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Sayfa 
İten tıecillleıri hakkındaki 'âl Şubat 1337 ten 
TİhM Kanuna imüzeyyeıl '26 Kânunusâni 
1(340 ıtariMi Kanuninin (A) ve (IB) ük> 
raılarınım ıtefsdne muhtaoolMulkilarına dair 
Kastaimonu Mebusu Halit ve Zonguldak 
Halil Beylerin takriri (4/164) 

2. — Kastaimonu Melbusu Hailid Be
yin; Maliye Vekâleti 1340 ibütçıesinde ımü-
t'eihassısilaıra aiit '54 nıcü fasılda Hükümetin! 
'bilûmum şualbatı idaresi için 86 raüteihas-
isıls celbedlillecieği gölsiteırilimeikte loilduğundau 
bu mütehıassiisıların hangi .şualbatı idareye* 
eıeülbine ılıüzumu Ikatî loiduğunun aidoılduğu 
encümenlerce bilmüzafcerıe tesbit edilerek 
Heyeti Umumiyeye arzınım Itaihtı fcaıra,ra. 
alınmasına .dair ıtâkriri (4/166) 

3. — Kastamonu ıMelbusu HJalid Be
yin, ruzıniaımemin 19 mcu maddesini teşkili 
eden mıühtacîni zıürraa Ziraat ıhaınkalarım-
dıan yapılacak: iktizat ıdeyn senetlerinim1 

ıkâtibi âıdiilıilklercıe itaısdük edillmeyip maıhıail-
lî ihtiyaç komisyonlarınım tasdikiyle ilkti-

275 

275 

Sayfa 
fa edilmesi ihaıkkındalkd teklifi Ikaınunumim 
imüstaeellen ve tercihen müzakeresine dair 
takriri. 2716 

3. — Müzakere edilen mevad 276 
1. — Kastamonu Mebusu Mıehmıed Fu-

ad ve Haliid Bıeyleriın mulhiaitacîmi zürıraa 
Ziraat 'bankalarından yapılacak ikrazatı 
deyn senetlerinin kâtibi âdliiliklıerıce tais-
d'ük edilmeyip m'ahaılllî ihtiyaç 'komisyonla,-
irimin tasdikiyle dlkjtliifia edilmesinle dalirt 
'2/269 numaralı teklifi kanunileri lâyiha 
ve adliye encümenleri mazbataları. 276:278 

2. — Köy Kanunu lâyihası (1/299) 
ve Dalıiiıliye ve Adliye Encümenileri müş
terek mazbatası 278:288,289:312 

4. — Sualler, cevaplar 312 
1. — Zonguldak Mebusu Tunallı Hil-

mii Beyin, Ereğli kömür havzası hakkım
daki ısualline Dalhiüye Vekili Fethi ve 
Adliye Vekili iSeyİd Beylerin tahriri ce
vapları (6/16) 312:325 

*>m« 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahflb), Hakkı Bey (Van) 

REİS — 'GellSeyi laçıyorutaı ıetfiendim, zalbıtı ısıaıbılk hulâsası 'okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyim Tıalhtı Riyasetlerinde bilnifcıait 
zabtı isalbıik hulâsası kıraat ve aynen kabul 
ve evrakı varide aidollduüdaırı mıabaıljeıre hava
le edildi. Nisabı ımüızalkere kanunun altıncı 
ve ısekizinıed ımaddelerlinin tadiline dair kanun 
ikinci defa (tâyini esâmi ile ıreya vaiz'olundu. 
Neticed tasnifte 141 rey ile kabul edildiği teb
liğ edilerek: 'bütçe müzakeresine geçildi, Heye-
;td Uımumıiyesi ihıaikkınida Ibir müddet müzakere 
cereyan ettikten sonra Pazar günü toplanmak 

ve Köy Kanunu Üıâyühasımiın ımüzalkerıesine de
vam edilımıelk üzere celseye nihıayelt verildi. 

Reis 
Ali Fethi 

ÎKâtip 
Van 

Hakkı 

Kâtip 
Afyon Karahisar 
Ru§en Eşref 

REİS — Efendim; zaptı sabık hülâsası hak
kında bir itiraz var mı?... Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edüdi. 
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2 - EVRA 

Teklifler 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 

Mükâfat Kanunu unvanlı teklifi kanunisi (2/298) 
(Lâyiha encümenine) 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
Maliye Vekâletinde bir hükümet levazım dairesi 
teşkili hakkında tkelifi kanunisi (2/299) (Lâyi
ha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rüfe-

kasının Trabzon, Rize Vilâyetlerine ithal olunan 
mıstrın Gümrük Resmi hakkında Trabzon Mebu
su Muhtar Bey ve rüfekasının 2/288 numaralı 
teklifi kanunisi ve Kavanini Maliye ve Muvaze
nei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Encümen tarafından bu teklifi ka
nuninin müstacelen müzakeresi için bir teklif 
v&r. Müstacelen müzakeresini kabul edenler. Lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kafbul etmiy enler lütfen ellerini kaldırsın... Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir . 

Her şeye tercihan müzakeresini de reyiâlini-
ze vaz'edeceğim. Malûmuâliniz bugün Köy Kanu
nunu müzakere edeceğiz. Onun için tercihan mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
aköini reye koyuyorum. Kabul etmiy enler lütfen 
ellerini kaldırsın, kabul olunmadı. 

2. — Darüleytamlar bütçesinin muhtelif fusul 
ve mevadlı beyninde vekâletçe yapılan münaka
leye Divanı Muhasebat tarafından itiraz edilmek
te olduğundan bu babta bir karar ittihazına da
ir Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden 
mevrut 3/226 numaralı tezkere ve Muvazenei Ma
liye Encümeni Mazbatası 

REİS — Okunacaktır : 
T. B. M. Mecllisi Riyaseti Celilesine 

Mülhak bütçe ile idare edilmekte olan Darü-
leytamların sene nihayetine kadar olan ihtiyaca-
tınm temini için müdüriyeti umumiyenin senei 
haliye bütçesinde maddeler anasında münakale 
icrasına zaruret hâsıl olmasına ve darüleytaım-
ların 1333 ve 1334 seneleri bütçe kanunlarının 
üçüneü maddeleri maddeden maddeye münakale 
salâh'iyetinfi. kuvvei icraiyeye verdiği ve ondan son
raki bütçe kanunlarından bu salâhiyeti ref eder bir 

[ VARİDE 

kayıt olmadığı g'ibi bütçeler tahminine müstenid-
olduğundan fasıldan fasla veya maddeden mad
deye münaskale keyfiyeti her an taJhaddüs ede-
bilecek mesailden bulunmasına ve Muhasebei 
Umumiye Kanunumda dahi ımün'hasıran fasıl
dan fasıla münalkâle için kanunu maltosusa lü-
zuim gösterilme!kte olup bu itibarla maddeden 
.maddeye münakala, kuvai icraiyeye terk edil
miş ve darüleyitaımlar idaresi de Mu'hasıe'bei 
Umumiye Kanuniyle mukayyet bulunmuş olma
sına; vâlloa Meclisi Âli'ce 22 Kânunuevvel 1337 
tarihinde tasdika ilktiran eden Muvazene! Mali
ye Encümeni mazbatası mucibince maddeden 
ımaddeye nakli tahsisatım encümeni müışarüni-
leyhanın muvafakatine mütevaikkııf kılınmış ise 
de esasen bu karar muvazenei umumiye dahi
lindeki devaire ait görülmesine ve 1339 senesi 
ikinci altı aylık Avans Kanunu ile bu salâhiyet 
Maliye Vekiline verilmiş, olmasına ve mülhak 
bütçedeki salâhiyet reftadilmediği gibi Muvaze-
nei Umumiye Kanumundaiki sarahata ve bervetç-
hi mâruz eşyaya göre darüleytamlar bütçesinde 
maddeler arasında münakale icrası vekâleti âci-
zinin salâhiyeti cümlesinden görülmesine mebni 
ımüdüriyeti mezkûre bütçesinin mevcut tahsisa
tından maddeler arasında, vekâleti âcizeee mü-
nalkale icra kı'lınftnış ise de Divanı Muhasebat 
Riyaseti Aliyesinin 18 Şulbat 1340 tarih ve 156 
numaralı tezkeresinde 1325 senesi Muvazenei1 

Umumiye Kanununun on'birmci maddesiyle mad
deden maddeye nakli ta'hsiisat için Maliye Ve
kâletine verilen mezuniyet Is'tanİDu! Hükümeti 
zailesince kıyas tarikiyle müllJhaik bütçelere de 
teşjmil ve Hükümeti Milliyenin teşekMilüne ka
dar bu suretle muamele ifa edilegelmi'ş ise de 
Büyülk Millet Meclisi Heyeti Umumiyesinin 
22 Kânunuevvel 1337 tari/hünde tasdika iktiran 
öden Muvazenei Maliye Encümeni mazfbatası 
mucibince maddeden maddeye nakli tahsisatım 
dahi badema encümeni mezkûrun mütalâasını 
istihsaline mütevakkıf olduğu kararigir olmuş
ken alhiren 1339 senesi ilkinci altı aylık AvanS 
Kanunu ile tekrar Maliye VeSkilinin muvafaka
tine mütaallik olarak maddeden maddeye nakli 
tahsisata verilen mezuniyet müverriJdine mün
hasır olan istisnai bir keyfiyetten ibaret bulun
muş olup, kıyas tarikiyle mü'llhaık bütçelere de 
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teşmil ve tevsii ahkâmı gayrieaiz bulunduğu ve 
gerçi 1333 ve 1334 seneleri darül eytam müdüri
yeti umumiyesi bütçe kanunlarımın üçüncü mad
deleriyle aynı faslın mevadı beyninde nakli 
taihısisat Maarif Nazırının emriyle müsaade olun-
ımuş ise de evvelâ bütçe kanunlarındaki ahkâm 
temdidedilmedikç>e bir seneye mahsus olmasına 
ve darüleytamların bilâhara Sılhhiye ve Muave
neti içtimaiye Vekâletine raptedillmıesine mebni 
münakale hakkında Meclisi Alilden bir karar ve
ya kanun ile salâhiyet- alınımadıkça mlevad meb-
kûrün anha ahkâmından, filhal istifade edilemi-
yeeeği bildirilmiştir. Haübuki vekâleti âcizinin 
esibabı mucibesi müdellel ve kanuna mülsltenido-
lup 1333 ve 1334 seneleri darüleytam bütçe ka-
nunlarını'n üçüncü maddeleri senelik lolfmayıp 
ımutlâk bulunduğu ve esasen Muhaseibei Umu
miye Kanunu mucibince aynı faslım maddeleri 
arasında münakale icrası darüleytamlar bütçesi 
mülhak olması itibariyle vekâleti âcizinin salâ
hiyeti cümlesinden bulunduğu ve darül'eytamla-
rın vekâleti âciziye merbutiyetî bütçe kavanini 
sarahati iktizasından bulunduğundan biütâbiî 
elyevm mer'i kavanin ahlkâmmm darüleytamlar 
İçin vekâleti âcizce tatbiki tabiî bulunduğundan 
darüleytaımlar bütçesinde birinci faslın ikinci 
ımellbusat maddesinden kırkbin liranın tenzili ile 
Ibundan otuzhin lirasının faislı mlezkûrun birinci 
mekülât ve beşbin lirasının beşinci kurt asiye; 
müteferrika ve masarifi tabiye ve beşbin lirası
nın altıncı inşaat ve tamirat ve tesisat ve bedeli 
iear maddelerine naklen zammı hakkındaki mü
nakalenin Divanı Muhasebatça kabulü hakkın
da bir karar itıtihaziyUe divanı müşarünileyha 
riyasetiyle vekâleti acizİye tebliği mâruzdur. 
Efendim. 

21 Şulbait 1340 

Sıihihiye ve içtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Mülhak bütçe ile idare olunan darüleytaım-

ların 1389 senesi bütçesinin bâzı maddeleri ara
sında yapılan münakalâtın Divanı Muhasebat
ça 1325 senesi Muvazenei Uimulmiye Kanununun 
onfbirinci maddesiyle maddeden maddeye nakli 
talhsisat için Maliye Vekâletine verilen mezuni
yet Istanibul Hükümetli zailesince kıyas tarikiy
le mülhak bütçelere de teşmil ve Hükümeti mil-

liyenin teşekkülüne kadar bu sureitle muamele 
ifa edilegeimiş ise de Büyük Millet Meclisi He

yeti Uımuımiyesinin 22 Kânunuevvel 1337 tarihin
de tasdika iktiran eden Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası mucibince maddeden madde
ye nakli tahsisatın dahi badema encümeni mez
kûrun mütalâasının istihsaline mütevakkıf ol
duğu karargir olmuş ilken 30 Eylül 1389 tarihli 
ikinci altı aylık AvanissKanunu ile tekrar Mali
ye Vekilinin muvafakatine mütaaffik olarak 
maddeye nakli tahsisata verilen mezuniyet mü-
verridine münhasır olan istisnai bir keyfiyetten 
ibaret bulunmuş olup, kıyas tarikiyle, mülhak 
bütçelere de teşimil ve tevsi ahkâmı gayrieaiz 
bulunmasına binaen mevad beyninde Muaveneti 
içtimaiye Vekâletince münakale icrası için Mec
lisi Âliden bir karar veya kanun ile salâhiyet 
istihsaline lüzum gösterildiğinden bu hususta 
ıbâzı mütalâat serdi ile bir karar ittülhaızı Sıhhi
ye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin encüme
nimize havale buyurülmuş olan tezkeresinde ta-
lelbedilmektedir. 

Mesele ledettetkik mülhak bütçe ile idare 
olunan devair; kavanini mahsusasında münde-
riıcolmıyan ahkâm için kavanini umumiye ve 
Muvazenei Umumiye Kanunu ahkâmına tafbi bu
lunduklarından ve Usulü Muhaseibei Umumiye 
Kanunu muvakkatinin 21 nci maddesinde yal
nız fasıldan fasıla nakli tahsisat için kanunu 
mahsusa lüzum gösterilip mevad beynind'e mü-
naak'le icrası için kanun tanzimine mecburi
yet gösterliıLmesine ve her ne kadar Bü
yük Millet Meclisinin Heyeti Umumiyesi-
nin 22 Kânuevvel 1332 tarihinde tasdikine ik
tiran eden Muvazenei Maliye Encümeninin 
salifülarz mazbatasında maddeden maddeye 
nakli muhassasatın Encümenimiz mütalâası
nın istihsaline mütevakkıf bulunmakta ise de 
30 Eylül 1339 tarihli ikinci altı aylık Avans 
Kanununun ikinci maddesiyle bu mecburi
yet ref olunarak'maddeler 'beyninde münakale 
icrası Maliye Vekâletinin muvafakatine menut 
bırakılmış olmasına binaen darüleytamlar büt
çesinin maddeleri arasında münakale icrası da 
ahkâmı umumiyeye tevfikan Muaveneti içti
maiye Vekilinin cümlei salâhiyetinden bulun
duğunun ve ayrıca bir kanun veya karara 
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lüzum görülemediğinin Heyeti Umumiyeye 
arzı karargiır «olmuştur. 

Muvazenei! Maliye 
Encümeni Reisi 

Samban 
Reşat 

Kâtip 

Âza 
Sivas 
Rahmi 

Âza 
Maraş 

Mithat 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Âza 
Trabzon 

Şefik 
Âza 

Gaziantep 
Aıhmet Remzi 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Âza 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

İsparta 
Mükerreim 

REİS — Muvazene! Maliye Encümeni maz
batasını reyiâlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın, aksini reyinize 
vaz'eıdiyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın; 'mazbata kabul edilmiştir. 

3. — Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin hini 
istimalinde yıkanmaya ihtiyaç gösterilen men
sucatta suni ipek istimalinin memnuiyetine dair 
2/259 numaralı teklifi kanunisi ve İktisat En
cümeni mazbatası (Adliye Encümenine) 

Tezkereler 

1. — Katil maddesinden onheş sene, küreğe 
mahkûm Karabigalı Haliloğlu AhmedHn müp
telâ olduğu illetten dolayı bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında Başvekâletten mev
rut tezkere, (3/227) (Adliye Encümenine) 

2. — Bakı naklinden mahkûm Ürgüplü Hü
seyin hakkında hatayı adlî vâki olduğundan 
affı suretiyle telâfisi hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/228) (Adliye Encümenine) 

3. — Divanı Muhasebatın Eylül, Teşrinievvel 
ve Teşrinisani aylarına mahsus üç aylık raporu 
gönderildiğine dair Divanı Mezkûr Riyasetinden 
mevrut tezkere (4/165) (Divanı Muhasebat En
cümenine) 

Takrirler 

1. — Kastamonu Mebusu Halit ve Zongul
dak Mebusu Halil beylerin muallimin ve tale
benin askerlikten tecilleri hakkındaki 21 Şu
bat 1337 tarihli Kanuna müzeyyel 26 Kânunu
sani 1340 tarihli Kanunun (A) ve (B) fıkra
larının tefsire muhtacolduğuna dair takriri 
(4/164) (Maarif ve Müdafaai Milliye encümen
lerine) 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin Maliye 
Vekâleti 1340 bütçesinde mütehassıslara ait elli-
dördüncü fasılda Hükümetin bilûmum şuabatı 
idaresi için seksenaltı m,ütehassıs celbedileceği 
gösterilmekte olduğundan bu mütehassısların 
hangi şuabatı idareye celbine lüzumu katı oldu
ğunun aidolduğu encümenlerce bilmüzakere tes-
bit edilerek Heyeti Umumiyeye arzının tahtı ka
rara alınmasına dair takriri (4/166) 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Maliye Vekâleti 1340 bütresiride fmlütebassıs-
lara ait 54 ncıü fasılda Hükümetin bilûmum 
şuaJbatm idaresi için 86 mütehassıs celbedileceği 
gösterilmiştir. Bu 'mütehassısların hangi şuaba
tı idariye için celbine lüzumu katî olduğunun 
iyice tetkik eldilmediği anlaşılıyor. Çünkü, me
selâ : Nafia Vekâleti bir elektrik ımütehasısısı 
göstermiştir. İktisat Vekâleti de bir elektrik 
'mühendisine ihtiyaç göstermiştir. Kezalik Nafia 
Vekâleti bir nakliyatı havaiye (mütehassısı cel
bine lüzuım göstermiş oduğu halde, Müdafaai 
Milliye Vekâleti 'de bir tayyare mütehassısı için 
lüzuım göstermiştir. Heyeti Umuimiyieıde müza
kere edilmezden evvel mütehassısların ade'dinin 
ve ne için cellbedileceğinin aidoldükları encü-
menleıree vekili aidinin huzuruyla bir müzakere 
teslbit edilerek Heyeti Umumiyeye arzının tahtı 
karara alınmasını teklif eylerim. 

Kasta'mionu 
Halit 

REİS — Efendim, Halit Beyin takririni re
yiâlinize vaz'ediyorum. Kabul Edenler lütfen 
ellerini kaldırsın, aksini reye vaz'eldiyoırufm. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın kabul 
edilmiştir. 
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3. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin ruzna-
menin 19 ncu maddesini teşkil eden muhtacîni zür-
raa ziraat bankalarından yapılacak ikrazat deyn 
senetlerinin kâtibi âdilliklerce tasdik edilmeyip 
mahallî ihtiyaç komisyonlarının tasdikiyle ikti
fa edilmesi hakkındaki teklifi kanuninin müsta-
celen ve tercihan müzakeresine dair takriri. 

REİS — Okunacak : 

B. M. Meclisi Riyaseti OeliP.esine 
Muhtacîni zürraa verilen 'tohumluk bedelâ-

tının veya tohumluğun birtakım, eşkâli ka
nuniye yüzünden va'ktü zamanile züraa verile
mediği anlaşıldığından bu kuyudun tahfifi 
ımaksadiıyle teklif ettiğimiz kanun, Adliye En
cümenince de müzakere ve tasnif edilmiştir. 
Bugünkü ruznamenin 19 ncu miaddesinde1 mu
kayyet bir maddeden ibaret olan bu teklifi 
kanuninin hugün müzakeresini muhtacinı'ı zür-
raa Meclisi Âlinin göstermekte olduğu himaye' 
ve şefkate istinaden rica ederim. 

Kastamonu 
Halid 

HALÎ'D B. (Kastamonu) — Reis Bey, mü
saade buyurudanız kısaca izah edeyim. Muh
terem arkadaşlar, takriben bir ay evvel bendei-
nizi bir nişan merasimine çağırmışlardı. Ora
da Ankara'ya iki saat mesafede olan bir köylü 
'bana müracaat etti. O yeşile ile dedi ki 
«Efendim, siz köylülere ve zürraa karşı bü
yük bir şevkat ve himaye gösteriyorsunuz. Tohum-

1. — Muhtacîni zürraa Ziraat bankalarından 
yapılacak ikrazaat ve deyin senetlerinin kâtibi 
âdilliklerce tasdik edilmeyip mahallî ihtiyaç 
komisyonlarının tasdikiyle iktifa edilmesine dair 
Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad ve Halit 
beylerin 2/269 numaralı teklifi kanunileri Lâ
yiha ve Adliye encümenleri mazbatctlan. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

(istanbul Avansına tediyat) namiyle Ziraat 
Bankası bütçesine iki defada vaz' ve kabul et
miş olduğumuz üç milyon küsur lira tohumluk 
ve çift hayvanı ve alâtı zürraiye tahsisatı nak
den Maliyeden Ziraat Bankasına çoktan tediye 
edilmiş olduğu halde kısmı küllisinin el'an zür
raa verilmediği ve berveçhi âti sebeplerden do-

luk veriyorsunuz. Fakat bana ilk bedelimden on 
lira tahsis ettiler. Halbuki bu on lirayı henüz ala
madım. Çünkü bir sürü kuyudu kanuniye ve ke
faleti müteselsile var. On lirayı alacağım 
diye on defadır şehre iniyorum. Han köşele
rinde sürükleniyorum. Kâtibi adle gidiıyorum, 
kendisini bulamıyorum ve ve tasdik ettiremi-
yorum ve işte verilecek olan on lirayı da 
böyle sarf ediyorum!» Onun üzerine biz Zi
raat Müdürü Umumisini gördük ve kendilisin
den izahat aldık. Bu müşkülâtı o da tasdik 
etti. Onun üzerine kendisiyle görüşürek bir 
teklifi kanuniı yaptık. Çiftçi Mebusu Mehmet 
B'eyle beralber bu lâyiha Adliye Encümenine 
havale edildi. Adliye Encümeni de 'bunu in-
tacetti. Vakıa 'bugün Köy Kanunu - vardır. 
Fakat, bu da köylerin menfaatine1 aittir. Rica 
ederim simidi tercihan müzakere edilsin, (Ka
imi sesleri.)' 

REİS — Efendim, şimdi bu kanunun ev
velâ müstaceliyetle müzakeresini reye vaz'ede-
ceğim. Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, aksini reye vaz'-
edeceğim. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldır
sın, ka'bul edilmiştir. 

Şimdi tercihan müzakeresini reye vaz'ede
ceğim. Tercihan müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, aksini reye vaz'edeceğim, 
kabul 'etmiyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

layı badema da verilemiyerek mevsimi ziraatin 
geçirileceği anlaşılmıştır : 

1. Mahallî ihtiyaç komisyonlarının tesbit 
edeceği defterler mucibince zürraa kefaleti mü
teselsile usuliyle ikraz edilecek olan tohumluk 
ve çift hayvanı alâtı ziraiye bedelâtma muka
bil zürradan alınacak olan tedeyyün senetleri 
- Heyeti Vekilece yapılan talimatname muci
bince - kâtibi âdilliklerden tasdik 'ettirilmemek 
lâzım gelirken Ziraat Bankası tarafından tasdik 
keyfiyetinde İsrar edilmektedir. 

2. Tedeyyün senetlerinin kâtibi âdilliklerce 
tasdik olunabilmesi için bilûmum köylünün kâ
tibi adilliğe kadar gelmesi ve beraberlerinde 
kendilerinin isim ve hüviyetlerini tanıyan iki 
şahit getirmesi lüzumudur. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Bizim tahkikatımıza göre köylü bu işi ba
şarmaya çalışsa bile muamelei tasdikiyenin 
süratle ifa ve ikmaline asla imkân yoktur. Çün
kü katibi adiller maaşlı memurlardan o'lmayıp 
tasdik edecekleri senedattan muayyen bir ücret 
alıyor. Kanunen ücrete ve harca tabi olmıyan 
köylünün tedeyyün senetlerini tasdik zahmetine 
yanaşmıyor, yanaşan bulunsa dahi kısa bir za
mana tesadüf eden bu uzun işleri süratle ikmale 
yetişemiyor. İktisat Vekâleti bu cihetleri daha 
evvelce nazarı itibara alarak kâtibi adillere har
cırah ihdasiyile köylünün ayağına kadar gönde
rilmesini veyahut yerlerine birer vekil izamını 
Adliye Vekâletine yazmış fakat kâtibi âdil işin
den anlar emin vekiller bulunamamakta oldu
ğundan bu da neticesiz kalmıştır. 

Kefaleti müteselsiieli ikrazatta zürradan bâ
zılarının tediyei deyne yanaşmadıkları takdir
de yekdiğerine kefil olan köylülerin en mutebe
rinden bir veya birkaçını bile tesviye!1 deyne ic
barda Ziraat Bankası salâhiyettar olduğuna iş 
âtiyen mahkemeye düşerse köylülerin kâffesi-
nin de deyn senetlerindeki imzalarını inkâr et
mesi imkân ve ihtimali bulunmadığına binaen 
bu misiTlû deyn senetlerinin kâtibi adilliklerce 
tasdiki esasen faidesizdir. Hakikati hal böyle 
iken köylüler işini gücünü bırakıp şehirlere ka
dar gelerek senetlerin tasdiki için günlerce uğ
raşmakta ve tohumluk parasını hanlarda sarf 
ederek ellerine bir şey geçmemektedir. Zavallı 
köylülerden bâzılarının bugünlerde Millet Mec
lisine kadaT gelerek bâzı arkadaşlarımıza yana 
yakıla dert dökmeleri ve bu hususta kolaylık 
istemeleri bunun en bariz misalidir. 

Son defa verdiğimiz tahsisat ile Rusya'dan 
mubayaa edilen tohumlukların istasyonlara şev
kine kadar senetlerin tasdiki muamelesinin ik
mal edilemiyeceği ve tohum vagonlarının tulü 
müddet istasyonlarda kalacağı ve vagonların 
boşaltılıp Haydarpaşa İstasyonuna iade edile
memesi yüzünden mütebaki tohumlukların şev
ki taahhür edeceği, bu taahhıırun izalesi ve to
humlukların boşalttırılması için birçok istas
yonlarda ambar bulmanın imkânsız olduğu, 
ambar bulunabilse bile tohumlukların zürraa 
pek pahalıya mal olacağı muhakkak ve işbu 
müselsel velâyud esbab ve müşkülât karşısın
da tohumlukların ziraat mevsimi geçmeden zür
raa tevzi edilemiyeceği derkârdır. 

Zaferin yegâne âmili ve Hükümetimizin me
darı istinadı olan, borcunu tanımak hususun
daki yüksek seciyesi bütün dünyaca müsellem 
bulunan aziz çiftçilerimize - hizmetlerinin mil
yonda birinin bile mukabili olamıyaeak olan -
yapmak istediğimiz şu küçük yardımı da gayri-
kabili icra bir hale koyan bisûd muamelâta göz 
yumacak bir tek arkadaş bulunamıyacağma ka
tiyen kaaniiz. Binaenaleyh, bir dakika, bile ta-
ahhura teamülü olmıyan bu mühim iş için tan
zim eylemiş olduğumuz merbut kanun lâyihası
nın bu celsede müstacelen intacını Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz ediyoruz efendim. 

26 Kânunusani' 1340 
Kastamonu Mebusu Kastamonu Mebusu 

Mehmed Fuad Halit 

Teklifi Kanuni 

Madde 1. — Mühta'cîni zürraa tohumluk, alâ-
tı zürraiye ve çift hayvanatı tedariki için Zi
raat bankalarından aynen veya bedelen yapı
lacak ikrazatın deyn senetleri, kâtibi adillikler
ce tasdik edilmez. Mahallî ihtiyaç komisyonları
nın tasdiki ile iktifa olunur. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına İktisat 
Vekâleti memurdur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Lâyihai Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celiieye 

Müstacîni zürraa Ziraat bankalarından ya
pılacak ikrazatı deyn senetlerinin kâtibi adil
liklerce tasdik edilmeyip mahallî ihtiyaç komis
yonlarının tasdikiyle iktifa edilmesine dair Kas
tamonu Mebusu Mehmet Fuat ve Halit beyle
rin teklifi kanunisi encümenimizce leddettetkik 
teklifi mezkûr esas itibariyle şayanı müzakere 
görülmekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdimi
ne karar verildi. 

a Encümteni Reisi 
Tokat 
Emin 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 
Âza 

Mardin 
Derviş 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmed Saki 
Âza 

Bayezid 
Şefik 
Âza 

Mardin 
Abdulrezzak 
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Adliye Encümeni mazbatası 

Muhtacîni zürraa Ziraat bankalarından ya
pılacak ikrazatı deyn senetlerinin kâtibi adil-
liklerce tasdik edilmeyip mahallî ihtiyaç komis
yonlarının tasdiki ile iktifa edilmesine dair 
Kastamonu Mebusu Halit ve Mehmed Fuad bey
lerin Lâyiha Encümeninden muhavvel teklifi 
kanunisi encümenimizce bittetkik esbabı muci
be lâyihasındaki mütalâat tamamen varit görü
lerek mezkûr teklifi kanuni! şekle ait bâzı tadi
lâtla kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Madde 1. — 12 Mayıs 1333 tarihli Ziraat 
Bankası Nizamnamesinin birinci maddesine ber-
veçhi âti fıkra ilâve edilmiştir. 

«Muhtacîni zürraa tohumluk ve alâtı zirai
ye ve çift hayvanatı tedariki için Ziraat banka
larından aynen veya bedel'en yapılacak ikraza-
tm deyn senetleri mahallî ihtiyaç komisyonları 
tarafından tasdik edilir. Mezkûr komisyonlar
dan musaddak bu kabil deyn senetleri1 kâtibi 
âdillerden musadak senedat hükmü kuvvetini 
haizdir.» 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Kastamonu 
Mahir 

Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Konya. 

Mustafa Feyzi 

Âza 
Mersin 
Besim 

REİS —• Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz var mı? (Hayır sesleri) O halde mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Muhtacîni zürraa Ziraat bankalarından yapıla
cak ikrazatı deyn senetlerinin kâtibi adillikler-
ce tasdik edilmeyip mahallî ihtiyaç komisyon
larının tasdikiyle iktifa edilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 12 Mayıs 1333 tarihli Ziraat 
Bankası Nizamnamesinin birinci maddesine ber-
veçhi âti fıkra ilâve edilmiştir : 

Muhtacîni zürraa tohumluk ve' alâtı zürrai-
ye ve çift hayvanatı tedariki için Ziraat banka
larından aynen veya bedel'en yapılacak ikraza-
tm deyn senetleri mahallî ihtiyaç komisyonları 
tarafından tasdik edilir. Mezkûr komisyonlar
dan musaddak bu kabîl deyn senetleri kâtibi 
adillerden musaddak senedat hüküm ve kuvve
tine haizdir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır sesleri') Birinci maddeyi 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın; aksini reyinize vaz'edeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Birinci mad
de kabul edilmiştir. İkinci madde : 

Madde 2. 
muteberdir. 

