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29 ncu İçtima 

31 .12 .1340 Çarşamba 

Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

2. — SUALLER: 

Sayfa 
306:307 

1. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin, Sıtma 
salgını hakkında ne gibi tedabir alındığına dair 
Sıhhiye Vekâletinden suali. 

2. — Adana Mebusu Zamir Beyin; ingiltere 
Hariciye Nazırının memleketimize müteallik 
beyanatı hakkında Hariciye Vekâletinden suali. 

3. — EVRAKI VARİDE: 

Teklifler 
1. — Maraş Mebusu Abdülkadir Bey ve rü-

fekasının; Maraş'ın istihlâsında şehit olan Dok
tor Mustafa Bey ve Evliye Eefendi ailelerine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair teklifi kanunisi (2/404) 

2. — Rize Mebusu Ekrem Bey ve rüfeka-
sının; Turuku Umumiyeden olan Rize - Er
zurum yolunun 1341 senei zarfında inşaası için 
Nafıa bütçesine tahsisat vaz'ına dair teklifi ka
nunisi (2/405), 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askeri 
Elkab Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi (2/406) 
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307 

307 

307 

307 

307 

307 

Sayfa 

307 
307 

4. — Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin; 
Muhamat Kanununun onikinci maddesinin ta
dili hakkında teklifi kanunisi (2/407) 

Mazbatalar 
1. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Devlet Or

manlarından Köylülerin intifa hakkı Kanunu
nun ikinci maddesine bir fıkra tezyiline dair 
(2/382) numaralı teklifi kanunisi ve Ziraat En
cümeni mazbatası. 

Tezkereler 
1. — Bahriye Vekâletine Cebelibereket Me

busu İhsan Beyin intihap edildiğine dair Cum
huriyet Riyasetinden mevrut tezkere. 

2. — 400 numaralı Kanunun tatbikatından 
olarak takdirname ile taltifleri tensip edilen 461 
kişiye ait defter ile buna müteallik teklif vara
kalarının takdim kılındığı hakkında Başvekâlet
ten mevrut tezkere (3/343) 

3. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 30 ncu maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâletten.mevrut tezkere (3/344) 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Kırşehir Mebusluğuna intihap olunan 

Lüfti Müfit Bey hakkında dördüncü Şube maz
batası, 307:30 
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2. — Azayı Kiramdan bazı zevata mezuni
yet itası hakkında Divanı Riyaset kararı. 

3. — Adana'nın kurtuluş bayramına iştirak 
edecek heyet hakkında Divanı Riyaset karan. 

Sayfa 

308 

308: 
309 

4. — Beynelmilel Parlamentolar Ticaret Kon
feransına izam olunacak murahhaslar hakkında 
Divanı Riyaset Kararı. 310 

Takrirler 310 
" 1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Rize ve 

Trabzon'a ithal edilecek mısır unlarından güm
rük resmi munzamı alınmaması hakkındaki tek
lifi kanuninin encümenlerce biran evvel müza
kere ve intacıyle Heyeti Umumiyeye şevkine 
dair takriri. 310 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 311 
1. — Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve yüz 

refikinin Meclis Memurin ve Müstahteminine 

Sayfa 
maatahsisat birer maaş nisbetinde ikramiye ita
sına dair (4/223) numaralı takriri üzerine He
yeti İdare teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 311:313,328:329 

2. — 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefi
yeti nakdiyesi kanununa müzeyyel -(1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât 
Beyin turuku hususiye ve umumiyede amelei 
mükellefe usulünün tatbiki hakkında kanun 
teklifi (2/135), Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına 
ve amelei mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim 
Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni-
yesi hakkındaki kanun teklifi (2/366), ve Dahi
liye ve Nafıa Encümenleri müşterek mazbatası, 313:! 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi'i müzakerat; saat : 2,35 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

I — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

YİRMİSEKİZİNCİ İÇTİMA 

29 Kânunuevvel 1340 Pazartesi 

Birinci celse 

Kâzifm Paşanın tahtı riyasetlerinde bil'inıikât zap
tı sabılk hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrak i va
ride aiit oldukları mahallere havale edildi. 

Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın imhası 
haikfcmdaki kanun lâyihasının müsitacelliyötıle müzake
resi karargir oldu. 

Memleketin dördüncü kurtuluş yılını tespit et
tiklerine dair Gaztiantep Belediye Riyasetinin telgraf -
namesi kıraat ve Divanı Riyasetçe cevap itası ten-
;*p olundu, 

Lozan Muhadenamesiinin emvali gayrımenkute 
tasarrufuna ait protokolü ahkâmının suret ve zama
nı tatbiıkine dair Denizli Mebusu Mazhar Müfit 
Ulukışla'da iskân olunan muhacirlere dair Niğde 
Mebusu Ebubekir Hazım beyler ile İstanbul'da H'alı-
cıoğlu Lisesinin bulunduğu bina teferruatımdan has
tane olarak kullanılan bina hakkında Konya Mebusu 
Naim Hazım Efendinin suallerine, Hariciye, Dahi
liye ve Maarif vekilleri tarafından verilen cevaplar 
istimal edildi. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek Bah
riye Vekâleti teşkili hakkındaki Kanunun ikinci mü-
zakeresfa'e başlandı ve ledelmüzakere mıevadı kanu
niye aynen kabul ve kanunun heyeti umumiyesi ta
yini esami ile reye vaz olundu. Badehu ârânın tas
nifine kadar celse tatil edildi. 
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ikinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Bahriye 

Vekâleti teşkili hakkındaki Kanunun 24 redde mu
kabil 137 rey ile kabul olundu tebliğ olunduktan son
ra Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakiki 
kanunun birinci maddesînıin bir fıkrasına ait Ziraat 
Encümeninin tefsir mazbatası kıraat ve aynen kabul 
olundu. 

Müteakiben Meclis memurin ve müstahdeminine 
birer maaş nispetlinde ikramiye verilmesi hakkındaki 

1. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; sıtma sal
gını hakkında ne gibi tedabir alındığına dair şifahi 
sual takriri. 

REİS — Sıhhiye Vekâletine havale edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Maraş Mebusu Abdülkadir Bey ve rüfeka-

sının Maraş'ın istihlâsında şehit olan Doktor Mus
tafa Bey ve Evliya Efendi ailelerine hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair teklifi kanu
nisi. (2/404) 

REÎS — Layiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Rize Mebusu Ekrem Bey ve rüfekasının; 

turuku umumiyeden olan Rize - Erzurum yolunun 
1341 senesi zarfında inşası için Nafia Bütçesine tah
sisat vazına dair teklifi kanunisi (2/405) 

REÎS — Lâyiha Encümeniinıe havale edilmiştir. 
3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askerî Elkab 

Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi (2/406) 
REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
4. — Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin; Mu-

hamat Kanununun onikinci maddesinin tadili hak
kında teklifi kanunisi (2/407) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin Devlet orman

larından köylülerin intifa hakkı Kanununun ikinci 
maddesine bir fıkra tezyiline dair (2/382) numaralı 
teklifi kanunisi ve Ziraat Encümeni Mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı. 

Tezkereler 
1. — Bahriye Vekâletine Cebelibereket Mebusu 

İhsan Beyin intihap edildiğine dair Cumhuriyet ri
yasetinden merbut tezkere. 

teklifi kanuninin müzakeresine geçildi. Ve heyeti 
umurniyesi hakkında cereyan eden müzakerenin ki
fayeti takarrür ettikten sonra Çarşamba günü içtima 
edilmek üzere celse tatil olundu. 

REÎS — Efendim! Zabtı Sabık Hülâsası hak
kında bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Reyi âlini
ze arz ediyorum. Zaptı sabıkı aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

2. — Adana Mebusu Zamir Beyin; İngiltere Ha
riciye Nazırının memleketimize mütaallik beyanatı 
hakkında şifahi sual takriri. 

REİS — Hariciye Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Okunacaktır: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Ankara 
30.12.1340 

Ol babdaki kanun mucibince yenliden ihdas edi
len Bahriye Vekâletine Cebelibereket Mebusu İh
san Beyin intihap edildiği Başvekâletten işar olun
makla inltihabı vaki tasdik edilımişıtir. 

Keyfiyeti Meclisi Âlinin ıttılaına arz eylerim 
efendim. 

Türkiye Reisli Cumhuru 
Gazi Mustafa Kemal 

(Allah Muvaffak etisin sesleri) 
2. — 400 numaralı Kanunun tatbikatından olarak 

taktirname ile taltifleri tensip edilen 461 kişiye ait 
defter ile buna mütaallik teklif varakalarının takdim 
kılındığı hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/343) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edildi. 

3. — 1340 senesi Muvazeneyi Umumiye Kanu
nunun 30 ncu maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâletten mevrut tezkere (3/344) 

REİS — Muvazeneyi Maliye Encümenine hava
le edildi. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Kırşehir Mebusluğuna intihap olunan Lüt^ 

fi Müfit Bey hakkında Dördüncü Şube mazbatası. 

2, — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

Lütfi Müfit Beyin Kırşehir Mebusluğuna inti
habını müşir mazbatayı intihabiyesıi bittötkiık inti
habın usul ve kanun dairesinde icra 'kılınmış olduğu 
anlaşılimış olmakla mazbatayı inMhabiyenin kabulü 
Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

Dördüncü Şube Reisi 
.Kanıya 

Musa Kâzım 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — istihbara
tınıza nazaran mazbatada Mebusun aldığı reyin ade
di muharrer değirmiş. Halbuki İntihap Kanunu 
mucibince tasrihi lâzımdır. Bu babda şube izahat 
versin. Ekall'iyötlte kalanların ârâsı muharrer mi
dir, değil midir? Bu ciheti anlamak işitiyorum. 

