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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,48 

REİS — ikinci Reisvekili Ali Süruri Bey 

KATİPLER : Hakkı Bey (Van), Avni Bey (Bozok) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası lokımacaktır: 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 

Fethi Beşiri tahtı Riyasetlerinde hilinikat 
«aptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kaibul edil-
di. Evrakı vari'dldeden havaleye talbi olanlar 
hakkında havale muamelesi yapıldı. Şer'iye ve 
Evkaf Vekâletiyle, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâletinin ilgası hakkında Siirt Mefbusu Ha
lil Hulki Efendi ve rüf ekasmın, Tedrisatın 
tevhidi hakkında ve Saruhan Mebusu Vasıf 
IBey ve rüfekasmın ve hilâfetlin ilgasına ve Hane
danı Osmaninin 'Türkiye "den ihracına (dair Urfa 
Melbuısu !Şey*h 'Saffet Efendi ile refiklerinin tek
lifi kanunileri, olbaptaki teklif veçhile, derhal 
Heyeti Umumiyede müzakereleri kabul edildi. 
Usulü Mühakeımatı Hukukiye ve 'Cezaiye ka
nunlarının lağvı ve adliye encümenlerine kadı
ların riyaset 'etmesi hakkında ısalbık Konya Me-
'busu Vehlbi Efendi ve rüf ekasmın ve Usulü Mu-
hakamatı Cteızaiyenin ta'dili hakkında saJbık Musş 
Melbusu Abdülgani ve Sinop Metasıu Şerif bey
lerin teklifi kanunileri Aldliye Vekâletime tev
killeri. tenısi'bedildi. 

Meraıailiki ımüstıahlalsaya gönderilecek İstik
lâl mahkemelerinin emvali metruke 'mesailinden 
mütevellit «teraimi dahi rüyete mezun ol'maılaru 
hakkında Isâbıık Gaziantep Mebusu Yasin Beyin 
teklifi kanunisiyle Tecilli Talkibat Kanununun 
tahdidi ve bâzı havalide yeniden ilânı hakkın
da sabık Erzincan Mebusu Hüseyin Bey ve rü-
fekasınm 'teklifi kanunisi ve Nevanı Kanunu
nun ciheti kıazaiyesi halkkınid'aki muhtelif tak
rirlerle ımüsıtanGotilarm takdiri delâile salâhiyet-
taı* olmalar, hakkında Muş Mebusu Osman Kad
ri Beyin takriri hakkında muamele tayinine ma
hal olmadığıma dair Adlijye Encümeni mazba
taları kıraat ve kabul olundu. Adliye Encüme
ninin, mülga Harbiye Nezareti Müsteşarı es-

bakı.ismail Hakkı ve Erkâna Harbiye Kayma- • 
'kamı Sahih hakkımdaki ımazbatası dahi kıraat 
ve kabul edildi. 

Şubelerce Nizamnamed Dahilî Encümenine 
imtihabedilecek âzanm bir müddet daimî suret
le Nizaımnaımei Dahilî tadilât ve tamlzinıatiyle 
iştigal edebilecek zevattan intihabı hakkında 
Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin takriri 
okundu. İntihabat iora ve ikmal edilmiş ve bu 
cihet dahi temin oluınlmuış (bulunduğuma 'binaen. 
bu bapta tâyini muaımeleıyıe mahal görüHeıme-
di. Hini iteıtimalinde yıkanmaya ihtij/ıaç göste-, 
ren 'mensucatta sumi ipelk istimalimin. ımemmui-
yeti hakkındaki teklifi Kanuninin Perşembe 
gümü terciham müzakeresine dair Burtea Mebusu 
Osmam Nuri Beyin takriri kıraat ve kabul «dildi. 

Badehu Şer'iye ve Evikaf ve Erkânı Harbi-
yei Umumiye Vekâletlerinin ilgası hakkındaki 
teklifi kanuninin müzakeresine ibtüdiar olundu. 
Heyeti umumiyesi hakkımda müzakere fcüşadma 
lüzum görülmiyerek maddelerin tmüzakeresime 
geçildi. Cereyan, eden müzakere neticesinde 
1 mci madde tadilem ve diğer maddeler aynem 
kabul edildi. Kamumum (heyeti umuimiyesi dahi 
reye viaız ye 'kaibul olumdu. Mütaakıbem Tevhidi 
Tedrisat halkkımdaiki teklifi kanuminim müza
keresine başlandı. Bunun daihi heyeti umumiye
si hakkında müzakere icrasına Jüzuım görülmi-* 
yerek maddelere geçildi. Ve bütün mevaddı 
kanuniye aynem1 Ikalbul oikımdü. Kanunun heyeti 
umumiyesi dahi kaibul ve teneffüs için celse 
tatil edildi. 

İkinci Celse 

Fethi Bey tarafından küşadedilereîk Hilâfet
tin ilgalsma ve Hanedanı Oisımanimim Türkiye'
den ihracıma dair olam teklifi kanuninin muza-
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keresine ibtidar olundu. Heyeti ıımuımiyesi hak
kında cere,yian eden (müzakereden. sonra (madde
lerin müzakeresine geçildi ve müzakere netice
sinde 'teklifi kanuninin ikinci maddesi tadil en 
ve diğer ımevaıddı aiynen kaJbul «dildi. Kanu
nun heyeti umramiyesi daihi kabul ve Sallı gü-

Tezkereler 

1. — Telgraf ve Telefon Kanununun otuz ve 
otuzüçüncü maddelerindeki tearuzun ref'i için ve 
otuzüçüncü maddenin tamamen tayyedilmesi ve 
mütaakıp maddeler numaralarının ona göre tas
hihi hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/231) (Posta ve Telgraf Encümenine) 

2. — 6 Kânunuevvel 1339 tarihli ve 391 nu
maralı Affı Umumi Kanununda, silki askerîden 
tard ile tekaütlük hakkında bir sarahat olmama
sından dolayı bu gibi mücazatı müstelzipı cera-
im mürtekipleri hakkında ne yolda tahfifi ceza 
olunacağını tâyini için mezkûr kanunun tefsiri 
hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (2/230) 
(Adliye Encümenine) 

3. — İdama mahkûmiyeti Mahkemei Temyiz
ce tasvibedilen ihtiyat zâbıtanmdan Mülâzimisa-
ni Muğlalı Kemal Efendi hakkındaki evrakın 
iadesine dair Başvekâletten mevrut tezkere var, 
okunacaktır: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Düşman tarafına firar etmekle mezununa-
leyh ihtiyat Mülâzfimisanisi Muğlalı Kemal 
Efendinin idamına dair Uşak Divanı Harbin
den gıyaben sâdır olan hükmü mutazammm 
olup Divanı Temyiz Kanununun 36 ncı madde
sine tevfikan tasdiki âliye iktiran etmek üzere 
18 . 9 . 1339 tarih ve 6/289 numaralı tezkere 
ile Riyaseti Celilelerine takdim kılman 6 Ağus
tos 1339 tarih ve 75 numaralı mazbatai hükmi
ye ve evrakı müteferriası Divanı Temyizi As
kerî Kanununun mârularz otuzaltmcı madde
sini muaddil 27 . 2 . 1339 tarih ve 392 numara
lı Kanun ile gıyabi. hükümlerin tasdiki vücubu 
zail mürtefi, olmuş bulunmasına binaen Müda-
faai Milliye Vekâleti Celilesinin 25 . 2 . 1340 ta
rih ve 887 numaralı tezkeresiyle talebedilmek-

nü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 
REİS — Zaptı sâbılk hülâsası hakkında iti

raz var mı ef endim ? Hülâsayı (kabil edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Hülâsa ayn;en kabul 
edilmiştir efendim. 

Evrakı varideyi arz ediyorum efendim. 

te olmakla ifayı muktazasma müsaadei devlet
lerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
K İsmet 

ESAD Ef. (Menteşe) — Reis Bey, söz iste
rim. 

REİS — Ne hakkında söyliyeceksiniz efen
dim? 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim, bu Kemal 
Efendi hakkında söyliyeçeğim. 

REİS — Efendim, malûmuâliniz malûmat 
vermek şartiyle Hükümetten gelen evrak iade 
edilebilir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim şu Maka
mı Muallâdan; bir gencin hayatına taallûk eden 
ve çarei muhafazasına ait iki söz söylemeye 
reisi cedidemiz müsaade etmiyecek mi? Bir 
gencin hayatına taallûk eden ve hem de öyle 
bir genç ki vatanın en kara günlerindeki hiz
meti, 1335 senesinde Muğla'nın Ahi köyü nahi
yesinde bizzat mesmuat ve müşahedatım ile sa
bit olmuştur. 

REİS — Efendim Heyeti Celile, Esad Efen
dinin söz söylemesini kabul buyuruyor mu? Ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Buyurunuz Esad Efendi. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim İzmir ve 
Aydın'm Yunanlılar tarafından işgali üzerine 
Aydın Cephesinin teessüsü sıralarında Muğla 
taraflarında Aydın Cephesine de millî kuvvet
ler gelmeye başlamıştır. O sırada bendeniz de 
Muğla taraflarında ahaliye vâız ve nasihat et
mek ve toplanan kuvvetleri de cepheye getir
mek üzere gitmiştim. Şimdiki Elâziz valisi Hil
mi Bey de o sırada Muğla'da Mutasarrıftı. 
Ahi köy nahiyesi denilen yere vardığım zaman 
bu genci orada sevk memuru olarak gördüm. 
Düşününüz ki vatanın en kara günlerinde her-

2. — EVRAKI VARİDE 
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kesin nevmidolduğu günlerde bu genci böy-
bir vazife ve gayrette gördüm. Ve sonra da Ay
dın Cephesine gelerek hizmette görmüştüm. Bi-
lâhara orada herkesin yaka silktiği bir şube 
reisi bu genci tahtülhıfz yaka, paça cepheye 
göndermek istemiş. O da, ben vaktiyle vatanı
mın hâlâsına koşan bir gencim. Şimdi sen beni 
nasıl tehtelhıfz gönderiyorsun, vicdanın buna 
nasıl kail oluyor? Der. O zat da gönderece
ğim. Hem de kafanı ezeceğim der. Bunun üze
rine Kemal Efendi oradan İzmir'e firar eder. 
(Düşman tarafına mı sesleri'? ('Evet efendim. 
İzmir'den de kaçarak Uşak köylerinde bir köy
de hocalık eder. Lâkin burada hocalık etmiş, 
fakat hiçbir fenalığı görülmemiştir. Bilâhara 
Uşak Divanı Harbince bu gene idama mahkûm 
ediliyor. Yine bu fedakâr genç ben idama lâ
yık değilim diye oradan da kaçıyor. Eğer ida
ma lâyık olsaydı kendi boynunu ipe verirdi. 

1. — Köy Kanunu lâyihası ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/399) 

REİS — Ruznamede Köy Kanunu vardır. 
Onuncu maddenin onaltmcı fıkrasında kalın
mıştı. O fıkradan müzakereye başlanıyor. 

Fıkra : 16. — Köy Korusunu muhafaza et
mek. 

REİS — Efendim, bu fıkra hakkında söz is-
tiyen var mı? (Hayır sesleri) Onaltmcı fık
rayı aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul buyurulmuştur. 

Fıkra : 17. — Köyden Hükümet merkezine 
veya komşu köylere giden yolların kendi sınırı 
içindeki kısmını yapmak ve onarmak ve yollar 
üzerindeki küçük hendek ve derelerin üstlerine 
ağaçtan köprü yapmak ve yol üzerinden gelip 
gitmeye zorluk verecek şeyleri kırmak, kaldır
mak. (Bir yol üzerindeki işlerin köyden köy 
sınırının bittiği yere kadar olanı o köyündür) 

TALÂT B. (Kângırı) — Efendim bu fıkra
da (küçük hendeklerin üzerinde ağaçtan köp
rü yapmak) deniliyor. Halbuki her yerde ağaç
tan değil, taşları ferşederek de köprü yapar
lar. Binaenaleyh ağaç kelimesinin tayyiyile 
mutlak olarak (köprü) denilmesini köylünün le
hine muvafık buluyorum. 

Binaenaleyh Başvekâlete bu hususların tahak
kuku ile iade edilmesi lâzımdır. Eğer bunun 
hasenat ve seyyiatma halel gelirse kaatil İlyas-
larm tecili takibine karar veren bu Meclisi 
Âli bu fedakâr genci de affetmelidir. (Bravo 
sesleri) 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz oku
nan tezkere gıyaben mahkûmiyet hakkındadır. 
Mesele evvelce Meclisi Âliye takdim olunan bir 
ilâmın ahiren yapılan tadilât mucibince muh
tacı tashih olmasından ibarettir. Zannederim 
ve bunun Hükümete iiadesi bir emri tabiîdir. 
Eğer Esad Efendi Hazretlerinin başka bir ta
lepleri varsa Nizamname ahkâmı dâhilinde lüt
fen müracaat buyururlar. Meclisi Âli icabına 
bakar. Zannederim ki temdidi müzakereye ma
hal yoktur. ıŞu halde Başvekâlete iade ediyo
ruz. Ruznamei müzakerata geçiyoruz efen
dim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Refikimin söy
lediği gibi bendeniz de «ağaçtan» kelimesinin 
hazfını istiyorum. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bendeniz de 
aynı noktayı arz edeceğim. Sadece köprü denilmeli
dir. Ağaçtan demeye hacet yoktur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEHBİ 
B. (Karesi) — Tavzih edeyim efendim. Ağaç
tan demek köylünün lehinedir. Arkadaşlarımız 
maksatları da köylünün lehindedir. Yine köy
lünün lehine olmak üzere bâzı yerlerde kaba 
taşlarla köprü yaparlar. Bu suretle zapta geç
sin ki (Köprü yapılacak) denilince mutlaka 
(kârgir köprü yapacaksınız) demesinler. Esa
sen bu köylünün vazifesidir. Yoksa bunun tay-
yma muvafakat ederiz. Maksat orada geçidi 
temin etmektir. Büyük köprü yapmak değil
dir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Oeçilebile-
cak tarzda bir köprü denilse daha muvafık 
olur zannındayım. 

REİS — Efendim bu fıkra hakkında başka 
söz istiyen var mı? 

