nde) denecektir. Ve numara hazfedilecek, 
yalnız tarih zikredilecektir. Bu suretle maddeyi 
reylâlinize vaz'ediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Ders:m) — Bütün 
Meclisten çıkan kanunlar arz ettiğim gibidir. 

REİS — Efend'm, maddeyi bu suretle kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lüt
fen el 'kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Maddoi sabıkaya tevfikan tevdi 
olunacak mebaliğ Ziraat bankalarırca malûl ga
ziler hesabı namiyle •kihadcd'lccok bir hesabı 
carive bilkavıt ertesi günden itibaren faize tâbi 
tutulu*'. Inbu faizin miktarı tevdiatı saireye ve
rilen faizlerden dûn olamaz. 

REİS — Efend'm, bu maddeyi avnen reyiâli-
nizo vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aks'ni reye vaz'ediyorum. Knbul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde avnen kabul edildi. 

Madde 3. — Ziraat Bankası şubelerinde bir 
»ene zarfında İnhisar idareleri teslimatından te
raküm edecek mebaliğ fa/zleriyle birlikte bayilik 
etmiyen mâlûlîn 'menfaatine oırf edilmek üzere 
ertod ©enenin birinci ayı zarfında Ziraat Ban
kası İdarei Merkeziyesinde hesabon temerküz 
•ettirilir. 

REİS — Efrnd'm; söz ılstiyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyoruim. 
Kabul edenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul etmi-

REİS — Celse küşadedilmiştir. Müstacel le-
vayih ve tekâlifin celseteyn arasında aidcilduğu 
encümene havale edilerek Heyeti Umumiyeye 
malûmat verilmedi hakkında Nizamnamede mu-
foarrer salâhiyete binaen 

yenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Ziraat Bankasına işbu hizmetin
den dolayı masraf veyahut kamüsyon namiyle 
hiçbir şey verilmez. 

REİS — Söz iatiyen yar mı (Hayır sesleri) 
maddeyi aynen reyinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — tş;bu kanun 1340 senedi Mart ip
tidasından muteberdir. 

REİS — Bu 'maddeyi 'kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde .aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. —• İşbu .kanunun icrayı ahkâhmı 
Müdafaa! Milliye. İktisat ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Bu 'maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldıranı. Maddeyi kabul etımiyenler lütfen el 
'kaldıksın. Kabul ediknüştir. 

Kanunrn heyeti umumiyetini reyinize vaz'e
diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
olrrmııştur. 

On 'dakika teneffüs 'etmek üzere Cebeyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,25 

Tezkereler 
i. — Darüleytamlar bütçesinin muhtelif fu-

sul ve mevaddı beyninde vekaletçe yapılan mü
nakaleye Divanı Muhasebat tarafından itiraz 
edilmekte olduğundan bu bapta bir karar ittiha? 

ÎKÎNGÎ GELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,00 

REİS — İsmet Bey 

KATİPLER : Mahmud Bey (Siird), Ragıb Bey (Zonguldak) 
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z% hakkında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kaletinin tezkeresi (3/225) 

R E I 3 — Muvazene! Maliye Encümenine tev
di edilmiştir. 

Takrirler (Devanı) 

2. — Tekirdağ Mebusu Cemil Bsyin, Müski
ratın ve şarapların tehiri imhasına dair teklifi 
kanuninin müstacelen müzakeresi hakkında tak
riri. 

RElS — EferJdi'm; ruznam>cmizi'n '29 ncu nu
marasında >münderiç teklifi kanuni hakkında 
bir taikrir vardır; okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Men'i Müskirat Kanunu mucibince serveti 

m:i"'liyeyi himayeden imha cdi'irniyerek Avru
pa'ya ihracına munau.de edlkeı şarapilar ve mii's-
(kiratîin-oenei hazıra Şubatının nihayetine ka
dar imhadan 'k'Vnrja'iı tahtı teminde ise de bu 
müddetin hulüYlro birkaç gün kaldığından ve 
halbriki müskhr t Vergici ha^lkırda derd'eti te
zekkür 'Kr lâyiha 'mevcut bulrjr.duğiTr.da.n aınz-
kûr lâyihanın Meelk.ee intacına kadar kcaıafls-
sa.bı'k müdahhar 'müskiratm imha.Ginrn tehiri ve 
bu. suretle milyonlara varan serveti miiliycnln 
maıhvtolmnkt'an (kurtariilmaıı lâzTndır. (Bu bapta 
nıznamenin 29 ncu muddcclndrıki kanunun he
men şimdi ımüzak erenini ve bcç dak',ka:hk 'bir iş 
•olan hu meşgale ile hu mühim, işin 'görülaıccini 
tekliıf ederim. 

Tekirdaği) 
Cemil 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim; Tekir-
dağı Mebusu Muhterem 'arkadaşımız Cemil Be
yin bu taikrirde ki, talebi ile bendeniz de bir 
hayflı alâkadar 'Oİdum. Bu menelıe, serei hazira
nın nihayetinde, Şubatın son gününe 'kadar is-
tiıına edilen bâzı müdahhar müciklrat varmış. 
Bunda birçok Rumelili eşhası münferide alâka
dar olduğu gibi buharca Mütokaidîmi Askeriye 
Şorkctİ de alâkadarmış. Eğer hu münkirat za
manının hululü olan Şubatın son gününe kadar 
ıböyle ktisnai muamele ile tahtı muhafazaya 
alınmazsa M^n'i Müskirat Kanunu mucibince 
imhaya mâruz kalacakmış. He.il.buki müskirat
tan resim alınması hakkındaki 'kanun henüz der
desti müzakere olarak bulunuyor, (bu kanunim 
anüzakercGİ neticesinde şekli katî tebellür ede
cektir. O şökli katinin müzakeresinin teahhu-
rundan dolayı - meselâ Martın 2, 3, 5 nci günü 

o kanun müzakere edilirse - birçok achabı 'em
vale aidolan şaraplar ve müskiratı saire ımahve-
dileccik ve bu suretle serveti miTlıiyeye 'aidolan 
bu servet heder olmak tehlikesine mâruz kalacak
tı:'. Buna mâni olmak için - arz ettiğim gibi - esas 
kanunun şekli katisi tesbit olununcaya kadar is
tisnaya aldolan muamele devam etsin! Esasen 
buna dair bir teklifi kanuni vardır ki, encü
menden çıkmış. ve ruznameye alınmıştır. Bu ka
nunun şu 3 - 4 gün zarfında neticei katiyeye ik
tiranı tabiîdir. Binaenaleyh kanun çıkıncaya ka
dar tehiri imhası hususunun Hükümet memurla
rına tebliğ edilmek üzere müzakeresini teklif edi
yorlar. Çok mus'p bir tekliftir, bendeniz de işti
rak ederim. Zaten 3,5 dakika zarfında intacedi-
lecok bir çeydir. Hemen müzakere edilmesini rica 
ederim. 

REİS — Efendim, takrir, ruznamcmlzde mev-
cudolan teklifi kanuninin müstacelen müzakere
sinden ibarettir. Demin Heyeti Celilenlzln müs
tacel ruznameye aldığı kanunu müteakip bu tek
lifin de bıryün mibakeres ni kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamenîn cnüçüncü numarasına ait bir 
takrir daha var okunacaktır : 

3. — Antalya Mebusu Ahmcd Saki Beyle on-
bc] refikinin, Keskin Fabrikacı hakkındaki Kü
tahya Mebusu Reccb Beyin tahririyle İhtisat En
cümeni mazbatasının müstacelen ve ter cihan mü-
zaheresine dair tahriri 

Riyaseti Celileye 
Millî teşebbibatı iktisadiyemizin şayanı hima

ye bir numunesini teşkil eden Keskin Fabrikası 
kibritlerinin temini revacı hakkındaki takrir ile 
İktisat Encümeninin olbaptaki mazbatası ruzna-
memizin 12 nci maddesini teşkil etmektedir. Ge
rek takririn ve gerekse mazbatanın, marülarz 
müossesei milliyenln âtiyen inkişafını müemmen 
tedabiri ihtiva ettiği derkâr ise de bu tedabirin 
semerebahgolması bunların biran evvel karara ik
tiran etmesine vabeste olup ruznamedeki sırasına 
intizar, maksadın fevtini müntecolacağmdan bu
na mahal kalmamak üzere mezkûr maribatanm 
müstacelen ve tercihan müzakeresini arz ve teklif 
ederb. '21 . 2 . 1340 

Antalya Ertuğrıü 
Ahmed Saki - Dr. Fikret 
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Zonguldak 
Halil 

Artvin 
Hilmi 
Çorum 

Mustafa 
Kângın 

Talât 
Dersim 

Ahmed Şükrü 
Siird 

Halil 
Erzurum 

Ziya 

Karahisan Saüb 
İzzet Ulvi 
Dersim 

Feridun Fikri 
Kayseri 

Sabit 
Erzurum; 

Rüşdü 
Ankara 
Şakir 
Muş 

Osman Kadri 
Erzurum 

Cazim 

REİS — Efendim: Bunun da dem!n kaibul bu
yurduğunuz tekliften sonra müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler' lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — N icabı Müzakere Kanununun altıncı ve 
sekizinci maddelerine dair teklifi kanuni (2/297) 

REİS — Ruznamemizde Nisabı Müzakere Ka
nununun altıncı ve sekizinci maddesini muaddil 
8 Mart 1339 tarihli Kanunun birinci maddesinin 
tadiline dair teklifi kanuni vardır: 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — Nisabı Müzakere Kanununun al

tıncı ve sekizinci maddelerini muaddil 8 Mart 1339 
tarihli Kanunun birinci maddesi berveçhiati ta
dil olunmuştur. 

Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Azasına senevi üçbin altıyüz lira tahsisat ita olu
nu-'. 

Madde 3. — İşbu Kanun Mart 1340 iptidasın
dan itibaren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu Kanun Büyük Millet Mecli
si tarafından ic?a olunur. 

Nisabı Müzakere Kanununun balâda gösteri
len maddei muaddelesinin arz olunduğu veçhile 
talinin bugünkü ruznameye alınarak müstaeelen 
müzakeresini teklif eyleriz. 

8 Şubat 1340 

Kastamonu 
Emin 
Çorum 

F'eridRecai 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

Kozan 
Ali Saib 
Elâzin 
Mustafa 

Gazianteb 
Kılıç Ali 
Menteşe 

Tunus Nadi 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Van 

Münip 
Elâziz 

Hüseyin 
Bayazıd 

Şefik 
Rizo 
Ali 
Van 

Hakki 

Mu^ 
Ali Rıza 

Rize 
Ahmed Fuad 

Dersim 
Ahmıcd Şükrü 

Mu? 
llyas Sami 

Konya 
Mustafa 
Adana 

Mehmed Kemal 

Kângın 
Yusuf Ziya. 

Bozok 
Avni 

Zonguldak 
Ragıb 
Bolu 

Şükrü 

Kastamonu 
Vclcd Çelebi 

Van 
İbrahim 

Niğtb 
Galib 

Antalya 
Ahımed,Sâki 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 
Kırşehir 
Mahbub 
Kütahya 

M. Ragıb 
Kırkkilise 

Fuad 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Kângın 
Talât 

Mardin 
Necib 
Mardin 

Abdürrezzak 
Mardin 
Dervig 

Gümüşano 
Veysel Rıza 

Maraş 
Mithat 

Muş 
Chman Kadri 

Tokad 
Mustafa 

Kastamonu 
M. Fuad 

Siird 
Halil Hulki 

•Urfa 
Şeyh Saffet 

Malatya^ 
M. Hilmi 

Yozgat 
Süleyman Sırn 

Dersim 
Feridun Fikri: 

Malatya 
Reşid 

İzmir 
Ahlmcd Haoıdi 

tnmit 
İbrahim 

Orchr 
Halil Recai 

Siverek 
Kadr i 
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Bolu 
Dr, Emin Cemal 

Denizli 
Necib Ali 
Aksaray 

Neşet 
Bursa 
Ref et 

Çanakkale 
Şükrü 

Aksaray 
Sesini Atalay 

Ürfa 
Ali 

İstanbul 
Ali Rıza 
Tralbzıon 

R&hmİ 

Mustafa 

Yozgat 
Ahmed Haımdi 

Canik 
Talât 
Biga 

Mehmet 

Bolu 
Gevat Abbas 

Gaziantep 
Ferid 

Mardin 
Yakup Kadri 

Sivas 
Rahmi 

Malatya 
Hacı Bedir 

Niğde 
Halit 

ZEÎCt B. (Gümüşane) — Muhteremi arkadaş
lar, Nisabı Müzakere Kanununun altıncı ve se
kizinci <mad!deleri yerine kaim iolmak üzere tan
zim olunan birinci maddede şu sarahati kanu
niye vardır : «Büyük Millet Meclisi müstemh'-
ren münakit bulunduğu müddetçe azasına 
1 M&rtt 1358 tarihinden itibaren ışehrî Ski yüz li
ra tahsisat iıtâ 'olunur.» 'Tahsisat nıese&esini mü-
îzalcere etmezden 'evvel bendeniz bir defa teklif 
«•diyorum !ki 'bugün: Teşkilâtı Esamiye Kanunu 
ibJrtaıkım. ımevaddı muhtevidir. Acaba 1340 se
nesi zarfında ibiz, yani Büyük Millet .Meclisi 
<müstem!İiîırieın devam edecek midir, yoiksa etmi-
yecıek inedir? 

EMİN B. (Tofead) — Tahsisat • meselesi baş-
tea, .istimrar ımıesıellesli başka. 

ZEKİ B. i(Devamia) Müsaade ıbuyurunuz, 
ben latöcl'iğıiim. veçlhile sıöyliyeyim. Tahsisat me
selesiyle bu nüesıelıe başka değildir ibeyef en diler. 
Bu 'onun (içimde dâhildir. Eğer biz müs'temir-
ren ıdevıam 'edeoaksıek vaziyet bankadır. Yoksa 
bugün Teşkilâtı Esasiye Kanununun yeni ıfces-
!bit oluna/n ımadeieri mucibince, Meclisin içtimai 
dört veyahut 'altı ay davamda tahsisat meselesi 
değişir. 

REİS — Zdki Beyefendi! Bu madde ıta'dil 
ed'Em%tir, maddeti ımttaddele vardır. 

ZEKİ B. (Devamla) — Bununla beraber 
Heyeti CeMlemizie §unu <&rz edeyim iki şimdiye 

kadar :aîmı§ okluğumuz tahsisat senevi (2 400) 
lira değil (4 800) liradır. Zira, bu devrei inti-
bahiye netieesilınde iki defa infcilıaboılunan 'zeva
tı muhterelmıe (4 800) lira almışlardır. Şu hal
de (200) (lira alınacak yerde 400 lira aümak 
icialbediyor. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EF. (İsparta) — Şahıs
lar değişmiştir lefendim. 

ZEKİ B. (Devamla) — Efendim, leşibas hak--
ikında bir şey ısöyleımiyoırum. V<e bendeniz kim-
sıenin izeti nefsine dolkunımıuyorum. Yalınız şunu 
nazarı dikkatiâlinize iarz etmielk isteriim İd bu 
gün istinadetmiş 'olduğumuz Ibüyük Mr millet 
vardır ve ibiz o büyük milletin efkârı umumiye-
isini de tuazan dilkikate almaya nnteelburruz. Biz 
-«ilayüsei a'mımana yef al» değiliz. Biz; nalıncı ke
seri -gıilbi 'hep Ikendi tarafımıza yontuyoruz. (Bu
nu :kabul letmiyoruz sesleri) (GürültüOıer, ayak 
patırtıları) (Geri alsın sesleri) 

Efendiler, sözümü ıg-eri almam. Ayak patır-
ıtılarına >çoik teşekkür ederim İd 'bu benim için 
büyük bir iltifattır. Biz; paranın ıfaızûa alınma
sını düşüneceğimize, paramın 'kabiliyeti iştirai-
yesini çoğaltmaya çalışalım. Memleketin mena-
fii umumiyesi namıma Iböyle yapmamız icajbeder 
ve Hükümetin düsturu esasisi (budur. Tuz Res
mine zıaım yapmaktan vazgeçtiniz. Mieni Müski
rat Kanununu da ilga ebmiyeliım. O ızaman bu 
tahsisatın ben de sizinle ıberaber lehinde bulu-
•nurum. Efendi inamını verdigı'ımıiız .zavallı 'köy
lünün sırtına dark para 'zammetmeyi ve kendi 
tahsisatımıza Ibir miktar daha zamnıeıtımeyıi sizin 
eîikârı ıimıumiyenin viadanıaıa ıterlk 'ediyorum 
'efendiler. 

CELÂL NURİ >B. (Gelibolu) — Efendim,-
Zeki Bey arkadaşımız; Mecliste istismar ve 
ademii'sıtismar ğülbi ıbir mesele mevzuubahsetti. 
Encümende 'kararlaştırılmış olan bir madde He
yeti Umumiyede ,kabull edilmedikten sorma ibu 
mevzuubahsoilamaz. Şunu da arz 'edeyim iki 
Meclisin istimrarını ımuhül leneümende hiçbir 
lâyiha yapılmamıştır, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Meclis 
dakikasını (kimseye vermez. 

REŞID AĞA (Malatya) — Efendim; Zeki 
Bey biraderimiz bir iki mütalâada 'bulundular. 
Bendemiz de tondan dolayı (bir iki 'söz söyliyece-
ğim. Zeki B^eyin imlavzuıulbahsettiği maddei ka-
mi'niye 'başfoa suretle tadil 'edilmiştir. Yani o 
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ikanun Isalma'maştır. «Mebuslar iki defa tahsisat 
alıyor» diyar. 

Efendiler; (bir (mebusun müddeti hitam bu
lur ve o Meclis tfcshedilirsıe 'tekrar yerii '"bir rnıe-
Ibu's geldiği ıvalkit, o imıücıeddeden geldiğinden 
dolayı bir 'ay da (kalsa, iki iay da îkadısa, üç ay 
da kalsa tam tahsisat iaflur iki Ibu, ütedûnberi te-
aımülü (kadîmdir. Kanunu Esaside vardır. Her 
Parlâmentoda büyledir. Avrupa •hükümetlerinde 
•de höyledir. Onun içtin Zeki (Beyefendinin mü
talâaları gayrivarilttir. 

ZEKİ !B. ('Gümüşjane) — (Beş yüz ilira yapa-
Oam. 

EMİN <B. (Tokad) — Reis Beyefendi. Takri
rimi izah iadeyim. 'Müsaade 'büyürsünüz. 

REİS — Buyurunuz r 
EMİN (BEY (Totkad) — Arkadaşîkır, Heyeti 

Cdliılenize arız Ye takdim. olunan teıklidii kanuni
min mahiyeti pelk sarih Ve lösıaıs'en ımüabet bulun
duğu cihetle fazla ımâruzata ımalbal olmadığına 
ıkaianiiım. (İşitilmiyor ıseısleri) teiknar edeyim. 
Heyetli Oelifcnize arz ve talktım, olunan teklifi 
kanuninin mahiyeti pelk ısariih Ve 'esasen jmüsbet 
bulunduğu cihetle fa'zlla mâruzâta nmaıhıaJl olama
dığı fcanıaatimdeyim. 

Şukadar iki ımalûimuiıhs'anınız, Ikanunilar, lü
zum ve iktiza, üzerine vaz'ı 've tâdil edlılir ve bu 
da ahkâmın lezmıan (ile ıtelheddül 've tegayyür ede
ceği Ikavaidi esalsiyesinden mülhemdir M işte fbu 
tösasıata tevfikan 5 Eylül ;13316 tarihli Nisabı Mü
zakere Kanununun (buigıüın tadili teklif (edilen 
tö ncı ve 8 mel ımadeilerıi 1!7 Şubat 13(37 ve 9 
MJaırt '1339 tarihlerinde ımütesefeileın taidil edi 
lmiştir. İşte Ibu gaye ve ttnüessirıatı istihdaf öden 
teklifi vâkıın (kabulü ide ızaruridir. 'Binaenaleyh 
teklifimizin taalbulürniü istirham 'ederim. (Kâfi 
telleri) 

REİS — Kifayeti inıüzalkere halikında takrir 
•vardır : 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere ikâfidir. Maddelere geç'ilmeslM 

teklif 'ederim. 
21 Şubat 1340 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

REİS — Efendim : Kanunun heyeti ıımu-
miyesinin müzâkeresini kâfi görenler .lütfen el 
kaldırsın. Kâfi görmiyenler el kaldırsın. Müza

kere kâfi görülerek maddelere geçilmiştir. 
Nisabı Müzakere Kanununun altıncı ve seki
zinci maddelerini muaddil 8 Mart 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesinin tadiline dair 

Kanun 
Madde 1. — Nisabı Müzakere Kanununun 

•altıncı ve sekizinci maddelerini muaddil 8 Mart 
1339 tarihli Kanunun birinci maddesi herveçhi-
ati tadil olunmuştur. 

REİS — 'Birinci madde hakkında söz isti
yen var mı? Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etıniy enler el kaldır
sın. Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
azasına senevi üçbin al'tıyüz lira tahsisat ita 
•olunur. 

REİS — ikinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri.) Efendim : İkinci mad
deyi aynen reyiâl'iriize vaz'ediyorum. İkinci 
maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyen'lcr el 'kaldırsın. Kalbul edilmilştir. 

Madde 3. — Işhu kanun Mart 1340 iptida
sından itibaren meriyülicradi'r. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
yok mu? Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Üçüncü madde ka'bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS — Efendim; (bu madde hakkında söz 
istiyen yok. Kabul edenler 'el 'kaldırsın. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın. Aynen kabul edil
miştir. Kanunun heyeti umumiy esini tâyini 
esamiyle ve yoklama suretiyle- reyiâlmize vaz'-
ediyorum. Kabul 'edenler (beyaz kabul etmiyen
ler kırmızı rey puslası vereceklerdir. 

Efendim; istihsali ara hitam bulmadan 
evvel reylerini istimal etmiyen rüfeka lütfen 
istimal etsinler. İstihsali arâ '»muamelesi hitam 
bulmuştur. 

Tasnifi arâ neticesine kadar diğer teklifi 
kanunilerin müzakeresine baş'lıyalım. 

Meni Müskirat Kanunu mucibince Türkiye 
haricine çıkarılmak üzere iddihar edilmiş olan 
müskirat ve şarapların tehiri1 imhası hakkın
daki teklifi 'kanuninin müzakeresine başlıyo
ruz : 

3. — Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ'ı Me
busu Cemil beylerin, Meni Müskirat Kanunu 
mucibince Türkiye haricine çıkarılmak üzere 
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iddihar edilmi§ olan müskirat ve şarapların te
hiri imhası hakkında (2/287) numaralı teklifi 
kanunileri ve Muvazenei Maliye ve Adliye, en
cümenleri mazbataları. 

Riyeseti Celileye 
14 Eylül 1336 tarihli Meni Müskirat Ka

nununun Trakya ve İstanbul'da tatbikinden 
Sonra Türkiye haricine çıkarılmak üzere su-
verj muhtelife ile zapt ve iddinar edilmiş olan 
müskirat ve şarapların henüz Avrupa ile mü
nasebeti maha'llerince ticariyemizin inkişaf ede
memiş olmasına mebni harice çıkarılamıyan kıs
mının kanunun maddei maksusasına tevfikan 
imhasına teşebbüs edilmekte bulunduğu vâki olan 
müracattan anlaşılmaktadDr. Ha'Ibuk.j bunların 
birbuçuk, iki ay sonra tamamen ihraciyle nak
de tahvili mümkün ve imhası halinde bir mil
yon lirayı tecavüz eden 'bedellerinin heba ola
cağı derkâr bulunduğu gi'biı Hükümet 1340 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanuniyle bu bapta 
'bir inhisar tesisini teklif etmekte olduğundan 
zikrolunan Muvazenei Umumiye Kanununun 
Meclisi Âlice kabulüne 'kadar işbu müskirat 
ve şarap stoklarının tehiri imhası halkın ve 
Hazinenin menafiini müstelzim olduğundan 
buna mütaallik berveehi zir mevaddı kanuni-
yenin müzakere ve kabulünü arz ve teklif ede-
(TİIZ. 

Meni Müskirat Kanunu mucibince Türkiye 
haricine çıkarılmak üzere iddihar ed'lmiş 

olan müskirat ve şarapların tehiri imhası 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 14 Eylül 1336 tarihli Meni Müs
kirat Kanununun istihlâstan sonra tatbik olun
duğu mahallerde meımaliki ecnebiyeye ihraç 
fcaydiyle mevcut ve müdahhar olup elycvm hail
ce çıkarılmamış olan müskirat ve şarapların 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
iktisabı katiyet eylemesine kadar imhası tehir 
olunur. 

Madde1 2. — îşbu kanun tariki neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — îşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Edirne Mebusu 
Pai'k 

Tekirdağı Mebusu 
Cemil 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Meni Müskirat Kanunu mucibince Türki
ye haricine çıkarılmak üzere iddihar edilmiş 
olan müskirat ve şarapların tehiri imhası hak
kında Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ Me
busu Cemil Beylerin teklifi kanunisi Encüme-
nimizce ledettetkik esas itibariyle şayanı mü
zakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdimine karar verildi. 

Encümen Reisi Namına 
Ahmed Saki 

Kâtip 
Necip Ali 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmed Saki 

Âza 
Mardin 

Abdürrezzak 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Men'i Müskirat Kanunu mucibince Türki
ye haricine çıkarılmak üzere iddihar edilmiş 
olan müskirat ve şarapların tehiri imhası hak
kında Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ Me
busu Cemil Beylerin encümenimize havale Du
yurulan teklifi kanunisi mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Muvazenei Umumiye Kanununun yedinci 
maddesiyle encümenimizce müskiratın Dev
let inhisarı şeklinde idaresi teklif edilmiş ol
masına binaen kanunu mezkûrun müzakere 
ve intacına kadar müdahhar müskirat ve şa
rapların tehiri imhası menfaati Hazine nok-
tai nazarından muvafık görülerek bermucibi 
havale Adliye Encümenine takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni namına 

Saruhan 
Reşad 

Kâtip 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Mazbata Muharriri 

- Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 
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Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Men'i Müskirat Kanunu mucibince Türki

ye haricine çıkarılmak üzere iddihar edilmiş 
olan müskirat ve şarapların tehiri imhası hak
kındaki teklifi kanuni, Olbaptaki Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte kıraat 
ve müzakere edildi. 

Meselâ, memleket haricine ihracedilmek 
üzere iddihar kılınmış şarap ve müskiratın 
tehiri imhasından ibaret olmakla münhasıran 
mahiyeti maliye ve idariyeyi haiz olup esası 
da Muvazenei Maliye Encümenince tasvip kı
lındığından encümenimizce ittihazı .karara 
mahal görülemediği mütalâasiyle Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına 

Kastamonu 
Mahir 
Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 
Âza 

Mersin 
Besim 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Bayezid 
Şefik 
Âza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

REİS — Efendim; teklifi kanuninin heye
ti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsınlar. Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Meni Müskirat Kanunu ' mucibince Türkiye 
haricine çıkarılmak üzere idhar edilmiş olan 
Müskirat ve şarapların tehiri imhası hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 14 Eylül 1336 tarihli Men'i 
Müskirat Kanununun iştihlâstan sonra tatbik 
olunduğu mahallerde memaliki ecnebiyeye ih
raç kaydiyle mevcut ve müdahhar olup elyevm 
harice çıkarılmamış olan müskirat' ve şarap
ların 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun iktisabı katiyet eylemesine kadar imha
sı tehir olunur. 

REİS — Birinci madde ıhakkmda söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi aynen 
reyi 'âlinize yaz'ediyorum. Kabul edenler lüt

fen el /kaldırsın. Kafoul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Birinci madde aynen kabul edlimiştir. 

Madde 2. — İşlbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci madde hakkında sö;z istiyen 
var mı? (Hayır .sesleri). İkinci maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen. 
el 'kaldırsın. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. İkinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili Memurdur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Üçüncü maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen -el kaldırışın. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü madde
de aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini aynen reyi âli
mize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 'el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kanunun 'heyeti umumiyesi «kabul edilmiştir. 

Keskin Kibrit Fabrikası hakkındaki teklifin 
müzakeresine geçiyoruz : . 

4. — Kütahya Mebusu Receb Beyin, Millî 
teşebbüsaü iktisadiyemizin sayam himaye bir 
numunesini teşkil eden Keskin Fabrikası kibrit
lerinin temini revacı hakkında (4/143) numa
ralı takriri ve İktisat Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Memleketimizde mülhim ve mezkûr (bir te

şebbüsü iktisadinin semeresi <olan Keskin Fabri
kası kibritlerinin bilhassa Ankara piyasasında 
ımâruz .'kaldığı fecî âkıfbete kemali teessürle mut
tali 'oldum. İşittiğime tgöre merkezi Hükümete 
en yaıkın bir kazada salhilbi teşebbüs ve kıymetli 
bir kaç zatın zadei faaliyeti olarak vücuda ge
tirilen kibritlerde bandrol meselesinden ve şeh
rimiz piyasasındaki ecnebi kibritlerin fiyatları
nın şevki rekabetle «gayet ucuz bir dereceye in
dirilmesinden dolayı satılamamaya mahkûm ol
muş ve 'imalâthane terki faaliyete meöbur ola
cak «bir vaziyete "girmiştir. En âcil ve en lüzum
lu ihtiyacatımızı teşkil eden kurşun kalem, iğ
ne, iplik, amerikan bezi, şeker vesaire gibi me-
vad meyanmda bulunan kibritin memleketimiz
de imali hususunda sebkeden teşebbüs ve tec
rübe bu suretle mahkûmu akamet (olursa diğer 
hususlarda feyizli (teşebbüslerin başlaması ta
mamen imkânsız bir hale gelecektir, Mesaili ik-
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tisadiyede sahibi vukuf bir mebus olmadığıım 
için biu ''hayati mesai! hakkında müspet bir tek
lif arzından âciz bulunmaktayım. Maımafili bu 
meselede Meclisi Âlinin lakayt kalmasını caiz 
görmediğim için işbu talkririm üzerine Maliye 
ve iktisat Vekillerinin de huzuruyla Heyeti 
Umumiyede tmüstacelen bir müzakere küşadedi-
lerek millî teşehbüsatı iktisadiyemizin şayanı 
himaye bir numunesini teşlkil eden Keskin (kib
ritlerinin beheımahal temini revacını kâfil .ola
cak bir karara vasıl okunması ve bu ısuretle em
sali teşe'bbüsat erbabının faaliyete sevik ve teşdi 
•edilmesini arz ve teklif ederim efendim. 

31 . 12 . 1339 

Kütahya Möbusu 
Receb 

İktisat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Oelileye 
Memleketimizde mühim ve ımeşkur bir teşeb

büsü ilktisâdiyenin semeresi olan Keskin Fabri
kası kibritlerinin Bandırol meselesinden şehri
miz piyasasında ecnebi kibritleri fiyatlarının 
şevki rekabetiyle gayet ucuz bir dereıceye in
dirilmesinden dolayı satılamıyarak 'imalâthane
nin terki faaliyete mecbur olacak, bir vaziyete 
düşmüş olduğundan, bahsile millî tebebbüsatı 
iiktisadiyemizin şayanı himaye bir nüımuntesini 
tetşkil eden Keskin kibritlerinin beheımahal te
mrini revacını kâfil olacak bir karar ittihazını 
mutazammın Kütahya Mebuısıu Receb Bey tara
fından ita olunup Heyeti Umumiyeden eneüme-
initmize havale buyurulan takrir İktisat Vekâ
leti müsteşarı ve Sanayii Müdürü Umumisi ha-
ızır olduğu halde 'enicülmenimizce mütalâa ve 
ımüzalkere olundu. 

Sanayi ve Mesai Müdiri Umumisi tarafın
dan Keskin Kibrlit Fabrikası üıak'kında mahal
linde tetkikatta bulunmak üzere izam olunan 
memuru mahsusun raporundan mezkûr fabrika
nın sureti tesisi ile halihazırının berveıçhi âti' 
olduğu anlaşılmıştır. 