REİS — 119 rey ile ihrazı ekseriyet eylediği mu
harrer. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ekalliyetin 
reyi değiltmiiş. (O lâzım değildir sesleri) (Reye ses
leri) 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Neye naza
ran ekseriyet olduğu muayyen değil. (Reye sesleri) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — 125 rey var 
zaten. 

REİS — Efendim! Şubenin mazbatasını reye ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ateşi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Ömer Şemsi Bey (Sivas) Bir buçuk ay tabip ra
poruna müsteniden, 

İsmet Paşa (Malatya) İki ay tabip raporuna müs
teniden, 

Ömer Mümtaz Bey (Ankara) Üç ay tabip raporu
na müsteniden, 

Kâzım Hüsnü Bey (Konya) — On beş gün hu-. 
susatı zatiyesine mebni. 

REİS — (Menteşe Mebusu Esat Efendi) Tabib 
raporuna müsteniden (25) gün mezuniyet talep edi
yor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın^. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul 
edilmişdir. 

Mehmet Emin Bey (Karahisarişarkî) in tabib ra
poruna müsteniden iki ay mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yunus Nadi Bey (Menteşe) nin üç ay tabib ra
poruna müsteniden mezuniyetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmişdir. 

Faik Bey (Edirne) in temdiden yirmi gün ta
bib raporuna müsteniden mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmişdir. 

Ömer Şevki Bey (Sivas) in tabib raporuna 
müsteniden bir bucuk ay mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmişdir. 

İsmet Paşa (Malatya) nın tabip raporuna 
müsteniden (2 ay) mezuniyetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmişdir. 

Ömer Mümtaz Bey (Ankara) in tabib rapo
runa müsteniden (üç ay) mezuniyetini kabul edenler 
el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmişdir. 

Kâzım Hüsnü Bey (Konya) in hususatı zatiye
sine binaen (15) gün mezuniyetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Adananın kurtuluş bayramına iştirak ede
cek heyet hakkında Divanı Riyaset kararı var. 

Heyeti Umumiyeye 
Adananın kurtuluş bayramına Meclisi Âli na

mına iştirak etmek üzere tefrik ve intihap olunan ve 
cuma günü mukarrer bulunan on kişilik heyete har
cırah verilmemesi takarrür etmiş bulunduğundan işbu 

2. — Azayı kiramdan bazı zevata mezuniyet ita
sı hakkında Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Okunacak: 
Heyeti Umumiyeye 

31.12.1340 
Esamisıi atide muharrer azayı kiramın hizalarında 

muharrer müddetlerle mezun adları Divanı Riyasetin 
29.12,1340 tarihli altıncı içitimaıroda tensip edilmiş 
olmakla Heyetli Umumiiyenlin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

Büyük Milfet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Esat Efendi (Menteşe) Temdliden yirmi beş gün 
tabip raporuna müsteniden, 

Mehmet Emin Bey (Karahisarışaıiki) İki ay tabip 
raporuna müsteniden, 

Yunus Nadi Bey (Menteşe) Üç ay tabip raporuna 
müsteniden, 

Faik Bey (Edirne) Temdiden yirmi gün tabip ra
poruna müsteniden, 
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heyete dahil zavatı muhteremenin tahakkuk edecek 
zaruri ve mübrem masraflarının Büyük Millet Mec
lisi Bütçesinin mütefferrika faslından tesviyesi Di
vanı Riyasetçe münasip ve zaruri görülmekte bulun
makla keyfiyet heyeti umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

(Gürültüler), (Anlaşılmadı sesleri), 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Birçok yer

lere birçok masraflar yapılırken giden arkadaşlarımız
dan harcırahı esirgemek doğru değildir. Fakat bir ke
re verilmemesine karar verildi. Şimdi bu ise harcı
rah değildir ve arkadaşların kendi masrafları değil
dir. Arkadaşlar, kendi masraflarını kendileri deruh-
de edeceklerdir. 

Birçok arkadaşlar bu gibi heyetlerle gitmişlerdir. 
Gittikleri yerlerde bazı zaruri masraflar olur. (Ne 
gibi sesleri) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Yemek yi
yecek, kalkacak. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Efendim! Mesela bu
lundukları yerlerde bir ziyafet keşidesi icab ederse 
bu arkadaşlara ait değildir. Meclisin şahsiyeti mane-
viyesine aitdir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Ziyafete, şah
siyeti maneviye mi iştirak edecekdir? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim! Şahsiyeti 
maneviye namına verilmekdedir. Şahsiyeti maneviye 
ziyafet vermez. 

Fakat namına ziyefet verilir. Yani Meclis namı
na ziyafet verilir. Bunuda arkadaşların kendisimi 
vermek lâzımdır? Sonra beraberlerinde gidecek hade
me vardır. Bunun gibi birtakım ücret ve masraf var
dır. Belki orada iane verilmesi lâzım gelir. Bu gibi 
Meclis namına yapılacak masrafları Meclis Bütçe
sinden vermek zaruridir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Meclisi 
Âliniz harcırah verilmez demiş. Bundan ibaretdir. 
Öteki masraf, mütefferrikaya aitdir ve bunun için hiç 
bir nam ile karar istihsal edildiği vaki değildir ve 
bunun müzakeresi fazladır. Meclisi bununla uğraş-
makdan tenzih ederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Acaba Meclisin saati kaç liraya mal oluyor. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Adananın kurtuluş bayramını tebrik ve tesit için bu
radan gidecek arkadaşlar, masarifi seferiye ve zaru
riye olarak hiçbir masraf ihtiyar etmiyeceklerdir. 

Çünkü seyahat malum olduğu veçhile, meccanidir. 
Orada ikamet masrafı veriliyorsa burada da ikamet 
masrafı veriliyor. Yemek, içmek masrafı bittabi bu
rada da yapacaklardır. Eğer Vehbi Bey biraderimi
zin buyurdukları gibi Heyeti Âliyenin namına ora
da gördükleri muameleleri mukabeleten ziyafet keşi
de etmek gibi vefkalâde masarif karşısında kalacak 
olurlarsa, ancak bu kabil ahval de mahsubu icra edil
mek üzere muayyen bir paranın, o da heyeti ida
renin müteferrikasından, sarf edilmesi salâhiyeti ve
rilebilir. Fakat bundan gayrı masarifi zaruriye ve se-
feriyeleri yokdur. Binaenaleyh para vermeye lüzum 
yokdur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Bazı ahvalde örf ve taamül kanun hük
mündedir. Birinci Büyük Millet Meclisinden bir mi
sal getireceğim, bunun üzerine takdir edersiniz zan
nederim. Düşman ordusu Sakarya ya geldiği vakit 
Birinci Büyük Millet Meclisi bütün cepheyi dolaşmak 
ve ricat eden askerle görüşmek üzere on altı kişilik 
bir heyet intihap ve izam etti. Bu on altı kişi belki 
yirmi gün oralarda gezdi, birer birer bütün cephe 
kumandanları ile görüştü. Lâzım gelen vazifeleri de 
ifa etti. Bazı neferata mükafaatı nakdiye vermek icab 
etti ve o heyet keselerinden aralarında toplayıp onu 
da verdi. Hiçbir vakit o heyet böyle bir vazifei meş-
kûre yaptığı halde bile böyle bir teklifte bulunma-
mışdır. Gene böyle olmalıdır. Çok rica ederim. 

REİS — Efendim! Tezkereyi reyinize koyacağım. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hacet yok. Meclisin 

karan vardır. 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Mademki 

bu tezkere gelmişdir; reye konacakdır. 
HALET BEY (Erzurum) — Paşa Hazretleri! Mü

saade ediniz! Abdullah Azmi Efendinin buyurduğu 
şekil ne suretledir; gidecek heyet teklif ediyor, diyor
lar.. Bendenizde gidecek heyet meyanındayım. Fa
kat Divana şahsım namıma böyle bir teklifim vaki 
olmamışdır. Onu arz ediyorum. Onu arz ediyorum. 
Ben zaten kabul etmiyeceğim. 

REİS — Divanı Riyaset masarifi mübremeyi mü
teferrikadan vermek arzusunu izah etmişdir. Kabul 
veya ademi kabulü Meclisi Âliye aitdir. Binaenaleyh 
Divanı Riyasetin tezkeresini reyinize arz ediyorum. 
(Anlaşılmadı sesleri) Adananın kurtuluş bayramına 
iştirak edecek zevata müteferrika faslından masarifi 
zaruriye ve mübremenin verilmesi için Divanı Riya
setin tezkeresini kabul edenler lütfen el kaldırılsın.. 
Etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmemişdir 
efendim. 

— 309 — 



I : 29 31 . 12 

4. — Beynelmilel parlâmentolar ticaret konfe- I 
ransına izam olunacak murahaslar hakkında Divanı 
Riyaset kararı. 