İşbu kanunun tarihi neşrinden 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri') İkinci maddeyi1 reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın, aksini reyinize vaz'(edeceğim. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Üçüncü madde : 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
ve İktisat vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü maddeyi 
reyinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini! reyinize vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Kanunun heyeti umumi
yesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reyinize vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Köy kanunu lâyihası (1/299) Dahiliye, 
Adliye encümenleri müşterek mazbatası: 

REİS — Efendim Köy Kanununun birinci 
maddesi Meclisi Âlinin hatırındadır ki, encü
mene havale edilmişti... 
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VASIF B. (Saruhan) — Reis Bey, ruzna-
me hakkında bir maruzatım var. Efendim ha
tırı âlinizdedir ki, Meclisi Âli bundan iki ay ev
vel Orta Tedrisat Kanununun müzakeresine 
başlamıştı. On madde kadar intacetmişti. Geri
ye kalan oniki madde kadardır ve haddizatında' 
müzakereyi nracibolaeak bir kıymette olmıyan 
maddelerdir. Şimdi Köy Kanununa bakıyorum 
90 - İO'O maddelik bir kanundur. Bu Orta Ted
risat Kanununun bütün mevada tercihan müza
keresi hakkında Meclisi Âlinin kararı vardır. 
Zabıtlarda da vardır. Şüphesiz tahattur buyu
rursunuz. Vâki olan talep üzerine bendeniz İs
tanbul'da iken bu kanun Muvazene! Maliye En
cümenine havale edilmişti. Muvazene! Maliye 
Encümeni bu kanunu tetkik etti, kabul etti ve 
bugün hepinize tevzi edilmiştir. Bu kanunu yarı 
yolda bırakarak intacetmemeyi zatı âlileri de 
kabul etmezsiniz. Onun için Meclisi Âlinin eski 
kararına tevfikan Orta Tedrisat Kanununun 
ikmal ve intacı lâzımdır. Bunu arz ve rica edi
yorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Zavallı 
köylüler! Yine, mania yine, mania. Arkadaş
lar, istirham ederim, ben muallimlerin âşıkıyım. 
Fakat o muallimlere bize ve hepimize bakacak 
olan köylüler dururken, ellibin köy dururken 
nihayet nihayet beşbin muallimi mi düşünece
ğiz? (Oo! sesleri, gürültüler) Rica ederim arka
daşlar, (Ayak patırtıları) Ayak vuruyorsunuz 
öyle mi? Ben de ona mukabele edeyim. 

Ben eker, ben biçerim 
Yok yine bir değerim 
Ayrık otu bir nimet 
Elbette kan içerim. 

Köylüye bunu mu söyletmek istiyorsunuz? 

REİS — Efendim, bugün Meclisi Âliniz ruz-
namesine Köy Kanunu dâhil edilmiştir. Vakıa 
Vasıf Beyin buyurduğu gibi çok zamandan beri 
Meclisi Âlinin ruznamesini. işgal eden Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun birkaç maddesi Muvaze
ne! Maliyıe Encümenine gönderilmişti. Muva
zene! Maliye Encümeninden gelmiştir. Kabul 
ederseniz bugün, kabul etmezseniz Salı günü 
müzakere edelim? (Gürültüler) Yalnız Rüsumu 
Belediye Kanununun tarifesi kalmıştır. O gün 
hem o tarifeyi müzakere ederiz, hem vakit kal
dığı takdirde Orta Tedrisat Kanununun müza

keresine devam ederiz. (Perşembe günü sesleri) 
Yahut isterseniz bugün devam edelim. Orta Ted
risat Kanununun bugün tercihan müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyeniler lütfen el kal
dırsın. Kalbul edilmemiştir. O halde Salı rnzna-
memize ithalini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'edeceğim kabul etmiy enler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. O halde 
efendim Perşembe günü işbu kanunun ruzna-
meye vaz'ını kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiy enler lüt
fen el kaldırsın. Perşembe ruznamesine ithali 
kabul edilmiştir. 

Efendim, malûmuâliniz Köy Kanununun bi
rinci maddesi 'encümene havale edilmişti. Encü
menden geldi, kâtip bey okuyacaktır. 

Köy Kanunu 

Madde 1. — Nüfusu ikibinden aşağı yurtla
ra (köy) ve nüfusu ikibin ile yirmibin arasında 
olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok olanlara 
(şehir) denir. 

(Ağır okuyunuz yazalım sesleri) 
Nüfusu iki binden aşağı olsa dahi -belediye 

teşkilâtı meveudolan nahiye, kaza ve vilâyet 
merkezleri kasaba itibar olunur ve Belediye Ka
nununa tabidir. (Mesele yok sesleri) 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka

daşlar! En küçük bir risaleden en büyük bir 
kitaba kadar, hangi ilme dair olursa olsun, ta
rif bahsinde mütebahhirler, âlimler daima 
müşkülâta mâruz kalmışlar ve daima tereddüt
ten kendilerini kurtaramıyarak tam tarif yapa
mamışlardır. Bu itibarla elimize verilen şu Köy 
Kanununun memleketin en büyük bir kitabı gibi 
tahayyül edersek şu birinci madde için ne ka
dar emek ve gayret sarf etsek yine değer. Şu 
itibarla, müsaadenizle mülâhazatımı mümkün o-l 
duğu kadar kısa bir tarzda arz edeceğim. 

Arkadalşar, (Nüfusu ikibinden aşağı yurtlara 
köy ve nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olan
lara kasaba denir... İlâh.) 

Şimdi arkadaşlar; nüfusu iki binden aşağı 
olanlara köy diyoruz; fakat tahayyül buyuru
nuz ki aşağıdaki cümlede Hükümet merkezi 
olanlara kasaba ve şehir ıtlak ediyoruz. Şu hal
de demek oluyor ki (iki bin) kaydı katiyen 
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burada dalgalı bir kayıttır. Her tarafa yalpa 
vuruyoruz. Yarın iki bin bir olunca Hükümet 
merkezi olmadığı halde oraya ne diyeceğiz? (Ka
saba sesleri) Şimdi asıl bir kere bunu ayıklı-
yalım. . Hangi köyde sorarsanız sorunuz hangi 
hangi şehirliden işitirseniz işitiniz mutlaka köy
lü der ki, şehirden dönüyorum, şehirden geli
yorum, şehire gidiyorum. Yahut çarşıdan dö
nüyorum. Çarşıya gidiyorum. İşte arkadaşlar, 
ben kasaba kelimesini köylüden şehirliden hiç 
işitmemişimdir. Müsaadenizle Dahiliye Encü
meninin bu husustaki za'fmm en birinci delili
nin yine kendi tarafına îrade edildiğini göste
receğim. Aşağıdaki maddelerde tesadüf edecek
siniz ki bu maddeyi yazan encümen o maddeyi 
yazmıştır. O maddelerde şu tâbirler geçmekte
dir. (Eğer dâva, eğer ihtilâf, eğer bilmem ne 
köylü ve şehirli arasında ise.) demiştir (köylü 
ve şehirliler veya kasabalılar arasında) deme
miştir. Görüyorsunuz ki encümen azayı kiramı-
mn bile değil dilleri, kalemleri bile (kasaba) 
kelimesini yazmaya alışmamıştır. Şu halde (ka
saba) kelimesine bir kere katiyen lüzum yoktur. 
Yalnız köy veyahut şehir. Halbuki arkadaşlar, 
burada benim memleketim teşkilâtı itibariyle 
köye müşabih olan, envali müşterekesi olan, 
yani orak malları bulunan bir müessesemiz daha 
vardır ki onun ismi de (Oba) dır. Halbuki o 
obanın ismi bile zikredilmiyor. Şimdi oba ile 
köyü... 

TALÂT B. (Kângırı) — Göçebeciliği kal
dıracağız ! 

TUNALI HtLMl B. (Devamla) — (Oba) 
demek (Göçebe) demek değil arkadaşlar, ha
yır arkadaşlar!... (Oba) ile (Köy) kavmü mah
sur ve kavmü gayrimahsuru andırırlar. Arka
daşlar, şu halde, eA^velemirde... (Gürültüler) 
Müsaade buyurunuz rica ederim efendim. Belki . 
ben fazla söz söylüyorum. Fakat ilk sözüme 
ehemmiyet veriniz. İhtimal ki benim saçma 
sözlerim arasında-bir söze tesadüf edebilirsiniz 
ki o söz bu maddeye temel olabilir. Şu halde 
arkadaşlar! Müsaade buyurunuz. Ben birinci 
madde ile ikinci maddeyi birleştirerek şu tarifi 
yapıyorum: Cami, mektep, otlak, yaylak, gibi 
orta malları bulunan toplu veyahut dağınık ev
lerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlala-
riyle birlikte yirmibeş evden az iseler oba, yir-
midört evden çok iseler köy teşkil ederler. Hü

kümet merkezi olan yerler şehir -adını alırlar. 
(Gürültüler) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yirmi
beş ev var da hepsi boş ise 1 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hilmi Be
yin kanununu kabul edelim bitsin efendim. Na
hiye Kanununa dönecek; bu kanun da çıkmıya-
cak. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim, bende
niz de bir noktai nazardan refiki muhteremim 
Tunalı Hilmi Beye iştirak edeceğim. Efendi
ler ! Köy, kasaba ve şehirleri nüfuslarına göre 
tasrif etmek doğru bir şey değildir kanaatinde
yim. Çünkü, kasaba diye ıtlak ettiğimiz nice 
yer vardır ki nüfusları iki bini mütecaviz de
ğildir. Halbuki: Köy ıtlak ettiğimiz nice yer
ler vardır ki dört bin, beş bin ve daha fazla nü
fusu hâvidir. Bendeniz Aydın Vilâyetinde (Yo
ran) ve (Akköy) diye öyle köyler bilirim ki 
bunların her birinin biner ve bin beş yüzer ha
nesi vardır ve binaenaleyh bunların nüfusu beş, 
altı bine baliğ olur. Şu halde -bendenizin ka-
naatince (nüfuslar öyle ise kasaba olur sesleri) 
Müsaade buyurun, bu itibarla birinci maddeyi 
şu şekilde tadil etmek daha doğru olacaktır 
(müteaddit köylerin ihtiyacatı madeniyesini kıs
men veya tamamen temin eden yurtlara, kasaba 
ve mütaaddit köylerin mercii medenî ve idarisi 
olan yerlere şehir, denir) dedikten sonra ikin
ci maddedeki tarifatı, köyün tarifine esas itti
haz edecek olursak daha doğru bir şey olur. 
Binaenaleyh bendeniz, birinci ve ikinci madde
ler birbirine karıştırılarak bu şekilde bir tarif 
çıkarılmasının taraftarıyım. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Efen
dim köy kanunu hakkında tabiî söz söylemek 
zaittir. Memleket ve milletin ve her heyeti 
içtimaiyenin oradan başlamak suretiyle hayatını 
tesis etmesi en muvaffakiyetli bir şeydir. Lâkin 
bu maddeyi ben anlamıyorum. Hemen maalesef 
diyebilirim ki, memleketin istilâ görmedik 
mahallî kalmadı, zannederim. İstilâda en ziya
de kaybedilen şey başta nüfustur ve nüfus ile 
şimdi şehir, kasaba ve köyü rehberi nüfus ola
rak tasnif etmek bilmemki, muhakemeye nasıl 
tevafuk eder? Ben bu hesaba bakıyorum da 
düşünüyorum, mebusları daha gözümün önünde 
oturuyor. Meselâ Bayezid meburları; ey mem

leket ! Senin vilâyetin düşman ayağı altında kal-
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dığı için köy denecektir ve sen köy olacak
sın!... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır 
efendim; hayır! İstisna edildi, aşağıda fıkra var. 
Belediye teşkilâtı olan nahiye ve kaza merkezle
rine şehir ıtlak olunur ve Belediye Kanununa 
tabidir. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — O de
ğil, ar.{laşılıyor ki, itirazlarıma anlamadan iti
raz vâ'kı oluyor. Belediyesi de vardır, olduğu 
halde kazanır. İşte sayıyor-ıum, Muş, Bayazid, 
Genç.. Bunlar mühim vilâyetlerdi. Nüfusları 
yüz bine baliğ idi. Bunlıarm arkasından belediye 
'teşkilâtına ımaJliik diğer yerler var ki. Oraya 
düşman ayağı girmedi. Çünkü sarptır, arızalı
dır. Düşman ıg'idememiştir. Bunlara şehir de
lmek icaibeder. Diğer merakizi .medeniyeye - ki 
düşman (girdiğinden' ddlayı nüfuslarını kaybet-
inıişlerdir - bunlara köy denmek icabeder. (Ha
yır sesleri) Müsaade buyurun, bu tasnif nü
fus ile olmaz. Çünkü en çok hamiyet ibraz 
eden yerler nüfuslarını en çok 'kaybeden yer
lerdir. Ve 'bu islimlerden ne kasdediliyor? Ne-
tayici huku'kiyesi de yoktur. Kasaba ve şehir
de terettübede'cek netayici hukukiye nedir? 
Bu itibarla nüfusunu kaybetmiş olan malhalle-
riri şu tasnife tabi tutulım asını istilâ gören yer
lerin gösterdikleri aşarı fedakâriyi nazarı iti
bara almamak demektir. Bana öyle geliyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim biz 
şûrada—bir tasnif yaptık. O tasnifde şehir neye 
derler, kasaba meye derler, köy neye derler 
tarif ettik ve nüfus üzerine !bir had koyduk. 
Buna itiraz edildi ve denildi ki bâzı vilâyet 
ımerkezleri, bâzı 'kaza »merkezleri, bâzı nahiye 
(merkezlerinin esasen belediyeleri 'müteşekkil
dir. Fakat nüfusları çok değildir veya evvelce 
büyük şehirlerdi, sonra harabolduHar. Böyle 
dâhi olsalardı, vaktiyle büyük büyük şehirler 
dâhi olsalardı buıgün hangi vaziyette iseler o 
surette idare edilmek icaibeder. Fakat Heyeti 
Celile bir fıkra kabul etti. O fıkradan (Nüfu
su iki binden aşağı olsa dâhi 'belediye teşkilâtı 
mevcudoilan nahiye; 'kaza, vilâyet merkezi ka
saba itibar olunur.) deniyor. Binaenaleyh ne
tayici hukukiyeleri de kasaba hukukudur ve 
Belediye kanunlarına tabaiyet eder. Onlar ne 
hak almışlarsa ötekiler de nüfusları 3 000 den 
aşağı olsun, yukarı olsun (kasaba hukukunu 
haizdirler. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Niçin 
şehir denmiyor, kasaba deniyor? 

VEHBİ B. (Karesi) — Şehir yirmi binden 
ziyade nüfusu olanlardır. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Evvelce 
nüfusları vardı. 

VEHBİ B. (Karesi) — Vaktiyle de bu 
memleketin birçok şehirleri vardı. Şimdi maa
lesef yerinde yeller esiyor. Oralara da birer 
adam koruz ve birer belediye reisi nasbederiz. 
(Handeler) Biz memleket idare edeceğiz ve 
nüfuslu memleketi idare edeceğiz ve onlara 
külfetler yükleteceğiz. Hissi ve hayalî teşki
lât yapacak değiliz. Onun için bugün yalnız 
oralarda mevcut belediyeler dolayısiyle bu 
kasabalar, Kasabalar Kanunundan istifade 
edecek ve hükmen Ikasaba olacaklar ve hiçbir 
'hukuki neticeden mahram edilecek değiller
dir. Maddenin bundan başka şekilde tanzimi 
imkânı yoktur. Hane üzerine teklif ettiler. De
diler ki (Üç yüz kişi mevcut bulunur.) Her 
hanede ikişer kişi kalmıştır. Birçok haneler 
harap (kalmıştır. Onlara külfet yüklemek ihti
mali yoktur. Binaenaleyh hane 'esas olaımaz. 
Esas olan nüfustur. Çünkü işi görecek, insan
lardır. Binaenaleyh nüfus esas olacaktır (Mü
zakere kâfi sesleri) 

REŞİT AĞA (Malatya) — Birinci madde 
ımutlak yazılmıştır. Birçok kazalarımız vardır 
ki beş yüz, altı yüz... 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, istisna 
edildi, bugün elli haneli oilsa dahi... Meselâ 
Dersim Vilâyetinin Nazimiye kazasının mer
kezi 25 hanedir. O 25 hane de (kasaba ad ve iti
bar olunacaktır. Meselâ; bir misâl daha arz 
edeyim, gözümüzün önünde bir Yabanova var, 
Yabanabad'm 'merkezi... Bir hamam bulunması 
dolayısiyle orada yapılan sekiz haneden iba
rettir. Heyeti Celilenin kabul ettiği hükme ıgö-
re meşhur bir kasaba addedildi. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Reis 
Bey, söz kaydettiniz mi? 

REİS — Ettim, efendim. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Vilâyatı Şarkiye-
de Bulanık gibi birçok kaza merkezi biliyorum 
ki bu kazalarda kaymakam var, kadı var, ce
za reisi var, müddeiumumi var, (müftü var. Fa
kat aynı zamanda bunların nüfusu (500) e ya 
baliğ olur, ya baliğ olmaz. Bunlar nedir? 

— 281 — 



î : 110 24 . 2 . 1340 O : 1 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunlara efendim, 
okuduğum fıkra ımucib'ince meşhur kasaba di
yeceğiz, nüfusu iki binden aşağı olsa dahi be
lediye teşkilâtı ımevcudolan nahiye, kaza, vi
lâyet 'merkezlerine kasaba ıtlak olunur ve Be-
'ledilye Kanununa tabidir, 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kâfi 
Reis Bey. (Kâfi -sesleri) 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Beye
fendi, burada nüfusun haddi âzamisini imi 'gös
termiştir Encümeni Âliniz? 

VEBİ B. (Karesi) — Evet efendim. 
MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Evet, 

fakat haddi asgariyi gösterımemiş. 
VEHBİ B. (Karesi) — Vardır efendim. 150 

nüfustan aşağı olursa onun için müteferri mad
delerde, 74 iten aşağısını okursanız, görürsünüz 
77 nci maddede buna dair ahkâm vardır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Vaziyeti sabukla
nın devam edeceğini buyuruyorsunuz. Burada 
ne ise meselâ 2 000 den a,şağı olsa dahi beledi
ye teşkilâtı nahiyeden başlıyor. Bendeniz bi
liyorum ki bâzı köylerde belediye teşkilâtı 
vardır. Bilhassa büyük ımerkezin civarındaki 
köylerde... Bunlar vaziyeti sabıkalarına (muha
faza edecekler imi, edemeyecekler mi? 

VEHBİ B. (Karesi) —Eğer bu 'köylerin 
nüfusu 2 000 deh yukarı ise muhafaza 'edecek
lerdir. Değil ise edemiyeceklerdir ve edememe
leri lâzımdır. Çünkü sizin belediyesi var diye 
tahayyül ettiğiniz o köyde bu kanunun göster
mek istediği, tahmil ettiği mesainin onda birini 
dahi yapamamaktadır. Yeter ki bu kanunun 
ahkâmını tatbik ve icra edebilsinler. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bugün merkez ve vi
lâyette de yapılamamaktadır. 

VEHBİ B. (Karesi) — O halde, buna razı 
olalım. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Müsaade buyuru
nuz, mesele; tenevvür etmemiştir. Adedi mü-
rettebi Meclis gösterecektir. 

REİS — Efendim, cevabını verdiler. Behe-
mahal sizin arzu ettiğiniz cevabı verecek değil
lerdir. Müzakerenin kifayetine dair takrir var. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyiâlinize koyuyorum. Kabul 
etmiyenler ellerini kaldırsın. Müzakerenin ki
fayeti kabul edilmiştir efendim. 

Efendim takrirler vardır okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Tesisatı medeniyeden olan belediye teşkilâ

tına mâlik köylerimiz de vardır. Bu kanunla 
belediyesi olan köyleri tesisatı medeniyeden 
mahrum etmek muvafık olamıyacağmdan Köy 
Kanununun birinci maddesinin son fıkrasına 
(nahiye) kelimesinden evvel(köy) kelimesinin 
ilâvesi ile (köy ve nahiye ve kaza ilâh...) şek
linde kabulünü teklif ederim. 

Ordu 
Faik 

Riyasete 
Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi 

orta malları bulunan ve toplu veya dağınık ev
lerde oturan insanlar bağ, bahçe ve tarlaları ile 
birlikte (25) evden az iseler (oba), (24) evden 
çok iseler (köy) teşkil ederler. Hükümet merke
zi olan yerler (şehir) adını alırlar, Belediye ka-
nunlariyle idare olunurlar. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin ikinci madde ile meczedi-

lerek şekli âtide tadilini teklif ederim. 
Müteaddit köylerin ihtiyacı mederiiyesini kıs

men veya tamamen temin eden yurtlara (kasa
ba) ve müteaddit kasabalarla müteaddit köyle
rin mercii medeni ve idarisi olan yurtlara (şe
hir) denir. Cami, mektep, otlak, yaylak, bal
talık gibi ortaklamak malı olan mahallerle top
lu veya dağınık evlerden mürekkebolan yurt
lara ihtiva ettikleri bağ, bahçe ve tarlalarla bir
likte (köy) ıtlak olunur. 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Buyurun Faik Bey. Efendim, tak
ririni izah edecektir. 

FAİK B. (Ordu) — Efendim sahilde bâzı 
gayet güzel köyler vardır ki belediyeleri vardır. 
Belediye tesisatı medeniyeden mağduttur. Bu 
kanunla bu köyleri belediye teşkilâtından mah
rum ederek daha iptidai bir şekle indirmek mu
vafık değildir. Onun için arz ettiğim gibi bu 
kanunda nüfusu 2 000 den aşağı dahi olsa köy
lerin de belediye teşkilâtını muhafaza edebil
mesi için (nahiye) nin evveline bendeniz (köy) 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. Bendeniz 



I : 110 24 . 2 . 1340 O : 1 

.birçok köyler biliyorum isimlerini de tadadede-
rim. Canik ve sair vilâyetler de vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, belediye 
denince cazip bir kelime gözümüzün önüne gel
mesin. Balediyc ne yapacaktır, tabiî eldeki Be
lediye Kanununu tatbik edecek, onun cemiyeti 
umumiyei belediyesi olacak, encümeni belediye
si, susu olacak, busu olacak bütün bu teşki
lâtı 150, 350 nüfuslu bir köy nasıl havsalasına 
sığdıracak, anlamıyorum. Yani bu kanunda 
dediğinizi kabul ettik farz edelim? Kabiliyeti 
tatbikıyesi olmıyacaktır ve tatbik edilemiyecek-
tir. Hattâ iki bin nüfus bile azdır. 

REİS — Efendim, müzakere esasen kâfi gö
rülmüştür. Takrirleri reye koyacağız. Takrir 
sahibi takririni izah etti. Her vakit Mazbata 
Muharriri kürsüye çıktı mı sual soruluyor. 

Efendim, Zonguldak Mebusu Hilmi Beyin 
takririni reye koyacağım. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksini reye koyacağını. Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
memiştir. 

Zonguldak Mebusu Halil Beyin takririni (ki 
buna yakın bir şeydir) reye koyacağım. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

Ordu Mebusu Faik Beyin takririni reyinize 
vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye koyacağım. Kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilme
miştir efendim. 

O halde maddeyi aynen, encümenden geldiği 
gibi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Aksini reye koyacağım. Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın. Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Cami, mektep, otlak, yaylak, 
baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya 
dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bağçe 
ve tarlalariyle birlikte bir köy teşkil ederler. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
maddeyi reyinizle koyuyorum. KaJbul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini :reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler «İlerini kaldırsın. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde '3. — Bu kanunun hükmü 'başlar 'baş
lamaz tarla, bağ, bahçe ve bataklık ve otlak
ları içeride kalmak üzere her köyün ısınırı ağa

lar dermeği tarafından bir kâğıda yazılır Sınır 
için komşu köy ile aralarında uzlaşamazlarsa bu 
da sınır kâğıdına yazılır ve ısınırları gösteren 
bu kâğıt ağalar derneğince mühürlenerek nabi-
ye müdürüne gönderilir. Sınır kâğıdı nahiye 
'müdürü tarafından Hükümete gönderilerek tas
dik »olunduktan sonra bir örneği köylüye veri
lir ve diğer örneği tapu kaleminde saklanır. 
'Sınır kâğıdı nahiye müdürü tarafından Hükü
mete gönderilir. Meclisi idarece tasdik olun
duktan sonra tasdikli bir örneği köylüye veri
lir. Diğeri vesika olarak tapu kalaminde sak
lanır kazadaki bütün köylülerin sınırları tapu
ca bir 'defterle yazılır ve altı idare ımieclisinden 
tasdik olunur. Bu defter iki tane <olup biri ida
re meclisinde, diğeri tapu kaleminde saklanır. 

AHMED HAMDİ B. (Boztok) — Efendiler, 
ben bu maddeyi noksan görüyorum. (Madde 
yanlış, taslhihat var sesleri) 

TALÂT B. (Kângırı) — Maldlde bu şekilde 
ımJüzakeıle edilemez. Taisihih edelim <ondan sonra... 

REİS — Peki efendim, Encümen tasihihat 
yaptı. Maddenin «sınır kâğıdı nalhiye müdürü 
tarafından Hükümete gönderilerek tasdik olun
duktan s'onra bir örneği köylüye verilir, diğer 
örneği tapu kale minide saklanır) fıkrası tayye-
dilmiştir. 

Bunu çizmek lâzımıdır. 

AHMED HAMDİ B ((Bozok) — Bendeniz 
maddeyi noksan görü yo raim. İki maddeyi, aynı 
kazaya ıme<rbut ıOİan iki koyun sınırı, merbut 
olduğu kazaya heyeti idarenin tasdikiyle tapu 
kalemine verilecek ve o köylerin sınırları o su
retle tanılacaktır. Fakat ayrı ayrı kazalara 
meırbut iki köyün sınırı nasıl hallolunacaktır1? 
Aralarında ihtilâf zuhur ederse bunu ihangi ka
za 'halledecektir? (Bu, 44 - 45 nci maddelerdc 
vardır, fakat bunlar da halledemez. Sonra <o ka
zaların (meclisi idarelerinin verdikleri karara 
itiraz vâki olursa bu nereye tabidir. [Bunu kim 
halledecektir, nerede hallolacaktır, bu tasrih 
edilmemiştir. Gerçi İdarei Umumiye Vilâyat Ka
nununda (Mecalisi umumiyeye ait ıdiye) bir 
mülâhaza varsa da, mecalisi umumiye köylerin 
otlakiyesini tâyin edemez; otlakıye, sulak bun
lar mahkemeye aittir. Bunlar meclisi umuminin 
vazifesi haricindledir. Eğer bunlar mahkemeye 
gönderilmemek isteniyorsa bu /maddede miktarı 
kâfi izahat olması lâzımgelir. Yoksa işi 'mabke-
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taeye teıvîdi 'etmek lâzımgeliyoıısa ıbu madde, onu 
ifade etmemiştir. BTI madde çok noksandır. 
Vâki olan ihtilâfı ^halletmez. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Reis Bey, usulü mü
zakere hakkında söz söylemek istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
ŞÜKRÜ B. (Biga) — Malûmuâlileri kürsüde 

söz söylemek, behemahal söz söylemiş olmak 
için değildir. Maddeyi tavzih ve beyanı mütalâa 
ve fikretmıektir.. Binaenaleyh her madde okun
duğu vakit mazbata muharriri bey buraya çıkar 
ve izahat verirse ve azayı muhtereme tarafından 
da icabeden sualler sorulursa zannederim tenev
vür kâfi derecede vâki olur? O zaman söz söy
lemeye ihtiyaç kalmaz. Binaenaleyh bendeniz 
diyorum ki, her maddenin kıraatmda, eğer va
zıh değilse, mazbata muharriri bey çıksın iza
hat versin, tenvir etsin ve rüfeka da lâzımgelen 
sualleri sorsun, eğer arzu ederlerse o zaman söz 
söylensin, tekrar söylenmesin. 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — Bu, kimse 
söz söylemesin demek. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Hayır efendim, bu su
retle tenevvür ederse belki söze hacet kalmaz. 

REİS — Efendim, bu usulü müzakere hak
kındaki teklifleri bir nevi nasihattan ibarettir. 
Çünkü her mebusun söz alma hakkı vardır. Bu
nu tahdit için reyi âlinize koyamam. Buyurduk
ları gibi müzakeratı mümkün olduğu kadar kısa 
tutmak, o ayrıca Heyeti Aliyenizin bileceği bir 
iştir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, bu madde bendenizin fikrimce 
zaittir. Tayyı lâzımdır. Malûmuâliniz köylülerin 
en mühim dertleri, hudut ve sınır ve baltalık 
dâvalarıdır. Tetkikata, ilme, fenne muhtacolan 
bu gibi meselenin, karye heyeti ihtiyariyesine 
tevdi edilmesi ve kendilerinin hal ve kendileri
nin tanzim edecekleri raporun Meclisi İdarece 
tasdik, olunup tapu dairesince de mamulünbih 
addedilmesi katiyen muzırclır. Malûmuâliniz 
köylüler bu gibi sınır ve hudut dâvalarında, 
son derece yekdiğerine muğber olurlar. Çünkü 
kendilerinin hayatına taallûk eden bir mesele
dir. Hattâ mahkemelerde bunun için senelerce 
uğraşırlar ve yine bu dâvalarını halledemezler. 
Bu meseleyi heyeti ihtiyariyenin kendisine bı
rakmak muvafık değildir. Binaenaleyh bu mad
deyi tayyedelim. Eskiden olan hudutları malûm
dur. Nünaziünfih olan cihet varsa aidolduğu 

mahkemeye müracaat ederler, hallettirirler. Ba
husus evvel ve âhir hariçten gelen muhacirlere 
Hükümet tarafından eski karyenin hududu dâ
hilinde mahaller irae edilir ve iskân edilir. Mu
hacirler ile yerli ahali arasında hayli münaza
ralar zuhur ediyor. Meclisi İdareden mütaaddit 
heyetler gidiyor; meseleyi halledemiyor. Netice
de mahkemeye gidiliyor, binaenaleyh bu mad
denin tayymı teklif ederim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, bu maddenin şevki, kat'ı münazaa içindir. 
Malûmuâli] eridir ki, köylülerin şahsi tasarruf
larından maada köy namına tasarruf ettikleri 
birtakım arazi vardır. Bunlara arazii metruke 
denir ki, bunlar; köye terk olunmuş baltalık
lar, ufak, büyük hayvan meraları ve saireleri. 
Her hangi bir köylüye sorarsanız sorunuz; baş
kasının merasını kendi merası hududu dahilin
de olduğunu söyler. Buna şek ve şüphe yoktur. 
Çünkü hepimiz lehülhamd velminne köylüyüz 
ve köy içinde büyüdük. Ruhlarına tamamiyle 
vâkıfız. Filhakika . beyinlerindeki nizaı kat'et-
mek için böyle bir madde lâzımdır. Fakat bu 
köylülerin kendilerine terk olunarak yapılacak 
bir iş değildir. Çünkü her köylü aynı araziyi 
aynı hududu kendisine ithal edecek ve meclisi 
idareye gönderecek. Meclisi idare de teşevvüşat 
içinde kalacak. Aynı araziyi öteki de ithal et
miş, öteki de ithal etmiş... Şimdi, bu münazaayı 
kim kat'edecek? Binaenaleyh bir heyet tertibe-
derek meselâ; tapu memurundan, heyeti ihtiya-
riyeden ve komşulardan bir heyet tâyin ederek 
bir kazanın hudutlarını, sınırlarını, tamamiyle 
tahdidetmek Hükümetin de köylünün de men
faati icabındandır. Meselâ aşar alım - satımın
da birçok muamelelerde birçok karışıklık vukua 
geliyor. İş mahkemeye düşüyor, sürünüyorlar. 
Köylüleri mahkemeye göndermekten kurtarmak 
için bir heyeti fennîye, bir ehli hibre heyeti ya
ni bir kısmı ehli hibreden, bir kısmı tapu me
murlarından mürekkebolan bir heyet tarafın
dan tahdidedilmıek lâzımdır. Sonra maddeyi ay
nen kabul ettiğimiz takdirde dahi maddenin hâ
vi olduğu ahkâmdan hariç bir mesele kalıyor. 
Meselâ deniliyor ki, (Sınırları münaziünfih ise 
işaret edilerek gönderilir.) peki, işaret ettikten 
sonra o münazaayı kimin halledeceğine dair bir 
fıkra yoktur. Kaydedildi gönderildi, fakat kim 
halledecektir; binaenaleyh bu madde heyeti 
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umumiyesiyle encümene gönderildi. Fakat kim 
halledecektir. Binaenaleyh, bıı madde heyeti 
umumiyesiyle encümene gitmeli ve orada arz 
ettiğim gibi ehli hibre, fen memurları; tapu me
murları gibi bir heyet tarafından köylülerin 
hududu tâyin edilmelidir. Yani köylüye büyük 
bir iyilik yapılmak isteniyorsa bu şekli tâyin 
etmek iktiza ©der. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, iki kaza 
arasında vâki olan mesail için aşağıda madde
ler vardır. Bu, 44 - 45 nci maddelerde muayyen
dir. Mesele, eğer köy idaresine ait ise o ayrı 
meseledir ki, idarei umumiyeye aittir. Yok, me
sele, bir köy ile diğer köyün hududundan iba
retse; o da kezalik diğer maddelerde vardır. 
îki köyün hududu bir vilâyet dâhilinde ise o vi
lâyet tarafından halledilir. îki vilâyet dâhilin
de ise yine idarei umumiyenin tarifatı dairesin
de yine iki vilâyet tarafından hallolunur, Fa
kat sınır dâvalarında iki taraf ısrar ederse mut
laka mahkeme halleder. Binaenaleyh burada me
sele yoktur. Hoca Efendimiz dediler ki, köylüler 
yazıyor köylüler yazdığı için birçok münakaşa 
olacaktır. Tayyedelim dedi. Bu maddenin tayyı 
bu kanunun tayyı demektir. Çünkü köyü tarif 
ederken, diyoruz; cami, bağ, bahçe ve tarlalar 
ile birlikte bir köy teşkil eder... Bunun sınırı ol
mayınca teşkil imkânı yoktur, köy teşkili için 
evvelâ şöyle bir sınır çizeceksin, ondan sonra 
bağları, bahçeleri, dağları, taşları hepsini heyeti 
umumiyesini ithal edeceksin. Binaenaleyh sınırı 
olmazsa köy olmaz ki... Köy olmak için sınırı 
olmak lâzımdır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Cami ol
mazsa köy olmaz mı? 