Harb senelerinde hariçten gelen kibritin 
yüksek fiyatla olduğu bür zamanda ihtiyacatı 
dâhiliyeyi ımehımaemkân tatmin etmek üzere 
Hükümetin teşviki ile fabrikaya muktazi ser
mâye Keskin eşrafından Yahya Bey tarafından 
vâz'ı ve hususatı fenniye Sabrı Bey tarafından 
dsruhde olunmak suretiyle mumaileyima bey

ninde aikdolunan şirket ımudarebe neticesinde 
1338 senesi yazında Yalıya Beyin maşkatı resi 
olan Keskin ikasaibasında fabrikanın tesisine 
teişebbüs olunmuştur. Fabrikanın tesisine mü
başeret edildiği sırada hariçten alât ve ede
vat ımevaddı kimyeviye tedariki hususundaki 
(müşkülâttan dolayı fabrikanın teessüs ve işlet
mesine mulktazi 'levazım ve makinalarla ımevaddı 
iptidaiye! kimyeviyenin Ikâlmilen mahallinde 
imâli cihetine gidilerek 'elde edilen bâzı resim 
ve kataloglar ianesi ve Keskin Fişek Fabrİka-
smnın yardımiyle makina ve âlâtm inşasına ve 
kibritin terkibine dâhil olan mevalddı kimyevi
yenin tedarik ve imâline tevessül olunmuştur. 
Keskin'de velev basit de olsa yeniden makina ve-
alâıtı inşa edecelk atelyelerin adeımiımevcudiyeti, 
levazımın ımevkudiyeti yüzünden imal veya 
istihsali 'matlûp 'bir 'alet veya ımaddeİ kimyeviye 
için binlerce liraya malolan birçok tecrübelerden 
sonra 1339 senesi nihayetlerine doğru gayet 
iptidai vesait ile elde edilen dûn kemiyetteki 
imalât mevkii furuhta vaz'edilmiştir. Ancak 
ımahrumiyet senelerinin ilcasiyle vücuda geti
rilmiş olan bu nakıs ve iptidai vesait ile elde 
edilen mamulâtm maliyet fiyatı pek yüksek ve 
miktarı dstihsalâlt ise pök dûn olduğundan 
ve bu suretle devamı faaliyette imkan görüle
mediğinden imalât tatil edilerek Sabri Bey te-
tebbuatta bulunmak üzere Almanya'ya azimet
le avdetinde orada elde ettiği bâzı formüller 
sayesinde mevaddı kimyeviye ıslâh ve yeniliden 
bâzı alât ilâve ve bâzıları da tâdil «dilımek su
retiyle yapılan ıslahattan sonra senei hazıra 
bidayetinde yeniden imalâta ımubaşeret olun-
muştuı*. 

Keskin Kibrit Fabrikası Keskin kasabası 
dâhilinde isticar olunan bir bina derununda 
tesis edilmiş solup fabrikada kibrit üzerinde gö
rülen bilûmuım ameliyat bâzı ufak tefek ımaki-
nacılıkla ianesiyle ve kamilen el kuvveti ile 
yapılmaktadır. Mevaddı iptidaiyeden ağaç, çr-

; vardan Kaman, Kırşehri, Beyobası tarafından 
tedarik edilmekte, vesair ımevaddı iptidaiyenin 
bir Ikısmı mahallinde istihsal ve tedarik edil-
melkte ve kışımı diğeri İstanbul'dan celbolun-
ımaktadır. Fabrikanın elyevm istihsalâtı yevmi 
ikibin kutu raddesindedir. Yalnız mevcut 
alât ve makinalar arasında tevazün elde edilecek 
veçhile bâzı ufak tefek tadilât ve ilâvat ya-

'pildığı ve amele miktarı tezyidedildiği tak-
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dirde bugünkü istihsal altı yedi ımisl'ine iblâğ 
edilebilir. Hülâsa/ Keskin Kibrit Fabrikası fab-
rikacılığm bugünkü terafkikisi karşısında 'hiçbir 
kıyımeti iktisadiyeyi haiz olımıyan bir müessese-
den ibarettir. Fabrikanın bugün ımevcut ve iki-
b-in lira kadar kıymet tahmin olunan demirbaş 
eşyalarına nisbet edilecek olursa sahipleri ta
rafından sarfolunduğu beyan olunan yirmibeş-
bin lira sermayenin tamamen birtakım tecrü
belere feda edildiğği anlaşılır ve fabrikanın 
'bugünkü şekliyle müsmir surette devamı faali
yetine ve tcıminii rebaîbete imkânı iktisadı ımev
cut değildir. Yalnız bütün vesaitten mahrum 
olara'k bir fabrika tesisine teşebbüs edi'ımesi ve 
ifbu teşebbüste günbegün hadis olan envai müş
külâta karşı sebat ve azimle hareket edilerek 
velev iptidai de olsa hiç yoktan bir ımüessese 
ımeydana getirilmesi herhalde şayanı taikdir bir 
.kıymeti (maneviyi haizdir. 

İstîma edilmek üzere davet olunan fabrika 
müesseslerinden Sabri Bey, mezkûr fabrikayı har
bin mahrumiyetlerle malî seneleri zarfında ihti-
yâcatı dahiliyeyi velev kısmen olsun tatmin mak-
sadiyle ve hariçten uzun müddet kibrit gelmiye-
ceği mülâhazasiyle tesis ettiklerini ve Keskin ka
sabası civarında kibrit imaline elverişli kavak-
ağaçları meveudolup Akdağ ormanlarından da 
mebzulen kereste tedariki kabil olduğunu ve kib
rit imali için lâzım olan mevaddı iptidaiyeden fos
forun mahallinde kemikten istihsal olunmakta bu
lunduğunu ve kaolin, civarda ve pota imaline sa-
lih porselen de Keskin'e birbuçuk saat mesafede 
Sarılar köyünde mevcudolduğunu ve elyevm elle
rinde bulunan vesaitle elde ettikleri kibritleri hiç
bir kâr etmiyerek sattıkları cihetle kibrit imalâ
tında devam ve mamulâtı ecnebiyeye rekabet et
mek imkânsız olduğunu ve fabrikanın asri bir 
şekle ifrağı için cem'an 6 125 İngiliz lirası kıyme
tinde ma İtinalarla teçhizi lâzım ise de fabrikanın 
tesisine teşebbüs ettikleri esnada hariçten makina 
celbi abluka dolayısiyle mümkün olmadığından 
bütün levazımı potalarına varıncaya kadar mahal
linde tedarik mecburiyeti karşısında sermayeleri
nin kamilen bu uğurda feda edilmiş olması hase
biyle mezkûr makinalarm tedarikine kendilerince 
imkân bulunmadığını izah eylemiş; ve Hükümetçe 
kendilerine makinalarını tedarik imkânı bahsedil
diği ve Keskin, Ankara, Kastamonu, Yozgat, Kır
şehir, Kângırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Si
vas, Amasya ve Tokad havalisini de cami mmta-

kada diğer bir kibrit fabrikası inşasına müsaade 
olunmadığı ve İstihlâk Resminden affolundukla
rı takdirde yevmiye yüzbin yani senevi otuz mil
yon kutu kibrit imal edebileceklerini beyan ey
ledi. Balâdaki mütalâat ve izahat encümenimizce 
tetkik ve teemmül olundu. 

Elyevm başlıca İsveç, Çekoslovakya, Belçika 
ve İtalya'dan ve hattâ ibir miktar da Bulgaristan'
dan memleketimize ithal olunan kibritin miktarı 
bir sene zarfında istifa edilmiş olan Bantrol Res
mine ve gümrük istatistiklerine nazaran senevi 
130 milyon kutuyu mütecaviz olup bunun için de 
harice senevi lâakal bir milyon lira gitmekte ve 
beher elli kibriti havi kutudan yirmi para Band
rol ve üç para da Gümrük Resmi istifa olunmak
tadır. Kibritin başlıca mevaddı iptidaiyesi mem
leketimizde mebzulen bulunduğu gibi basit olan 
imalâtı için elzem makina ve vesaitin tedariki de 
azîm sermayelere mütevakkıf olmadığı cihetle is
tihbar edildiğine göre elyevm Hükümete bâzı ec
nebiler müracaat ederek memleketimizde bir imal 
ve füruht inhisarı almak üzere teklif atta bulun
malarına rağmen kibrit istlhsalâtmm memleketi
mizde teşvik ve imalâtı millî sermaye ile Türk 
müteşebbislere tevdi etmek Encümenimizce muva
fık görülmüştür. Şu kadar ki, kibrit istihlâkatımı-
zın yekûnu yalnız İsveç'in kibrit istihsalâtı umu-
miyesinin elli' veya altmışta biri raddesinde ol
duğuna nazaran memleketimizde kibrit imalâtına 
ciddiyetle mübaşeret olunduğu halde ecnebi kib
rit müstahsilini piyasamızın kendilerine ciddî bir 
surette kapamakta -olduğunu 'gördükleri anda kib
rit fiyatlarını maliyet fiyatının pek dûnunda da
hi satarak istihsalâtı dâhiliyemize şiddetle rekabet 
edecekleri kaviyyen melhuz bulunduğu cihetle her 
halde kuvvetli bir surette himaye edilmediği tak
dirde memleketimizde kibrit sanayiinin teessüs ve 
idamesi mümkün olamıyacağına kanaat 'getiril
miştir. Ancak Keskin Kibrit Fabrikası gibi ipti
dai ve nakıs vesait ve usullerle çalışan müessesatı 
smaiyeyi himaye etmekten hiçbir fayda mutasav
ver olmadığı gibi edilecek fedakârlık da heder 
edilmiş olduğu bedihi bulunmakla beraber mem
leketin en buhranlı günlerinde hazin fedakârlık
lar ihtiyariyle yoktan tesis edilen mezkûr fabri
kanın müteşebbisleri - emsaline nümunei imtisal 
olmak ve halkımızın kudret ve cesareti teşebbüsi-
yesini tezyid ve himmetlerini tebcil etmek noktai 
nazarından - her halde şayanı himaye görülmüş 
olmasına mebni evvelemirde mezkûr fabrikanın 
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en son sistem makinalarla teçhiz ve fennî ve asri 
bir şekle ifrağ edilerek hali faaliyete isaline mua
venet lüzumunda encümenimiz müttefiktir. 

Bu bapta Hükümet namına hazır bulunan ze
vat tarafından da A^erilen izahattan ve encüme-
n'imizce durudiraz icra kılman müzakerattan son
ra mezkûr fabrikanın hali tekemmüle isali ve ida-
mei faaliyeti zımnında berveçhiati teshilât ve hi
mayenin icrası lâzmrgeleceğine kanaat 'getirilmiş
tir. 

1. Fabrikaya muktazı makinalann İktisat 
Vekâleti vasıtasiyle sipariş edilip mahalline ka
dar isali ve fabrikanın tesisi ve işletmesine ve
kâleti müşarünileyhaca nezareti mütemadiye ifası. 

2. Makinalar bedelâtmm Hükümet tarafın-
. dan ve ikraz suretiyle tesviyesi. 

3. Onbin lira işletme sermayesinin ikrazı : 
Mezkûr fabrika sahiplerinin elyevm ellerinde mü-
tedavil sermaye bulunmadığından makinalar 
Hükümet tarafından ikraz suretiyle tedarik olun
duğu halde dahi fabrikanın faaliyete getirilmesi 
için sermayei mütedavileye ihtiyacı katî olduğu 
nazarı itibara aîmarak makinalar için edilecek 
masarif ve fedakârlığın akim kalmamasını temi-
nen bir miktar da işletme sermayesi ikrazı ten-
sibedilmiştir. 

4. Grorek makina bedelâtmı ve gerek işletme 
sermayesinin İktisat Vekâletince tertibedilecek 
şartname ile % 8 faizle ve on sene zarfında tedi
ye edilmek üzere Ziraat Bankasının usulü veçhile 
müsavi taksitlere raptı ve karşılık olarak makina-
lrala arazi ve akaarlarmm terhin edilmesi. Teşvi-
ken ita edilecek olan sabit ve mütedavil sermaye
nin bilâkaydüşart itasından ise mutedil bir faiz 
ile ve emlâk vesaire terhini suretiyle ikrazı daha 
faydalı ve müessir olacağı mütalâa kılınmıştır." 

5. İktisat Vekâletince tanzim olunacak şart
name de irae edilecek numune ve muvafık olarak 
imal olunacak elli kiibriti havi beher kutu için beş 
sene müddetle on para resim itası. Beş sene 
hitamından sonra İktisat Vekâletince ihtiyaç 
görülecek olursa Millet Meclisine müracaatle 
bu müddet temdidedilebileceğinden yalnız beş 
sene kâfi görülmüştür. 

6. Alât ve makinalann nakli için Hükü
metçe şifendiferlerde Hükümete mahsus tari
fenin tatbiki. 
' 7 . Teşviki Sanayi Kanunundan istifade

sinin teşrii. Bu cihet Hükümetçe dertesti bu
lunmaktadır. 

8. Makina bedelâtiyle işletme sermayesi 
ve verilecek muaveneti naktiye İktisat Vekâ
letinin Teşviki Sanayi faslından tesviye olu
nacaktır. 

9. Müzakerat esasında bâzı memleketler
de kabul edilmiş olduğu gibi memleket, Ma-
natıka tefrik edilerek beher mmtaka dâhilin
de yalnız bir kibrit fabrikasının tesisine mü
saade edilmek usulünün bizde de tatbiki mev-
zuubahsedilmiş ise de bu cihetin ariz ve amik 
tetkikiyle ileride müracaatlar taaddüdettiği 
takdirde Hükümetin bu bapta bir teklif hazır
laması muvafık görülmüş ve ancak elyevm 
Keskin kibrit fabrikası yegâne kibrit fabri
kası olduğu cihetle kibrit imalâtı için ileride 
manatık usulü kabul edilecek olursa bu fab
rikaya da bir mmtaka tefriki tabiî oldulundan 
şimdilik ayrıca bir mmtaka tefrikine hacet 
görülmemiştir. 

Berveçhiibalâ müsaade ve muavenetlerin 
icrası takdirinde fabrikanın memleketimizin sar
fiyatı umumiyesi olan yüz otuz milyon kutu kib
ritten otuz milyonunu temin ve memaliki eene-
biyeden vürudedecek kibritler ile rekabet ede
rek idamei faaliyet edeceği şüpheden azade 
bulunmaktadır. 

Keyfiyet Heyeti Umumiyece de tensip ve 
kabul buyurulduğu takdirde mevaddı iptidai-
yesi memleketimizde mebzulen mevcudolup 
hemen bilcümle memaliki mütemeddine biz
zat istihsal edilmekte olan kibritin bizde de 
millî bir müessese! iktisadiye tarafından istih
saline ve bu yeni şubei sanatın memleketimiz
de esasgir olmasına ve inkişaf olmasına hiz
met edilmiş :t)laıcağı mâraziyle Heyeti Umıımi-
yeye takdim kılındı. 

İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mahmud Celâl 

Kâtip 
Ertuğrul 

Ahmed İffet 

Âza 
Kayseri 

Naci 

İzmir 
Mustafa Eahmi 

Âza 
Kozan 

Ali Sadi 

Âza 
Bolu 

Şükrü 

Âza 
Konya 

Hacı Bekir 
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REİS — İktisat Encümeni mazbatası hak
kında söz istiyen var mı? (İzahat versinler 
sesleri) 

MUSTAFA RAHMİ B. (İzmir) — Efendim, 
okunan esbabı mucibede izahatı kâfiye var
dır. 

IvEİS — Efendim, esbabı ınur.ibesi mufas
saldır, ve şimdi kıraat olunmuştur. Hükümet
çe muvavenet kabul edilmiştir. Dokuz numa
raya kadar olan İktisat Vekâletinin teklifin
den ibarettir. Binaenaleyh teklif hakkında 
mütalâa dermeyan etmek istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) Mazbatayı tasvip buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Tasvibetmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Mazbata tasvibedilmiştir. 

Efendim, Köy Kanununun müzakeresine ge
çiyoruz, 

5. — Köy kanunu lâyihası (1/299) ve Dâhi
liye ve Adliye Encümenleri müşterek mazbata
sı. (6/651) 

16 . 12 . 1339 

Meclisi Riyaseti Celilesine 
Köylerin hıdemat ve varidatı mahalliyesi 

ile zabıta! belediyesi ve muhtar ve ihtiyar mec
lisinin usulü intihap ve hakkı kazasını tâyin 
ve tesbit etmek suretiyle köylere şahsiyeti 
mâneviye bahşederek köylerin ihtiyacı hâl 
ve zamana 'göre temini terakkileri esbabının 
istikmali zımmında Dâhiliye Vekâleti celile-
since tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 
16 . 12 . 1339 tarihli içtimaında Meclisi Âliye 
arzı takarrureden lâyihai Kanuniye ile esba
bı mucibe lâyihası leffen takdim kılınmış ol
makla iktisabı kanuniyet etmek üzere muame
leyi muktaziyenin ifasına müsaade buyurul-
nıasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Az - çok farklarla bilûmum memaliki mü-

temeddinede idarei devlet teşkilâtı üç derece 
üzerine teessüs ve tesbit olunmuştur. 

1 Devlet idaresi, 2 vilâyetler idaresi, 3 be
lediyeler idaresi. 

Milletin hâkimiyet ve hakkı istiklâline müs
tenit bulunan Devlet idaresi umum milletin ha
rici, dâhili menafii müşterekei aliyesini temin 
ve idareye hadim bir teşkilâttır. Teşkilâtı mez-
kûrenin başında kavanini esasiye mucibince 

teşekkül etmiş Millet Meclisi ile Hüümeti bu
lunur ve bunların umum millet tarafından bah-
şolunan kudreti icraiye valiler, kaymakam-
lar, nahiye müdürleri, muhtarlar ve nihayet 
tahsildarlar, jandarma ve korucular vesatet ve 
delâleti ile efradı milletin beherine doğrudan 
doğruya teşmil ve isal olunur. Bu, birinci kade-
mei teşkilâttır. 

İdanei Devlet yanımda ve amin velayeti âm
mesi 'alltınida 'İkindi derecede ibıi'r beş'kulât .m-ev-
cubtur 'ki bunlar da 'Vilâyet idareıIıeri ' marnını 
alırlar. Devleti imak'ınaisı halkın teri addo'mına-
bilee'eik memafii ınıahalMyesiyle lüzumu derecede 
iştiûga'l edeımıiıyccısğü için vezaifi ramumiyeısinden, 
'bir kısmının idaresini kendisinden nez ve vilâ
yet idarelerine terk ve tefviz eder. işte vilâyet-' 
idareleri, devilet idar-esli ıtıarıafmdan (kendilerine 
tefrik ve tahsis lokman bu vezaıifi ıtâl'iyemin ısevk 
ve tieşmitiiyle ımülkelllıeftirlor. Bunların Ikamıımı 
esasileri (İdancd Hulsudiyei Vilâyet Kamumu)-

• dur ve vasıtiai ti!eftiış ve icraları ise 'vli'lâyet. Mec
lisi Umuım'isi ille vilâyeti 'encümen'leriidür. Vilâ
yet 'idareler!; ikn'dretıi licnaiye'lerini Ikıstımen- ken
di memurları ile kısmen de kasdr tasarruf ile vilâ
yet dâhillinde buluınan devlet .memurları vasıta--
•siyle ifa ve iicra ederller. Bunllarıın da Skendiferd-
ne tefrik ve tahsis ledı'llen vtezaifd (husus'iyede 
kudreti forai'yeleri; Devlet kudreti iıcraiyestinie 
muvazi ve ıbâzıan ımıü'l'basuk 'Oİaralk efradı ımilletin 
ıbeherine kadar hulul ve nüfuz eyler. 

Idairei devlettin üçüneü dereoesimli belediye • 
idardleri teşkil leyiler. Beldeıler, n'elfcadar küçük 
olursa olsunlar, Vücuda getirildikleri mecmui 
medeniye itibariyle kesif, mütaaddit ve müte
nevvi ilhfciyacıaitı mıaıhıailiyeye taib'id'k&er. B<un)la-
rın ihblyaoaitı ım'übeınevviasını bibbaibi uzakta ka-
laeıak ve 'efradı ımOlebe yalklaştiiikça hafifleyip 
zayıflaması tabiî bulunacak c'lan devle/t teşki
lât ve ımıeımuıftarı itle iifa ledebd'lmenin. .ihtimali, 
ycfatıır. BJmaıenalleyöı bu ıgiibi ibieüdei 'mecımuala^ 
rıın temini ihtiyacı için Ihuısuısıi Ibeledijye idarele
ri ıtesis 'olunmuştur. 

Esasen belediye idareleri belki bilcüm-. 
le teşkilâtı idariyenin en eski ve en tabiî 
bir şeklidir. Çünkü tarihen sabittir ki. bel
deler; Menafi müştereke ve ihtiyacatı mü
tekabile üzerine müesses ilk heyeti, içtimai-
yeler Tâbir caiz işe ilk devletlerdir,.. Bu
nunla beraber millî devletler tesis, ve. inkişaf.t 
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etlikçe ıbeldelerin laniaflevii, hukuku takınin ve 
ıs'liah 'edıilendk devlet ve vilâyet teşlklâtiyile bir 
ımanzuımıe vücuda ıgıetıinocıek ısuna'bde ııslalh ve ilih-
tiyacatı laısriyeye tevfikan iikmıal dluınımııştur. 

Beled'iycıler vilâye-t teşkilâtlının ımâduınu ve 
tabi değildirler. Çünkü onlar da hukuku teşrii
ye ve 'iersliyeforini yine 'doğrudan doğınuya dev-
'let kudreti teşmiyesiand'en adıı&ar. Bunların Teş
kilâtı Esasiye KaınunLarı MteclM Mffllilıee fcabul 
edilen. 'Belediye Kanunılarıdır. Meclisi fteg-rlGLe-
ri : Belediye m'edfei ve âontirii ücraları mahalli
ne; göre Şehremini, Belediye Keisi veya muh
tarlardır. Vasıta! licnaiyeieri üse ıklaman devlet 
•memurları, fa'kat iökserıiyetle imüsıfcaJkil olanak 
(Belediye memurlarıdır.) Hattâ vilâyat teşkilâ
tı idariyesi birçok işlerini Devlet memurlarına 
gördürdükleri halde aksine olarak beldelerde 
memurini belediye birçok hususa tta Devlet 
teşkilâtı tarafından Devlet Memuru olarak kul
lanılır; Cumhuriyetin Devlet teşkilâtı (Teşki
lâtı Esasiye Kanunu) 3 Mart 1329 tarihli (îda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanunu) ile tesis olun
muştur. Vilâyetlere ait teşkilâtı mahalliye 
3 Mart 1329 tarihli îdarei Hususiyei Vilâyat 
Kanununda tefrik ve tâyin edilmiştir. 

Bugün Heyeti Celilerine arz olunan işbu 
(Kanun) da belediyelere ait bulunan üçüncü 
sanıf teşkilâtı idariyemizi tesis için tanzim ve tas
vibi âlilerine arz olunur. 

Kavanini idariyemizi ıslah ve ikmal için yu
karıdan başlıyarak (Teşkilâtı Esasiye Kanunu), 
(îdarei Umumiyei Vilâyat), (Îdarei Hususiyei 
Vilâyat) ve badehu (îdarei Belediye) kavaninin 
tanzimi sırasını tabibetmek veyahut aksi olarak 
belediye teşkilâtından başlayıp yukarıya doğru 
gitmek kabildir. Biz, gerek Teşkilâtı Esasiye ve 
îdarei Vilâyat kanunlarının, muhtacı tatil bu
lunmakla beraber, mevcudolduklarım ve teşek
külü tabiînin basitinden mürekkebe gitmek bu
lunduğunu nazarı dikkate alarak evvelâ beledi
yelerden ve onların da en küçük fakat en kesir 
olan. köy kısmından başlamadığı muvafık görüyor 
ve binaenaleyh bu mazbatamızla evvelâ (Köy Ka
nunu) nu Muvacehei Celilelerine arz eyliyoruz. 

(!Köy Kanunu) hakkındaki mazbatamızı arz 
etmeden evvel hemen burada öteden beri ıstılâ-
hatı idariyemizde mevki alan bir tâbir hakkında
ki teşevvüşü izale etmeyi lüzumlu görmekteyiz. 
Bu da (Nahiye) ve (Nahiye Kanunu) mesele-

sidir. Düveli mutemeddinede belediye tekilâ-
tına kommün ismi âlem olmuştur. Bunu bâzı
larımız nahiye diye tercüme ediyoruz. Halbuki 
efkârı âcizanemizce bu tâbir, hem ittilâsı dâi 
bulunmak hem de mahalline gayrimasruf olmak 
mahzuratmı muhtevidir. 

Evvelâ: İltibasi dâidir. Çünkü teşkilâtı idav 
riyemizde nahiye ismi ile bir devlet kademei ida
resi mevcuttur. Bizde mevcut nahiye Avrupa'
nın kommün tesmiye ettiği teşkilâtı belediye de
ğildir. Bizde nahiye, eksiriyetle nakıs gay-
ritam ibir kaza mahiyetindedir, ve kaza 
gibi Devlet teşkilâtının bir kademesidir. 
Hükümet vilâyat, kaza, nahiye, Devletin 
müselsel birer kademei idariyesidirler. Na
hiye frenklerin distrik tesmiye ettikleri kade
mei idariyedir ki mânayı lügavisi itibariylede 
tam muadildir ve yanlış olan şey nahiye kelime
sinin telâkkii hâzırıdır. Binaenaleyh nahiyeyi 
mevkiinde rahat bırakmak ve noksanatmı ikmal 
ile herbirini bir kaza haline ifrağa çalışmak lâ
zımdır. • ' 

Saniyen, bu tâbir mahalline gayrimasruf tur; 
çünkü biz de kommün kelimesinin mukabili sene
lerden beri islâf tarafından (Köy), (Belediye) 
ve (Şehremaneti) tabirleriyle tatbik ve eda edi-
legelmiştir. 

Düsturlarımızda köy, belediye ve şehremanet-
lerine ait kavanini müteaddide ve müttakibe 
mevcuttur ve Avrupalının (Kommün) lere ver
diği salâhiyeti idariyenin nüveleri, inkişafları 
köy belediye ve şehremanetlerimiz teşkilâtların 
da tamamen manzurdur. Binaenaleyh (Kommün) 
yerine (Nahiye) tâbirini istimalde ısrar ile 
iaderemizi karıştıracak ve halkımızın bir çoğunu. 
şaşırtacak yerde öteden beri mütearif ve müte-
amel olan tâbiratı istimal ile ve halka, halk dili 
ile hitabetmek zannediyoriz ki daha doğrudur. 

Burada ikinci olarak diğer bir telâkkii meşkû
kü teşrih etmek ihtiyacını duyuyoruz. Kommün 
teşkilâtı mevzuubahis olunca bilfarz vilâyet 
teşkilâtı idariyesi gibi bütün sahai memleketin 
kommün dairelerine tevzii, tâbiri aharla bütün 
kommünlerin her birine ilsakı ile bal peteği gibi 
memleketin her noktasında sâri olacak bu teş
kilâtın yek diğerine mültesik olması lâzıb ve 
mümkündür zannolunuyor. Bu zan, efkârı âci
zanemizce doğru ve hakikate mukarin değildir. 
Filhakika memaliki mutemeddinede kommünler 
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bu yoldadır. Fakat oralarda kesafeti nüfus mem-
leketimizdekine *asla makis olmıyacak derecede 
ziyadedir. Avrupa'da toprağın her tarafında 
teşkilâtı mahalliye yapılacak efralı müctemi veya 
yek diğerine mütekarip bulunmaktadır. 

Meselâ bilfarz Türkiye'nin üçte ikisi kadar 
büyük olmıyan Fransa'da kırk milyona garib nü
fus meskûn bulunmaktadır. Binaenaleyh orada 
seksen bini mütecaviz belediye (Komimin) ida
releri yapılmış ve bunların hududu birbirine 
mülâsık bulunmuştur. Belediye veya (Kommün) 
bir yerde toplu halkın en yakın ilşerini .bizzat 
görmesi için müesses bulunduğu için bunların 
hududu gayet mahdut bulunmak lâzımdır. Fil
hakika kommün dairesinin tahdidinde takibedilen 
kaide kommün teşkiledecek cemaati sıla bir su
rette menafii müşterekesi mavcut bulunması, 
kommün hududunun âzami bir iki saatlik bir saha 
ile mahdut bulunması ve kommün müdür vqva 
muhtarînin kommün arazisinin nihayet ucunda 
hadis olan bir vakayı birkaç saat içinde yayan 
olarak gidip görüp tahkik ve intacededilmesi te
min edebilmemek gibi şeraittir. 

fet, (bir ısilklet olduğu kanaatindeyiz. Filhakika 
bâzı ımaihalılerde pelk dağıınılk lollıan köylerimizi 
dağıniiklı'ktaın kurtarmak şüphesiz bir fayda
dır. Fakat hunıun için ıher köyün hayatını ay
rı »ayrı tetkik tederelk onun ihtiyacatı müteaddi-
desini teşrik, ot'lıaik, yaylaik, 'bıaflltalıklaraını tevhit 
vte bilhassa 'köy 'evlerimi (bir (arada yeniden yap
mak için Devüetin ianesini temin tfkitiza öder. 
Düşünülmellidir fci dünyada ısievaiMın en büyüğü 
ihtiyacı İktisadidir*. Ve fcöylıümıüzün darmada
ğınık bulunması da yine 'bir 'ihtiyacı iktisadi
den münbaistir. Gayemiz, zorla vâsi sahaları 
'köy hailinde toplamak değil bıslki ihir mâkul 
nıüfus siyaseti itaıkiiıp ile p'arça parça bulkunan 
zayıf nüveleri Itelksiri nüfus ile takviye etmek 
olmalıdır. iMJütaüâatı hanifeye binaen biz ceb
rî teşekkülleri bir tarafa bırakarak, belediye 
ve (Komlmün) teşkilâtında ımevcut halli tabii
yi tensik 'vie lilkmal cihetimi tercih e;yledafc. 

Bundan sonra ibeiediye (Koım'inün) teş&ilâ-
ıtı moiktai nazarından halli lâzım üçüncü bir noktayı 
izaha geçiyoruz. Bu da tammün Kanununun bir 
veya müteaddidollması Imesdlesidir. Bâzı meni-
leıbetlerde Belediye Kanunu bütün ımerakizi 
medeniye için bir tanedir. Fakat düveli mü-
temieddiıneııin ekiseriilsinde ibeiediyellerin küçük
lüğüne ve büyüklüğüne \g'âm ayrı ayrı kom
mün kanunları müdevvendir. Biz bu usullerin 
ikincisinin .muvafık oikluğu kanaatindeyiz. 
Çünikü bilfarz 'beşyüız nüfuslu bir feöy ile, yüz 
bin, hattâ dilli bin nüfusilu ıbir şehrin ihtiyaç ve 
iktidar noiktai (nazarından birbirine aısllâ ben-
zeımiyeeeği ve ikanun ıbir türlü olursa itatbi-
'katlta müşkülât 'vte Ibahemehıail ihmal tezalhür ede
ceği bedilhidir. Bahusus bizim 'gibi maarif nok-
tai nazarından matlûp tekâmüle vâsıl olamamış 
merakize malik bir ımemldkette ımuhtelif taıbakatı 
belediyenin ihtiyacına göre ımüdevven kanun
ların tanzimi tatbikat noktai nazarından selâ
meti lâi olacağı 'şüphesizdir. İşte bu esbaba bi-
naendir ki biz belediyelerimizin dört dereceye 
tefrikini lüzumlu gördük ve bu lüzuma ittibaen 
bu dört dereceden beherine ('köy), (kasaba) 
(şehir) ve (büyük şehir) unvanlarını vermeyi 
ınravafık bulduk. 

Fikriımizce (köy, âzaımi üç bin nüfusa kadar 
ahaliyi ihtiva eden belediyelerden ibaret ola
caktır. Üç binden yinmi bine kadar olanlarına 
(kasaba) ve yinmi binden üç yüz bine kadar 
olanlarına (şehir) ve ondan büyüğüne (büyük 

Bizde süknaların, belediyelerin yek diğerine 
saatlerce hattâ günlerce uzak bulunması ve beyin
lerinde arazii haliyenin mevcudiyeti Avrupa 
tarzında mütesanit ve mülâsik bir kommün teş
kilâtının şimdilik gayrikabili tatbik olduğunu 
ime eder. Bu hususta memleteetiimizde takibi 
lâzımodan usul insanların içtimai ile medeniyet 
ve hazariyet teşkilinden müteferrik şehir, ka
saba ve köylerde oradaki ahalinin menafii ka
tibesini oemedeeiök hir dainei bellediye (Kom
mün) hududu çizmek ve arada Ikadac'aik arazii 
haliyenin teftiş ve idare <vıe inzibatını da kema-
fıssa'bık Devlet meınrariarına yani Ikaıza ve me-
vahidöki memurini Devlet ve jandarmalara 
terk ve ırefviz eyleımoktir. 

Teakubu zaman ve tezayiidü nüfus ille ara
larındaki boşllulklarda peyderpey tahassul ede
cek (mecmualar nüfuslarına göre peyderpey 
Ikommün teşkilâtına 'malik oldukları halde ya
vaş yavaş boştlu'Mar (zeval (bulacak ve bütün 
sahai memleiket baştan ihaşa ball peteğıi gibi yek
diğerine Mülâsik Ikommünlerle ibeızen'eıeektir. 