( ABİDİN B. (ISaruhan) — Bendenizin sö
züm, daha ziyade sual tarzında olacaktır. Bil
hassa bunu Mazbata . Muharriri Beyin tavzih 
buyurulmasını rica edeıim. Yolların birisi tür
kü hususiye diğeri turku umumiyedendir. Bun-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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larm tamirini tahammülünün fevkinde olmak 
üzere köylülere tahmil etmekteki fayda veya 
mazarratı anlamak istiyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim malûmuâli-
leri bizdeki resmî yollar iki kısımdır. Birisi tür
kü hususiye, diğeri turku umumiyedir. Burada 
mevzuubahsolan bu değildir. Köy yolları, kara-
yollarıdır. Bunlar, kışın karların erimesi ve yağ
murların akması üzerine yirintiler yaparlar. Topra
ğı yararlar. O zaman arabalar geçemez bir hale ge
lir. Yollar kışın o yirmelerde, yarmalarda su biri
kerek arabanın geçemiyeceği, hayvanatın ge-
çemiyeceği bir hal ve bir vaziyet hâsıl olur. Za
ten bu köylülerce müteamildir. Az - çok 
hayatı içtimaiyesi taazzu etmiş, köylülerde ba
harın imece suretiyle çıkarlar. O çocukları 
falan dolduruverirler ve yolları arabaların geç
mesine müsait bir vaziyete getirirler, yoksa 
bundan maksat kaldırım yapsınlar, kırma dök
sünler, falan etsinler değildir. Maksat âdi yol
ları düzeltmektir. 

ABİDİN B. (iSaruhan) — Yani köy hududu 
dâhilinde değildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim. Köy
lülerin kendi hudutları dahilindeki geçitlerin, 
geçilebilecek bir vaziyete ifrağı içindir. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim1? 
Fıkra hakkındaki müzakerenin kifayetini reye 
vaz'ediyorum. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Fıkra hakkında dört 
tane tadil teklifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
16 ncı fıkrada (ağaçtan) kelimesinin tayyı-

nı teklif eylerim. 
Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
«Ağaçtan köprü» fıkrası yerine «köprü yap

mak» şeklinde tadilini teklif eylerim. 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 

Riyaseti (Celileye 
17 nci fıkradaki (Ağaç köprü yapmak) tâ

biri yerine (Geçebilecek köprü yapmak) sure
tinde tadilini teklif ediyorum. 

Çorum 
İsmail Kemal 

— 75 

Riyaseti Celileye 
«Serbestçe gelip geçilebilmek için» 
Balâdaki ibarenin dördüncü satırın üstle

rine kelimesinden sonra ilâvesini teklif eyle
rim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim bu dört takrirden ikisi 
aynı meal ve mahiyettedir. Fıkranın tadilini 
teklif ediyorlar. Kayseri Mebusu Ahmed ve Bo
lu Mebusu Şükrü Beyler, tadil teklif ediyor
lar. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEHBİ 
B. (Karesi) .•— Efendim encümen kabul ediyor. 
Zaten arz ettim. Bu köylünün lehine olmak üze
re ağaçtan kaydı konmuştu. Arkadaşların tek
lifi de köylünün lehinedir. Yalnız mesele ta
vazzuh etmesi lâzımdır. Köprüden maksat, mun
tazam ve kârgir değildir. Yalnız geçmeyi temin 
edecek bir vasıta meydana getirilecektir. Bu
nu taşla yaparlar, ağaçla yaparlar. Hangisi 
mümkün olursa onu yaparlar. Hangisi ile ya
parlarsa yaparlar, zapta geçsin kâfidir. 

REİS — Efendim, yalnız encümenin muva
fakati 'kâfi değildir. Zannediyoru'm ki, He
yeti Celilenizin reyi de inzimam etmek şarttır. 
Binaenaleyh «Ağaç» kelimesinin kaldırılma
sını kabul buyuranlar lütfen ellerini kaiMırsm. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini 'kaldırsın, 
Kalbul buyurulmuştur. İki takrir daha var 
efendim, (ağaçtan) kelimıe'sinin yenine (üstleri
ne) kelimesinden sonra «serbestçe gelip geç
mek için» ibaresinin ilâvesini Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı Bey teklif ediyor. (Btoziok Me-
musıı Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar 
okundu.) (Corum Mebusu İsmail Kemal Beyin 
takriri tekrar okundu.) (Kayseri Mebusu Hilmi 
Beyin takriri tekrar okundu.) Bunları ayrı ay
rı reyi âlinize vaz'ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boz<ok) — Mü-
sade 'buyurur musunuz Reis Bey? Köylü zaptı 
okuyamaz. Her halde kanunda sarahat ister. 
Mutlak köprü şekl'imlde 'bırakmak doğru değil
dir. 

REİS — Efendim «serbestçe 'gelip geçmek 
için» fıkrasının ilâvesini Süleyman Sı'rrı Bey 
teklif ettiler. Kaibul edenler lütfen ellerini'] kal
dırsın. Kabul etmiyenler 'lütfen ellerini kaldır
sın. Kabıı edilmemiştir. 
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Isımaii Kelmal1 Beyin itietklifi de «geçilebile
cek» ibaresinin ilâvesi hakkındadır. Süley-
ınaın Sırrı Beyin teklifine müşabihtıir. Mama-' 
fih daha salim olması için reyi âlinize arz 
edeceğim. Yani İsmail Kemal Beyin teklif
leri veçhile «gıeçi'lelbilecek feöprü» tâbirinin 
ilâvesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kal-
dirisin. Kabul etmilyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul olünma-mıştır efendim. Fıkrayı 
evvelce okumuştuk. Binaenaleyh (ağaıçtan) ke
limesinin tayyından sonra fıkrayı, aynen ka
ibul edenler lütfen elleırini kaldırsın. Kabul et-
miyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olun
muştur. 

Fıkra 18. — Köy halkından -askerde buyu
ranların ve bakacağı olmıyam öksüzlerin tarla
larını, bağ ve bahçeleri (imece) yoliyle 'ekmek, 
harmanlarını kaldırarak. 

REİS — Efendim, bu fıkra hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri:) Kaibul buyu^ 
ranlar lûtfetn ellerini kaldırfsın. Kabul etmiyen-
ler lütfen 'ellerini kaldırsın. Kaibul buyurulmuşı-
tur. 

Fıkra 19. — Köy namına nalbant, bakkal, 
arabacı dükkânları yaptırmak, 

REİS — Efendim bu fıkrayı reyi âlinize 
arz edeceğim. Fıkrayı kabul buyuranlar 'lütfen 
-ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

Fıkra 20. — Köye ortaklama sığırtmaç, da
nacı ve çoban tutmak. 

VEHBİ B. (Karesi) — Köye ortaklama 
korucu, sığırtmaç, danacı ve çoban tutmak. 

R E İ S — Vehlbi Beyefendi, (Ortaklama ço-
'ban ve korucuyu tutulacak) diyor. Fıkra hak
kımda söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Fık-
nayı aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kaibul edilmiştir efendim. 

Fıkra 21, — Köyde insanlarda, salgım ve bula
şık bir hastalık çıkarsa o gün bir adam yollıya-
nak Hükümete haber vermek. (Bu haber üze
rine kazadan memur gelinceye kadar hastanın 
yanına bakacaklardan başkasını 'sokmamak lâ
zımdır. ) 

VEHBİ ' B. (Karesi) — Efendim 'bu mad
denin tafsilem yazılmasını, şöyle böyle olma
sını birçok arkadaşlar temenni ediyorlar ve 
böyle takrirler de vardır. Fakat bizim Köy 

Kanununda yazdığımız şey, salgın hastalık
lar hakkındadır. Bu zamanda yapılacak teda-
bir ve -ona ait vazaif İdarei ümumiyei Vilâ-
yat Kanuniyle Devlete aittir ve köylüye bu 
tedabir belle'tilecekltir. Burada onu tasrih 
kabil değildir. Sonra memuru aidi gelecek, 
elinde emrazı sâriye hakkındaki tedaibire dair 
(nizamnamesi vardır. TalimatnameSdı vardır. 
Burular, idarei umumiye memuru 'olduğu için 
o ahkâmı o memur tatbik etmeye mecburdur. 

'Binaenaleyh emrazı sâriye mıemuru geldiği 
zaman bittabi vazifesini yapar. Köylünün 
vazifesi biran evvel hastalığı haber vermekten 
ibarettir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Sual soraca
ğım efendim. Köylü şehre haber gönderdi. 
Doktora veya kaymakama haber gönderdi. O 
'memur hemen gelecek mi, yoksa sekiz, on 
gün sonra mı gelecektir ? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Onu 
memurun keyfi bilir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu suali Sıhhiye 
Vekili Muhteremi Beyefendiye sormak icabe-
der. BİT -emrazı sâriye vakası haber aldık
ları z'aman memuru mahsusları nasıl gider
ler, kaç saatte giderler. Buma dair nizamname 
vardır. Bizim burada zikrettiğimiz; cihet köy
lüye ait vaziftendir. 

HÜSEYİN B. Elâziz) — Beyefendi adam 
öldürülüyor da doktor yine bir gün, iki gün 
sonra gidiyor. Bunun için nasıl gidecek? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Veh
bi Bey! Hükümete haber vermek için mereti 
doğrudan doğruya Hükümetin vekili olan he
yeti ihtiyariyedir. Binaenaleyh Hükümet ye
rine (Heyeti' ihtiyariyeye haiber verilir) deme
lidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu köylü
nün heyeti UmUmiye'sine terettübeden vazaif 
tabiî alt- taraflarda gelecektir. Muhtarın yapa
cağı işler ve diğer feavanini hususiye ile heı-
yeti ibtiyariyenin yapacağı vazaif vardır. Şu
radaki kayıt, köylünün, muhtar, ihtiyar he
yetine haber vermesi ve muhtar ve ihtiyar he
yetinin de Hükümete haber vermesi demek
tir. Binaenaleyh fıkra' bu yolda tashih edi
lebilir. 

Dr. FUAD B. (KırkkiliSe) — Efendim, ben
deniz bu 'maddeyi maksadı temin edecek de
recede kâfi görmüyorum. Bu hastalığı köylü-
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nıün arilıyalbilmesi için birkaç kişinin ölmesd', 
birkaç Id'm'senin hastalığa tutulması lâzım
ıdır. Maksat hastalığın vukuunda Hükümete 
haJber vermektir. Onun için köyde salgın, bu
laşık hastalıklar; sıcalfela başlıyam ve sıcak
lığı üç günden ziyade devam eden hastalıklar
ıdır. Frengilileri de bildirmek köylünün va
zifesidir. Köylünün ağzında, burnunda yara 
vardır diye âdeta teşhir ederler. Binaenaleyh 
•bu tâbiri de buraya 'korsak Heyeti Muhtereme-
ni'z köylülerin menfaatini kabul etmiş olur. 

REİS — Efendim fıkra hakkındaki kifayeti 
müzakereyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dıksın. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kifayet kabul edilmiştıi'r. Tadil teklifi 
vardır. 

Riyaseti Celileye 

Yi'rmibtiırinei maddenin «Köy halkında, sal
gın ve 'bulaşık ve sıcaklıkla başhyan ve sıcak
lığı üç güm devam eden hastalıklar ile fena 
yarası olanları o gün Hükümete haber vermek... 
ilâh.» şıeklinde tadilini teklif eylerim. 

Ki irkilişe 
Fuad 

Riyaseti Celileye 

21 nci fıkranın âtideki 'şekilde tadilini tek
lif eylerim : 

21. — Köyde frengi hastalığına müptelâ 
olanlar veya şüpheli bulunduğu anlaşılanlar 
şehir veya kasaba Hükümet tabiplerine berayı 
muayenıe gönderilir. Şayet insanlarda salgın 
ve bulaşık bir hastalık çıkarsa 'o gün bir adam 

. yollıyarak Hükümete haber vermek. 
(Bu haber üzierine 'kazadan metanı* gelinceye 

kadar hastanın yanına bakacaklardan başfcala-
rmı s'ofcma/mak lâzımdır.) 

Ordu 
Recai 

, REİS — Efendim tensip buyurursanız tak
rirleri nazarı mütalâaya alınmak suretiyle 
reyi âlimize arz edeyim. Badehu kabul buyu
rursanız encümene göndeririz. Recai Beyin 
şıümdi okunan takririni nazarı itibara alanlar 
lütfen 'ellerini1 kaldırsın. Nazarı itibara almr-
yanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya 
alınmıştır. KırkkiliSe Menusu Dr. Fuad Beyin 

'takririni de reyi âlinize vaz'ediyorum. Nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen elerini kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Nazarı mütalâaya al-
mıyanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mü-
|alâaya alınmıştır. Her iki takrirle beraber fık
rayı encümene veriyoruz. 

Fıkra 22. — Köy hayvanlarında salgın ve 
bulaşık bir hastalık görülürse ıo ıgiüm bir adam 
yollıyarak Hükümete haber vermek ((Bu haber 
üzerine kazadan bir memur gelinceye1 kadar 
hasta «olan hayvanı hasta olmıyanlar 'arasın
dan ayırmak ve ahırı kilitleyip başka hayvan 
sokmamiak lâzım gelir.) 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Efendim bu
radaki fıkrai tavzihiye encümenin arzusuna 
muvafık bir şekilde yazılmamış gibi görünü
yor. Evvelâ «köy hayvanlarında salgın ve bu
laşık bir hastalık görülürse o gün bir haber 
göndererek Hükümete haber vermek» deniyor. 
Fıkrai tavzihiyede de «kazadan bir adam ge
linceye kadar hasta olan hayvanları diğer 
hayvanların arasından ayırmak ve1 bu ahırı 
kilitleyip başka hayvan sokmamak lâzımge
lir.» diyor. Bu ahır bir kere 'bulaşmıştır. Has
ta olan hayvanı buradan almamalıdır. Eğer 
hasta olan hayvanı oradan alırsak ikinci bir 
ımahalli daha bulaştırmış olacağız. Binaen
aleyh hasta olmıyan hayvanlar oradan alınabi
lir. İsterse onlar tahtı nezarette bulunabilir. 
Fakat hasta olan hayvan hasta olduğu yerde 
kalır. Doktor gelip de oraya dezenfekte yapı
lıncaya kadar -oraya başka hayvan sokma
mak lâzımgelir. 'Bunu teminen bir fıkra;]' tav
zihiye teklif ettim. Kabul 'olunursa maksada 
vâsıl olmuş bulunuruz. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Efendim 
ıb en deniz de Ali Şuuri Beyin mütalâasına oJşti-
rak ediyorum. Diğer hayvanları başka bir yere 
göndermek ve 'Oradaki hayvanları tekrar bu
laştırmak doğru değidir. Olduğu gibi muha
faza etmek daha doğru ve daha fennî olur ve 
teklif edilen şekli bendeniz muvafık görüyo
rum. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — O erek bu fık
ra, gerek bundan evvel geçen ve encümene 
berayı tadil gitmiş olan fıkra, muhtarın 
vezaifi meyanındadır. Onun için zannederim 
'ki,' encümen bumda ittifak ede'r. Bu fıkraları 
buradan çıkarıp muhtarların vazaif;:f meya-
nma ithal etmek lâzımgelir. Köylüden bir 
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kimlse giderse' Hükümet Reisi buna itimat et
mez. Muhtarın işarına intizar eder. Orada ge
rek insanlardakıî] gerek hayvanlardaki, has
talık tevsi ©der gider. Onun için benim fik
rim, bu iki fıkrayı muhtarın vazaifi me'yaını-
na sokmak lâzımdır. 

DÂHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEH
BÎ B. (Kareisi) — Efendim bundan evvelka 
fıkrada Hilmi Bey biraderimiz söylediler. En
cümen de bunu nazarı itibara akarak tadilât 
yapacağız. Bu ''köylünün va'zaifidir. Köylü 
heyeti i'htiyariyeyc haiber verir, onlar da Hü
kümete haiber verir. Köylülerin mecbur ol
dukları vazaif meyanmdadır. 

REİS — Efendim başka söz istıiyen kalma
mıştır. Fıkra hakkındaki müzakereyi kâfi gö
renler lütfen ellerini 'kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kâfi görht'jyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Müzakerenin kifayeti kabul edilmiş
tir. Tadil teklifleri vardır, onları okuyacağız : 

Riyaseti Ce'lileye 

22 nci maddenin Ikerre içindeki' ibarei tav-
zibiyesinin berveçhi âti tadilini telklif eyle
rim. 

(Bu haber üzerine kazadan bir menıur ge
linceye kadar hasta olmıyan hayvanları hasta 
olanların arasından ayırtorak ve ahıra başka 
hayvan sokmamak lâzımgelir.) 

Karesi 
Ali Şuuri 

Riyaseti Celileye 

Maddenin nihayetine (Hükümet memuru 
köyden aldığı haiber üzerine nihayet ikiı saat 
zarfında memuru göndermezse m'esuldür) cüm
lesinin il'âve'sini teklif eylerilm. 

Elâ'ziz 
Hüseyin 

HÜSEYİN B. (Eılâzıiz) — Reis Bey, encü
mene g'den fıkra için bu takriri verdim. Hay
vanlar için değil, insanlar için. (Handeler.) 

REİS :— Fıkra encümene gitmiştir efendim. 
HÜSEYİN B. (Elâzûz) — Encümenden gel

diği vakitte okunsun. 
Dr. MUSAFA B. (Çorum) — Takrir hakkın

da isöz istiyorum. Efendim bu takrirdeki şey fen
nî (bir meseledir. Şimdi ahırda birçok hayvanlar 

vardır ki, bunlardan bir tanesini farz edelim. Em
raz! sâriyeden, emrazı müstevliyeden - ki biz ona 
salgın hastalık deriz - birisine müptelâ olmuş 
bulunsun, Ibunu ayırmak diğerlerind salmak gay-
rifennîdir. Bunların heyeti umumiyesi kalmalı
dır. Tabip veya baytar kim ise o gelmelidir, te-
dabiri ona göre yapmalıdır. Bütün hayvanlar 
aşılanmıştır. Araz başgösterineeye kadar devri 
teferrihJi vardır. Binaenaleyh bu mesele fennî bir 
surette tetkik edilsin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu takrirlerle bera
ber fıkrayı encümene lütfediniz. Her ikisi de 
halledilsin. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Efendim Ali 
Şuuru Beyin beyanatını yanlış anlamışım. Fen
nisi, arz ettiğim şekildedir. Şimdi de bir takrir 
takdim ediyorum. 

REİS — Efendim fıkrayı encümen talebedi-
yor. Takrirlerle beraber fıkrayı encümene veri
yoruz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) —'Reis Bey, benim 
takririmi de beraber gönderiniz. 

REİS — Beraber efendim. 
Fıkra 23. — Köyde su basması olursa birle

şerek selin yolunu değiştirmek. 
ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar, bendeniz 

bu fıkrayı pek şümullü görüyorum. Onun için 
biraız bunun tenevvürünü arzu ediyorum. Lütfe
derlerse çök memnun olacağım. Malûmu âliniz su 
basması meselesi mühimdir. Meselâ büyük nehir
ler vardır. Tuğyan eder, önüne geleni alır götü
rür. Binaenaleyh bunu kanun şeklinde tesbit ede
cek olursak köylülerin bunu yapmak imkân ve 
ihtimali yoktur. Eğer ufak tefek çaylar ve dere
ler hakkında ise ona göre burada fıkravı açık bir 
surette tesbit etmek lâzımgelir. Bendeniz bunun 
için Riyasete bir takrir takdim ediyorum. Fıkra
nın «kövlerü su basarsa yolunu değiştirmek» şek
linde tadilini teklif eylerim. 

TALÂT B. (Kângırı) —-Efendim fıkrada 
(selin yolunu değiştirmek) deniyor. Halbuki selin 
yolu her vakit değiştirilmez. Bazan setler yapa
rak yolları tanzim edilir. Onun için bir fıkra 
ilâvesi hakkında bir takrir takdim ediyorum. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim bu fık
ra doğrudur. Yani köye su basması olursa bir
leşerek yolunu değiştirmek ne demektir, su bas
mak ne demektir? Evvelce o suyun aktığı yolu
nu değiştir de köye doğru gider de su basarsa o 
vakit asıl 'güdeceği mecraya doğru tahvil etmek 
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demektir. Binaenaleyh Zamir Bey biraderimizin 
buyurduğu da varittir. Lâkin l*u fıkradan o mu-
radolunmamıştır. Büyük bir nehrin tuğyanından 
dolayı bir ovayı su basar da bütün köylülere ma
zarrat verirse bu tuğyandan dolayı köyün hari
cinde olduğu için köylülere bir vazife tahmil edil
memiştir. Zami Bey biraderimizin buyurduğu 
şey başkadır. Yani bu zapta geçmeli, bir nehrin 
tuğyanından dolayı bir ovayı su basarsa köylüler 
onun mecrasını değiştiremez. Bir köyün bulun
duğu mahaldeki nehir veya Jsel yatağının yaptığı 
tahribata o köy ehemmiyet versin, vazife edinsin, 
mecrayı aslisine icra etsin! Maksat budur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim fıkra gayet 
doğrudur. Yalnız bir noksanı vardır. Yani su 
basması olursa birleşerek selin yolunu değiştir
mek. Nereye, mecrayı aslliyeye mi? Binaenaleyh 
bendeniz iyi anlamadım. Meselâ nerede dere olur. 
Faraza bir sel geldiği zaman bütün taşı toprağı 
yığar, köylüler mecrayı tadhir ederler, iki taraf
larını aşarlar, sele yol verirler. Yani (selin yolu
nu değiştirmek) denince bendeniz mecrayı asil
isine icra etmek anlıyorum. Binaenaleyh o suret
le tadilini teklif ile bir takrir takdim ettim. Lüt
fen kabul buyurun. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, müverrih
lerimizin veyahut içtimai vatçılarımızm yazdığına 
nazaran evvelce Anadiolu^da Celâli eşkivasmın 
çoklumu dolavısivle malûmuâliniz kövler dağ ara-
cıklarma sıkışmışlar, güzergâhtan kenarlara kaç
mışlar. Celâliler gelip de uğramasın diye vevahut 
falan vali, adamivle haşmetiyle gelip uğramasın 
idive hep kövler körfez izbe yerlerdedir. Dere 
ağızların dadır ve o dere] ere ne yaz akar, ne kıs 
akar. Fakat fazla yağmur yağdığı zamanlarda, sn 
'tor>lanır ve sel gelir köve zarar iras edebilir. 
Esasen tarzı ifade de kövde divor. Bes on kö^ni 
birden su basarsa o mesele avrıdır. Sonra sel de-
nivor. Sel denince nehir tuğvanı değil, cay tuğ
yanı deqil alelade kövlerde bulunan iki yannar» 
arasında veyahut düz sahada bulunan dereler
dir. 

VET,ED CET/CTRt Ef. CKastammuı) — Öyle 
lise ısuvnn W1UTTU deriştirmek demelidir. 

AHMET) MAHİR Ef. (Kastamonu) — Rah-
>met varmakla hâsıl olan seller, dense daha doğru 

VETTBl B. (Devamla) — MAC 
•jjifvV lAi-n. «sp+tpr varol sı n d^nilivor. Bu mevzuüba-
his değildir. Yani köylü taştan kârgir set yapa

cak değil, alelâdet siper giıbi bir şey yapılacak 
olursa kabul, yoksa taştan set yapmak mevzuu-
bahis değil, kazık çakarlar, kavak dikerler, çit 
yaparlar. Diğer ağaçlar ekerler. Onlar sel geldi
ği vakit mecrasını değiştirir. Burada maksat bu
dur. 

REŞlD AĞA (Malatya) — Efendim zaten 
köylüler kendine aidolan mazarratı bilir. Köylü 
olmakla insanlıktan Çıkmamıştır. Bir köyü su 
basarsa nasıl hareket edileceğini köylüler bilir. 
Bendenizee encümen bu fıkra için zahmet çekmiş 
ve fazla yorulmuş zannederim. (Hayır sesleri) 
Sel gelirse şöyle yapsın deniyor. Onlar insan de
ğil mi efendim Onlar da düşünürler. Bu hayat 
meselesidir. Bugün sel gelirse kendisini de çolu-
ğunu, çocuğunu da su basacaktır. Elbette defi 
mazarrat etmesini bilirler. Şimdiye kadar aşair, 
dere başında oturanlar bunu hiç yapmamış mı, 
su gelmiş de şimdiye kadar defi etmemiş mi? 
Kövlü olmakla insanlıktan çıkmaz, fıkrayı aynen 
kabul ediniz. Uzun uzadıya izahata, münakaşaya 
haeet yok efendim. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
i^övde bağ var, bahçe var, bostan var, kövde su 
basması olursa yardım köyün evleri için mi ola
cak, bunda kÖvün bağ, bahçe ve tarlaları dâhil 
mi? Birisinin bahçesini su basar da diğerlerimi 
vardıma çağırırsa biz ona karışmavız mı diye
cekler? Yoksa bunlar da köyün içini su basmış 
gibi birleşerek kurtaracaklar mı? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, köy 
denince bağ ve bahçe dâhildir. 

REİS — Müsaade buyurun, Mazbata Muhar
riri eevan versin. 

ENCtÎMEN NAMINA VEHBİ B. (Karesi) 
— Efendim, beyefendinin buvurduğu gibi kövün 
tarifinde, bas1 ve bahçe ve bostanlarivle hududu 
mal fime ve mârafesine köv divoruz. Binaenaleyh 
bunların hepsi dâhildir. Çünkü bunlardan ce
maat havatında hensi istifade edecektir. Bir ki
şinin elinde değildir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Maksat zap-
ta. geçmesidir. 

REİS — Başka söz istiven var mı? (Yok ses-
IAT-M) Fıkra hakkında mü^akerevi kâfi görenler 
"İTTtffm 'PilWmi kaldıksın. Kâfi p-örmivenler lütfen 
eileririi kaldırsın. Kifaveti müzakere kabul olun
muştur. Tadünameler okunacak : 
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Riyaseti Celileye 

23 ncü fıkranın berveçjhi âti tadilini teklif 
eylerim : 

Köyde su basması olursa selin yolunu değiş
tirmek ve mecranın yatağını tadhir eylemek, 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 

Köyde su basması olursa köylülerin yapabile
cekleri selin yolunu birleşerek değiştirmek şek
linde tadilini teklif eylerim. 

Adana 
Zamir 

ı Riyaseti Celileye 

Yolunu kelimesinden sonra (zararsız bir tara
fa değiştirmek) kelimelerinin ilâvesini teklif ede
rim. 

Van 
Münib 

Riyaseti Celileye 

Yirmlinci fıkranın nihayetine «veya setler yap-
maik» cümlesinin ilâvesini teklif ©derim. 

Kândın 
Talât 

REİS — Efendim bu takrirler hakkında En
cümenin bir mütalâası var mı? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, reye konsun 
da Encümene, kabul edilenler gelsin. Maddenin 
taşlı daüıa iyidir. 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri
ni tekrar okuyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim efendim, 
«mecra» zaten yatak demektir. 

REÎS — Efendim, o gelince tashihi encümen
de yapılır. Şükrü Beyin teklifini nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Almıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmadı 
•efendim. 

(Adana Mebusu Zamir Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen el kaldırsın. Almıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı itibara alınmamıştır efendim. 

(Van Mebusu Münib Beyin takriri tekrar 
okundu.) # 

REİS — Efendim, takriri nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın. Almıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Değiştir
mek ibaresi kâfi efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Değiştirmekten mak
sat, zaten zararı izale etmektir. 

(Kângırı Mebusu Talât Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Şu halde efendim, fıkrayı aynen reyi âlile
rine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Fıkra 24. — Ekine, mahsule, yemişli yemiş-
siz ağanlara, bağlara, bahçelere zarar veren kuş
ları, böcekleri, tırtılları öldürmek (bunun için 
hangi türlü kuşların ve böceklerin hangi za
manlarda ve nasıl öldürülmesi lâzımgeldiği Hü
kümetten sorulacak ve nasıl öğretilirse öyle ya
pılacaktır.) 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, bu ka
nunun içinde en mühim mevaddan birisi de bu 
fıkradır. Bu, hiç nazarı itibara çarpmıyan ve 
fakat çok muzır olan hayvanlardan belki köylü 
senede % 10 derecesinde zarar görmektedir. Ben-
denizce «bunun için hangi... ilâh.» bu maksadı te
mine kâfi değildir. 

Malûmuâlileri bu ıgibi muzır kuşlar, hay
vanlar ya salgın halinde toptan gelir, ki Hükü
metin bütçesinde zaten bunların def'i için tah
sisat vardır. 