VEHBÎ B. (Devamla) — Belki zatıâlinizce 
hacet yoktur. Fakat köy diyebilmek için... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Encümene 
alın. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Encümene almaya 
da lüzum yoktur efendim. Köy diyebilmek için 
her halde sınırları yazılmak zaruridir. Binaena
leyh burada köylünün yazacağı sınır eğer ihti
lafsız ise - ki ellerinde aşara veyahut tapuya 
göre hudutnameleri vardır - o hudutnamelerle 
tesbit olunacaktır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Her köy
de yine niza olacaktır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Eğer ihtilâf ola
caksa meclisi idareye onun için gidecektir. Ora

da halledilecektir, işi keşfe bırakacaksanız. O 
zaman mesele müşkülâta uğrıyacaktır. Keşfe 
bırakıldığı zaman eğer keşfe hüküm kuvveti 
verecekseniz belki bir dereceye kadar • şayanı 
kabuldür. Yok hüküm kuvveti vermiyecek de 
idari bir tedbir olarak kabul edecekseniz yalnız 
köylünün masraf etmesinden başka bir netice 
vermiyecektir. Böyle müphem bırakırsanız köy
lüler arasında mevcudolan, yapılacak olan hu
dut, smırnamedir ki, evvelce takarrür etmiştir. 
Yahut hudutname gayrimevcut ise Hükümetçe 
tetkik edilip de tasdik edilecektir. Binaenaleyh 
ancak mesele bu suretle halledilir. Biz madde
nin aynen kabulünü rica ederiz. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendim, bu tasdik 
olunan sınır kâğıdının kıymeti kanuniyesi ne
dir? 

VEHBÎ B. (Karasi) — Kıymeti kanuniyesi; 
o köyün şahsiyeti mâmeviyesinde müessir olacak 
ve her muhakemede makbul ve muteber ola
caktır. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Aşar mesailinde... 
VEHBÎ B. (Karesi) — Aşar mesailinde, şah

siyeti mâneviye mesailinde, köy hududu dâhilin
de ocak açılması, orman yetiştirilmesi gibi me
sail de hâsılı ne olacaksa köyün söz söylemeye 
salâhiyeti şahsiyesi vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Yani köyün hududu 
sureti katiyede bu suretle tesbit edilmiş olacak 
mıdır ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet efendim. Zapta 
geçmek kâfi geliyorsa, (bu hudut bütün mua
melâtı Hükümette muteberdir.) denilebilir. 

AVNÎ B. (Bozok) — Köylerde sınır müna-
zaatı kadar mühim olan bir şey daha vardır ki 
o da meralardır. Meraların kısmi âzami Türki
ye'de mevcudolan köylerin onda üçünde eşha
sı hususiyenin yedindedir. Muhtelif vesait ve 
muhtelif suretlerle hususi şahıslara intikal 
etmiştir. Bunlara köylüler vergi veriyor. Yay
lalarda ve meralarda bunu izale etmek için en
cümen imali fikretmiş midir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, yaylalar 
hakkında düşündük. Hattâ maddede yayla 
hudut dâhilinde olursa köylünün malıdır diye 
madde tasrih ediyor. Fakat hudut harici olur
sa meselâ koyun sahipleri ve birtakım aşiret
ler Aydın ve îzmir havalisinden Karesi ve Ke
şiş havalisine, dağlarına gelirler; bunlar için 
ayrı bir maddei kanuniye koymak imkânı 
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yoktur. Bunu idareten ıslah etmek lâzımdır. 
Bu köyün saydığımız hududu dâhilinde sa
kin ve orada cereyan eden muamelâta ait ah
kâmdır. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bir 
karye hududuna mülâsik olan müstakil çift
çiler nereye dâhil olacaktır? müstakil çiftçi
ler vardır ki bir karye hududu dâhilrıe bir 
iki saatliktir. Bunun içerisinde üç beş lıane 
yarıcısı filân oturuyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Köy hududu dâhi
linde ise o köyün ahkâmına tabidir. Köyün 
hududu haricinde ise onlar için ayrıca madde 
vardır. Aşağıda gelecektir. Köyün hududu dâ
hilinde ise köyün şahsiyeti maneviyesi içinde 
fena bulmuştur. Köye inkılâbetmiştir. Köy ile 
berhayat yaşıyaeaktır. Şayet köyün haricin
de olursa arz ettiğim gibi onlar hakkında baş
ka ahkâm vardır. 

REİS —• Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir vardır. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Aleyhinde 
söyliyeceğim. Efendim, müzakere kâfi değildir. 
Çünkü maddede birçok müphem noktalar vardır. 
Müsaadenizle bu noktaları arz edeyim de on
dan sonra Heyeti Celile kifayet ve ademikifa-
yete karar versin. Bu maddede (orta mallardan 
baltalık, otlak ve yaylalar) deniyor. Bunlar her 
vakit köylülerin hududu dâhilinde olamaz. Kö
yün hududu haricinde de olur. Hariçte olan 
aksamını da köy - dahilindeki hududu nasıl 
tahdidediyorsak - öylece tahdidetmekliğimiz lâ
zımdır. Otlak ve yayla olan kısımların da hu
dudu ayrıca burada, tahdidedilerek ilâve edil
melidir. Ondan başka bir köy buradadır, hak
kı ihtifali olan ormanda 24 saat öbür tarafta
dır. Buradaki hakkı da kayboluyor. İkinci bir 
nokta daha vardır. Bu maddede deniliyor ki; 
köylü kendi hududunu tesbit edecektir. Bunu 
müstakillen yapması doğru değildir. Civar köy 
derneklerini de haberdar ederek müştereken ya
parlarsa anlaşamadıkları hususta civar köyler 
ıttıla hâsıl etmiş olurlar. Ondan başka bir ci
het daha vardır. Bunlar böyle aralarında esa
sı tesbit ettikten sonra nahiye müdürleri bun
ları tetkik etmeli, hakikaten tesbit ettikleri 
hudutlar muvafık ise derhal Hükümete gön
dermeli, muvafık değilse tetkik edilir. Arada 

mucibi ihtilâf olan şeyler basit aksamdan ise 
derhal halledilmeli, basit aksamdan değilse 
ona göre muamele görmelidir. Bir de bundan 
sonra Heyeti Celilenize ve Encümenden sureti 
tertibe ait bir ricam vardır. Malûmuâliniz bi
rinci maddede köy neye derler diye tarif olun
du. İkinci maddede köy ne suretle teşkil edilir 
bunu söylüyor; bir de dördüncü madde var-
dırki asıl köye bir sıfatı hukukiye veriliyor. 
O da dördüncü maddede kalmış. Bunu üçün
cü madde yapmalı ve köye bir mevcudiyeti hu
kukiye verdikten sonra vazife tahmil eden 
maddeler gelmelidir. Onun için dördüncü mad

denin üçüncü madde yerine ve üçüncü mad
denin de arz ettiğim şekilde ıslahı ile dördün
cü madde olarak kabul edilmesini arz ve rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim: müzakerelerin kifayeti
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakerenin ki
fayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 
Takrirler okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 

Maddenin sonuna (işbu defterler mahakim-
ce muteberdir) cümlesinin ilâvesini teklif ede
rim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddede mezkûr köylerin sınırları 
tapu memurlarından hemhucludolmıyan civar 
köyden alınacak ehlihibreden mürekkep bir 
heyet tarafından tahdidi esas ittihaz edilerek 
maddenin olveçhile tahririni teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 

Köylünün en mühim dâvası hudut davası
dır. Mahkemelerce bile senelerce hallü faslın
da müşkülât çektiği malûmdur. Binaenaleyh 
köylüye menfaat yerine mazarrat husule geti
recek olan işbu maddenin tayymı arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 
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Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki (ağalar derneği) yeri

ne (köy heyeti ihtiyariyesi) denilmesini teklif 
ederim. 

Elâziz 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Köy Kanununun üçüncü maddesinin ikin

ci fıkrası müşevveş bir surette tahrir edilmiş ol
duğundan şu suretle tashih ve tadilini teklif 
ederim-

Kângırı 
Talât 

(Sınır kâğıdı nahiye müdürü tarafından 
Hükümete gönderilir. Meclisi idarece tasdik 
olunduktan sonra sureti bir deftere yazılır. 
Tasdikli bir örneği köylüye verilir, diğeri ve
sika olarak tapu kaleminde saklanır. Kazadaki 
bütün köylerin tasdikli sınırları tapuca bir def
tere yazılır ve altı idare meclisince tasdik olu
nur) . 

REİS — Evvelâ maddenin tayyma dair olan 
teklifi reye vaz'edeceğim. Maddenin tayyını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Abdullah Azmi Efendinin teklifi, Encüme
ne havalesine dairdir. (Abdullah Azmi Efen
dinin takriri tekrar okundu) Bunu nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Nazarı itibara alınmış ve madde encü
mene gönderilmiştir. 

TALÂT B. (Kângırı) — Diğer takrirler de 
var. Okunsun efendim. 

REİS — Diğer takrirler tarzı tahrire ait
tir. Edirne Hüseyin Rıfkı Beyin teklifi, mad
denin sonuna (işbu cetveller mahakimce mu
teberdir) kaydının ilâvesi hakkındadır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Heyetin 
tanzim ettiği defterler mahakimde muteber 
olsun, 

REİS — Nazarı itibara alınıp alınmadığını 
reye vaz'edeceğim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Biz encümende bir 
şekil buluruz. 

REİS — Bilcümle takrirlerle beraber encü
mene gönderilmiştir; 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Reis Bey, 
dördüncü maddenin üçüncü, üçüncü maddenin 
de dördüncü olmasını teklif etmiştim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, onu evvel
ce düşündük. Şahsiyeti mâneviye verebilmek 
için köyün hududu ve sairesi nedir ve nereleri 
cami olacak, ne kadar nüfus bulunacak? Bu 
tesbit edildi. Bu evsafı haiz olan şahsiyeti mâ-
neviyeye bir köydür dedik köye şahsiyeti mâ
neviye verebilmek için bu tertibi kabul et
tik. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Biz köylüyü ağa
ların elinden kurtarmak isterken bunların ba
şına birkaç ağa musallat etmek katiyen doğru 
değildir. 

REİS — Takririnizi encümene gönderdik 
Hüseyin Bey! (Ağalar derneği) tâbiri yerine 
(köy heyeti) denmesini teklif ediyorlar. Dör
düncü maddeyi okuyoruz. 

Madde 4. — Köy, bir yerden bir yere gö-
türülebilen veya götürülemiyen mallara sa-
hibolan ve işbu kanun ile kendisine verilen iş
leri yapan başlıbaşma bir varlıktır, buna (şah
sı mânevi) denir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el aldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Köyün orta malı, kanun kar
şısında Devlet malı gibi korunur. Bu türlü 
mallara el uzatanlar Devlet malına el uzatan
lar gibi ceza görürler. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim, bu 
madde gayet gariptir yukarda orta mallarının 
ne olduğunu tarif etmiştir. Otlak, yaylak ve 
saire... Halbuki bu madde (orta malı Devlet 
malı gibi korunur) diyor. Bunlar otundan 
istifade etmiyecek mi ve malları yayılmıya-
cak mı? Bu madde umumi bir tarzda konmuş
tur müphemdir. Onun yerine (köy dernekleri 
marifetiyle kabul ettiği usul dairesinde isti
fade olunur ve bunun mahiyetine, aslına teca
vüz edenler tecziye olunur) tarzında tavzih 
edilerek müphemiyetten çıkarmalıdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, zannediyo
rum ki madde gayet barizdir. Bir adam bu kö
yün parasını yerse yahut köyün bataklığını 
köy ağası satar, parasını cebine atarsa, yahut 
komşulardan birisi köyün kararı hilâfına gi-
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der harice satarsa veyahut bataklığı keser ken
di hissesinden fazla harice satarsa bunlar 
hakkında Devletin malına zarar irasedenler 
hakkındaki muamele yapılacaktır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Veyahut 
umuma mahsus otlakı kendine tarla yapar
sa... 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bunların 
hepsi alt taraftaki maddede vardır. Nasıl isti
fade edecek, nasıl hareket edilecek bunlar tes-
bit edilmiştir. 

EEİS — Başka söz istiyen yoktur. Bir ta
dil teklifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
Maddede (El uzatanlar) tâbirinin yerine 

(zarar verenler) tâbirinin ikamesini teklif 
ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

VEHBİ B. (Karesi) — El uzatmak, zarar 
vermekten daha şamil bir tâbirdir. 

REİS — Efendim, bu teklifi reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Bu teklifi nazarı dikkate alan
lar lütfen el aldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Nazarı itibara almıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmedi. 

Kângırı Mebusu Talât Beyin imlâya dair 
bir takriri vardır. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Resmî elkaplarda (lu) diğer sıfatlarda (li) 

edatı istimali öteden beri müttehaz bir kaide 
olduğundan kanunda (köylü) kelimesinin (köy-
li) şeklinde (ye) yazılması lâzımdır. Bu su
retle tashihini teklif ederim. 

Kângırı 
Talât 

VEHBİ B. Karesi) — Köylünün değil efen
dim, (köyün) dür. 

. BESİM ATALAY B. (Aksaray) — (Köylü) 
olsa bile zam ile okunur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurun 

efendim, bu sarf ve nahive mütedairdir. Vak
tiyle (samahatlû, kııdretlû, devletlû) tâbirleri 
mevcut iken bunu tefrik etmek için (köyli) 
diye yazarlarmış. Şimdi bu tefrike lüzum kal
madı çünkü böyle elkaplar da kalmamıştır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bunu üç 
gün üç gece müzakere edelim. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — (Köylü) olmasını 
kabul ettik. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Lisanı
mızda ahengi selâset vardır. 

REİS — Nebizade Hamdi Beyin teklifi var
dır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin birinci fıkrasının (köy

lünün orta malı, kanun karşısında Devlet malı 
gibidir) tarzında tadilini teklif ederim. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın, Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Nazarı 
itibara alınmadı. 

KEMAL B. (Adana) — Efendim, encümen
den bir sual soracağım, (köylünün) mü, (köy-
yün mü) olacak? 

VEHBİ B. (Karesi) — (Köyün) olacak efen
dim. (Köyün şahsiyeti mâneviyesinin).. Yan
lış yazılmıştır tashih buyurunuz. 

REİS — Beşinci maddenin ilk kelimesi 
(köylünün) olmıyacaktır, köyün olacaktır. 
Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi efendim. 

Madde 6. — İşbu kanun ile köye verilen 
işleri görmek (köy ağasının) ve (ağalar derne
ğinin) vazifesidir. 

REİS — Evvelâ on dakika teneffüs için 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,5 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 3,35 

REİS — İsmet Bey 

KÂTİPLER : Falih Rıfkı Bey (Bolu), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — 'Celse açılmıştır .efendim. Altıncı 
(maddenin müzakeresine devaim edeceğiz. Söz 
Abdullah lAzımi Efendinindir. 

ABDULLAH A2JM1 Ef. ('Eskişehir) — Efen
dim, bıı altıncı madde dördüncü maddedeki 
şahsiyeti ımıâneviyenin ibir neticesi tabiîyesidir. 
Yani köy, şahsiyeti mıânaviyeıyi, ehliyeti huıku-
kiyeyi haiz dlduktan sıonra başka türlü hususat-
t a buradaki işler mıeyanınida dâva ve husumet 
de dâhilidir. 'Binaenaleyh burada vazifeyi ağa
lara tahmil ediyoruz. Halbuki ağalar, istinıkâf 
ettiği italkdirde köyün hukuku aiyaa uğramış 
olur. Binaenıalleylh buraya şöyle (bir fıkra koy
mak lâzımdır. (Dâva ve husumet hususunda 
bilcümle karye ahalisi saılâhiyettardır) Çünkü, 
mecellenin kitabüddâvasında kavmü mahsur, 
kavmü ıgayrimahsur kısımları vardır. Binaena
leyh Ikavmü ıgayrim'ahsur olduğu takdirde sınır 
dâvasında ağalar dâvadan istinkâf ederlerse 
köylünün hukuku zıyaa uğramış olur. Diğer 
hususaıtta her 'fert .esasen 'bu salâhiyeti haiz idi. 
[Binaenaleyh bu 'altıncı maddeye (dâva ve hu-
ısuımet hususumda köylü sailâhiyettardıır) fıkra
sını koymak iktiza eder/ 

VEHBİ B. (Karesi) — [Efendim, izahat ve-
ıreoeğiım. Burada arkadaşlarım eaı çok dokuna
cağı ve dokunması ihtimali olan, ağa tâbirinin 
tekrar .burada kabul edilmesidir. Nasıl olup da 
Hükümetçe teklif edilen ağa tâbiri tekrar Da
hiliye Encümenince Ikalbul 'edilmiştir ve »buraya 
getirilmiştir, jjşlte ta noktayı izah ledeıceğim. 
Efendim evvelâ muhtar ve ihtiyar heyetini ni
çin kaibul etmediğimizi 'arz 'edeceğim. Sonra 
da bu tâbirleri niçin tercih ettiğimizi arz ede
ceğim. 

Muhtar, heyeti ihtiyariye 'tâbirlerini niçin 
kabul etmedik? iMuıhtar, ihltiyar heyetleri bu
güne kaldar öyle bir vaziyete 'girmişlerdir ki, 
bunu bilvesile birkaç defa arz /ettim. Bizde 
ımulhtar demek jandarmanın kırbacımla, tahsil
darın anigaryasına len ıçofc tahammül eden de

mektir. Muhtar ve ihtiyar heyetleri hemen ek
seriyetle 'bu vaziyete ıgirımiştir.' 

(Ağalar da öyle olacak sesleri) 

BEİS — Müsaade buyurunuz efendim, en-
eümen noktai nazarını izah ediyor. 

VEHBİ B. i (Devamla) — Biinaenaleyh ıbu 
tâbiri bu itibarla kullandığımız gibi muhtar 
ve ihtiyar heyetleri ki, yanlış lOilatrak heyeti ab-ı 
tiyariye diyorlar. Yanlış bir terkiptir, tâbirle
rinin Türlkçe olmadığını düşünerek buna muka
bil tâbirler aradık ve Hükümetin teklifini mu
vafık .gördük. Burada köy ağası deyince ağa
lığın tekrar köylerde dirileceği aniıaşıiıyon* ve 
evvelâ bu varidi hatır oluyor. Halbuki 'biz sırf 
bu emel ile yani memlekette ıgayrinıeşru suret
te teessüs etmiş olan ağalığa yıkmak ameliyle 
bu tâbiri, bu kelimeyi kabul ettik. Çünkü amem-
leketimizde ağa aıeye derler bildiğimize naza
ran, ağa böyle intihapla ağa olan adamlar de
ğildir. Şimdi mevcut ağalar ıgerek Ikendi te-
şiebbüsü ızatiydleriyle, ıgerek pederlerinden ir
sen intikal suretiyle ağalık unvanını taşıyan 
adamlaradır. 

HALİL B. ı (Zonguldak) — 'Topuz hakkı... 
VEHBİ B. (Devamla) — Halbuki biz şim

di ağalığın (buna münhasır olmadığını ve ağalı
ğın ancak milletin ruhundan doğabileceğini ve 
intihapla olabileceğini burada tesbit ettik. Bi
naenaleyh köyün ağası, köylünün intihapla 
ımeydana getirdiği adamıdır. 

Eğer ağalığa bir berat verseydik köy ağa
sı bâberait ilânühaye ağa kalsaydı arkadaşlarım 
köyde tegalılüp fikrini uyandıracak diye dü
şündükleri .varit olabilir. Halbuki iki senede 
bir intiıhab ıteceddüd edeceğine ıgö,re bu defa 
ağa olan adam, 'gelecek defa ağa olmıyacaktıır. 
Bu bir. İkincisi; köylerdeki ağalığı bu kanun 
yıkacaktır. Çünkü köylerde şimdiye kadar ya 
.tegaliüp ve ağalık vıardır, veyahut yoktur. Te-
gallüp varsa Hükümet yoktur. Çünkü: Hükü
met ve Hükümetin memurları, katvanini hak 

— 289 — 
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ve adlî tatbik edemiyorlar. Şalisi, ferdî, zeyd 
veya Amrütegallüp ediyoriar. 

HALİL B. (Zonguldak) — Yine onlar imti-
hıalboiunurlarsa! 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz omu arz edeceğim. Şimdiye 'kadar köylerde 
•ağa, namını taşıyan adamları bir kere göz önü
ne 'getirelim. Bunların ağalıkları memleketin 
jandarma kumandanına veya ımüstantıka veya 
(mutasarrıfa aleddereat memurlara veya meclisi 
idareye veya şurada burada âza olan zevata 
istinadetımeksizin bir dakika ıdevam edemez. 
Halbuki şimdi ağalık yukardan aşağı /gelmedi
ği için mutlaka köylüye istinadedecektir. Farz 
•edelim; ilk intihapta bu ağalardan birisi >göız 
açıklığı edecek; halk da onu büyük görecek 
ve 'ilk defaya mahsus olmak üzere intihabede-
ce'fetir. Fakat şunu da unutmıyalım M, köyler
de bir tane ağa yolktur. Blirkaç tane ağa var
dır. Binaenaleyh diğer ağa. İntihabolunan ağa-
.nın şu kanun dairesinde yolsuzluklarını aırıya-
eaktır. Çünkü ıkendisi de köy ağasıdıır. Ya o 
ağa, Köy Kanunu dâhilinde hareket -edecektir 
ve kanuni hizmet edecektir ki, matlubumuz da 
odur ve 'maksat da halka hizımeıt etmektir. Bu 
suretle halikın zararını izale etmiş olmakla be
raber vatandaşımızı, bir kardeşimizi de yoluy
la hareket etmeye sevk etmiş olacağız. Veyahut 
da bu Köy Kanunu hilâfında hareket edecek
tir. Hilâfında hareket ettiği zaman diğer ağa, 
onun ayağına ip takmasını düşünecektir ve bu 
kanun mucibince onu ıskata çalışacaktır. O ağa 
iıskalt edilince yerine diğeri (gelecektir. O da 
bu kanuna isıtinadeideıcek'tir. Binaenaleyh düşü
nülen mahzur ilk işemesi için vâridolsa bile Hü
kümet bu kanunu hakkiyle tatbilka gayret eıt-
tİkten ve Heyeti öelilemize de memleketin se
lâmeti, salahı, refahı namına bunun tatb'ikına 
azmettikten sonra memlekette ağalık namına 
hiçbir tegıaıllübün eseri kalmıyacafctır ve tama
men tarihe intikal edecektir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Köylü tenevvür 
•ederse... 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim, menfa
at meselesidir. Tenevvür meselesi değildir. Şim
diye kadar köylüye bir intihap tevcih ettiği
miz vakit köylü bunda bir »erine menfaat his-
sedeımıiyordu. Fakat bu kanun (mucibince inti
hap yapacaksınız? dediğiniz zaman, bu benim 

evime, bu benim kendi köyüme karışacak; âde
ta hâkim vaziyetine ıgirecek diye iyi bir adam 
intihalbetmiye rneebur -olacaktır. İntihapla alâ
kadar olacaktır, ilk defa ıgaflet etse bile iki ay 
sonra aklı başına (gelecek ve derhal §u kanun 
mucibincre şöyle yapınız, böyle yapımız diye 
müracaatlarda bulunacaktır. Binaenaleyh; mem
leketimizin seviyei ısiyasiyesini em yüksıek mer
tebeye çıkaracak yegâne kanun da bu kanun 
olacaktır. 

Şahsiyet! mâneviye meselesine 'gelince: Ab
dullah Azmi Efendi biraderimizin tekliflerine 
maalesef iştirak edilemez. (Sebebi şudur: Nere
de horoz çıofc lolursa orada sabah «geç olur. Eğer 
höy namına, şahsiyeti mâneviye namına her 
hangi bir adamın söz söylemeye hakkı olursa, 
salâhiyeti olursa o vakit köyde ne nizam, ne 
intizam kalır. Halbuki burada bu salâhiyet, 
köy ağalarına ve köy dermeklerine verilmiştir. 
Eğer omlar vazifesini görmezse köylüden her1 

hangi birinin, köyün şahsiyeti ımâneviyesine ait 
bir işten dolayı hakkı şikâyeti vardır. Aşağıda
ki maddelere nazaran hakkı müracaatı vardır. 
Bu yola tevessül eder. Yoksa her ferdin köy 
namına söız söylemeye salâhiyeti olursa nasıil 
nizam ve intizam kalır bilmiyorum. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — (Beye
fendi ! Bir sualim var. 

REİS — ıSualin hakkı takaddümü olduğu
na dair Nizamnamede sarahat yoktur. Sualiniz 
mahfuzdur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler, şahsiyeti mâneviye meselesinde muhterem 
Abdullah Azımi Efendinin söylediklerine işti
rak edeceğim. Bendeniz bu (ağa) tâbirine iti
raz ediyorum. 

Efendiler, Dahiliye Encümeni Reisi muhte
remi beyefendi biz muhtarı mâruz kaldığı müş
külâttan, istihkardan kurtanmak için ona 
(ağa) diyeceğiz, dediler. 

Efendiler, oma ağa demekle ve dememekle 
bir vaziyeti fiiliye tağyir olunamaz. Mesele, o 
şahsiyeti mâneviyeye temin edilecek hukukta 
ve o hukukun kabiliyeti fiiliyesindedir. Bunu 
temin ettikten sonra ne olursa olsun o adam 
sahai fiiliyatta aynıdır. Kendisine temin etmek 
istediğimiz hukuk ile mütenasip bir vaziyette
dir. Binaenaleyh, kanunların, bliz şunu yapmak 
istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz -diye yallnuz 



I 

î : 110 24 . 2 

isim tâhiratı ile İktifa etmesi ve bu isim tâbi-
tfatından büyük netiioeler ıbeklenımesi, katiyen 
istilksadolunan bir 'maksat ve hedefi temin ede
mez. Ağalar meselesine gelince; bugünkü va
ziyet malûmunuzdur. Şimdi birçok yerlerde 
ağalık vardır. Bu ağalık hakkında burada mü
talâa* yürütmeye ımaıhal yoktur. Fakat (biz bu 
kanunda muhtar gibi, ihtiyarlar meclisii gibi 
bütün milletin malûmu olan bir ftâbiri ve her
kesin (fcalûbelâ) dan beri bildiği (bir şeyi ((ha- I 
yır sesleri) Anaıdollu Türklük âleminin bunca 
zamandır ıbildiği, anladığı ve kullandığı foir tâ-
'biri 'değiştirecele olursak katiyen doğru bir şey 
yapmış olmayız. Halk bunu 'anlamakta müşkü
lâta mâruz kalacaktır ve bkınetice kuvvei ka-
nuniyenin, birtakım ağalık ve saire ıgilbi huısu-
satı terviç ve himaye ettiği mânası <da hâsıl 
olacaktır. Birçok yerlerde ide (feodaliteye) 
-devresine avdet etmek istediğimiz kanaati hu
sulle gelecektir. ıBu doğrudan doğruya ma/ksa-
ta ımünafi bir şeydir. Bendeniz, ağa tâbiri ye
rine (bildiğimiz ıgibi (muhtar) denilmesini ve 
diğerlerinin yerine de (ihtiyarlar meclisli) tâ
yininin konulmasını teklif ederim. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efendim köylüler, 
ağ*a denildiği valkit onu hürmetle dinlerler. 
Şimdi Hükümet köylünün başına resmen bir 
değil birkaç ağa koyacak. Köylü (bunlara ita
at a mecburdur. Halbuki larkadaşıan Vehbi Be
yin buyurduğu 'gibi bu ağalığın sükûtu için 
yapılmış bir kanun, fakat ızatıâliniz ıgıilbi yir
mi bin köyde :anc>ak bir tane münevver bulu
nur ki, bu kanunun ağalığın ve ağaların sükû
tu için yapılmış olduğunu bilebilsin. Eğer onu 
ıbılenler olsaydı buyurduğunuzu tasdik eder- I 
dim. Mabaıza bendenizin fikrim, bu ağaları 
köylünün başından kaldırmaktır. Bunlara ya 
(Kâhya) deyiniz veya ihtiyar meclisleri deyi- I 
niz. I 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Efendim, 
kanun çok mühimdir. Her fıkrası her maddesi 
millet üzerinde izi, eseri payidar kalacak bir 
kanundur. Heyeti umumiyesinde (bendeniz (bu
lunmadım ve heyetli umıımiyesinin müzakeresi 
haikkında birşey söylemedim. Bendeniz geldik
ten sonra iki madde mevzuu müzakere oldu, 
ikisinde de elfa'z ile iştigal edildi. - Affınıza 
mağruren 'Söylüyorum - köydür, kasalbadır di
ye ıgeçti. Bunun faydası ve neticesi yoktur. 
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Köylüyü, kelimeyle ikdar kabil ve mümkün 
müdür? Yine şu maddede elfaz ile iştigal 'edil
diğini işitiyorum. Efendiler bunun iz ve ese
rinin payidar kakması için söz; söyliyeeeğim. 
Encümenin söylediği esbabı mucibeyi de irsî, 
ananevi ağalığa balta 'vurmak için o ağakğı 
resmen tevcih 'ediyor. Köylü, (ben irsî mânevi 
olanından bıktum, sen bana kanunen ağa (gön
dereceksin) mi diyecek. Bunların hepsi elfaz 
ile iştigaldir. Köylerde, efendi olacak olan 
köylünün efendiliğini ilân ettik. Bu onun kabi
liyetine kalmış bir iştir. Yalnız bu kelime mil
lete çıolk hâtıralar bırakmıştır. Bunu ihya et-
miyelim. Bunu ihya etmek... Hayal ve his ile 
iştigaldir. Binaenaleyh bunu kaldırmalı, aynı 
zamanda bu geniş bir sahai istiıikâıpdır. Biri 
diyecek ki, (mirası, ananevi istihkaka is'tinade-
diyorum. Ben de ağayım...) ('Öteki de ıben de 
kanuna istinadediyorum; ıben de ağayım...) 
hakları vardır. Eğer maddeye ('bu tâbir başka
sına ılfelak edilmez) fıkrası konsaydı; o vakit 
aleyhinde bulunmazdım. Halbuki (biz mülkiye 
rütbelerini, paşalıklarını ilga ediyoruz. ' Mira-
sen kalmış ağalığını bir daha ihya etmek kabil 
değil. Ona ağa denecek. Köyün şimdi kanunen 
ağa olanına da ağa diyecekler. İşte sana bir 
sahai muhaısede ve istirkap... Bir kelime ki, eli
nizi vicdanınıza koyduğunuz <zaman zavallı köy
lünün ağa tabiriyle taklibi nüfuzu altında ne 
acı hâtıralar yaşadığını, neler çektiğini size if-
ham eder. Bunu, hem de kanunen tekrar ihya 
etmek doğru mudur? Onun içıin buna ihtiyar
lar heyeti deyiniz... Kâhya deyiniz, muhtarlar 
meclisi deyiniz ve şayet köylü efendi ise efen
di deyiniz! 