Biz, menafii müştereıklleri olmıyan halikı su
ni ve cebrî bir surettte ;bir araya topflaımamn 
ve bilhassa ikammünûerıe kudretleriıni taallûk 
•etmiyecek vâsî ve h â l ısaJhalarm idaresini ver
menin halk için fayda doğal, bilâkis biır kül-
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gehir) ıtlak ediyoruz. Lûgatta, köy (kasabadan 
(küçük belde) kasaba (kariyeden büyülk ve şe
hirden küçük belde) ve şehir (kasabadan bü
yük belde) diye tarif olunduğuna göre kabul 
'ettiğimiz tâbiratm halkça ötedenberi ımâklbul 
bir tarife ımüstenidolduğu da tezahür 'eder. 
Binaenaleyh Heyeti Oelilelerine (köy), (kasa
ba) (şehir) -ve (büyük şehir) kanunları na-
«niyle dört belediye kanunu takdim 'edeceğiz. 
(Köy Kanunu) bugün takdimi ile ımüşerref ol
duğumuz lâyiha ile teımin edilmiştir. Diğerleri 
de sırasiyle tanzim ve takdim o'lunacıak'tır. Her 
devlette idarei (mülkün ımebdei köylerdir. De
nilebilir ki köyler bünyei devletin hüceyratı 
esasiyesi mesabesindedir. Memleketimizde kırk 
jb'inli mütecaviz bulunan köylerin vazaif ve sa
lâhiyeti ımahaMyelerini ihtiyacı medeniyelerini 

tatmin, inkişafı daimîlerini temin suretiyle tanzim 
•etmek en ımübreım ihtiyaç atı üdariye'mizdendir. 
Bu hususta muhtelif zamanlarda bâzı faaliyet 
sarf ve ibraz olunmuş ve bâzı lâyihalar da tan
zim ve ımüzakere edilımiş ise de levayilhi cneb-
husenin tatMkatındaki ımüşkilât 'hasebiyle bru-
giime kadar köylerin iaderesini tesbit tanz'ım 
ımüımkün olaımaımıştır. Bu husustaki teşebbüs 
müteaddit tarihlerd vuku bulmuştur. (1287) 
tarihli îdarei Umuımiyei Vilâyet Nizamnaıme-
sindeki köylere ait (60) ncı ımıadde 'ile 108 den 
110 neu maddeye kadar olan yalnız beş ımad-
deyi bu faaliyet ımeyanına ithal edemeyiz. Çün-
!kü bunlar ımulhtarların nahiye müdürleri tara
fından kendilerine tebliğ olunan kavanin ve ni
za/mat ve 'evamiri Hükümetin mensuboldukları 
karyelerde ilânı ve sekene! karyeye tarh olu
nan envali devletin ihtiyar ımeclisleri1' Ikararı 
ımüdiri nahiyenin gıöndereıoeğ tevzi puslaları 'mu
cibince istihsal ve eeım'i ve adlî bir takım va-
zaiifi tebliğiye ile nüfus vukuatını ihbar ve ce-
raiim ve ımahlûlat vukuunda Hükümete ihbar gi
bi birtakım vazaif ve salâhiyeti ımuhtevi bulun
muştur ki bunlar idarei umuımiyei devlete ait 
vazaiften ibarettir. 

Asıl idarei mahalliye ve belediyeye •müte
allik olan ilk teşebbüs (1292) tarihli idarei 
Nevahi Nizamnamesi ile vukubulmuştur. Filha
kika yirmi sekiz maddeden ibaret olan işbu ni
zamnamede pek ıbaısit suretde İromımün salâhiye
tini ihtiva eden ibâzı maddeler mevcuttur. Fakat 
iyice tetkik edildiği halde vâzıı kanun; kommüsrı 

tenkilinden asıl takibi muktazi gayeyi unutarak 
muaihharan devlet idaresinin bir kademesi olarak 
teşkil edilen nahiyelerin idarei umumiyesini tesi
se temayül ettiği 'görülmektedir. 

Binaenaleyh işbu nizamname ile maalesef teş
kilâttan maksudu asli olmaik lâzım ıgelen köyle
rin idarei mahalliye ve belediyeleri namına bir-
netico istihsal olunamamıştır. 

İkinci teşebbüs; (1336) tarihinde Dahiliye 
Vekâletince tanzimolunan (İdarei Kura ve Ne
vahi Kanunu) lâyihasının Büyük Millet Meclisi 
Âlisine takdimi suretiyle vukulbulmuştur. Lâyi
hai mezkûre bâzı mıkatında Meclisi Âli dahiliye 
Encümenince tadilât icra olunmak suretiyle 
(İdarei Nevahi Kanunu) namını almış ve bir 
müddet Birinci Büyük Millet Meclisince müzake
re edilmiş ise de birinci müzakeresinin ikmaline 
bile muvaffakiyet hâsıl 'Olmamıştır. Elyevm Da
hiliye Encümeninde bulunan bu lâyihai Kanuni
yenin mühim ve nâfi esasatı ihtiva etmekle be
raber nüfus ve derecei tekâmül gözetilmiyerek 
'bilcümle .belediyelerde aynen tatbiki lâzım ola
rak tanzim edilmiş olduğu işin marülarz mülâha
zata binaen gayrikabili tatbik olduğu Meclisiâli 
erkânı kirammın ekseriyetince de tastik edil
mekte bulunmuştur. 

Bu lâyihai Kanuniyenin mevaddı mühimme-
sinden kasaba ve şehir kanunlarının esnayı tan
ziminde istifade etmeyi muvafık buluyoruz. 

Fikrimizce lâyihai Mebhuse kısmen ihtisar 
edilerek kasaba belediyelerine ve kısmen de tez-
yid ve ikmal edilerek şehir belediyelerine mah
sus kavaninin tefrikine hizmet edebilecektir. Fa
kat işbu lâyihai kanuniyenin köylere tatbikine 
hiçbir imkân ve ihtimal mevcudolmadığı için 
âtide maruz (Köy Kanunu) nun müstakillen tan
zim ve takdimine lüzum g-örülmüştür. 

tğbu kanunda takibolunan esaslara gelin
ce : 

Köyler, şahsiyeti mâneviyeyi tamamen haiz 
bir 'CÜzütam itibar 'edilmiştir. 

İkinci, dördüncü maddelerde ızikrolunduğu 
veçjhile «Cami, Mektep, otlak, yaylak, baltalık gi
bi ortaklama mali olan toplu veya dağınık evler
de oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalardyle 
birlikte bir (Köy) teşkil ederler» « Iköy bir yerden 
»bir yere 'götürülen veya götürülemiyen mallara sa-
hibolabilen ve işbu kanun ile kendisine kesilip 
verilen işleri yapan başlıbaşma bir varlıktır.» 
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Kiöyün köye ait işlerini ıgörmek ve salâhi
yeti kanuniye dâhilinde teftiş ve teşri vazaifi-
•ıli ifa eylemk hakkını hakkı intihaba malik bü
tün köylünün içtimaından mürekkebolaıeak (Köy 
derneği) ne bıraktık. Böylece iköyde teşriî kuv
veti esasta ıbütün köylünün umumuna verilmiş 
oluyor. En hür memleketlerde tatbik .olunan 
ıbudur ve köyün varlığı sebejbiyle kaibili tatbik 
olan bu şekil hâkimiyeti mutlâkanm en doğru 
tecellisidir. Köyün kudreti icraiyesi muhtar ile 
ihtiyar meclisine terk olunmuştur. İhtiyar Mec
lisinin intihabını köylüye hırakmak bir emri ta
biîdir. Fakat mulhtarm tarzı tefrikinde mansup 
veya müntaha'bolmak esasını takib mümkün ola
bilirdi. Biz müntahalbolmasmı muvafık gördük 
Filihakika Anıglo - Sa'kson memleketlerinden 
maada hemen ibilcümle medeni memleketlerde 
belediye rüesası ve şehreminleri müntahap de
ğil, mensuptur. Ve mansup belediye rüesasınm 
tâyinlerinde isabet hulunduğu halde hidematı 
(bir güzide ifa edecekleri şüphesizdir. Fakat 
köylerin faaliyetine hulul ve nüfus imkânı mev
cut bulunmadığı gibi muhtar intilhaibı pek mah
dut bir köy dairesinde olacağı ve köylünün hak
kı murakalb esini bilerek ifa etmesi imkânı ziya
de bulunacağı cihetle ekser mahallerde olduğu 
ıgilbi muhtarın intattıap suretiyle tefriki daha 
muvafık görüldü. Bununla -beraber suiidaresi 
ıgörülen muhtarların hüsnü idareye muktedir 
olanlarla tebdili ve çiflikâtta bulunan köylü
ler de ashabı emlâkin nüfusu muhtemelinden 
köylüleri siyanet için muhtar intihabının vela
yeti âmmeye müsteniden vali tarafından icrası 
usulü ilâve olunduğu gibi intihaibetmek ve inti-
haibolunmak için lâzımgelen evsaf ve şerait ayrı 
ayrı tadat ve tarif edildi. 

Kezalik intihabatın 'sureti icrası bittabi 
madde madde zikredilmiş ve intihaba fesat ka
rıştıracak olanlar (hakkında aıhkâmı cezaiye 
ivaz''olunmuş tur. Bundan başka intühalbatm vakit 
ve zamanda icra ve intacını teminen muhtarı ic-
!bar edecek nıevad, muhtar vazaifi meyanına 
ithal edildi. 

Köylerin sıhhat, ziraat, yol, mektep, imarat, 
tanzifat, asayiş ve hakkı kaza gibi umur ve 
hususatı mahall'iyedeki vazaifi ayrı ayrı irae ve 
tarif olundu ve köy işi mecburi ve ihtiyari olarak 
iki kısma ayrıldı. (Mecburi olan vazaifin âdemi 
ifasına karşı ahkâmı cezaiye vaz'edildi ve ihti
yari vazaif köylünün: arzusuna ve teşebbüsüne 

terk olundu. Mamafih ODU son kısımdan îblâzı 
vazaifin köy derneği (Yani köylünün ekseri
yeti) tarafından hükınolunduğu halde mecburi 
kısma naklolunacağı hakkında bir maddei mah
susa dercolundu. Bu suretle muhtelif köylerin 
terak'kiyatı .zihniye ve terakkiyatı medeniyelcri 
için Ibir vüsat ihdas edilmiş oldu. Hidematı 
malhalliyenin cümleten köy sandığından temini 
istifası bittabi kabil olamıyacağma ımebnli köy
lünün işsiz bulunacakları zaman ve mevsimler
de bedenen .çalışmaları esası kaibul edildi. 

Gerek muhtar ve igerek ihtiyar Meclisi aza
ları salâhiyeti /kâffe ile teçhiz' edildi. îdari, 
malî, kazai umur ive vazaifin ifasında işibu salâ
hiyet ve kudreti lâzımeyi temin edecektir. 

KÖyde bir heyeti müzakere ve bir de kuv-
•vei icraiye Ibulunması lâzımlgeleceğine mebni ih
tiyar meclisi heyeti müzakereyi teşkiledeeek ve 
köy işine ait umur ve hususatta kararlar ita 
eyliyecektir. İş'bu mukarreratın icrası muhtara 
aittir. Gerek muhtar ve «gerek ihtiyar meclisine 
hakkı kaza verildi ve mücazat, «ezayi nakdiye 
hasredildi. Yüz /kuruşa kadar cezayı nakdî hük
münde muhtar bizzat haizi salâhiyet olacaktır. 
Daha yukarı derecelerde ibehemahal ihtiyar 
meclisinin hüküm >ve kararı lâzımigelecektir. 
Mahkûm olduğu cezai nakdiyi itadan imtina 
edenler için kaza kaymakamına müracaat olu
nacak ve meclisi idarei kazaca Tahsili Eruval 
Kanununa tevlfikan tahsil edilecektir. 

Köylerin .beyinlerinde müşterek bâzı umur 
ve hususatta akdî şirket ve tevzii külfet etme
leri lâızımgeldikte bunun icra ve intacına esas 
olmak üzere 'bâzı ahkâm dercolundu ve akdî şir
ket de kendi başlarına uyuşamadıkları halde 
kaza kaymakamına hakkı müdahale verildi. Bu 
da Hükümetin velayeti âmmesine istinadetti-
rildi. 

Lâyilhai kanuniyedeki köylerin zabıtası ma
kamına kaim olmak üzere köy kurucuları nak-
kında mevaddı müteaddide tedvin edileli. Jşjbu 
maddelere ıgöre muhtar emrinde bulunan mü-
sellâh köy korucuları jandarmanın istitalesi su
retinde tavzif edilmiş ve miktarları köylerin 
derecesine göre tâyin ve teslbit 'olunmuştur. Vel
hasıl köylere tefrik olunan hidematı mahalliye 
ne lüzumundan ziyade <vâsi ve ne de pek mah-
dudolmamak ve hidematı muayyene köylünün 
bedeni ve bedeli kudret ve tahammülünü aşma-
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•ina/kla beraîber köylünün inkişafını temin ve onu 
medenî .hayata takribedecek surette takrir ve 
tesbit olundu. 

Balâda arz olunduğu veçhile işbu Köy Ka
nunundan sonra sırası ile kasaba, şehir ve büyük 
şehir kanunları tanzim ve takdim olunacak ve bu 
suretle memleketin muhtacolduğu ıslahatı beledi
ye kajvanini ikmal edilmiş bulunacaktır. îşlbu 
dört kanun .bugünkü .sahai tatlbikleriyle kal-
mıyacaktır. Çünkü nüfus tekessüf ettikçe bir 
köy belde haline, bir .belde şehir haline ve bir 
şehir .büyük şehir haline ifrağ edileceğinden 
beldeler tevsi ettikçe daha yüksek kademenin 
faaliyeti belediyesini ihraz edecek ve bu saihai 
tekâmülde yürüyerek umum memleketin refah 
ve saadetine de badi olacaktır. 

••. İş'bu 'gayeye hizmet arzuyu samimîsi ve 
memleketin inkişafatı içtimaiye ve iktisadiye-
sinin muhterem halkımızın memnuniyetini mu-
ei'bolacağı mülâhazası ve ibu da Cumhuriyetin 
cümlei muvai£fakİ3'_atından birini teşkil edece
ği emniyesiyle Belediye Kanunlarının birincisi 
(olan (Köy Kanunu) nu berayı tasvip Heyeti 
Celilelerine arz ile iktisabı müjbahat eyliyoruz 
efendim. 

Dahiliye Encümeni 10 . 2 . 1340 
Karar : 47 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti ıCelileye 
Memleketimizde yüzde yetmiş beşini teşkil 

eden ve Kurtuluş müoa'hedelerinde her nevi va
tanî fedakârlıklarda da o nisbeti muhafaza 
eden köylülerimiz ive köylerimizin kendi işleri
nin idare ve intizamı namına asırlarca bekledik
leri kanun lâyihası ve bu baptaki tekâlifi saire 
Adlî kısımları Heyeti Umumiye kararı muci
bince Adliye Encümenince müştereken ve diğer 
aksamı Dahiliye Encümenince tetkik ve millî 
ihtiyaçlara ve asri zaruretlere göre tadil ve tan
zim ve Heyeti Umumiyeye arz ve takdim edil
miştir. Heyeti umumiyesinin ve maddelerinin 
müzakeresi .sırasında tafsil en esbabı mucibeleri 
arz olunacaktır. Ancak Mart hululünden evvel 
müzakere ve intacedilerek memleket biran ev
vel müstefidolmak üzere müstaceliyetle müza
keresini arz ve teklif eyleriz, 

Köy Kanunu 

(Hükümetin Teklifi) 

Birinci Fasıl 
Madde 1. — Nüfusu üç binden aşağı yurt

lara (Köy) ve nüfusu üç bin ile yirmibin ara
sında olanlara (Kasaba) ve yirmiıbinden çok 
nüfusu olanlara (.Şehir) denir. 

Madde 2. — 'Cami, mektep, otlak, yaylak, 
baltalık gibi ortaklama malı olan ve toplu ve 
dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve balhçe 
ve tarlaları ile birlikte bir köy teşkil ederler. 

Madde 3. — Bu kanunun hükmü .başlar baş
lamaz her klöyün en uzak tarla, bağ, balhçe, bal
talık ve otlakları içeride kalmak üzere tfepe-
lerden ıgeçen sınırı muhtar ve ihtiyar meclisi 
tarafından bir kâğıda yazılır. Sınır için kom
şu köy ile aralarında çekişme Varsa T> da sınır 
•kâğıdına konur ve sınırları gösteren bu kâğıt 
muhtar ve ihtiyar meclisince mühürlenerek 
nahiye müdürüne gönderilir. 

Sınır kâğıdı nahiye müdürü tarafından kay
makama .gösterilerek tasdik olunduktan sonra 
bir örneği köylüye verilir ve diğer örneği tapu. 
kaleminde saklanır. 

Madde 4. — Köy bir yerden bir yere gö
türülen veya götürülemiyen mallara sahibolan 
ve işlbu kanun ile kendisine kesilip verilen iş
leri yapan başlı - başına bir varlıktır. Buna 
(Şahsı mânevi) denir. 

Madde 5. — Köylünün ortaklama malı ka
nun karşısında devlet malı 'gibi korunur. Bu 
türlü mallara el uzatanlar Devlet malına el uzat-
mışçasma cezalandırılır. 

Madde 6. — İşbu kanun ile köye verilen iş
leri görmek muhtar (Köy ağası) ve ihtiyar mec
lisine (Ağalar derneğine) düşer ve onların vazi
fesidir. 

Madde 7. — Muhtar, Devletin memurudur. 
Köy namına söz söylemek ve köy işlerinde emir 
vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkı
dır. 

Madde 8. — Muhtarın vazifede muhtar ile 
birlik olanların köy işlerinde fenalıkları an
laşılırsa Devlet memuru gibi muhakeme edilir
ler ve ceza görürler. 
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îkinci Fasıl 
Köy İşleri 

Madde 9. — Köye ait işler ikiye ayrılır; 
1. 'Mecburi olan işler, 
2. 'Köylünün isteğine bağlı olan işler. 
Köylü mecburi olan işleri 'görmezse ceza gö

rür. İsteğe bağlı olan işlerde ceza yoktur. An
cak köylünün isteğine bağlı bu ıgibi işlerde 
köy derneği, yani köylünün yarısından çoğu 
hükmederler ve vali veya kaza kaymakamının 
rızasını alırlarsa o iş bütün köylü için mecburi 
olur ve yapamıyan ceza görür. 

Madde 10. — Köylünün mecburi işleri şun
lardır : 

1. Sıtma, sivrisinek sokmasından geldiği ve 
sivrisineğin de su birikintisinden çıktığı için 
köyün içinde, etrafında su birikintisi varsa 
herşeyden evvel bunu kurutmak. 

2. Köye kapalı yoklan içilecek su getirmek 
ve .çeşme yapmak, köyün içtiği su kapalı geli
yorsa yolunda delik deşik bırakmamak ve me
zarlıktan geçiyorsa ya yolunu veyahut .mezar
lığın yerini değiştirmek. 

3. Evlerde odalarla ahırları bir duvarla 
birbirinden ayırmak, 

4. Köyün her evinde bir (Hela) yapmak ve 
köyün münasip yerinde de herkes için kuyusu 
kapalı veya lâğımlı bir (Hela) yapmak. 

5. Evlerden dökülecek pis suların kuyu, 
çeşme; pınar sularına karışmıyarak ayrıca akıp 
gitmesi için akıntı yapmak. 

6. Köyde evlerin etrafını ve köyün sokak
larını temiz tutmak, her ev kendi önünü süpür-
mek, 

7. Çeşme; kuyu ve pmarbaşlarında gübre, 
süprüntü bulundurmayıp daima temiz tutmak. 

8. Köyün süprüntülük ve gübreliği köy dı
şında ve rüzgâr alanı olan bir yerde yapmak. 

9. Her köyün 'bir başından öbür başına ka
dar çaprazlama iki yol yapmak ( <Bu yollar köy 
meydanından geçecektir.) 

10. Köyün orta yerinde ve mümkün ola
mazsa kenarında bir meydan açmak. . 

11. Köy meydanında muhtar ve ihtiyar 
meclisi azasının toplanıp köyün işlerini görüş
meleri için bir köy odası yapmak. 

12. Köy, yol üzerinde uğrak ve konak ise 
köy odası yanında ocaklı ve ahırlı bir konuk 
odası yapmak. 

13. Köyde bir mesıcit yapmak (Yeniden ya
pılacaksa köy meydanının bir tarafına yapıla
caktır. 

14. Köyde bir mektep yapmak. (Yeniden 
yapılacaksa köy meydanının bir tarafına yapı
lacaktır). 

15. Köyün yollarının ve meydanının etra
fına ve köyün içinde ve etrafındaki su kenar
larına ağaç dikmek (köylü her sene adam başı
na en az bir ağaç dikecek ve bu ağaç tamamen 
tutup yeşilleninceye kadar ağaca bakacak ve 
yeni dikilmiş dallara hayvanların sürünerek ve 
kemirerek zarar vermemesinin önünü almak için 
her dalın etrafına çalı çırpı sarıp muhkemce 
bağlıyacaktır). 

16. Köyde Hükümet merkezine veya kom
şu köylere giden yolların kendi sınırı içindeki 
kısmını yapmak ve onarmak ve yollar üzerin
deki küçük hendek ve derelerin üstlerine ağaç
tan köprü yapmak ve yol üzerinden gelip git
meye zorluk verecek şeyleri kırmak, kaldırmak 
(Bir yol üzerindeki işlerin köyden köy sınırı
nın bittiği yere kadar olanı o köyündür). 

17. Köy halkından askerde bulunanların ve 
bakacağı olmıyan öksüzlerin tarlalarını, bağ ve 
bahçelerini (İmece) yoliyle sürüp ekmek, har
manlarını kaldırmak, 

18. Köy halkında salgın ve bulaşık hasta
lık çıkarsa o gün bir adam yollıyarak Hükü
mete haber vermek (iBu haber üzerine kaza
dan memur gelinceye kadar hastanın yanına 
ailesinden başkalarını, 'komşularını sokmamak 
lâzımdır). 

1'9. Köy hayvanlarında salgın ve bulaşık 
bir hastalık görülürse o gün bir adam yollıya
rak Hükümete haber vermek (Bu haber üze
rine kazadan memur (gelinceye kadar hasta olan 
hayvanı hasta olmıyanlar arasından ayırıp uzak
ta tarlaya götürmek ve hastalık olan ahırı ki
litleyip başka hayvan sokmamak lâzımdır. 

20. Köyde su basması olursa birleşerek 
selin yolunu değiştirmek. 

21. Ekine, mahsule, yemişli yemişsiz ağaç- . 
lara, bağlara, bahçelere zarar veren kuşları 
böcekleri, tırtılları öldürmek (Bunun için han
gi türlü .kuşların ve böceklerin hanıgi zamanlar
da ve nasıl öldürülmesi lâzımigeldiği Hükümet
ten sıorulacak ve nasıl anlaşılırsa öyle yapıla
caktır) 

•-*-• 216 -N-»-



1 : 108 21 . 2 . 1340 C : 2 

Madde 11. — Yapılması köylünün isteğine 
bağlı olan işler şunlardır : 

1. (Köyün evlerinde ahırları odalardan 
uzak bir yere yapmak, 

2. Evlerin, ahırların, helaların duvarları
nın iç ve dışlarını senede bir defa kireçlemek. 

3. Her köyün bir başından öbür başına 
kadar olan yolları taş kaldırım ile döşemek, 

4. Köyün mezarlığının köyden uzak bir 
yerde ve suların geldiği tarafta değil, akıp «git
tiği tarafta olmasına çalışmak ve etrafını dı-
varla çevirerek içerisine hayvan girmesinin önü
nü almak ve mezarlığa gübre, süprüntü dökme
mek herkes babasının, dedesinin mezarlarına 
iyi bakmak ve mezarlıklara sevabına ağaç dik
mek. 

'5. Köyde bir hamam yapmak, 
6. Pazar ve çarşı yerleri yapmak. 
7. Köyün sınırı içinde münasip yerlerde ve 

tepelerde orman yetiştirmek, 
> 8. Köyü, kasaba ve komşu köylere yetişti

ren yolların iki kenarına ağaç dikmek.ve köy 
ısınırı içindeki yabani ağaçları aşılamak, 

9. Köyde ekilip biçilen ye toplanan mahsu
lâttan ve yapılan eşyanın değeri ile satılabil
mesi jçin köy namına alıcı adam aramak, 

10. Köy tarla ve bahçelerini sulamak için 
bütün köye ortaklama ark yapmak, 

11. İKöye ortaklama her türlü ziraat, pul
luk, orak, harman makinaları getirmek, 

12. Köyde peynir, yağ yapmak için makina 
almak, 

13. Köye ortaklama değirmen yapmak, 
14. Köylülerin giydiği esvapları köyde do

kutmaya çalışmak, 
15. Köylüden berber yetiştirmek, 
16. Köylüden kavaf yetiştirmek, 
17. Köylüden nalbant, demirci, arajbacı ye

tiştirmek, 
18. Ekinden ejok gelir almak için yapma 

gübre getirtmek, 
19. Köylünün bilgisini artıracak kitap ge

tirtmek, 
20. Yemeklik ve para ile köyün fıkarasma 

<ve öksüzlere yardım etmek kızlara çehiz yap
mak, 

21. Kazaen yanan veya selden 'götürülen 
evleri bütün köy yardımiyle yapmak, çivi, kireç 
gibi çarşıdan alınacak şeyleri saihibi almaya 
mecburdur. 

•22. Bütün köy için bankadan para kaldır
mak tarla, ıbalhçe, çift ve tohum almak istiyen-
lere vermek ve bu paranın her sene borçlarını 
toplıyarak bankaya yatırmak, 

'23. Tarlası yetişmiyen köylüye tarlası çok 
olup da sürmiyenlerin kıraç tarlalarından, ya
hut köyün otlağından bir parça ayırıp vermek 
ve bunun bedelini bir kaç senede tarlayı alan
dan toplayıp tarlanın eski sahibine veya köy 
sandığına yatırmak, 

24. Köye ortaklama, sığırtmaç, dana gü
den çolban tutmak, 

25. Köyde güreş, cirit (At değneği) nişan 
talimleri yaptırmak. 

Üçüncü Fasıl 
İmece ve Köy Parası 

Madde 12. — Köyün en çok işleri bütün 
köylü birleşerek imece ile yapılır. 

Madde 13. — Köy sınırı içinde yapılacak, 
işler için para toplanması lâzımgelirse işbu ka
nunun 'buyruğu üzere muhtar ve ihtiyar mec
lisinin hükmü ile (iSalma) salınır. Toplanan pa
raya (Köy parası) denir. 

Madde 14. — Köy parası şunlardır : 
1. İhtiyar meclisi tarafından köylüye sa

lınacak para, 
2. İşbu kanuna glöre alınacak ceza para

ları. 
3. Köy namına yazılı emlâk ve arazi ge

liri. 
4. Yoliyle vakfedilen arazi geliri, 
5. Hediye ve bağışlanmış paralar ve mallar, 

(ianat ve teberruat), 
Madde 15. — Köylünün ödiyeceği para iki 

türlüdür. Biri köylünün isteğine bağlı olmıya-
rak, diğeri köylünün isteği ile harcanan para
lardır. . 

Madde 16. — Köylünün isteğine bağlı olmı-
yan meclburi paralar şunlardır : 

1. Muhtarın köylüce kesilen aylık ve sene
liği, 

2. (Varsa) Kâtip aylığı, 
3. Köy namına yazılı veya vakıf emlâk ve 

arazinin vergi ve başka masrafı, 
4. Köyün mecburi işlerine lâzım olacak pa

ralar. 
5. Köy derneğinin hükmü ile isteğe bağlı 

iken mecburi yapılan işlere lâzım olacak pa
ralar, 

6. Köy korucularının aylığı. 
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Dördüncü Fasıl 
.Seçilmenin Türesi 

Madde 17. — Her köyde bir köy derneği, 
bir köy ağası ('Muhtar) bir de ağalar derneği 
(İhtiyar meclisi) vardır. Köyde yirminci mad
deye göre muhtar ve ihtiyar meclisi azalarını 
seçmeye hakkı olan köylülerin birleşmesine 
köy derneği denir. Muhtar ve ihtiyar meclisi 
azaları doğrudan doğruya köy derneği tarafın
dan ve köylü arasından seçilir. Muhtar, ihtiyar 
meclisinin başıdır. 

Madde 18. — Muhtar ve ihtiyar meclisi âza
larının seçilmesi her iki senede' bir yapılır. Se
çilmek mutlaka Şıibat ayı içinde olur ve Mart 
ayında seçilen muhtar ve ihtiyar meclisi (25) 
nci maddeye göre işlerine başlarlar. Ayı biten, 
iki seneyi bitiren muhtar >ve ihtiyar meclisi aza
ları yeniden seçilebilirler. 

Madde 19. — İhtiyar meclisine nüfusu bin 
kişiden aşağı olan köylerde sekiz ve binden iki 
(bine kadar olan köylerde on iki ve iki binden 
yukarı olan köylerde on altı kişi (Dernek ağa
ları) .seçilir. Bunlardan en çok sayı kazananla
rı ihtiyar meclisine âza ve geri kalan öbür ya
nsıda yedek âza olur. Âzalı'ktan biri açıldıkta 
yedek azalardan en ço;k sayı kazanmış olan 
ıonun yerine geçirilir. Bunlardan başka köyün 
imamı ile baş hocası ihtiyar meclisinin her za
man azasıdırlar. 

Madde 20. — Muhtar ve ihtiyar meclisi âza
sı seçecek olanlarda şu şartlar bulunmalıdır : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Teibaasından ol
mak; 

2. — Köy halkından olmak veyahut altı aydan 
beri köyde yerleşmiş ve köyün nüfus kütüğünde 
yazılı bulunmak, 

S. • Yirmibeş yaşını bitirmiş olmak, 
4. Cinayetle mahkûm olmamak, 
5. Delilik, bunaklık, sefillik gibi bir hali se

bebiyle kadı tarafından üzerine vasi konulmuş ol
mamak. 

Madde 21. — Muhtarlığa veya ihtyar meclisi 
âzalığma seçlmek için yukarıdakilerden başka şu 
şartlar da -bulunmalıdır : 

1. Yüz kızartacak cünha ile cezalandırılmış 
olmamak, 

2. Hükümet ve vilâyet ve köyün aylıklı me
muru olmamak, 

3. Köy işlerinin mültezim veya mütaahhidi 
veya bunların ortağı olmamak, 

4. Mebusluk, vilâyet meclisi umumisi ve vilâ
yet ve kaza meclisi idare âzalıklarmda bulunma
mak, 

Madde 22. — Muhtar ve ihtiyar meclisi ikinci 
senenin Şubat ayı içinde aralarında kararlaştıra
cakları bir günde yeni yapılacak seçilme için (20) 
nci maddeye göre seçecek olan köylüyü, yani köy 
derneğini toplar. 

Madde 23. — Muhtar ve ihtiyar meclisi âza
larının seneleri bittiği zaman (25) nci maddeye 
göre yeniden lâzımgelen seçilmeyi vakit ve zama
nında yapmak muhtarın vazifesidir. Muhtar bu 
vazifesini yapmadığı ve seçilmenin geri kalmasına 
sebebolduğu halde kendisinden beş liradan elli 
liraya kadar para cezası alınır. İşbu ceza kaza 
idare meclisince karar altına alınır. İdare mec
lisinin kararma kargı söz yoktur. 

Madde 24. — Köy derneği birinci olarak muh
tarı ve ondan sionra ayrıca ihtiyar meclisi azaları
nı seçer. 

Madde 25. — Seçilmek yapılıp bittikten sonra 
senesi bitmek üzere olan muhtar ve ihtiyar mec
lisi âzası yeniden seçilenlerin adlarını ve her bi
rinin ne kadar sayı kazandığını ve yedek âza 
adlariyle bunların herbirinin kazandıkları sayıla
rı bir mazbata ile kaymakama bildirir. İşbu maz
bata üzerine yeniden seçilen azalara kaymakam 
tarafından buyurultu gelir ve muhtarlık mührü 
yeni muhtara verilir. Yeni meclis kaymakamın 
buyrultusunu aldıktan sonra işe başlar. 

Madde 26. — Baba; oğul, 'güveyi ve kardeşle
rin ihtiyar meclisinde âza olarak bir arada bu
lunmaları yasaktır. Bunların seçilmiş olduğu gö
rülürse işlerinden en çok sayı kazanmış olan âza-
lıkta bırakılır. Sayıları beraber olursa bunlardan 
yaşça büyük olan alınır. 