Diğer bir husus daha mevcuttur ki, o da 
kimsenin nazarı dikkatini celbetmiyerek belki 
zürraa % 10 derecesinde veya daha fazla zarar 
îras eden kargalar, serçeler, sarı asmalar var
dır. Bunlar yemişlere mühim zarar verirler. 
Bunu ahalinin Hükümete ihbar etmesi değil, 
Hükümetin, Ziraat Vekâletinin birçok memur
ları vardır. Onlar bütün köylülere bildirsin ki, 
şu, şu hayvanları ve kuşları, Ikargayı, serçeyi, sa
rı asmayı itlaf ile mükellefsiniz. Bunlar mazar
rat îras ederler. Bilmem çingene serçesi muzır-
dır. Bunlar ekinlerinize, mahsullerinize zarar 
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verir. Bunları itlaf ile mükellefsiniz, desin. Çün
kü köylü, heyeti ihtiyariye hangi hayvanların, 
kuşlarm muzır olduğunu ne bilsin. Bunları zi
raat memurları öğretsin, bildirsin. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Muzır hay
vanatın itlafı için zaten kanun yapıldı. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra, salgm ha
linde gelen çekirge, tarla faresi, sığırcık kuşu 
«gibi yani toıplu olarak, ,muthac:eret suretiyle bir 
taraftan .diğer tarafa. .geçen kuşlar varsa bun
ları (köylüler ıhalber vermeye mecbur olsun ve 
sureti itlaflarını da öğrensinler. 

RAGIB B. (Kütahya) — -Efendim madde
de .««kine, mahsule, yemişli, yenrişsiz .ağaçlara, 
bahçelere zarar veren kuşları, "böcekleri tırtıl
l a r ı öldürmek» buraya kadar bendeniz madde
yi tamamen lâzım ve muvafık buluyorum. An-
.cak bundan sonra «(bunun için hangi türlü kuş
ların ve böceklerin (hangi ızamanlaırda ve nasıl 
öldürülmesi lâzımgeldiği Hükümetten sorula
cak ve masıl öğretilirse öyle yapılacak.» 

.Meselâ efendim, .bambul denilen malûmuâli-
.niz ibir böcek vardır ki kırmızı ve iridir. İşte 
bu hayvan mahsulâta fazla zarar ve büyücek 
haşarat yapar. Bunu köylüler mümkün 'okluğu 
kadar kendilerince kalbili imha bir tarik bul
muşlardır. Az ise ayıklamaya .çalışırlar. Biraz 
çok ise yongan çekmek ve sair suretle hasılatı 
kurtarmaya çalışırlar, fakat Hükümetten öğre
nin deyince meselâ 'bu tarlaya Ibeış .okka asit sül
fürik suyu verilecektir denince (bu mühim ve 
fennî mesaili Hükümet bizzat ıderuıhde ederek 
kendisinin yapması lâzımlgelir. Böyle fennî ve 
nazik işleri köylüye tahmil ve tevdi etmek doğ
du değildir. Burada ise mutlaka Hükümetten 
öğrendiği ıgi'bi yapacaktır. Hükümetin öğrete
ceği şey çok zaman ve çok .ahvalde halkça ka
bili tatbik olmıyaoak İbir şekilde ince ve fennî 
şeylerdir. Binaenaleyh köylü yukarıki madde
de meclbur olan şeyleri yapmazsa ceza görür 
denildiğine nazaran, sen tarlana fen nıemuru-
.nun tâyin ettiği eczalı suyu 'dökmedin veya
hut §u şerait tahtında yapmadın diyerek bu 
»adam ceza mı görecek ? Yani imkân dairesinde 
mümkün mertebe yorgan çekmek veya süvari 
saire ile omu temizlemek suretiyle maızaratm 
önüne geçerse, sen Hükümetin dediği surette 
yapmadın diye sana ceza yapılacaktır mı deni
lecek? Bunu anlamak isterim. 

| TUNALI HİLMİ B. (Zoniguklak) — Reis 
Bey bir kelimeye müsaade buyurun. Efendim 
Hagıb ÎBey (Innallah) sırrına vâsıl olmuş olan 
Nahiye Kanununa karışsın. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Ragıib Bey 
muterâza içinde olan kısmın lüzumsuzluğundan 
bahsettilar. 

RAGEB B. (Kütahya) — Hayır efendim, lü
zumsuz demedim. Anlıyamadım. 

VEHBİ B. (Devamla) — Şimdi efendim, 
fıkrada yani ekine, bağlara, bahçelere zarar inas 
eden tırtılları ve saireyi itlaf etmek köylünün 
vazifesidir. Bunu tesbit ediyoruz. Bunu yapmak 
için Hükümetin Ziraat Fen memurları me gös-
.teriırse o suretle yapacaktır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bilmez ki, 
efendim! 

I VEHBİ B. (Devamla) — Bâzı kimyevi güb-
I reler veyahut ©ezalar vasıtasiyle itlaf etmek 
I lâzımıgelir. Bunları köylü yapamaz. Esasen zi

raat dairesinin bu gibi işleri yapmak için me-
I murîni vardır. Biz köylüye - şayet düşecek va-
I zife olursa - onları yapmaya mecburdur diyo-
I ruz. Yoksa Hükümetin memurları gelecek, fen-
I .nî bir surette yapması lâzımgelen şeyleri yani 
I şunu toplayınız diyecektir. Meselâ geçen sene 
I bir köyümüz namına tırtıllar için müracaat et-
I tik. İlâç yokmuş, bir netice çıkmadı. Bu sene 
I burada müracaat ettim de ilâcını buradan al-
I dım. Götüreceğiz. Fakat elma, armut, erik ağaç-
I larını kuruttuk. Onun için eğer köylüler Hükü-
I mete müracaat ederlerse, Hükümet de bunun 
I ilâcını ve istimalini öğretirse gösterilen tarzda 
I köylüler bunu maalmemnuniye yapacaklardır. 
I Ve hem de Hükümetin yaptığı fennî vesaiti 

ise öpüp başına koyacaktır. Yani fen memur
larının göstereceği, yapacağı şeyleri köylüler 
de yapacaklardır. Geçen gün hayvanatı muzır-

I ranın itlafı hakkında burada bir kanun kabul 
I buyuruldu. (Sonra İtlaf Fare Nizamnamesi ve 
I buna benzer birtakım muzır böcekler ve saire-
I nin fennî usuller dairesinde itlafı için Ziraat 

Müdüriyeti Umumiyesinin nizamnameleri, tali-
I matları vardır. Burada onların tafsil edilmesi-
I ne imkân ve ihtimal yoktur. 

VELED ÇELEBİ Ef. (Kastamonu) — Bir 
I sual soracağım: Bu muzır haşeratm envai ma-
I lûm değil mi, bunlar niçin dercedilmedi ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim yukarda 
I arz ettiğim gibi bu hastalıklar ve mazarratla-
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n n isimlerini dahi yazsak köylüler bunları an-
lıyacak değillerdir. Köylü bunu görünce fen 
memurlarına haber verecektir. Hükümet bun
lara usullerini öğretecektir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 
bendeniz bunun sebebi hikmetini anlıyamadım. 
Ekine, mahsule, bağlara, bahçelere zarar veren 
kuşları öldürmek zaten köylünün ahassı ama
lidir. Köylü sormalı imiş. Kime? Hükümete. 
Bundan dört sene evvel defterdarlıkta, valilik
te bulunduğum zaman bunları böndeniz bizzat 
takibettim. Ziraat memuru diyor ki, sıcak su 
kaynatmalı, ağaçları yıkamalı. 

Tasavvur buyurunuz, ceviz ağaçları gibi bü
yük ağaçlar nasıl su ile yıkanır, buna imkân 
var mıdır? Böyle kocaman bir ağaç nasıl su ile 
yıkanır, buna imkân ve ihtimal yoktur. Sonra 
sıçan, dehşetli muzır hayvandır. Mahsulâtı if
na eder. Bunun için Avrupa bir ecza düşünmüş 
bunu sıçan yedi mi sıçanlar için de kolera baş
lıyor. Bunun için fedakârlık ettim, para sarf 
edeyim dedim, getirmek istedim. İsmini bula
madılar, getirtemedik. 

Bu ziraat vazaifinin bir kısmı küllisinin de 
ziraat memurları namı altında hiçbir işe yara-
mıyan adamlara verileceğine onları kanuna ko
yunuz, köylü yapsın. 

Bunu köylüye vermek, yapın demek yapıl
masın demekten hiç farkı yoktur. Yine size bir 
misal söyliyeceğim: Bu ziraat memurlarının 
hiçbir işe yaramadıklarını bumdan onbeş sene 
evvel Sivas'ta gördüm. Sivas Valisi Rcşid Akif 
Paşayı (Allah rahmet eylesin) istikbale gittik. 
Tokat'tan geliyor. Yanında ziraat müfettişi var. 
Ona sordu, bu arpa mıdır, buğday mıdır? Mü
fettiş ne dese beğenirsiniz? 

«Efendim sünbülesi çıkmamıştır. Ormn için 
bilemem» dedi. Vali arabayı yürüttü, köylü 
çocuğuna tesadüf ett i : 

Oğlum bu nedir? dedi. Çocuk buğdaydır 
dedi. Ne bildin? Yaprakları daha incedir, yeşili 
daha koyudur dedi. Onun üzerine Ziraat Mü
fettişi Tokat'ta değil; Tokat havalisinde bile 
barınamadı, kalktı, gitti... Soruyorum beyler, 
bilûmum köylerin adedi kaça baliğdir? 

VEHBÎ B. (Karesi) •— Kırk bin. 
YAHYA GALlB B. (Devamla) — Kırk bi

ne karşı bu ziraat memurlarının bu vaziyeti ne
dir? Yoksa bu köy kanununa bu maddeyi ko
yacağınıza on fazla köylülere medar istinadola-

cak ehliyetli memurlarınızı tâyin ve tahsis edi
niz de bu felâketten kurtarınız. Yoksa bunu 
kanuna koyup da icrasız bırakmaktan ise bun
ları lâğvedin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz, 
Yahya Galib Beyefendiden ve rüfekayı muhte-
remedon rica ederim. Bu Köy Kanunu ile tdarei 
Umumiye alclekser birbirine karıştırılıyor. Bu 
Köy Kanunu, köyün hayatı hususiyesi, cemaat 
hayatı hakkında bir kanundur. Onlar cemaatçe 
yapılması lâzım gelen şeyleri yapacaktır. Bu
nun karşısında ziraat memurlarını onbeş sene 
evvelkileri söylemek lâzım değildir. Bugün te
rakki etmişlerdir. Her halde öyle değillerdir. 
Ziraat memur ve müdürleri, vazifelerini görmü
yorlarsa İktisat Vekâleti bütçesi geldiği zaman 
onları bir kalem tayyederiz ve memleketin en 
ziyade muhtacolduğu ziraat hususundaki terak
kisi için bu memurlara da ihtiyaç yoktur deriz. 
Mektepleri de kaparız. Fakat bendeniz öyle 
zannetmiyorum, bunların müdafaası, bana düş
mez ve her ne kadar İktisat Vekâletine düşerse 
de bugünkü ziraat memur ve müdürleri, her 
halde çok çalışmaktadır ve çalışmak istiyorlar 
ve bu kısım, idarci umumiyeyc aittir. Rica ede
rim, bumu köylüye ait şeylerle karıştırmayın. 
Yalnız burada köylü oldukları için kendine dü
şen vazifedir. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Hü
kümete müracaata hacet yoktur. 

VEHBİ B. (Devamla) — İdarei umumiye 
geldiği zaman, köylüye karşı idarei umumiye 
memurlarının yapması lâzımgelen vazifeleri, 
alması lâzımgelen vaziyetleri, orada uzun uza-
dıya dinleriz. Tesbit ederiz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Yalnız maddenin 
son satırında lâzımgeldiği takdirde Hükümet
ten öğrenilir dense de nasıl öğretilirse öyle ya
pılır şeklindeki vazifeyi müstelzim mücazat ha
linde çıkarsak. Çünkü yapmazsa ceza görecek. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim Meclisi 
Âli her zaman fen ve ilme kıymet vermek isti
yor. Şimdi her halde ziraat memurlarının gös
tereceği, her halde takdirname değildir. Her 
halde öğrendiği elindeki fen kitaplarına göre 
gösterecektir ve böyle yapacaksınız diyecektir. 
Yoksa vaktiyle gördüğünüz gibi tebhiratı fen
niye yapılacaktır diye derelerden doldurup sü
pürge ile yolcuların ürerine serpilecek delildir 
ve ziraat memurları da böyle yapacak değildir. 
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Ziraatimizin tcrakkiyatma lâzım olduğu veçhi
le hizmet edeceğiz ve o nisbette Hükümetimi
zin de faaliyeti artacaktır. Köylü do ona göre 
tevfiki hareket edecektir ve böyle ümidctmck 
isteriz ve böyle yürüyecektir. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim söz.istiyen arkadaş kal
mamıştır. Fıkra hakkındaki müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görmiyenler 
el kaldırsın. Kâfi görülmüştür efendim. Bir ta
dil takriri var okunacaktır. 

Riyaseti Celilcye 

Yirmidördüncü maddede giyme içindeki 
cümlenin berveçhi âti tadilini teklif eylerim: 

(Hangi kuşların ve böceklerin hangi za
manlarda ve nasıl öldürülmesi lâzımgeldiğini 
köyün merbut olduğu kaza ve vilâyet ziraat 
memuru muhtara bildirecektir.) Ancak salgın 
halinde gelen muzır kuşları ve hayvanları ve 
çekirge gibi böceklerin vücudunu muhtar Hü
kümete icbara mecburdur. 4 Mart 1340 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celilcye 

Müzakere kâfidir. Encümence tanzim edilen 
maddenin reye vaz'ını teklif eylerim. 

Ordu 
Hamdi 

REİS — Müzakerenin kifayeti zate>n kabul 
olundu. Yalnız Şükrü Beyin tadil teklifi vardır. 
Bunun nazarı mütalâaya alınıp alınmadığını 
reye koyacağım. Şükrü Beyin tadilini nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya almıyanlar el kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alınmamıştır. Fıkrayı aynen reye vaz'-
ediyorum. Fıkrayı aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Fık
ra aynen kabul edilmiştir. 

Çanakkale Mebusu Mehmcd Beyin bir teklifi 
vardır. Yirmibeşinci fıkra olmak üzere yeni bir 
tekliftir. 