Milletin ilk mebdei köylerden başlar. Niçin 
köyü tevdi ettiğiniz adama efendi demiyorsu-' 
nuz? Efendi derseniz onu aynı zamanda talim 
ve irfana teşvik etmek mânası da vardır. Hal
buki (ağa) ismi, üzerinde bir hatırai eeM taşı
yor. Ondan dolayı ıbunların kaldırılması lâzımı
dır. 

ALİ ŞUUE1 B. (Karesi) — Reşid Ağa mey
danda işte... 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Hiç öy
le değil. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Öyledir. 
BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Hayır 

öyle değil, o satvetini taşıyor. 
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HACI İLYAS ISAMİ Ef. (.nevamla) — Me- I 
sele bundan ibarettir maddenin şu suretle tas- I 
bibini ıteblif ederim. I 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim, Encümen Mazbata Mulbanr'iri Beyefendi I 
ımubtarların malûm olan vaziyetlerini kurtar- I 
mak içlin muhtar unvanının - yenilik olmak üze- I 
•re - ağalığa tahvilinden bahis buyurdular. Bil- I 
imam ne dereceye kadar doğrudur"? Bendeniz I 
zannediyorum iki, bir vazifeyi, emri ifada en I 
ziyade kanunun mükemmeliyeti lâzımdır. Ka- I 
ıran mükeımmell olduktan sonra istıer muhtar I 
deyiniz, ister ağa hazretleri deyiniz, ister köy I 
paşası hazretleri deyin'iız! Şimdiye kadar Vah- I 
Ibi B'ey biraderimizin dediği 'gibi köye müra- I 
caat edenlerin yalnız istirahatlarınım temıM va- I 
zifesinden ibaret kalan muhtarlık, hattâ iştira- I 
hat temin edilmeyince sopa altımda inliyen müh- I 
tarlık bu kanun ille bundan sonra bu şekilden I 
çıkıyor Ye ;o hale geliyor ki, aneümeniin korktu- I 
ğu köy ağaları, vaktiyle kendilerini beğenime- I 
dikleri, istihkar ettikleri, uşak :gilbi kullandık
ları kimseler bu muihtariları iritihaba çalışacak- I 
lardır. Çünkü bu kanun muhtarlara büyük bir I 
vazife veriyor. Binaenaleyh zaten köy ağası I 
şimdiye kadar beğenm>adiği ^öy mulMaırlığına I 
intihabedilmesi için behemehal kendisi çakışa- I 
çaktır. Yine köy ağası olacak. I 

FERİDUN FİKRİ B. (Desrsİm) — Âdeta 
tescil olunuyor. I 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Yine 
köy ağalığı kalkmıyor. Bilakis arız ettiğim gıi- I 
bi bizim ilıga etmek istediğimiz köy ağalığını, I 
initihap ile, kaymakamın buyrultusu ile resmen I 
iktisabedeceklerdir. I 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Hiç ol-
maasa nâfi bir ağa oluyor. I 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Şu hal
de köy ağası bâzı rüfekanın dediği gibi köy I 
kâhyası gibidir, yeni cümleler, yenli birtakım 
el faz aramaktan ise kanunları kuvvetli yapa- I 
'hm. Muhtarlara ve köy halikına kendilerini 
idare için fazıla bir salâhiydt, fazla bir kuvvet 
verelim. Binaenaleyh senelerden beri zebanzet I 
olan ve her köylünün zihninde muhtar, heyeti 
ihtiyariye diye yerleşmiş olan bir tâbiri kal- I 
dırmıakta fayda yolktur. Bilâkis zarar vardır. 
Arz ettiğim gibi köy ağalara bundan sonra bu 
kudreti görünce belhemahal muhtar olmaya ça- j 
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hşaeaklardır. Çünkü efendiler Vıahbi Bey bi
raderimizin buyurdukları gibi hakikaten köy 
ağaları, mutlaka aletderecat yani taksimatı 
nıülkiyenin derecesine göre bir kaza ve bir 
mülkiye mamuruna istinadedeırler ve zavallı köy 
halkına - istinatgaha güvenerek - mezalim icra 
ederler. Köy ağalığının bu zulmünü kaldırmak 
ve muhtarlığı yükseltmek için bu kâfi değildir. 
Kanunu bakim kıldığımız vakit de kanunlla, 
menfur olan bu. köy ağalığının nüfuzunu kırıp 
da köylümüzü refalh ve saadete sevk edecek! 
bir kanun teımin ettiğimiz dakikada unvanını 
ne islterseniz koyunuz, o zaman elhemmiyertâ 
yolktur. Halknmıza, köylümüze onları rıefah ve 
saadelte eriştiren ye emri idareyi ellerine veren 
bir kanun verelim. Binaenaleyh, bendenizde 
köy ağası demek, eski ağalara rıeslmen köy ağa
lığı ıtevcih eıtmefc demektir. Onun için öteden 
beri zabaribet olan (Muhtar) kelimesinin ipka 
edilmesinde bir malhznr yoktur. Yalnoız muhta
ra, mulhtarllığa lâyık bir kanun verelim. Salâ
hiyet verelim. 

ÇİFTÇİ MEHMlED B. > (Kastamonu) — Es
kiden ne gibi köy ağaları vardı1? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Eski
den... 

REİS — Rica ederim. Azadan sual soırula-
maz. Musltaifa Efendi, sualimizi Encümenden mi 
soıracalksınız'? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Evöt 
efendim. 

REİS — Efendim, demin arz ettim, sualin 
vakti olmadığı için söz alanları sırası ile kayıt 
ediyorum. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dim, müzakere icabı, sarfı Osımani okumak de
recesine ıgeldi. Ağa, efendi, bey, paşa bunlar 
birer sıfattır. Bunların makablinde birer dişimi 
var. Aihmed Ağa, Mehmed Ağa, köylülerde ağa 
bulunduğu 'gibi şenirli de olur. Ekseriya 'eş
raftan ve Hanedandan olan kimselere ağa tes
miye olunur. Hattâ içimizde de muhterem ar
ka daşlarıımızdan da ağa ismi taşıyan zevat var
dır. Ağalar derneğinin ağalar kelimesini ilga 
ederek yerine (Köy derneği) demek kâfidir. 
Meclisi Belediye Kanunu, meclisi idare, Heyeti 
Vekile gibi birtakım tâbirat yapmışızdır. Bun
ların (teşkilâtına esastan başlarken (ağalar der
neği) denmez. Hiç olmazsa (köy derneği, nahi
ye derneği, kaza meclisi, naihiye meclisi) demek' 
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(Lâzımdır. Köye geldiğimizde isimi ayrıca değiş
tirmeye mâna yok. Binaenaleyh maddenin, lâ
yihanın aşağı taraflarını iyice okuyamıadım: 
Bunların adedi kaç kişiden ibaret olacağı hu 
kanunda yok. (Var sesleri) Şimdi öyle bir şah-
sı mânevi olunca yani köy derneği şahsı mâne
vi olunca onların başımda bulunan reisleri yani 
mjuihtar diyelim ağa diyelim, her hangisi ise 
lonu yalnız boasına sıokup da köy ağasının vaızi-
tpısi demek lolamaz. Göreceği vezaifi şahsı 
mâneviye izafe ederek meclis 'görecektir, der
nek görecektir, dernek namına görülecektir 
eledikten sonra bir de köy ağasını ve ayrıca bir 
de ağalar derneğinin vazifesidir demek tama
men zaittir. Binaenaleyh köy ağası fazladır. 
Onun tayyı ile maddenin şu şekilde tadilini 
teklif .ediyorum. (İşbu kanun ile höje verilen 
işleri görmek köy derneğinin vazifesidir) 

.REİS — Efendim, kifayeti müzakere tak
riri vardır. 

EÂZIM VEHBİ B. 
.aleyhinde ısöyliyeceğim. 

(iErigani) — Kifayet 

REİS — Kâzım Vehbi Bey kifayet aleyhin
de sö'z istediler. Kifayeti müzakere aleyhinde 
yalnız bir mebusa söz verildiği için Kâzım 
Velhbi Beye sö:z veriyorum. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim, 
ımiüzalkene kâfi değildir. Çünkü 'meselenin lü-
Kum ve mahiyeti tamamiyle inkişaf etmemiştir. 
Istılah üzerinde münakaşa caiz değildir diyor
lar. Ağa ile muhtarın zahiren fa.rkı yok gibi 
ıgözıüküyor. Eakat bu tâbirlerin hususiyeti var
ıdır. Bizim memleketteki köylerde köyün mev-
cuıdiyeti maddiyesini ağa temsil eder. Muhtar
lar ağanın mensubu ve hattâ hizmetkârıdırlar. 
Ekseriya mulhtar mühürleri ağanın celbinde 
(bulunur. Ağa o kadar zinüfuzdur ki, hattâ köy
lüden irs alır. Bu irsi kitabül veırâre ahkâmına 
tevfikan halledemezsiniz. Bunu ona anane ver
miştir. Şimdi ıbiz ağanın örften ve ananeden 
mütevellit nüfuzunu bu madde ile tahkim ve 
tetkviye mi etmek istiyoruz? Yoksa o ânane-
nıin, nüfuzun karşısına Nüfuz Kanuniyle mü-
/eelhhez bir şahsiyet mi ikame etmek istiyoruz? 
Birinci şıkka taraftar iseniz (ımuhtar ve heye
ti ihtiyariye tâbirini değişjtirımeızsiniz. Çünkü 
ısıtılahatı kanuniyenin bir tesiri mahsusu var
dır ve bu memlekette zeibanzet olmuştur. Bunu 

tağyire mahal yoktur. Yok eğer örifen ve te-
amüllen ağaların mieıveudoian nüfuzunu tah
kim etmek isterseniz maddeyi aynen kalbul! 
edersiniz. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. 'Müzakereyi ikâfi görtmıi-
y enler el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
tü r. Takrirler okunacak: 

iRiyaseti Oelileye 
Muhtarın (ıdernek hası) ; heyeti ilhtiyariye-

nin (ıköy derneği) suretinde tadilini ve meva-
dı müteaki'benin o suretle tashihini teklif ede
rim. 

Bayezid Mebusu 
Şefik 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin relye vaz'ına 

teklif eylerim. 
'ErtuğruÜ 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddede (iköy ağası) ve (ağalar der

neğinin) tayyı ile köy heyeti ihtiyariyesinin ya-» 
zilmasmı töklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin' 

Riyaseti Oelileıye 
Altıncı maddenin nihayetine fıkraı âtiyenjiirı! 

ilâvesini teklif ederim: 

(Köyün menafii umuimiyesine ait deavide 
kaidesi veçhile köylünün elhliyetine haiz her 
ferdi hısım olabilir) 

Eskişehir" 
Abdullah 'Azmi 

Riyaseti Oelileye 
Köy ağası yerine (muhtar) ve ağalar der

neği yerine (ihtiyarlar heyeti) denmesini tek
lif eylerim. 

'Dersim Mıebu'su 
'Feridun Fikri 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir, .maddede (köy ağası) ye

rine muhtar ve (ağalar derneğinin) yerine ih
tiyar meclisleri denmesini teklif .eylerim. 

Adana Mebusu1 

Kemal 

— 293 — 
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Riyaseti ıGeliiieye 
Maddenin berveçhi âti tadilini teklif ede

bim. 
Kozan 

Mustafa Feyzi 

Madde 6. — İşbu kanun ile köye verilen 
işlleri görmek (köy derneğinin) vazifesidir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Altıncı maddedeki köy ağasının yerine (ih

tiyar meclisi) cümlesinin kabulünü Heyeti Ce
lileye teklif ederim. 

Adana Mebusu 
Zamiı? 

Riyaseti Oelileye 
Altıncı maddedeki (köy ağasının.) yerine 

(ıköy kâhyası) ve (.ağalar derneğimin) yerime 
de (kâhyalar derneğinin) kalbul buyurulması-
nı t'eklif eylerim. 

Sivas Mebusu 
Halis Turıgut 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis B.eyefendi! 
Köy derneği bu kanunda vardır. Köy derneği 
onsekiz yaşından yukarı olanlarının toplanması 
demektir bu ayrı bir fasıldır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Köy mec
lisi diyelim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Re
is Beyefendi! Maddenin ahkâmına ait tadil 
takriri ağalar gürültüsü arasında kaybolmuş
tur. Müsaade ederseniz takririm hakkımda bi
raz izahat vereyim. 

REİıS — Takririniz diğer takrirlerden ana-
hiyeten ayrıdır. Şekle aidolan takrirler hâllo-
lundulktan sonra takririnizi reye vaz'edeceğim, 

Edendim, bir takrir vardır. Bu takrirde 
(köy ağası) yerine (muhtar) ve (ağalar der
neği) yerine (ihtiyar meclisleri) takriri var
dır. Evvelâ şekle aidolan bu takrirleri reye 
vaz'edeceğim. (Köy ağası) yerine ((muhtar), 
(ağalar derneği) yerime (ihtiyar heyeti) veya
hut (ımeciisıi) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Benim 
takririm (iheyettir) takririmi geri alıyorum. 
(ihtiyar meclisleri) daha muvafıktır. 

REİS — Beki efendim, (köy ağası) yerine 
(muhtar), (.ağalar derneği) yerine (ihtiyar 

meclisi) şeklimde maddenin tashihini kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Maddenin bu şekilde tashi
hi kabul 'edildi. 

Efendim, takrirlerden ibirisi maddenin ay
nen reye vaz'ıdır. Diğerleri de (derneğin) 
(kâhya ve saire) şeklimde tadili idi. O mesele 
kabul 'edildiği için bunları reye yaz'etmiyorum. 
Abdullah Azmi Efendinin takririni tekrar dku-
yorum. 

(Tekrar okundu.) 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Esfc^ehir) — 

Efendim, müsaade ederseniz bir kellime ile 
takririmi izah edeyim? Malûmuâliileri madde
nin ahkâmı (köy işlerini iköy ağaları görebilir) 
diyor. Bu köy işlerinde husumet meselesi var
dır. Yani köyün menafii umumiye ve hususi-
yesine ait husumet meselesi vardır. Köy ağa
sı ikamei dâva etmezse o mesele yüz üstü kal
ırmış olur. İkamei dâva edip de uyuşmak iktiza 
ederse' veyahut dâvayı sükûta uğratırsa diğer 
kimsenin müdahaleye hakkı yolktur. »Binaena
leyh o husumet meselesi hukukan ve mecelle 
ahkâmınca o köyün her ferdine verilmiştir, hu
kukan verilmiştir. Şimdi Vehbi Bey biraderi
miz dediler ki, buna herkesi karıştırırsıak anar
şi olur. Bunlar her işe karışacak değildir. Yal
nız köyün menafii umumiyesine ait deavide 
öteden beri kendilerine verilmiş elan hak yi
ne kendilerine verilmiş kalacaktır, yani (husu
met her ferde teveccüh edecektir. Binaenaleyh 
maddeye tafcririmdeki fıkranın ilâvesini teklif 
ederim. 

REİS — Abdullah Azmi Efendi tekliflerini 
izah ettiler bu teklifi nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen el kaldırsın. 

ALİ SURURİ Ef. (Karajhisarı Şarki) — En^ 
dümene gitmek şantiyle. 

REİS — Nazarı anutalâaya almıyanlar lüt
fen tel ıkaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmıştır. 
Madde şudur : 

İşbu kanun ile köye verilen işleri giörmek 
köy muhtarının ve ihtiyar meclisinin vazifesi
dir. 

REİS — Kabul olunan takdirdeki fıkrayı! 
da bu maddeye uygun dlarak ilâve için encü- , 
mene veriyoruz. 

Madde 7. — Köy muhtarı köyün başı, Dev
letin memurudur. Köy İşlerinde köy namına 
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söz söylemek, emir vermek ve emrini yaptır
mak köy muhtarının hakkıdır. Devlet işlerinde 
otuzilkkıci ımaddeye ıgö're vazifesini icra eder. 

HÜSEYİN B. (EÜâziz) — Tekmil maddeler
deki ağallar tabiî kalkmıştır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Ağalardan köylü 
zaten bılkmış usanımıştır. Ben ağaların aleyhin-
ıdeyiım. Efendim, bu maddede köy ağası tâbiri 
vardır. Daha aşağı maddelerde çoktur. Bu encü
mene gitsin, encüraııen tashih elisin, çünkü Heye
ti Celile kaibul etmemiştir. Hakikaten de köy 
ağası ıtlak olunan a daim mutlaka köyün eşrafı
dır ve hattâ Türkçesi m ütegâllilb esidir. (Bravo 
sesleri) Vehbi Beyin beyanatı â'liyesinden ben
deniz bir şey anladım. Muhtarlara, heyeti ihti-
y ariyete re gelen jandarmalar (şuraya git der
miş, buraya git dermiş) yani hakaret yaparmış, 
bu ağaları yani ileri gelenleri yapmalı ki, bu 
jandarmaların köylülere yaptığı şeye mahal kal
masın imiş. Köyün heyeti ihtiyariye sin e haka
ret eden adamları Hükümet tecziyeden âciz imiş 
de köyün ağalarını mültegallibesinden yapmalı 
imiş ki, gelen jandarmalar o ağalardan korika-
raik 'bir şey yapmasınlarmış. Halbuki bu yanlış
tır. Rendeniz.ee bu muhtar ve ihtiyarlar meclisi 
tâbiri çjo'k muvafıktır. Bu ağalar kelimesini 
umumiyetle bu maddelerden kaldırmalıdır, 
Çünkü ağalar dediğimiz zaman öteden beri ağa
lık görmüş ve yapmış olanlar bunu suiistimal 
'edeceklerdir. Kanunun nazariyesi bu değildir, 
zalbıtta mânası böyle değildir diye köylüye an
latmak mümkün değildir. Köylümüz o seviyede 
değildir. Ne valkit o seviyeye, o derocei irfana 
ıgelarse o vakit şeklini nasıl yaparsanız yapınız. 
Bugün her halde işleri köy muhtarları ve ihti
yar meclisleri görmelidirler. Fukaralar zaten 
ağalardan usanmış 1 ardır. 

REİS — Efendim köy ağası kelimesinin mü
nâkaşası zaten altıncı madde ile hitam bulmuş
tur. Yani Heyeti Oelileniz maddelerde köy ağa
sı yerine köy mııihtarı yazılmasını kabul buyur
muştur. Maddeler müzakere edilldikçe o suretle 
tashih olunacakti'r. Bu maddedeki (köy ağası) 
tâbiri de muhtar olarak düzeltilmiştir. Buyurun 
Mustafa Efendi. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Men
dim. müsaade buyurursanız buradan arz edeyim. 
Burada (köy ağası köyün başıdır) deniliyor. 
Köyün başıdır meselesi zaittir. (Devletin memu-
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[ rudur) demek kâfidir. Sonra (emrini yaptrrmak 
köy ağasının hakkıdır) bu da olamaz, bu da yan
lıştır. (Köy derneğinin hakkidir) O sur'etl'e tas
hih edilmek lâzım, istibdada doğru gitmiyelim. 
Köy bir şahıstan ibaret değildir. 

REİS — Noktal nazarınıza göre bir takrir 
I veriniz efendim. 

*MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
diler Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin hiçbir 
yerinde mütegallibc yoktur. Ağalar tegallübü 
yeniçerilerle beralber kalkmıştır. ('Gürültüler) 
eğer öyle bir tagallüp varsa ve nerede ise, han
gi köyde is'e Hükümetin dikkatsizliğidir, müsa-

- manasıdır. Hükümetin malkinasi' bozuk olması 
llâzıımıgelir. Öyle şey yoktur, hiçbir yende tegal-
lüp yoktur. Köylerde küçükler büyüklerle ağa
dır diye hürmetle istin ad ederler. 

REİS — Efendim bu madde bitmiştir. 
MEHMED FUAD B. (Devamla) — Köylü 

içinde yetişen aslhâbı ziraati ilthaım etmektir bu. 
Vehbi Beyin beyanatını tashih için söylüyorum 
ve bunu iade ediyorum. Saniyen bu maddede 
(köy ağası), (köy muhtarı) olacak, (Devletin1 

memurudur) kelimesinin ipkasını ve (köyün ba
şıdır) kelimesin in tayymı teklif ediyorum. Yani 
(Iköyün başının) tayyı ile (köy muhtarı Devle
tin memurudur) köy işlerinde köy namına sö'z 
söylemek, emir, vermek, emrini yaptınmafc köy 
ağasının hakkıdır. Bu da köy mulhtarının hak^ 
kidir, olacak, bunu teklif ediyorum, sözüm de bu 
kadardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim şimdi muh
tarlık ipka olununca ağalık ipka edildi demek
tir. Memlelketteki mevcudolan ağalığı ipka et
miş oldunuz. (Bilâkis sesleri) 

ZEKİ B. (Oüımüşane) — O melsele bitmiş
tir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim şimdi ka
nunla müeyyed köy muhtarımın iki sıfatı ola
cak ve biri köyün şahsiyeti mâneviyesine izafe 
ile olacak, diğeri Devletin idarei umuimiyesine 
izafe ile olacak. Devletin idarei umııımiyesine 
izafe ile D'eıvlet memuru, köyün şahsiyeti mâne-
viyesine izafe ile ise köyün başıdır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Yahut köyün 
reisi. 

VEHBİ B. (Devamla) — Reis dese idik hiç 
itiraz olmamdı, çünkü reis kelimesi ile kulafela-

I rımız dolmuştur. Meclisin reisi, maihkeımenin 
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reisi falan dairenin reisi, reisi, reisi. Binaenaleyh 
(köy işlerinde .muhtar köyün başıdır) 

EMİN B. (T,oka(t) — Hah buldun şimdi. 
VEHBÎ B. (Devamla) — Burada da zaten o 

yazılı efendim. Efendim, başka ne yazılıdır ki, 
maddede köyün muhtarı köyün haşıldır, köy 
işinde köyün başıdır, Devlet işimde de Devlet me
murudur. Eğ'er bir arkadaşın talebi veçhile bu
nu buradan tayyedecek olursak ne olacaktır? 
Yani Devlet memuru değil midir. Asker topla-
mıyacak mıdır? Vergileri toplamıyacak mıdır? 
Şu hailde Devletin memurudur, hem de köyün 
ibaişıdır. Binâenaleyh bu maddenin böyle kalmaisı 
lâzımdır. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Bendenizin söyliyeeck-
lerimi kısmlen Mazhata Muharriri Bey izalh bu
yurdular. Muhtar, malûmuâliniz teşkilâtı milli-
yenin bir kademesidir. Millete ait işlerde köy
de reis olacak bir zaittir ki, sırf millî bir vazife
ye memur gibidir. Fakat her Hükümet millî bir 
vazife ile mükellef bir kimseye birtakı'm vazaifi 
resmiye de tahmil etmiştir. Onun için muhtarda 
ükü sıfat vardır. Birisi, sırf köye mahsûs olmak 
üzene oradaki hu'susi işlerle bakmak ve şimdi kö
yün ihtiyar meclisi dedik onun kararı ile ve köy 
namına siöz söylemek. İkincisi de; Devlet namı
na kendisine tevdi olunan işleri yapmaktır ki, 
Ibu arazi demektir ve maihza bir masraf ihtiyarı 
ile aynıca bir memur kullanmamak için bu işi 
de muhtara tevdi etmiştir. Bu ikinci sıfatla da 
Devletim memuriyet sıfatını liktisıabet'miş olu-
yor. Onun 'için ımaıdde doğrudur, aynen kabu
lünü isıtirkam ederdim. 

HACI İLYAIS .SAMİ Ef. {Muş) — Evvelâ 
bu salâhiyetleri /muhtara değil, ihtiyar mecli
sine Vermeyi teklif ediyorum. Maddenin sureti 
tahriri ve iaynı aamamda mânalarıma ait itiraz-
larımı ıgeçiyaruım. Çünkü ibakıyoruım ki - Şük
rü Beyefendinin ımüidıafaasımıa nazaran - de
mokrasi esasını teşkil etmek istediğimiz halde 
ve köylü arasında mulbalbbet ve smüveddet te
sis lederek ımilleltin blir kültle hallinde samimi-
yedine müracaat 'ederek hunlan birbirine sev
dirmek lâzım iken yinıe âmir, yüne m'eımur, 
yinıe mıuhtar, Devletin memuru. Biz istiyoruz 
k i en yüksek ımeımur Imlüntelhap bir ecir olsun, 
memur; emir verlmek içCın ıgeülmesiin, memur, bili
sin k i ıbir 'ecirdir? Binaenaleyh bu taırzı tahrir 
(ille, bu 'tâbir İle, âmir tâbiri ile m'eımur tâbiri 

ile bir vazife vermek olamaz. Hâkimiyeti Mil-
liycınin ruhu olan demokrasi esası köylüye ken
di hukukunu istirdada kendi başına değil ken
di işini kendi 'görmek lösais 'suretiyle bir fikirle 
yapılmamıştır, Ibem öyle (görüyorum. Eimir ke-
lirneslnin tayyı ile her halde salâhiyetin ihti
yar nıecllisiiıne verllmeisini teklif ediyor ve muh
tarın ferdî keyfimden azade kalmalarını rica 
ediyorum. Bütün arkadaşların hissine ve hâtı
ralarına müracaat ediyonum. Onların türlü tür
lü işleri vardır. (Sevdikleri oenınet'lk, sevme
dikleri eidbemnomlikıtir. Keski bu kabiliyetimiz 
değiş obüse, lâkin rnıekterplle ilimizde clkutmadık, 
daha o hale gelemedik, muhtarın kendi başına 
bu kararları vermesi dıoğru oOımaz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Beşinci 
fasih lıiitfem okuyun. 

HAOİ İLYAS ıSAMİ mî. <Devamla) — Oku
dum efendim, «kudüm. Muhtaırın her halde 
meclisle iberıalher karar vermesi, /emir vermesi, 
iş 'görmesi lâzımdır. Hâlâ eımiır, hâlâ memur; 
ecirdir, leciir.. 

REFET B. (Bursıa) — 'Efendim mallûmu'âli-
miz muhtarın iki ısıifatı olacaktır. Bir defa köy
lüye birtakımı vazaif tefrik öttük ve bu vazia-
if meyanmda derneğe de bir vazife tahsis et
tik, §u, şu, ışu işledi Iköy derneği yapacaktır, 
bunlar hakkında bir karar verecektir diye bir 
şahsiyeti mâneviye kabul ettik. 'Şimdi bir de
fa köylüye ıtefrıik olunan vaızaiyifite köyün 
şahsiyeti mâneviyesa itibariyle köylüyü muh
tar temsil edecektir. Köyün (mümessili olacak
tır. Muhtarın Ibir bu hakkı vardır. Bir de ka-
vanin ve nizamatla muayyen vazaiften idarei 
umumiyeye aidolan aksamı ifa edecektir. Bu 
ikinci sıfatıdır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. ((Konya) — Şahfeı 
vahit değil. 

REFET B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz, yani köy muhtarı bir kere köyün şahsi
yeti mâneviyesünin mümes'silidir. Mahalkim de 
müddei ve ımıüddei lalleylh sifatiyle bulunacak 
ve 'bütün ahkâmı hukukiyede köyün mümessili 
olacak. Binaenaleyh her iki sıfatı 'da yedinci 
maddede de (ifade edilmek ist'emilmişitir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Öyledir efendim. 
REFET B. '(Davamla) — O halde ben zan

nediyorum, bu llâyılkiyte ifade 'edilmiştir. Yani 
köy muhtarının Ibirinci sıfatı tasrih 'edilmeli-
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dir. Köyüm şahsiyeti mâmevfıtyTisinin mümessili 
dlduğunum netayiici hulkukiyesi' inedir ? Müddeıi, 
lalleyh. sıfatında hulunaıcalk (kanaatindeyim. Son-
•r,a DevM memura ellmak itibariyle o vakit köy 
derneği 'ille (alâkası Ika'lfmaz. Zabıtai adliye va
zifesi yapacalk, diğer kıavamin ve inizaimat ile 
.kendisine biıitakıim vaızaıif tahmil edüleeeik, za
bıtai sıhhiyeye aiit vazifeler verilecek sonra 
•zabıtai umumiyeye ait vazifeler verilecek ki 
hunıları Devlet imemuru ollarak yapacaktır. Ar-
ıtılk köy işiyle allâikası kalmaz. Birinci üstlerde 
mutlaka Iköy derıneğiyle beraber yapacak, hat
tâ onun nrakarreratma tevfiki hareket edecek-
ıtıir. Bunları da her hailde layılkiyle izah etmek 
lâzımgellir ikamaltihdeyilm. Köy ağası köyün mü-
mıessilidir. Fakat ben ibu «tâbiri majattteessüh 
Türîkçeye Itercüme edemediğim İçin her hailde 
ıhıı .maddenin eneülmene iadesiyle tavzihini rica. 
ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, burada 
aşağıdaki m'alddeüleırde sarahat varıdır. Beşinci 
faisıllda Iköy ağası hangi işleri görecektir, son
ara ihtiyar meclisinim (göreceği hizmetler hamıgi-
ieridir? Bunilar ayrı ayrı tasrih edJlınıüştir. De-
imin de arz; ettim. Refeıt Bey ve 'Şülkrü Hvıy 
biraderlerimizin izah buyurdukları veçhile gü
nün ışialhsiyeti mâneviyesıine ve Devlettin vazai-
fine ait Ikısımları .gösterlmek 'için (köy muhtarı
nım 'yi allnıız kendi şahsı, Iköy ün timsali! olacaktır 
iki köyün başı diye hiz burada ifade ettik. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Ne oldu 
efendim ? 