REİS — Okunacaktır: 
Heyeti Umumiyeye 

Beynelmilel parlâmentolar ticaret konferansı kâ
tibi umumiliğinden alınan bir mektupda mezkûr kon
feransın 21 Nisan 1924 ve mütebaki günlerde Roma 
da vaki olacak olan içtimama Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin de murahhas izamı sureti ile iştiraki rica 
olunmakdadtr. Heyeti Celilenin malumu olduğu üze
re 23 Temmuz 1924 de Brükselde toplanan mez
kûr Ticaret konferansına iştirak etmekliğimiz hakkın
da aynı süretde davet vaki olduğu zaman mezkûr da
vete icabet edilmesi Heyeti Umumiyece kabul bu-
yurularak Trabzon Mebusu Şefik ve Ergani Mebusu 
İhsan Hâmit Beyler Heyeti Celilemiz tarafından mez
kûr konferans azalıklarına intihap buyurulmuşlardı. 
Meclisi Âli namına Bürüksel konferansına iştirak va
zifelerini bihakkın ifa eden mumaileyhimin oradaki 
mesai hakkında ihzar ettikleri rapor geçenlerde tab I 
ettirilerek azayı kirama tevzi olunmuştur. I 

Sair devletlerin kendi murahhaslarını senelerce 
değiştirmedikleri nazarı dikkate alınarak ve mezkûr 
konferansa iştirâkimizdan hasıl olacak fevaidin tama
men temini maksadı ile beynelmilel ticaret konferansı
nın bu defaki Roma içtimaına da, bu işle ihtisas kesb 
etmiş olan eski murahhaslarımız Trabzon Mebusu Şe
fik ve Ergani Mebusu İhsan Hâmit Beylerin izamı I 
daha faydalı olacağı Divanı Riyasetçe teemmül edil
miş ise de keyfiyet Heyeti Celilenin rey ve intihabı- I 
na mütevakkif bulunduğundan müktezasının ifa bu- I 
yurulması Heyeti Umimeyeye arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Kâzım 

(Anlamadık sesleri) arkadaşlarımın gürültü etme
mesini rica ederim. (Reye koyun sesleri). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis | 
Paşa Hazretleri okunan şeylerden hiçbir şey anlamadık, i 

REİS — Anlarsınız. (Gürültüler) 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) —• Anlayan 

varsa ayağa kalksın. 
REİS — Müsaade ediniz efendim! Kâtip Beyin 

sesi biraz hafif, işitilmiyor. Buyurun Ruşen Bey! 

, 1340 C : 1 

(Tezkere Ruşen Eşref Bey tarafından tekrar okun* 
du.) 

REİS — Efendim! İki zat Meclisi Âlice intihap 
olunacaktır. Onun için reye koyacağım. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Reyi 
işari ile tezkereyi reye vaz buyurun. 

KÂZİM VEHBİ BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurulur mu efendim? Malumu âlileri geçen sene 
Brüksel de inikat eden beynelmilel Ticaret konferan
sına Heyeti Celilenizce hemen ittifaka yakın bir 
ekseriyetle ve reyi işari ile Trabzon Mebusu Şefik ve 
Ergani- Mebusu İhsan Bey intihap edilmişlerdi. Ge
çen sene kıymetdar tecrübeleri ile mahmul olan bu 
arkadaşların bu seferde Roma da bizi temsil etme
sinde büyük bir fayda vardır zannındayım. Divanı 
Riyasetde bu şekilde tensip etmiştir. Zaten reyi işari 
ile de mütaamildir. (Teamül olamaz sesleri) Geçen 
senede böyle oldu. (Reyi işari ile sesleri) 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Intihapdır. 
Reyi işari ile olamaz, bedava gidenlerse reyi işari 
ile olur. Para ile gidenlerse olmaz! 

REİS — Efendim! Reyi işari ile reye konması 
hakkında teklif vardır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Takrir var-
mıdır Paşam? Nasıl reyi işari ile reye vaz ediyorsu
nuz. 

REİS — Ayrı ayrı reyinize arz ediyorum efendim. 
Şefik Beyin izamını kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

İhsan Hâmit Beyin izamını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Masrafları ve-
saireleri tabiî geçen sene gittikleri veçhile olacak
tır. 

Takrirler 
/. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Rize ve Trab

zon'a ithal edilecek mısır unlarından gümrük resmi 
munzamı alınmaması hakkındaki teklifi kanuninin, 
encümenlerce biran evvel müzakere ve intacı ile He
yeti Umumiyeye şevkine dair takriri, 

REİS — Encümenlere tevdi ediyoruz. 
Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

3İ0 — 
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4. — MUZAKERI 

1. — Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve yüz refi
kinin; Meclis memurin ve müstahdeminine maatah-
sisat birer maaş nispetinde ikramiye itasına dair 
(4/223) numaralı takriri üzerine Heyeti İdare teklifi 
Kanunisi ve Muvazeneyi Maliye Encümeni Mazbata
sı : 

REİS — Efendim! Meclis memurin ve müstahde
minin birer maaş nispetinde ikramiye verilmesi hak
kındaki teklifi kanuni geçen içtimada müzakere edil
miş ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
de kâfi görülmüştü. Badehu teklifin reddi hakkın
daki takrir reye vazedilmiş ve fakat arada tesavi vu
kua gelmiştir. Bundan sonrada Mecliste ekseriyet 
kalmadığı anlaşılarak celse tatil edilmişti. Şimdi efen
dim bu takriri reye vaz edeceğim. Yalnız maddeleri 
tekrar okuyalım: 

İdare Heyetinin teklifi 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt

çesinin ikinci harcırah faslından 5 850 lira bittenzil 
beşinci masarifi müteferrika faslına açılan ikinci 
maddeye nakil edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
Birinci madde 1340 senesi Büyük Millet Meclisi 

bütçesinin ikinci harcirah faslından 7 615 lira be
şinci masarifi müteferrika faslında (Memurin ve 
müstahdemin ikramiyesi) namı ile yeniden açdan 
içinci maddeye nakil edilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Üçüncü madde — İşbu kanun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Şimdi efendim red takririni okuyoruz: 
Riyaseti Celileye 

Meclis memurinine verilecek ikramiye hakkında
ki teklifin reddini arz eylerim. 

Eskişehir 
Emin 

REİS — Efendim! Ret takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Takriri 
kabul edenler kanunu reddetmiş olacaktır. Ret takri
rini kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ret takri
ri kabul edilmemiştir. Binaenaleyh maddelere geçil
miştir. 

EDİLEN MEVAD 

Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi Bütçesinde 
münakale icrasına dair Kanun. 

Madde 1. — 1340 senesi Büyük Millet Meclisi 
Bütçesinin ikinci harcirah faslından yedibin altıyüz 
onbeş lira beşinci masarifi müteferrika faslında 
memurin ve müstahdemin ikramiyesi nâmı ile ye
niden açılan ikinci maddeye nakil edilmiştir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Mesele Mec
liste geceli gündüzlü çalışan arkadaşlarımıza bu ka
dar bir ikramiyeyi çok görmek meselesi değil. Me
sele fena bir çığır açmaktır. Bendeniz görüyorumki, 
Muvazeneyi Maliye Encümeni teklifi, lâyiki ile tet
kik etmemiş ve fena bir çığır açmıştır. Bir kere Dev
letin çok yapılacak işleri vardır. (Madde hakkında 
söyle sesleri) Madde hakkında söylüyorum. Yani bu, 
yedi bin lira meselesi değildir. İkramiye meselesi 
değildir. Bu, belki yedi milyon liraya mal olacaktır. 
Yani bu çığır açılırsa ve diğer memurine de bunu yap
mayacak olursak adaleti gözetmemiş oluruz. Eğer bu 
arkadaşların maaşı az ise bunların maaşlarını had
di lâyika iblâğ edelim. Mesele yedi bin lira meselesi 
değildir. Nazarı dikkati âlinize arz ediyorum. Yedi 
milyon liradır. Bir kerede bu parayı kimlerin vere
ceğini düşünelim. (Reye sesleri) 

MUSTAFA BEY (Elâzığ) — O müzakere geçti 
efendim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Ret teklifi kabul edil
memiştir. Madde aynen kabul edilmiş demektir. 
Binaenaleyh müzakere edilecek bir şey kalmamış
tır. 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Ankara'da esrarın ne kadar pahalı ve tahammülsüz 
olduğu cümlemizin malûmudur. Biz geceli gündüz
lü çalışan bu memurlara ikramiye vermeyi tabiî 
muvafık görüyoruz. Lâkin aynı ihtiyaçda bulunan 
Ankara memurlarına da bütçe müsait ise bir mik
tar bir şey verelim. (Gürültüler) Şayet bütçe müsait 
değilse hiç olmazsa maaşı az olanları düşünmek lâ
zım gelir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Meseleyi An-
karadaki memurların umumuna teşmil etmek bir büt
çe meselesi olur. Dâhiliye memurlarının Dâhiliye 
bütçesinden, Adliye memurlarının ki Adliye bütçesin
den verilmesi iktiza eder. Onlar bütçede ayrı ayrı yer 
işkâl edecek meselelerdir. Mevzuubahis mesele ise 
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Büyük Millet Meclisi bütçesinin bir faslından diğer 
bir faslına nakilden ibarettir. Bu, Büyük Millet Mec
lisi bütçesine aittir. Diğerleri ise ayrı bütçelere taal
lûk eder. Binaenaleyh bunun bütün Ankara memur
larına aeşmili doğru değildir. Çünkü her daire me
murlarının maaşatı ayrı ayrı bütçelerle Muvazeneyi 
Maliye Encümenine sevk edilmesi lâzımdır. Bu ise 
uzun müddete mütavakkıftır. Onun için maddenin 
aynen reye vazını teklif ederim. 

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

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede mezkûr ikramiyenin azayı ki

ram tahsisatından kat ve temin edilmesini teklif ede
rim. 

Konya 
Naim 

REİS — Efendim! Takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye kovuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Kanuna 
mugayirdir. Reye koyamazsınız. Memurlarımız sa
dakaya muhtaç değildir. Memur arkadaşlarımızın 
hasiyetleri meselesidir. (Olamaz sesleri) (Ret sesle
ri) (Alkışlar) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Arka
daşlar bendenizde o fikirdeyimki, bu takrir mevzu-
bahsolamaz. Yalnız alkışladığımız şeyin mânâsı ne 
olduğunu anlamalıyız. Mevzubahsolan memurlar 
Devletten maaş alan memurlardır. Hiçbir vakit biz 
onlara bu süretde ianede bulunanlayız. Bunu tamamı 
ile ret edelim. 

MAZHAR MÜFlT BEY (Denizli) — O memurla
rın izzeti nefsi vardır. O memurlar sadaka kabul et
mezler. Böyle şey olamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Cezaen Mec
lise devam etmeyenler versinler. 