Madde 27. — Köy derneğinde işi bozacak veya 
geri bırakacak olanlardan ve fenalık yapanlardan 
ilkinde yüz kuruştan beşyüz kuruşa kadar ceza 
parası alınır. 

İkincisinde ceza parası iki kat alınır. Köy der
neğinde aralarında anlaşılamazlarsa ertesi günü 
yine dernek olacak ve bu dernekte sözü kesecek
lerdir. İkinci dernekte de söz kesilemezse muhta
rın vereceği haberle köyün (bağlı olduğu Hükü
met Reisi veya memur 'edeceği kimse ertesi günü 
köye gelerek seçimi bitirir. 
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Madde 28. — Köylülerin malı olmayıp çiftlik 
olarak bir mal sahibine ait köylerde muhtarın mal 
sahibi karışmryarak halk tarafından serbestçe se
çilmesine kaymakam ve nahiye müdürü yakından 
bakmaya memurdur. Böyle köylerde halkın muh
tar seçilmesi sebebiyle ezildiği görülürse kayma
kamın teklifi üzerine muhtarı vilâyetin valisi se
çer ve köye bildirir. Bu yolda seçilmiş muhtar 
tıpkı köylü tarafından seçilen muhtara benzer ve 
onun hütün işlerini -görür. 

Madde 29. — Muhtarlığa ve ihtiyar meclisi 
âzalığma seçildikten sonra : 

1. Yüz kızartacak fenalıktan dolayı cünha 
ile mahkûm olanlar, 

2. Delilik, bunaklık ve sefihi ik gibi bir hal 
sebebiyle kadı tarafından üzerine vâsi konulan
lar, 

3. Hükümet ve vilâyet ve köyün maaşlı 'bir 
memurluğuna girenler, 

4. Kendi köyünün mültezimi ve mütaahhidi 
ve bunların ortağı olanlar, 

ö. Köyün ibağlı olduğu vilâyet ve kaza me
busluğuna, meclisi umumi ve idare meclisi âzalık-
larmdan birine seçilenler muhtar ve ihtiyar mec
lisi âzalığından çıkarılırlar. 

Beşinci Fasıl 
Muhtarın göreceği işler 

Madde 30. — Köyün sınırı içinde köylüye ait 
işleri yapmak ve yaptırmak. Muhtarla onun ba
şında bulunduğu ihtiyar meclisinin vazifesidir. 

Madde 31. — Muhtarın göreceği "işler ikiye 
ayrılıi'. 

1. Devlet işleri, 
2. Köy işleri. 
Madde 32. — Muhtarın göreceği Devlet işleri 

şunlardır : 
1. Hükümet tarafından bildirilecek kanun

ları, nizamları köy içinde ilân etmek ve halka an
latmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler 
ile kendisine verilecek işleri görmek, 

2. Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği ko
rumak (asayişi korumak), 

3. Salgın ve bulaşık hastalıkları günü günü
ne haher vermek, 

4. Hekim olmıyan üfürükçülerin hastalara 
ilâç yapmasını menetmek ve Hükümete haber ver
mek, 

5. Köylünün çiçek aşısı ile aşılanıp hastalık
tan kurtulmasına çalışmak, 

6. Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmek
te olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli 
adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen ya
kın karakola haber vermek, 

7. Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahla
nan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın 
onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek, 

8. Vergi toplamak için gelen tahsildarlara 
yol göstermek, yardım etmek ve tahsilatta tahsil
darların yolsuzluğunu görürse kaymakama haber 
vermek, 

9. Asker toplamak ve kaçakların bulunduğu 
yeri Hükümete haber vermek, 

10. Köy civarında eşkıya 'görürse tutmak ve 
nahiye müdürüne veya kaymakama haber ver
mek, 

11. Köylünün ırzına ve canına ve malına el 
uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen kim
seleri yardımcı ortaklariyle beraber yakalıyarak 
Hükümete göndermek, 

12. Orman yangını ve sel olursa köylüleri 
toplayıp söndürmeye ve çevirmeye çalışmak, 

13. Mahkemelerden gönderilen celpname ve 
her nevi tezkere ve hükümleri lâzımgelenlere bil
direrek istenilen şeyleri yapmak ve mahkeme mü
başiri ve jandarmaya her türlü yardımda bulun
mak, 

14. İhzar ve tevkif müzekkereleri (bâzı 
adamların kanun namına tutulmasını emreden 
mahkeme kâğıtları) gösterildikte aranılan kimse
leri çabuk bularak kâğıdı götürenlere tuttur
mak, 

15. Zarar görenlerin şikâyeti ve bilip işiten
lerin haber vermesi üzerine cürüm ne olursa olsun 
sorup araştırmak, 

16. Kabahat işliyenleri ve bu kanunda ismi 
geçen cünha dâvalarını köy ihtiyar meclisine söy
leyip hükmünü almak. 

Madde 33. — Muhtarın göreceği köy işleri 
şunlardır : 

1. Onuncu maddede sayılan işleri ihtiyar 
meclisiyle görüşerek yapmak ve yaptırmak, 

2. Onbirinci maddede sayılan işlerin yapıla
bilmesi için köylülere öğüt vermek, ^ 

3. İhtiyar meclisiyle görüştükten sonra köy
lüyü işe çağırmak, 

4. İhtiyar meclisi karariyle köy ilşerine har
canacak parayı toplamak, 
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3. ' İhtiyar meclisi köylünün kaçar gün çalı
şacağım kestirir, 

4. Köy işi için beher köylüye salınacak para
nın ne olacağını keser. 

Madde 41. — Paranın harcanmasında hiçbir 
fenalık olmamasına ve faydasız yere para veril
memesine muhtar ve ihtiyar meclisi âzası göz, ku
lak olurlar ve paranın harcanmasında fenalık ve 
yolsuzluk olduğu kaymakamca anlaşılıröa kaza 
idare meclisinin hükmü ile Tahsili Emval Kanu
nuna 'göre muhtar ve ihtiyar meclisi azasının mal
ları satılarak köylünün parası ödenir. 

5. Köy işlerine harcanacak parayı topladık
tan sonra harcamak için emir vermek (yani âmiri 
italik etmek), 

6. Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para 
harcanmış ise gelecek ay başında hesahatını ihti
yar meclisine vermek, 

7. Köy işlerinde hem davacı, hem hasım ola
rak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye 
diğer birini yerine (vekil) göndermektir. 

'Madde 34. — Muhtarlara köy işlerini gördük
leri zaman karşı 'gelen ve kötü söyliyenler Devlet 
memuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler. 

Madde 35. — Muhtar, yazılarını köy kâtibine 
yazdırır. Köyde kâtip 'bulunmazsa bu işi köyün 
mektep hocasına yaptırır. 

Madde 36. — Muhtarın köylü faydasına olmı-
yan kararlarını, kaymakam yok edebilir. Fakat 
şeklini değiştiremez. 

Madde 37. — Kaykam muhtarın köy işlerini 
yapamadığını görürse kaza meclisinin karariyle 
muhtarı valiye şikâyet eder ve vali emrederse 
muhtar, muhtarlıktan çıkarılır. Bu halde köy 
derneği toplanarak yeni bir muhtar seçer. 

İhtiyar meclisinin göreceği işler 
Madde 38. — İhtiyar meclisi (ağalar derneği) 

en az haftada ıbir defa toplanıp konuşur. İhtiyar 
meclisini muhtar toplanmaya çağırır. İhtiyar 
meclisi muhtarın çağırmadığı ve muhtarın toplan
ma günü olmadığı vaiktlerde dahi muhtara haber 
vererek kendi isteğiyle de toplanabilir. 

Madde 39. — İhtiyar meclisi köy işlerini en 
ziyade lâzım olandan başlıya çak bir sıraya koyar 
ve biri yapılıp. bittikten sonra sırasiyle hepsini 
köylüye verdirmeye çalışır. 

Madde 40. — İhtiyar meclisinin göreceği işler 
şunlardır : 

1. İhtiyar meclisi köylüye ait işleri konuşur 
ve hangi işleri köylü tarafından kendileri çalışa
rak doğrudan doğruya ve hangi işlerin para ile 
veya ırgat ile görülebileceğine karar verir. (Köy 
işlerinden köy ahalisinin imece ile çalışarak yapa
cakları işi köylünün çift ve çubuğu ile uğraşma
dıkları boş zamanlara bırakılır.) 

2. İhtiyar meclisi köy meydanında mektep, 
cami, hamam ve oda gibi köylüye faydalı olan iş
leri yapmak için istediği yeri değer parasiyle zor
la satmalır ve sızlanan olursa kaza idare meclisi 
işi gözden geçirir. Kaza idare meclisinin kararma 
söz yoktur. 

Madde 42. — Mecburi işleri gördürmiyen ve 
toplanması isteğe bağlı olmıyan paraları toplamı-
yan ve toplattırmıyan muhtar ve ihtiyar meclisi 
azalarından iki yüz kuruştan iki bin kuruşa kadar 
ceza parası alınır. Ceza parası vermiyen muhtar 
ve ihtiyar meclisi azalarına işlerini yapmazlarsa 
(37) nci maddede görüldüğü üzere muhtarlıktan 
ve ihtiyar meclisi âzalığmdan çıkarılır. 

Madde 43, — Kaymakamca ihtiyar meclisinin 
işini yapmadığı görülürse kaza idare meclisinin 
kararı ile ihtiyar meclisini valiye şikâyet eder. 
Vali isterse meclisi dağıtır ve hemen yeniden se
çilme yapılır. 

Madde 44. — Onuncu maddede yazılan mec
buri işleri yapmıyan köylüden ve muhtar ve ihti
yar meclisi âzası tarafından kendi aralarında ko
nuşup anlaşarak karar verdikten sonra herkesin 
elinden gelebilecek surette köylüye yaptırılacak 
işlerden kaçanlardan ve salman parayı vermiyen-
lerden ceza parasına mahkûm olacak adamın var
lığına göre yirmibeş kuruştan bin kuruşa kadar 
ceza parası alınır. Yirmibeş kuruştan yüz kuruşa 
kadar olan cezalar yalnız başına muhtar tarafın
dan kesilir. Daha ziyadesini muhtarın teklifi üs-
tüna ihtiyar meclisi keser. 

Madde 45. — Ceza parasını veren adanı yine 
işten kaçar veyahut salman parayı vermezse ken
disinden evvelce alman ceza parasının iki katı alı
nır. Muhtar tarafından kesilen para cezasını öde-
miyenler muhtarın tezkeresi ve ihtiyar meclisinin 
kestiği ceza parasını ödemiyenler için de meclisin 
mazbatası ile kaza, idare meclisine bildirilir. İdare 
meclisi işbu mazbata üzerine hükmeder ve para 
Tahsili Emval Kanununa göre para cezası ödemi-
yen adamın malından bir şey sattırılarak alınır. 

Madde 46. — Bu kanun ile kesilen bütün ce
za paraları köy sandığına yatırılır. 
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İki ve daha ziyade köylere düşen işler 
Madde 47. — iki ve daha ziyade köyler ara

sındaki işler için o köylerin muhtar veya ihtiyar 
meclisleri kendi aralarında 'kararlaştıracakları 
bir köyde toplanarak konuşurlar ve ne türlü ya
pılacağını ve her köyün o işte ne türlü yardım 
edeceğini kararlaştırırlar ve ondan sonra Hükü
mete haber vererek kaymakam veya müdürün iz
ni ile kestikleri söze 'göre işe başlarlar. 

'Madde 48. — Bir köyün sınırının büyütülme
si veya küçültülmesi başka bir köye dokunmuyor
sa ihtiyar meclisinin dilemesi ve kaza idare mec
lisinin tasdiki, vilâyet idare meclisinin izni ile 
yapılır. Sınırın büyütülüp küçültülmesi başka 
bir köye dokunuyorsa kaymakamın emriyle her iki 
köyün ihtiyar meclisi bir araya toplanır. Eğer 
aralarında anlaşırlarsa her iki köyün ihtiyar mec
lisinin bir araya toplanıp anlaştıktan sonra vere
cekleri hüküm üzerine kaza idare meclisinin tas-
tik ve vilâyet idare meclisinin izniyle sınır düzel
tilir. İşbu maddede beyan olunan sınır kararları 
vilâyetlerden Dahiliye Vekâletine bildirilir. 

Madde 49. — İki ve daha ziyade köylere dü
şen işler için köylerin muhtar ve ihtiyar meclisle
ri kendi aralarında anlaşamazlarsa bunlardan bir 
tarafın dileği üzerine köyün bağlı olduğu Hükü
met reisi işe karışır ve o köylerin muhtarlarını 
ve ihtiyar meclislerini toplıyarak işi bitirir. 

Altıncı Fasıl 
Köy ihtiyar meclisinin göreceği dâvalar 

Madde 50. —• İhtiyar meclisi aşağıdaki sayı
lan hukuk ve ceza dâvalarına bir mahkeme gibi 
bakar. 

Madde 51. — Hukuk dâvaları : 
1. Yirmi liraya kadar alacak, verecek ve za

rar dâvaları, 
2. Davar, sığır, at, eşek, kümes hayvanları, 

köpek, zağar, tazı, avlanmış hayvan dâvaları, 
3. Elinde tapu koçanı bulunan kimsenin 

öteden beri sürüp ve ektiği, 'kullandığı yerlere 
zor ve hile ile girmek ve el uzatmak dâvaları 
«başkasına» tapulu arazi tarla, hane gibi malına 
tecavüz edenlere karşı ve iadei yed dâvaları», 

4. 'Çit, duvar, hendek, tarla, su yolu gibi tar
la ve bahçe ve sınırlarının bozulması dâvaları, 

5. Aralarını bulmak üzere köylünün istedikle-
riyle öne sürecekleri her türlü işler «tahkim dâ
vaları», 

6. Köylünün iki tarafın uzlaşmasiyle bitirile
bilen her türlü işleri «Sulh», 

Dâvaların nasıl görüleceği 
Madde '52. — Şikâyetçi köy muhtarına gide

rek kimden dâvası varsa ve ne istiyorsa anlatır. 
Madde '53. — Davacı ve şikâyetçi geldikte 

mu'htar köy meclisini işe göre hemen veya bir 
hafta içinde toplar ve davacı ile kendisine dâva 
olunanları orada bulundurur. 

Madde 53. — Kâtip veya hoca veyahut imam 
tarafından davacının ne istediği diğerinin ne de
diği ve işin sonu neye vardığı tutulacak bir def
tere yazılarak sonuna ihtiyar meclisi âzası ve da
vacılar adlarını yazarlar, yazı bilmiyenler «Sol el 
baş parmağının az karartılarak deri çizgileri çık
mak üzere yavaşça parmak basarlar. İstiyene elli 
kuruş alınarak yazının örneği çıkarılıp verilir. 

Madde 54. — Dâva edilen kimse davacının is
tediklerini kabul ve ikrar ederse veyahut inkâr 
edip de davacının yemin istemesi üzerine «kendi
sinde böyle bir hak olmadığı yolunda ihtiyar mec
lisi önünde elini kitaba koyup yemin etmekten» 
andiçmekten kaçmıyorsa meclis o davacının iste
diklerinin verilmesini hükmeder ve bu suretle 
bitmiyen dâvaları ihtiyar meclisi mahkemeye gön
deril1. 

Madde 56. — İki taraf sulh olursa, ne üzerine 
uzlaştıkları yukarıda gösterilen yolda deftere ya
zılarak uzlaşanlar ile ihtiyar meclisi azaları altına 
adlarını yazar ve parmak basarlar. 

Madde '57. — Ellibirinci maddede gösteri
len işlerde şahit dahi dinlenir. İki taraftan biri 
veya ihtiyar meclisi isterse kitaba el bastırarak 
yemin verilir. İhtiyar meclisi şahitlerin namus
lu, özü, sözü doğru kimseler olduğuna ve dâvada 
hakkın bir tarafta bulunduğuna kalbiyle inanır 
ise hükmünü verir. Dâvayı karışık veya şüpheli 
görürse davacıları mahkemeye yollar. 

Madde 58. — Ellibirinci maddedeki dâvalara 
sulh ve hukuk mahkemeleri dahi bakabilir. Köy 
meclisinde bitmedikçe mahekmeye ve jmahkemede 
bitmedikçe köy ihtiyar meclisine'gidilemez. 

Madde 59. — Köy ihtiyar meclisi ceza dâva
larını dahi görür. Ceza Kanununun 247, 248 nci 
maddeleriyle üçüncü babının 254, 255, 256, 257, 
258, 259 ve 200, 261 ve 262, 263, 264 ncü madde
lerinde yazılı kabahatlara o maddelerdeki ceza
lar hükmolunur. 
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Madde 60. — : 
1. Namusa dokunmıyacak ve yüz kızartmıya-

cak çirkin isözler ile biribirine sövüp sayanlar
dan, 

• 2. Genç kimselere uygunsuz söz atanlardan, 
3. Namuslu kadının ardında dolaşanlardan, 
4. Yaralamıyacak ve bir hastalık vermiyecek 

kadar bir kimseyi dövenlerden, kötülük görenle
rin şikâyeti üzerine beş liradan on liraya kadar 
ceza parası alınır ve bu para köy sandığına yatı
rılır. Ceza parasını ödemiyenler için kırkdörclün-
cü maddede yazıldığı gibi kaza idare meclisine 
bildirir ve bu fenalığı ikinci defa yapanlardan ce
za iki kat ^alındıktan başka sulh hâkimine gönde
rilerek bir haftadan bir aya kadar hapsolunur. 

Madde 61.'— : 
1. Hayvanlara boş yere eziyet edenlerden, 
2. Köy ihtiyar meclisinin akıl ve kanuna uy-

igun emirlerini dinlemiyenlerden, 
3. Köy meclisince şahitliğe çağırılıp gelmi-

yenlerden, 
4. Ondört yaşını bitirmiyen çocukları ağır 

işlerde kullananlardan yarım liradan beş liraya 
kadar ceza parası ialmır. 

Madde 62. — : 
1. Ceza kararları hemen icra edilir. Yalnız 

mâhkûmolan adam ister para cezasını veya o pa
rayı ödiyebilecek eşyayı köy sandığına emanet bı
rakarak onibeş gün içinde mahkemeye gidip işine 
yeniden baktırabilir. (İtiraz eder), 

2. Hâkim bu yolda gelecek dâvalara kanuna 
göre bakar. 

3. Dâvalarda şahitlere' yemin verirler. Da
vacı veya suçlu olup da haksız çıkandan bir lira 
masraf alınır. 

Yedinci fasıl 
Köy korucuları ve göreceği işler 

Madde 63. — 
1. Köylünün ırzını, canını ve malini koru

mak ve köylerde ve kırlarda sakınmak için köy 
korucuları yapılır. 

2. Köyde beş yüz kişiye bir korucu hesa
biyle korucu bulmak lâzımdır. Her köyde en 
aşağı iki korucu bulunacaktır. 

3. Korucular ihtiyar meclisi tarafından tu
tulur ve muhtarın vereceği haber üzerine kay
makamın emriyle işe başlar. 

4. Korucuların yirmi yaşından küçük, elli 
yaşından büyük olmaması ve cinayetle, yahut 

yüz kızartacak cünha ile cezalandırılmamış ol
ması ve namuslu tanınmış bulunması ve her
kesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuz
lukları olmaması şarttır. 

5. Korucular muhtarın emri altındadır ve 
muhtarın yapacağı işlerde onun yamağı ve yar-
dımcısıdır. ' 

6. Korucular silâhlıdırlar ve jandarma gibi 
Hükümetin adamlarıdır. Kendilerine karşı ya
pılacak fenalıklar jandarmaya yapılmış gibi ce
zalandırılır. 

7. Korucu vazifesini yaparken can ve ırz 
tehlikesi görür ve başka çare bulamıyarak bu-
nalırsa kendisini ve ahaliyi korumak için silâ
hını kullanabilir. 

8. Koruculara aylık olarak verilecek ye
meklik ve para ve yatacak yer, köy ihtiyar mec
lisi tarafından kararlaştırılır. 

9. Korucuların silâhları, kılıkları ve kendi
lerine işten el çektirilmesi1 Dahiliye Vekâleti ta
rafından yapılan talimata göre olacaktır. 

10. Muhtar, ihtiyar meclisi kararı ile mah
sul zamanlarında çapuculardan ve eşkiya türe
miş ise yağmadan köy halkını korumak için 
köylünün eli silâh tutanlarından lüzumu kada
rını (Eğreti) korucu ayırarak bunların isimle
rini bir kâğıda yazıp kaymakama götürür. Kay
makamın müsaadesi1 olursa bu (Eğreti) korucu
lar asıl korucularla beraber yağmacılara ve eş-
kiyaya karşı köyü ve köylüyü sakınırlar. 

Ayrı maddeler 
Madde 1. — İşbu köy kanunu kadm, erkek 

nüfusu yüz elliden yukarı olan köyler içindir. 
Nüfusu yüz elliden aşağı olan köylerde vali ibu 
kanunun hangi maddeleri yapılacağını ayrıca 
emreder. Vali hiçbir emir vermezse bu köyler 
eski göreneklerine göre işlerini yaparlar. 

Madde 2. — İşbu kanunun yazılı olduğu ki
taptan bir tanesi muhtar odasında, diğer bir ta
nesi de köyün cami, yahut mektebinde duvarda 
asili duracaktır. Odada ve cami, yahut mektep
te bu kanunu bulündurmryan muhtar kaymaka
mın emriyle beş lira ceza parası verir. 
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Dahiliye Vekili 
Ferid 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Ahmed Muhtar 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Hariciye Vekili 
îsmet 

Maarif Vekâleti Vekili 
Mustafa Necati 
iktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti Vekili 

Dr. Refik îsmet 
Mübadele, imar ve iskân Vekili 

Mustafa Necati 

Dahiliye ve Adliye encümenlerinin 
müşterek mazbatası 

Birinci fasıl 
Madde 1. — Aynen kabul. 
Madde 2. — Cami, mektep, otlak, yaylak, 

baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya 
dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe 
ve tarlalariyl'e birlikte bir köy teşkil ederler. 

Madde 3. — Bu kanunun hükmü başlar baş
lamaz tarl'a, bağ, bahçe, baltalık ve otlakları 
içerde kalmak üzere her köyün smın ağalar 
derneği tarafından bir kâğıda yazılır. Sınır için 
komşu köy ile aralarında uzlaşamazlarsa bu da 
sınır kâğıdına yazılır ve sınırları gösteren bu 
kâğıt ağalar derneğince mühürlenerek nahiye 
müdürüne gönderilir. 

Sınır kâğıdı nahiye müdürü tarafından Hü
kümete gönderilerek tasdik olunduktan sonra 
bir örneği köylüye verilir ve diğer örneği1 tapu 
kaleminde saklanır. Sınır kâğıdı nahiye müdü
rü tarafından Hükümete gönderilir. Meclisi ida
rece tasdik olunduktan sonra tasdikli bir örneği 
köylüye verilir. Diğeri vesika olarak tapu kale
minde saklanır. Kazadaki bütün köylerin tas
dikli sınırları topluca bir deftere yazılı ve altı 
idare meclisinden tasdik olunur. Bu defter iki 
tane olup biri idare meclisinde diğeri tapu ka
leminde saklanır. 

Madde 4. — Köy bir yerden bir yere götürü-
lebil'en veya götürülemiyen mallara sahibolan ve 
işbu kanun ile kendisine verilen işleri1 yapan 
başlıbaşma bir varlıktır. Buna (Şahsı mânevi) 
denir. 

Madde 5. — Köylünün orta malı kanun kar
şısında Devlet malı gibi görünür. Bu gibi mal
lara el uzatanlar Devlet malına el uzatanlar 
gibi ceza görürler. 

Madde G. —• işbu kanun ile köye verilen iş
leri görmek (Köy ağasının ve (Ağalar derne
ğinin) vazifesidir. 

Madde 7. — Köy ağası köyün başı, Devle
tin memurudur. Köy işlerinde köy namına söz 
söylemek, emir vermek ve emrini yaptırmak 
köy ağasının hakkıdır. Devlet işlerinde otuz 
ikinci maddeye göre vazifesini icra eder. 

Madde 8. —• Köy ağasının ve yapacağı işte 
köy ağası ile birlik olanların köy işlerinde fena
lıkları anlaşılırsa Devlet memuru gibi muhake
me edilirler ve ceza görürler. 

ikinci fasıl 
Köy işleri1 

Madde 9. — Aynen kabul. 
1. Aynen kabul. 
2. Aynen kabul. 
Köylü mecburi olan işleri görmezse ceza gö

rür. isteğe bağlı olan işlerde ceza yoktur, an
cak köylünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy 
derneğinin yarısından çoğu hükmederler. Vilâ
yete bağlı olan yerlerde vali kazaya bağlı olan 
köylerde kaymakamın rızasını alırlarsa o iş bü
tün köylü- için mecburi olur ve yapmıyan ceza 
görür. 

Madde 10. — Aynen kabul. 
1. Sıtma, sivrisinek tarafından aşılandığı 

ve sivrisinek de su birikintisinden çıktığı için 
köyün içinde, etrafında su birikintisi varsa her 
şeyden evvel1 bunu kurutmak. 

2. Aynen kabul. 
3. Aynen kabul. 
4. Köyün her evinde kuyulu veya lâğımlı 

bir (Hela) yapmak ve köyün münasip yerinde 
de herkes için kuyusu kapalı veya lâğımlı bir 
(Hela) yapmak. 

5. Evlerden dökülecek pis suların kuyu; 
çeşme, pınar sularına karışmıyarak ayrıca akıp 
gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak. 

6. Aynen kabul. % 
7. Aynen kabul. 
8. Köyün süprüntü ve gübreliğini köyden 

uzakça yol üstü olmıyan sapa rüzgâr altı yer
lerde yapmak ve herkese o gübrelikten ayrı 
yerler gösterilmek. 

9. Aynen kabul. 
10. Köyün büyüklüğüne göre orta yerinde 

ve mümkün olamazsa kenarında hiç olmazsa bir 
meydan açmak. 
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11. Köy meydanının bir tarafında ağalar 
derneğinin toplanıp köyün işlerini görüşmeleri 
için bir köy odası yapmak. 

12. Aynen kabul. 
13. Aynen kabul. 
14. Köyde bir mektep açmak. (Yeniden ya

pılacaksa köyün en havadar bir tarafına yapı
lacak ve mektebin her halde bir bahçesi buluna
caktır. ) 

15. Köy yollarının ve meydanının etrafına 
ve köyün içinde ve etrafındaki su kenarlarına 
ağaç dikmek (Köylü her sene adanı başına en az 
bir ağaç dikecek ve bu ağaç tamamen tutup ye
şilleninceye kadar ağaca bakacak ve yeni dikil
mişlere hayvanların sürünerek ve kemirerek za
rar vermesinin önünü almak için etrafına çalı 
çırpı sarılıp muhkemce bağlıyacaktır.) 

16. Köy korusunu muhafaza etmek. 
17. Aynen kabul. 
18. Aynen kabul. 
19. Köy namına nalbant; bakkal, arabacı 

dükkânları yaptırmak. 
20. Köye ortaklama, sığırmtaç, danacı ve 

çoban tutmak. 
21. Köyde insanlarda salgın ve bulaşık bir 

hastalık çıkarsa o gün bir adam yollıyarak Hü
kümete haber vermek (Bu haber üzerine kaza
dan memur gelinceye kadar hastanın yanma ba
kacaklardan başkalarını sokmamak lâzımdır.) 

22. Köy hayvanlarında salgın ve bulaşık 
bir hastalık görünürse o gün bir adam yollıya
rak Hükümete haber vermek (Bu haber üzeri
ne kazadan bir memur gelinceye kadar hasta 
olan hayvanı hasta olmıyarilar arasından ayır
mak ve ahırı kilitleyip başka hayvan sokmamak 
lâzım gelir.) 

23. Aynen kabul. 
24. Ekine, mahsule, yemişli, yemişsiz ağaç

lara, bağlara, bahçe^re zarar veren kuşları, böcek
leri, tırtılları öldürmek (Bunun için hangi türlü 
kuşların ve böceklerin hangi zamanlarda ve nasıl 
öldürülmesi l'âzımgeldiği Hükümetten sorula
cak ve nasıl öğretilirse öyle yapılacaktır.) 

25. Mecbur olmadıkça yol1 üzerine ve hal
kın kolaylıkla gelip geçmesine dokunacak şey
ler koymamak. 

26. Birdenbire yıkılarak altında adam ve 
hayvanat kalacak derecede çürümüş veya eğil-
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miş duvar veya damları bir sakatlık çıkarma
ması için yıktırmak veya tamir ettirmek. 

27. Köy ortasında halkın kalabalık zama
nında at koşturmamak. 

28. Muhafazasına mecbur oldukları yırtıcı 
ve azgın hayvanları başıboş salıvermemek. 

29. Devlet parasını kıymetinden aşağı al-
dırtmamak. 

30. Bir adamın suda veya başka suretle 
boğulmak gibi başına bir felâket gelip de onu 
kurtarmak elinde iken yardım etmemek. 

31. Köyde köylünün hastalığına sebebol'a-
cak kadar çürümüş ve kokmuş meyva ve sair 
şeyleri sattırmamak. «Bu gibi şeyler zaptolunur, 
köyden dışarıya götürülür.1» 

32. Bir hayvana götüremiyecek yük yük
lettirmemek ve yem vermemek. 

33. Bir yeri kazarak başkalarının hayvan 
ve davarının düşüp ölmesine ve sakatlanmasına 
sebebolmasına meydan vermemek. 

34. Köy dernekleri tarafından şahitlik için 
çağırılmca her halde gelmek ve eğer gelemiye-
cek kadar mazereti varsa bildirmek. 

Madde 11. —• Aynen kabul. 
1. Köyün evlerinde ahırları odalardan ayrı 

bir yere yapmak. 
2. Evlerin, ahırların, helâl'arın duvarlarının 

iç ve dışlarını senede bir defa badalanamak. 
3. Aynen kabul. 
4. Köyün mezarlığının köyden ve cadde

den uzak bir yerde suların geldiği tarafta de
ğil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve et
rafını duvarla çevirerek içerisine hayvan gir
mesinin önünü almak ve mezarlığa gübre, süp-
rüntü dökmemek, herkes mezarlarına iyi bak
mak ve mezarlıklara sevabına ağaç dikmek. 

5. Köyde bir çamaşırlık yapmak. 
6. Aynen kabul. 
7. Aynen kabul. 
8. Aynen kabul. 
9. Aynen kabul. 

10. Aynen kabul. 
11. Aynen kabul. 
12. Aynen kabul. 
13. Aynen kabul. 
14. Köye ortaklama değirmen yapmak veya 

getirtmek. 
15. Aynen kabul. 
16. Aynen kabul. 
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17. Köylücfeıı ayakkabıcı yetiştirmek. 
18. Köylüden nalbant, demirci, arabacı, ka

laycı yetiştirmek. 
19. Aynen kabul. 
20. Aynen kabul. 
21. Yemeklik ve para ile köyün fukarasına 

ve öksüzlere yardım etmek, kimsesiz çocukları 
• sünnet ettirmek ve kızları evlendirmek. 

22. Kazaen yanan veya yıkılan fukara ev
lerini bütün köy yardımıyla yapmak (Çivi ki
reç gibi çarşıdan alınacak şeyleri sahibi almı-
ya mecburdur.) 

23. Aynen kabul 
24. Tarlası olmıyan veya yetişmiyen köy

lüye köyün sınırı içinde boz haliden bir parça 
ayırıp vermek ve tasarrufu mal sandığına veya 
sair dairelere geçmiş olan araziyi köy namına 
satınalıp arazisi olmıyanlara vermek ve bedeli
ni taksitle köy sandığına ödetmek mecburidir. 

25. Köyde güreş, cirit, nişan talimleri gibi 
köy oyunları yaptırmak. 

26. Kağnıları dört veya iki tekerlekli ara
baya çevirmek ve köy parası ile araba yapacak 
ve onaracak bir tezgâh açtırıp köy namına ida
re etmek. 

27. Her köyde köy sandığından bir ambar 
yaptırıp bunun bir bölmesine harman za
manında herkesten köy namına mahsullerine gö
re birer miktar zahire ödünç alınarak konulmak 
ve bu zahireyi muhtaç köylülere yine köy namı
na yemeklik veya tohumuluk olarak ödünç ver
mek ve her sene ambarda artan zahireyi1 yeni 
mahsul ile değiştirmek. 

28. Her sene köy namına bir veya daha zi
yade tarla ektirerek mahsulünü imece yolüyle 
biçip elde ettikten ve gelecek sene için tohumu 
ayırdıktan sonra artanını satarak parasını köy 
sandığına yatırmak. 