VEHBİ B. (Devamlla) — Nie elduğraıu za-
tıâlinizin daima Iküırsiüdeiki Ibeyaınaitı ile aıniı-
yoırum. Şu fıkrada Devletin memurudur diyo
ruz ve omun ne yapacağını 32 raci maddeyle 
gösteriyoruz. Burada 'birinci fıkrada 'köyün başı 
tâbirinin ine demek (olduğunu .gösteriyor. Köy 
işjlerinde Iköy namına emir vermelk, emrimi 
yaptırmalk köy muhtarımın hakkıdır veya va
zifesidir. Her ikisi yekdiğerinin neticesidir. 
Devlet işlerinde Devletin 'meımuruduır diyoruz. 
Otuzikincü malddeye ıgöre vazifesini ifa eder. 

REFET B. (Bursla) — Malksait vâzıhan gös-
ıterillmıemişitir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Vazıh eianak gös
terdiğimize kaaniiz. Binaenaleyh daha mükem
meli belki ekmeli de yazılabilir. Her maddenin 
encümene gitmesi de matlup ise o da gelsin. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eisfcişıehir) — Efen
dim, maddede (Iköyün Ihaşı) toetlimesiine itiraz 
•ediliyoır. Bu fttira.zlarda itega'lüp yanıi muhtara 
bir tegallüp hakkımın veriöimemesi düşümülüyor. 
(Köyün başı) bunu deırnelkle beraber bir ta
raftan muhtarların jandarmalar elinde meH'abe 
olduğu söyleniyor. Diğer taraftan kendisinin 
tegallübünden korkuluyor. Yani bir dakika için 
bunun intihapla olacağı zannederim unutulu
yor. Daima tegallüb tasavvur edenler bendeni
ze öyle geliyor ki, intihapla olacağını unutuyor-

• 1ar. Halbuki muhtar demek Büyük Millet Mec
lisi Reisinin ufak bir sistemidir. Böyle jandar
malara, ötekine, berikine gagalanmamak için ken
disine Meclis tarafından verilmiş bir teveccih-
tir o... Bunu kaldırmayınız efendiler, köyün 
başıdır. O, köyün başına ilişen, bütün köyün 
şahsiyeti mâneviyesine ilişmiş olur. Ona taar
ruz edecekler üzerinde büyük bir tesir yapacak
tır. Sonra bu adam intihapla yapılıyor. Eğer 
bu adam tagallübetmek istidadını haiz ise muh
tar da olmasa yine tagallüb eder. Ya servesi ile 
tagallüb eder veya kuvveti bâzusu ile tagallüb 
eder. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — Ak
liyle tagallüb eder. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Bina
enaleyh o köy halkı mukadderatına hâkim ise 
kendisine tagallübettirmeye, kendisinde istidat 
varsa o suretle muhtar intihabeder ve ona mazhar 
olur. Çünkü lâyık olan mazhar olur. Efendi
ler, yani bir millet "lâyık olduğu bir Hükümete 
mazhar olur. Bir köylü lâyık olduğu muhtara maz
har olur. Eğer o köylü tagallüp altında yaşa
maya lâyık ise bir mütegallibeyi muhtar yapar. 
Eğer kendisi' mukadderatına bihakkin hâkim ise 
- ki biz böyle öğretmek istiyoruz - o kendisine lâ
yık bir muhtar iratihalbeder. Eğer tagallüp gö
rürse ikincisini de intihabeder ve onu aşağıda 
verir. Binaenaleyh bunun intihapla olacağı unu
tulmasın, jandarmaya ve sair oraya gelip de 
kendisine karşı kanat süriyecek adamlara karşı 
Meclisin vereceği şu teveccühü muhtardan esirge
meyiniz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efendim, yedinci 
maddede diyor ki; (Köy ağası yani muhtar, kö
yün başı Devletin memurudur.) Bu muhtar 
ahali tarafından intihapla mı olacaktır? (İntihap
la sesleri) Şu halde intihapla olduktan sonra 
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Devletin memurudur, demeye ne lüzum var? Şim
di, muhtar Devletin memuru demek Hükümet 
tarafından kendisine tevdi olunan vazaifi rü'yet 
etmezse bittabiî mesuldür. Şu halde Devletin 
memuru değil, köyün m/uhtarıdır. Ahalinin ve
kilidir. Sonra, bunun altında deniliyor ki; 
(köy namına söz söylemek.) Doğru, kabul ederim. 
Fakat emir vermek, emrini yaptırmak köy muh
tarının hakkıdır. Bu emri kime verecek ve kim 
yapacak? (Köylüye sesleri) Bunu encümen al
sın da... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozak) — Kanunu 
iyice oku da sonra gel. 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Okudum, okumu
şumdur. Her madde müzakereye geldikten son
ra okuyacağım. Alt tarafında bâzı maddeler var
dır ki, belki Heyetli Celileniz bunun hiçbirisini 
kabul etmez. Niçin okuyayım? (Handeler) Mü
zakere olunan maddeyi Okurum. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim, 
Vehbi Beyefendi burada beyanatta bulunurken 
(köyün başı yerine timsali koysanız ne olur?) de
diğim zaman; (kürsüdeki ifaden gibi olur) dedi. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır; öyle demedim. 
Kursudaki ifadatınızdan mülhemiz, dedim. Ya
ni kürsüdeki if adatınız ne ise; her zamanki 
Türkçülüğü takibediyorsunuz, yoksa yanlış an
lamışsınız. 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Bendeniz hakikaten zahibolduğunuz gibi 
lisanımızın inkişafına ve hâlis Türkçe olmasına 
taraftarım. Buna da çalışıyorum. Lisanımızda 
maalesef bâzı ıstıılahat, bâzı tâbirat vardır ki, 
Arabî ve Farisî terkiplere müftehir olmaksızın 
ifade edemiyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Burada etmişizdir. 
KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — İnşallah... 

Meselâ Refet Beyefendinin bu madde hakkında 
verdiği izahat bütün tereddütleri izale etti. Fa
kat arkadaşlar, görüyoruz ki, burada köy işle
rinde köy namına söz söylemek, emir vermek, 
emrini yaptırmak gibi köy ağasına birtakım sa
lâhiyetler veriliyor. Köy ağasına bu maddeyle 
f evkal kanun bir imtiyaz mı veriyoruz? Burada, 
(köy ağası, ihtiyar meclisinin reisi, Devletin me
murudur.) denilseydi hiçbir itiraza hedef ol
mazdı. Saniyen (köy işlerinde köy namına, kö
yün şahsiyeti mâneviyesine izafeten) gibi bir ter
tip konulsa idi yine olurdu. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu kanunu köylüye 
okutacağız. 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Binaenaleyh 
maksadım bu ciheti arz ve izah etmekten ibarettir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendim, 
bu maddenin müzakeresi esnasında bu kürsüden 
iradı mütalâa eden arkadaşların kısmı âzami 
(köy ağası, köy muhtarı, köyün başıdır ve Dev
letin memurudur) cümlesi üzerinde tevakkuf et
tiler. Devletin memuru olduğunu tasrih ettik
ten sonra köyün başı olduğunu tasrihe lüzum 
olmadığı gibi, Devletin memuru olması kayıt ve 
sıfatına da zaittir diyenler vardır. Bendenizce 
bu mütalâa gayrivârittir. Çünkü Refet Beyefen
di biraderimiz ifadelerinde demişlerdir ki, köy 
bir şahsiyeti mâneviye olduğu takdirde bittabiî 
onun bir mümessili olacaktır. Her yerde köyün 
şahsiyeti mâneviyesini temsil eden mümessil kö
yün muhtarıdır. Bu sıfatla köyün başıdır. Fa
kat şu kanunu ve ıkavanini saire ahkâmı meya-
nında bulunan ve köyler için tatbiki lâzım olan 
hükümlerin icrasına da memur olması itibariyle 
ve ahkâmı kanuhiyeyi tatbiki Devlete ait bir 
hak ve memurini Devlete tevdi edilmiş bir vazi
fe olmak sıfatiyle Devletin memuru olması ga
yet tabiîdir. Binaenaleyh köyün başı olmak baş
ka bir noktai nazardır; Devletin memuru olmak 
yine başka noktai nazardandır. Onun için birin
ci fıkra tamamen doğrudur. Bu iki sınıfı yek-
diğerinden tefrik etmek elzemidir, enfa'dır ve 
yine Refet Beyefendi 'biraderimiz dediler ki, köy 
başı olan kpyün muüıtarı şahsiyeti fmâneviyenin 
mümessili ve her yerde köy 'heyeti uımumiyesi 
namına slöz söylemek husumet tevcih etmek, te
veccüh eden husulmieti takabbül etmek gibi salâ
hiyetleri de ihtiva edecektir. 

REFET B. (Bursa) — Köy şalhsiyeti mânevi-
yesi itibariyle... 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Evet 
efendim; bir mera dâvasında köyün Ibaşı ve 
mümessili olan - tâbiri aharla - muhtar, husu
mete elhil bir şahsiyeti münferide olacaktır. 
Eğeır 'böyle olmazsa tevcihi husumet meselei 
hukukiyesi üzerinde pek imü'him bir tesir hâsıl 
eden Ibir madde tesibit etmek istiyoruz. Bu mad
denin ifadesinin gerek delâleti ve gerek saraha
ti katiyen böyle bir ruh taşımıyor. Metni kanun 
'bu im aksadı ifade etmemiş. Onun için h&r hakle 
madde tashih edilmelidir ve çok nazarı dikkate 
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almalıyız ki, kavmi mahsur ve gayri'mahsur ola
bilecek olan köylerde kavmi ınaJhsur olduğuna 
nazaran bir fert köy 'heyeti uımu,miye;sine ait 
deâvide münferiden huısuimete isalih olamaz. 
Fakat gayriimalhsur olduğuna nazaran (salüh olur, 
biz bu maddei kanuniye ile gerek ahalisi kav
mi mahsur olsun ve gerek kavmi gayrimah-
sur olsun madem ki, bir köydür, köy olmak 
ve bir şahsiyeti mâneviye bulunmak itibariyle 
biz şu kanunu mahsusla müsavi aldldediyoruz. 
Onun için her ikisinde de «mıhtan köylerin mü
messili addederek tevcihi (husumete ve tevec-
öüfhü husumete ehil kılmak istiyoruz dersek o 
zaman müstesna ve Kanunu Medenimiz vle fe-
vaidi umumryemiz hilâfına bir iş görmüş oluraz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Buyur
duğunuz mesele kabul edildi. 

AHMED 'SÜREYYA B. (Devamla) — Ka
bul olunmamıştır, Encümene gitmiştir. Bendeniz 
de Encümende bunun ımüesisir olmasını temin 
için şu mâruzâtta bulunuyorum. Encümene git
miştir. Orada bir şekil verilecek; maddenin iba
resi teıslbit ddilfecektir. Siz mühtisiniz, Iben yanıl-
ımıyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — İyi ama 
'biz burada ders dinlemeye mecbur değiliz Mü
talâanızı Encümende söylersiniz. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Din-
lemiyecek olanlar dışanya çıkabilirler. Nitekim 
bazan oluyor. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Dinle-
ımiem de çıkmam da... 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Söz 
kesemezsiniz. Soz kesmek yol keısımeklten daha iş-
nâ'dır. 

REİS — Müsaade buyurunuz ef eridim?. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Beyim 

hukuk dersimiz mi var? Encümene gitsin orada 
söylesin. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Söz 
kesmek yol kesmekten daha esna'dır. 

Yeni bir maddei hükmiye tesbiti mahiyetinde 
olan bu maddenin, hukukan pek mühim olan hu
sumet fiili üzerinde yeni ve müstesna bir madd'e: 

hükmiye tesıbit etmek mahiyetinde olan bu işi ev
velce Abdullah Azmi Bey biraderimizin kabıd 
edilen ve altıncı maddenin fıkrai evveliyesinc bir 
şekli maddî verilmek üzere encümene verilen tak

rirle beraber bu yedinci miaddenin de verilmesi ve 
bu suretle yekdiğerine tamamen alâkadar olan ve 
yani ruhu taşıyan bu iki maddenin bir arzuda 
mütenazır ve mütecanis bir ruh ve metin ile çıka
rılmasını rioa ederim. 

REİS —. Efendim, kifayeti müzakere hak
kında iki takrir vardır. Diğer iki takrir de mad
denin encümene iadesini teklif ediyor. Diğer iki 
takrir de maddenin reye vaz'mı teklif ediyor. 
Fakat kifayeti müzakere teklifi bunların fıkrai 
evveliyesidir. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Müzakerenin kifayeti kabul edildi. Takrirlerin 
bir kısmı maddenin encümene iadesini teklif 'edi
yor. Evvelâ encümene iade teklifini reyi âlileri
ne vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın.,. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 

NECİP ÂLİ B. (Denizli) — Encümene iade 
hakkında benim de bir talcririon vardır, geri alı
yorum. 

REİS — Encümene gitmesi kabul edilmiştir. 
Şekle dair iki takrir daha vardır. Tensip buyu
rursanız onları da encümene verelim. 

Madde 8. — Köy muhtarının ve yapacağı işte 
köy muhtarı ile birlik olanların köy işlerinde fe-
lalıkları anlaşılırsa Devlet memuru gibi muha
keme edilirler ve ceza görürler. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Sekizinci madde 
kabul edildi. 

İkinci Fasıl 

Köy işleri 

Madde 9. — Köye >ait işler ikiye aynlır. 
1. Mecburi olan işler. 
2. Köylünün isteğine bağlı olan işler. 
Köylü mecburi olan işleri görmezse ceza gö

rür. İsteğe bağlı olau işlerde ceza yoktur. Ancak 
köylünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy derne
ğinin yarısından çoğu hükmederler ve vilâyete 
bağlı olan yerlerde vali ve kabaya bağlı olan köy
lerde kaymakamın rızasını alırlarsa o iş bütün 
köylü için mecburi olur ve yapmıyan ceza görür. 

KEMAL B. (Adana) — Efendim, bu madde-
le köylüye birtakım mecburiyet veriliyor.' Köy
lü köyünü kendisiyle beraber satsa yine bu mec
buriyetleri ifa edemez. Yerine getiremez. Meselâ 
mecburiyetten birisi: Köy içinde ve dışındaki ba-
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taklıkları kurutmak; öyle bataklıklar vardır ki, 
Hükümet bunu kurutmaktan bugün izharı aczet-
mektedir. 

MUSTAFA B. (•Çorum) — Onlar müstesna
dır. Ufak bataklıkları kurutacak. 

REİS — Rica ederim, hatip noktai . nazarını 
izah ediyor. Sözünü kesmeyin. 

KEMAL B. (Devamla) — Sonra köy yol üze
rinde ise, uğrak ve konak ise köylü ocaklı ve ahır
lı bir konak mahalli yapacak. Hariçten gelecek 
misafirleri beslemeye köylünün ne mecburiyeti 
vardır? Sonra köyde bir mescit yapacak, peki bu
nu kabul ediyoruz, fakat beş haneli bir köy bu
nu nasıl yapar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Beş eve ikibin kişi 
sığar mı? 

KEMAL B. (Adana) — Beş evli de, on evli 
de bunun içerisine dâhildir. Sonra mektep yap
mak diyor. Köylü mektebi nasıl yapacak? 

VEHBİ B. (Karesi) — (48) nci maddeyi lüt
fen bir kere okuyunuz. 

KEMAL B. (Adana) — Nasıl yapacak bunu, 
acaba bu köyün iktidarı var mı? Onun için bu 
maddenin tekrar encümene iadesini teklif ederim. 
Encümen iyice tetkik etsin, kabili tatbik olmıyan 
bir maildedir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim, Reis 
Bey! Mecburi, gayriımeeburi şu maddede değildir. 
Mecburi olanlar şöyle olacak; olnııyanlar şöyle 
olacaktır dem ekten ibarettir. Onuncu maddede 
bunlar tasrih edilmiştir.. İstenilen fıkralar ka
bul, istenilmiyen fıkralar tayyedilir. İkincisi beş 
haneli bir köy dediler ve ikibin do nüfus çıkardı
lar. Beş hanede ikibin nüfus otursun; artık nere
de oturacaklar bilemem. Belki evler birer apart
man halinde olur. Aşağıda yüzelli nüfustan aşa
ğı olan yerlerde tatbik cdilemiyecek madde var
dır; Heyeti umumiyesini nazarı itibara almak lâ
zımdım. 

KEMAL B. (Adana) — Zaten yüzelli haneli 
köy yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — O halde bu Köy Ka
nunu da orada yoktur; telâşa mahal yoktur. Ya
ni deraâeyan edilen mütalâalar birikirini tutmalı
dır. Madamki, bu köyler yüzelli haneden aşağı 
imiş o halde bu kanunu tatbika mahal yoktur. Bi
naenaleyh bu maddede mecburi olanlar için ce
za vardır; olmıyanlar için ceza. yoktur. Mesele 

yok. Onların cezası aşağıda gelecektir. Ceza az
mış, çokmuş o maddede şey edilebilir. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, derdesti 
müzakere olunan şu kanun, şüphe yok ki, en mü
him kanunlarımızdan biri olması lâzmıgelir. Fev
kalâde dikkat ve itina ile de yapılması icabeder. 
Çünkü bugün imletin ve Hükümetin temel taşı 
olan köylerin zapturapt 'altında kanuna tabi ola
rak idare edilmesi meselesi budur. Ancak geçen
de de bendeniz Dahiliye Vekili Muhteremine sor
duğum vakit de yapılmak istenilen, müzakere edi
len şu kanun, bir mütehassıs heyet tarafından 
memleketi bilen, gören bir heyet tarafından böv-
le bir komisyon tarafından tanzim olunup olun-
ıffadığını sorduğum zaman hem kendisi biraz 
münfail oldu ve hem de 'arkadaşların bâzılarının 
taarruzuna hedef oldum: Halbuki efendiler, çok 
acı tecrübelerini gördük tatbiki kabil olanı ıyaeak 
kanunlar faydadan ziyade pek çok mazarratı mu-
cibcluyor. Bir defa tatbiki kabil olamıyan kanun
lar ahaliden kanuna, hürmet hissini kaldırıyor ve 
tatbik edilmiyecek olduktan sonra Meclis için bey
hude bir külfetten başka bir neticeyi vermiyor. 
Tahmil olunan vazaif o kadar çok' köylüye; muh
tarına, derneğine... Hâsılı hepsine. Bunlar o ka
dar çok ve müşkül ki, -memleketin ananesiyle - sö
külüp de derhal atılması icabeden ananesiyle de
ğil - memleketin ihtiyadatı ile... 

VEHBİ B. (Karesi) — Madde o değil efen
dim. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) .— Bittecrübe sabit 
olan ananatiyle o kadar aykırı maddeler vardır 
ki, insan nasıl tatbik edileceğine hayret ediyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu dokuzuncu mad
de, onuncu madde değil. 

REİS — Vazaifiıı cnvaını tada deden madde
ler ayrıdır. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Ben vazaif e ait 
maddeler zannediyordum da o vazaif e dair söy
ledim. 

VEHBİ B. (Karesi) — O vazaif daha gelme
ydi elendim. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bendeniz görme
dim. Zannettim ki, o maddedeyiz. (Müzakere kâ
fidir, takrirleri reye koyun sesleri.) 

REİS — Mevzuu müzakerenin lehinde ve aley
hinde müzakere cereyan ettikten sonra, verilen 
takrirler reye vaz'edilebilir. Müzakere yapılma
dan müzakere aleyhinde teklif verilemez. Ve reye 
vaz'edilemez, (Doğru sesleri) 
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ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu kanunun birin
ci fıkrasındaki (mecburi olan işleri görmezse ce
za görür) teklifini kabul etmiyoruz. Çünkü bu
nun içinde o kadar ağır işler vardır ki, birçok 
köyler 'bununla âmil değildir (köylü mecburi olan 
işleri kudreti olduğu hailde görmezse ceza görür) 
tarzında tadilini teklif ediyorum. Çünkü böyle 
mutlaka ceza görürse doğru olmaz. Hem kudreti 
harici'ndeki bir işi kendilerine tahmil etmek hem 
de senin neden kudretin yokmuş? Diye ceza ver
mek doğru değildir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Arka
daşlar, köye ait işler bu maddeyle ikiye taksim 
ediliyor. Birisi mecburi diğeri gayrimecburidir. 
Mecburi şeylerin kanuna dercedilmesine aklım 
ermiyor. Gerçi muvafıktır; fakat gayrimecburi 
şeyler için encümen alelusul bir kitap yazsa da 
köylere dağıtsa daha iyi eder. Grayrimccburi me
sai! ki, yani umuru mubahe isterseniz yapınız, is
temezseniz yapmayın dem ekliğin bu kanuna der
cinde n)e mâna var? Mademki isterseniz yapınız, 
isterseniz yapmayınız diyoruz. Onun için bu 
maddenin şu fıkrasına (Köye ait işler ikiye ayrı
lır.) diye kabul edersek aşağıda gayrimecburi olan 
işleri de tadadetmek mecburiyetinde kalacağız. 
Halbuki köye ait vazaif şunlardır diye tadadet
mek kâfidir. Binaenaleyh bu maddenin encüme
ne havalesini teklif ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi de encümen 
modası çıktı efendim. Rica ederim; yazdığımız ka
nun, Köy Kanunu, köylüler oukyaeak içine de 
yazdık ki, her köyde bir tane .bulunacak. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Nerede 
efendim? 

VEHBİ B. (Karesi) — Zatıâliniz okumıya-
caksınız köylüler okuyacak; ve köyde mevcut bu
lunacak, yani okuduktan sonra böyle muska gibi 
boynunda asacak değil A... Tabiî bir mahfaza için
de duvara asacak. Binaenaleyh köylülerin şu ka
nun mucibince yapmaları mecburi olan işlerle 
beraber isterlerse yapabilecekleri işleri de kendi
lerine ihtar etmek lâzımdır ve ona göre kanun; 
köylünün anlıyacağı şekilde fıkra fıkra yazılmış
tır. Belki fazıla fıkralar vardır. Lâkin köylü oku
duğu zaman anlamak için yazılmıştır. 

TALÂT B. (Kângırı) — Burada hükmeden
ler dedikten sonra (ve) ilâvtesi lâzımgeliyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Zaten o vardır, virgül 
konmuştur. Tabında, çıkmamıştır. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Köylünün 
isteğine bağlı olan işler de karar ile. 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet, köy derneği ka-
rariylc. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Evet, tes-
bit edildikten ve karar verildikten sonra bunlar 
da mecburi zümreye dâhil olurlar mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Olurlar efendim; kay
makamın rızası ile yani kaymakamın da rıza ve 
muvafakatini aldıktan sonra. 

REİS — Efendim, Mazbata Muharriri de nok-
tai nazarlarını izah ettiler. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'mı tek

lif ederim. 
Çorum 

Mustafa 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen ol kaldırsın... 
Aksini reye vazediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, dokuzuncu madde hakkında tadil 
takriri yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'e
deceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Köylünün mecburi işleri şunlar-
dır : 

1. Sıtma, sivrisinek tarafından aşılandığı ve 
sivrisinek de su birikintisinden çıktığı için köyün 
içinde; etrafında su birikintisi varsa her şeyden 
evvel bunu kurutmak, 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Hain
di Beyin tadil teklifi vardı. Onu reye vaz'etme
diniz. 

REİS — Tadilnamesi gelmedi efendim. Riya
set Nizamnameye merbuttur. 

TALÂT B. (Kângırı) — Reis Beyefendi, mad
denin heyeti umumiyesi müzakere olunsun. 

REİS — Müsaade buyurursanız maddenin 
heyeti umumiyesini okuyalım, heyeti umumiyesi 
hakkında naktai nazarlar tebarüz ettikten sonra 
fıkraları müzakere ederiz. 

2. Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek 
ve çeşme yapmak, köyün içtiği su kapalı geliyor
sa yolunda delikdeşik bırakmamak ve mezarlık
tan geçi}rorsa yolunu veyahut mezarlığın yerini 
değiştirmek. 
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3. ; Evlerde odalarla ahırları bir duvarla b ;" 
birinden ayırmak. 

4. Köyün her evinde kuyulu ve lâğımlı î 
(hela) yapmak ve köyün münasip yerinde • 
her kes için kuyusu kapalı veya lâğımlı bir (1 
lâ) yapmak. 

5. Evlerden dökülecek pis suların kuyu, çe 
me, pınar sularına karışmıyarak ayrıca akıp g 
mesi için üstü kapalı akıntı yapmak. 

6. Köyde evlerin etrafını ve köyün sokak'1;-
rını temiz tutmak,, her ev kendi önünü süpürme-

7. Çeşme, kuyu ve pınar başlarında gübre, 
süprüntü bulundurmayıp daima temiz tutmak. 

8. Köyün süprüntü ve gübreliğini köyden 
uzakça yol üstü olmıyan sapa ve rüzgâr altı yer
lerde yapmak ve herkese o .gübrelikten ayrı yer
ler gösterilmek. 

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

10. Köyün büyüklüğüne göre orta yerindo 
ve mümkün olamazsa kenarında hiç olmazsa 1 
meydan açmak. 

11. Köy meydanının bir tarafında ihtiyr 
meclisinin toplanıp köyün işlerini görüşmeleri iç' 
bir köv odası yapmak. 

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

13. Köyde bir mescit yapmak (yeniden ya
pılacak ise köy meydanının bir tarafına yapıla
caktır.) 

14. Köyde 'bir mektep açmak (yeniden ya
pılacak ise köyün en havadar bir tarafına yapı
lacak ve mekte'b'in her halde bir baibçesi konula
caktır.) 

15. Köy yollarının ve meydanının etrafına 
ve köyün içinde ve etrafındaki su kenarlarına 
ağaç dikmek (köylü her senle adam başına en az 
bir ağaç dikecek ve bu ağaç tamamen tutup ye
şilleninceye kadar ağaca bakacak, dikilmişlere 
hayvanların sürünerek ve çevirerek zıarar ver
mesinin önünü altaıak için etrafına çalı çırpı sa
rılıp, muhkemce bağlıyacaktır.) 

16. Köy korusunu muhafaza etm'efc. 
17. Köyden Hükümet merkezine veya konu

şu köylere giden yolları kendi sınırı içindeki 
kısmını yapmak ve onarmak ve yollar üzerin
deki küçük hendek, derelerin üsltlerine ağaçtan 

köprü yapmalk ve yol üzerinde gelip gitmeye 
zorluk verecek şeyleri kırmaik, kaldırmak, (bir 
yol üzerindeki işlerin köyden köy sınırının bit
tiği yere kadar olanı o köyündür) 

18. Köy halkından askerde bulunanların ve 
bakacağı olmıyan öksüzlerin tarlalarını bağ ve 
bahçelerini (itmece) yoMyle sürüp ekmek, har
manlarını kaldırmaik. 

1'9. Köy namına 'bakkal, aralbacı dükkân
ları yaptırmak. 

20. Köye ortaklama, sığırtmaç, danacı ço
ban tuttaıak. 

21. Köyde insanlarda salgın ve bulaşık bir 
hastalık çıkarsa o gün bir adam yollıyarak Hü
kümete han er vermek (bu haber üzerine kaza
dan memur gelinceye kadar hastanın yanma ba
kacaklardan başkalarını sokmamak lâzımdır.) 

22. Köy hayvanlarında salgın ve bulaşık bir 
hastalık görülürse o gün bir adam yollıyarak 
Hükümete haıber vermek (fbu haiber üaerine ka
zadan bir memur gelinceye kadar hasta olan 
hayvanı basta ollmıyanlar arasından ayırmak ve 
ahırı kilitleyip başka hayvan sokmamak iâ'zım-
Telir.) 

23. Köyde su basimalsa olursa birleşerek se-
Hn yolunu değiştirmek. 

24. Ekine, mahsule, yemişli yemiş'siz ağaç
lara, bağlara, bahçelere zarar veren kuşları'; bö
cekleri, tırtılları öldürmek ('bunun için hangi 
türlü kuşların ve böceklerin hangi zamanda ve 
nasıl öldürülmesi lâzımgeldiği Hükümetten so
rulacak ve nasıl öğretilirse öylle yapılacaktır.) 

25. Mecburi olmadıkça yol üzerine vs hal
kın kolaylıkla gelip geçmesine dokunacak 
"^yter koymamak'? 

26. Birdenbire yıkılarak altında adam ve 
hayvanat kalacak derecede çürümüş veya' 
^skiıriiş duvar veya damları bir sakatlık çı
karmaması iıçin yıktırmak veya tamir ettir
mek. 

27. Köy 'ortasında halkın kalabalık za
manında at koşturmamak; 

28. Muhafazasına mecbur oldukları yır
tıcı ve azgın hayvanları başı boş salıverme
mek ; 

29. Devlet parasını kıymetinden aşağı 
a'ldırtmamak, 

30. Bir adamın suda veya başka su
retle boğulmak gibi başına bir felâket gelirse 
onu kurtarmak elimdeyken yardım etmek. 
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31. Köyde köylünün hastalığına sebebo-
loealk kadar çürümüş ve kolkmuş meyva ve 
sair şeyleri sattırmamak (Bu gibi şeyler zap 
tolunur, köyden dışarı götürülür.) 

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

33. Bir yeri kazarak başkalarının hayvan 
ve davarının düşüp ölmesine ve sakatlanması
na sebebolmasına meydan vermemek, 

34. Köy dernekleri tarafından müşahitlik 
için çağırınca her halde gelmek ve eğer ge-
lemiyecek, kadar mazereti varsa bildirmek, 

REİS — Şükrü Bey, maddenin heyeti umu 
miyesi hakkında mı, yoksa fıkralar hakkmd? 
mı söz söyliyeeefcsiniz ? 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Heyeti umumiyesi 
hakkında efendim. Efendim, maddenin heyeti 
umumiyesi hakkında deminki ifadatıma de
vam etmiş oluyorum. Arz ettiğim gibi ka
nunlar kabiliyeti tatbikıyeyi haiz olmazsa veya 
tahammül ediletoıiyecek • kadar fazla bir küf-
fet tahmil ediliyorsa mükellef olan o iadam 
o vazife karşısında irkiliır ve her halükârda 
yapmak istediği halde yapmamak cihetini ilti
zam eder ve yapabileceklerini de ihmal eder 
Bu maddede zikredilen fıkarat, hiç şüphe yok 
ki, memleketimiz için en ziyade şayanı arzu 
ve en iptidai i'htiyacattandır. Mâruzâtımdan 
bunu arzu etmediğim mânası çıkmasın. Ben 
denizin maksadım yapılan kanuna ancak şiim-
dilik yapılaJbileeek şeyleri dereedelim ki, ya
pılması lâzımgelen şeyleri yapmayıp Ihma1 

ederek kanunu bir kaşeye atmaya köyHiv" 
icbar etmiş olmıyalım. Şimdi okunan ve (\3^ 
fıkrayı î/htiva eden şu maddede şüphesiz d^-
hal yapılabilecek bir kışımı vardır.. Bunla^ 
tefrik 'edelim veyahut isterseniz tamam^r 
dercetmekle beraber meclisi umumilere salâ
hiyet verelim ve diyelim ki : iş bu fıkarattan, 
fa'lan, falan, falan fıkralar bu sene zarfında 
yani kanunun mevkii tatbüka konduğu ta
rihten itibaren bir sene zarfında mecburi ola
rak- yapılacaktır. 