REİS — Efendim! Takririn nazarı dikkate alınıp 
alınmayacağını reye vaz edeceğim. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Meclisin 
Heyeti Umumiyesi buna mütemayildir. Bunun ka
bulünü rica ederim. (İane vermeyin sesleri) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sadaka iste
miyorlar, onların izzeti nefsi vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Takrirler daima mevzuu müzakere olan 
mesailin neticesi hakkında olup. Verilen takririn 
mevzuu müzakere olan madde ile alâkası yoktur. 
Eğer Meclis azasının tahsisatından yüzer lira ek

siltmek iktiza ediyor ve Devletin buna ihtiyacı var 
ise ayrıca teklifi kanuni yapmalı. Bilâhare memu
rin kalkıpda, biz bu suretle teberru olunan parayı 
kabul etmiyoruz derseler Meclisin vaziyeti, ne ola
caktır. Binaenaleyh takririm mevzuu müzakere olan 
madde ile münasebeti olmadığı için re'sen bu tak
rir reye konamaz. (Maddeyi reye sesleri), Takrir ay
rı bir mesele olduğundan teklif sahibi ayrıca bir 
teklif yapabilir. (Şahsa aittir sesleri) 

REİS — Bu, bir maddeden diğer maddeye tah
sisat nakli hakkındadır. Teklif sahibi ayrıca tekli
fini yapar ve onunda usulü dairesinde muamelesi 
cereyan eder. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Meclisi Âl'i her şey 
hakkında kanun yaparda ciheti taallûku kendisine 
aidolduğu vakit kanun yapamazını? (Gürültüler) (İa
neye memurlar muhtaç değil sesleri) 

REİS — Efendim yeni teklif usul ve merasimi 
dairesinde olursa olur. Binaenaleyh bu ayrı bir me
sele olduğu için teklif sahibi ayrıca usulü dairesin
de teklifini yapar. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) - Takrir re
ye konmuştur. Meclisçe kabul edilmiştir. Binaen
aleyh reye konamaz mütalâası varit değildir, (Re
yin neticesi alınmamıştır sesleri) 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz ediyorum. Mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Maddeyi ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Efendim! Maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Madde kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye vaz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Yeniden tahsisat alınmıyor. Mevcut tahsisatı bir fa
sıldan diğer bir faslı nakil ediyoruz. Tayini esamiye-
ye lüzum yoktur. (Reye sesleri.) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tahsisat dahilindedir, 
Tayini esamiye lüzum yoktur. 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşa Haz
retleri! Bu bir münakaledir, tayini esami istemez. 
Harcırah faslından, bilmem nereye münakaledir. Zam
mı tahsisat değildirki, tayini esami ile reye konsun. 
Zaten esası kabul edilmiş bir masraftır. Bütçede ka
bul edilmiş bir masraftır. Tayini esamiye lüzum yok
tur. 

VEHBt BEY (Karesi) — Efendim! Münakale da
hi olsa bütçede artmış bir para demektir. Artan pa
ranın bütçede kalması lâzımdır. Binaenaleyh artan 
parayı yeniden sarf ediyoruz. Bütçede kalması lâ-

REÎS — Celseyi açıyorum. 
Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi bütçesine 

münakale icrası hakkındaki kanunda 148 zat reye iş
tirak etmiştir. 123 kabul, 25 ret reyi vardır. 123 rey 
ile kanun kabul edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nisap var 
mı efendim? 

REİS — 148 zat reye iştirak etmiştir efendim. 
123 kabul , 25 ret vardır. (Nisap var sesleri) 

Müzakere edilecek mevaddın ikinci madesine ge
çiyoruz.: 

2 .— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) numaralı ka
nun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin; Turu-
ku hususiye ve umumiyede amelei mükellefe usu
lünün tatbiki hakkında kanun teklifi (2/135), Dersim 
Mebusu Feridun Fikri Beyin; tarik mükellefiyeti nak-
diyesinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün tat
bikine dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İb
rahim Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni-
yesi hakkındaki kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve 
Nafıa Encümenlerinin müşterek Mazbatası : 

Tarik mükellefiyeti bedeniyesi hakkında Kângırı 
Mebusu Talât ve rüfekasının (2/135) numaralı teklifi 
kanunisi. 

zımdı. Yeniden sarf ediyoruz. Onun için tayini esami 
ile reye konmak lâzımdır.. 

I REİS — Efendim! Tayini esami ile reye vazedi-
; yorum. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
I (Yoklama sureti ile ârâ istihsal edildi.) 

I REİS — Efendim! Reylerini istimal etmeyenler 
lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Efendim! İstihsali ârâ hitam bulmuştur. On daki
ka istirahat etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 3.30 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Turuku umumiye ve hususiyeden bir kısım yolla

rın henüz tamir görmemesi ve birçok yolların inşa 
edilememesi hasebi ile malî, iktisadî birçok menfaat
ler heder olmakta ve bilhassa kış mevsimlerinde mü
rur ve uburun inkitai ile azim müşkülât vukua gel
mektedir. 

Nafia ve İdarei Hususiye bütçelerinin gerek şim
diki vaziyetine ve gerek atiyen alacakları şekle na
zaran daha birçok seneler yeniden yollar yapmak im
kânsız olduğu gibi mevcut yolların tamiratı da tama
men icra edilemiyeceği tahakkuk etmiş ve halbuki 
memlekette iktisadî hayatın inkişafı ve mevarıdatın 
salimen temini için ittihaz tedabir zaruri bulunmuş 
olduğundan şimdilik devamı beş seneye münhasır ol
mak üzere tamirat ve inşaatın amelei mükellefe ile 
icrası lüzumuna kanii olduğumuzdan berveçhizir tek
lifi kanuninin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

Kângırı Kângırı 
Ahmet Talât Rıfat 

Menteşe Dersim 
Esat Feridun Fikri 

Kângırı Bozok 
Ziya Ahmet Hamdi 

Madde 1. — 1340 senesinden itibaren beş sene müd
detle turuku umumiye ve hususiye amelei mükellefe 
ile inşa ve tamir edilecektir. 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 3.45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahip), Ragıp Bey (Zonguldak) 
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Madde 2. — Her mükellef senede sekiz gün ça
lışmaya mecburdur. 

Madde 3. — Bizzat çalışamayanlar hizmeti mec-
burelerini ifa için yerlerine bir amele göndermekle 
mükelleftirler. 

Madde 4. — İnşaat ve tamirat mevsimlerini ma
halli mecalisi umumiyesi tayin eder. 

Madde 5. — Sahibi servet malûller işbu mükelle
fiyete dahil ve fakir malûller müstesnadır. 

Madde 6. — İmalâtı sinaiye ve memurini fenni
ye ile alât ve edevat masarifi umumi bütçeden tesvi
ye olunur. 

Madde 7. — Amelenin ciheti sevk ve istihdamı 
Nafia, Dahiliye, Maliye Vekâletlerince tanzim edile
cek bir nizamname ile tayin edilecektir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, Na
fia, Maliye Vekilleri memurdur. 

Madde 9. — İşbu kanun 1340 senesinden itibaren 
meriyülicradır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Karar 

35 

8 . 9 . 1339 

33 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Kângırı Mebusu Talât Beyle Rüfekasının turuku 
umumiye ve hususiyenin tarzı inşaası hakkındaki tek
lifi kanunisi Encümenimizce mütalâa ve tetkik olun
du. Hususatı Nafianın istikmal ve ihyasına hadim bu
lunmakla şayanı müzakere görüldüğünden Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Emin 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 

Kâtip 
Necip Ali 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Nafia Encümeni 
Karar 

16 

17 . 12 . 1339 

22 

Nafia Encümeni Mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kângırjı Mebusu Talât Beyle rüfekasının 1340 se
nesinden itibaren beş sene müddetle turuku umumiye 
ve hususiyenin amelei mükellefe ile inşaa ve tamir 
edilmesine dair olup 1 2 . 9 . 1339 tarihinde Encüme
nimize muhavvel teklifi kanuni tetkik ve müzakere 
edildi ve esbabı atiyeye binaen bedenen yol mükelle
fiyeti mahzurlu görüldüğünden teklifi mezkûrun müt-
tefikan reddine karar verildi. 
Nafia Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Namına 

Cavit Süleyman Sim 
Kâtip Aza 

Okunamadı Kastamonu 
Halit 

Bolu 
Mehmet Vasbi 

B) Say nispetinde iş çıkmaz. 
Çünkü : (1) mahdut birkaç günlük çalışmak için 

en aşağıya iki gün gidip gelmeye sarf etmek icap eder. 
2. Alışmadığı bir işte çalışan adamın çıkaracağı 

iş az olur. 
3. Angarye telâkki eder, çalışmaz. 

C) Mükellefiyette âdil yoktur. 
Çünkü : Tabiî taksimi amar üzerine çalıştırılaca

ğından birçokları az çalışmak ister. 

D) Sihhati umumiyeye muzidir. Hastalıklara se
bebiyet verilir. 

Çünkü : Mahdut birkaç gün için çalışmaya gi
den ve gidenler kendilerini barındırmak hususunda 
lakayt kalırlar. 

E) İşte intizam olmaz ve yapılan iş bitmez. 
Çüokü : Taksimi amal yapıldıktan sonra birçok

ları naklen ifayı mükellefiyete kalkar. Bunlarım yeri 
açık kalır.' Bunları ikmal için birçok muameleye 
ihtiyaç göstereceğinden yol bitmemiş olur. Yapılan 
işin kısmı 'küllisi heba olur. 
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F) Hükümetin tekmil kuvvetierinin işgal ve is
rafını mucip olur. 