29. Köy namına iyi cinsten boğa, aygır, te
ke, koç satmalmak. 

30. Köy korusu olmıyan yerlerde koru ye
tiştirmek. 

31. Köy namına mektep hocası dolabında 
sulfato; aspirin, nisadır ruhu, müsil, tendirdi-
yot gibi ilâçlar bulundurmak. 

Üçüncü Fasıl 
İmece ve köy parası 

Madde 12. — Köy işlerinin bir çoğu bütün 
köylü birleşerek imece ile yapılır. 

Madde 13. — Köy sınırı içinde yapılacak iş
ler için para toplanması lâzımgelirse işbu kanu
nun buyruğu üzere Ağalar Derneğinin hükmü 
ile köye (Salma) salınır, toplanan paraya köy 
parası denir. 

Madde 14. — Aynen kabul. 
1. Ağalar Derneği tarafından köylüye salı

nacak paralar. 
2. Aynen kabul. 
3. Aynen kabul. 
4. Yoluyla vakfedilen arazi ve emlâk ge

liri. 
5. Avarız gelirleri (Ağaç, arazi, emlâk, pa

ra) 
6. Aynen kabul. 
7. Köy namına ekilen tarla geliri. 
8. Köy tezgâh ve ambar ve dükkânları ge

liri. 
9. Mühürlenecek ilmühaberlerden alınacak 

para (Bu para köy Derneğince yapılıp kayma
kam veya vali tarafından tasdik olunan cetvele 
göre alınır.) 

10. Köy sınırı içindeki taş, kireç, tuğla, ki-
- remit, çorak, kil gibi ocaklardan (Nısıf kutru 

elliden yüz metreye kadar olanlardan) 
11. Çay ve nehirler üzerindeki kayık ve 

sallardan alınacak para (senenin altı ayı işli-
yenlere mahsustur. Bundan fazla işliyenler vi
lâyet idarelerinindir.) 

12. Köy sınırı içindeki otlaklardan ve me
ralardan fazlasının kira paraları. 

15. Köy sınırı içinde ağaçlar içindeki sahip 
ağaçların yemişlerinin geliri. 

16. Köy sınırı içindeki kaplıcalar, maden 
suları (şimdiye kadar belediye, idaresi hususi
ye, maliye, evkaf ve eşhas tarafından bedeliyle 
elde edilenler hariç) 

17. Geliri yetişmiyen köylerde Köy Ağası, 
İmam, kâtip, korucu, sığırtmaç, danacı gibi köy 
adamlarının aylıkları veya senelikleri için salı
nacak para veya mahsuller. 

Madde 15. — Köy namına harcanacak para 
iki türlüdür. Biri köylünün isteğine bağlı ol
mıyan diğeri köylünün isteğine bağlı olandır. 

Madde 16. — Köylünün isteğine bağlı olmı-
yarak harcanacak paralar şunlardır. 

1. Köy ağasının köy derneğince kesilen ay
lık veya seneliği. 

2. Aynen kabul 
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3. Aynen kabul. 
4. Aynen kabul. 
5. Aynen kabul 
6. Köy işine bakacak adamların aylığı. 

Dördüncü fasıl 

Köy ağasının ve dernek ağalarının 

Seçilme yolu 
Madde 17. — Her köyde bir köy derneği, 

bir köy ağası bir de Ağalar Derneği vardır. 
Köyde yirminci maddeye göre köy ağası ve Ağa
lar Derneği azalarını seçmeye hakkı olan köylü
lerin toplanmasına Köy Derneği denir. Köy 
ağası ve Ağalar Derneği azalardan doğrudan 
doğruya Köy Derneği tarafından ve köylü ara
sından seçilir. Köy Ağası Ağalar Derneğinin 
başıdır. 

Madde 18. — Köy Ağası ve Ağalar Derneği 
âzalarının seçilmesi her iki senede bir kere ya
pılır. Seçilmek mutlaka Şubat ayı içinde olur 
ve Mart ayında yeni seçilen Köy Ağası ve Ağa
lar Derneği 25 nci maddeye göre işlerine başlar
lar. Günü biten Köy Ağası ve Ağalar Derneği 
ve Ağalar Derneği azaları yeniden seçilebilir
ler. 

Madde 19. — Ağalar Derneğine nüfusu bin 
kişiden aşağı olan köylerde sekiz ve binden iki 
bine kadar olan köylerde oniki kişi dernek aza
ları olarak seçilirler. 

En çok sayı kazananlardan başlıyarak yarısı 
Ağalar Derneğine âza ve geri kalan diğer yarısı 
da yedek âza olur. Âzalıktan biri açıldıkta ye
dek azalardan en çok sayı kazanmış olanı onun 
yerine geçirilir. 

Madde 20. — Köyün imamı ile muallimi veya 
başmuallimi ağalar derneğinin her zaman azası
dırlar. 

Madde 21. — Köy ağasını ve ağalar derneği 
azalarını seçecek olanlarda şu şartlar bulunma
lıdır. 

.1. Türkiye Cumhuriyeti tebaasından ol-
olmak, 

2. Köy ahalisinden olmak veyahut altı ay
dan beri köyde yerleşmiş olmak ve köyün nüfus 
kütüğünde yazılı bulunmak. 

3. Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, 
4. Aynen kabul. 

5. Delilik, bunaklık, sefihlik gibi bir hal 
sebebiyle hâkim tarafından üzerine vasi konul
muş olmamak, 

Madde 21. — Köy ağalığına ve ağalar der
neği âzalığma seçilmek için yukarıdakilerden 
başka şu şartlar da bulunmalıdır : 

1. Aynen kabul 
2. Hükümet ve vilâyet ve köyün ve imti

yazlı şirketlerin aylıklı memuru olmak, 
3. Köy işlerinin ve aşarının mültezim veya 

müteahhidi ve bunların ortağı olmamak, 
4. Aynen kabul 
Madde 22. — Ağalar derneği ikinci senenin 

Şubat ayı içinde aralarında kararlaştıracakları 
bir günde yeni yapılacak seçilme için 20 nci 
maddeye göre seçecek olan köylüyü, yani köy 
derneğini toplar. 

Madde 23. — Köy ağasının ve ağalar derne
ği âzalarının günleri bittiği zaman «25» nci 
maddeye göre yeniden lâzımgelen seçilmeyi va
kit ve zamanında yapmak köy ağasının vazi
fesidir. Köy ağası bu vazifesini yapmadığı ve 
seçilmenin geri kalmasına sebebolduğu halde 
kendisinden beş liradan yirmibeş liraya kadar 
para cezası alınır. İşbu ceza kaza idare mecli
since karar altına alınır. İdare meclisinin ka
rarma karşı söz yoktur. 

I 

Madde 24. — Köy derneği birinci olarak 
köy ağasını ve ondan sonra ağalar derneği aza
larını seçer. 

Madde 25. — Seçilme yapılıp bittikten sonra 
günü bitmek üzere olan köy ağası ve Ağalar 
Derneği âzası yeniden seçilenlerin adlarını ve 
her birinin ne kadar sayı kazandığını ve yedek 
âza adlardyle bunların her birinin kazandıkları 
sayıları bir mazbata ile Hükümete bildirir. 
İşbu mazbata üzerine yeniden seçilen azalara 
Hükümet tarafından buyurultu gelir ve köy 
ağalığı mührü yeni köy ağasına verilir. Yeni 
dernek kaymakam veya validen buyurultu al
dıktan sonra işe başlar. 

Madde 26. — Baba, oğul, güveyi ve kardeş
lerin ağalar derneğinde âza olarak bir arada 
bulunmaları yasaktır. Bunların seçilmiş olduğu 
görülürse içlerinden en çok sayı kazanmış olan 
âzalıkta bırakılır. Sayıları beraber olursa bun
lardan yaşça büyük olan alınır. 

Madde 27. — Köy derneğinde seçim sırasın
da işi bozacak veya geri bırakacak olanlardan 
ve fenalık yapanlardan ilkinde yüz kuruştan 
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beş yüz kuruşa kadar ceza parası alınır. İkinci
de ceza parası iki kat alınır. Köy derneğinde 
aralarında anlaşmazlarsa ertesi günü yine der
nek olacak ve bu dernekte sözü keseceklerdir. 
İkinci dernekte de söz kesilmezse köy ağasının 
vereceği haberle köyün bağlı olduğu Hükümet 
reisi veya memur edeceği kimse üç gün içinde 
köye gelir ve onun gözü önünde seçim yapılır. 

Madde 28. — Köylülerin malı olmayıp çift
lik olarak bir mal sahibine ait köylerde köy ağa
sının ve Ağalar Derneği azasının halk tarafın
dan serbestçe seçilmesine kaymakam ve nahiye 
müdürü yakından bakmaya memurdur. Böyle 
köylerde köy ağasını ve Ağalar Derneği azasını 
çiftlik sahibinin karışması sebebiyle halkın ezil
diği görülürse kaymakamın teklifi üzerine köy 
ağasını vilâyetin valisi seçer ve köye bildirir. 
Bu yolda seçilmiş köy ağası tıpkı köylü ^tarafın
dan seçilen köy ağasına benzer ve onun bütün 
işlerini görür. 

Madde 29. — Köy ağalığına ve Ağalar Der
neği âzalığma seçildikten sonra. 

1. Aynen kabul 
2. Delilik, bunaklık ve sefihlik gibi bir hal 

sebebiyle hâkim tarafından üzerine vasi konu
lanlar, 

3. Hükümet ve vilâyet ve köyün imtiyazlı 
şirketlerinin maaşlı bir memurluğuna giren
ler. 

4. Aynen kabul 
5. Mebusluğa, meclisi umumi ve idare mec

lisi âzalıklarından birine seçilenler köy ağası 
ve Ağalar Derneği âzalığmdan çıkarılırlar. 

Beşinci fasıl 
Köy ağasının göreceği işler 

Madde 30. — Köyün sınırı içinde köylüye 
ait işleri yapmak ve yaptırmak köy ağası ile 
onun başında bulunduğu Ağalar Derneğinin 
vazifesidir. 

Madde 31. — Köy ağasının göreceği işler 
ikiye ayrılır : 

1. Devlet işleri, 
2. Köy işleri, 
Madde 32. — Köy ağasının göreceği Devlet 

işleri şunlardır : 
1. Aynen kabul, 
2. Aynen kabul 
3. Salgın ve bulaşık hastalıkları günü günü

ne Hükümete haber vermek 

4. Hekim olmıyanları ve üfürükçülerin has
talara ilâç yapmasını men etmek ve Hükümete 
haber vermek. 

5. Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar 
aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalış
mak. 

6. Aynen kabul 
7. Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikah

lanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın 
onuncu gününden evvel nüfus memuruna ver
mek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek 
vukuatı yürüttürmek. 

8. Vergi toplamak için gelen tahsildarlara 
yol göstermek, yardım etmek ve tahsilatta tahsil
darların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber 
vermek; 

9. Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları 
Hükümete haber vermek. 

10. Köy civarında eşkiya görürse Hükümete 
haber vermek ve elinden gelirse tutturmak. 

11. (Köylünün ırzına ve canına ve malına 
el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen 
kimseleri yardımcı arkadaşları ile beraber yaka
lattırarak Hükümete göndermek. 

12. Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa 
köylüleri toplayıp söndürmeye ve çevirmeye ça
lışmak (Orman yangılarında sınırdan dışarı 
olsa dahi yardıma mecburdurlar.) 

13. Mahkemelerden gönderilen celpname ve 
her türlü tezkere ve hükümleri lâzımgelenlere 
bildirerek işleri yapmak ve mahkeme mübaşirine 
ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek. 

14. İhzar ve tevkif müzekkereleri (Bâzı 
adamların kanun namına tutulmasını emreden 
mahkeme kâğıdı) gösterildikte aranılan kimse
leri kâğıt getirenlere tutturmak. 

15. Zarar görenlerin şikâyeti ve bilip işiten
lerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak; 

16. Bu kanunda ismi geçen dâvaları Ağalar 
Derneğine söyleyip hükmünü almak. 

Madde 33. — Köy ağasının göreceği köy iş
leri şunlardır : 

1. Onuncu maddede sayılan işleri Ağalar 
Derneği ile görüşerek yapmak ve yaptırmak. 

2. Aynen kabul 
3. Ağalar Derneği ile görüştükten sonra 

köylüyü işe çağırmak. 
4. Ağalar Derneği kararı ile köy işlerine 

harcanacak parayı toplamak. 
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5. Köy işlerine harcanacak parayı topladık
tan sonra harcamak için emir vermek. 

6. Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para 
harcamış ise gelecek ay başında hesabatım Ağa
lar Derneğine vermek. 

7. Aynen kabul 
Madde 34. — Köy ağalarına köy işlerini gör

dükleri zaman karşı gelen ve kötü söyliyenler 
Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza gö
rürler. 

Madde 35. — Köy ağası yazılarını köy kâti
bine yazdırır. Köyde kâtip bulunmazsa bu işi 
köyün muallimine yaptırır. 

Madde 36. — Köy ağasının köylü faydasına 
olmıyan kararlarını kaymakam bozabilir. Fa
kat onun yerine kaymakam kendiliğinden karar 
veremez. Karar yine köylü tarafından verilir. 

Madde 37. — Kaymakam köy ağasının köy iş
lerini yapamadığını görürse köy ağasına bir ih
tar gönderir. Bundan sonra da iş görmediğini 
anlarsa köy derneğini toplatır, başka bir köy 
ağası seçtirir. Çıkarılan köy ağası gelecek se
çimlerde yine seçilebilir. 

Ağalar Derneğinin göreceği işler 
Madde 38. — Ağalar Derneği en az haftada 

bir defa toplanıp konuşur. Ağalar Derneğini 
muhtar toplanmaya çağırır. Ağalar Derneği köy 
ağasını çağırmadığı ve derneğin toplanma gü
nü olmadığı vakitlerde dahi köy ağasına haber 
vererek kendi isteği ile de toplanabilir. 

Madde 39. — Ağalar Derneği köy işlerini en 
ziyade lâzım olandan başlıyarak bir sıraya koyar 
ve biri yapılıp bittikten sonra sırası ile hepsini 
köylüye gördürmeye çalışır. 

Madde 40. — Ağalar Derneğinin göreceği iş
ler şunlardır : 

1. Ağalar Derneği köylüye ait işleri konu
şur ve hangi işlerin köylü tarafından kendileri 

.çalışarak doğrudan doğruya ve hangi işlerin pa
ra ile veya ırgat ile görülebileceğine karar verir. 
«(Köy işlerinden köy ahalisinin imece ile çalışa
rak yapacakları işi, köylünün çift ve çubuğu ile 
uşraşmadıkları boş zamanlara bırakır.» 

2. Ağalar derneği mektep cami, hamam gibi 
köylüye faydalı olan işleri yapmak için istediği 
yeri değeri parasiyle satmalır. Mal sahibi razı 
olmazsa kaza idare meclisi işi gözden geçirir. 
Kaza idare meclisinin kararına söz yoktur. 

3. Ağalar Derneği köylünün kaçar gün çalı
şacağını kestirir. 

4. Köy işi için beher köylüye haline göre 
salınacak paranın ne olacağını keser. 

Madde 41. —• Paranın harcanmasında hiçbir 
fenalık olmamasına ve faydasız yere para veril
memesine köy ağası ve Ağalar Derneği azaları 
gözkulak olurlar ve paranın harcanmasında fe
nalık ve yolsuzluk olduğu Hükümetçe anlaşılır
sa kaza idare meclisinin hükmü ile Tahsili Em
val Kanununa göre köy ağası ve Ağalar Derneği 
azasının malları satılarak köylünün parası öde
nir. 

Madde 42. — Mecburi işleri gördürmiyen ve 
toplanması isteğe bağlı olmıyan paraları topla-
mıyan ve toplattırmıyan köy ağası ve Ağalar 
Derneği azaları hakkında (27) nci maddedeki 
ceza meclisi idare karariyle Hükümet tarafın
dan tahsil ve köy sandığına teslim olunur. 

Madde 43. — (Tayyedilmiştir.) 
(44, 45, 46 ncı maddelerin karşılığı dâva 

kısmında 53 ııcü maddedir) 

İki ve daha ziyade köylere düşen işler 
Madde 43. — İki ve daha ziyade köyler ara

sındaki işler için o köylerin köy ağası ve Ağa
lar dernekleri meclisleri kendi aralarında ka
rarlaştıracakları bir köyde toplanarak konuşur
lar ve ne türlü yapılacağını ve her köyün o işte 
ne türlü yardım edeceğini kararlaştırırlar. Ve 
ondan sonra Hükümete haber vererek alacak
ları izine göre işe başlarlar. 

Madde 44. —• Bir köy sınırının büyütülmesi 
veya küçültülmesi başka bir köye dokunmuyor
sa Ağalar Derneğinin dilemesi ve kaza idare 
meclisinin tasdiki, vilâyet idare meclisinin iz
niyle yapılır. Sınırın büyütülüp küçültülmesi 
başka bir köye dokunuyorsa Hükümetin emriyle 
her iki köyün Ağalar Derneği bir araya top
lanır. Eğer aralarında anlaşılarsa her iki köyün 
Ağalar Derneğinin bir araya toplayıp anlaştık
tan sonra verecekleri hüküm üzerine kaza mec
lisi idaresinin tasdiki vilâyet idare meclisinin 
izniyle sınırı düzeltilir. İşbu maddede beyan 
olunan sınır kararları vilâyetlerden Dahiliye 
Vekâletine haber verilir. 

Madde 45. — İki veya daha ziyade köylere 
düşen işler ;için ıköyleriın Ağalar Dermekleri ken
di aralarında anlaşaımjazlarsa bunlardan b'ıir ta
rafın dilemesi üzerine köyün bağlı olduğu hü-
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(kümeit reisi işe karışır ve o köylerin Ağalar Der
neklerini toplıyarak işi bitirir. 

Altıncı fasıl 
Köy derneklerinin göreceği dâvalar 

Madde 46. — Ağalar Derneği aşağıdaki dâ
valara ıkaıtî surette b'aıkar ve kararları derhal 
yapılır, istinaf ve temyizi yakitur. 

1. On liraya kadar ödünç para dâvaları 
2. On liraya kadar alım, satım vie icar ve 

ücret ve saireden alacak dâvaları, 

iMa'dde 47. — Aşağıdaki dâvalarda köy Ağa
lar Derneği iki tarafı uzlaştırmaya (iSulh etme
ye) çalışırlar. Uız'laştıfltlara surette bir kâğıda 
yazıp altını uzlaşanlarla Ikendileri mühürler, 
'mühürleri yoiksa adlarını yazarlar veya parmak 
basarlar. Uzlaşamadıikları halde Ağa'lar Derne-
ği işi bitirmeyi üzerine almak için iki tarafa so
rar (Tahkim) arazi olursa Ağalar Derneği ken
di örf ve âdetlerine ve maslahata göre bir karar 
verirler ve bu kararlarda yine yukarda söylen
diği üzerine yazılır ve .mühürlenir veya imza 
edilir veyahut parmak 'basılır. Bu kararlar dahi 
fkaitî olup istinaf ve temyizi yoktur. 

1. On liradan yukarı telli liraya kadar 
ödünç para dâvaları, 

2. On liradan yukarı alım, .satım icar, ücret 
ve saireden alacak dâvaları. 

Madde 48. — 46 ve 47 nei maddelerde gös
terilen ve elli liraya kadar olan dâvalarda (Elli 
lira dâhildir) evvelâ köy derneğine müraacat 
edilmedikçe hiçbir mahkemeye gidilemez. 

Madde 49. — Elli liradan fazla dâvalarda 
»aralarını bulmak üziere köylünün isltedikleriyLe 
öne sürecekleri işlere iki tarafın Tizaısiyle ve hü
küm suretiyle bakarlar. (Tamikim) 

Madde 50. — Köylünün iki tarafın uzlaşma-
siyle 'blitirileblilen her türlü işlerini gördürürler. 
(Sulh) 

Madde 91. — Her kim baş'kasmm çift allat ve 
edevatını ve hayvan ve davar ağıllarını ve belk-
çi kulübelerini kırar, bo'zar ve binek ve araba 
'atını ve foaşlka bir hayvanını her nevi davarını 
kasden öldürür veya boğazlar veya sakatlar ve
ya başlkasının emlâk ve arazisinin hudut işareti 
olan hendekleri doldurur veya taşları ve toprak 
yığınlarını kaldırır veyahut yaş ve kuru ağaç
tan ve sair şeyden yapılmış ve çevrilmiş olan 
ağıl, çit ve avluları bozar, yıkar, yalkar veya su 
değirmeni ve su ile idare olunan tezgah ve ha

vuz ve sınai göl sahipleri veya icareılanı su yol
larını başka türlü yaptırarak veya kendi ar*kını 
ayıklamıyaraik başkalarının tarla veya bağ ve
ya boistanını suya bastırırsa veyahut henüz bi
çilmemiş olan mahsulâtımı veya dikilmiş olan 
uğaç, sebze ve saireısinli kırar, bozar, telef eder
se veya içine hayvan salıverirse bundan dolayı 
zarar gören mahkemeye dâva etmez de yalnız 
zarar ve ziyanımı ödetmek üzere derneğe dâva 
ederse Ağalar Derneği 46, 472 49, 50 udi madde
lere göre dâvayı1 halleder. (Bu suretle köy der
neğinin neltıieelendirdiği işlerden dolayı huku
ku umumiye dâvasının istiımaından mahıkeme 
memnudur. 

Madde 52. — 10 mcu maddeye gö>re zarar gö
ren bir adam mahkemeye veyahut daya etmeyip 
de kendisini zararlandıram adamla hariçte uyu
şur ve sulh olur da bunu sienet veya şahitlerle 
kararlaştırır ve demek huzurunda deftere ge
çirterek altını ımühürler veya imzalar ve par
mak basarlarsa bundan sonra malhkeımeye veya 
derneğe dâva etımek hakkından vazgeçmiş sayı
lırlar. 

Madde 53. — 10 ncu maddede yazılan mec
buri işleri yapmıyan köylüden Ağa'lar Derneği-
nıin kararı ile haline 'göre bir kuruştan yüz ku
ruşa kadar ceza alınır. Oez!a parasını vermiyen
ler hakkında maddeye göre muamele yapılır. 
Cezaya mahkûm olan adam o işten yine kaçar
sa evvelki ©eza iki kat ölaraik alınır. 

Köy derneğince çalınan parayı ijdemiyemler
den i/ki kaltı maddeye göre tahsil olunur. 

Dâvaların nasıl 'görüleceği 
Madde 54. — Dâvaca köy ağaisma giderek 

kimden dâvası varsa ve ne istiyorsa anlatır. Bu
nun üzerine köy ağası işe göre Ağalar Derne
ğimi hemen veyahut bir hafta içinlde toplar ve 
davacı ile ^kendisimden dâva olunanlar orada 
'bulunur, 

Madde 55. — Kâtip veya muallim veyahut 
imam tarafından davacının ne istediği ve diğe
rinin ne dediği ve işin sonu neye 'Va/rdığı tutula
cak: bir deftere ya:zılaraik sonuna davacılar ve 
Ağalar Derneği âzası emilirlerini yazarlar ve al
tını mühürlerler, mühürleri yoksa yazı bilmdyen-
ler parmak basarlar. 

Madde 56. — Kendisimden dâva olunan kim
se davacının istediğini kabul ve ikrar ederse 
dernek hükmünü verir. In'kâr edeme davacıdan 
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senedi veya şahidi olup olmıadığı sorulur, sene
di olduğu ev gösterdiği ve diğer itaraitfta bu se
nedi Ikaibul eylediği takdirde bu senet üzerine 
hükmedilir. Senedi olmayıp da şahidi varsa 
«ellisekizinci» maddeye göre dernek şahitleri din
ler. Şahitler davacının dâvasını dinlerse yine 
hükmolunur. Davacının senet veya şahidi olma
dığı veyahut şahidi olup da şahitlerin ifadeleri 
dâvaya muvafık çıkmadığı takdirde «altmışbirin-
ci» maddeye göre yemin verilir. 

Madde 57. — İki taraf sulh olursa veya iki 
taraf Ağalar Derneğinin hükmüne razı olurlar
sa «tahkim» ne üzerine ulaştıkları veya ne üze
rine karar verildiği «ellibeşinci» maddeye göre 
deftere yazılarak uzlaşanlar veya Ağalar Derne
ğinin kararma razı olanlarla dernek azaları al
tına adlarını yazarlar veya parmaklarını basarlar. 

Madde 58. — Dernekçe şahit şu yolda dinle
nir : İki taraftan biri veya ihtiyar meclisi ister
se şahide kitaba el bastırarak yemin verilir. Der
nek şahitlerin namuslu, ısözü, özü doğru adamlar 
olduğuna ve dâvada hakkın o tarafta bulundu
ğuna kalbi ile inanırsa ona göre hükmünü verir. 

Madde 59. — Kendisinden dâva olunan kim
se köyde hazır bulunduğu halde derneğin çağır
ması üzerine gelmeye mecburdur. Özründen do
layı gelmediği takdirde muhakeme bir defa için 
münasip bir güne bırakılır. O gün de gelmezse 
davacının senet ve şahidi olmayıp da andiçir-
mek isterse andiçip içmiyeceği sorulmak üzere 
tekrar çağırılır. Yine gelmezse davacının isteme
si üzerine muhakeme görülerek hüküm verilir. 

Bu hükme aleyhine çağırıldığı halde gelmiyen 
kimsenin itiraz hakkı yoktur. 

Kendisinden dâva olunan kimse köyde yoksa 
dâva onun gelmesine kadar bırakılır. Bırakılma
sına razı olmıyan davacı mahkemeye gitmekte ser
besttir. 

Madde 60. — Dâva ayrı ayrı iki köy arasın
da olursa davacı kendisinden dâva ettiği şahsın 
bulunduğu köy derneğine veya mahkemeye gi
der. 

Madde 61. — Dâva köy derneği azaları arasın
da olur veyahut kendisinden dâva olunan veya 
dâva eden şahıs köy derneği âzasından bulunur
sa derneğin geri kalan azaları adedi kanunen 
lâzım olan kadar değilse yedek azadan o kadar 
alınır. 

Madde 62. — İşbu maddelerdeki hükümler 
bir köyün veya birkaç köyün ahalisi arasındaki 

dâvalar ve ihtilâflar içindir. Şehirlilerin köylü
lerden ve köylülerin şehirlilerden olan dâvaları 
eskisi gibi mahkemede görülür. 

Madde 63. — Köyce çalman parayı ve Ağa 
Derneğince hükmedilen paraları verimyenlere 
on gün zarfında borcunu vermesi için köy ağası 
tarafından haber gönderilir. On gün sonunda 
borçlu yine borcunu vermezse Ağalar Derneği
nin mazbatası Hükümete gönderilir. Vali veya 
kaymakam aşağıdaki usule göre parayı tahsil ve 
köy sandığına veya dernek vasıtasiyle alacaklı
lara teslim eder. Şöyle ki : Evvelâ borçlu veya 
cezalıya lâzım olandan gayri ev eşyası, fazla eşya
l ı bulunamazsa veyahut alman eşya borycu ödi-
yemezse çift ve çubuğundan ve çift hayvanından 
başka, bir yerden diğer bir yere götürülebilen 
diğer malları, bu da yoksa tarla, bağ, ve bahçe 
gibi bir yerden diğer bir yere götürülemiyen mal
ları satılmak suretiyle alınır. 

2. Ev eşyası ile bir yerden diğer bir yere 
naklolunabilen her nevi eşya haczi gününden 
başlıyarak üç gün içinde dernek ağalarının gözü 
önünde veya kasabada belediye vasıtasiyle sattı
rılır. Borca yetecek kadarı köy sandığına veya 
alacaklıya ve üst tarafı mal sahibine verilir. Üç 
gün içinde borcunu verenlerin malı geriye veri
lir. 

3. Dört senelik mahsulü veya kirası borca 
yetişen ve bir yerden diğer yere götürülemiyen 
malların satılması yasaktır. 

4. Haczolunan ve bir yerden diğer yere gö
türülemiyen mallar yirmi gün müddetle müza
yedeye çıkarılır. Bu müddet bittikten sürülen 
peyler kâfi görülürse on gün müddetle askıya 
alınır ve on gün bitince her kaç kuruşa çıkmış 
ise Hükümetçe talibine ihale olunur. 

5. Satılan şeylere köy dernek ağaları doğ
rudan doğruya kendileri veya başkaları vasıta
siyle pey süremezler ve satmalamazlar. 

Birinci fasıl 
Köy korucuları ve göreceği işler 

Madde 64. — : 
1. Köy sınırı içinde herkesin ırzını, canını ve 

malını korumak için köy korucuları bulunduru
lur. 

2. Her köyde en aşağı iki korucu bulunur. 
Nüfusu binden yukarı köylerde her beşyüz kişi
ye bir korucu daha tutulur. 
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3. Korucular Ağalar Derneği tarafından tu
tulur ve köy ağasının vereceği haber üzerine 
kaymakamın buyrultusuyla işe başlar. 

4. Korucuların yirmiiki yaşından küçük, elli 
yaşından büyük olmaması ve cinayetle veyahut 
yüz kızartacak cünha ile cezalandırılmamış ve 
namuslu tanınmış bulunması ve herkesle kavga 
çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzlukları olmama
sı şarttır. 

5. Korucular köy ağasının emri altındadır. 
Resmî işlerde onun her emrini tutmaya mecbur
dur. 

6. Koruyucular silâhlıdırlar. Kendilerine 
karşı gelenler jandarmaya karşı gelmiş gibi 
ceza görürler. 

7. Köy ağaları ve Ağalar Derneği mahsul 
zamanlaında çapulculuk ve eşkıya türemiş ise 
yağmadan ıköy (halikını (korumak için 'köylünün 
eli silâh tutanlarından lüzumu kadarını gö
nüllü koruyucu ayırarak bunların isimlerini 
bir kâğıda yazıp kaymakama götürür. Kayma
kamın müsaadesi olursa bu gönüllü korucu
lar asıl korucularla beraber yağmacılara ve 
eşkiyaya karşı köy ve köylüyü korıırlaır. 

8. Koruculara verilecek silâhlar ve cepha
neler Hükümet tarafından Ağalar Derneğine 
mazJbata mukabilinde dem'iırbaş olarak verilir. 

9. Koruyucular kendilerine verilen resmî 
silâh ve cephaneleri ancak kendileri kullanır
lar. Başkalarına emanet veremezler. 

Madde 65. — Kuruyucular aşağıdaki hal
lerde silâh kullanabilirler. 

1. Kendisine saldıran ve hayatını tehlikeye 
koyan kimselere 'karşı hayatını korumak içim. 

2. Vazifesini yaparken ahaliden bir kim
senin can veya ırz tehlikesi altında kaldığını 
görür ve onu kurtarmak için başka biır çare 
bulaımaz da !bunailırısa. 

3. Cürmümcşhut (yani ya yapılırken ve
yahut yapıldıktan sonra henüz iizi meydanda 
iken bir cinayetin) failini yahut maznun bir 
şahsı yakalamak istediği halde o kimse si
lâhla karşı korsa, 

4. Tutulan 'bir cani kaçar ve «Dur» em
rini dinlemez ve onu tekrar yakalamak için si
lâh kullanmaktan 'başka çare 'bulunmazsa, 

5. Eşkiya takibi sırasında yatak olan 
yerlerden şüpheli bilr adam çıkar ve korucu
nun «Dur» emrine itaat etmeyip kaçarsa, 

Yukarıda sayılan ahvalden maada korucu 
silâhım kullandığından dolayı ceza görür. Ko
rucu silâh kullanmaya mecbur olduğu za
man bile mümkün mertebe öldürmeksizin ya-
ralıyarak tutmaya dikkat eder. 

Madde 66. — Korucuların kıyafetleriyle si-
lâhlaırmm şekil ve cinsi : 

1. Korucuların elbisesi boz renkli salta, 
kik»t biçiminde boz renkli botur veya çiz
me veya meşin tozluktur. Dâhiliye Vekâle
tince gösterilecek numunesi gibi diktirilir. Pa
rası köy .gelirinden ısıenedıe bir defa verilir. İki 
senede bir de gocuk veya kepenek verilir. 

2. Korucular ellerine verilen koruculuk 
cüzdanını dadıma üzerinde bulunduracaktır ve 
korucu ollduğu köyün adı kalın yazı ve vilâyeti 
ve kaza evleri iıncıe yazı iile yazıflımış olmak üze
re gösterilen ^örmeğe ıgöre piriınetıem bir levhayı 
göğüslerinin ısıoll tarafıma 'daima taşımaya mec
burdur. 

3. Korucuların taşıyacakları silâhların 
cinsi harb silâhlarındandır. 

4. ölen veya koruculuğu bırakan veya
hut çıkarılan korucuların silâh, fişek, tezkere 
ve levhaları ve gocuk veya kepeneği, yerle
rine geleceklere verilmek üzere köy ağası tara
fından alınıp 'saklanılır. 