Efendiler, bâzı yerler vardır ki, oralarda 
senelerce çalışıldığı halde her eve bir hela 
yanmak ve yantırmak mümkün olamamıştır VP 
yine öyle köyler vardır ki, efpndiW 
en cebbar 'kumandanlar oraya iki defa 
her eve hela yaptırmış olduğu halde yine 

yıkmışlardır ve nihayet fırkasıyla oradan ge
çen komutan şu köylüye hela yaptırabilene 
ben Peygamber diyeceğim, demiştir. Onun 
için bu kadar müşkülâta bu kadar aiksülâmele 
mâruz kalan idare memurları da bulunacak
tır. Onları da müşkül mevkide bırakmama
lıdır. Yani bu fıkarat içerisinde olanlardan 
'hangileri bir sene zarfında yapılabilecektir? 
Bunun tâyinini meclisi umumilere bıraka
lım. 

ALI RIZA Ef. (Amasya) — • Onu kendi
leri yapsınlar. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ondan sonra 
(muhtar ve köylü bunları yapmakla ve muh
tar da /yaptırmakla mükelleftir. Aksi takdirde 
ceza ile tecziye olacaktır. Sonra bunlara ne 
kadar zaman zarfında başlanacağı ve ne kadar 
zaman zarfında ikmal edileceğe hakkında bu
rada sarih bir cümle yoktur. Binaenaleyh bir 
muhtarı; idare memuru 2 ay sonra o köy-

' deki helaları kamilen yaptırmadın veyahut 
da su birikintilerini kurutmadın diye tecziye 
edecek mi? Sonra efendim, meselâ beş ay 
sonra, siz köyünüzün mektebini yaptırmadı*-
nız diye tecziye mi edecek? Binaenaleyh beş 
ay zarfında bunlar yapılmadı d;*ye muhtar da 
köylüyü tecziye mi edecek? Yani aşağıdaki 
maddeyi mahsusa mucibince bir lira ceza ve
riniz mi diyecek, veyahut da köylüyü bu hu
susa ne kadar zaman zarfında sevk edecektir? 
Hülâsa burada bunlar hakkında hieJbiiır sarahat 
yoktur ve tasrih eden hiçbir fıkra yoktur. 
Onun için buna göre tanzim edilmek üzere di
ğer tadil teklifleri ile beraber bu maddenin en
cümene gitmesb'ıni teklif ediyorum. Hiç olmazsa 
encümenden kabiliyeti tatbikiye! hayatiyeyi 
haiz bir şekilde gelmiş olur. Efendiler, bilüı-
yorsunuz ki, havalen gayet müfidolan şeyler 
derhal sahai tatbika ve sahai fiiliyata kona
maz. Ankara 3 - 4 seneden beri blillhassa Hükü
metin murakabesi tahtında çalışıldığı halde 
istasyona kadar olsun el'an ağaç yetiştiremedi. 
Sonra Ankara'da bir kimse evine gidebilmek 
•için Hakkelinsaf söylemeli ki, Allah'ın emaneti
ne kendisini tevdi ederek gidebilir. Yoksa. 
herkes evine giderken bir su borusundan dam-
lıyan bir çiırkef, atılan bir bulaşık suyu ile 
banyo etmesi melhuzdur. Binaenaleyh henüz 
Ankara'da tatbik edemediğimiz birçok şeyleri 
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köylüye teklif etmek -ve bâr tahmil etmek 
doğru değildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, çok rica 
ederim. Müzakerenin mecrası yolundaki madde 
ve fırkalar üzerinde müzakere cereyan eder. Şu
nu yapamazlar bunu yapamazlar. Bunu kaldıra
mazlar, bunu edemezler diye söyliyecek olursak 
beyhude vakit kaybetmiş oluruz. O halde hiçbir 
şey yapılamaz. Demin kasabalara inhisar ediyor 
diye kıyamet koparttık. Şimdi de köylüler nasıl 
yapacaklar diyoruz, O halde köylerimiz nasıl mâ
mur olacak ve nasıl asri olacaktır? Tekrar arz edi
yorum; şunu yapamaz, bunu edemezler dersek 
hiçbir şey yapılamaz ve hiçbir şey yapamayız. O 
'halde ahaliyi kendisine bırakalım. Sonra rica ede
rim; Belediye Kanununda gördük (50) senede şu 
yapılacak, bu yapılacak diyor. Derhal yapılacak 
demiyor. Nitekim 39 ncu madde; ağalar derneği 
köy işlerini en ziyade lâzım olandan başlıyarak 
bir sıraya koyar ve birisi yapılıp bittikten sonra 
diğerlerini de .sıra ile köylüye gördürmeye çalışır 
diyor. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Fakat ne kadar zaman 
zarfında? 

- VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, ne kadar 
zaman zarfında yapılacağını ne ben ve ne de za-
tıâliniz bilir. . Allah'tan başka kimse bilmez. Bi
naenaleyh burada şimdi köyün mutlaka vazifesi 
meyanında olan şeyler sırasiyle şunlardır demek 
mi lâzım? Meselâ bunlardan evvelen bataklık me
selesi. Halbuki bataklık olmıyan köylerde batak
lık yok ki, kurutulsun. Sonra bataklık olsa bile, 
Ibüyük bir bataklık değil ki, âdeta su birikintisi 
şeklinde olan şeylerdir. Bataklıklar derecesine gö
redir. Bunlar da meclisi umumiye, idarei umu-
miyeye aittir. Binaenaleyh fıkralara .geçmeme
lidir. Bu fıkra büsbütün köyün iktidarı haricin
de ise arz ettiğim gibi meclisi umum iyeye ait
tir. Yok, değilse ve icabında yapabilirse yine kö
yün mecburi veya ihtiyari işleri m'eyanındadır. 
Hulâsa bu böyle cereyan eder. (Doğru sesleri.) 

REİS — Efendim, Fuat, Zeki, Mustafa, Meh
met, Halis Turgut, İhsan, Ahmet Saki, Osman 
Beyler söz istediler. Eğer efendim, bu zevat fık
ralar hakkında söz söylemek istiyorlarsa, fıkralar 
hakkında söz vereyim. Yok eğer heyeti umumiyesi 
hakkında söz söyliyeeekler ise Riyaset bunları tes-
bit edecektir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey! Kanunun ru
hu olan meseleyi müzakere ediyoruz. Halbuki ise 
ekseriyet yoktur. 

REİS — Rica ederim, müzakere cereyan edi
yor. Karar reye vaz'edilmiyor. Bunu dışardaki 
arkadaşlardan rica etseniz daha iyi olur. (Devam 
sedaları). 

Dr. FUAT B. (Kırkkilise) — Efendim, de
min heyeti umumiyesi hakkında müzakere icrası 
kabul edildi. Eğer heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere cereyan edecekse bendeniz de heyeti 
umumiyesi hakkında söz söylerim. Fıkra fıkra 
söylenecek fıkra hakkında söyleyim. 

REİS — Şu halde fıkra, fıkra müza/keresini 
reye vaz'edeceğim. Kalbul buyuranlar lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
dtmiyenler lütfen ellerini kaldırışın. Fıkra fıkra 
müzakeresi ka'bul edildi. 

MUSTAFA FEYZİ E l (Konya) — Fıkralar 
hakkında söz isterim. 

REİS — Efendim, söz zaten sıraisiyle yazıl
mıştır. 

Fıkra 1. — Sıtıma, sivrisinek tarafından aşı
landığı ve sivrisindk de su birikintisinden çık
tığı için köyün içinde, etrafında su birikintisi 
varsa her şeyden evvel 'bunu kurutmak. 

Dr. FUAT B. (Kurkkilise) — Muhterem ar
kadaşlar, gerek Hükümetin teklifinde, gerek en
cümenin tek'lifind'e köylünün mieciburi işleri me
yanında ilk defa sıtmanın mevzuubalhisolması 
çok şayanı şükrandır. Malûmuâlinrz memleketi
mize ittifakı1 murabba namiyle bir zümre bücuım 
'etmişti. Oena/bı Hakkın inayeti ve millettin az-
müiradeısiyle 'bunları defettik. Şimdi ikinci bir 
ittifaki murabba karşısındayuz. Bunlar dört baş
lı bir ejderha halindedir. Sıtma, frenıgi, verem, 
trahom. Bunlardan en mühimimi de sıtmadır. Ben
deniz sıtma hakkında, arkadaşlanımila beraber 
bir teklifi kanunide bulunduım. İnşallah bu. tek
lif kalbul edildiği takdirde, şimdiye kadar bize 
saldırmış olan bu düşmanı da memleketimizden 
tard ve defederiz. Halkımız, sııhhati t amme için-' 
de refah ve saadete nail olur. Arkadaşlarımız
dan bir faşımı bu sıtma maddesindeki bataklık 
kurutulması meselesinin mümkün olmadığından 
b aksettiler. Efendiler, uzun uzadıya gitmeye lü
zum yoktur. Şurada (Kalaba) denilen bir köy 
vardır, iki çeşmesi varıdır. Bu çeşmenin ayakla
rında teraküm etmiş küçük sular vardır. Yek-
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•nazarda üzeri gayet pis ve yosun tutmuş şekil
dedir, işte burası tamamiyle sivrisineklerin yu
murtalarının bulunduğu bir yerdir. Oradan siv
risinekler çıkıyorlar ve sıitnıalılardan mikrop 
alıyorlar ve bütün köye ve hattâ Ankara'ya da 
ısirayet ettiriyorlar, Binaenaleyh efendiler, bü
tün köylü değil, bîr köylü bir saat zarfında o 
mevcut bataklığın barkını açsa bütün o mikrop
lar ve pislikler ortadan kaybolacak ve oradaki 
suyu tarlalara akıtmış olacaktır. Ve binaenaleyh 
orası da meimJbai maraz olarak kalmıyacakltır. 
Burada .mevzuubahJsıolan madde büyük baltaklık-
lar hakkında değildir. Küçük birikintiler hak
kındadır. Büyük bataklık olan yerlerde Hükü
mete, nafıaya teveoeü'h eden 'birçok vaizifeler 
vardır, inşallah sıtma hakkındaki teklif ettiğim 
teklifi kanuninin müzakeresi kabul edildiği za
man uzun uzadıya kurutma çareelri de arz ede
ceğim. Bendeniz, hu maddeyi çok muvafık bulu
yorum. Bu, köylünün pek güzel olarak yapacağı 
işler hakkındadır. Münakaşaya bile değeri yok
tur. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendim, bendeni
zin siöyliyeoekierimi beyefendi söylemişlerdir. 
Yalnız Mazbata Muharririnden bir şey sioraca-
ğım. Su birikintisi varsa bunu kurutmak ieafbe-
der. Aca'ba bunun derecei ihata ve nisıbeti ne
dir? Köyün etrafında küçük bataklıklar varsa 
onu da kurutacak mıdır ? 

VEHBİ »B. (Kane'sü) — Efendim, zannede-
rlmıki ((birikinti) tâbiri Türkçe bir tâbirdir ve 
hattâ köylülere aidolduğu için biz bu maddelerin 
içine 'esbabı ımracilbesinli de yazdık. Su birikin
tisinden sivrisinek olur, sivrisinek de, sıtmayı 
aşılar diye uzun uzadıya yazdık. 

Dr. FUAT B. (Kırklareli) — Çok güzel 
lefemidim. . 

Dr. MUSTAFA B. (Çorufm) — Şimdi 'efen
dim, fıkrada evvelâ esbabı ,mıucüb'e yazılmış. 
Belki bu, köylüler için lâzımdır. Onun için 
bendeniz, buna itiraz etmek istemem. Yal
nız fıkrayı daha ilmî bir şekle icra etmek 
için, sıtma sivrisinek tarafından aşılandığı ve 
sivrisinek de su birikintisinden çıktığı için de
mektense sivrisinek de su birikintilerinde barın
dığı ve ürediği için delmelidir. İkincisi;, kö
yün içinde ve etrafında su birikintisi varsa 
her şeyden evvel bunu kurutmak lâzımdır de
niliyor. Tabiî su birikintileri bulunduğu mev-
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kiin hududunu tâyin etmek lâzımdır. Bu biri
kintiler, ya köyün içinde veyahut etrafında 
olur. Köyün etrafı deyince ne anlaşılır? Biz 
zaten yukarıda köylere ait bir sınır tâyin et
tik. Sınır dâhilinde olan birikintilerin kaffesini 
kurutmalıdır değil mi efendim? Mâlûmuâliniz 
sivrisinek olduğu zaman yani köyün içerisinde
ki her hangi bir yerde olan sivrisinek köyün 
içerisinde veyahut her hangi bir çiftliğindeki 
bir insanı tfelkin ledereik, • a!şıirya>nak ısıtma ya
par ve bu sivrisinekler 'her tarafa sıtmayı 
nakledebilirler. Binaenaleyh hududa.! mu-
ayyenesi olan şeylere su birikintisi tâbir edi
yoruz. Bu birikinti köy sınırının heyeti umu-
miyesi dâhilinde bile olsa onu kurutmaya mec
burdur. Fuad Beyefendinin buyurduğu gibi 
hakikaten o kadar şeyler vardır ki büyük tah
ribat yapar. Yani bu gibi şeyler iki - üç kişinin 
çalışmasiyle izale edilebilir. Buna göre bir tak
rir veriyorum. Lütfen bunu kabul buyurunuz. 

ÇİFTÇİ MEHMED FUAD B. (Kastamonu) 
— Efendiler, bu Köy Kanununun düşünülme
si, yapılması hakikaten şayanı şükrandır. Bi
rinci maddede arz ettiğim veçhile köylüye 
aidolduğundan dolayı hissiyata kapılarak müna
kaşaya girmiyelim. Belediyelere şehirleri imar 
etirmek için Müsakkafat Vergisinin rub'u Te
mettü Vergisinden de yüzde yirmibeşi tecavüz 
etmemek şartiyle zamimeten vergi tarhını kabul 
ettik. Bu mecburiyet maddesi de kabul edildi. 
Ondan sonra aşağıda tesbit edilen mevadı yap
madığı halde bir ceza görecektir. Efendiler, An
kara'nın ümran ve terakisi için beşyüz bin lira 
verdiğimiz hailde, köylü açin ne düşünüyoruz ve 
Ankara'da yapılmıyan tanzifatı köylüyü yap
maya icbar ediyoruz. Mecburiyet yoktur. Köylü 
bu kadar yapabiliyor. Ankara şu bataklıkları 
niçin kurutmuyor, köylü, kendi etrafındaki 
bataklıkları nasıl dağıtacak, su sızıntısını nasıl 
yapacak? Madem ki bu Hükümet Halk Hükü
metidir. Şehirde yaşıyan da candır. Köylerde 
yaşıyanlar da candır. Köy meclislerine, köy hu
dudu dâhilinde olanlarda Müsakkafat Vergisi
nin rub'unu, Temettü Vergisi varsa onun da o 
nisbette zamaim yapabilmesi salâhiyetini veri
niz. Ondan sonra cezayı tertibedebilirsiniz. Köy
lü vergisinden âcizdir. Yumurtasından vergi al, 

• giyeceği lellbiseden varigii tali, köylünün ka
pısını yık, sonra şeddadi şehirler yap, 
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bu olamaz efendiler. Mademki bu vergiyi alı
yorsunuz. Onların da köylerini imar için bir 
kolaylık göstereceksiniz. Hakkıdır, hakkı hayatı 
vardır. 

MUSTAFA B, (İzmit) — Köylü yaşasın, 
hasta olmasın diye bu madde yapılıyor. 

MEHMED FUAD B. (Devamla) — Sonra 
bir şey arz edeceğim. Bendeniz hatip değilim. 
Kusuruma bakmayınız, fakat fazla şey söylen
diği vakit benim yanlış söylediğimi görürseniz 
gelip bu kürsüden tashih edersiniz. Nizamı, in
tizamı Makamı Riyaset idare eder. Sual ce
vapla olmaz. Mademki muhavere yasaktır. O 
halde her hangi arkadaşım bendeniz yanlış söy
ler ve yanlış serdi mütalâa ediyorsam çıkar bu 
kürsüde o yanlış sözlerimi cehreder. Nizamna-
mei Dahilînin muhafazasından Makamı Eiyaset 
mesuldür. Bu husus köylünün hayatına taallûk 
eden meselelerdir. Bunu birtakım münakaşalar
la kapayıp geçmek revayı hak değildir. Eica ede
rim, iyilik yapalım derken kötülük yapmıya-
lım. 

EECAİ B. (Ordu) — Efendiler, memleke
timizde bataklıkların ve su birikintilerinin iza
lesi ile şüphesiz sıtmayı bir dereceye kadar 
izale edebiliriz. Fakat efendiler; bundan daha 
ziyade memleketi kasıp kavuran frengi hasta
lığı vardır. Bu frengi hastalığı için hiçbir mad
de görmedim. Bendeniz köy halkı içerisinde bir 
aile tanırım frengi hastalığına müptelâ olmuş 
ve bu hastalık ailesine, çocuklarına, hattâ kom
şularına da sirayet etmiştir. Hükümete, Hükü
met tabibine ihbar edilmemiştir. Memlekette, 
bilhassa frengi hastalığına müptelâ olan köy
lerde Hükümet tâbiblerine değil, kendine birta
kım tabib süsünü veren üfürükçülerle vakit ge
çirmektedir. Onun için bendeniz bunu çok mü
him görüyorum. Yirmibirinci fıkrada görüldü
ğü üzere köyde salgın ve bulaşık bir hastalık 
çıkarsa derhal Hükümete haber verilecektir. 
Halbuki frengi hastalığına müptelâ olanlar 
şüphesiz köylerde şuralarda buralarda geziyor
lar. Onun için bendeniz yirmibirinci fıkranın 
tadilini şu suretle muvafık görüyorum. (Köyde 
frengi hastalığına müptelâ olanlar...) 

REİS — Efendim, müzakere birinci fık
ra hakkında cereyan ediyor. 

RECAİ B. (Devamla) — Heyeti Umumi-
yesinden bahsediyorum ve bir tadilname veri
yorum. 

REİS — Recai Bey. O fıkra geldiği vakit 
sözünüz mahfuzdur. Efendim, müzakerenin ki
fayetine dair takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fıkranın reye vaz'ını ve 

ikinci fıkraya geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Birinci fıkranın müzakeresini kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
edeceğim, müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. İki ta
dil teklifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
'Biıriineii fıkramın şelkiM âtide ibahrirlini ıte'kllif 

eylıerlim. : 
Sıtma, ısivriıskuelk ıtanafmd'an laşıfkındığı ve 

sivnisiinak ide su Ibirilkiınltiıler'inide .barındığı ve 
ürediği iiıçiin ther ışeydıeın 'evvel köy ısınırı dahi
lindeki ;su Ibirİkintiiler'M (kuruitm'alk, 

Çorum 
Mustafa 

Riyaisıetii öeiliileyie 
Birliocli fıkradaki (Su birikintisi) 'ibaresinin 

(köylünün nıe yapabileceği ufak. su birikintisi) 
suretinde tâdilini ıtelkliıf leyledim. 

Adamla 
Mehımıed Keımaıl 

REİS — Efendim, itâdilnaimeller şeklim he
yeti umumiyetine aittir. Kemral Bey ısu bıMkün-
bisd tâbiri yerine uıfak ,su birikintisi, yani köy
lünün yapabileceği ufak şekilde dlaın su b'irikiin-
bilıeni denmeisiini teklif ediyor. 

HALİL B. (Zonguldak) — Seyhan, Cey
han mevzuubahs değil. 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Aksini reyinize vaz'ede
ceğim. Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Alınmamıştır. 

Mustafa Beyin şekle aidolan takririni reyi
nize vaz'ediyorum. 

(Mustafa Beyin takriri tekrar okundu) 
ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ VEH

Bİ B. (Karesi) — Bunu kabul ediyoruz efen
dim. 

REİS — Efendim, bu takriri Encümen de 
kabul ediyor, birinci fıkrayı bu suretle kabul 
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edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ede
ceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Bi
rinci fıkra bu suretle kabul edilmiştir. 

Fıkra 2. — Köye kapalı yoldan iiçdıleeek su 
'getirmek 've çeşme yaıpmialk, köyün içıtiğ'i su 
kapalı geliyorsa yolunda delik deşik 'bırakma
mak ve mezarlıktan 'geçiyorsa ya yolunu veya
hut [mezarlığın yerini değiştirmek. 

REİS — Müsaade buyurursanız efendim, her 
fıkra hakkında söz almış olanların sırasını mu
hafaza letaıek müşkül oluyor. Her fıkra 'hak
kında ayrıca söz vereyim. 

Bu fıkra hakkında söz istiyen var mı? (Ka
bul sesleri) 

ZEKİ B. (Gü'müşane) — Müsaade 'buyurun 
efendim. Muhterem arkadaşlar! Bâzı köylerde 
pek fıeci vukuata şaftıidolursunuz. Malûfmuâli-
niz köylerde ekseri meydanlarda açık kuyular 
varldır. Bendeniz baktım ki hu, mecbur veya 
gayrimeclbur olan maddelere kommajmıştır. 
Lâakal 00 ısantim irtifaında <o kuyuların ağızma 
bir duvar çevrilmelidir; bu kuyuların içerisine 
birçok çocuklar düşmüştür ve sonra ibirçok pis 
akıntılar o kuyuların içerisine akmıştır. Bu
nun için köylerdeki nezafeti muhafaza edebil
mek v)e çocukların hayatını muhafaza edebilmek 
için köylerdeki kuyuların ağızlarına bir arşın 
boyunda duvar önm<ekv (Bilezik sesleri) Evet 
efendim bilezik yapmalıdır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Müsaade bu
yurur musunuz? Bir kere burada kuyu mev-
zuubahis değil, bu fıkra getirilecek suların na
sıl getirileceğine dair fıkradır. IBurada 'bende
nizin teklif etımek istediği şudur : Diyor ki. kö
ye kapalı yoldan su getirmek ve çeşme yapmak 
ve suyun geçtiği yer kapalı ise delik deşik bı
rakmamak, ve mezarlıktan geçiyorsa şöyle, böy
le yapmak... halbuki ıgelen ısuyun yalnız mezar
lıktan gelmiesi onu telvis etmez. Ondan gayrı 
olarak süprüntülük îbir İde' 'gübrelik vardır. Ya
ni daha doğrusu gelen suya mevaddı uzviyenin 
karışması ve orada inlhilâl etmiş lolması orada 
suyu gayrisıhlhi bir hale getirir. Binaenaleyh 
'burada delik deşik (bırakmamak ve mezarlık tâ
birinden sonra süprüntülük, «gübrelik tâbirini 
ilâve etmek, daha muvafık, daha fennîdir. İkin
cisi, diyor ki : Mezarlıktan 'geçiyorsa ya yolu 
veyahut mezarlığı değiştirtmek. Gelen suyun 
ımiecrasmı1 değiştirmeyi anlanım. Fakat diyor ki, 
mezarlık kaldırmak; mezarlığı kaldırmak de

yince mevaddı uzviyenin" heyeti fumumiyesini 
oradan kaldırıp atamaz. Yani oraya defnetmez
ler ve mezarlık olarak kullanmazlar. Fakat me
vaddı uzviye orada (mevcuttur. Ve suyun içerisi
ne daima karışacaktır. Binaenaleyh bendeniz 
'bir doktor sıfatiyle diyorulm ki, bu kalbili tat-
!bik değildir. Hulâsa, suyun yolunu değiştir-
ımek lâzımdır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim köylüde medbur ve 'gayrimecfbur olmak üze
re tahmil edilen vazaif ve kendilerinin sıhhat-
leriyle alâkadar olan ımesail olduğu için bittabiî 
şayanı arzu bir şeydir. Fakat teklifin ve temen
ninin dahi mümkünattar olması lâzımdır. Bina
enaleyh köylüye mecburiyet tahmil eden bu fık
rayı yapmadığı takdirde ceza tehdidi karşısında 
bulunduran mütaakıp maddelere göre tetkik et
melidir. Köye kapalı yoldan su getirmek mec
buridir ve çeşme yapmak mecburidir. Köylü iç
tiği su kapalı geliyorsa bunda delik deşik bırak
mamak mecburidir. Yol mezarlıktan geçiyor
sa, ya su yolunu tebdil etmek veya mezarlığı 
kaldırmak mecburidir: İşte fıkra budur. Köyün 
ifaya mecbur olduğu şu işleri yapmadığı takdir
de ceza göreceğinin bundan evvelki maddeyle 
tasrih edilmiş bulunmasına ve ceza miktarının 
dahi kırkikinci ve matufun aleyhi olan 27 nci 
maddede birinci defasında yüz kuruştan beş yüz 
kuruşa kadar olmak üzere tesbit edildiğine göre 
Türkiye'de her. köy - isterse menba suyuna 
18 saat mesafede bulunan bir köy olsun - su ge
tirmeye mecburdur. Halbuki getiremez, benim 
Karesi bile getiremiyor^ Binaenaleyh bu cezayı 
vermeye mahkûmdur, demektir. Binaenaleyh 
bu işin kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. Maksat-
sa bu değildir. Yani civarında köyün getirebi
leceği su menbaları olduğu takdirde bunları 
getirmesi mecburidir. Getirmiyenler de cezayı 
görecektir. Maksat budur. Su gelmesi imkânı 
olmıyan köye nasıl böyle bir mecburiyet tahmil 
edebiliriz? Böyle köylerimiz çoktur. Kuyuları 
vardır, fakat memba suyu yoktur. 

HİLMİ B. (Artvin) — Çok köyün kuyusu 
da yoktur, memba suyu da... 

AHMET SÜREYYA B. (Devamla) — O da 
olabilir. Kuyu suyu var. Fakat memba suyu 
yoktur. Fakat köylünün memba suyu getirerek 
çeşme yapması mecburidir. Şu fıkra mecbur kıl
mıştır ki bu imkân haricindedir. Bunu köyün 
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değil şehrin bile yapması imkân haricindedir. 
Fakat maddei kanuniye kanun olduğuna naza
ran, hükmü katı olduğuna nazaran ve mütaakıp 
maddeler veçhile bu icra edilmediği takdirde 
her halde ceza tertibedileeeğine nazaran bu tek
lif malâyutak ile köylüyü her ne olursa olsun 
katiyen mahkûm etmek demektir. Onun için 
fıkrayı bu icabet ve ihtiyacata göre tadil etmek 
lâzımgclir. Telhis ediyorum; fıkra şöyfe olacak: 
(Köyün çeşmesi varsa delik deşik su yollarını 
kapamak, mecburidir ve su yolu mezarlıktan 
geçiyorsa mecrayı tebdil etmek veyahut mezar
lığı değiştirmek) demelidir. Çünkü bunlar 
mümkürattır, anlarım. Fakat köyün çeşmesi 
yoksa - burada olduğu gibi - her halde çeşme yap
mak mecburidir.. Hayır arkadaşlar; sureti mut-
lakada değil efendiler. Civarında memba suyu 
varsa ve köylünün getirebilmesi mümkün olacak 
derecede yakın bir yerde ise burada mecbur 
tutulsun, zararı yok, fakat köyün 15 saat uza
ğında bir su varsa yani civarında yok da kuyu 
ile o köy ihtiyaeatı temin ediliyorsa her halde 
ve illâ çeşme getirecek demek bilmem ki nasıl 
olur? Çünkü, bu madde bunu diyor. Binaena
leyh bu fıkranın buna göre tebdil edilmesi için 
Encümene iadesini rica ederim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Arka
daşlar, bendeniz kürsüye encümenden bir sual 
sormak üzere çıktım. 

Mecburi olan mevad ifa edilmiyecek olursa 
bundan mesul olan köy heyeti ihtiyariyesi midir, 
yoksa köyün heyeti mecmuası mıdır veyahut da 
ferden ferda her birileri ayrı ayrı mı mesuldür ? 
Çünkü birtakım vazife vardır ki meselâ 3 ncü 
maddede evlerde odalarla ahırları bir duvarla 
ayırmak mecburidir. Pekâlâ şu mecburiyeti ifa 
etmiyen mesul olacak, ceza görecek. Bu cezayı 
kim verecek heyeti ihtiyariye mi, yoksa ev sa
hibi mi? Aşağıda gelen ceza maddesi bunları 
tutmuyor. Binaenaleyh Encümen Mazbata Mu
harriri Bey bu hususta izahat versinler. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, her halde 
yine otuzdokuzuneu maddeyi bir defa zapta ge
çirmek icabetti. Hoca Efeindi de okur. Madde 
39. — Ağalar Derneği köy işlerini en ziya
de lâzımolandan başlıyarak bir sıraya ko
yar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hep
sini köylüye gördürmeye çalışır) Binaenaleyh 
köy fevkalade sıtmalıdır. Evvelâ bataklığı ku

rutur. Sıtma yoktur, emir de varit değildir. 
Çeşme yoktur. Civarında da su vardır ve her 
halde memba suyu kuyu suyundan yüz bin kere 
iyidir, daha ııafidir, daha sıhhidir. Binaenaleyh 
bunu getirmeye köylü karar verir, arzu ederse 
ihtiyar meclisi karar verir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hayır, 
yapmak mecburidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim, otuzdo
kuzuncu maddeyi lütfen okuyun! 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Ben 
okuyayım da siz dinleyin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Ben okudum. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hayır 

ben okuyayım da siz benim ağızımdan dinleyi
niz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Binaenaleyh yapı
lacak işler meyamnda yapılması mümkün olur
sa yani çeşmeleri yoksa, çeşmeleri yapılacaksa 
gayet tabiîdir .ki yaptırırlar. Su yok, yol üze
rine emir vâridolmazki. yani bu varit değil, 
ben bunun vahime olduğuna kaanilm. Binaena
leyh kuyu ile temini maslahat ederler, temini 
ihtiyacederler. O vakitte Zeki Beyin teklifi 
varit olur. Etrafına bilezik yaptırmak lâzımge-
lir ki, çok muvafık bir şeydir. Yani memba su
yu bulunmayıp da kuyu bulunan yerlerde ku
yuların ağzına bilezik konur. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS —• Efendim, kifayeti müzakere teklifi 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fıkranın reye vaz'ını ve 

mütaakıp fıkraya geçilmesini teklif ederim. 
Zonguldak 

Halil 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reye koyacağım. Kâfi 
görmiyenler ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi 
görülmüştür. Tadil takrirlerini okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Fıkranın berviçhiâti tahririni teklif ederim. 
«Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek ve 

çeşme yapmak, köyün içtiği su kapalı geliyorsa 
yolunda delik deşik bırakmamak ve mezarlık
tan veya süprüntülük ve gübrelikten geçiyorsa 
yolunu değiştirmek.» 

Çorum 
Mustafa 
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Riyaseti Celileye 
İkinci fıkraya berveçhiâti cümlenin ilâvesini 

teklif eylerim. 
Köylerdeki kuyu ağızlarına bir arşın yüksek

liğinde bilezik yapmak. 
Gümüşane 

Zeki 

Riyaseti Celileye 
Fıkranın nihayetinde (değiştirmek) kelime

sinden sonra ve kuyudan su içmek mecburiyeti 
varsa kuyunun etrafını suni göllerden ve pislik
ten vikaye etmek. 

Adana 
Zamir 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey! Müsaade 
buyurursanız takririmi iki kelime ile izah ede
yim. Efendim, bendeniz zannediyorum ki ; 
köylerimizde yüzde elli nisbetinde kuyu suyu 
içinler vardır ve başka su içmiyorlar. Getirme
leri de mümkün değil. Bunun için kuyudan su 
içmek mecburiyeti karşısında kalan yerlerde ku
yunun etrafında öyle bir vaziyet hâsıl oluyor 
ki pislik hâsıl oluyor. Bataklık oluyor. Man
daları filân sokmak için suni göller yapıyorlar. 
Binaenaleyh bu cihetlerinde nazarı dikkate alın
ması için bendeniz bir takrir verdim kabulünü 
rica ediyorum. 