G) Çok memur istihdamını mücipdir. 
H) AhaMyi izac eder. 
Çünkü : Bedenen mükellefiyet ağırdır, ekseriya 

mücrimlere tatbik olunan bir usul olması ile sabit
tir* 

I) /Şimdiye kadar zahirde bedenen yapıldığı zan-
nolunan yollar hakikatte bedelel yapılmış ve ahaliyi 
hakiki mükellefiyetten fazla mükellef kılınmıştır. 

J) Dünyanın hiçbir tarafında artık böyle bir 
mükellefiyet kalmamıştır. 

Dersim Mebusu Feridun Fikri Beytin (2/349) nu
maralı teklifi kanunisi. 

Riyaseti Cellileye 
Vilâyetlerin dahilindeki yolliarı yaptırmak için 

tarik mükellefiyeti naktiyesini, blilttlıga, mükellefiyeti 
şahsiyeyi tesis zaruridir. Bütün halk bunu istiyor. 
Ol baibda tanzim etiğim lâyihai kanuniyeyi takdim 
eyl'iyorum. 

23 Teşrinievveli 1340 
Dersim Mebusu 

Feridun Fikri 

Tarik mükellefiyeti şahsiyesinin tesisi hakkında 
kanunun lâyihasıdır. 

1. Vilâyetlerin dahilindeki hususi yollan inşaa 
vazifesi o vilâyet halanındır, 

2. Tarik mükellefiyeti nafctiyesi ilga olunmuştur. 
3. Her erkek onbeş yaşını ikmal ettiği tarihten 

itibaren senede beş gün çalışmak mecburiyetindedir. 
4. İşbu hususatın tanzimi her mahallide Meclisli 

Umumilerin dairei salâhiyetine dahildir. 

5. Hiç bir köylü, köyüne seküz saatten fazla hu
dut ve mesafede kâin bir yola sevk olunamaz . 

6. 1340, bütçesine her vilâyetin 1341 senesi zar
fında yapabilecek yol için lâzım olan malzeme tah
sisatı bir kanunu mahsus ile ilâve edilecektir. 

7. — tşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
8. tşbu kanunun icrasına Dahiliye ve Nafia 

Vekilleri memurdur. 

Türikiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 30.10.1340 

40 karar 
38 zimmet 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tarik mükellefiyeti naktiyesinin ilgasına ve ame
leyi mükellefe usulünün tatbikine dair Dersim Me

busu Feridun Fikri Beyin teklifi kanunisi Ençümeni-
mizce iedelmütalâa esas itibari ile şayanı müzakere 
görülmekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine ka
rar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazjbata Muharriri 

Niğde Bozok 
Bbüibeklir Hazım Ahmet Hamdi 

Âza Aza 
Cevdet Menteşe 

Esat 

Tariki mükellefiyeti naktiye ve bedeniyesi hak
kında îzmit Mebusu ibrahim Beyin (2/266) numara
lı teklifi kanunisi 

(Büyük Müet Meclisli Riyaseti Cellilesine 
Tarik mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi hak

kında tanzim etiğtim lâyihai kanuniye ile esbabı mu
cibe lâyihası rapten arz ve takdim olunur efendim. 

9 Teşrinisani 1340 
izmit Mebusu 

İbrahim 

Türkiye Cumhuriyeti yolarının; askerî, iktisadî 
nokatı nazardan kifayetsizliği nasıl müsellem ise bu
günkü şerait - Kavanini mevzua - dairesinde bu 
yolların daha asırlarca vücuda getirilemiyeceği de 
müberhendir öyle ise kusur, noksan, kılteti vasait-. 
te değil, daha ziyade şekilde ve üsulun sakatlığında-
dır. 

(Bedihiyatdandır ki; herhangi bir işte en sahan ve 
salim bir program; zan ve tahmine değil, ihtiyaca 
muvafık olan, tabiri diğerle muvacehesinde bulun
duğumuz ihtiyacatın mükteziyatına tetabuk eden ah
kâmdır. Halbuki : Elyevm mamulunbih olan tarik 
mükellefiyeti nakıtiyesi ve tarih bedeli nafctiyesd hak
kındaki kanunlar bu ihtiyaçtan uzak ve maksadı gay
rı kâfil olan mevzuattır. İmdi yollarımızın, lisanı 
hal ile ve halkımızın mütekellim bir zebanla ortaya 
koydukları ve koymakta oldukları bu hakikat, na 
kâbiljL.inkâr ve tevdi, olduğumdan müsip, çünkü müs
mir olmayan bugünkü ahkâmın tebdili zaruridir. 
Bu da şüphesiz, en münasip ve kabili tatbik bir 
şeklin kabulüne vabestedir, işte (Tarik mükellefi
yeti nakdiye ve bedeniyesi hakkındaki kanun) lâyi
hası bu noktayı nazardan tanzim ve takdim edilmiş
tir. 

Birinci madde — Tarik mükellefiyeti nakdiyesi 
hakkındaki kanunun ilk maddesi şekli muaddeli olup 
yeniden mevzuu değildir. 

(ikinci madde — Yollarımızın umumî ve hususî 
kısımlara ayrılması eğerçi ehemmiyeti iktisadiye ve 
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masarifi inşaaiye noktasından birincilerin hükümet, 
ve ikindilerin idarei mahaiftyelıer marifetiyle temini 
inşasını müstehdif ise de; evvel; : Yollar arasımda 
mahiyeten farik olmaması saniyen fazla masarifi müs-
tevcip olan yolların öteden beri mühmen kalması, 
salisen ibtidai mahallî idarelerine bırakılmış olan bir
takım yolların her devre ve her senei içtimaiyede 
gerek hükümet ve gerekse Mebuısanı millet tarafın
dan ihyanen umumî kısmına ithali talep ve ekseriyet
le kabul edilmesi, esasen müslip ve fiilen mer'i ol
mayan umumiyet ve hususiyet taksimatının lâvğ ve 
tevhidini istilzam eder. 

Üçüncü madde — Yalnız bu yolların içinde aci
len inşası lâzım gelenler hakkında Nafia Vekâletine 
hakkı takdir ve tercih veriltm'ök mukltezidir. 

Dördüncü madde — Tarik mükellefiyetini, ne 
yalnız nakden ve ne de bedenen teşmilde isabet var
dır. Her ikisi de lâzım ve on günlük mesaiye mu
kabil bir amelenin vasati yevmiyesi bir lira hesabı 
ile bin kuruşu kabul etmek münasiptir zannederim. 
Şehir ve kasabalarda olsun, köylerde olsun birtakım 
mütemevvilan ve erbabı sanat ve ticaret vardır ki; 
bunlardan bedenen ollmakdansa nakten hizmet bek
lemek mürecoeh ve mesaii mükeMlefei bu parayı ver
mek istemeyenlere hasır etmek muvafıktır. Malum
dur ki yollar yalnız bedeni hizmete değil, muhtelif 
inşaatı sınaiyeden dolayı aynı zamanda paraya müf-
tdkirdir, Bosna - Hersek ve Bulgaristan'ın yolarının 
inşasında vaktiyle takip edilen usulde hemen budur: 

Beşinci madde — tzahdan müstağni görülmüştür. 
Altıncı madde — Bedeni mükelefiyetli eda hu

susunda halka suhuletbahş olmak ve onları kendi 
sahai ticaret ve seyahetleri olan kazaları hududu da
hilinde tav'an hizmete sevk edeibilanek mak&adryle 
mevzuudur. Bu suretle her kazada husule gelecek 
mevzii faaliyetlerin, binnetice umumî muvaffakiye
ti tevlit edeceği azadeyi arz ve izahtır. 

Vilâyat mecalliisi umumiyesinin inşaata başlatıla
cak ve nihayet verilecek evfcatı evvel emirde tayin 
etmesi, halkın, ziraat ve hasat zamanlarında işle
rinden alaka konullmıaması ve kazaların yollan hak
kında beş senelik bir program tanzim etmeleridir. 
indi harekâta mahal bırakılmaıyarak maksadın Na
fia Vekâletince ilmen idare edilebilmesini teminen 
matuftur, 

Yedinci madde — Amelei mükellefenin istihdamın-
ta temini intizam için mevzuudur. 

Sekizinci madde — Amelei mükellefenin istihda
mında suiistimal vukuuna mani olmak kastı ile mev
zuudur. 

Dokuzuncu madde — Hizmete mühheyya olduk
ları halde mühendisin idarei umura ait hatası veya 
amelei mükellefenin kesreti hasebi ile evkatı muay-
yenede celbedilımeyen mesaii mükellefe erbabını si-
yanet için mevzuudur. 

Onuncu madde — Tarik bedeli nakltisi hakkında
ki Kanundan muktebestir. 

Onıb'irind madde — Keza. 

Onikinci madde — İnşaatta istimal olunacak kaz
ma, kürek, küskü araba ve emsalli alât ve edevat 
ile yol hizmetine çağrılacak amelei mükellefenin ba
rınmasına hâkim çadırlar, muhasebei hususiyelerce 
tedarik edllimek mükltezidir. 

Onücüncü madde — Tarik bedeli nakdisi hak
kındaki Kanunundan miilktebesdir. 

Ondördüncü madde — Keza. 

Onbeşinci madde — Tarik mükellefiyeti nakdiye-
si ile mükellef olan kesanın nerede mukim veya mi
safir ise mükellefiyetini orada ifa etmesi tabiî görü
lecek bir meseledir. Her ferdin mükellefiyeti bede-
n'iyesini mensup olduğu kaza yollarında ifaya mec
bur tutulması ise; hizmete davet zamanının hululün
den, mükellefinin firar etmemesini ve ettikleri tak
dirde mükellefiyeti nafotiyeye tabi bulunmalarını 
temin ile mevzuudur. 
Onaltıncı madde — Tarik mükellefiyeti nakdiyesi 

hakkındaki Kanundan muktebestir. 