Riyaseti Celilcye 

Köylüleri iz'aç ve ızrar eden halattan biri
si de ektikleri, diktikleri mahsulât ve eşcarın 
her vakit zarar ve ziyana mâruz kalmasıdır. 
Köye ait mecburi vazifeler meyanmda bu me

selenin de bariz bir surette tesbiti Iâzımgelece-
ğindon 24 ncü fıkradan sonra 25 nci fıkra ola
rak fıkrai âtiyonin dercini teklif eylerim. 

4 Mart 1340 
Çanakkale 
Mehmed 

25. — Köy halkının ekilmiş ve dikilmiş mah
sullerini, ağaçlarını her türlü zarar ve ziyan
dan muhafaza etmek. 

REİS — Vehbi Bey! Encümen namına mü
talâa var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Fıkrayı bir daha 
okuyunuz görelim. 

(Mehmed Beyin teklifi tekrar okundu.) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu, onbe-
şinci fıkrada köylünün 'muhtar, ihtiyar heyeti 
vazifesinde vardır. «Zarar görenlerin haber 
vermesi üzerine sorup araştırmak» diye bir ka
yıt vardır. Fakat köylünün menafii namına ya
zılması fena değildir. Nafi bir şeydir. Konulur
sa daha iyidir. Yapılması daha iyidir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Köylü, akşam 
yemek yiyecek, öğle yemek yiyecek diye bu 
da yazılacak mı efendim? Tabiî köylü bunları 
muhafaza edecek, taribetmeleri varit değildir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Koruyucu
lar var ya efendim. Esasen koruyucuları kabul 
ettik, buna lüzum yok. 

REİS — Takririniz hakkında izahat vere
cek misiniz Mehmed Bey? 

MEHMED B. (Çanakkale) — Takririm sa
rihtir. Arz ettiğim veçhile köylünün başında 
pek büyük belâ olan zarar ve ziyan meselesi 
vardır. Şimdiye kadar lâyıkiylc nazarı ehem
miyete alınarak tedabiri mania ittihaz edilme
miştir. Binaenaleyh vazaifi mecbure meyanm
da bunun da tesbiti lâzımdır. 

REİS — Efendim Mehmed Beyin teklifini 
bir daha okuyorum. (Mehmed Beyin takriri tek
rar okundu) Bu teklifi nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldır
sın. Nazarı mütalâaya alınmıştır. 

Efendim müsaade ederseniz bunu encüme
ne göndermiyelim. Zaten yazılmış kısa bir fık
radır. Yirmibeşinci fıkra olmak üzere kabul 
edilirse o suretle yazılır. Bu teklifin yirmibe
şinci fıkra olmak üzere vaz'raı kabul edenler 
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lûtfeın e l kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 25 nci 
fıkra olmak üzere kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim evvelki 25 inci fıkra 26 nci 
fıkra olmuştur, okuyoruz: 

Fıkra 26. -*- Mecbur olmadıkça yol üzerine 
ve halkın kolaylıkla ..gelip geçmesine dokuna
cak şeyler koymamak. 

TALÂT B. (Kângırı) — Efendim yukarda, 
16 ncı fıkrada bunun için yol üzerinde gelip 
geçmeye zorluk verecek şeyler dedik. Binaen
aleyh burada da dokunacak şeyler şeklinde 
tashihini teklif ediyorum. 

REİS T - Efendim tekliflerin tahrirî olması
nı rica ederim. Vehbi Beyefendi fıkra doğru 
mudur efendim? 

VEHBİ B. (CKaresi) — (Ye o) fazladır ef
endim. (Fıkra (Mecbur olmadıkça yol üzerine 
halkın kolaylıkla gelip geçmesine dokunacak 
şeyler koymamak) şeklindedir. 

REİS — Efendim fıkra hakkındaki müza
kereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi 
görmiyenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüş
tür efendim. 

Efendim Kângırı Mebusu Talât Beyin bir 
takriri vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Bu fıkradaki (dokunacak) tâbirinin (zor
luk verecek) suretinde tashihini teklif ede
rim. j 

Kângırı 
• ' Talât 

REÜS — Efendim Talât Bey, (dokunacak) 
tâbirinin '(zorluk verecek) tâbiri suretiyle tas
hihini teklif ediyor. Bu teklifi nazarı mütalâ
aya alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. (Nazarı mütalâaya almıyanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmıştır 
efendim. Fıkrayı aynen reyi âlinize arz edece
ğim. Fıkrayı aynen kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et-
miyenler» lütfen el kaldırsın. Fıkra aynen ka
bul edilmiştir efendim. 

Fıkra 27. — Birden bire yıkılarak altın
da adam ye hayvanat kalacak derecede çürü
müş veya eğilmiş duvar veya damları, bir sa
katlık çıkarmaması için yıktırmak veya ta
mir ettirmek, \ •,;.:...-.;,., 

R E İ S — B u fıkra hakkında söz istiyen var 
mı efendim? '(Hayır sesleri) Fıkra hakkındaki 
müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kâfi görmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Fıkranın müzakeresi kafi 
görülmüştür. . 

•Efendim tadil teklifi vardır, okunacak t ı r : 
Riyaseti Celileye 

Yirmi altıncı maddenin şu yolda tashihini 
münasip görüyorum : 

Birden bire yıkılarak adam ve hayvanat ka
lacak derecede ,çürümüş veya eğilmiş duvar ve
ya damları «ve köy içinde içi çürümüş eski 
ağaçları sakatlık çıkarmaması için yıktırmak 
ve zararını izale etmek. 

'Kastamonu 
Veled Çelebi 

Riyaseti Celileye 
27 nci fıkranın muhtar vazaifi meyanına 

naklini teklif eylerim. 
Çanakkale 

Şükrü 

REİS — Efendim Şükrü Beyin teklifi mese-
lei müstahirre mahiyetindedir. Evvelemirde bu 
teklifi reyi âlinize arz edeceğim. 27 nci fıkra
nın muhtar vazaifi meyanına naklini nazarı 
itibara alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mü
talâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya alınmamıştır. 
. Veled Çelebi Efendi Hazretlerinin teklifini 
reyi âlinize koyacağım. (Ve köy içinde, içi 
çürümüş eski ağaçları bir sakatlık çıkarmama
sı için yıktırmak) ibaresinin ithalini ve bir de 
nihayetine (ve zararını izale etmek) fıkrasının 
ilâvesini teklif ediyorlar. 

MEHMED VEHBÎ (Karesi) — Reis Bey, 
çınar ağaçlarının hepsinin içi boştur. Eğer bu 
suretle kabul edilecek olursa köyde ağaç kal
maz. Fakat biz iki tarafta da ağaç yetiştirilsin 
diye ayrıca maddeler koyduk. 

REİS — ıŞu halde encümen kabul etmiyor 
efendim. Veled Çelebi Efendinin takririni na
zarı mütalâaya, alanlar lütfen el kaldırsın, ak
sini reyinize arz ediyorum. Nazarı mütalâaya 
almıyanlar lütfen el kaldırsın, Nazarı mütalâ
aya alınmamıştır. 

Fıkrayı aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın.' Aksini reye vaz 'ediyorum, kabul etmi-
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_ yenler- lütfen el. kaldırsın, Fıkra aynen kabul 
olunmuştur. 

Fıkra 28. — Köy ortasında halkın kalaba
lık zamanında at koşturmamak. 
, REİS — Fıkra hakkında söz istiyen var mı 

efendim? 
SADIK B. (Karahisarı Sahib) — (Kalabalık 

yerlerde bilâzazuretin) denilirse daha iyi olur 
efendim. 
' REİS — Efendim (tekliflerin tahrirî olmasını 

rica ediyorum. 
Efendim fıkrayı aynen reyi âlinize arz edi

yorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz 'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Fıkra aynen kabul edilmiş
tir. 

Fıkra. 2,9, —. Muhafazasına mecbur olduk
ları yırtıcı ve azgın hayvanları başıboş salı
vermemek. 

REİS — Söz listiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Fıkrayı aynen kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul buyurmıyanlar lütfen el kaldırsın. Fık
ra aynen kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 30. — Devlet parasını kıymetinden 
aşağı aldırtmamak. 

REİS — İŞöz isteyen ,var mı efendim ? 
ŞÜKRÜ B. '((Biga) — Bu fıkranın bir faidei 

ameliyesi yoktur ve esasen bu muhtarın yedi 
kudretinde olmıya/n bir şeydir. Bu. para mese
lesidir. Muhtarın ne selâhiyeti ilmiyesi, ne de 
salâhiyeti ieraiyesi vardır. Hükümetin vazaifi 
cümlesindendir. Olsa olsa ancak köylüyü mu
rabahacılara karşı muhafaza olabilir. Binaena
leyh bu fıkranın kabiliyeti tatbikıyesi olmadı
ğından kayyım teklif ederim. 

REŞİD ÂĞA (Malatya) — Efendim esasen 
Tevhidi Meskukât Kanunu vardır. Hatta evrakı 
nakdiye- için, de ayrıca bir kanun vardır. Tev
hidi Meskukât Kanunu olduğu ve kabili tat
bik olmadığı halde bu fıkranın tayyedilmesi 
lâzımdır. Esasen, zait ve lüzumsuzdur. 

SÜLEYMAN SIRRI B.(Bozok) — Efen
dim bu 26 ricı fıkradan 34 ncu fıkraya kadar 
olan fıkarat • Kanunu Cezanın babı şalisinde 
umuru belediyeye müteallik mevaddan alınmış
tır. Mademki kanun mucibince heyeti ihti-
yariyeye bir liradan beş liraya kadar cezayı 
nakdî hükümet salâhiyeti -veriliyor ve ma

dem ki unsuru belediyeye mütaallik -oto.'bu 
gibi şeyleri buraya koyduk. Şimdi Devlet pa
rasının kıymetinden aşağı düşürülmemesi Kar 
nuınu 'Cezada vardır. (Bunu buradan çıkardık
tan sonra Kanunu Cezadan da çıkarmak lâ
zımdır. 'Cezayı nakdî heyeti ihtiy ar iyenin sa-, 
lâhiyeti dâhiline girdiği için faidesi vardır, za
rarı yoktur. 

REİS — Efendim söz istiyen kalmadı, fık
ra hakkında, kifayeti müzakereyi kabul ede&-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsınlar. Kifayeti müzakere kabul 
olunmuştur. Takrirler var okunacaktır : 

Riyaseti Celileye . 

30 ncu fıkranın tayyımı teklif ederim. 
Malatya 

Reşid 

Riyaseti (Celileye 

30 ncu fıkranın tayyını teklif ederim, 
Çanakkale 

Şükrü 

REİS — Efendim iki takrir vardır, ikisi 
de fıkranın' tayyı hakkındadır. Binaenaleyh 
teklifleri reye koyacağım. Fıkranın tayyını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Tayyı kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın . 

VEHBİ B. ı(Karesi) — Efendim bu tayyı, 
kabul demek değildir. Devlet parasını almak 
istemiyen veyahut noksan almak istiyen ada
ma, Devlet memuru addedilen muhtar müdafaa 
etmiyecektir, köylü de noksan fiyatla almaya, 
mezundur demek değildir. Binaenaleyh butay-
yedilirse o zaman bu mâna çıkmış olmasın. 

REİS — Rica ederim, reye vaz'oluirarken 
iradı mütalâa buyurmayınız. 

Efendim bu, tay takririni kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Lütfen ellerinizi indiri
niz. Tayyı kabul edenler lütfen ayağa kalksın. 
Kabul etmiyenler lütfen -ayağa kalksın. Tayyı 
kabul... olunmamıştır. Fıkrayı aynen reyinize 
vaz'ediyorum. Aynen kabul edenler lütfen aya
ğa kalksın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Fıkra aynen kabul olunmuştur. 
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Fıkra 31. — Bir adamın suda veyahut veya 
başka suretle başına bir felâket gelip de onu 
kurtarmak elinde ikon yardım etmek. 

REİS — Efendim fıkra hakkında söz isti-
ycn var mı? (Hayır sesleri) Bir tadil teklifi 
vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celilcyo 

Otuz birinci fıkranın birinci satırının şu 
suretle tashihini teklif ederim. 

Kângın 
Talât 

(Bir adamın suda boğulmak veya başka bir 
suretle ölmek... İlâh.) 

REİS — Efondim Talât Bey bu fıkranın 
bu suretle tadilini teklif ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Öldük
ten semra bir faide gelmez ki... 

REİS — Takririnizi izah edecek misiniz? 
TALÂT B. (Kângın) — İcabcdersc izah 

ederim. 
REİS — Bu takriri reyinize vaz'ediyorum. 

Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Almıyanlar el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
mamıştır. Fıkrayı aynen reyinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lûtfon el kaldırsın. Kabul ct-
miyenlcr lütfen el kaldırsın. Fıkra aynen ka
bul olunmuştur. 