Dr. FUAT B. (Kırkkilise) — O da su bi
rikintilerinden ibarettir. 

REİS — Efendim, Çorum Mebusu Mustafa 
Beyin teklifleri ikinci fıkranın tamamen şekline 
aittir. Fakat ilâve tadilât icrasına dair de di
ğer bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
(2) nci fıkranın berviçhiâti tadilini teklif 

eylerim : 

Köy civarında gelmesi kolay kaynak suyu 
varsa kapalı yoldan köye gitirmek ve pmar yap
tırmak, ilâh suretinde) 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

REİS — Zeki Bey, kuyu ağızlarına bir arşın 
irtifamda bilezik örülmesini teklif ediyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Reis Bey, 
takririn reye usulü vaz'ı hakkında birkaç şey 
söylemekliğime müsaade buyurur musunuz, fen
nî meseledir. 

2 . 1340 C : 2 

REİS — Efendim, takririniz, ikinci fıkraya 
ait bir tadildir. Takririnizde (bilezik) yapıl
ması hakkında bir şey var mı ? 

MUSTAFA B. (Çorum) — Müsaade buyu
runuz, reye koymadan evvel bir şey söyliyece-
ğim. Kuyulara bilezik meselesi ayrı bir mese
ledir. Madde Encümence tesbit edilmiştir. Na
zarı itibara alınsın. Ayrı bir fıkra halinde; en
cümene verilerek tesbit edilsin. 

REİS — Şu halde Zamir Beyefendinin de 
bir teklifleri vardır. Bu teklifleri encümene ve
relim. 

Dr. FUAT B. (Kırıkkilise) — Zamir Beyin 
teklifindeki göller evvelce kabul edilen birikinti 
tâbirinde dâhildir. Onuncu madde bunu hallet
miştir. Binaenaleyh buna lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, Karesi Mebusu Süreyya 
Beyin takrirleri tadil şeklindedir. 

(Karesi Mebusu Süreyya Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el
lerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya almıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmadı 
efendim. 

Efendim, Gümüşane Mebusu Zeki Beyin tek
lifinin başka fıkra olarak ilâvesini tensip buyu
rur musunuz? (Hay hay sesleri) 

TALÂT B. (Kangırı) — Zamir Beyin teklifi 
de beraber. 

REİS — Zamir Beyle, Zeki Beyin teklifini 
encümene veriyoruz. İkinci fıkra hakkında 
Mustafa Beyin teklifi şudur. 

(Çorum Mebusu Mustafa Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Fıkranın bu suretle kabulünü reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Binaenaleyh fıkra 
bu şekilde kabul olunmuştur. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Vakit geç oldu 
Reis Bey. Giderken çomurlara batıyoruz. 

REİS — Efendim, Riyaset vaktinizi müsmir 
kılmak için dikkati mütemadiyedir. Eğer Cel
senin tatilini arzu ederseniz bittabiî tatil ederiz. 
(Hayır hayır sesleri) (Devam sesleri) 

Fıkra 3. — Evlerde odalarla ahırjarı bir du
varla birbirinden ayırmak. 

REFET B. (Bursa) — Arkadaşlar, ben bu 
fıkrayı pek çirkin buluyorum. Bunu bir ecnebi 
okuyacak olursa ayıp olur. İnsanlarla hayvan-
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ların bir seviyede yaşadığını zanneder. (Öyle 
yerler var sesleri) ihtimal ki böyle yerler 
olabilir ve zannederim ki Anadoluda pek ipti
dai bir şekilde kalmış yerlerdeki halk zaruret 
neticesi olarak böyle yaşar veyahut mevsim ica-
batı böyle yaşar. Fakat bunun bir kanuna der
ci her halde memleketimiz ve halkımız namına 
pek çirkin bir mâna ifade eder. Onun için ben
deniz bu fıkranın tayymı teklif ediyorum. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar, dünyada her şey ihtiyaçtan doğar ve 
her şeyi ihtiyaç tevlideder. Biz eğer muhitleri
mizi nazarı itibara alırsak bu üçüncü fıkranın 
kabiliyeti tatbikıyesi olmadığını anlarız. Zira 
Pasin ovası bilmem ne ovası - isimlerini sayma
ya lüzum yok - buralarda bir defa Kış için ya
kacak mahrukat yoktur. Yani hayvanın nefesi 
köylünün kaloriferini teşkil eder. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Rica ederim; 
mesele sıhhi olsun. 

ZEKİ B. (Devamla) — Sıhhi olsun, her ne 
olursa olsun! Söylenilen bir hakikattir. Dok
tor Bey memleketimizin ihtiyacatmı söylüyoruz. 
Bu suretle Anadolu köylerinde göreceksiniz ki 
birçok yerlerde hayvanlarla insanlar böyle ta
savvur ettiğiniz gibi bir arada değildir. Me
selâ bir ev tasavvur edin. Onun sekisi vardır. 
O mevkide tabiî o köylünün ailesi olur ve'onun 
altında veya onun civarında onun koyunları; 
hayvanları ve sairesi bulunur. Eğer bu mad
denin - beyefendinin buyurdukları gibi - yâr 
ve ayara karşı çirkin bir vaziyeti varsa mad

denin bütün bütün tayyı taraftarıyım. Muhiti
miz itibariyle birçok yerlerde ciheti tatbikıyesi 
yoktur. Bendeniz de maddenin tayymı teklif 
ederim. ' 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim; Refet 
Bey biraderimizin sözlerine iştirak ederek gerçi 
bu pek kirli çamaşırımızı kanuna sokmak iste
mez isem de bu kanun ile köylülere tahmil edi
lecek mecburiyetlerin en mühimini ihtiva eden 
madde, bu madde olduğu için her halde köylü
lerin yüzde doksanından ziyadesini ahır sekisi 
hayatından kurtarmak lâzımdır. Gerçi benim 
dairei intihabiyem bu kanundan hiç müstefido-
lacak değildir. Çünkü dört defa harb gören 
bir mmtakada bu kadar nüfusu havi olan 
hiçbir yer yoksa da diğerlerinin selâmeti için 
söylemeyi bir vazife addediyorum. Bugün ahır 

sekisi hayatı halinden kendisini kurtarmış he
men hemen diyebilirim hiçbir köyümüz yoktur. 
Sebebi, yalnız bâzı köyler vardır ki ormanları 
pek çok olur mahrukatı fazla olur. Ondan do
layı ocaklarında ısınabilir. Diğer cihetten Ze
ki Beyin buyurdukları gibi hakikaten ahır şekil
leri insanların kaloriferidir. Çünkü ahırlar ka
lorifer mahiyetindedir. 

ALİ B. (Rize) — Ne olursa olsun insanlarla 
hayvanları ayıracağız. 

TALÂT B. (Devamla) — Şimdi buraya, 
evlerde odalar ile ahırları bir duvarla birbirin
den ayırmak ve ahır sekisi hayatına katiyen ha
time vermek veyahut ahır sekisi yapmamak 
gibi bir kayıt ilâvesini rica ederim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Ne yapalım, ne 
yapalım *? 

TALÂT B. (Devamla) — Ahır sekisi haya
tına nihayet vermek, ahırda insan yatırmamayı 
temin etmektir. Onun için bu madde her halde 
baki kalmalı ve bu maddenin ruhunu teyidede-
cek gayet kuvvetli kuvvei teyidiye vermelidir. 
Bu maddenin ruhunu teşkil edecek yaşatmayı 
temin edecek bir şeydir. Herkes verem değildir 
ve frengi de binnisbe azdır. Fakat bütün halkı
mızın ciğerlerini berbat ederek şey ediyor. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Arkadaşlar, bu 
üçüncü fıkrada rüfeka dediler ki böyle köyler 
olsa bile buraya dercetmek ecnebilere karşı 
ayıp. 

HALİL B. (Zonguldak) — Allah aşkına; 
c
;unu ya lehinde hallet... 

MUHTAR B. (Devamla) — Efendiler, ayıp 
olur diye memleketimizdeki fenalığı devam et
tirmek d o ğ r u mudur? Bendeniz gayet büyük 
köylere uğrıyarak buradan Kcmya'ya kadar 

-rçittim. Köyün en zengini ve en muteber addet
tikleri muhtarın evinde iki akşam misafir kal
dım. Bir lira da oraya verdiğim halde başka 
yerleri olmadığından orada kalmaya mecbur ol
dum. Zeki Beyin buyurdukları gibi yine o köy
lü bizim efendimizdir. Hayvan nefesini, güb
resini kalorifer yapan efendi istemiyorum. Bu; 
böyle (handeler) 

Bu ayıptır. (Bravo sesleri) Hayvanlarla in
sanlar arası bir duvarla ayrılacak ve o kadar 
büyük bir şey değildir. Köylü için de büyük 
bir külfet temin etmez. Kerpiçten ve saireden 
mutlaka bir duvarla ayrılmalıdır, insanlarla 
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hayvanlar bir arada yaşıyanıaz. Kaloriferi hay
van nefesi ve gübresi olan efendi, benim efen
dim olmaz. Her halde bunu ayırmak lâzımdır. 
(Bravo sesleri) 

ŞEVKET Ef. (Giresun) — Efendim bu 
üçüncü fıkra köylerin hayatı zaruriyesi ile pek 
alâkadardır. Biz köylülerin bir taraftan ferah 
ve saadetini düşünürken; diğer taraftan imha
sına doğru müthiş bir adım atmış oluyoruz. Köy
lerdeki evlerin alt katları alelekser ahır, üst 
katlarında da kendilerine mahsus yatacak yer
leri vardır. Tabiî bir kimsenin kendi evi nüfu
sunun kesretine göre yapılmıştır. Eğer arala
rını böyle duvarla tefrik etmek mecburiyetini 
vaz'edecek olursak bütbütün evlerin taksimatı 
dâhiliyelerini bozmak lâzımgelir, Bu da birçok 
masarifi mucibolacaktır. Bugün usta yevmiye
leri gayet yüksektir. Sahillerde bütün böyle
dir. (O başka sesleri) Alt tabakaları ahırdır, 
üst tabakaları tahta ile bölünmüş evleridir. Za
ten duvarları yapmak haylice bir masraftır. 
Onun için eğer bu fıkra kabul edilecekse bade
ma yapılacak evlere teşmili veyahut bütün bü
tün tayymı teklif ediyorum. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Tefsir etti
ğiniz gibi değil. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında bir tak
riri var : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fıkranın reye vaz'ını tek

lif ederim. 
Zonguldak Mebusu 

Halil 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et-
miyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddenin üçüncü fıkrasının tayyını 

teklif ederim. 
Bursa 
Refet 

Riyasete 
Her evde hiç olmazsa bir arşın murabbamda 

en azdan iki pencerenin bulunması mecburiyeti
nin bu maddeye ilâvesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim, Refet Beyin tay teklifini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul et-
miyenler lütfen ellerini kaldırsın. .Kabul edilme
miştir. ^ 

Tunalı Hilmi Beyin takririni nazarı mütalâ
aya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey; ne olduğu anlaşılmadı. Köylerde değil ka
sabalarımızda şehirlerimizde bile birçok evler 
penceresizdir arkadaşlar. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Bu maddeye ait 
değil? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bolu Me
busu arkadaşım galiba Bolu'dan dışarı çıkma
mış. Bu arkadaşımız her tarafı dolaşmıştır. Ar
kadaşlar, her odada hiç olmazsa bir arşın mu
rabbamda iki pencere olmalıdır. 

REİS — Efendim, müzakere kâfi görülmüş
tür. Hilmi Beyin takririni tekrar okuyorum. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, nazarı mütalâaya alanlar 

lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya al-
mıyanlar lütfen ellerini kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Dok
tor Fikret Bey de aleyhte el kaldırıyor. Hayret; 
hayret... 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Tabiî. 
REİS — Alınmadı efendim, üçüncü fıkrayı 

kabul ederek dördüncü fıkraya geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırım. Kabul etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsın. Dördüncü fıkraya 
geçilmiştir. 

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

Dr. FUAT B. (Kırkkilise) — Efendim, bu 
fıkra iki cümleyi ihtiva ediyor. Birincisi, köyün 
her evinde kuyulu veya lâğımlı bir hela yapmak 
Bu, kuyunun kapalı olmasına dair bir kayıt yok
tur. (Hela) yapar. Fakat üstünü kapamaz. 
Nitekim de birçok köylerde böyledir. Bunun için 
köyün her evinde üstü kapalı kuyulu veya lâ
ğımlı bir (hela) yapmak şeklinde bir tadil takri
ri veriyorum. 

REİS — Efendim, söz istiyen yoktur. Fuat 
Beyin tadikıamesini okuyorum. 
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Riyaseti Celileye 
4 ncü fıkranın âtideki şekilde tadilini teklif 

eylerim : 
Köyün her evinde üstü kapalf kuyulıı veya 

lâğımlı bir (hela) yapmak ilâh... 
24 . 2 . 1340 
Kırıkkilise 

Fuat 
TALÂT B. (Ardahan) — Tavukları aç bı

rakacaksınız. 

REİS — Efendim, dördüncü fıkrayı bu şe
kilde kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul ctmiyenlcr lütfen ellerini kaldırsın. Dördün
cü fıkra bu şekilde kabul edilmiştir. Müsaade 
buyurursanız diğer fıkraların müazkeresini tehir 
edelim. Yarın bermutat içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı nıüzakcrat; saat : 5,55 

4. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin, 
Ereğli kömür havzası hakkında suali ve Dahiliye 
Vekili Ali Fethi Beyle Adliye Vekili Seyit Be
yin tahrirî cevapları (6/16) 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

11 Mart 1339 
Aşağıdaki suallere, mütalâalara İktisat Ve

kâletine - mahallinden posta ile istilâmdan scnra-
tahriren cevap verilmesini teklif ederim : 

1. Ereğli kömür havzası ocaklarında (Son-
kânun itibariyle) 1338 senesi iptidasından gaye
sine kadar, 1338, 1339 senelerinin Sonkânm ile 
Şubat aylarında amelenin kaçı hangi hastalığa 
tutulmuş, kaçı ölmüş, kaçı .köyüne yahut mem
leketine gitmiş de dünımemiş? 

2. (Keza) kaç bahrî, berrî kaza vukubulmuş? 
Bunlar ne gibi kazadır, sebepleri neler? Müseb
bipler tecziye edilmişler mi? Yaralanan, sakatla
nan, ölen kaç kişidir? Hangi milletten, tebaadan, 
hangi hizmette müstahdem? 

3. Mahkemelere gerek hukuku umumiye, 
gerek hukuku şahsiye namlarına hangi tarikle kaç 
müracaat vâki olmuş, bunların hangileri ne ka
bil kararlara raptedilmişler, hangileri, hangi 
zaruretle 1339 senesine devrolunmuşlar? 

4. Mahkemelere 1337 senesinde devredilmiş 
dâvaların zikri? 

5. Gerek 1337 senesiyle 1338 senesinde, ge
rek bu senelerin her ayında 1339 senesinde Son-
kânunu ile Şubatında : 

A) Kaç amele işlemiş? Memleketleri, milli
yetleri? 

B) Müstahdemleri adedi, memleketleri, mil
liyetleri? 

C) Hangi ocaklar niçin işlememiştir? 
K) Kaç ocak işlemiş? 

Ke) Kömür istihsalâtiyle 
M) Kömür piyasaları? 

ihracatı miktarı? 

6. İhracat Rüsumunun ilgası tesirlerine, ne
ticelerine dair geçen senenin mukabil ayları esa-
smca mukayeseli mütalâa? 

7. Nafıa Vekâleti, hattâ Müdafaa Milliye 
Vekâleti 1338 senesinde, 1339 un Sonkânunu ile 
Şubatında hangi tarihlerde hangi ocaklarda ne 
miktarda mubayaatta bulunmuşlar? 

8. Levazım ocaklarının islihsalâtı, istihlâkâtı 
miktarları? 

9. Demiryollari/nda hâlâ kömür yerine odun 
istihlâk edilmesine İktisat Vekâleti neden mü
manaat edemiyor? 

Demiryolları idaresi 1338 senesiyle 1339 Son-
kânun, Şubat aylarında odun mütaahhitleriyle 
mukaveleler akdetmiş ise bunların müfredatiytle 
zikri, 

10. Havzanın idaremize geçtiği andan bu 
Şubat sonuna kadar havzada hangi tarihlerde 
kaç ocak kapanmış, yahut yeniden açılmıştır? 

11. (Keza:) Gerek orman, gerek maden 
itibariyle ne kadar sermaye ile kaç şirket teşek
kül etmiş, bunlardan kaçı neden dolayı devam 
edememiştir? Acaba vekâlet umumi bütçeden mü
düriyet hesabına birkaç milyon lira alarak, 'bu
nu sermaye çekirdeği yaparak, birtakım ocak 
sahiplerini cüzi sermayelerle iştiraik ettirerek bir 
maden şirketi vücuda getiremez mi? 

12. (Keza:) Sene itibariyle, orman istihsa-
lâtı, dahilî istihlâkâtı, ihracatı, varidatı, ma
sarifi miktarları? 

13. (Keza:) İşletme levazımından vâki itha
lât cetveli? Bunlar arasında hangilerine karşı ne 
ısurette rekabetler temin edebiliriz? 
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14. Altı define olan havzanın üstü de hazi
nedir. Bu hazineden, ormanlardan ocakların 
istifadelerini temin ederiz ıgilbi teşebbüsatta, ic
raatta (bulunulmuştur. 

15. (10 Eylül 1337) Kanununun her madde
sine mütaallik teşdbbüsat ile icraat ve bunların 
semereleri 1339 Şubatı sonuna kadar nelerdir? 
Bu kanuna dair tecrübelerden müstahreç müta
lâalar. 

16. Bu kanundaki - Amele Birliğine - hâlâ 
neden ölü değil, diri bir vücut verilmemiş; ya
ni niçin el'an bir birliğe dair nizamname tanzim 
edilerek hem kanunun en can alacak noktası hü
kümsüz ve hem de binlerce işçi bir dereceye 
kadar hakiki sayılabilecek bir esirgeme yurduna 
kavuşmaktan mahrum 'bırakılmıştır? 

17. Böyle teşkilât; içtimai, mahallî, sayıla-, 
bileceklerinden acaba (Amele Birliği) müessese
si vekâletten müdüriyetten alınarak (sancak 
hususi idaresine) verilse daha musip, 'daha fe
yizli olmaz mı? 

18. Müdüriyet; havza için ödünç tabip 
kullanacağına neden müstalkillen kendi emri al
tında (seyyar bir tabip) edinmeye bile ehemmiyet 
vermemektedir? 

19. Hususi tabip, eczacı, hangi ocaklarda 
var? 

20. Zavallı .amelenin sıcak yemek yiyebilme
leri geçen yıl olsun temin edilebildi mi? 

21. Hususi teşebbüsler mahsulü olan (Ça
vuş Mektebi) ne dair açıldığı günden bu Şubat 
sonuna kadar müfredatlı malûmatla mütalâatla 
beraber bu mektebe vekâletçe niçin muavenet 
edilmediğinin bayanı, bu mektepte açılması ge-
dikmemek lâzımgelen en mühim fen şubesi hav
za makinistliği iken bu cihete neden ehemmiyet 
verilmemektedir? Hattâ bu müessesede niçin 
(sancak hususi idaresi) ne devredilmiyor? 

22. Havza'da 'bir (metruke ocakları) mese
lesi açılmıştır. 

A)' Bu ocakların 'bir cetveli, 
B) Her birinin terk e'dıildiği andan Şubat 

Sonuna kadar olan istibsalâtiylıe ihraç atiyi e, 
Tnesarifiyle terk edilmesinden evvelki mukabil 
aynı ımüddet zarfındaki istihsalâtını ihracatı m, 
masarifinin mukayesesi, mukayese nletiee«ine 
•mütaallik mütalâat ?. 

D) Dimilimi 'her m'ıüesısösıenin Devletloştiril-
ımeisine doğru gidilen bu devrede ibu metruke 

ocaklarının hususi (ellere devredilmelerinin dü
şünülmesi gibi Devletleştirmek tarzına karşı sı
nai irtica temayülâta şayiaları gerçek mi? (Ger
çek ise Vekâletin 2'6 Şubat cevaplarında şu 12 
numaralıyı nakletlm'eye ımecburum. Havzanın ta
mamen millileştirilmesi ve ımillî kalması Vekâ
letin esaslı düşüncelerini teşkil -ettiği için mesai 
daima bu noktai mlühimmeye masruf 'bulun
maktadır. ) 

K) Bu ocaklar (müdüriyet) (ınıaliye) (mül
kiye) daireleri ortasında (müdâhale) (kayıt
sızlık) (kırtasiye) (tükenmez ımuamielıe) sürün
cemenin kurbanı olmuşlar, tam ımetruk, muat
tal bir hale g/elmişler. Niçin (müstakil fennî bir 
heyet marifetiyle Hükümet hesabına Iheımen iş
letilmelerine teşebbüs edilmiyerek ibıınca ziyana 
sebebiyet verilmiştir. Halen teşebbüs edilmiyc-
rek halen ziyanları idaımc 'edilmekte bulunmuş
tur, niçin? 

3. Niçin böyle bir işin başına beımen fen 
adamları getirilmek isticalinde 'bulunulacağına 
aksine olmak üzere oeaklardaki 'üç ımüüıcndisi 
merkeze celp, merkezde kırtasiye vazifeeiliği 
ile çürüme k -mahkûlmiyfoti altına alınmak hatası 
terviç edil mistir ? 

23. Belki bir'bueuk asırdan beri bazıı kuv
vetinin makina kuvvetine munkalibolageknesine 
nazaran, -dünyanın 'bugün en -zengin bir kömür 
definesi olan (havzamızdan elan iptidai tarzlar
la istifadeye çabalamaktayız. Bu iddiayı red
dedecek Halk Hükümetlimizi müteselli, İktisat 
Vekâletimizi müftehir, Meclisi metanım, halkı
mızı IhaVzai âtisinden (müemmen kılacak acaba 
ımeelhulümüz ne gibi tedbirler ittihaz edilebilmiş, 
'bunların ne gibi semereleri iknitaf olunmuştur? 

24. Gecen sleno bu mealdeki suale verilen 
cevapta cevapsızbktan ibaret idi. Korkarım ki, 
(bu yıl da (böyle olacaktır. Zira; 

A)' En muktedir maden 'mühendislerinden 
mürekkep bir fen heyeti, 'bir fen dimağı., ilkin 
edinilecek 'bir varlık iken maalesef hâlâ buna 
vücut verilmek cihetine bir meyil Ibile gösteril
memektedir, netice : 

C) Her türlü yoksulluğun lüstüne oturmuş 
bulunan müdürünün elinde hâlâ havzanın bir 
(fennî haritası) hattâ bir kütüpanesi yoktur? 

K) Başta, büyük ocaklardan vazgeçtik, mü
düriyette'bile ne (tahlilhane), hattâ ne de (kup
kuru olsun) bir (nümunehane) bile eseri yoktur. 
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Ke) Bütün bu yokluklar, havzaya - yıllarca 
evvelki tâbirimce : Bu (Kara elmas) denmesine -
verilmeleri elzem ehemmiyetlere; faaliyetlere, hat
tâ seri faaliyetlere varlıklar bahşedebilecek bir 
(kavrayış) in, bir (alâka) nın yokluğuna delâlet 
etmektedirler... Evet : 

M) Havza, mahsulünü, meselâ kırk yıllık 
emeklerden sonra veren hurma ağacını andıran 
-irfanı bir teşebbüse değil hilkatin, (ilim) kıvıl
cımını müsadif kılması ile nurlar fışkırttığı (de
ha) dolu bir (dimağ) a benzer. Ona sarf edilen 
bir emek, mukabilinde bin, hattâ yüzbin mahsul 
verir, işte böyle olan bir havzanın musip 
- fennî - emeklere esirgenildiğinden başka hasre
dilen ciziyat kabilinden paralar da mahallerine 
mahsus olagelmektedir. (B fıkrasına ilâveten) 
işaret ederim ki :Havzanm umumi olduğu kadar 
ehemmiyetli olan bir makam ihdas edilmiş ol
masına mukabil böyle bir makama hangi bakıma 
göre olursa olsun, asla ehlolmıyan, içtimai teş
kilâta yabancı bulunan, (matlup) her türlü ik
tidarca bir mahdudiyet içerisinde yüzen bir za
vallı getirilmiş, hattâ buna (ömür sonuna kadar) 
kaydiyle o makama sahip kalmak tapusu ile ga
liba kesilmiştir. O makam : Amele müfettişliği
dir. 

(1336 - 1337) suallerime İktisat Vekâletiyle 
Adliye Vekâletinin verdikleri cevabı karşılaştıra
rak 5 Şubat 1338 tarihli mukayesenamemin (istiik-
•ta.ç) kısmında İktisat Vekâletinden bu makama 
yakışır birini bularak (hattâ icabeder.se daha yük
sek bir maaş ile tâyin) etmesi kabilinden vakıa 
ricalarım, bunları takilbetmek, mütalâalarım göz
den geçirilmemiş iseler hiç olmazsa o zavallının 
(Ereğli Kömür Havza Amele Müfettişi) nin 
başındaki maden müdürü beyin vicdanına, iz'a-
nma müracaat olunsun. Günahtır, amele müfet
tişliğine ancak ve ancak fen âlemlerinde yuvar
lanmış, hattâ Garp ocaklarında, bulunmuş, mües
seseler, tecrübeler görmüş, içtimaiyata, ruhiyata 
âşinâ bir (fen adamı) lâyık görülebilir. Şimdi 
soruyorum : Havzanın bu en mühim makamına 
böyle bir kimse getirilecek mi, getirilmiyecek 
mi Hattâ; (Amele müfettişliği) de (yukarda 
işaret ettiğim veçhile) (Sancaklı Husususi İda
resi) ne devredilecek mi, edilmiyecek mi? 

25. (5 Şubat 1338) Mukayesenamesini yazar
ken olduğu gibi şu anda yine okurken de san
ki havzayı İktisat Vekâletinin üvey çocuğu gör

mekteyim. Zira madem hürriyeti kadrosunda
ki, teşkilatındaki isabetsizliklere ilâveten vekâ
letin geçen seneki suallerime doğrudan doğruya 
verdiği cevapları evvelki senelere müdürle ame
le müfettişinin müştereken vermiş oldukları ce
vaplardan daha esassız bulmakta, hattâ sualle
re muvafık düşmiyen cevaplar, şahitler, dikkat 
bile edilmemiş olduğunu görmekteyim. Hele o 
(Mukayesename) de yürütmüş olduğum itikat
larıma rağmen birinci suale yine bir sene evvel
ki gibi cevap verilmesi ne kayıtsızlıktır. (Has
talanan ameleden köyüne, memleketine gidip de 
dönmiyen, teşkilâtsızlık yüzünden İktisat Vekâ
letinde (26 Şubatta yazıldığına göre meçhul 
imiş) ya ocaklarda hastalananlar, ölenler sayısı, 
buna yine cevap yoktur. 

Lâkin yine gariptir ki, (13 Eylül Kanununa 
mütaallik 10 ncu suale verilen) rakamsız, yine 
havadan sözlerden ibaret cevaplar karşısında 
(amelenin ahvali sıhhiyelerine nezaret edecek 
tabipler tedarik ettirilerek maden ocaklarında 
her gün amelenin ahvali sıhhiyesine dair rapor 
itası tahtı temine alınmıştır.) deniliyor. Ne acıklı 
tezat. 

Şu anda (5 şubat Mukayesenamesinin son sa
tırları gözüme iliştiler. Rakamsız, maddi misal-
siz, havai sözlerle koskoca bir «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi» aldatılmaya «tenezzül edümek 
memurluğunda» bulunmasın. 

Bu sözleri - tesirden azade kalmış olmak do-
layısiyle - tekrarlamaktan hele bir gün sonra, 
doğrudan doğruya cevap vermiş olması itiba
riyle koskoca bir vekâletimize hitaben iradet-
mekten elbette utanırım. 

26. Zonguldak Mutasarrıflığından alınan 
cevapnaaneye melfuf 20 Şubat 1338 tarihli amele 
müfettişliği cevapları arasında üçüncü suale ce
vap verilmek vesilesiyle bir mukayese yapılarak 
ve 1335 senesinde 25, 1336 da 52 kaza vukubul-
duğu, 1337 senesindeki 29 kazaya karşı ileriye sü
rülerek «gerek 1335, gerek 1336 senesine nisbet-
le çok noksandır» deniliyor. Lâyin yedinci suali
me verilen cevaptaki rakamlar dolayısiyle bir 
mukayese yaptığımızda çok noksan iddiasının 
çürüğe çıkarılabileceği galiba tahayyül edileme
miş. Zira 1335 te yövmiye, vasati 4 750, 1S36 da 
8 700, 1337 de 4 000, Teşrinievvel - Kânunu
evvelde 2 750 amele işlemiştir. 

27. Hulâsa 5 Şubat Mukayesenamesinde ra-
kaırusızlıktan, zaman ve mekân gösterilememiş 
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olmaktan, hep sözle duadan ibaret cevaplardan 
müşteki bulunduğum gibi vekâletin 26 Şubat 
cevabı da beni maalesef bu zeminden ayırmam LŞ-
tır. Hattâ bu seneki cevaplarda geçen seneki] er 
derecesine yakın olsun istifade edememiştir. 
Şimdi rica ederim, rakama istinaden hattâ cet
vel şeklinde cevaplar ihdası emri vekâletçe ibzal 
buyurulsun. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi " 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Hülâsa: Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi Beyin kömür 
havzasına dair ita eylediği 
takrir üzerine takibplunan 
muamele. 

9 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 6-16- 755 Ka-
vanin Müdüriyeti numaralı tezkerei aliyeleri 
cevabıdır. 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
Ereğli kömür havzasına dair ita eylediği takrir
de mevzııubahs mevad ile havzai fahime amele
sinin hukukuna müteallik 10 Eylül 1337 tarihli 
Kanun mucibince ittihaz ve tatbiki lâzımgelen 
teşebbüsat ve tedabirin netayici ameliyesine dair 
sebk eden işar üzerine Zonguldak vilâyetinden 
mevrut rapor, bu baptaki mütalâanın beyanı 
zımmmda 18 Temmuz 1339 tarihli ve 23716 - 2608 
numaralı tezkere ile İktisat Vekâleti Celilesine 
takdim edilmişti. Henüz cevap vürudetraediğin-
den muktezasımn lüzumu kesrei vekâleti müşa-
ürünileyhaya arz edilmiştir ve mezkûr rapor su
reti de leffen takdim kılınmıştır efendim. 

t 25 Teşrinievvel 1339 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

Suret 

Maadin Müdüriyeti Aliyesine 
Umuru İktisadiye Vekâleti «elilesinin 4460/14 

numaralı ve 17 Mart 1339 tarihli şerefmurud ve 
makamı âlilerinin 29 Mart 1339 tarihiyle mu-
havvel tahriratı âliye merbut sual takririne ce
vaptır. 