Madde 67. — Korucuların sureti tecziye ve 
azilleri. 

Vazifesinde kayıtsızlığı ve tembelliği görü
len ve aşağıda sayılan yasak işleri yapan 
korucular, muhtar tararfmdan ilk defasında 
tekdir ve tekerrürü halinde tevbüh ve her iki 
surette tezkerelerine işaret olunur. Üçüncü 
defasında iışten çıkarılır. Koruculara yasak olan 
işler şunlardır : 

1. Koruculuktan başka iş yapmak, meselâ 
dükkân, kahvehane, han açıp işletmek veya 
bunlara ortaklık etmek. 

2. Köylüden her hangi birimin veya kendi 
hizmetinde bulunmak itein izinsiz vaziıfesini 
terketmek, 

3. Koruduğu bağ ve bahçe ve ekinlerden 
fuzuli faydalanmak. 

4. Kendi hayvanlarını otlatmak ve köye 
çobanlık etmek. 

5. Levha, elbise ve silâh ve cüzdanını üze
rinde taşımamak. Veya değiştirmek. 

6. 'S'illâhmı ve cephanesi kayıtsızlığı yü
zünden kaybeden veya isteğiyle aharın eline 
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geçmesine se'be'bolan korucu hemen çıkarılarak 
hakkında ayrıca ceza yapılmak üzere Hükü
mete heiber verilir. V'e silâ'h ve cepane parası 
ödettirilir. 

Sekizinci Fasıl 
Köy imamları 

Madde 69. — Köy imamları Köy Derneği
min intihaibı ve müftünün tasdiki ve kayma
kam veya valinin buyrultusuyle tâyin olunur
lar. 

Madde 70. — îmanı olacaklar; yirmi birinci 
maddeye göre lâzımğelen sıfatları haiz ol
makla beraber amali erbaa ve kâfi derecede 
Türkiye coğrafyası ve Türk islâm tarihini hil-
mek ve okunaklı yazı yazmak lâzımdır. 

Madde 71. — Köy imamlarına köyce şim
diye kadar ne veriliyorsa yine o verilecektir. 
Ancak verilen şeyler Ağalar Derneği vasıta-
'siyle toplanıyor ve veriliyor. 

Madde 72. — Bu kanunun neşri tarihinde 
mövcudolan imamlar 69 ncu maddeye göre ye
niden buyrultu almaya mecburdurlar. 

Madde 73. — Bir köyde birden fazla imam 
bulunursa dernekte âza olara'k bulunacak 
imamı 'kaymakam seçer. 

Dokuzuncu fasıl 
Müteferrik Imadde 

Madde 74. — Türkiye Oumlhur'iyelti tâbdye-
tıinde /bulunan gereik şahıslar, ıgıerek şahus hük
münde olan ©eımilyet ve şirkettorin (Eşhası hu
susiye ve hükmiye) köklerde arazi ve .emlâk 
almaları memnudur. 

Madde 75. — E<cnebi (tebaası köylerde ikâ
met etmek için Dahiliye Vekâletinden resmi 
tezkere :allaıcakılardır, bu tezkerelerin verilip 
veriimeımeısi ve ilkâımıet müdldıetıleırinLn azaltıılıp 
çoğaltıllmaısı Dahiliye Vekâletine aittir. 

Madde 76. — İşbu Köy Kanunu kadın ve 
•erkek nüfulsu yüizeillliden yukarı olan köyler 
içindir. Nüfusu yüzıelliidlen aşağı olan köyler bu 
kanuna göre köy ahalisinden seçim hakkı olan
ların yarısından çoğunun istenmesiyle etrafta
ki !biir ısaalt ve ondan aşağı olan köylerden bi
rine bağlanırlar yaihuıt yalli bu kanunun hangi 
muaddelleri yapılacağını ayrıca leinınedıer. Bu ka
bil köyler kıiçbir köye bağlanımaz ve vali de 
hiçbir emir 'Vermezse .eski görenıeiMıerlnie göre 
işllerini yapanlar. 

Madde 77. —• YüzellM nüfustan! aşağı bir
kaç köy hir arada bulunursa her köydeki sıe-
çim hakkı olanların yarısından ıçoğunun iste
ğiyle ibirleşıerek .bu kanuna 'göre bir köy olur
lar. 

Madde 78. — İşbu kanunun Ibiir .tanesini 
köy odasında diğer bir (tanesini de köyün ca
mi veyahut mektebinde bulnnidurmıyan köy 
ağası kaymafcaımiın lömriyle koy sandığına beş 
lira cıeza parası verir. 

Madde 79. — İşbu kanundaki cezai nakdi
ler köy sandığının varidatıdır. 

Madde '80. — Köy derneğinin (mühürleri bu 
kanuna merbut ınümune veçMIle ve bir çeşit 
de vilâyetlerce yaptırılıp gönderilir. 

Madde 81. — İşbu kanun köy ımıekteplerin-
de çocuklara 'belletilir. 

Madde >82. — İşbu kanuna muthailif ve köy
lere aıit bütün kanuniları nizamlar ve maddeler 
kaldırılmıştır. 

Madde 83. — lş!bu kanunun hÜkümUteri ne
şir ve ilânı Narininden Ibaşllıar. 

Madde 84. — İşbu kanunun hükümlerini 
yap: tınmaya Şer Uy e, Dalhiliye ve Adliye Vekil
leri memurdur. 

Dalhiliye Encümeni 
Belisi Vekili Mazbaıta Muharriri 

Karesi Çatallca 
Maıhmud Vehbi Şaikir 

Kâtip Âza 
Karesi Çorum 

Ali Suuri İsmail Kemal 
Âzıa Âza 

Ankara Gamilk 
Süleyman Necani 

Âzıa Âza 
Bozok Karahisarı Sahib 

Süleyman Sırrı İzaet Ulvi 
Âzıa Âza 

Niğde Karesi 
Galib HaydarÂdil 

Adliye Âza Adiliye Âza 
Dersim ©ozok 

Bâzı noktalara muarızım Ahkâmı kazaiyeye 
Feridun Fikri muhalifim 

Ahmed Hamdi 
Adliye Adliye 

Âzıa Âza 
Adliye 

Âza 
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RAGIB B. (Kütahya) — Evvelice sözüm 
var efendim, birline! celse iptidasında Fethi 
Bteyikı riyasetinde 'ilkem Köy Kamunu hakkında, 
M'ninoi defa alarak söz İstemiştim. 

REİS — Daha söz istiyen var ımı? Heyeti 
umumiyeisıi hakkında Rıaigıib ;B>ey, Hilmi Bey söz 
'istediler. 

SÜLEYMAN SIRRI ıB. (Boztak) — Mazbata 
elimizde ıgüınflıerıee dolaştı. Hep »oikuduik hep 'an
ladık. 

RAGIB >B. (Kütahya) — Efendim, Köy Ka
nunumu ımütalâa ledeılkon bilhassa birbirinden 
ıbaşlka başfea ofen i'ki «siaisı göz «nüride tutmak 
'zaruret ve «mecburiyeti vardır. (Bunllardan biri
si ; Köy Kanıununun esbabı 'mucibe maızbaltasın-
da dahi ifade 'edildiği veçhile tevsii mezuniyet, 
diğeri de vilâyatım ımıalha'l'lî aiımurda müstakili 
ve haizi mfuhtıariyelt olmasıdır. Tıevslii mezuni
yet, ımâlûlmnâJlİTiıiz imıutJlaikiyet idareden, (mıeşru-
iöiyet idareye intikal 'ettiğimiz vaıkit, ımutılalkiyet 
ziihniy etkiden keradimiizii [kurtaramadı ğıımı z dan 
dolayı :o zaman tamim ide mensubûl'duğum bir 
fırikanın programiyle lifade edilmişti. Yani 
ımutlakiyeıt idarede ihükümdarllar Ceııabihaik ta
rafından .mülllhem yegâne (idare unsanllarıdır. 
Millet ise lan'laran eline mevdu ıbir ıslürü mahiye
tindedir. Hiç lkajbi'1'iyetieıri yoktur. Oınüar hiiç-
ıbir ışjey yapamazlar. Eğer oltadan hükümdar 
ıkalkarsıa millet de mahvolur, ıgider şjelklinde 
(bir zihniyet vardı. Bu zihniyet nihayet meşru
tiyet 'devrimde maalesef imödkana umurun Ikafa-
ısanida dahi mevki bnlmaıştıur. 

HALİL B. (Zonguldak) — Hikâyetül hal 
ifilmazi sigasiyje söyleyiniz. . 

RAGIP B. (Devamla) — Ve programların
da tevsi mezuniyet diye ifade etmiştir. Bu 
kelimenin mânası şu ki, kâffei harekât ve seke-
natmda millet Hükümete tâbidir. Hükümetin 
emriyle hareket eder. Hattâ kapularmdan içe
riye nasıl gireceklerdir, nasıl çıkacaklardır, 
onlarda Hükümetin hakkı vardır. Fakat Hü
kümet lütfen ve âtıfeten onlara izin verir. Bâ
zı şeyleri de siz yapın mânasını ifade eder ve 
bu zihniyet; millet kendi kendisini idare et
mek kabiliyeti kendinde yoktur; mutlaka mil
leti Hükümet idare eder. Fakat bunlara salâhi
yetinden bir kısmını da bağışlayiverir şeklin
dedir. Efendiler! Biliyorsunuz ki Meşrutiyet
te gelen Hükümetler programlarında tevsii 
mezuniyeti dahi ifade ettikleri halde teşvi me

zuniyet esasına müsait memlekette bir vilâyat 
teşkilâtı dahi yapmamışlardır. Yani millet 
o kadar kabiliyetsizmiş ki tevsii mezuniyet ke
limesinin ifade ettiği mânanın dahi kendileri
ne tatbiki kabil değilmiş, onun için tatbik et
memişler. Halbuki pek yakın bir mazidir. He
pimiz onun içerisinde yaşamışızdır. Meşrutiyet 
Hükrmeti dahi bu zihniyetle memlekette istib
dada yakın bir idare kurmuş ve nihayet basi
ret ve kifayetsizliği yüzünden memleketi he
lake sürüklemiş ve kendileri ortadan kalkıp 
da memleket helake sürüklenirken millet ken
di kendisini toplamış ve onların düşürdükle
ri uçurumdan kendisini kurtarmış ve Cihan 
Tarihinde en yüksek kabiliyetini göstermiştir. 
Efendiler; yine tevsii mezuniyet kelimesinin 
mukabilinde bulunan yerde vilâyatm muhtari
yeti esasını nazarı dikkate alalım. Belki bu 
kanunun saiki milleti idare etmek için kuv
vetli bir merkez bulunmalıdır ve o merkez 

milletin terakki ve itilâsı için daima hakima
ne emirler verilmelidir zihniyetiyledir ki bu 
kanun buraya gönderilmiştir. Bunun nakîzi 
olan muhtariyet ise büsbütün başkadır. Zira 
Vilâyata muhtariyeti idare verildiği vakit kuv
vetli bir millet husule gelir ve o kuvvetli mil
lete istinadeden Hükümet dahi kuvvetli olur. 
Bu suretle millet ne kadar kuvvetli olursa Hü
kümet de o kadar kuvvetli olacağına naza
ran memlekette yalnız idare değil, idareye tal-
lûk eden kâffei hususat inkişafı pezir olur. 
Efendiler! Pek tabiidir ki bilhassa Cumhuri
yet Hükümetinin menbaı kuvveti, nefsi değil
dir. Hükümet; kuvvetini kendinden alamaz. 
Hükümetin menbaı kuvveti; millet olduğu için 
millet ne kadar kuvvetli olursa Hükümetde o 
kadar kuvvetli olur. Yoksa kuvvetli bir mer
kez zayıf bir milleti kuvvetlendirmeye çalış
mak için sürükliyemez. işte bu kanunla Teş
kilâtı Esasiye Kanununun «Vilâyat mahalli 
umurda muhtariyeti haizdir» ifadesi arasında 
pek- büyük bariz bir fark vardır. Efendiler! 

Bendeniz bu mevzuu çok mühim ve çok hayati 
addettiğim içindir ki ehemmiyeti fevkalade 
veriyorum. Zira tarihin en mühim bir dönüm 
noktasında bulunuyoruz. Bu kanun çok mühim 
bir kanundur. 

TILNALI HÎLMİ B. (Zonguldak) — Bunu 
talîdir elttiğinizdein dolayı olsun tebrik ederim. 
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REİS — Efendim! Hatibin ısözünü kesmeyi
niz, rica ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Mendiler, bu -ka
nım ; inlolabı/mızıtL mahiyetini ifade eder bir ka
nundur. Eğer biz tevsii mezuniyeti vilâyeit ida
resinde bir siyaset olarak kabul edersek ben su
reti kaitiyede eminim ki, ('300) kişjiden mürek
kep bir Büyük Milleıt Meclisi bir hükümdara 
mukabil istibdat ediyordur. Eline bütün salâ-
'hiyeltleri almıştır. Milletlin başı üzerinde haiz 
hulunduğu Hükümelt kuivveti ile böyle dilkilmiş-
/biir. Eğer kendi işlerinde, memleket, mahalle, 
köy işlerinde onların istiklâli halkın muihtari-
yetinli kalbul edersek işte -o zaman eski zilhniyc't-
ıten tamamen tecerrüdetmiş ve blir inlkilâp ida
resi vücuda getirimıiş oluruz ki, hakikaten mem
leketin, milletin inkişafa doğru gittiğini! ifade 
eder. Onun içindir ki, mevzu çok mühimdir ve 
şu kanunla inkılâp yapıp yapmadığımızı ifade et
miş, inkilâp ruhliyle mahallî umurda vilâyatın, 
halikın mühıtariyeltirii kahül veya adeımikabul iti
bariyle zlhniyetiimıizi gösıtermiş olaeağızdır. Bu 
cihet yani tevsii mezuniyetiyle muhtariyeti ida
riye meselesi bu surdtle anlaşıldıktan sonra 
efendiler, bir elimizde bulunan Köy Kanunu, 
bir de selefi âliniz tarafından üç sene mütema
diyen çalışarak evvelce karye kanunu 
ilken yalnız isimli Naihiye Kanunu olan 
f akait esas - itibariyle ikisinin arasındaki 
fark teşklilâıtta değil - çünkü o da 'aynı 
teşkilâtı yapıyor - yalnız halkın mahalli 
umurda muhtariyetini ka'bulde birbirinden baş
ka olan iki kanun karşısında bulunuyoruz. En
cümende bulunan kanun Nahliye Kanunudur. 
Fakat efendiler! Bu naihiye ismi de değişmiştir. 
Elyevm bizim onbeş, yirmi köyden müıreklkebo-
Harak tanıdığımız nahliye; ikinci derecede bir 
idare teşkilâtı mathiyetiinde değildir. Bir köy, bir 
nahiyedir. Nahiye kelimesini komımün kelime
sinden tercüme suretiyle koymuşlardır. Yoksa 
ımünderecaitındaki nahiye teşkilâtı değil bizim 
'bildiğimiz doğrudan doğruya ^öy teşkilâtıdır ve 
bu da köy, haizi muhtar addediyor. Şunu ifade 
ediyor ki, hayır, köylü bâzı şeyleri yapar. Ama 
yine köylü vilâyettin velayeti âmimesi dolayısiy-
ile onun emriyle, onun işaretiyle, onun nezareti 
altında yapar diyor. Doğrudan doğruya halikta 
blir kabiliyet görmek, bizde maalesef henüz şey 
elamamışıtır. O Nahiye Kanunu ki, efendiler, 
evvelce arz ettiğim veçjhlile Karye Kanunu idi. 
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Sonra isimi Meclis tarafından değiştirilmiştir. 
İtiraz ederim ki, encümende ve Meclis Heyeti 
Umumiy esinde ona Naihiye Kanununun bâzı 
esasları maalesef bozulmuştur. İkincli müzakere
sinde kabili tadil ve kabili ıslahtır. O dururken 
o Meclisten alınmaksızın o encümenin malı iken 
ıbüzzat Hükümet bir iki naihiyede berayı tecrübe 
tatbikini Meclisli Âliden tal el) etmişken elimize 
Ibir de köy kanunu vermiştir. Şimdi encümende 
bulunan ve bu kanunda imzaları bulunan aza
lar, gerek Naihiye Kanunundaki imzalara, ve ge
rekse bu Köy Kanunundaki imzalara bakarsak 
görünüz ki o 'kanunu belki büyük bir alâka ile 
Maliye Vekili sıfatiyle Ferit Beyefendli imza et
miştir. Bu kanunun dahi Dahiliye Vekili sııfa-
'tiyle ve büyük bir alâka ile Feriid Beyefendi 
imza etimiştlir. 

ŞÜKÜ B. (Bolu) — Ne olur bir müddet son
ra dönüverir. 

RAGIB B. ('Devamla) — Çok rica ederim; 
Beyefendi. Benim Sözlerimde belki kuvvetli ke
limeler çıikar; Ferid Beyefendinin şahıslarına 
yüksek hürmetim vardır. Bendeniz burada doğ
rudan doğruya kanaatlerinli tenklid ediyorum. 
Yalnız Dahiliye Vekili Ferid Beyefendinin değil 
Dahiliye Encümenini teşkil eden rüfekai muh-
teremeniın kanaaltiime muhalif kanaat sahliplerli-
nin hepsinin ele şahısları pek muhteremdir. Çok 
rica ederim, doğrudan doğruya kanaatlerini ten-
kid ediyorum, çok isitirham ederim, başka mâna 
anlaşılmasım. Yani Ferid Beyefendi dalhli Nahi
ye Kanununun, bu memleketim inkılâp idaresin
de mühim bir âmil ve müessir olduğunu evvelce 
'birinci Büyük Millet Meclisinde ve onun İcra 
Vekillerli Heyetinde Maliye Vekili sıfatiyle ka
bul etımişlti. Efendiler; acaha yarın da şu kanun 
derdesti müzakere iken meselâ Ferid Beyefen
di her hangi bir ve'sile ile vekâletten ayrılsa, 
onun yerine de her hangi bir arkadaşımız git
se bilhassa Dahiliye Encümen'i Reisi Vehbi Be
yefendi gitse, muhakkaktır, Naihiye Kanununu 
alacaktır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Öyle mi 
Vehbi Bey? 

RAGIB B. (Devamla) — Ben, afi arına mağ-
ruren misal olarak söyledim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Misali fe
na intiha/beıttin. Her ikisi de Sikirlerinde mütte
hittirler. 
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RAG-IB B. (Devamla) — Çünkü Beyefendi, 
geçen mecliste üç sene mütemadiyen- Nahiye Ka
nunu üzerinde uğraşmıştır ve büyük 'bir emek 
sarf etmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Onun öldüğüne o da 
kaani oldu. 

RAGIB B. (Devamla.) — <Şu haJlde efendi
ler, idare ne olur. Nasıl iş görürüz ve nasıl hu 
"memlekette yürüyebiliriz ? Şu halde efendililer, 
bir kere Mteclisi Âlide tahasisul eden yani vilâ
yetin mahalli umurunda muıhtariyeltıini muta-
zani'mın olan kanaate münafidir. ikincisi efen
diler, elyevım elimizde merüyul icra bir Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu vardır ve hu Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu tadil edilmemıiştir. O kanunun 11, 12, 
13 ncü maddeleri tamamiyle bu kanunun ru
hiyle mütearızdır. Yani bu kanun Teşkilâtı .Esa
siye Kanununun 11, 12, 13 ncü maddeleri tadil 
edilmedikçe Meclisi Âlide müzakere ve müna
kaşa edileiHie'Z. Çünkü bu kanunla Teşkilâtı Esa
siye Kanunu tearruz ediyor. Binaenaleyh Teş
ikilâtı Esasiye Kanuniyle tearruz eden her hangi 
bir kanun lâyihası mevkii müzakereye konula
maz. İşte bu itibarla dahi bu kanunun müzake
re edilmemesi iktiza eder. Esbabı mucibe maz
batasının şu fıkrasını okuyorum. Cumhuriyetin 
Devlet teşkilâtı (Teşikilâtı Esasiye Kanunu) 
3 Mart 1329 tarihli - dikkat ediniz - 3 Mart 1329 
tarihli - İdarei Uimumiyei Vilâyat Kanunu) ile 
tesis olunmuştur. Rica ederim (efendiler; Teş
kilât Esasiye Kanunaıınu İdarei Uimumiyei Vi-
lâyat Kanunumu kaldırmış; lomun yerime şûra
lar koymuş, ve babtâ şûralar nıalsı'l yapılacağını 
dahü tarif etmiştir.» 

SÜLEYMAN SIRRI IB. (Bozok) — Gelecek
tir o kamum «fendim. 

RAGIB B. (Defamla) — Bıunada sarihtir 
efendiler! Sonra biricik yerlerinde İdarei Umu-
miyei VMyat ve Üdariei Hususiye! Vı'llâyat Ka
nununum ıge'leeeğıimi Isiöylüyor. Halibnkii esbabı 
mucibe (mazbatası, Teşkilâta Esasiye Kanunu, 
Şûralar Kanunu isteniyo'r ve Şûralar Kanunu 
•gielimiştir. Dahiliye Encümeniındedlır. Binae
naleyh teşkilâtı Esiajsiye Kanuniyle bariz bir 
şekilde tearuz 'ediyor. Teşikilâtı Esasiye Kanu
nu ile itearuz ettikçe 've kamunun heyeti umu-
miyesi itibariyle ibüyük !Mr nicat gösterdikçe 
bu kanunun şayanı müzakere görülmesi baıl-
meım Meclisi Âllmlzce ulaşıl fcaibül edilecektir. 

İşte ışu mâruziât 've mütalâataıma ibiniaendir ki 
Teşkilâtı 'Esasiye (Kanununa ımuarız (bulundu
ğumdan 'vıe bir :ric:aeti fcâh'hariyeyi ifaide etti
ğinden dolayı bu kanunum terki lile Neıvahi Ka
nunumun 'ükmcıi ımüzıâkeresinie ve noksan kalan 
kısımlarının ımüzıakerıeısine devam oflumımıasımı 
'm'emlelketteki İnkılabı idarei marnıma ben He
yeti Âlinizden ,rica le'deriim. Fakat bu mâruzâ
t ın kanaati âlilerine muvafık ıgelir, gielmiez 
ben bu kanaatteyim ki ibu kamun ricat ©diyor 
ve yine bu kanaatteyim ki bu kamum, Teşkilâ
tı Esasiye Kanununum lelyevm meri idlan ahkâ
mına külliyen /muhaliftir. (Lâtfzıam mı imhan 
mı sesleri) Rulhan muhaliftir. Yoksa l;âfzan de-
ğiıldir. Rulham Teşikilâtı Esasiye Kanununa mu-
balifitıir. Onun içimidir !ki bu kanun müzakere 
edilemez. Şimdi bir takrir takdim edeceğim. 
Bu meseflei ımüstelhirredir. Talik ödimiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ F E M D B. (İstan'bul) 
— Ragıib iBeyefenldi müsaade buyurur musu
nuz. Bir ısual soracağım. (ıSorıamaz sıesiieri) 

RAGIB B. (Kütahya) — B u mesele üzerin
deki mıümakaşiadam dolayı igıe;r;ek Mecliste, 'gerek 
karidorilarda iher larkadaşüa -her suretle ıkonuş-
naya âmadieyim. Miafcamı Riyasiet ımüsaade ve-
irse burada da suali sorabilirler. Çünkü gecem 

; devrede ımumhasıran beın ibu kanunla uğraşmı-
;ımdır. , 

REİS — Efendim, Vekil Beyefendi oıoktai 
nazarlarımı feilâhara izah edebilirler. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) 
—• Tabiî mâruzâtta builunıacağım. -Fakat bey
efendinin ifadeleri yalnız (Bu muhaliftir, bu 
şu esasa ımUgayirdür) den ibaret kaldı. Lüt
fen, şu noktası ışıöyledir, bu noktası böyledıir 
diye ifade letsiniler. Binaiemal'eyh mıulgayirdir de
sinler. Buma dair (hiçbir ^ey isöyleımıedimiz. Yal
nız ifaidei ümumijyıelden ibaret kaildi. 

RAGIP B. (Devamla) — Ben ise kâfi de
recede ifade ettiğimi zannediyorum. Esbabı 
mucibesi elinizdedir. Sarih bir şekilde ifade 
ediyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) 
— Hayır efendim; iki kanun arasında bir mu
kayese lâzımdır. Birisinde şekil şudur, diğe
rinde budur demedikten sonra ne olur ? 

RAGIP B. (Devamla) — Sarih bir surette 
ifade ettim, bakınız esbabı mucibe mazbata
sında sarih (bir şekilde İdarei Umumiyei Vilâ-
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yat, İdarei Hususiyei Vilâyat Kanunu gönderi
lecektir diyor, tdarei Umumiyei Vilâyat, îdarei 
Hususiyei Vilâyat kanunları esastır diyor. 
Bundan sarih daha nasıl ifade edilir. , İdarei 
Umumiyei Vilâyat ve İdarei Hususiyei Vilâ
yat kanunları 1329 da benim de dâhil oldu
ğum ve benim de takibettiğim İttihat ve Te
rakki programının ittihaz 'ettiği tevsii mezu
niyettir. Bundan başka bir şey midir? Binaen
aleyh daha sarih ne ifade edeyim? Bu doğru
dan doğruya tevsii mezuniyet esasına gitmiş
tir. Eğer bu müzakere edilirse, kaymakam
ların mahallî umura müdahale ettiğini saraha
ten ispat edeceğim. İsterseniz daha fazla iza
hat vereyim. Heyeti Celile bu kanun lâyihası
nı günlerce evvel eline aldığı için ve esbabı 
mucibesini mufassalan okuduğu cihetle mün-
derecatmdan, maddelerinden birer birer tafsi
lât vererek tasdi etmek istemedim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Tasdi 
et, tasdi et. 

EAGrlP B. (Devamla) — Mazbatanın daha 
birçok yerlerinde sarahati kâfiye vardır ki 
bu kanun tevsii mezuniyeti kabul ediyor. Bu 
kanun, (Mahallî umurda vilâyat yahut köy
ler haizi muhtariyettir) demiyor. Bilâkis bun 
larm hilâfına ahkâm vardır. (Hayır sesleri) 

TUNALİ HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka 
daşlar bir bayramın arefesindeyim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bugün 
günündür Tunali; üç saat söyle. 

ZAMİR B. (Adana) — Memiş Çavuş da iş
tirak ediyor. 

TUNALİ HİLMİ B. (Zamir Beye hitaben) 
— Bu bayrama sizin Şeyhanmız kıyısında al
dığım feyiz ile onbir yaşımdan beri intizar edi
yordum. Evvelâ bir vazifem var. Bu vazifeyi ifa 
etmek isterim. O vazifemin birincisi tebrik, ikin
cisi teşekkürdür. 

Arkadaşlar, işittim ki Dahiliye Vekâletin
ce bundan üç ay evvel bir kanun, Köy Kanunu 
adı altında bir kanun lâyihası tanzimedilmiş 
ve hattâ milletimin anadilinoe yazılmış.. Bunu 
işitince dedim ki bana yalnız köy kanunu is
mini tebşir etmek dünyanın en büyük müj-
desidir. önü açıldıktan sonra gerisi 'gelir. Ba
husus zafer, zafer üzerine bir muvaffakiyet bir 
müjde ki, hem anadilimin müjdesini veriyor, 
hem köylerimin ismini tebşir ediyor. Hiç uğ-
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ramadığım Dahiliye Vekâletine bir sabah iki 
kere gittim. Efendiler var samimiyetimle Da
hiliye Vekilini aradım, bulamadım. Fakat 
kendisini şurada .gördüm. Tasavvur et k i : Bir 
ihtiyarı kırkbir yıllık emeline, aşkına, sevda
sına kavuşturuyorsun. Fakat bu benim tara
fımdan belki şahsi bir şey olabilir. Ben, seni 
tebrik ederim ki : Bu milletin, bu Hükümetin, 
bu Devletin fertleri arasında en büyük zafere 
nail olan sensin dedim. Tebrik ederim. (Kime 
sesleri) Dahiliye Vekiline. Bu vazifemi bu kür
süden ifa ettikten sonra ikinci vazifem Dahili
ye Encümenine en samimî teşekkürlerimi tak
dim etmektir. Hattâ geceyi, gündüzü birbiri
ne katarak mütemadi bir çalışkanlıkla çalış
tı ve bu kanunu biran evvel Ulu Milletin Ulu 
Meclisine gönderdi. (Ekseriyet yok sesleri) 

REİS — Efendim. Müzakeratm devamına 
mâni değildir. 

TUNALİ HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar ıgayetle kısa bir iki ısözden sonra maalesef Ra-
n;ıp Bey arkadaşımızın da birkaç sözüne do
kunmak istiyorum. Arkadaşlar 1336 senesi 
N'sanmın 27 sinde buraya iltihak ediyorum. 
Üçüncü, beşinci günü ki : O vakit Darülmual-
Mmînde mebuslara yatak verilmiş orada ya
nlıyor. Bir sabah kalktığımda bir arkadaşım 
başıma dikilerek yazı yazdığımı görmüş ve 
-vurmuştu. Dedim ki Köy Kanunu. Arkadaş; 
\ a n gövdeyi götürüyor, memleket elden gidi
yor, sen bu Köy Kanunu ile uğraşıyorsun, de
di, Evet, bu bir temeldir, bu temeli şimdiden 
atarsak ki nitekim o muhtarlar sayesindedir ki 
bu zaferler temin edilmiştir. Biz zafere daha 
evvel kavuşuruz dedim. Sonra icabetti; ben 
biir seyahate çıkmak mecburiyetinde bulun
dum. 22 İlkteşrin 1336 da hâlâ elde bulunan 
Köy İdaresi Kanununu Meclisinize takdim et
tim Tabedildi, tevzi edildi. Hükümet İdarei 
Kura ve Nevahi Kanunu namı altında bir lâ-
yihai kanuniyeyi orta yere sokuverdi. O da 
sürüklendi, beriki de sürüklendi. Fakat bana 
müjde, Ragıp Bey arkadaşıma matem olsun ki : 
(Handeler)' onun hayali hayal olarak kaldı, 
benim hakikatim bu Meclisi Âlide hakikat ola
rak tecelli etti. (Alkışlar) Evet! bâzı hususi 
olarak söylerim. Benim fikirlerime gülünü
yor. Fakat Allahıma hamdüsena ederim ki : 
Arkama baktığım zamanda fikirlerimin kabul 
edildiğini görmekle bahtiyarım. (Alkışlar) 

— 236 — 
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(Yaşa sesleri) Azmimin, aşkımın bu esas do- I 
layısiyle şiddet derecesini arz edebilmiş olmak I 
için şu noktayı arz edeyim.-Bu kanun lâyiha
sında çürük esasları nakıs noktalar var. Öyle 
olmakla beraber hattâ Türkçe yazılmış olma
sına rağmen Türkçe yanlışları da bulunduğu 
halde elli bin köyü biran evvel hakkına ka
vuşturmak için bütün fedakârlığımdan bütün 
kanaatlerimden tamamiyle - nasıl diyeyim - I 
feragatle terkediyorum. Ve mümkünse bu ka- I 
nunu bir maddei mahsus ile işbu kanunun icra- I 
sma Dâhiliye Vekili mezundur diyerek bu I 
akşam çıkaralım, bayramımın arefesi değil, bü- I 
tün bayram olsun Lâkin bunun kabul edilmi- I 
yeceğine katiyen emin olduğum için Ragıp I 
Bey arkadaşımızın dokunabileceğim sözlerine I 
geçiyorum. (O o o.. Bu fena sesleri) I 

Arkadaşlar Ragıp Bey buyurdu ki, gayet- I 
le kısa söyliyeceğim, çünkü vakitlerimiz ga- I 
yetle kıymetli ve kıymetli olmakla beraber I 
gayet dar olduğundan İnşaallah Cenabı Hak I 
köylülerimize bu kanunu 1340 senesi Martı- I 
nın birinci gününde intihabat dolayısiyle ic- I 
rayı tasvibedecektir. Diyor ki benim vaktiyle I 
mensubolduğum fırkada bir zihniyet vardı: I 
tevsii mezuniyet zihniyeti. Arkadaşlar ben de I 
o fırkaya mensuptum. Fakat o fırkaya hissiyle, I 
kalbiyle mensuptum, prensip ile mensup değil- I 
elim. Ben müntahiplerimin karşısında günler- I 
'ce, konferanslarımda bunu izah etmiştim. İtti- I 
hatçılarla vatan hissiyatiyle, milliyet hissiya-
tiyle beraberdim. Fakat idare noktai nazarın
dan Merhum MithatN Paşa'dan aldığım nur ile I 
yirmibeş yaşından beri ademimerkeziyetçi idim I 
ve hâlâ öyleyim. Ben bugün yine Ragıp Beyi I 
tebrik ederim ki vaktiyle merkeziyet taraf- I 
t a n iken tekâmüle mazhar olarak tevsii me- I 
zuniyete yaklaşmıştır. (Yaşa sesleri) Fakat I 
yine hâlâ ademimerkeziyete yaklaşamıyor. Ar- I 
kadaşlar, 25 sene evvel neşrettiğim bir risaleyi 
kendilerine göstermekle, işhadeclerim ki ben I 
belediyelere nizam yapmak hakkını bile vermi- I 
simdir. (Bravo sesleri) Şu halde ikimizi bir I 
araya ve böyle karşı karşıya getirip de Ragıp I 
Beyin bu kanunun aleyhinde bulunması, be- I 
nim de lehte bulunmaklığım acaba nasıl ola- I 
bilir? O ki dün merkeziyetçi iken bugün henüz I 
tevsii mezuniyetçi olmuştur. Fakat ben yir- I 
mi, otuz seneden beri çekirdekten yetişmiş 
bir ademimerkeziyetçiyim. Nasıl oluyor da Teş- j 
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kilâtı Esasiye Kanununa muhalif olan bu ka
nunu kabul ediyorum? Çünkü muhalif değildir 
arkadaşlar. Bir kere Ragıp Beyin sözlerinden 
bir şey anlıyamadım. Diyorlar ki : «Efendim 
teşkilât itibariyle ikisi belki birdir, lâkin...» 
lâkin efendiler katiyen emin olmalıdır ki teş
kilât itibariyle bir olan ruh ile mâna itibariyle 
de birdir. Demin Ragıp .Beyefendi yine bu
yurdular ki «Nahiye, Kommün mukabili olarak 
alınmıştır. Bu Köy Kanunu olarak gelmiştir. 
Sonra bunu biz nahiye kanunu yaptık» hayır 
arkadaşlar; kanunun ismi İdarei Kura ve Neva-
hi kanun lâyihası idi. Hem karyeden bahsedi
yordu, hem de nahiyeden bahsediyordu. Sonra 
bu encümende ne oldu bilmem? Arkadaşlar, 
22 Teşrinisani 1336 tarihinde takdim etmiş ol
duğum lâyihada da iddia etmiştim ki köy eli
mizde mevcut teşkilâttır. Köy, nahiye keli
mesinden anlaşılan daha doğrusu kommün ke
limesinden anlaşılan bütün mânaları, bütün 
şeraiti haizdir. Binaenaleyh yeniden nahiye teş
kilâtı ile meşgul olacağımıza elde asırlardan 
beri mevcut bir teşkilât ile meşgul olalım. Ba
dehu nahiyeye geçeriz demiştim. Vaktiyle, 
beş, on'sene evvel bâzı heyetler teşkil olundu 
ve birtakım tetkikatta bulunmak için şurada 
burada gezdiler ve muvaffak olamadılar. 