Fıkra 32. — Köyde köylünün hastalığına 
sebebolacak kadar çürümüş ve kokmuş meyva 
ve saire şeyleri sattırmamak «bu gibi şeyler 
zaptoluınur, köyden dışarıya götürülür» 

VEHBİ B. (Karesi) — (Gömülür) olacak
tır. (Götürülür) değildir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim 
fıkrada (köyde köylünün hastalığına sebebola
cak kadar çürümüş ve kokmuş meyva) deni
yor. Yani hastalığa sebebolacak derecede çü
rümüş ve kokmuş olan maddeler, gıda hassa
sından tamamen sakıt olmuş demektir. Bina
enaleyh bunun kaldırılması doğru değildir. Bi
naenaleyh maddeyi uzatmamak, daha fennî ve 
daha Türkçe olmak için (kokmuş veya çürü
müş yiyeceği sattırmamak) demelidir. İkinci
si, deniyor ki, (bu gibi şeyleri gömmek veya 
zaptetmek) Yani gömmek meselesi mevzuu-
bahsediliyor. Böndeniz gömmek meselesini pek 
muvafık görmüyorum. Yemiş ve saire olacak 
olursa çürümüş olanlardan diğer mevad istih

sal olunur. Binaenaleyh (zaptolunur) demek 
kâfidir. Fıkranın tayyını teklif ederim, ondan 
sonra gelen fıkra da tayyolunmalıdır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Zabıt kâfi 
değildir, belediye çavuşları sonra yerler. Her 
halde imha ettirmelidir. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilisc) — Böndeniz 
Mustafa Beyin teklifini kâfi görmüyorum, va
zıh değildir. Bir köpek ölür, bir hayvan ölür, 
köyün içine bırakırlar. Binaenaleyh bir tarafa 
gömdürmek mecburiyeti olmazsa köylü bunu 
yapmaz. Vehbi Beyin, bu gibi şeyler zaptolu
nur ve diğer maddeleri de dışarıya götürülür 
ve gömülür mütalâası doğru olur, zannederim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim fennî cihet
lerinde iki doktor anlaşırlar. Yalnız istifade 
edilecek cihetleri biz de biliriz.' Kokmuş veya 
çürümüş meyvalardan ispirto istihsal olunur 
ve bu suretle bundan istifade edilir. İstifade 
ederler. Köy denince Sivas'ın beş haneli köyü 
Ankara'nın çökük damlı harabe yerleri göz 
cınüne gelmesin. Bu umumi bir kanundur. 
İzmir'in, Karesi'nin, sahilindeki cennet gibi ve 
buranın kasabalarından daha mamur köyleri 
de bu kanuna tâbi olacaktır. Binaenaleyh bu 
kanun ile öyle bir şey yaptık ki vücuda göre 
elbise olur. Binaenaleyh birçok meyvalardan 
ispirto hâsıl olur. Eğer bu suretle ispirto çı
karmak ve sair suretle istifade etmek mümkün 
ise bunu hiç kimse deli değildir ki köyden dı
şarı götürsün de gömsün. Sair şeyler denince 
onun için de İaşesi ve her şeyi vardır. Köylü
nün sıhhatine muzır olarak her ne görürlerse 
onlar köy haricine götürülür gömdürülür. Hat
tâ üzerine kireç dökülür. Şöyle olur, böyle olur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
nasihatnamc mi, kanun mu yapıyoruz. 

REİS — Söz istiyen kalmamıştır. Fıkra 
hakkındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Kâfi görmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celilcyo 

Fıkradaki (zaptolunur) yerine (mahvedi
lir) suretinde takririni teklif ederim. 

Çanakkale 
Mehmcd 

MEHMED B. (Çanakkale) — Efendim tak
ririmi geri alıyorum. 
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Riyaseti Cclilcye 

Maddenin (Köyde çürümüş ve kokmuş mcy-
va ve sair sıhhate muzır şeyler köyden dışa
rıya götürülür ve gömülür) şeklinde tesbitini 
teklif ederim. 

Kırkkilise I 
Dr. Fuad 

REİS — Efendim Kırkkilise Mebusu Dr. 
Fuad Beyin takririni reye vaz'edeccğim. Efen
dim fıkrayı bu suretle tadilen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Fıkra ta
dilen kabul olundu. 

Fıkra 33. — Bir hayvana götüremiyecek 
yük yüklettirmek ve yem vermemek. 

• VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bir (kadar) 
kelimesi ilâve olunacak. Aslını buluruz. Tabı 
hatası olmuştur. 

REİS — Efendim fıkrada (kadar) kelimesi 
oıoksanmış. Encümenin mütalâasını ilâve edi
yoruz. (bir hayvana götüremiyecek kadar yük 
yüklettirmek ve yem vermemek) demek lâzım-
geliyor. Fıkra hakkında söz istiyen var mı? 
(hayır sesleri) Fıkrayı aynen reye vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Fıkra kabul 
olunmuştur. 

Efendim 34 ncü fıkra olmak üzere Kângırı 
Mebusu Talât Beyin ayrı bir teklifi vardır, oku
nacaktır : 

Riyaseti Cclilcye 

34 ncü fıkra olmak üzere berveçhi zir fık
ranın ilâvesini talebederim. 

Kângırı 
Talât 

«Yaylımlar;; b<ışı:başu n ].?yvan salmamak 
ve ortaklama yaylım ça> rlarını biçmemek» 

TALÂT B. (Kângırı) — Efendim köyleri
mizin en birinci derdi yaylım ve çayırlar me
selesidir. 

ALİ RIZA B. (Kırşehir) — Ona yaylım de-
ğil (yaylak) derler. 

TALÂT B. (Devamla) — Hayır efendim 
yayla demek köylerin her sene muayyen za
manlarda kalkıp, gidip oturdukları yerlerdir. I 
(Yaylım) hayvanların yayıldığı sahadır. (Mc- | 
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ra) manasınadır. Binaenaleyh köylüler yay
lada bulunduğu zaman köyün içerisinde bulu
nan hayvanları başlıbaşına salamazlar, hepsi 
toplu bir arada gider. Bu yaylıma bâzı köy
lerde mütegallibeden bir adam veya kim olur
sa olsun başlıbaşına kendi hayvanını salıve
rir. Böyle bir fıkra ilâve edilecek olursa ara
daki münazaa bertaraf edilmiş olur. Teklifim 
şudur: (Takririni okudu) bir yaylımdan çayır 
biçiyorlar, münazaa çıkıyor, öteki ona inadede-
rek karşılıklı biçiyor. Ortada bir şey kalmı
yor. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim izahat verdiler. Talât Be
yin teklifini 34 ncü fıkra olmak üzere kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

REİS — 33 ncü fıkra 35 nci fıkra oldu, oku
nacaktır : 

Fıkra 3j5. — Bir yeri kazarak başkalarının 
hayvan ve davarlarının düşüp ölmesine ve sa
katlanmasına scbebolmasına meydan verme
mek. 

REÎS — Fıkra hakkında söz istiyen var 
mı? 

ALI B. (Rize)*— Tadil edilmesi lâzımgelir. 

REÎS — Ohalde tadil teklifi verirsiniz? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bir ye
ri kazarak başkalarının hayvanlarının ölmesi
ne sebebiyet verilmemek denir. Malûmuâliniz 
köylüler tarlalarının etrafına mecburen hendek 
kazarlar. Hayvan o hendeğe düşer telef olur. 
Bu fıkranın ona şümulü var mıdır, yok mudur? 
Bunu soruyorum. ' 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu tabiîdir, 
köylüler hayvan geçmemek için hendek açar
lar. Su almasın diye de yaparlar. Şimdi efen
dim, bu*köyün hududu dâhilinde rasgelen bir 
yerde kuyu kazmış, bahçe yapacaktır. Etrafı
na siper de yapmamış, kendi tarlasının için
dedir. Fakat o tarlayı henüz bahçe haline ge
tirmemiştir. Fakat kuyu kazıyor, açıkta bı
rakmıştır. O civardan köyün hayvanları mera
ya otlağa gidecekler zarar verecektir. Bunun 
için siper yapacaktır. Bilâzaruretin yapmıya-
cak demektir. Mesele budur. Temenni ederim 
ki bu, hattâ Ankara'nın içinde tatbik edilsin. 
kaldırımlar sökülür. Geceleri ne feneri var, ne 
de siperi var. (Doğru sesleri) 
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buri işleri meyanmdan çıkarılarak Hükümet
çe yaptırılması çaresine bakılır.) 

Trabzon 
Rahmi 

REİS — Efendim fıkra hakkında başka söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) fıkrayı aynen 
reyiâlinize vaz'ediyorum. Fıkrayı aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Fıkra aynen kabul edilmiştir. 

Fıkra 36. — Köy dernekleri tarafından şa
hitlik için çağırılanca her halde gelmek ve eğer 
gelmiyecek kadar mazereti varsa bildirmek. 

REİS — Söz istiyen var mı ? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Başta-
raf (ihtiyar meclisleri) olacak Reis Bey. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
(Köy dernekleri yerine ihtiyar meclisleri) ya
zılacak. Fıkrayı bu suretle aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Fık
ra bu suretle kabul edilmiştir. Efendim onun
cu maddeye bâzı ilâvat icrası hakkımda teklif
ler var. Onları okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 

(10) neu maddenin nihayetine âtideki cüm
lenin iüâ ve sini teklif eylerim: 

İşbu fıkaratm ilk sene hangileri mecburülic-
ra olduğu vilâyet meclisi umumisince tâyin ve 
vali tarafından mülhakata tamim ve tebliğ olu
nur. : 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 

Onuncu madde tadadolunan mecburi işler
den bâzıları, bâzı küçük köylerde halkın' kud
ret ve tahammülleri fevkinde emek masrafına 
tavakkuf ederek bu yüzden yapılması muhte
meldir. Bu takdirde köylülerin güç yetireme-
di'klerinden dolayı bizzarure yapamadıkları 
her hangi bir iş için cezaya çarptırılmaları 
doğru olamaz. Binaenaleyh onuncu maddenin 
sonuna berveçhi âti bir fıkranın ilâvesini tek
lif ederim: 

(Bu maddede sayılan mecburi işlerden her 
hangi birlinin yapılmasına köylünün gücü 
yetmediği heyeti ihtiyariye tarafından iddia 
edilecek olursa kaza kaymakamlığınca mahal-
ilindo tetkikat ve kesfiyat yaptırılır ve netice
de bu iddia haklı görülürse o i§ köyün mec-

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim bu ka
nun kabul edildiği takdirde zaten mahalleri 
kaymakamları tarafından tebliğ edilmek usul 
iktizasındandır. Diğer o okudukları tadil tek
lifine de zaten lüzum yoktur. Esasen bu ka
bili olunan şeyler için ahkâmı şer'iye caridir. 
Bunun için başka teklife de hacet yiktur. Gücü 
yetişmiyen bir şeyi Allah da teklif etmemiş
tir, zait bir şeydir. 

REİS — Efendim bu teklifleri reyiâlinize 
arz edeceğim. Nazarı mütalâaya alırsa encü
mene göndereceğim. (Çanakkale Mebusu Şük
rü Beyin teklifi tekrar okundu) Bu teklifi na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Nazarı mütalâaya alın
madı. (Trabzon Mebusu Rahmi Beyin teklifi 
tekrar okundu) Bu takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı mütalâaya alınmamıştır. Efen
dim bir takrir daha var : 

Riyaseti Celileye 

Köylerin imarı ve tanzifi için köylüye onun
cu maddede birçok mecburiyet tahmil ediliyor. 
Bunların birçoğunu yapabilmek paraya mü
tevakkıftır. Buna rağmen kanunda köylü için 
esaslı bir membaa varidat gösterilmemiştir. 
Nasıl belediyelere birtakım vergi ve rüsum te
min edilirse köylere de bu mevaddı tatbik ede--
bilmek için memabi varidat gösterilmelidir. 
Bu esasın encümeni aidince tetkik ve tesbit edi
lerek Heyeti Umumiyeye bir madde olarak 
teklif etmesinin tahtı karara alınmasını^ teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Mehmed Fuad 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
dim izah edeyim. Hükümet hakiki halkçılığı 
göstererek kasaba, şehir ve köylerin ümran ve 
terakkisine ve onların insanca yaşaması için 
teklifi kanuniler teklif etti. Birisi Belediye 
Vergi ve Resimler Kanunu, ikincisi Köy Ka-
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nunudur. Birinci ile kasabalar, şehirler canla
nacak ve buna lâzım olacak paranın bir çoğu
nu da bilvasıta köylü ve çiftçi verecektir. İkin
ci ile de keza köyler tanzif ve tathir edilecek. 
Köylerde mescitler, mektepler, misafirhaneler, 
lâğımlar ve her türlü inşaat yapılacak ve yol
lar 'küşadedilecek, hattâ senelerden beri Hü
kümetin kurutamadığı bataklıkları kuruta
cak. Bunu kim yapacak? Köy halkı!.. Ne ile 
zor ile, cebir ile. Köylü kasaba ve şehirlerin üm
ran ve terakkisi için 'giydiği alaca entarisin
den, pamuk ipliğinden mamul gömleğinden 
vergi verecek, köylere de yapılacak ümran 
ve terakki için hiçbir şey verilmiyecek, mua
venet edilmiyecek, varidat temin edilmiyecek. 
Kemali hicap ile sorarım. Halkçılik esasları 
böyle midir? Yaz zabıt burada bir taaccüp işa
reti! Muhterem arkadaşlar, mademki köylüle
rin yurtlarının ümranı bir gayedir. Bu ümran 
için de esas olarak ne düşünülmüştür ? Hiç. 
Köylü sabır, onlar fevkalbeşer cebre, zulme mü-
tahammil, fevkalâde yaratılmış bir mahlûk mü
dür? Sabırlar için dünyada ziynet haramdır. 
Ahirette cennet onların. İşte bizde de kimseye 
müracaat etme de halka taş taşı derlermiş. Eğer 
bu zamanda köylüler de böyle 'kerametlere ma
lik olmuş ise hiç diyeceğimiz yoktur. Hiç ol
mazsa belediyelere verdiğimiz gibi Müsakka
fat Vergisinin.. 

Arkadaşlar rub'unu, Temettü Vergisinden 
de nısfını tecavüz etmemek üzere bir vergi 
zamaimi yapılmasını kabul edelim. Eğer bun
da varidatı umumiyeye bir şey dokunuyor der
seniz hiçbir şey dokunmıyacaktır. Zaten 'köy
lerde Müsakkafat Vergisi pek cüzidir. Emlâk
leri dam, samanlık, ahırlar. Zaten bunların 
vergisi hiç kâbîlindendir. Hiçolmazsa cüzi ola
rak, hiç kabilinden olarak böyle bir şey gös-
terirlerse köylü de memnun olur. Beriler M 
bizim de ümran ve terakkimiz için düşünülmüş
tük. Binaenaleyh... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mehmed Bey! Onun sı
rası geldiği zaman söylersiniz, şimdi bunun ye
ri değil. 

MEHMED B. (Devamla) — Onun için tak
rir veriyorum. Encümene havalesini arz ediyo
rum. Temettü vergileri ise köylerde ancak bir, 
iki katırcı bulunabilir. Bunlar cüzidir. Binaena
leyh bu teklifimin encümene havale buyurulma-
smı ve bunu nazarı dikkate alarak ona göre dü
şünülmesini istirham ederim efendim." 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendimi, bu kanun-
her halde köylünün saadeti için yapılan bir ;ka-' 
nundur. Varidat .ciheti de Maliye Vekili Bey; 
ve sabık Muvazenei Maliye Encümeni - ki lâhak 
da onlardır - Onlarla görüşüldü. Bunlar da köy
lü varidat olarak Müsakkafat Vergisini bırak
maya muvafakat ediyorlardı. O maddenin .mü
zakeresine gelince, ayrıca müzakere edilecektir. 
Köylülere ayrıca varidat olacak. Sonra Rüsumu 
Belediye Kanunundan köylülerden alınacak kı
sım ki, o maddesinde imece ve köy parası kıs
mında bunlar vardır. Bir, iki fıkrada hattâ ra~. 
kamlariylc beraber düşmüş konmamıştır. Orası 
gelince orada görüşürüz. Şimdi bu varidat kıs
mı değildir efendim. 