Onyedinci madde — Hapishaneleri dolduran, iş
siz ve güçsüz oturup müstehlik bir vaziyet alan ka
bahat ve cünha efali mahkûminin bu mükellefiyet
ten müstesna tutmak için ciddî bir sebep yoktur. 
Şu kadar ki, bunlardan mükellefiyetini bedenen ifa 
edeceklerin sevk ve istihdamında temini suhulıet ve 
teshili inzibat için, şehir ve kasabaların iki kilo
metre haricinde çalıştırılmaması ihtiyati bir tedbir 
addedilmiştir. 

Onseklizinci madde — Bunların mükellefiyete ta
bi tutulması müsip görülmemiş ve tarik bedeli nak
disi hakkındaki Kanunun da bunları esasen müstes
na addetmiştir. 

Velhasıl yollarımız ancak ihtiyaca mutabık bir ka
nunu muadil ile mazharı inkişâf olacakdır. 
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
13 Karar 

10 15 . M . 1340 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Ryaseti Celileye 

Tarik mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi hak
kında İzmit Mebusu İbrahim Beyin teklifi kanunisi 
Encümenimizce ledettetkik esas itibari ile şayanı mü
zakere görülmekle Heyeti Umumüyeye arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Emin 
Kâtip Aza 

Yusuf Ziya Hasan Cevdet 
Aza Aza 
Konya Raisin 

Mustafa 

Dahiliye ve Nafia 
Encümenleri 

Karar 

6 21 . 12 . 1340 

Dahiliye ve Nafia Encümenleri 

Esbabı Mucibe Mazbatası 

Türkiye'nin muhtaç olduğu yolların inşaasını te
min gayesine vusul için Kângırı Mebusu Talât Bey 
ve rüfekası ile Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
teklifleri ve gene bu emriiyenin husulü için İzmit 
Mebusu İbrahim Beyin teklifi kanunisi Heyeti Umu-
miyeden Dahiliye ve Nafia Encümenlerine havale edil
miş olduğundan iki Encümen müştereken içtima ve 
Dahiliye ve Nafia Vekillerini de Encümenimize da
vet ederek keyfiyeti durudiraz mütalâa ve tetkik et
tik. Talât Bey ve rüfekasının teklifi beş sene müddet
le turuk umumiye ve hususiyettin amelei mükellefe 
ile tamir edilmesine dair olup mutlak ve umumi şe
kilde Bir maddeyi ve Feridun Fikri Beyin teklifi de 
buna tayini eşkâli ihtiva etmekte olduğundan esas mü
zakereyi, kâfi kuyut ve şurutu ihtiva etmekte olan 
İbralhim Beyin teklifine iptina ederek Encümen müza
keresine devam etmişdir. 

İzahtan varesde olduğu üzere Türkiye de yol mü
kellefiyeti uzun senelerden beri tatbik edildiği halde 
matlûp olan semere elde edilememiş ve bir çok ku
ra ve kasabat merkezi idari ve iktisadî olan merak'iz-

le olsun mürur ve uburu müsait yollarla rapt edile-
memişd'ir. 

Bundaki esibabı eden muhtelif Encümen eldeki 
mevzuatı kanuniyenin kâfi kuyut ve mevadı ihtiva et
mediğine halkın tabı olduğu mükettefiyetin azlığı ile 
beraber hüsnü tatbik edilememesinde kanunları tat
bik ve icra eden memurini idare ve fenniyeye kâfi 
ve vazıh mesuliyet tevcih edilmemekte olduğu kana-
tine vasıl olduğundan bu noktai nazar göre esas 
meseleyi müzakere ve maddeleri vaz etmişdir. 

Mükellefiyetin nakden veya bedenen ifası hususu 
tetkik ve münakaşa olunarak ekseren yol mükellefi
yetine tabi olan 'halkımızın bedenen ifayı hizmete 
amöde olduklarına kani olduğumuzdan mükellefiyetin 
bedenen ifası esasını kabul ancak bunu alesseyan tat
bik imkânsızlığına ve yol yapılırken mesaiden baş
ka nakde taallulk eden hu'susa'tda olduğundan arzu 
edenlerin mükellefiyeti bedeniyelerine mukabil nak
den mükellefiyetlerini eda ve ifa etmesi şekli muvafık 
görülmüştür. 

Şimdiye kadar Turuku umumiye ve hususiye bir
birinden ayrı esas ve maksatlarla takip ve inşaa edil-
mekde, turuku umumiye Devlet yolları olarak kabul 
edildiğinden ancak Muvazeneyi Umumiyeden, turuku 
hususiye ise yanlız varidatı mahhalliyedetn verilecek 
tahsisaita arzı ihtiyaç etmekde idi. Bu esas bersabik 
muhafaza edilmekle beraiber çok yollar vardırki, meb
de, münteha ve iltisak noktaları turuku umum'iye ve 
hususiyeden olmak ve hakkında yekdiğeri ile alâka
dar ve methaldar olduklarından ve her iki nevi yo
lun gayei muhassenat ve fevaidi halkın rahatça gidip 
gelmesine ve iktisadi kanalların sehlilmürür olmasına 
mütavakkıfı olduğundan lüzumu acil halinde yol 
mükellefiyetinin turuku umumiyede de istihdamına 
meclisli umumiler salâhiyet dar kılınmış ve buna mu
kabil turuku umum'iyeriin ve sakinden turuku husu-
siyeninde istifadesi esası kabul edilmiştir. 

Yol ihtiyacı memleketin heyeti umumiyesi itibarı 
ile nazarı tetkike alındığı zaman vilâyetler yekdeğe-
rinden mütefavit derecede ihtiyaç arz ederler. Meselâ 
bazı vilâyetlerimiz vardır ki çok az yolu vardır. Hat--
ta araba müruruna müsait yolu belk'ide ycikdur. Ba
zı vilâyetlerde ise az çok 'ihtiyacı temin edecek yol 
vardır. İhtiyacın mütafavit olması ve mahallî meclisi 
umumilerinin mahallî halkının ihtiyaç ve iktisadiya
tını daha yakından bilmesi ve muhtariyeti haiz olma-
st itibari ile yol mükellefiyetinin altı ilâ on İki gün 
arasında takdir ve tespit edilmesi mahallî meclisi umu
milerinin salâhiyetleri dahilinde bıralkılmışdır. 

— 317 -



t : 29 31 . 12 . 1340 C : 2 

Mükellefiyetini valktinde ifadan tatla edenlere mu-
zaaf mükellefiyet tatbik edilmek üzere bir madde ted
vin olunduğu gibi bedenen ifayı mükellefiyet edenle
rin sevk ve istihdamında ihmal ve terahi eden me
murini idare ve fenriiyeye de kanunu cezanın (102) 
nci maddesinin fıkra! saniyesi hükmünce ceza tatbik 
edilmesi esası kabul olunmuşdur. 

Yol ihtiyacımızı temine kâfil her noktayı nazarı 
cami olarak tedvin olunan mevadı kanuniye heyeti 
umumiyenin tasvibine iktiran ettiği takdirde hali iç-
timada olan Meclisi umumilerce biran evvel tatbi
katı sahasına geçilmek üzere müstacelen müzakere
sini arz ve teklif eyleriz. 

Muhtelit Encümen Reisi 
Sivas 

Ahmet Muammer 
Kâtip 

Tarakki esasına göre tanzimi 
vasaiti nakliyenin de mükellef 

kılınması taraftarıyım. 
Ahmet 
Aza 
tzmit 

İbrahim 

Aza 
tzmit 

İbrahim Süreyya 
Mazbata Muharriri 

Edirne 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Ardahan 

Talât 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Nafia Encümeni 
Reisi Namına 

Canik 
Cavit 
Kâtip 

Gümüşhane 
Üçüncü maddesine muhalifim. 

Zeki 
Aza Aza 
Canik Ordu 

Süleyman Necmi Faik 

tzmit Mebusu ibrahim Beyin Teklifi 

Tarik Mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi 
hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sa
kin bilumum nüfusu zükûr, on sekiz yaşından alt
mış yaşına kadar nakten veya bedenen tarik mü
kellefiyetine tabidir. Ancak on sekizinci maddede zi
kir edilen eşhas ile silâh altında bulunan ordu ve 
jandarma efradı bu mükellefiyetden müstesnadır. 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde şim
diye kadar inşa edilmiş ve bundan sonra edilecek 
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olan yollar mahiyeten müsavi olup turuku umumi
ye ve hususiye taksimatı mülgadır. 

Madde 3. — Askerî ve İktisadî esbaba mebni 
acilen inşası lâzım gelen yollar, Nafia Vekâletince 
takdir ve diğerlerine tercihen inşaa ve tamir edilir. 

Madde 4. — Tarik mükellefiyeti nakden veya 
bedenen ifa edilir. Mükellefiyeti nakdiye, bin kuruş-
dan ibaret olup her sene mart ve temmuz aylarında 
iki taksitde istiyfa olunur. 

Mükellefiyeti bedeniye her yerde alesseviye on 
günden ibaretdir. 

Madde 5. — Nakten veya bedenen tarik bedeli 
ile mükellef olan eşhasın esamisi, heyeti ihtiyariye 
tarafından her senenin kânunusanisi zarfında cedve-
li mahsuslar ile muhasebei hususiyelere bildirilir ve 
muhasebei hususiyelerce o senenin şubatı zarfında 
tahakkuk ettirilir. 

Madde 6. — Bedeni mükellefiyet, her kaza halkı
nın kendi kazası hududu dahilindeki yollarda çalış
masına münhasırdır. Kazalarda inşaata başlanılacak 
ve nihayet verilecek evkâtın tayini vilâyat mecalisi 
umunıiyesine aitdir. 