1338 senesi Kânunusani iptidasından Kânu
nuevvel 1338 senesine kadar havzai fahmiyede 
altmış altı kaza vukubulmuştur. İşbu altmışaltı 
kazada yetmiş işçi kazada ölmüş, onyedi işçi ve
fat etmiş, ellibeş işçi mecruh olmuştur. Mecruh

lardan bir tanesi bilâhara vefat etmiş olmakla 
vefat ile işçi adedi onsekize baliğ olmuştur. Mec
ruhlar bir günden yetmişüç güne kadar muhte
lif tarihlerde şifayabolmuştur. Şifayabolan mec
ruhlar arasında arızaya uğramış uzvu muattal 
kalmış olanı yoktur. Kazazedelerin üçü Sırp, alt-
ımışidokuzu Türk'tür. Vefat edenlerden biri Sırp, 
onyedisi Türk'tü*. Vefat eden işçilerden ondör-
dü hakkında memurumuz madenci aleyhine ika-
mei dâva etmiştir. İkisi Ereğli'dedir. Bizzat ta
kip hak ve dâva etmektedir. Vukubulan altmış
altı kazadan mühendis raporuna nazaran onbeş 
amelenin biri tarafından biri refikinin onu ma
dencinin hatasiyle ondukuzu gayrikabili iştina-
bolarak tahaddüs etmiştir. 

İşbu altmışaltı kazadan kırksekizi maden 
dâhilinde, onsekizi maden haricinde vukubul
muştur. Dâhilde vukubulan altmışaltı kazadan 
üçü kömür sukutu, yirmiüçü taş ve tesme sukutu, 
onbiri küçük, ikisi grizu, biri asitkarbonik, se
kizi araba biri maden sütunu hadisesidir. 

Hariçten vukubulacak onsekiz vakadan on
biri araba biri taş, biri varagere, biri lâvvar 
asansörü, üçü lâvvar makinesi biri harman kaza
sıdır. 

Altmış kazadan yirmialtısı Şirketi Osmani-
vede biri 35/228 Ahmet .Alia&a zade biri 158 nu
maralı Mazlumcuzade biri 21 numaralı insani
ye, biri 398 numaralı Sıtkı Bey, biri 22 numa
ralı Gölgeş, yedisi 271 numaralı Kasapta^la, 
dördü 60 numaralı, dördü 138 numaralı Haçılı, 
berri 177 numaralı Nuhzade, berri mükerrer 
177 numaralı Doktor Tonbay, ikisi 374 numara
lı Veli Bastarla, ikisi 200 numaralı Mehmet Arif 
Bey, biri 132 numaralı Kandilli, onüçü Kozlu'da 
Sarıcazadeler Ocaklarında vukubulmuştur. 

Vefat vakalarından onu Şirketi Osmaniye 
berri 177 numaralı Nuhzade Mehmet Efendi, 
berri mükerrer 177 numaralı Doktor Tonbay, 
üçü Kozlu Sarıcazadeler, berri 63 numaralı Rum-
baki, berri 138 numaralı Haçılı bir Kandilli Sa
rıcazadeler ocaklarında vukubulmuştur. işbu 
kazaların dördü Kânunusani 1338 dördü Şubat 
1338, onbiri Mart 1338, sekizi Nisan 1338, "yedisi 
Mavıs 1338, üçü Haziran 1338, altısı Temmuz 
1338, beşi Ağustos 1338, altısı Eylül 1338. altısı 
Teşrinievvel 1338, üçü Teşrinisani 1338, üçü Kâ
nunuevvel 1338 ayında vukubulmuştur. Havzai 
fehimde Kânunusani 1338 de yedi bin yetmiş-
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dokuz, Şubat 1338 de dokuz bin yüz onsekiz, 
Mart 1338 de on bin yüz otuziki, Nisan 1338 de 
yedi bin yüz doksandört, Mayıs 1338 de on bin 
sekiz yüz seksenyedi, Haziran 1338 de onüç bin 
yetmişüç, Temmuz 1338 de sekiz bin sekiz yüz 
otuzbir, Ağustos 1338 de sekiz bin dokuz yüz 
altmış, Eylül 1338 de altı bin altı yüz kırkdört, 
Teşrinievvel 1338 de dokuz bin kırkyedi, Teşri
nisani 1338 de yedi bin dokuz yüz yetmiş, Kâ
nunuevvel 1338 de onaltı bin üç yüz altmışaltı 
işçi istihdam edilmiştir. 

İşbu müstahdemin içinde yüz yirmiyedisi ec
nebi mütebakisi Türk'tür. Türk'lerin nısfından 
fazlası Zonguldak livası halkından olup müteba
kisi ekseriyetle Trabzon, Erzurum, Van, Gere
de, Yabanabat, Daday, Araç, İnebolu halkmdan-
dır. İşçi kesafetine nazaran berrî ve bahrî bil
cümle isçiler dâhildir. 

Kazalar berveçhi âtidir 

Şuhur 

Kânunusani 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Teşrinievvel 
Teşrinisani 
Kânunuevvel 

1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 

Müstahdem 
amele adedi 

7 OTO 
ı9 118 

10 132 
7 194 

10 887 
13 073 

8 831 
8 960 
'6 644 
9 047 
7 970 

16 366 

Kaza adedi 

4 
4 

11 
8 
7 
3 
6 
5 
6 
6 
3 
3 

Zonguldak Müddeiumumiliğine bilcümle ka
zalara ait varakai ihbariye ve fen raporları tev
di edilmektedir. Binaenaleyh vukua gelen alt
mışaltı kaza evrakı hulkulku umumiye namına ta-
kibedilmıeik üziene müddeiumumiliğe tevdi olun
muştur. Vefat eden ondört kazazede amele ey
tamı namına menu-iri'yetimiz'ce ikamei dâva olun
muştur. 

1338 senesinde vukua gelip bu senede ikame 
edilen işbu deaviden onbir tanesi intaç edilmiş 
ve üç tanesi 1339 senesine devrolunmuştur. Bin 
üçyüZ'Otuzseıkiz senesinde vukua gelen kazalar
dan maada yedisi 1337, berrî 1336, berrî 1331, 
berrî 1330 senesine aidolmak üzere da)hi on dâva 

ikame olunmuştur ki, 1338 senesinden cem'an 
yirmidö'rt dâva ikame olunmuştur. 

Senini sabıkaya aidolup 1338 s'eneisinde ika
me edilen deaviden dahi altısı ikmal olunmuş
tur. 

Hulâsa 1338 senesinde ikame edilen dâva ade
di 24, ikmal edilen dâva adedi onyeıdi olup mü
tebaki yedi dâva 1339 senesine devrolunmuştur. 

Amele Kanununun tarihi neşrinden İtiba
ren meımuriyetimizce hukuku şahsiye namına 
mahkemeye vâki -olan müracaat ve ikame edilen 
dâva adedi otuzbir olup bunlardan ondokuzu 
intacedilmiş, oniki dâva derdesti rüiyet bulun
muştur. 

İkanne edilen işıbu dâavinin yirmialtısı Amele 
Kanununun neşrinden sonra vukua gelen kaza
lara, Neşir Kanununun neşrinden evvel vukua 
gelen kazalara aittir. İşlbu dâvalardan yirmi Şir
keti Osmaniye, iki Ahmet Aliızadeler, biri İhsa-
niye; ikisi Lomyıaki, ikisi Sarıcazadeler, biri Ma
den Osimanlı Anonim Şirketi, biri mükerrer 177 
numaralı, biri 177 numaralı, biri Betro G-regoviç 
aleyhine ikame olunmuştur. İntaoeden deaviden 
dolayı muhtelif kazazede amele eytamı namına 
madenci ceman bir milyon seksen dokuz bin ku
ruş itasına mahkûm olmuştur. 

Bu bapta tanzim edilen deavi listesi melfuf-
tur. Lef : 2 

Hukuku umumiye dâvalarına gelince : Me
muriyetimizin bu kısım deavice müdahalesine 
mesağı kanuni olmadığı cihetle ve suiidareden 
mütevellit kaza mevcudiyetine nazaran maden
ciliğin tecziyesi ile neticelenmiş deavi keyfiyet 
ve kemiyetin makamı iddiadan istilâmı muvafık
tır mülâhaza edilmektedir. 

4. Bu cihetin müddeiumumilik makamın
dan istilâmı muktazidir. 

5. Bu maddenin A ve B kısımları küsmen 
ikinci maddede mündemiçolup havzada müstah
dem işçilerin umumiyetle memleket, milliyet, 
sin itibariyle bir detveli akdemce vekâleti celi-
leye takdim edilmiş olduğu cihetle. Burada ber 
tafsil arz edilmemiştir. Diğer hususat makamı 
'müdüriyete ait mevaddandır. 

6. Müdüriyeti aliyelerini alâkadar etımeikte-
dir. 

7. Vekâleti celileyi alâkadar etmektedir. 
8. Müdüriveti âlilerini alâkadar etmekte

dir. 
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9. Vdkâlelti celi'leyi alâkadar etmektedir. 
10. Vekâleti cıeilileyi alâkadar etmektedir. 
11. Veikâleti öeiileyi alâkadar etmektedir. 
12. Orman Müdüriyetini alâkadar etmekte

dir. 
,13. Rüsumat Müdüriyeti ile müdüriyeti âli-

yelerini alâkadar etmektedir. 
14. 'Orman Müdüriyeti ile müdüriyeti âliye-

lerini alâkadar etmektedir. 
15. Amele Kanununun tatMkaltı cümlesin

den olmak üzere 
A) Gerek mücıeddeiten inşa edilen ve gerek

se tadil ve tamiren meydana getirilen amele ba
rakaları hayli yekûna baliğ olmuştur. Şirketi 
Osmaniye ve sermayesizlikten istibsal'ât daıhi 
yapamıyan birkaçı yerli1 oealk âmilleri istisna 
edilirse Havzada kabili sükna amele barakaları 
buhranı iktisadiye rağmen meydana getirilmiş
tir. Bu bapta muhtelif raporlanda vaziyet arz 
olunmuştur. 

B) Maden işlerinde amellerim cdbren istih
damı ve angarya 'suretiyle her hangi bir işe şev
ki, havzada muhtelif şekillerde tecelli eden ee-
ıbabirînin vaz'ı teeellürü ile mümkün olacağın
dan, kâhya, sevk memuru keısteci ve sıra çavuşu 
gibi unvanlarla şâiâleminin varlıklarının gasp 
olan esas def ve tebid olunmuş ve fakat bu gibi 
eşlhas zaman zaıman daha yeni ve başka şekiller
de tecelliye yeltenmişler ve bâzı gûna dağdaya 
meydan vermişler ise de bi'tta'biî muvaffak olma
dılar sâyi âleıminin serbestli sâyii temin olun
muştur. Onsekiz yaşından dûn işçilerin dahi hi-
dematta istihdamlarına mümanaat olunmakta
dır. 

C) Taavvün ve Tekaüt San'dığı teşkiline 
ait Nizamname levayihi Heyeti Vekilece kabul 
olunmadığı cihetle teşekkülü nizamiyesine ka
vuşamamış ise de madencilerden ameleye tedi-
y atının yüzde biri tahsil edilmektedir. Vâki 
olan tahsilat emaneten Ziraat Bankasına tev
di edilmektedir. Tahsilat yekûnu umumisi onüç-
bin liraya baliğ olmuştur. 

D) Ocaklar umumiyetle tabip istihddam 
etmektedir. MJütekâsif işçisi olan ocaklarda 
dört ilâ altı yataklı revirler tesis olunmuştur. 
Bu bapta Vekâleti Celilece tanızim ve Heyeti 
Vekileye takdim olunan Nizamnamenin kabulü 
halinde tekâmül temin »olunacaktır. Bu babta 
'ondökuzuncu madde tafsilât arz olunmuştur. 

H) Bu babta 'üçüncü maddede i/.ahat ve 
tafsilâtı kâfiye arz olunmuştur. 

V) Mesaiyi yevmiye ve üeüratı sahi hak
kındaki o kanunun tamamii tatbikine çalışıl
maktadır. 

Z) Ocaklar mescit ve mektep inşa etmiş
ler ise de ekseriyeti âzimesinde müftülük ma
kamına mahaza hoca efendiler ameleye vaiz ve 
nasihatta bulunmakta ve edayı salâte sayılmak
tadırlar. 

16. Vekâleti Celilece tanzim ve Heyeti Ve
kilece tetkik olunmakta olan Amele Birlisi Ni-
zamnamei esasının kabule iktiranı teşekkülü 
nizamnamei temin edecektir. 

17. Havzai fehmiye işçilerin içtimai, ikti
sadi tekâmülünü, temin gavesini istihdaf ile 
Amele BirliSi Teışkilâtı müstakil ve serbest ola
rak ffavesini temin etmek üzere sarfı gayret 
edecektir. 

Binaenaleyh bir cemiyet teşkilât işi alelade 
bir müessese idaresi (olmadıkı gibi ancak hususi 
idaresine devrinddeki maksudu aslî tamamen 
anlaşılmadığı cihetle, bu babta arzı mülâhaza 
edilemiyeeektir. 

18. Müdüriyeti âliyelerini alâkadar etmek
tedir. 

19. Hususi tabip bütün ocaklarda vardır. 
Ancak mütekâsif amelesi olan ocaklar müsta
kili en ve daha az amelesi olan ocaklar da müş
tereken tabip istihdam etmektedir. 

Maden ocaklarında istihdam edilen etibba 
adedi dokuz olup bu defa İstanbul'a azimet 
p-den iki Rum, bir Musevi ki, üç tabip yerine 
üç 'Türk tabibi davet olunmuştur. 

Vurutlarmda etibba adedi onikiye baliğ 
olacaktır. Tabibi resmîler bu adedde dâhil de
ğildir. İki sene evvel havzada yalnız dört tabibi 
resmî müstahdem bulunmaktaydı. Mamafih bu 
babtaki nizamnamenin kabulü bu hususun da
ha mütekâmil olmasını temin edecektir. 

20. Ameleye sıcak yemek itasına Şirketi 
Osmaniye geçen sene iptidasında tevessül et
miştir. Zonlguldak tüccarlarından Aziz 'Çavuş 
taahhüdata girişerek üzülmezde bir aşhane mey
dana getirdi. Kaplar kaşıklar tedarik (olundu. 
Resmî küsad günü aşçılara meccanen yemek 
verildi. Halkı alıştırmak için de evelâ bu ye
mek hem ucuz hem nefis idi. Altıyüz kişi ye-
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mek aldı. Ertesi günü ücretle olduğu ilân olun
du. Ancak dokuız kişi yemek aldı. Binaenaleyh, 
bu bir tecrübe loldu ve işçi müdiranı işçiye ye
mek yedirmek için başka tarik takibetmesi lâ-
szımgeldiğine kanaat getirdiği cihetle- Maden 
Amele Kanununda bu husus nazarı dikkate 
alınmıştır. 

21. Bu sual müdüriyeti âliyeleri ile heyeti 
fenniyenize ait addolunursa da şurasını arz ede
yim ki, havzai fahmiyenin çavuş ve başçavuşa 
olan ihtiyacı kadar makiniste ihtiyacı yoktur. 
Makinist, tesviyeci, tornacı gibi birçok sanat-
kâran hattâ Zonguldak'ta işsi'z beklerken alt
mışı mütecaviz ecnebi hem de pek fazla maaşla 
çavuşluk, başçavuşluk yapmaktadır. Birçok 
ocaklarda da mütefennin çavuş yoktur. Havza
nın devamı faaliyeti ancak bu çavuşlarla müm
kün görülmektedir. Sancak hususi idaresinle ge
lince : Hailen Zonguldak'ta yalnız bir tane bu
lunan iptidai mektebini icarla işgal eden san
cak hususi idaresinin ne bütçesi ve ne de teşki
lâtı ilmiye ve fenniyesi bu müesseseyi başara-
mıyaeağından bu hususu kanaatimizce mümkün 
görülmektedir. 

22. Müdüriyeti âliyelerini alâkadar etmek
tedir. 

23. Heyeti fenniyemizi alâkadar eder. An
cak sayiin israfı suretiyle de istihsalâtta bulu-

namıyan bugünkü âmillerden bu bapta müspet 
bir hareket bekl'enemiyecekti'r. 

24. Bu sualin iki fıkrasında (B) fıkrasına 
atfen memuriyetimizden ziyade şahsımızı istih
daf ederek yazılan bu fıkarat mesaiyi faziletkâra-
nenin mukabelesi telâkki edildiği cihetle tees
süre vesile olduğunu maalhicap arz ederim. Ma
mafih bu bapta yapılacak tetkikat neticesinde 
memuriyetimiz hakkında vekâleti celilece hâ
sıl olacak kanaate göre muamele ifasını arz ve 
niyaz eylerim efendim. 

22 Nisan 1339 
Amele Birliği Müfettişi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ihasiyat ve Müdavenatı 
Kanuniye1 Müdüriyeti 

4991 umumi/282 hususi 

T. B. M. Meclisi Riyaseti CeMesine 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey tara

fından Ereğli Kömür Havzasına dair irat bu-
yurul'an sual takriri üzerine keyfiyet mahallin
den biristilâm cem ve tel'fik edilen malûmatı ih-
saiye merbutan takdim kılınır efendim. 

22 Teşrinisani 1339 
Adliye Vekili 

Seyit _, 

Müddeiumumilik canibinden hukuku umumiye namına ikame olunan kazaen vefat mevaddı. 
Yekûn Sükût Adeımimeısuliy et B'erae't Malhkûmi'yelt Muamelât 

12 

1 

1 

2 

1 

2 
\1 

6 

1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1339 

sene's i zarfında vürudeden mevad 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
# 
» 
» 
» 
> 
» 

>» 
*. 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
ti 
ti 
» 

'senesine dervrolunan 
sen es 
isine 1 
Yelkû 

!>X 
>y 
» 
* 
»< 
>» 
:»ı 
I» 
i»» 
ı>x 
w 
»» 

i iptidasından Şubat gaye-
cadar gelen 
n 
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Müddeiumumilik canibinden hukuku lumumiye namına ikame olunan jkazaen mecruhiyet mevadı. 
Yekûn Sükût AdemimesTiliy et Berae't Malhikûmiyet Muamelât 

10 
7 

17 

9 
7 

16 

1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
11337 
1338 
1339 
1339 

senesi z 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 

arfınd'a vürudeden mevad 
» 
» 
» 
» 
'* 
» 
» 
» 
» 
» 
>̂  
» 

'senesine devroluman 
senesi i ptidasımdan 
sine kadar 
Yekûn 

» 
»1 

» 
» 
»» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şuba't gaye-

Hukuku şahsiyeden dolayı ikame olunan kazaen vefat 

2 
1 

1 

2 
1 

7 
13 
4 
»2 
1 
1 
1> 

1 

1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 

senesi zarfında vüradeden mevad 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

1339 senesine müdevver ımevad 
1339 senesi iptidasından Şubat gaye

sine Ikadar 'kalan. 

Hukuku şahsiyeden dolayı ikame olunan kazaen mecruhiyet 

1 
1 
2 
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1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 

senesi zarf 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 

ında vüruide 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

den 
» 
» 
» 
» 
» 
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Yekûn Sükût Ademimesuliy et 'Beraet Mahkûmiyet 'Muamelât 

1338 senesi zarfında yürudeden mevad 
1334 » » » 
1335 » » » 
1336 » » » 
1337 » » » 
1338 » » » 
1339 senesine müdevver ımevad 
1339 senesi iptidasından Şu'bat gaye

sine kadar kalan. 
Yeikûn 

Maden ocakları dolayısiyle vukubulan deavii hukukiye 

1326 senesi zarfında vüruıdeden mevad 
1 1 
2 1 
1 1 
'2 
1 1 
2 1 1 
3 1 1 
1 1 

1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1338 » » » 
2 2 1339 senesine müdevver ımevad 

1339 senesi iptidasından Şu'ba't gaye
sine kadar kalan. 

16 5 2 3 6 Yekûn 

Ereğli havzai fahımiyesinin idaremize geçtiği 'tarihten 1339 senesi Şubatı gayeisine kadar Zon
guldak sancağı dâhilinde vukuibulan berrî ve bahrî 'maden kazaları üzerine huıkulku umumiye ve 
şalhsiye cihetinden ikame olunup istinafı, dâva olunan mrevad ile 'maden ocaklarımdan mütevellit 
daavii hukukiye! istinafiye neticesini mülbeyyin Bartın istinaf Riyasetinoe tanzim olunan cetvele 
mutabakati tasdik olunur. 

20 Teşrinüsani 1339 
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Orman ihtilâfından dolayı vukubulan daavii hukukiyei istinafiye 

Tehir Suikult Red Ma'hfldrmiyet Muamelât 

1 

1 

1626 
1327 
1328 
1329 
1630 
1331 
1632 
1633 
1334 
1335 
1336 
1637 
1338 
1339 

senesi zarfında vüruded 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 

Yekûn 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

en mevad 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Netice itibariyle ne kabri karara raptedilmiş tir. 

Ocaklarda vukua gelen berri ve bahri kazalardan dolayı vukua gelen müracaat 

Ö 

% 

5 > 
> £ 

> 

4) 
Ö 

O) 

.S 
O) 4> 

OD O 

co S 

o 
•S g, 
•si 

O 
ö 
o o 
Ö f> o t> co o 

co S 
co S 

1 Maden 1 
hesabatı 

331 
332 

333 1 1 
334 1 1 
335 
336 3 2 1 2 1 1 
337 
338 1 1 1 1 
339 

Ocaklar dolayısiyle vukubulan müracaatları havi Bahrî Siyah Bidayet Hakemliği tarafından 
tanzim olunan cetvele mutabıktır. 

Sıra 
No. Evrakın tarih vürudu 

1 21 Kânunuevvel1 1336 
2 30 Kânunusani 1336 
3 16 Mayıs 1337 

Nev'i dâva Netice! hüküm 

Tazminat 
Men'i müdahale 
Men'i müdahale 

Muvakkaten sukutuna 
Müdahalenin men'ine 
(x) 
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Sıra 
No. Evrakın tarih vürudu Nev'i dâva Neticei hüküm 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

4 Ağustos 
8 Ağustos 

29 Ağustos 
5 Eylül 
1 Kânunuevvel 
4 Kânunuevvel1 

1328 senesinden 
1328 senesinden 
1328 senesinden 
1328 senesinden 
14 Eylül 
4 Teşrinisani 

12 Kânunusani 
17 Şubat 

3 Ağustos 
4 Ağustos 
4 Ağustos 
3 Teşrinievvel 
3 Teşrinievvel 
3 Teşrinievvel 
5 Teşrinievvel 
5 Teşrinievvel 
5 Teşrinievvel 
5 Teşrinievvel1 

5 Teşrinievvel 
9 Teşrinisani 
5 Kânunusani 
9 Kânunusani 

12 Kânunusani 
5 Mart 

31 Mart 
28 Kânunusani 

6 Nisan 
22 Nisan 
1330 senesinden 
1330 senesinden 
1330 senesinden 
1330 senesinden 

1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 

müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 

1339 
1328 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1337 
1329 
1329 
1329 
1329 
1329 
1330 
1330 
1328 
1329 
1329 

müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 

Men'i müdahale 
Men'i müdahale 
Men'i müdahale 
Maden ocağına tecavüz 
Tecavüz 
Ocağa tecavüz 
Tecavüz 
Zarar ve ziyan 
Men'i müdahale 
Tecavüz 
Tasdik haciz 
Tecavüz 
Tecavüz 
Tecavüz 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Müdahale 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 

(x) 
(x) 
(x) 
Müdahalenin men'ine 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
<x) 
Haczin fekkine 
Muarızamn men'ine 
(x) 
(x) 
(x) 
Tazminatla mahkûmiyetine 
Beraetine 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
(x) 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
ElTi altın cezayi nakdi 
(x) 

Ademimesuliyetine 
Elli altın cezayı nakdi 
Beraetine 
Beraetine 
Tehiri rüiyetine 
( X ) 

(x) 
Otuz lira tazminat 
Ademimesuliyetine 
Elli altın cezayı nakdi1" 
(x) 

Ademimesuliyetine 
(x) 
Bir sene hapsine 

(x) İşaretini kavi olan daavi Harbi Umumi esnasında evrakı Adliyenin Selman Beyler Kari
nesine esnayı naHinde ve bilâhara vukubulan harik neticesinde karışmı§ olanlar olup neticei hü
küm elyevm meçhuldür. 
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I 
Sıra 
No. Evrakın tarih vürudu 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

1330 senesinden müdevver 
30 Nisan 
4 Temmuz 

31 Teşrinievvel 
27 Nisan 
27 Nisan 

1 Mayıs 
14 Ağustos 
17 Eylül' 
17 Eylül 

6 Teşrinisani 
1 Kânunuevvel 

15 Kânunuevvel 
28 Kânunuevvel 
28 Kânunuevvel 
26 Mayıs 
30 Teşrinisani 

1331 
1331 
1331 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1334 

1333 senesinden müdevver 
15 Mayıs 
25 Teşrinievvel 
25 Teşrinievvel 
25 Teşrinievvel 
23 Şubat 

1 Mart 
12 Nisan 
27 Nisan 

1 Ağustos 

1335 
1335 
1335 
1335 
1336 
1336 
1336 
1336 
1336 

69 
70 

' 7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

9 Eylül 
9 Eylül 

12 Eylül 
27 Eylül 
30 Teşrinievvel 
1335 
1336 
1336 
1336 
1336 
1336 
1336 
1336 
1336 
1336 
1336 

senesinden 
senesinden 
senesinden 
senesinden 
senesinden 
senesinden 
senesinden 
senesinden 
senesinden 
senesinden 

1336 
1336 
1336 
1336 
1336 

müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 
müdevver 

senesinden müdevver 

: 110 24 . 2 . 1340 C : 2 

Nev'i dâva 

Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 

Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 

Neticei hüküm 

(x) 
Elli altın cezayı nakdi 
Ademimesoıliy etine 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Elli lira cezayı nakdi 
Ademimesuliyetine 
Elli lira cezayı nakdi 
Yüz lira cezayı nakdi 
Elli lira cezayı nakdi 
Elli lira cezayı nakdi 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Beraetine 
Dâvanın sukutuna 
Elli lira cezayı' nakdi 
Elli lira cezayı nakdi 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Beraetine 
Ademimesuliyetine 
Yüz lira cezayı nakdi 
Ademimesuliyetine 
Şirketin ademimesuliyetine 
diğerlerinin altışar ay hapis
lerine 
Yüz altın cezayı nakdi 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
Yüz lira cezayı nakdi 
Yüz lira cezayı nakdi 
Ademimesuliyetine 
Yüz lira cezayı nakdi 
Yüz altın cezayınakdi. 
Meclisi idareye tevdii 
Yüz lira cezayı nakdi 
Yüz altın cezayı nakdi 
Meclisi idareye tevdii 
Ademimesuliyetine 
Yüz lira cezayı nakdi 
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Sıra 
No. Evrakın tarih vürudu 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

20 Kânunusani 
20 Kânunusani 
22 Şubat 
17 Şubat 
12 Ağustos 
23 Mart 
23 Mart 
14 Nisan 
25 Nisan 
14 Temmuz 

1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 

95 26 Temmuz 1337 

96 31 Temmuz 1337 
97 7 Ağustos 1337 
98 17 Eylül 1337 
99 21 Eylül 1337 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

22 Ağustos 
23 Teşrinievvel 

6 Teşrinisani 
3 Kânunuevvel 

14 Kânunuevvel 
31 Kânunuevvel 
31 Kânunuevvel 
10 Mayıs 

1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 

108 12 Temmuz 1337 
109 27 Ağustos 1337 

110 
111 
112 
113 
114. 
115 
11.6 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

23 Teşrinievvel 
21 Teşrinisani 

8 Kânunuevvel 
3 Kânunusani 
5 Kânunusani 
5 Şubat 

22 Şubat 
8 Mart 
8 Nisan 

10 Nisan 
10 Nisan 
10 Nisan 
11 Mayıs 
11 Mayıs 
4 Haziran 

1337 
1337 
1337 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 

: 110 24 . 2 . 1340 C : 2 

Nev'i dâva 

Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 

Vefata sebebiyet 

Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet * 

Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 

Mecruhiyete sebebiyet 
Kazaen vefata sebebiyet 

Vefatına sebebiyet 
Kazaen vefata sebebiyet 
Kazaen vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 

Neticei hüküm 

Yüz lira cezayı nakdi 
Ademim esuliyetinc 
Ademimesuliyetine 
Onbeş lira cezayı nakdi 
Meclisi idareye 
Meclisi idareye 
Yüz altın cezayı nakdi 
Meclisi idareye tevdiine 
Ademimesuliyetine 
Elli lira cezayı nakdi ve al
tışar ay hapis 
Beraet ve meclisi idareye 
tevdiine 
Müddeiumumiliğe iadesine 
Meclisi idareye 
Meclisi idareye 
1338 senesine devro'lunmuş-
tur. 
Beraetine 
Meclisi idareye tevdiine 
Meclisi idareye tevdiine 
1338 senesine devir 
1338 senesine devir 
1338 senesine devir 
1338 senesine devir 
Kırküç bin yedi yüz elli ku
ruş tazminat 
Muvakkaten sükûtuna 
Kırküç bin yedi yüz elli ku
ruş tazminat 
Kırk bin kuruş tazminat 
Dört yüz lira tazminat 
1338 senesine devir 
Beş yüz lira cezayı nakdi 
Elli lira cezayı nakdi 
Beraetine 
Yüz lira cezayı nakdi 
Ademimesuliyetine 
Ademimesuliyetine 
iki yüz lira cezayı nakdi 
Beraetine 
Elli lira cezayı nakdi 
Ademimesuliyetine 
Beş yüz lira cezayı nakdi 
Elli lira cezayı nakdi 
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Sıra 
No. Evrakın tarih vürudu 

125 13 Haziran 1338 
126 13 Haziran 1338 
127 14 Haziran 1338 
128 18 Haziran 1338 
129 27 Haziran 1338 

130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

15 Temmuz 
1 Ağustos 

30 Ağustos 
16 Teşrinievvel1 

16 Teşrinievvel 
16 Teşrinievvel 
23 Teşrinievvel 
23 Teşrinievvel 
23 Teşrinievvel 

1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 
1338 

139 25 Kânunuevvel 1338 
140 25 Kânunuevvel 1338 
141 25 Kânunuevvel 1338 
142 25 Kânunuevvel 1338 

143 25 Kânunuevvel 1338 

144 26 Kânunuevvel 1338 
145 26 Kânunuevvel 1338 
146 23 Teşrinievvel 1338 
147 23 Teşrinievvel 1338 
148 3 Haziran 1338 
149 3 Haziran 1338 

150 3 Haziran 1338 
151 12 Mart ' 1338 

: 110 24 . 2 . 1340 C : 2 

Nev'i dâva 

Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 

Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet. 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefat sebebiyle 
Mecruhiyete sebebiyet 

Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 

Mecruhiyete sebebiyet 

Mecruhiyete sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 
Vefata sebebiyet 

Vefata sebebiyet 
Mecruhiyete sebebiyet 

Neticei hüküm 

Bin lira cezayı nakdi 
Ademi mesuliyetine 
Yüz 'lira cezayı nakdi 
Ademi mesuliyetine 
339/10 numaraya müdevver
dir 
İki yüz lira cezayı nakdi 
Beş yüz lira cezayı nakdi 
339/17 senesine müdevverdir 
Bir hafta hapsine 
339/27 senesine müdevverdir 
İki yüz elli lira cezayı nakdi 
339/23 senesine müdevverdir 
Ademi mesuliyeti 
339/425 senesine müdevver
dir 
339/48 senesine müdevverdir 
339/49 senesine müdevverdir 
329/50 senesine müdevverdir 
329/451 senesine müdevver
dir 
339/452 senesine müdevver
dir 
339/53 senesine müdevverdir 
339/54 senesine müdevverdir 
339/27 senesine müdevverdir 
339/26 senesine müdevverdir 
Ademi mesuliyeti 
338/166 bidayet cezada mu-
kayyedolarak tevhidedilmiş-
tir 
Dört yüz lira cezayı nakdi 
Altışar gün hapis 
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