REİS — Efendim müzakerenin .kifayetini re
yinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. Bu takrirde 
Makamı Riyaset onuncu maddeye* taallûku tam 
görmüyor. Müspet ve maddi bir teklif de. gör
müyor. Mamafih Makamı Riyasete tevdi edilmiş 
bir takrir olduğundan reyi âlinize arz edilme
sini zaruri addediyorum. Binaenaleyh bu tak
riri nazarı itibara alarak encümene tevdiini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâa
ya almıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mü
talâaya alınmadı. 

Teneffüs edilmek üzere on dakika celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,40 .„ -: 

' , „ ! 
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İKİNCİ CELSE 
BecVi müzakerat; saat : 4,15 

REİS r- İkinci Reisvokili Ali Süruri Bey 
KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Kâzın Vehbi Bey (Ergani) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Ekseri-
yetimiz yoktur. Yoklama yapacağız. (Yoklama 
yapıldı), (Ekseriyet vardır Reis Bey. Ekseriyet 
hâsıl oldu sesleri.) Efendim ekseriyet hâsıl ol
muştur. Müzakeratımıza başlıyacağız. Yalnız Di
vanı Riyaset Heyeti Aliyeden bilhassa rica edi
yor. Gelseler açılınca Heyeti Umumiye müzake
resine teşrif buyurulsun, beyhude yoklamalarla 
vakit zayi etmiyelhn. (Doğru sesleri) Ruzname-
mize devam edeceğiz. Efendim Köy Kanununun 
onbirinci maddesinin müzakeresine başlıyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) —Müsaade buyurursa
nız bu madde hakkında biraz mâruzâtta bulu
nacağım. Efendim bu madde köylünün isteğine 
yani nısfından bir fazlasının kararı ve kayma
kamın da rızası alındıktan sonra yapabileceği 
şeylerdir. Bendenize kalırsa beyhude izaai va
kit etmekten ise aynen fıkar atiyle beraber oku
nup reye konmasını rica ediyorum. 

REİS —- Maddeyi tamamen okumaya hacet 
görüyor musunuz efendim? (Hayır sesleri) Yal
nız fikralarm ayrı ayrı okunması ve reye kon
ması zaruridir. ̂ Çünkü fıkralar ayrı ayrı hüküm
leri muhtevddir. Onun için fıkraları birer birer 
reyi âlinize vaz'edeceğim. 

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

Fıkra 1. Köyün evlerinde ahırları oda
lardan ayrı bir yere yapmak. 

REİS —- Fıkra hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Fıkrayı kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Birinci fıkra ka
bul olunmuştur. 

Efendim Ardahan Mebusu Talât Beyin bir 
takriri. vardır. Okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Köylünün en ziyade sıhhatini bozan bu ahır 

işinin onuncu madde meyanına ithalini teklif 
eylerim. 

Ardahan 
Talât 

REİS — Bu teklifin zamanı geçmiştir efen
dim. Heyeti Celilenizce fıkra kabul edilmiştir. 
Onun için bu takriri reyinize vaz'etmiyorum. 

Fıkra 2. Ev, ahır, helaların duvarlarının iç 
ve dışlarını senede bir defa badanalamak. 

REİS — Fıkra hakkında söz var mı? (Hayır 
sesleri) Aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fıkra 3. Her köyün bir başından öbür ba
şına kadar olan yolları taş kaldırımla döşemek. 

REİS — Efendim fıkra hakkında söz var 
mı? (Hayır sesleri) Üçüncü fıkrayı aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Fıkra 4. Köyün mezarlığının köyden ve 
caddeden uzak bir yerde suların geldiği tarafta 
değil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve 
etrafını duvarla çevirerek içerisine hayvan gir
mesinin önünü almak ve mezarlığa gübre, süp-
rüntü dökmemek, herkes mezarlarına iyi bak
mak ve mezarlıklara sevabına ağaç dikmek. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsaa
de buyurursanız arkadaşlar, gayetle fennî bir 
noktadır, iki kelime ile arz edeyim. Öndördün-
cü sayfanın başındaki satırdan itibaren hem su
ların hem de yellerin geldikleri değil gittikleri 
taraftar ayırmak bu gayet mühim bir meseledir. 
Eski mezarlıklara bakarsanız atalarımızın göster-
mİT olduğu isabete mukabil biz garip bir isabet
sizlikle ve daima gayrifennî bir usulle gayrifen-
nî bir tarafa yapmışızdır. Binaenaleyh encü
menden istirham ederim, bu esası kabul buyur
sun. (Hem suların, hem de yellerin geldikleri de
ğil gittikleri tarafta ayırmak) Bunu kabul et
sin. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Efendim ben
deniz fıkra hakkında bir şey söyliyeceğim. Me
zarlıklara ağaç dikmek meselesi mecburi kısma 
alınmıştır. Burada da ayrıca zikre lüzum yok
tur, tayyı lâzımgelir. 
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REİS — Vehbi Beyefendi, bu mütalâa varit 
midir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Fuad Beyin mütalâ-
atları varittir efendim. Mecburi kısmın onbe^in-
ci fıkrasına aldık. 

REÎS — Şu halde, mezarlıklara sevabına ğaç 
dikmek fıkra kalkacak (Muvafık sesleri). Başka 
söz istiyen yoktur. Fıkrai ahiresini tayyediyo
ruz. (Anlamadık sesleri) Efendim mezarlıklara 
ağaç dikmek mecburi işler meyanmda olduğunu 
encümen söylüyor. Binaenaleyh bu fıkrai ahire-
nin mânası kalmıyor, mühmel oluyor. Bunun 
tayyı ile dördüncü fıkrayı aynen kabul eden
ler el kaldırsm... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Fıkra bu suretle kabul olundu efendim. 

Fıkra 5. Köyde bir çamaşırlık yapmak. 

TUNALI HILMÎ B. (Zonguldak) — Efen
dim Hükümet köyde bir hamam yapmak demiş, 
Şarkta, Garbe nisbeten, Garpten asırlarca evvel 
en büyük, en esaslı bir müessesei medeniyemiz 
varsa o da hamamdır. Binaenaleyh köyde ça
maşırlık ve bir hamam yapmak demelidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Aşağıda altıncı fık
rada vardır, geliyor efendim. (Okumamış sesle-
ııi) 

REÎS — Efendim köyde hamam yapmalı en
cümen de kabul etmiştir. Altıncı fıkrada var
dır. Binaenaleyh Hilmi Beyin teklifi varit değil
dir. Beşinci fıkra hakkında söz var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Fıkrayı aynen kabul edenler 
lütfen el. kaldrısm... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 6. Köyde hamam yapmak. 
REÎS — Fıkra hakkında söz var mı efen

dim? (Hayır sesleri) Aynen kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 7. Pazar ve çarşı yerleri yapmak. 

REÎS — Söz var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Aynen kabul edenler işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler işaret buyursunlar... Kabul olun
muştur efendim. 

Fıkra 8. Köyün sınırı içinde münasip yer
lerde ve tepelerde orman yetiştirmek. 

REÎS — Fıkra hakkında söz var mı? (Hayır 
sesleri) Aynen kabul edenler işaret buyursun... 
Kabul etmiyenler işaret buyursun... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Fıkra 9. Köyü, kasaba ve komşu köylere 
bitiştiren yolların iki kenarına ağaç dikmek ve 
köy sınırı içindeki yabani ağaçları aşılamak. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bitiştirmek efendim, 
yetiştirmek değil. Raptedenin Türkçesi... 

REÎS — Fıkra hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler işaret buyursun... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 10. Köyde ekilip biçilen ve toplanan 
mahsulâttan ve yapılan eşyanın değeriyle satı
labilmesi için key namına alıcı adam aramak. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim burada 
(mahsulâtın) olacak yanlış tabedilmiş. 

REİS — Fıkra hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Fıkrayı reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın,., 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fıkra 11. Köy tarla ve bahçelerini sulamak 
için bütün köye ortaklama ark yapmak. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Fıkrayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Fıkra aynen kabul edildi. 

Fıkra 12. Köye ortaklama her türlü ziraat 
pulluk, orak, harman makinaları almak. 

REİS — Fıkrayı aynen reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Fıkra kabul 
edilmiştir. 

Fıkra 13. Köyde peynir, yağ yapmak için 
makina almak. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim ? (Ha
yır sesleri) Aynen reyi âlinize arz1 ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 14. Köye ortaklama değirmen yap
mak veya getirmek. 

REÎS — Fıkra hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Fıkrayı aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Fıkra aynen kabul edilmiş
tir. 

Fıkra 15. Köylülerin giydiği esvapları köy
de dokutmaya çalışmak. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? Fıkra
yı aynen reyi âlinize .vaz'ediyorum. Kabul bu-
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yaranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
miyenler işaret buyursunlar... Kabul olunmuş
tur. ••; 

Fıkra 16. Köylüden berber yetiştirmek. 
İvEİS — îtiraz var mı efendim? Fıkrayı ay

nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
•etmiyenler lütfen el kaldırsın... Fıkra aynen ka
bul, olunmuştur. 

Fıkra 17. Köylüden ayakkabıcı yetiştirmek. 
REİS.— Fıkra hakkında söz istiyen var mı 

efendim? (Hayır sesleri) Fıkrayı aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Fıkra kabul edilmiştir. 

•ı ' 'Fıkra 18. Köylüden nalbant, demirci, ara
bacı, kalaycı yetiştirmek. 

• İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Yukarıki 
maddenin birinde (Nalbant, arabacı ve saire) 
geçmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) —Efendim o mecburi 
olan kısmın dokuzuncu fıkrası, köy namına bak
kal,' nalbant, arabacı, dükkânları yaptırmaktır. 
Burada ise adam yetiştirmektir. 

' •REİS. — Efendim fıkrayı aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Fıkra kabul edilmiştir. 

Fıkra 19. Ekinden çok gelir almak için yap
ma-gübre getirmek. 

REİS—- Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Fıkrayı aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın-. Kabul edilmiştir. 

Fıkra 20. Köylünün bilgisini artıracak ki
tap getirtmek. 

""REİS — Fıkra hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Fıkrayı aynen kabul edenler lüt
fen'.. el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
baldırsın... Fıkra aynen kabul olunmuştur. 

Fıkra 21. Yemeklik ve para ile köyün fu
karasına, öksüzlere yardım etmek, kimsesiz ço
cukları sünnet ettirmek ve kızları evlendirmek. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? Bir ta-
diMeklıifivardır, okuyacağız : 

Riyaseti Celileyc 
•,'Yirmibirinci fıkranın son cümlesinin şu su

retle tashihini teklif ederim: 
(ve kızları evlendirmek için yardım etmek 

ve .fukara eenazejerinûn kefen ve sairesinin teda
rikine çalışmak.) -•'• 

. -. > „. ,.• Kângırı 
:l^Z. Talât',.. 

REİS — Efendim Talât Beyin teklifi, (kızla
rı evlendirmek) tâbiri yerine (kızları evlendir
mek için yardım etmek) ve (fukara cenazeleri
nin kefen ve sairesinin tedarikine çalışmak) su
retinde maddenin tadilini teklif ediyor. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Talât Beyin tadil takriri .kabul edil
miştir. Şu halde fıkrayı bu tadilât ile reyi âli
nize arz edeceğim. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Fıkra tadilât veçhile kabul edilmiştir. 

Fıkra 22. Kazaen yanan veya yıkılan fuka
ra evlerini bütün köy yardımı ile yapmak (çivi, 
kireç gibi çarşıdan alınacak şeyleri sahibi al
maya mecburdur.). 

REİS —- Fıkra , hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

MEHMED B. (Çanakkale) — Bir teklifim 
var Reis Bey! 

REİS — Efendim bir tadil teklifi var. 

Riyaseti Gclileye 
22 ııci fıkranın nihayetinde müteriza içinde 

bulunan (çivi, kireç gibi çarşıdan alınacak şey
leri sahibi almaya mecburdur.) Cümlesinin tay-
yını teklif ederim. 

Çanakkale 
Melmıed 

REİS — Efendim mutearıza içinde bulunan 
fıkranın tayyım teklif ediyorlar. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın,.. Bu fıkra tayyolunmuştur. Mutearıza 
içindeki fıkra olmaksızın 22 ııci fıkrayı reyi. âli
lerine arz ediyorum. Kabul .buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul etaniyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olunmuştur. 

Fıkra 23. — Bütün köy için bankadan para. kal
dırmak tarla, bağ, bahçe, çift ve tohum almak 
isteyenlere vermek ve bu paranın her sene borç
larını bankaya yatırmak. 

R E İ S — Vehbi Bey, para kaldırmak kelime-;. 
si doğru mudur efendim? Bir yanlışlık olmasın. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim (para kaldır- . 
mak) köylünün ıstılahı dır* (Kaldırmak) dan son
ra bir (ve) ister. 

REİS — Fıkra hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Fıkrayı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olunmuştur. 
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Fıkra 24. — Tarlası olmıyan veya yctlşm'iyen 

köylüye, köyün sınırı içinde boz halde bir par
ça ayırıp vermek ve tasarrufu mal sandığına 
veya sair. dairelere geçmiş olan araziyi köy na
mına satma] ip arazisi olmıyanlara vermek ve be
delini taksitle köy sandığına ödetmek mecburi
dir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim bir 
kısmı mecburi, bir kısmı ihtiyari... Bu nedir? 
İzahat versinler. 

, VEHBİ B. (Karesi) — Efendim köylerin 
civarında çiftlikler olur. Köylünün arazisi dar 
olur. Hattâ bâzı yerlerde çiftliklerden bozma köy
ler vardır. O arazi satılığa çıkar. Arazi Kanu
nunca bunu köylüden başkasının alması memnu
dur. Bunu köylünün zenginlerinin birisi alır. 
Onun uhdesine geçer. Bu fıkra köylünün arazi-
siz olanlarına bu araziyi alıp tevzi etmekten iba
rettir ki, köylünün hepsinin elinde birer parça 
arazi bulunsun, veyahut Ziraat Bankasına mer-
hun arazi vardır. Bunları zenginler almasınlar, 
köylü namına alınsın, diyoruz.-

MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim burada 
fıkranın nihayetinde diyorsunuz ki, bedelini tak
sitle ödemek mecburidir. Mecburi ise, bedava vc-
rilmiyecektir. Yani bedelini taksitle köy sandığı
na ödemek mecburiyetindedir. Demek ki, almak 
ihtiyaridir. 