ZAMİR B. (Adana) — Müzakere kâfidir 
efendim. (Kâfi sesleısi), 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, en mühim noktaya geçi
yorum. Bu heyetler muvaffak olamadılar. On
lar muvaffak olamadıkları gibi Ragıp Bey 
de biz de bu nahiyeciliği menedecek olursak 
katiyen muvaffak olamıyacağız demiştir. (Mad
deye sesleri) Böyle iken arkadaşlar! 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Yorulma.. 
Zahmet etme... Kabul edeceğiz... Bizi ikna etti
niz... 

TUN ALİ HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar istirham ederim. Nihayet Nahiye Kanunu 
geldi. Nahiye Kanunu gelince bu kürsüde mü
kerrer defalar söyledim ve Allah bu kanunu 
kabulü bu Meclise nasibetmiyecektir. Zira bu 
kanun, yani o. nahiye kanunu kabul edildiği 
anda memleket batacaktır dedim. Yalnız ve 
yalnız bir muvaffakiyet temin edebildim ve 
onunla müteselli oldum. Memleketimin, Dev
letimin en derin temellerini teşkil eden muh-
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tarlıkları bile yıkıyordu. Burada söylediğim ı 
birkaç söz üzerine, teşekkür ederim Meclisi 
Âliye ki fikrimi kabul etti de muhtarlığı ipka 
etti. Yoksa arkadaşlar, o nahiye Kanunu ka
bul edilse idi de muhtarlık da elden gitseydi 
memleket de çoktan elden gidecekti. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

Arkadaşlar ben Nahiye Kanununun aley-
hindeyim. Zira kebiliyeti tatbikiyesi yoktur. J 
Zira bu memlekette saatlerce gidersiniz, bir 
tane köy bulamazsınız. Evvelce de zikretmişim-
dir, ben orduda bulundum, ordu'da ki Kara Ha
san Köyünün hududu boydan boya bir sırt, 
üzerinde altı saat devam eder. Halbuki asıl 
hududu yüz yirmiiki saattir. Nasıl olur da bu 
memlekette Avrupa'nın mukallidi olarak kal
kıp da bu köyleri birbirine birleştirip nahi-
yecilik yapabileceğiz? (Kâfi sesleri) Bitirece
ğim efendim müsaade buyurunuz. 

EEÎS — Müsaade buyurun rica ederim. 
Bittabi 'arkadaşların arzularına çok muhale
fet etmiyerek intacedecektir. (Handeler) 

ALİ KIZA B. (İstanbul) — Çok söylemesi 
zararlıdır zaten... 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arka
daşlar büyük bir vazife karşısında bulunu
yorum. O vazifeyi iki kelime ile ifaya müsaade 
buyurunuz. Henüz çok arkadaşlık etmedik, 
lâkin geçen Meclise birçok şükranlarım var
dır. Bu Meclise olan şükranım, ne kadar ya
şasam ve yaşadığım müddetçe de her an onu 
ödemeye çalışsam yine ödenemiyecek derecede 
derin, yüksek ve bitmez tükenmezdir. Türkçeye 
olan bu meyli, Teşkilâtı Esasiyenin bâzı nokta
larında köycülüğe olan meyli ve bu kanun lâ
yihasına olan meyli itibariyle ve yalnız bu iti
barla bu Büyük Meclis, zannımca benim dünya
da tanıyabileceğimden büyük, büyüklükleri gös
termiştir. (Müzakere kâfi sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Çok söylemek âdetim 
değildir. Yalnız aşar hakkında ısöyliyeeeğim. 
Efendim, mazbatada da kısa kestik. Köy Kanu
nu hakkında, köyler hakkında bu memlekette » 
tezahür etmiş ve el ile tutulacak dereceye gel
miş olan bir şeyin tarifi mümkün ise buna ihti
yaç vardır. O da köylerin idaresine ait elde bir 
kanunun bulunmaması ve böyle bir kanunun tan
ziminin lâzımgelmesidir. Buna binaen Teşkilâtı 
Esasiye Kanunundan köy idareleri için köyler 

şöyle idare edilecektir, böyle idare edilecektir, 
diye açık bir şey yoktur. Yalnız birkaç köy bir 
yerde nahiye addiyle bir şahsiyeti mâneviye teş
kil eder diye bir kayıt vardır. Binaenaleyh bir 
!köy bir nahiye midir? Bir köy bir nahiye ise 
bir köy hakkında, yahut birkaç köy hakkında
dır. Bu lâyiha aynı lâyihadır. Yalnız unvanı
na Köy Kanunu denmiştir, nahiye denmemiş
tir. Fark budur. Bunda Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa bir muhalefet varsa bunun adına na
hiye kanunu dersiniz. Fakat memlekette mevcut 
isimleri değiştirmemeş icabediyorsa bu suretle 
kalmalıdır. 

Gelelim Ragıb Beyin asıl itirazlarına; Ragıb 
Beyin ruhlu itirazları bu lâyihanın Nevahi Ka
nununun ruhundan gayri bir ruhla yazılmış ol
ması ve tevsii mezuniyet esasına müstenidolma-
sıdır. Bir kere tevsii mezuniyet esasına müstenit 
değildir. Bilâkis Hâkimiyeti Milliye esasına müs-
tenidolarak yapılmıştır. Yalnız bir noktada ken
dilerine iştirak edeceğim. O da bu Hâkimiyeti 
Milliye velâyatı âmme altındadır. Yani idarei 
umumiyenin nezaret ve velayeti tahtındadır. Bu
rada kendileriyle müşterekim, maddelere ge
lince, ekseriyetin, akalliyetin fikrini arz edece
ğim. Binaenaleyh elde bulunan Nahiye Kanunu 
yani Birinci Büyük Millet Meclisinden müdev-
ver olan şu kanundur. Bu kanun 229 maddelik 
bir kanundur. Bendeniz de bu kanun arkasında 
Ragıb Bey biraderimiz kadar koşup yorulanlar
dan birisiyim. Fakat arkadaşlar; bu kanun lâ-

; yihasınm esası vaktiyle İstanbul'da tertibedilen 
lâyihadır. Yani İstanbul'da yapılmıştır. Bu

ğrada çalışıp da yeniden, yapılmış değildir, Ara
mızda bulunan Refet Beyefendi İstanbul'da bu-

: lunduğu zamanda - ve o vakit seyahatler yapıl
mıştır - tertibedilmiştir. Ondan aynen istinsah 

! edilmiş ve Meclise teklif edilmiştir. Bâzı mad-
\ deleri de tadil edilerek teklif edilmiştir. Yani 
idarei kura kısmı ilâve edilerek tesbit edilmiştir. 
Birinci Büyük Millet Meclisinin ekseriyetinin 
fikri bunun çok mürekkebolduğu ve köylerimizin 

; her tarafında bunun tamamen tatbiki kabil ola-
mıyacağı merkezinde idi. Binaenaleyh köylüle
rin bugün taamülen yaşamakta oldukları hayatı 
kanuni bir surette tesbit etmek ve onların bir de
rece daha inkişaflarını temin etmek üzere bu 
kanunu yaptık ve hattâ; buna binaendir ki bi
rinci maddesinde 3 bin nüfustan fazla olanları 
kasaba itibar ettik. Ragıb Bey biraderimizin 
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korktuğu en büyük mahzur - hemen yüzde elli 
derecede - bu suretle mündefi olur. Çünkü üç 
binden yukarı olan kasabalar bu Nahiye Kanu
nu ile daha geniş salâhiyetlere sahiboluyorlar. 
Memleketin - asırlarca diyeceğim - beklediği bir 
idareyi, bir kanunu bilhassa bu Hâkimiyeti Mil
liye devrine girdikten sonra alması lâzımgelen 
hakkını, hattâ bendenizce noksan bile olsa, biran 
evvel halkın eline verip bilâhara noksanları gö
rüldükçe ilerde ikmal etmek daha muvafıktır. 
Binaenaleyh bendeniz derhal heyeti umumiyesi-
nin müzakeresini kâfi görerek maddelere geçil
mesini rica edeceğim. Fakat bundan evvel Ve
kil Meyefendiden bir şey rica edeceğim. O da 
geçen Rüsumu Belediye Kanunu müzakere edi
lirken Vekil Bey maddelerin aleyhinde söyleme
ye başladılar. Bu defa da yine encümende bu
lunmadılar. Vekâleti mutlakalariyle müsteşar
ları beyefendi teşrifettiler ve her maddede bi
zimle mutabık kaldılar ve şimdiye kadar falan 
maddeye muarızız diye bir şey söylemediler. Yi
ne karşı karşıya gelmemek için evvelâ müste
şarlarına itimat beyan edip etmediklerini bildir
melerini rica edeceğim. (Handeler) 

DAHİDİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Evvelâ bu son cümleye cevap vereyim.. 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Zatı-
âlinize o mu dokundu en ziyade? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— En hafifi olduğu için evvelâ onu bir tara
fa sıyırıp atmak istiyorum. Efendim, her encü
mende malûmuâliniz kesreti vazaif dolayısiyle ta
biî bulunamıyorum. Bazan memuru mesulünü 
doğrudan doğruya gönderiyorum. Bu suretle 
müzakere ediliyor. O müzakere esnasında bir ka
rar veriliyor. Fakat zabıt tutulmadığı için o ka
rarda hakikaten bir itiraz var mıdır? Bir kaydi 
itirazi serd edilmiş midir? Bu muayyen değildir. 
Tabiîdir ki, hepimizin maksadı Heyeti Aliyenizin 
muvacehesinde hak ve hakikatin tezahürüdür. 
Bu noktadan hattâ bizzat encümende bulunmuş 
olsam bile o zaman bir fikir gelmese de müza
kere, zamanında gelse bunu arz etmiyecek miyim? 
(Edeceksin sesleri) Binaenaleyh esasen bu tarz
daki itirazları gayrivârittir. Fakat buyurduğu
nuz veçhile bendenize en çok dokunan Ragıb 
Beyefendi refiki muhtereminin itirazatı olmuş
tur. Heyeti Celilenize bidayette arz ediyorum 
ki, zannederim, bu haksız bir itirazdır ve haksız 
olduğunu bir iki kelime ile ispat edeceğim. 

Efendim; beyefendinin başlıca itirazları tevsii 
mezuniyet tâbiri etrafında cereyan etti. Fa-
.^at nutukları esnasında da vâki olan iti-
,'azıım veçhile hangi noktadan ve nerede ev
velki Nahiye Kanunu ile şimdiki Köy Kanunu 
arasında muhalefet vâki olduğunu ve kendi
lerinin tasavvur buyurdukları hâkimiyeti mil
liye ile tevsii mezuniyet meselesıinin nerede 
yekdiğeri ile tearuz tenkil ettiğini zikretme
diler. Yalnız .misallerle fikirlerini tevsi ve 
tarif ettiler. Binaenaleyh ne zaman onları 
yaparlarsa o zaman her binisi hakkında ayrı 
ayrı cevabedeceğim. Şimdi yalnız umum
dan bahsediyorum. Tevsii mezuniyet dediler. 
Eğer hafızılarma müracaat edecek olurlursa 
hattâ istipdat devirlerinde yani Kanunu 
Esasinin tatbik edilmediği devrelerde de yine 
Kanuni Esasinin bir maddesi tevsii mezuriiyetten 
maada bir kelime daha ilâve eder. O da tefriki 
vazaiftir. Onu ihmal buyurdular. O zaman da 
mevzuubaJhsolan ve Devletin hidematı idare
sinin vücuda getirileceği zamanlarda ittı'baı 
zaruri bulunan bir vaziyete nasıl olur da en 
hürriyetperver bir idareyi tesis ettiğimiz Cum
huriyet devrinde ittıba edilmiş olmasın? Efen
diler tevsii mezuniyet, tefriki vazaif her ne 
derseniz* deyiniz; bunlar ilmin vaz'etımiş olduğu 
birtakım tâbirlerdir. İş burada değildir, esas 
burada değildir. Bütün bu teşkilâtta en 

•̂  mühim bir nokta vardır ki, Devletin teşkilââ-
tmda •tJa'kibed'ılmesi lâzımgelen noıkta budur. O 
da Devlet, Idaresiınde vahdeti, vahdeti umumiyesi-
ni muhafaza etmek Iht'iyacındadır. Beyefendi hâ
kimiyeti milliyeden bahis buyurdular. Evet efen
diler, Büyük Millet Meelisiniin burada ilk iç-
timaından beri daima hâkimiyeti milliye, 
âzami hâkimiyeti milliye diye müphem birtakım 
sözler serd edilmiş ve müphem nutuklar iradedil-
mişıtiir. Fakat bununla vasıl olunmak isteni
len gaye herkesin nazarında ve dimağında 
ayni olma'kla beraber yalnız ifadelerdeki müp-
hemdyet ve teeşvvüşten dolayı muhtelif mâ
nalar meydana çıkmıştır. Efendiler, bir Dev
letim idaresinde başlıca mühim olmak üzere 
iki esas kabul edilebilir. Ya . o Devletin, lehül-
hamd bizim Devletimiz gibi, yekdiğerine his
sen, kalben, dinen bütün ananatiyle merbut 
•olan bir Devletten müteşekkil olur ve o 
Devletin idaresi vahit bir idaredir. Ve o 
hâkimiyeti esasiye ve siyasıiyesine ta-
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mamiyle maliktir ve onun timsali olmak üzere 
merkezinde biır Büyük Millet Meclisi bulu
nur, yani bir Meclisi olur ve 'o Meclis bü
tün kuvvetlerin 'memba ve mastarı olarak di
ğer kademelere de kendilerini hüsnü ilare et
mesi için iıcalbeden kuvvetleri tefrik eder, 
yahut ikinci işekli vardır k i ; bu ikinci şekle -
bilirsiniz - «'Konfederasyon - şekli derler. Mem
leketin içinde muhtelif parçalar vardır. Bu 
muhtelif parçalar asıl kuvvetlerin memba ve 
mastarıdır. Bilfarz on paraçaya ayırılır. yirmi 
parçaya ayrılır. O memleketin hududu dâhüı-
lindek'i arazide yirmi tane hissiyat vardır; yir
mi tane emel, yirmi tane anane vardır onlar 
kuvvetlerin mastar ve menhaadır. Fakat onlar 
kendi kuvvetlerinden bâzılarını, bâzı dizililerini 
lütfen merkeze bahşederler ve merkez yalnız o 
kuvvetleri ifa ve istimal selâhiyetini haizdir. 

Efendiler hâfcimiyetlii milliyeden bahsedildiği 
zaman eğer (Köyler veya vilâyetlerden lâ-
yes'el amma yef'aldir, mastarı kuva, mem-
baı kuva olanlardır) derseniz, memleket için 
hu caiz değildir. Ve bu memleket de o yoktur 
ve olamıyacaktır. (Bravo sesleri.) Binaenaleyh 
«Hâkimiyeti Milliye, köyler hür olmalıdır, tev
sii mezuniyet, tefriki vazaif, muhtariyet» den 
bahsetmekle, zatıâliniz tamamen ifade buyur-
mama'kla beraber, zatıâlinizin 'bahsettiğiniz şey is
tiklâldir. Onu mu istiyorsunuz ? 

RAGIB B. (Kütahya) — Evet istiklâli ida
ridir, istiklâli"! siyasi değildir ve bu, ifade 
edilmiştir, Cumhuriyet bunu tazaımmnn eder 
'beyefendi!.. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— îfadeiâliniz ilmî değildir, lütfen söyle
diklerimi kabul buyurunuz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Dün bizden ay
rılan Bulgarlar bunu yapmışlardır ve terakki 
etmişlerdir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. — Neyi? 

RAGEB B. (Kütahya) — Bunu, bunu! 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Bizim 

•yaptığımızdan başkasını kimse yapmamıştır. 
TUNAL HİLMİ B. (Zonguldak) — Sov-

yetler'de bile yoktan* Ragıb Bey. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 

— Efendiler, bu mesele Devlet idaresinin 
esasını teşkili eder, bu bir prensiptir ki bu nis-
betten inhiraf caiz dğildir, inhiraf edildiği 

takdirde memleket iftirika doğru yürür. Bi
naenaleyh bu memleket de biır millet mevcut
tur ve bu milletin umumu vahittir ve merke
zinde bir teşkilâtı vardır. Bütün siyasi, iç
timai kuvvetlerin m'embaı orasıdır. Dijjer teş
kilât oradan ahzı kuvvet eder. Benlim 'bil
diğim budur ve kendimce kabul ve ittihaz et
tiğim esas da bundan ibarettir. Binaenaleyh 
bizim kanunumuzda tevsii! mezuniyet vardır, 
binaenaleyh diğer kanunda hâkimiyeti milliye 
vardır. Hayır beyefendi hayır! takifoedilen tek
mil şey Heyeti Cetiılenize şimdi arz edilen 
nazariyedir; onun haricinde Nahiye Kanunu 
ile hiçbir şey kabul edilımeımiştir. Efcnidjm 
bizim yaptığımız neden ibarettir? Encümen ile 
beraber olmak üzere yaptığımız, nahiye yerine-
ki İdarei umuimiyenin Ibiır kademesidir - bunu 
nıalhüye kanunu olanak kulilıamacağıımiiza öteden 
beri bahaılarımi'zıın kullandığı iköy 'tâbirini. kul
lanmayı (muvafık igördülk. (Çok doğru sesleri) 
Bizim yaptığımız nedir bilirmiısimiz (beyefendi

ler? evvelce Nahiye Kanunu ile en Ibüyük şehirle-
•rllmizdeın ten küçük köylerimizin heyeti ımecımua-
sıma kadar tatbik edilmek istenilen bir sakil ted
vini ile iştigal edilmiştir. İşte (bendenizin kanaa-
tiımee asıl yanlışlık ibunidıan ibarettir, başka 
fark yoktur. Oradaki prensip aynı prensiptir. 
Oradaki kaıvait aynı kıavaüttir. Varileın hukuk 
aynı, salâhiyet aynıdır. Aralarında İM kadar 
fark yoktur. Yalnız ne idi o kanun? Em büyük 
şehirlerden ta en küçük şehirlerle kadar aynı 
kanunu tatbik eıtmeık işitiyor. Bendeniz bunu 
ıgaynilkabilii tatbik görüyorum. Gayrikıabili tat
bik 'gördüğüm için o kamunu, ikiye ayırdım, 
birisime Köy Kanunu dedim İki; kırk bin köyü
müzde tatbik edilecektir, biriisiiıne Belediye Ka
nunin dedim ki ; o Belediye Kanunumuzda tak
riben ükiyüzıelü merkezimizde tatbik edileeek-
tlir. (İkiyüzielılıi) ('280) Ibiir Ihaiddi vareTır. Üç bin 
nüfusu geçtikten sonra !o tatbik edilecektir. 
Efendiler Ibiriınci Büyük Millet Meclisini uzun 
zaman 'miüzıaikeraitiyle iışıgal eden İkanumun suhu
letle 'çıkmamasının eshabı inedir? Bütün dimağ
larda, bu kamunun en büyük şehirler içiin belki 
niâkıs ve en küçük şehirler içıiınde şüphesiz ki, 
gaynikalMli tatbik olunduğuna dair hâsıl olmuş 
bir itimat ve kanaattir ve o kanaattir iki \o kanu
nu yürütmemiş, müzakeresini! tehir etamiş ve niha
yet Dahiliye Encümeninde bıraktırmıştıır. Bu 
Köy Kanununun yapmış olduğu şey ise; arz 
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etmiş olduğum veçhile kabilliyeti tatbMdyesini 
düşünerek köylülere yapabileceklerini vermeT 
ve 'hattâ yapabileceklerinin fevkındekini dr 
vermektir. Çünkü terakki ve tekâmül payı da 
bırakmak (lâzımdır. Ama büsbütün gayrikabii 
tatibik olacak şeyleri, )başiv olduğu 'için, gayrika 
'bili tatbik olduğu için onlara tak.mil etm'iy— 
lim. 

Belediyeler'e ise, yime vazifeli erini ifa etme
leri hususunda kmdllerine ÜJâzımıgeien tekmil 
vüsat, tekmil ısalâhiyet ita edilmiştir. Mesele 
bundan ibarettir. Refet Beyefendiden bahis bu
yurdular, 'filvaki) !iida;re hususunda Refet Bey-
efendinin ihtisası vardır. Kemdilerıine çok arzı 
teşekkür ederâm iki, şu suretle 'beni taltif etti
ler. Geçen .gün beni 'gördükleri vakit söyledi
ler ki, bugüne kadar verilen (kanunların .en 
ilmîsi verdiğiniz Köy Kanunudur, (Kim öyle 
ısöylüyor sesi eri) Refelt B&y; efendiler zanne
denim, mâruzâtımda şu tahakkuk etmiştir ki, 
maüıallî muhtariyet itibariyle - zaten (maddeler 
de göreceksiniz - Ibaşlı başına bir varlık diyr-
Iruz. Mahallî ımıuibteriyet itibariyle her türlü sa
lâhiyet, batta belki tatbik lademiyecekleri sala
hiyet, köylerin şahsiyeti ımaneviyeısine verili -
•mıişltir. Binaenaleyh Cumhuriyetin teşkilâtı ida-
riy esâmide, bugüne ikadar idare itibariyle 'kırıl-
bin köyün ihtiyacı şıu birkaç maddelilk Köy Ka
nuniyle - zannederim ki - istifa edilmiştir. 
Falkat tekrar ediyorum İki [burada takibettiğl-
miz gaye; arz ettiğim veçihile/ btütün köylerimi
zin başlı başi'na ınlüstakil olarak, ayrıca istik
lâli 'maliye, 'istiklâli (siyasiye ımailiık cumalar-
değildir. Bu kamun mieımlleiketin vahit idaresi 
içerisinde her birisine kendisinin ifa edeceği hi-
dematı ve salâhiyeti kendilerinle bahşeden .bi. 
Ikamundur. Bendemiz bunu, baştan aşağıya ka
dar yazdığım zaman Heyeti 'öeiilem'izdem bir 
takdir bekliyorum. Raıgılb Beyin bu şekilde vâk 
'olan itirazı haMfcatm benim şevkimi kesrede-
'Ciek mahiyettedir. (Hayır, hayır ısesleri) 

REİiS — Şükriü Beyin bir sualleri vardı: 
lefeındim. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakıkalie) — Bu ikanunu ya
zarken ne gibi menable (istkııadettiniz ? Bu ka
nun birtakım teıcıarübü hukulkiye ve maddiyeye 
İstinaden mi, yapılmıştır. Bu hususta bir ıfcetk.i-
kat yapıldı ımı? Yani bunu bizzat mı yaz
dınız? Yoksa bir heyeti (mahsusa mı yaz

dı? (Rüyada yazdı sesleri) (Gürültüler) 
HALİL B. (Zonguldak) — Sabaha karşı rü

yasında .gördü, yazdı. 
ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendim. Demim-

' İrin Refiet Beyin isimli zikrediliyordu. Refet Be
yin dâhil olduğu bir heyet vaktiyle Bulgaris
tan'a, Sırbistan'a 'zannederim, bir de Peşte'ye 
'itimişlerdL Onlar bilttalbi Hükümete bir ra-
>or vermiş ıdlacaMardır. O raporlar Dahiliye 
Veikâletine cıelbolunup tetkik olundu mu? 

DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. (Kütahya) — 
lüsaade buyurunuz! Bu kanunun yapılması 

ıafi olduğunu ve yapılması eılziem bulunduğunu 
V'obbl Bey beyaın buyurdular. Hattâ bendeniz 
\endisinden ırica ettim, isiz yapınız dedim, hayır 
İz yapınız dediler ve ıbu ikanunu bendeniz yaz
lım. 

TALÂT B. (Kângırı) — Allah razı olsun! 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Tabiî devairi aidesindem bu (hususta isıti-
"ade ettim. Falkat diyebilirim ki : Birinci mad-
les/iınden »onuncu madıdesıime kaidar bendeniz 
/'azdım. 

Refet Beyefendi burada bulunmamış olsa
y d ı kendilerinden 'hiç bahsetmezdim. Fakat 
amada lOİİduklarından dolayı kendilerinden hall
ediyorum. 
"]f endim, garip bir tesadüf dür M memleketi-
lizıin teşkilâtı idariy esiyle henüz yeni iştigalle 
/aşiadığım zamandan itibaren Devletin teşki-

'iitı Mülkiye Kanunlarının hepsini de bendeniz 
/azdım. İdarei Umumiye Kanununu 'da ben 
/azdım. Birinci maddesinden son maddesinle 
-jadar İdarei Hususiiyei Vilayat Kanununu da 
) Güdeniz yazdım - iki tatbik ıediüiyor - Bu ka-
ımnu da talih 'bendenize tesadüf ettirdi, ben
deniz yazdım. Ne işitiyorsunuz? Eğer mıaddelıer 
'çıerisinde itiraz tedeceğiniz noktalar varsa söy
lersiniz 'cevabını ara ederim. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bey
dendi, bu Köy Kamunu ile köylüye şahsiyeti 
ıâneviye verildikten sonra mahiye teşkilâtları 
-jâlkıyor mu? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
îayır efendim. Nahiye başka şey, bu başka şey. 
îunu da iarz edeyim: 

Efendim, nahiye, kaza ve vilâyet gibi doğ-
•udan doğruya .sizin kabul ettiğiniz kanun

ları tatbik eder, bir foadeımei idâriyedir. Bu-
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munlıa ibir alâlkaisı yo'ktur. Bu size ısiz'in İkendi 
hukukunuzdan 'ayırıp verdiğimiz ıhirtaikım va-
zaiıf ve salâjhıiyetıfcir İM 'Oinu ikendi 'meclisleri'yle, 
.kendi kudreti İcraiyelleniyle ıköyllü'ler tatbik 
ledece'klerdir. (Reye $esllerd)< 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu ta-
Ibiî ibir 'Uzviyettir. ÖlteMleır lidaırd bir mvıiyettir. 

REİS — Efendim imfüzateerıeınin kifayetine 
daiir Zonguldak. M'ebu'su Halil B'eyin bir ttaık-
ırûrii var. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey, çok 
mühim. İbir mdktada ımıalkisadım sıuiltefsir ediil-
.miş, halksız olmiadığıımı ifade ve iıspat 'edece
ğim. Çofk ;tfiöa ©derdim, müsaade ıbuıyorunuz. 
(Gürültüler)! 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Öyle aın-
llamıadılk. 

REİS — Efeındiim, 'heyeti uımmmiyesd hak-
Ikıındakii mjüzalkenenin kifayetini ve maddelere 
^geçilmesini 'reyi »âlilerime vaz'ediyorum. Kabul 
ledeınler (Lütfen 'el kaldırışım. Aksini neye koyu
yorum. Kabul 'etmiıyenller 'lütfen ©1 kaldırsın. 
Efendim /heyeti umumiiyelsinin ımüızıakıeresi kâfi 
ıgönüLerek maddeye geçilmesi kabmil 'edilmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Çok ilmî, eok esas
lı bıir ımesıdlede hm ikadar tacele etmeyin 'efendi-
leır! İlenim ımaksadıım ısmitefsir 'edilmiştir. Yok-
ısa /ban hılçbÜr şey ikıasdetmiemişimdir. Meclisi 
Âlimiz doğrudan doğruya Ibu 'miesıelıeden, bu ba
his üzerimde tane'yyür .etsin. Zina !bu kamum 
•memleketin idare temelinim lesasıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — İşte bu 
defa ıda 'zapta geçti. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Ragüb Beyin hak
iki var ısöyileisim 'ef-endim. 

REİS — Rica ederim efendim. Müsaade bu
yurunuz. Efendim Ragiıb (Beyefendi ınoktai ına-
aarlarını, iştihajtlıarımı liizıah lettıier, Vekil Bey-
'eflemdi de kendi kamaaıtlerini Ibeyan ve ifade 
buyurdular. Biınaemalıeyh ikıanuınun ıheyeti umu-
ımiyesti hakkımdaki müzakere kâfi 'gönülenelk 
(maddelere geçildi. Arzu buyuraılurısıa ımadde-
lenin 'mlüzalkerıesi ©snasııhda İstedikleri kadar 
izahat vertmak hakkıma haizdirler. Yami müzia-
kerıe ikâfi 'görülmüş, maddelene geçilmiştSr. 

VEHBİ B. '(Kasesi) — Efendim. Teiberai-
ken bir kaç madde okuyalım. 

Köy Kanunu 

Birinci Fasıl 
Madde 1. •—• Nüfusu üçbiden aşağı yurtlara 

(Köy) ve nüfusu üç bin ile yirmi bin arasında 
olanlara (Kasaba) ve yirmibinden ço'k nüfusu 
olanlara (Şehir) denir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim ekseriyet 
yoktur. Kanun pek mühimdir. Heyeti Celileniz-
den çok rica ederim. Bu kanunun müzakeresini 
Cumartesiye tehir edelim. (Hayır sesleri). Rica 
ederim efendiler, saydım altmış arkadaş mev
cut. Altmış arkadaşla böyle pek mühim bir ka
nun müzakere edilemez. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, her zaman 
böyle itirazlar, yani ekseriyet yoktur, bilmem 
ne diye zavallı köylülerin başına gelir. 
• ZEKİ B. (Gümüşane) — İstirham ediyorum, 

Reis Bey bu kanun çok mühimdir, ekseriyet 
yoktur. Müzakereyi talik edelim. (Doğru, ekse
riyet yok sesleri). 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Zeki Bey Mec
lise tahakküm mü ediyor, neden dolayı mâni 
olmak istiyorlar? 