Vilâyat mecalisi umumiyesi aynı zamanda kaza
ların yolları hakkında - iktisadî ehemmiyetlerine na
zaran - beş senelik bir program tanzimi ile mükel
lefedir. tşbu programlar Nafia Vekâletinin Türkiye 
yollarına ait Nafia siyasetini teşkil eder. 

Madde 7. — Ameli mükellefet, yol mühendisleri
nin vaki olacak talepleri üzerine mahallî hükümet
lerince cem ve memuru nezline sevk edilir. 

Madde 8. — Her ferdin mesaiyi mükellefesi, yol 
mühendisi nezlinde isbatı vücut ettiği günden bed 
edip onuncu günü ikmal edenler ifayı hizmet ve
sikasına kesbi istihkak ederler, tşbu vesika mühen
dis ve çavuş tarafından müştereken tahtim ve ita 
olunur. Her vesikanın itasında bir cedvel tanzim ve 
mahallî hükümetine irsal edilmek şartdır. 

Madde 9. — Amelei mükellefe sırasına dahil 
olupda altıncı maddede mezkûr olduğu veçhile in
şaata nihayet verilecek zamanı muayyenin hululün
den on beş gün evveline değin hizmete celb edilme
yenler, o seneye ait mükellefiyteden muafiyet kaza
nırlar. 

Madde 10. — Tarik mükellefiyeti Muvazeneyi 
Umumiye ve hususiyeden maaş alan bil cümle mü
kellef memurin ve müstahdemini devlete de şâmil 
olup taksit zamanlarına tasadüf eden aylarda maaş
larından kat' ve tevkif sureti ile nakden ifa ettirilir. 
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Madde 11. — Tarik bedeli naktısı tahsili emval 
kanunu mucibince tahsil olunur. 

Madde 12. — Alât ve edevatı inşaaiye ile amelei 
mükellefenin barınması için müktazi çadırların ta-
dâriki idareî hususiyelere aitdir. 

Madde 13. — Tarik bedeli nakdisi heyeti ihtiya-
riyeler marifeti ile tahsil olunup doğrudan doğruya 
en yakın Ziraat Bankalarına teslim ve irsal edilir. 
Ancak bu süratle teslim ve irsal olunan mebaliğ 
için her mükellef namına ayrı ayrı sandık makbuzu 
ahz ve tevzi olunmak lâzımdır. 

Madde 14. — Maddeî ânnife veçhile Ziraat Ban
kalarına teslim ve irsal olunacak tarik bedelatı nak-
tiyesinden dolayı bankalarca hâsıl olacak fazlai iş-
diğale veya memur istihdamına mukabil işbu meba-
liğin yüzde biri Bankalara ve vazifei tahsiliyelerini 
tamamen ifa ettikleri sabit olduğu takdirde yüzde 
beside karye veya mahalle heyeti ihtiyariyelerine ik
ramiye olarak verilir. 

Madde 15. — Tarik mükellefiyeti nakdiyesi ile 
mükellef olan her fert, nerede mukim veya misafir 
ise mükellefiyeti orada ifaya mecburdur. Mükellefi
yeti bedeniye ise behemhal mensup olduğu kaza yol
larına ifa edilir. 

Madde 16. — Mükellefiyeti bedeniyesini ifadan 
imtina veya taallül yahut ikmali müddet etmeden 
tatili mesaî edenler, mühendisin mahallî hükümetine 
vuku bulacak müracaatı tahririsi üzerine icbar ve 
indelhace jandarma nezareti altında istihdam edilir. 

Madde 17. — Kabahat ve cünha efalinden dola
yı mahkûm olan kesan dördüncü maddede mezkûr 
mükellefiyetin daireî şümulündedir. Ancak bunlar
dan mükellefiyeti bedenen ifa edecekler, mahpus 
bulundukları şehir ve kasabaların iki kilometre mu
hiti haricinde çalıştırılamaz. 

Madde 18. — Cinayet maznunin ve mahkûmu-
ni ile nüfus tezkerelerine nazaran sinni altmışdan 
efzun ihtiyarlar ve heyeti ihtiyariye şaadetnamesi ile 
kudreti cismaniyesi olmadığı sabit olan fakirler ta
rik mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesinden muaf-
dırlar. 

Madde 19. — Tarik mükellefiyeti nakdiyesi hak
kındaki 27 şubat 1339 tarihli kanunu muvakkatle 
tarik bedeli nakdiyesi hakkındaki 21 şubat 1337 ta
rihli kanun ve müzeyyelatı ahkâmı mefsuhdur. 

Madde 20. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 21 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Na-
fia ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Dahiliye ve Nafia Encümenlerinin müşterek tadili 
Yol mükellefiyeti Kanunu 

Birinci Madde — Türkiye'de sakin bilumum er
kek nüfus, on sekiz yaşından altmış yaşına kadar 
yol mükellefiyetine tabiîdir. Ancak maluliyeti sabit 
olan fakirler ile bilumum talebe ve silâh altında bu
lunan ordu ve jandarma efradı ve heyatta altı evlâdı 
olanlar bu mükellefiyetden müstesnadır. 

îkinci Madde — Yol mükellefiyeti, senede altı 
günden az ve on iki günden çok olmamak üzere vi-
lâyat mecalisi umumiyesince her sene tayin edilecek 
müddet zarfında vasati kuvveti haiz bir amelenin 
görebileceği işten ibaretdir. 

Üçüncü Madde — A'tiüzzikr vasaiti nakliyeden 
herhangi biri ile gelenler yol mükellefiyetini nısıf 
olarak ifa ederler. 

Kağnı arabası, dört tekerlekli öküz ve manda 
arabaları, tek atlı yük arabaları, çift atlı yük araba
ları, kamyonlar. 

Dördüncü Madde — Yol mükellefiyeti esasen 
turuku hususiyeye münhasırdır. Şu kadarla, vilâyat 
Meclisi umumilerinin görecekleri lüzumu acile bi
naen mükellefin, turuku umumiyeye ait bazı inşaat-
da da eyyam mükellefiyeti dahilinde çalıştırılabilir. 

Vilayetlerde bedenen işe başlanılacak, nihayet 
verilecek evkatın tayini mecalisi umumiyeye aitdir. 

Beşinci Madde — Yol mükellefiyetine tabi olan 
eşhasın mükellefiyeti bedeniyesi bulunduğu vilayet 
dahilindeki ikametgâhı muhitinin nihayet sekiz saat 
mesafesindeki yollarda çalışmasına inihisar eder. 

Altıncı Madde — Yol mükellefiyeti nakden da
hi ifa ettirilebilir. Bu taktirde vilâyet Meclisi umu-
milerince her sene mahallî amele yevmiyesi miktarı 
vasatisinden dûn olmamak üzere tayin edilecek be
deli nakdiyi eyyam mükellefiyetine göre mecalisi 
umumiyece tespit edilecek aylarda iki taksitde tediye 
etmek lâzımdır. 

Yedinci Madde — Yol mükellefiyetini bedenen 
veya nakten ifa etmek istiyen eşhasın isimleri He
yeti İhtiyariye tarafından her senenin Kânunusanisi 
zarfında cedveli mahsus ile muhasebei hususiyelere 
bildirilir ve muhasebei hususiyelerce o senenin şu
batı zarfında tahakkuk ettirilir. 

Sekizinci Madde — Vilâyetlerin hususî yolları 
hakkında - İktisadî ehemmiyetlerine nazaran - beş 
senelik bir program tanzimi Meclisi umumilerin cüm-
ler vazaifindendir. 
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Dokuzuncu Madde — Mükellefiyetini bedenen 
ifa edecekler - ameli mükellefe - dördüncü maddede 
zikir olunduğu veçhile mecalisi umumiyece tayin edi
lecek iş zamanlarında, yol mühendislerinin vâki ola
rak talepleri üzerine mahallî hükümetlerince cem ve 
mmurini nezdine sevk edilir. 

Onuncu Madde — Her ferdin bedeli mükellefi
yeti yol mühendisi veya memuru nezlinde ispatı vü
cut ettiği günden bed edip ikinci maddeye tevfikan 
Meclisi umumilerce tayin edilecek müddet zarfında 
işlerini ikmal edenler ifayı hizmet vesikasına kesbi 
istihkak ederler, işbu vesika mühendis ve çavuş ta
rafından müştereken imza olunur. 

Her vesikanın itasında bir cetvel tanzim ve ma-
mallî hükümetine irsal edilmek şartdır. 

Bu vesaik her senei içtimaiyede berayı tetkik 
Meclisi umumilere arz olunur. 

On birinci Madde — Yol mükellefiyeti Muvaze
neyi Umumiye ve hususiyeden maaş ve muassasat 
alan bilcümle mükellef memurin ve müstahdemini 
devlete de şâmil olup altıncı madde de zikrolunduğu 
üzere taksit zamanlarına tesadüf eden aylarda maaş
larından kat ve tevkif sureti ile nakten ifa ettiri
lir. 

On ikinci Madde — Tarik bedeli nakdisi tahsili 
emval kanunu mucibince tahsil olunur. 

On üçüncü Madde — Alât ve edavatı inşaaiye ile 
amalei mükellefenin barınması için muktazi çadır
ların tedariki idareî hususiyelere aitdir. İşbu vasait 
dördüncü maddede mezkûr lüzumu acil tahdında tu-
ruk umumiyede istimal edilebileceği gibi turuku umu-
miyeye ait vasait dahi ihtiyaç halinde ve talep vu
kuunda turuku hususiyede de kullanılabilir. 

On dördüncü Madde — Yol bedeli nakdisi he
yeti ihtiyariyeler veya idareî hususiye tahsildarları 
marifeti ile tahsil olunup ait olduğu sandığa teslim 
ve irsal edilir. Bu suretle teslim ve irsal olunan me-
baliğ için her mükellef namına ayrı ayrı sandık mak
buzu ahz ve tevzi olunmak müktazidir. 