VEHBİ B. (Karesi) — İhtiyariden bir karar 
ile mecburiye geçer. • Çiftçi aldığı tarlanın bede
lini ödemek mecburiyetindedir. Köyuü tarlayı ba
na hediye etti demesin diye (Köy sandığına bede
lini ödiyecekfcir.) denilmiştir. 

VELED ÇELEBİ Ef. (Kastamonu) — Ben
deniz (boz hâli) tâbirini bilmiyorum. (Boz ve hâli 
yerden) derler. 

VEHBİ B. (Karesi) — Boz (hâli) dir efen
dim. (Boz hâli) denildiğini biliyoruz. Ama boz, hâ
li manasınadır. O başka... 

REİS — Efendim, fıkra hakkında başka söz 
istiyen var mı? 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Efendim bu 
maddede iboz ve hali araziden satılacak aksamı 
Y6y namına alınmasını mevzuulbahisediyorlar ve 
bedelinin de Ödenmesini vaz'ediyorlar. Bu ara
zi alındıktan sonra muğlâk olarak köyde arazi
si olmıyanlara deniliyor. Köyde arazisi oimıyan-
lar denilince köyde mevcut arazisi olmıyanlara, 

mütesaviyen taksim mi edilecek, ydksa -bunda sı
ra mı takifoedilecdk ? Eğer taksim edilecekse köy
de arazisi olmryan'larHi miktarı pek cüzidir. Köy 
namına kalkıp yeni vakıflar veyahut: birtakım 
şeyler mi çıkaracağız? Bu maddenin taksim sü
ratinin ısilah edilmesini rica ediyorum. 

EMİN B. (Eskişehir) — Maddede «köy na
mına sa'tmalınıp arazisi olmıyanlara» kaydı var
dır. Parası yoksa veya ka'biliydti ycıksa diğer 
bir yerde çalışabilecek kabiliyette olmasa ara
zisi de az olsa demek o adam a'lmıyaeaktır. Za
ten bu Köy Kanununun pek mühim olan birçok 
kısımları böyle gidiyor ya! İnşallah 'buruları va
liler, mutasarrıflar, kaymakamlar değil köy 
mebusları yaparlarsa dürüst çıkar. Onun için 
bunun kaibili tatbik yeri yoktur. Mesaiye teş
vik ihtiyacı vardır. Mesainin semeresini taksim 
zamanı henüz gelmemiştir. 

REİS — —Başka sö<z istiyen yek efendim. 
Bir tadil teklifi vardır: 

Riyalselti Ceilileye 
24 n'öü fıkaranın son satırı 'başındaki ve evin 

'hazfiyle yerine (şu takdirde) kelimelerinin ilâ
vesini teklif ederim. 

Çanakkale •' 
ÎMohmed 

• • 

REİS —. Efendim bu teklife göre arazisi, ol
mıyanlara vermek (şu takdirde taksitle) ve 
ilâh... Kelimesinin ilâvesi lâzmugeliyor. Yâni 
(evve'l) yerine (§u) kelimesinin ilâvesi tek
lif ediliyor. Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
(kaldırsın! •• 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim müsaade bu
yurun. Zannediyorum ki fukara köylülerin le
bine (bundan iyi bir madde olamaz ve arazi..sa
hibi yapmak için bundan iyi vesile- olamaz. 
Günkü Ziraat Bankasının satılığa çıkaracağı 
araziyi köyde beş on parası olanlar alacak. Bi
naenaleyh Taunlara meydan kalmaz, Hükümetin 
aşar ve saire suretiyle tefrik edip de satmak 
istediği araziyi köy namına alırlar, ve taksim 
ederler. 

EMİN B. (Eskişehir) — İşletmezse•?' 
VEHBİ B. (Devamla) — Kim işT.ertme'zsef 
EMİN B. (Eskişehir) — Arazisi . olmıyan 

adam işletecek kabiliyette değilse. 
VEHBİ B. (Devamla) — Köylü olduktan 

sonra ne ile meşgul olacağını ben düşünüyorum'. 
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Bizim köylerimizde çiftçilikten başka ne iş ola
bilir. İşleri yoktur ki. Banlar hep mutlaka ame-. 
le mi olacak, hadememi olacak? 

REÎS' ••— Efendim bir takrir daha aldım. 

Riyaseti Ceüleye 

24 ncü fıkaranm heyeti ihtİyariyenin vazifei 
asliyesi meyanına ithalini teklif ederim. 

Kângırı 
Talât 

. REÎS —, Efendim Kângırı Mebusu Talât 
Bev fıkranın Heyeti ihtiyariye vazaifi meyanma 
ithalini teklif ediyorlar. Binaenaleyh bu tekli
fi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul et
miyenler, el kaldırsın. Kabul olunmuştur. 
:.••: Efendim diğer iki tadil takririni zaruri te
hir ediyorum. Çünkü madde kaldı. 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Efend'm Bende
niz zannederim ki maddeyi kabul ettik. Yalnız 
heyeti ihtiyariye vazaifi meyanına ithal ettik. 
"Yoksa madde aynen kabul edilmiştir denmiş
tir/Bendenize öyle geliyor. Madde müzakere 
edilmiştir. (Reyleri ona göre verin sesleri) 

REÎS — Efendim maddenin müzakeresi ma
halli gelince nazarı dikkatinize arz olunur. Mad
denin sırası gelmedi efendim, sırası geldiği za
man tadıl t-akrîriyle beraber nazarı dikkate alı
nır. 25 noi fıkra 24 ncü fıkra olmuştur. Bir tak
rir daha Vardır efendim, okunacak: 

Riyaseti Ceüleye 

Arazi ve emvali gayrimenkule kanunları mu
cibince arazii hâliye ve mavaddı canibi miriye 
aidolup bu gibi araziyi imar ve ihya edenlerden 
umuru tasarruflye idarelerinin bedeli misil ara
maları lâzi'mgeleceğine ve bu madde ile o ka
nunların tadil edilip edilmediği tasrih edildiğine 
nazaran işbu maddenin bir kere de Umuru Ta
sarruf iye Encümenine tevdiini teklif eylerim. 

Trabzon 
Rahmi 

REİS -—Efendim bu takriri reyi âlinize arz 
edeceğim. Nazarı mütalâaya alınırsa maddeyi 
Umuru Tasarruf iye Encümenine < göndeririz. Bu 
takriri kalbul :edenler lütfen el kaldırsın. Naza
rı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaddırsın. Na
zarı mütalâaya alînmadı. 

Fıkra 24. — Köyde güreş, cirit, nişan talim
leri gibi oyunları yaptırmak. 

REİS — Efendim yirmidördüncü fıkrayı en
cümen meobure kısmına almış. O işaret ondan 
dolayıdır. Okuduğumuz fıkra da sabuk fıkra ye
rine 24 ncü fıkradır. Fıkra hakkında söz var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Fıkra kabul olunmuştur. 

Fıkra 25. — Kağnıları dört veya iki teker
lekli arabaya çevirmek, ve köy parasiyle ara
ba yapacak ve onaracak bir tezgâh açtırıp köy 
namına idare etmok. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak — Kırk se
neden evvel biliyorum, tezgâh yazılır. 

(Doğru, o sesleri) 
VEHBÎ B. (Karesi) — Evet, evet tezgâh. 
REİS — Encümen »muvafık görüyor efen

dim.. Söz istiyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Fıkrayı bu suretle kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Fıkra 26 — Her köyde köy sandığından kir 
ambar yaptırıp bunun bir bölmesine harman za
manında herkesten köy namına (mahsullerine gö
re Ibirer miktar zahire ö'dünç alınarak konulmak 
ve bu zahireyi muhtaç köylülere yine köy na
mına yemeklik veya tohumluk olarak ödünç 
vonmek her sene ambarda artan zahireyi yeni 
•mahsul ile değiştirmek. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Fıkrayı aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Fıkra 27. — Her sene köy namına, bir veya 
daha ziyade tarla ektirerek mahsulünü imece 
yaliylc biçip elde ettikten ve gelecek nene için 
tohumu ayırdıktan sonra artanı «satarak parası
nı köy sandığına yatırmak. 

REİS — İtiraz dden var »mı efendim? (Hayır 
sesleri) Fıkrayı aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen -el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Fıkra 28. — K ö y namına, iyi cinsten boğa, 
aygır, teke, koç satmalmak. 

MEHMED B. (B iga )> - Damızlık olarak tâ
birinin ilâvesini teklif ediyorum. 

REÎS — Efendiım bugün bu mütalâaat tah
riren teklif olunmuyor. Fıkrayı aynen reyi âlini-
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ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Fıkra 30. — Köy namına mektep hocası dola
bında sulfata, aspirin, nisadır ruhu, tendhdi-
yot gibi ilâçlar bulundurmak. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim bu
rada köy namına mektep hocasının dolabında 
sulfata, aspirin ve saire 'bulundurmak denili
yor. 'Bunların heyeti umuımiyosinin süreri isti-
maliyesi ve sairesi hakkında bir malûmat edin
mek icabeder. Bununla beraber köy vazaifi me-
yanınjda ve ihtiyari kısmında vazaifi sıhhiyenin 
bir kısmı noksan bırakılmıştır. Bunun için Sıh
hiye Encümeni namına söylüyorum. Lütfen br 
otuzbirinci fıkranın 'diğer mesaili sıhhiye ile 
beraber getirmek üzere Sıhhiye Encümenine 
verilmesini rica ederim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 

TALÂT B. (Kângırı) — Reis Bey, bendeni -
fıkranm sonunda köylüye lüzumumda veril
mek tâbirinin ilâvesini teklif ederim. 

REİS — İki takrir var, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Köy vazaifi meyanma dâhil olacak diğer 
sıhhi mesaili de teabit etmek üzere. 

REİS — Lütfen kürsüye teşrif ederseniz 
Heyeti Celile de tenevvür etmiş olutr; 

MEHMED EMİN B. (Biga) — Efendim 
bu fıkrada köy >namına boğa, aygır, teke, koç 
satmalımır deniliyor, bunların ne yapılacağı 
tasrih edilmiyor. Bendeniz teklif ediyorum, -köy 
namına damızlık olmak üzere denilsin. 

REŞİD AĞA. (Malatya) — Efendim bu 
fıkradaki aygır, boğa., ilâh. tâbirleri erkeğe 
(has ve tohumluk demektir. Damızlık denilince 
dişiye de şümulü vardır. Biraderimizin buyur
duğu muvafık değildir, aynen kabulü lâzımge-
lir. 

REİS — Efendim fıkra hakkında söz istiyen 
»var mı? (Hayır sesleri) elimizde tahrirî tadil 
teklifi yoktur. 

MEHMED B. (Biga) Reis Bey takdim edi
yorum. 

REİS — Meclisi Âli böyle intizarda kala
maz. Fıkrayı kabul edenler lûtfem el kaldırsın. 

Kabul etmiyenler lütfen «1 kaldırsın. Fıkra 
aynen kabul edilmiştir. 

Fıkra 29. — Köy korusu olmıyan yerlerde 
koru yetiştirmek. 

TALÂT B. (Kângırı) -•— Efendim bu fıkra
da geçen koru tâbiri yukarda geçmiştir. Mü
nasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek 
denilmiştir. Burada tekerrürüne lüzum yoktur, 
bayyı lâzımgelir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Köy 
korusu olmıyan köylerde koru yetiştirmek der
sek daha iyi olur. 

REİS — Vehbi Bey encümen namına müta
lâa var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim. 
RAGIB B. (Kütahya) — Talât Beyin bu

yurduğu gibi yukarıki fıkrada köyün münasip 
yerlerinde orman yetiştirilmesi denilmiştir ki, 
o da bir nevi koru demektir, yalnız bu fıkra
daki koru kelimesini çayıra tahvil edersek daha 
•'.yi olur. 

VEHBİ B. (Karesi) -— Korular esasen hu
susi olur, umumi olmaz. (30) ncu fıkranın Sıh
hiye Encümenine havalesini teklif eylerim. 

Çorum 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 

Fıkranın sonuna şu cümlenin ilâvesini teklif 
ederim : 
1 Kângırı 

Talât 

«Lüzumunda köylüye meccanen-vermek» 

VEHBİ B. (Karesi) — Bolu Mebusu Muh
teremi Dr. Emin Cemal Beyin, sıhhat koruyu
cuları daha Türkçesi sağlık koruyucuları ye
tiştirmek ve bu kanuna girmek üzere bir tek
lifleri vardır, o da Sıhhiye Encümenöıne "aittir. 
Eğer bu fıkra Sıhhiye Encümenine verilecek
se idari, sıhhi sağlık koruyucuları yetiştirilme
si meselesinde idari fikirler de vardır. Nasıl 
yetiştirileceği, köyden parası verileceği cihet
leri mevcuttur. Muvafık görülürse müştereken 
müzakere edilmek üzeer encümene havale ede
lim ki, burada tekrar Heyeti Celilenizi meşgul 
etmiyelim. Dâhiliye Encümeninde sağlık koru
yucuları için şimdiki verilecek mevad ile be
raber tetkik ve müzakere ederiz. 
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BEİS — Efendim' Muştala Bey, 30 ucu fık
ranın Şıihjıiye, Encümenine tevdiini teklif edi
yor. Vehbi Bey de Dahiliye Encümeniyle bir
likte": 'müştereken' •• müzakeresini tialeb ediyorlar. 
Beyiâlihize vaz'edeceğmı. Dahiliye ve Sıhhiye 
^encümenlerince müştereken .-müzakere ve tetkik 
edilerek Heyeti Celilenize ara edilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kalbul etmdyenler 

lütfen el kaldırsın. Encümene havalesi kabul 
edilmiştir. 

Efendim Heyeti Celilefliizin, ıbirkaç 'günden 
beri mefhum umur ile meşgul olduğundan yor
gun 'bulunduğunu zannediyorum. Yarın saat 
Ihir ibuçukta ibermûtat içtima edilmek . üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat : 5,00 

0 6 -