ZEKİ B. (Gümüşane) •— Meclise tahakküm 
etmiyorum Beyefendi. Nizamnamede .sarahat 
vardır. Yoklama yapılsın. Söz söylemek hak
kımdır. Benim hakkımı sen takyidedemezsin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu madde 
encümende müzakere edilirken evvelâ 3 bin nü
fus çok görüldü, iki bine tenzil edilmek istendi, 
Belediyeler Kanunu gereğince, aynı madde ora
da da mevcuttur. Çünkü bu madde hem kasaba, 
hem köy, hem şehri tarif etmektedir. Binaena
leyh Belediye Kanununun birinci maddesi de 
aynı maddeyi muhtevidir. Binaenaleyh burada 
tekrar uzun uzadıya müzakere ettik. Anladık 
ki üç bin nüfus olmak zarureti vardır ve ona 
binaen maddeyi tekrar encümenin kararı ile 
tadil ettik ve müzakereden evvel arz ettim kâ
tip beye, o da tashih etti üç bine. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Üç bin nüfuslu kasaba 
bile yoktur. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Üç 
(bine kadar köy, ondan yukarı, üç binle yirmi 
bin arasında kasaba, yirmi binden fazlasına şe
hir denilir. Birçok arkadaşlar da söyledikleri 
gibi üç bin nüfusu havi olmıyan irizde belki 
300, 500 kasaba vardır. Yani kaymakamlık ma-

— 245 — 



î : 108 21 . 2 . 1340 C : 2 

kamını ve teşkilâtını taşıyan kasabalar vardır. 
Acalba bunların ismi köy olmakla teşkilât idarei 
hazıra üzerine bir tesir yapacak mıdır, yapmı-
yacak mıdır? Yoksa yalnız unvan meselesi mi
dir veyahut teşkilâtı idariye meselesi midir? 
Bunu anlamak isterim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi malûmuâlile-
ridir ki, Devletin vilâyet, kaza, ve nahiye mer
kezleri olabilir. Bununla 'bu kanunun bundan 
sonra gelecek Belediye Kanununun katiyen alâ
kası, münasebeti yoktur. Farz ediniz ki, bir 
kasaba dâhilinde bir köy vardır. Bir kaza dâhi
linde kasaba kanunu ile idare olunacaktır. Fa
kat yine merkeziyete isabet etmesi, kaza mer
kezi ittihaz edilen yani mesahai satlhiyesi bir 
kaza kadar olan, nüfusu, varidatı itibariyledc 
Devletçe bir kaza itibar edilen mmtakanm 
merkezi ittihaz edilen mahalde bu Köy Ka
nunu ile idare edilebilir. Bu itibarla.. 

SÜREYYA B. (Karesi) — Kaymakamlık 
teşkilâtı ne oluyor? 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim bakınız 
bu üç bin nüfusu olan mahalleri köy addediyor 
ve şu kanuna tabi kılıyor. Yani bu kanunun 
'kendilerine tahmil ettiği vaziafi yapacaklar ve 
o dairede halka külfetler yükleteceklerdir. Bun
lardan fazla nüfus olursa ona göre kasaba ha
lini iktisadebedecek, onların külfetleri daha 
ağır, vazifeleri daha ağır ve ona göre de ni
metleri olacaktır. Faraza falan merkez bir dai
renin dâhilinde merkeziyet itibariyle, mevki iti
bariyle vilâyet merkezi olmuştur diye veyahut 
kaza merkezi olmuştur diye mutlaka büyük Be
lediye Kanununun salâhiyetlerini almak ister
se onun lehine değil aleyhinedir. Çünkü o kül
fetleri yüklenmek ihtimali yoktur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim, sualim şudur. Vâzıhan .şunu demek isti
yorum. Bizzat Mazbata Muharriri Beyin dairei 
intilha'biyesi dahilindeki Sındırgı kazasının nü
fusu üç bindir ve kaymakamlık teşkilâtı var
dır. Bu kanuna nazaran burası köy addedilecek
tir. Kaymakamlık teşkilâtı ne olacaktır? Bunu 
soruyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Kaymakam, demir 
gibi orada, olduğu yerde oturacaktır. Kadı, 
müftü efendi, bütün teşkilât idarei Devleti ka
zada ne ise orada da öylece mevcut bulunacak
tır ve bilfarz Sındırgı kazasından bunu kaldı

racak olurlarsa bizzat rica ve isyan edecekler
den birisi de bendenizim. Binaenaleyh bu ida
rei umumiye ile alâkadar değildir. Halkın hangi 
dereceye kadar nüfusları olursa, ne miktar 
külfetleri yüklenebilirler, ne gibi vazifeleri ya-
pahilirler? Şu yükü üç-bin kişi kaldırır, şu yü
kü de bes bin veyahut on bin kişi kaldırır. Me
sele bunu tâyinden ibarettir. Cemaate aidolan 
vazaifi burada tesbit etmişizdir. İdarei umumi-
yei Devletle alâkası yoktur. Hattâ Sındırgı vi
lâyet merkezi dahi olabilir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FEEİD B. — İdarei 
mahalliyedir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Müste
rih olduk efendim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Hükümet merkezi 
>lan yerler, aşağı - yukarı ticaret merkezidir. 

Kazanın zengin ve mütefekkir aksamı da mer
kezde otururlar. Yani aşağı - yukarı heyeti 
Limumiyesiyle böyledir. Binaenaleyh hükümet
lerde velayeti âmme kabul ediyoruz ki, herhal
de bendeniz buna taraftarım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Sual mi soruyorsu
nuz efendim? 

'EMİN B. (Eskişehir) — Şimdi sual sora
cağım. Bu noktai nazardan merkezde Belediye 
Kanunu tatbik etmeyipte her hangi bir köyde 
tatbik etmekteki hikmet nedir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Arz ettim efendim; 
hikmeti hafiye ve eeliyesini tekrar arz edeyim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Memleketin zengin
leri oradadır. Kabiliyetleri oradadır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim. Bu ayrı 
')ir sualdir. Bu kabiliyetsiz insanlar için yapıl-

• mamış. 
EMİN B. (Devamla) — Saniyen valilerin 

halk tarafından intilhabedilmesine - Şûralar Ka
nununda - zatıâliniz taraftar iken - ki zabıtlar
da mevcuttur - bu kanunda doğrudan doğruya 
kanaati âlilerinin değiştiği neden ileri gelmiş
tir? Bendeniz bunu anlamak istiyorum. 

VEHBİ B, (Karesi) — Müsaade buyurunuz, 
arz edeyim. Bilfarız her hangi ibir ikaza - bu, An
kara'da vâkıdır. Bütün Vilâyeti dahiliyede de 
vâkıdır - her hangi bir kaza merlkezi .150 hane
den müteşekkil ise bunun sebebi bc:ş yüz köyün, 
yüz elli köyün, yüz köyün merkezine isabet et
mesidir. Ve orada bir kaza kaymakamı Yaiba-
nabad'da olduğu gibi Kızılcahamam merkezinde 
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ıbir kaymakam oturmak meclburiysti vardır. Şim
di efndim; bilfarz Yalbanabad'da bu kanunu 
kaza mrkezi olması dolayısiyle Mektebi mülki
ye nıeaunu vardır, melkâtibi âliye mezunu var
dır diye Belediye Kanunu tatlbik edilsin demeye 
kalkışırsanız .bunun masarifi için de Ankara'ya 
yaptığınız gibi bütçeye her zaman ^ahsisat .ko
yacak mısııız? Bu muhal, cemaat işidir. Ekme
ğin büyüğü hamurun çoğundan olur. Bu gayet 
tabiî ve bariz bir şeydir. Binaenaleyh cemaat 
hayatında yüksek külfetleri, ağır külıfetleıri de
mlide etmek için mutlaka cemaatin kesîr olması 
lâzımıgelir. Saniyen bendeniz şunu da arız ede
yim ki, Emin Beyin buyurdukları Şûralar Ka
nunu değildi. Teşkilâtı Esasiye Kanunu müza
kere edilirken bendeniz mazbata muharrirliği 
yapıyordum. O vakit Amasya Mebusu bulunan 
Ömer Lütfü Bey valilerin de intihapla yapıl
masını telklif etti. Bendeniz olamıyaeağını şu
rada şifahen kendisine arz ettim. Heyeti Umu-
miyede deye konuldu. Kabul edildi. Kabul edi
lir edilmez geldiler dediler ki bu olarnıyacaktır. 
Müşkül vaziyettir. Olımıyacağını bildiğimiz halde 
kaPoul ettik. Çünkü ısrar ettiniz. Mahiyeti mese
le tamamiyle anlaşılamadı. Israr ettiniz ve ni
tekim kabul etmedik. Netice itibariyle reddedil
di. Gayet tabiîdir. Kendileri de neticede anladı. 
Heyti Umumiye kabul etti ve sükût ettik. Bit-
taibi binnetice reddederek getirdik buraya, odur 
mesele. 

,ŞEfFİK B. (Bayezid) — Müsaade buyurur
sanız, bir sual soracağım. Söz söylemiyeceğim. 
Yalnız tenevvür edeyim. Efendim, Köy Kanu
nunun teşkilâtı mülkiye ile alâkadar olmadığımı 
zatıâliniz ve Dâhiliye Vekili beyefendi söyle
diler. Lâikin bir merkezi kaza farz edelim ki, 
o.rada mahkemesi de var. Hâkimi de var, hepsi 
de var, şimdi bu kanunda köy derneğine verdi
ğimiz salâhiyeti kazaiye yine köy derneği uh
desinde kalacak .mıdır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Kalacaktır efendim. 
DAHİLİYE VEKİLİ PERİD B. — Hayır 

hayır efendim (Vekil ile mazbata mulharriri 
başka, başjka söylüyor sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim dernekte 
olan haklar, malûmuâlileri olduğu veçhile ga
yet basit olan dâvalardır ve daima halk ara- • 
sında gördüğü meselelerdir. Onlar geldiği za
man arz edeceğim. Bu madde ile alâkadar değil
dir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Mahkeme 
olan yerlerde nasıl olur ? 

VEHBİ B. (Karesi) — O madde gelsin de 
o zaman söylerim. Şimdi bu madde o madde 
değildir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Burada üç bin nü
fus olan yere köy tesmiye olunacağına göre bir 

*ço'k müzaikerat münasebetiyle Hükümetin lisa
nından burada vükubulan beyanatından Tür
kiye dâhilinde kırk bin köyün bulunduğu zik
redilmesine nazaran ben hesabettim. On iki mil
yon nüfus yalnız köylü olmak lâzmıgeliyor. 
Eğer dörderbinden hesabedersek yüz yirmi mil
yon nüfus yalnız köylümüz var demektir. Bu
na İstanibul ve daha diğer vilâyetlerimiz ilâve 
edilirse Türkiye nüfusu umumisinin miktarı 
tahminen Çin'in nüfusundan kaç defa fazladır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Anlıyamadım efen
dim. 
. TAHSİN B. (Devamla) — Tekrar edeyim 

efendim, köylerimizin nüfusunun yekûnu yüz 
milyona baliğ olursa kasaba ve şehirlerimizi de 
ıkoyunea nüfusu umumiyemiz Çin'in nüfusun-

. dan kaç defa fazladır. Bendeniz demek isterim 
ki, yüz bin nüfuslu köy bulamıyacağız. Köy
lerimizin yüzde elli nispetinde harb dolayısiy
le nüfusu tenakus etmiştir. Binaenaleyh bu teş
kilâtın masarifini tahmil edecek köyler bulamı
yacağız. Binaenaleyh bu madde kabili tatlbik 
değildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu -madde :mi iefen-
dinı? masraf maddesi değildir. Masraf ımadde-
:si geldiğinde ıgöreceğiz ki köylülere yeni yük
lenmiş bir şey yoîktur. Yalniz burada köy me
ye diyeibiliriz ve bu kanunun ihtiva ettiği 
ahkâmdan hangisini onlara bırakırız? Ondan 
yukarısını daha geniş bir teşkilâta tâbi tuta-
'bilirıiz. Bu üçbin nüfusa kadardır. Bu noktada 
bir şey varsa ona cevap vereyim. 

ZEKÎ B. (Gümüışane) — Arkadaşlar Heyeti 
Oelilenizden çok rica edenim iki Hükümet pdk 
büyük bir hatve atmış bulunuyor. Bunu müza
kere ederken Heyeti Uımumiyenin ekseriyetinin 
biitunımasıntL çiok rica ediyorum. (Ekseriyet var 
sesleri) İstirham ediyorum. Bir defa lâyihai 
kanuniyenin birinci (maddesini Hükümetin tek-

| lif 'ettiği ışerait dairesinde kabul ettiğimiz farz 
ettiğimiz takdirde ımeselâ Genç, Bayezid, Er
gani, Muş, Halklkâri - darılmazsanız Gümüşane'-
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yi 'de diyeyim - Derişim, Van gibi vilâyetlerin 
hiçbirisi bu ışeraiti haiz değildir. Bu gün harbin 
memleket üzerinde bıraktığı, fecayii müessi'reyi 
hepiniz ıbilliyorsunuz. Acabu Dahiliye Nazırı 
Beyefendinin... (Vekil sesleri) pardon, pardon. 

(Geri ali sesleri) (Handeler) Dahiliye Vekili Bey
efendi mülhakatlardan nüfus istatistiğini istedi
ği vakit ona bu gün takriri nüfus yapılarak 
•bir cetvel mi verilmiştir ? Yoksa harbi umumi
den evvelki nüfusu umumi mi verilmiştir? Bu
gün üç bin nüfusu havi vilâyet merkezlerli bizde 
pek azdır. (Gürültüler) Bunun için 'bendeniJz 
daha birinci maddede Köy Kanununun esas 
itibariyle kabiliyeti tatbikıyesini görmüyorduım. 
Sonra be'lediye meselesi; 'acaba üç bin niüfusu 
havi olan ve üç Ibin nüfustan dûn olan vilâyet
ler kasabalar, köyler, her ne ise 'burada bele
diye idaresi meveudolaeak mıdır • olmıyacak 
imidir? Yoksa ımisal olaraktan Bayazıt'de, Gü-
ımüşane'delki vali sabahleyin kalkıp da evinin 
önününıü süpürecektir ? Madam'ki köy diyoruz; 
o halde köylerde İdarei Belediye Kanununu ka
bul etmek lâzıımgelir. Bunlar düşünülmüş (mü
dür? İkincisi; üçlbin nüfus diyoruz ya (2 999) 
çıkarsa? Gelecek sene beş daha ilâve ettik ona, 
•evvelkii sene vefiyat vuku boıldu. Böyle vara 
gelen kanunu giibi git gel mi diyeceğiz, bunlara? 
Sonra nüfustan maksat nedir? Nüfus, yalnız o 
ımeımleketım evlâdı aslisi, yani orada ımutavat-
ten olandır. Yoksa hariçten ımeselâ merkeze bir 
fıkra ıgelımliiş. Nüfus çılkltı on bine. Haydi bir vi
lâyet merkeızi, fıkra hareket etti başka yere, 
indi köye, bu nasıl olur? Onun için Dahiliye Ve
kili Beyden ve encümenden çok rica ederimi, 
bendeniz bu ımaddenin tayyrnlı 'teklif ediyorum 
ve encümenin de kabiliyeti tatbikıyesi olacak 
bir ımadde ile buraya gelmesini bendeniz rica 
ediyorum. Yoksa bu kabili tatbik değildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FEEİD B. (Kütahya) 
— Efendim; meşhur darbı ımeseldir. Kadı kı
zında da kusur bulunur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Ha şöyle, itiraf edi
niz. -

DAHİLİYE VEKİLİ FEKİD B. (Devamla) 
— Bilhassa kanunlarda tekmil hususatı cami ol
mak üzere her bir vaziyetin şekline ve ihtiyaca \ 
göre kanun yapmanın imkânı yoktur. Şurada j 
rüfekayı muhtereme birkaç yüz kişidir. Hiçbi
risi birbirine benzemez. Tabiatları keza böyle. | 

Bunun gibi şehirlerimiz de böyledir, kasabaları
mız da böyledir. Acalba şimdi yüz nüfusluya 
başka, ikiyüz nüfusuyla başka türlü beşbine başka 
türlü ilâh... Her yerde bir, her binde bir kanun 
mu yapacağız? Bunun ihtimali yoktur. Bunun 
ihtimali olmadığı içindir ki biz bunu ikiye tef
rik ettik ve tabiî, zaruri olarak bâzı müstesniya-
tm kabulü lâzımgeldi. Hattâ nitekim bir madde 
manzuru âliniz olacaktır. Yüzelli nüfustan daha 
aşağı yerler için hususi bir vaziyet ihdasını lü
zumlu gördük. Çünkü bu yüzelli nüfuslu halk 
zaten bu kanun ile kendilerine verdiğimiz vaza-
ifi ifa edemezler. İfâdan âciz olurlar, fazla kül
fet kendilerine tahmil edilmiş olur. Fakat bunun 
için de ayrı bir kanun yapmadık. Bunun içe
risinde birkaç madde ile onlara müstesna birkaç 
vaziyet verdik. Binaenaleyh nüfus meselesi za
ruri olarak kabul edilecek meseledir. Üçbin de
ğil ise ikibin, ikibin değil ise en doğru olarak 
hangisi ise onu kabul edelim. Mesele burada de
ğildir. (Bin, bin olsun sesleri) 

Efendim, müsaade buyurunuz. Mesele; bu 
kanun baştan aşağı okunduktan sonra anlaşılı
yor ki, onlara bir vazifei mecburiye verdiğimiz 

. ve onları da bir mecmuai medeniye addettiğimiz-
dir. Yani onları da bir mecmuai medeniye ad
dediyoruz ve o mecmuai medeniyeye bir vazife ve 
bir külfet tahmil ediyoruz. Eğer vazife yapıl-
mıyaeak ve ihmal edecek isek esasen kanuna lü
zum yoktur. Yok eğer o vazifeler ihmal edilecek
se bu iş bin kişinin yapacağı derecede yüksek
tir. Bin kişinin vereceği para ve edeceği hizmet
le bu her tafata kâfi derecede yapılamaz, yapıl
maz. İşte bu noktai nazardan üçbin ile ikibin 
rakamı arasında bir rakam kabul etmek mecbu
riyeti karşısında kaldık ve biz üçbin kabul ettik. 
Ve encümeni âliniz de tıpkı zatıâlileri gibi bunu 
fazla görerek ikibin olsun dedi ve ikibin oldu. 
Vakta ki, nihayetine doğru bunu müzakere et
tik, müzakerenin nihayetinde encümen ifası lâ-
zımgelen hidematı gördü ve o zaman yine eskisi 
gibi üçbin yapalım denildi. Binaenaleyh arzu bu
yurursanız bu ikibin, üçbin meselesini yani bu 
maddeyi encümeni âlinizin yaptığı gibi bu tarz
da bırakalım ve aşağıya geçtiğimiz zaman mad-

| delerde verdiğimiz vazaifi görelim ve onu ifa 
! edebilecek mecmuai belediye, mecmuai mahalli-

yeyi,nazarı dikkate alalım ve ona göre söyliye-
lim. 
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Sonra efendim, buyurdular iki, falan yer 
kaza merkezidir. Nasıl olur da Köy Kanunu ile 
idare olunur? Yani Köy Kanununa tabi tutulur. 
Evet, doğru, müzakere esnasında 'bunun için de 
ib.ir vaziyet bir ınıadde teıshit edebildiniz. Fakat 
•efendiler, düşünelim; falan yer kalilümmüfus 
olmakla ibeıraber ikaızıa <merikezidir. Ycik falan -
yer büyük şehirdir deımekle derakap orası kü
çükse büyük 'olabilir imi? Hayır ıe)f emdiler ola
maz, ihtimali yciktur. Olamıyaıcağı içim h&lfanz 
«30» levdem mürelk'kep bir ikaza imıerikezi var
dır. (Yardır sesleri) Evet (böyle «30» evden 
iiraürıekifccp kaza tmerfeezlı erimiz ide vardır. Sinildi 
buraya şehir diyelim. O (hailde ışe'hir olunca 
Belediye Kanununum tatbik ledillmıesi lâzımdır. 
Halibuiki 'belediyeye 'o kadar vaızaif veriyorum 
iki kaldırım; 'yarpacaık; hütün ımıeıoraısmı yapa
cak ve ilâ!h. İşte efemdiler; 'bumun ihtimali var 
imidir, sorarını bu «30» hamelll 'kaza mer'kezimde 
'bunun (ihtimali var imidir ıefendiler ? Bittabi 
yoktur. • • 

ZEKİ B. (Gıümıüşane) — O hakle Ikurumııû-
lâya nieat var. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD 'B. (Devam
la) — Binaenaleyh mesele .öyle hir Ikamuın yap
maktır !ki onun 'kabiliyeti tatbikiyesi olsun ve 
halikımıza hir klülf et versin ve o 'külfet bazan 
ım>echuırd oılaralk onlar tarafından yapılsın, ya-
pılahilsin ve inkişaf letsim: Ta İki bizde de me
deni ımeıcmıuıalıar teışıelkfkül etsin. Arz ettiğim gibi 
ıkusurlu mıoiktaları da 'tabiî olacaktır. Bimeımalcyh 
heyeti mecjmuaisıım üç htin kişilik hir mecmuayı 
•kamum 'altında taplaımalk mecburiyetindeyiz. 
Yoiksa ıef emdiler; haşjka ffciirilii olursa o zaman 
ıbu husus için «20» tane «50» tane Ikamuın yap-
mıalk lâzıımgellir. İşte lekendiler hu mahzur ve 
'zaruret ddayisiyle böyle ya/pi'lmıştır ve bittabi 
Ikuısurla.rı da olacaiktır ve ıbu nalkîsaiaının he
yeti nıecimnaısrmı .nef'etımek ıkuıdreıti 'beşer hıari-
eiodtdir. Onun için .'köy, kasaba, şehir hakkın
daki neticeyi nihayette tesbit ©der ve s'omra 
ona 'nazaran müzakere lederiz ve ıbu suretle tes
hil 'edeniz. (Maddeyi ^geçelim sesleri) 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Köy-
ılü dl'mıalklığım dollayiisiyle bu Ikamunu lenıcümen-
de tesbit edip buraya ıgatirenlerin (kâffeısinle te
şekkür 'ederim. Yailnız hir şey istirham 'edece
ğim. Zannedelim Ibu Köy Kamunu da Belediye 
Kamunu gibi mıünalkaışaiı .geçecektir. Çünikıü 

Berşeimıbıeaıiın gelişi Çarşambadan ha l i olur. 
Soylumun halkkı hayatı ve 'şahsiyeti mânevi-
yeısi dfeikıiüldüğündan dolayı GMIGIGİLISIİ Âlide ıbu 
kanunu İkalbul letmiyecıcık hiç Ikümıae yoktur zam
mında yım. Faika, t rmıünıakaKayı; ımLinaızıarayı ar
tırarak hu Ikıanuınu hem yazdım. Bıenliım yazdı
ğım kalbul edilecek yok benim tesbit ettiğim 
doğrudur. Bu iddiayı hem yaptım, ben .söyle
dim, bu iddiada hem ıısrar 'ederim diyecekler de 
bulunmaz zaınmmdayıım ve hu şekil varidi ha
tır değildir. Olamaz ve olmamıştır. Çünkü köylü 
fakirdir, gariptir. Kaş yapıyorum diye bir zühul 
ile gözlerini çikarmamalk 'lâzaımıgıelir. Ezelümle 
bendeniz ımuihitimıoe düşünebülirlim. 300 - 500 
haneli köyleri Ibilmteim. B'emdeıniz köylünün isti
fade .edebileıeıeği şeyi düşümüyoruım. Nüfusu 
3 hin aşağı olan yurtlara 'köy denilir. Şu halıde 
.çilli nüfuslu 'köy de huma dahil hulunuyor. Ez
cümle bizim Kastamonu Vilâyetimin ««Devreka
ni» Nahiyesi -şiarla şimali cihetinden yedi se
kiz 'garhen «4» saat, .ciem.uheın>«3» saat, şlımalıem 
de 4-5 isaat hir ava içeırisiındıe ıtepiclerle muhat 
bir nahiyedir. Bu mahiye 48-50 muhtar lılk olarak 
150 parçadır ve hu parçaları «3:» hamleden alı
nız da 10 - 1!5 hıanıeye kadardır. Burnum üçü dör
dü biraraya ıgıetıirillerıek hir ımmhtaırluk yapıl-
.mış'tır ve ıbu mulhtarhlkllarda llâaikall 50 - 60 nü
fusu tecavüz etımiez. Bu ınıahliyede de blim'em kaç 
muhtarlık varmış ve Abdurrahman Paşa zama
nında hilmeım mie 'gibi teı^kiılâtıla 'bunlar parça
lara ayrılmış tır.' Zammederim inzibatı da, tahsi
latı da kolaylık, olsun diye parçalara taksim 
edilmiştir. Hullâsa bir muhtaırilik 'üç dörlt ımUh-
tarilığa tiaksim ledilmlıştlir. Binaenaleyh şimdi 
huraida «3» ibiındeırf aşağı yurtlara köy demil-
diğjne nazaran yurdun mı ©sahası, hududu ve 
•parçaların yekdiğerine dam huud ve mesafesi 
nazarı dilkikaıte alımimalı ve hu tahdidedllmel-
dir. 

DAHİLİYE YEMLİ FERİD B. (Kütah
ya) — 'Efıendim o, ilMmci m'aidd'ede 'vardır. O'ku-
mamış'smiiz. 

MEHMET FUAD B. (Kastamonu) — Oku
dum leiJendüm okudum. Müsaade huyurmmuz yâ
ni hu «50;» nüfusu 'Ve «10» hame 
yarım saatllik bir yerde, «10:» haine 
yarım saatlik hir yende (ikinci maddeyi 
'Cikuyumuz sesileri) ikinci maddeyi de dkndu'm 
efond'im. Hudut /meselesine gıelince: Harita yok. 
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Mesaha yotk. Ötedenlberi köylerde (münazaa., mu-
hakeme sürüne eınreıjer Ibetp aoâr imıese'lesaıden tıa-
kaddüs eder. Aşar Nıizaımımmıeısıinde de, aşar her 
hangi köyün kaırma'mnda olunsa olsun hamgi 
karye dâibi'lki'dıe ilse 10 hudutta teöbdt edilir. Şim
di bk ovanıınıın !bir .taraıfmda bür köy, diğer 'ta
rarımda ıbir. .köy, sağanda 'bir tkiöy, sokında bir 
Iköy var, simidi .de sağdaki .oraya »verilirmiş, «.•ol
daki şuraya 'veırillmiş, hulâsa, bdrşeylbr. Bu mad
deler tesbit ledillmıezdein 'evveli fbuai'ların vaziyeti 
tahaikkuk ıstai'dli, yâımi Ibu çapraşık vazflycıt tim-
hih ve ıslah iedilm'eO.:idir. 

Sonra Ibaışlka kary^miin ünlümde faüa:ıı köyün 
afazisi vardır. 'Bu 'köyün arazilisi diğer köyün 
a:*aJzii:s!İnded!ır. Yaınl bu arazi'ler mukayyet mi? 
ve mükayyeit diye huduttan mı addedilecek ? 
Yoksa ıo Iköyliın müdür? «Madde var «esleri:.» 

İZZET ULVİ .B. (iKaralhVıaırı .Salhüb) — 
Madldei ımıahsuısaısaında var 'edendim. 

MEHMET FUAD B. (Kastalm'onu) — Yok 
efendim, yok. 

TALÂT B. (Ardallıaa) — Efendim öyle an-
hyoırum ki bu kamunu yoklarınız daha iyice 
okumamıştır. Sualle..ligden de ©inliyoruz ki bir
takım günülbüjier oflıuyo'r. 

MEHMED FUAD B. (Devamla) — Badema 
kürsiye çıkarken zatıâlinize danışalım ve akıl 
alalım da öyle çıkalım. «Handeler» 

Hulâsa efendim bendeniz, köylerin buut ve 
mesafesini ve kaç haneye kadar olduğunu tes
bit ve bu maddeyi ihtiyaca muvafık tanzim et
mek üzere encümene iadesini teklif ediyorum. 

EEÎS — Efendim bu. madde hakkında daha 
sekiz arkadaşın sözü vardır. Vaktimiz de gecik
miştir. Vekil Beyefendinin. teklifleri veçhile 
encümen; bu kanunun müzakeresi gününe ka
dar tekrar tetkikat icra edebilir. Müsaade eder
seniz tekliflerle beraber maddeyi encümene 
verelim. Henüz maddenin müzakeresi de bitme
miştir. Arkadaşların sözleri de mahfuzdur. 

2 . 1340 C : 2 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — O hal
de bendeniz de bir takrir takdim ediyorum. 

REİS — Efendim, mevcut âza ile karar is
tihsaline imkân kalmamıştır. Esasen vaktimiz 
de geçti. Binaenaleyh Nisabı Müzakere Kanunu 
hakkındaki neticei arayı arz ediyorum. Rey ve
ren âzanm adedi 115 dir (112) Kabul, (2) ret, 
(1) müstenkif vardır. Binaenaleyh nisap hâsıl 
olmadığı için içtimai âti ruznamesinde tekrar 
T-eye vaz'etmek üzere içtimaıi âti ruznamesine 
alıyoruz. 

Efendim, Besim Beyefendi bunun müzakere
si esnasındaki sözlerine dair bâzı beyanatta bu
lunmak için ricada bulunuyorlar müsaade bu-. 
yurulursa söz vereyim (hay hay sesleri) 

BESİM B. (Mersin) — Muhterem arkadaş
lar bundan evvel Nisabı Müzakere Kanununun 
müzakeresi mevzubahsolduğu zaman ve müsta
celiyetle müzakeresi dermeyan edildiği vakit 
bendeniz müstaceliyet aleyhinde söz söylediğim 
esnada bir darbımesel istimal etmiştim. Malû-
muâlileridir ki durubu emsal her hangi bir şe
kilde olursa olsun münakaşaya cevaz vermez. 
Bendeniz ondan hiçbir arkadaşın ve Heyeti 
Muhteremenin katiyen tezyili-ni kastetmemiştim. 
Fakat arkadaşlarımdan haber aldım ki ve bâzı 
arkadaşlarımdan maatteessüf işittim ki bundan 
müteessir olmuşlar. Katiyen hiçbir kimseyi ha
tıra getirmiyerek ve bunda hiçbir tezyif cihe
tini düşünmiyerek, zaten de düşünmeye lüzum 
görmiyerek o kelimeyi istimal ettim. Binaena
leyh bundan dolayı Heyeti Muhteremeden, ha
tırına başka bir şey getirmemelerini rica ede
rim. 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Zaten si
zin nezahetinizden başka bir şey beklenmez. 

REİS — Bermutad toplanılmak üzere içti
maa son veriyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 6,25 

m»m n 

I 
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Nisabı Müzakere Kanununun Altınca ve Seksine! maddelerini nmaddil 8 Mart 1339 Tarihli Ka
nunun birinci .maddesinin tadili hakkındaki 'Kanuna verilen reylerin neticesi 

Reye iştiirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Nisabı ekseriyet hâsıü. oOımaımıştık 

115 
112 

2 
1 

(Kabul edenler) 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan : (Talât B.), 
Adana : (Kemal B.), (Zamir B.), Aka a t-ay : 
(Besim Atalay B.), (Neşet B.), Antalya : (Ah
ımed Şaki B.), Ankara : (İhsan B.), Aydın : 
(Tahsin B.), Ordu : (Halil B.), (FaikB.) , (i l im
di B.), (Recai B.), Erzurum : Cazim E l ) , (Mü
nir B.), Ertuğrul : (Halil B.) (Dr. Fikret B.), 
Ergani : (İbrahim B.), (İhsan Hamdi B.), İz
mir : (Rahmi B.), (Şükrü B.), İsparta : (Hü
seyin Hüsnü Ef.), İstanbul : (Abdurrahman 
Şeref B..), (Refik B.), (Fethi B.), (Ali Rıza B.), 
İzmit : (İbrahim. Süreyya B.), (Saffet B.), 
(Mustafa Zeiki B.), Elâziz : (Mustafa B.), (Na-
ui B.), (Muhiddin B.), (HÜDoyin B.), Urfa : 

#(Şeyh Saffet Ef.), (Yahya Kemal B.), Baya-
zıd : Şefik. B.), Bursa : (Refet B.), (Mustafa 
Fehmi Ef.), Bozok : (Süleyman Sırrı B.), (Av-
ni B.), (Ahımed Hamdi B.), Bolu : (Şükrü B.), 
(Cevat Abbas B.), (Dr. Emin B.), (Cemal B.), 
Biga : (Şükrü B.), (Mekmed B.), Tekirdağı : 
(Cemil B.), Tokad : (Emin: B.), (Mustafa B.), 
Canik : (Süleyman: Neomi B.), (Talât B.), Ço
rum : (Dr. Mustafa B.), (Ferid B.), Dersim 
(Şükrü B.) (Feridun Fikri B.), Diyarbekir 
(Şeref B.), (Zülfi B,), (Feyzi B.), Rize : (Fu 
ad B.), (Rauf B.), Esad B.), (Ali B.), Zongul 

dak : (Ragıb B.), (Yusuf Ziya B.), (Halil B.), 
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