On beşinci Madde — Vazifei tahsiliyelerini ifa 
ederek tahakkukatın yüzde ellisini tahsil eden heye
ti ihtiyariyeye tahsilatın yüzde ikisi, yetmiş beşini 
tahsil edenlere yüz de üçü, yetmişbeşden yukarı tah
silat için de yüz de beşi ikramiye olarak verilir, ba
kayadan vaki olacak tahsilâtda bu nispetlerin nısfı 
derecesinde aidat ita olunur. 

On altıncı Madde — Yol mükellefiyeti nakdiyesi 
ile mükellef olan her fert, nerede mukim veya misa
fir ise mükellefiyetini orada ifaya mceburdur. 
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On yedinci Madde — Mükellefiyeti bedeniyesini 
ifadan imtina veya taallûk veyahut işini bitirmeden 
tatili mesai edenlerin mükellefiyeti mükellefiyeti 
nakdiyeye tahvil ve mahallî Meclisi umumisince ta
yin olunan bedel miktarı iki misil olarak istiyfa edi
lir. 

On sekizinci Madde — Yol mükellefiyetlerini 
bedenen ifa edeceklerin sevk ve istihdamı hususunda 
bilâsebebi makul ihmal ve tarahî edenler hakkında 
kanunu umumiî cezanın yüz ikinci maddesinin fık-
raı saniyesi ahkâmı tatbi kolunur. 

On dokuzuncu Madde — Kabahat ve cünha efa-
linden dolayı mahkûm olan kesan birinci maddede 
mezkûr mükellefiyetin daireî şümulündedir. Ancak 
bunlardan mükellefiyetini bedenen ifa edecekler, 
mahpus bulundukları şehir ve kasabaların iki kilo
metre muhiti haricinde çalıştırılamaz. 

Yirminci Madde — Cinayet maznunin ve mah-
kumininin yol mükellefiyeti tebriyei zimmet veya 
müddeti mahkumelerini ikmal ettikleri zamana tecil 
olunur. 

Yirmi birinci Madde — Turuku hususiyenin in-
şaa ve tamirine ait umurun tanzimi, ameleî mükel
lefenin sureti sevk ve istihdamı Nafia ve Dahiliye 
Vekâletlerince tanzim olunacak hususî talimatname 
ile tayin olunacakdır. 

Yirmi ikinci Madde — Mülkiye ve Nafia Mü
fettişleri bu kanunun süveri tatbikiyesini mütama-
diyen tefdiş etmeye mecburdur. 

Yirmi üçüncü Madde — Her vilâyetde bir silin
dir bulundurmaya Nafia Vekâleti mecburdur. 

Yirmi dördüncü Madde — Tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi hakkındaki 27 Şubat 1339 tarihli kanunu 
muvakkat ile tarik bedeli nakdisi hakkındaki 21 Şu
bat 1337 tarihli kanun ve müzeyyelâtı ahkâmı mef-
suhdur. 

Yirmi beşinci Madde — İşbu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Yirmi altıncı Madde — işbu kanun icrayı ahkâ
mına Nafia, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memur
dur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Vücudu beşere nispetle şiryanıepher nasılsa bir mem
lekete nispetlede yollar aynıdır. Kırmızı kan damar
larına ufak bir arıza geldiği vakit vücut nasıl der
hal felce uğrarsa yoldan mahrum olan memleketler
de zaten meflücdur. Memleketimizi vatanımızı ikti-
saden yükseltmek, tarakkiyatını ve maddî ve mane
vî inkişafatını temin etmek için bir gün evvel yolla-
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rı yapmaklığımız elzemdir. Meselâ bir fabrika yapa
cağız. O fabrikanın makinelerini inşaat mahalline 
getiremezsek; ziraatimizi tevsi edeceğiz, Fennî ziraat 
yapacağız, traktörlerimizi sevk edemezsek; o mem
leket nasıl inkişâf ve tarâkki eder? Bizim en ziya
de düşüneceğimiz mesailden biriside istihsalâtımızı 
artırmakdır, mahsulâtımızı pazar mahallerine, iske
lelere, istasyonlara ucuz baha ile götürerek nakde tah
vil etmek, dolayısı ile paramızın kuvvei iştiraiyesini 
artırmak lâzımdır. Yollar yapılmazsa bunlar nasıl 
olur? Bir memleketin öteden beri yoldan mahrumi
yeti ve bu cihetden ahalinin ne kadar mutazarrır ol
duğu heyeti âliyenin ve cümlenin malumudur. Yol
ların bir gün evvel yapılması her cihetçe lâzımdır. 
Meclisi umumiler acilmışdır. Bütçelerinin tanzimi 
bu kanun ile şiddetle alâkadardır. Heyeti umumiye-
sinin uzun uzadiya müzakere ve münakaşasına ma
hal kalmadan maddelere geçilmesini teklif ederim. 
(Kabul sesleri). 

FERtDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Usul 
hakkında bendeniz de söz istiyorum. 

REİS — Feridun Fikri Bey! Siz daha evvel is-
tidiniz buyurun! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kanunun 
heyeti umumiyesinin müzakeresinde leh ve aleyhde 
olanlar tefrit edilmelidir. Eğer hepimiz kanunun he
yeti umumiyesinin lehind isek o halde maddelere ge
çelim. (Doğru sesleri). 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Aynı şeyi söyleyecekdim. 

REİS — İsmail Kemal Bey lehinde mi, aleyhinde 
mi? (Söyledi sesleri) 

İSMAİL KEMAL (Çorum) — Söyledim Paşam! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hakkında, 
Ahmet Remzi Bey (Gaziayıntap) aleyhinde, Rıfkı 
Bey (Edirne) Aleyhinde, Süleyman Sırrı Bey İstan
bul) Aleyhinde söz istediler. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Efen
dim! Tarik mükellefiyeti kanunu Encümende müza
kere edilirken bir kaç safha takip etmişdir. Evveiâ 
Encümen bunun lüzumunu, yolun ehemmiyetini dü
şünerek mevcut kanunun kâfi olmadığını ve verilen 
teklifin bir an evvel memleketimizi çok yol şebeke
si ile tanzim etmeği düşünmüş ve bunun için mükel
lefiyet kanununu tetkik etmişdir, bunu yapmak için 
evvelâ paraya ihtiyaç vardır. Mütahassız arkadaşları
mız bir yolun lüzum gösterdiği para nispetini kol nis

petine nazaran 1/4, 1/5 şeklinde göstermişdir. Yani 
bir yol için 4 para lazımsa bir mesai, bir kol lâzım
dır demişlerdi. Biz bu esası nazarı dikkate aldık. 
Mesaiyide, parayıda muhtelifen mükellefiyet esasına 
ithal ettik. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Encümen 
namınamı söylüyorsunuz? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Hayır 
efendim! Encümende geçen safahatı arz ediyorum ki 
fikirlerim daha ziyade anlaşılsın diye. (Devam sesle
ri) mükellefiyeti bedeniye malumu âlinizdirki eşha
sın hürriyetini takyit ettiği için medeni memleketler
de kabul edilmemiş bir esasdır. Fakat bizim memle
ketimiz yol ihyacı içersinde kıvrandığı cihetle bu esa
sı büsbütün reddetmeyi de doğru ve muvafık bulma
dı. Fakat buna mukabil mademki kanunun tanzimin
de maksat yol ihtiyacını temin idi, bunu temin için 
ikinci derecede nazarı dikkate alınması lâzım gelen 
şey yol masrafına mukabil bir varidat, bir para idi. 
Onun için Encümenimiz işte bu ikinci noktayı nazarı, 
para esasını bihakkın nazarı dikkate almadı. Bende
niz bu cihetden muhalit olduğum için noktayı naza
rını arz edeceğim. 

Efendiler! Mevcut yollarımızın hesabı takribi ile 
tamiri için lâzım gelen para, eldeki kanun üzerine 
dört günlük mesainin nakde tahvilinden alınacak pa
raya müsavi bir miktar tutuyor. Yani bir mükellefe-
den dört lira alındığına nazaran bir cümle mükellef
ler hesap edilirse alınacak paranın yekûnu mevcut yol
ları ancak tamirine kâfi gelebilir. Muhtahassıs arka
daşlarımızın ancak kanaati bu idi. Yeni yaptığımız 
kanun 6 ilâ 12 gün kabul etmişdirki bunun nakte tah
vili farzedilse bile mevcut nakit yeniden yol yapma
ya kâfi değildir. Bu kanun yapılırken bilhassa o ka
nunun tedvininde maksadı aslî kaybedilmemelidir. 
Yol yapılacak ise, burada Meclisi Âliniz uğraşacaksa, 
bir kanun çıkacaksa her halde yollar temin olunmalı
dır. Hiç olmazsa iptidai bir tarzda yollar temin olun
malıdır. Eski kanundan bunun farkı yalnız gün far
kıdır. Günleri 6 dan 12 kadar iblağ etmek den ibaret-
dir. Halbuki arz edeceğim esbab dolayısı ile, varidat 
itibari ile ne kâfi bir varidat temin edecekdir, ne de 
âdilanedir. Encümenin, kabul ettiği kanun lâyihasının 
şekli, seyyane herkes için bir miktar mükelleyfiyet 
kabul etmişdir. Herkes 6 - 1 2 gün ya çalışacak veya
hut bunun bedelini verecekdir. Şu takdirde bendeniz 
birinci noktayı nazarımla bu on iki günün hepsinin 
bedeli verilse dahi yol yapılamıyacağına ve asıl ka
nunu tedvininden maksadı asli olan yolların meyda
na gelemiyeceğine dair fikirlerimi arz etmişdim. 
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Şimdi mevcut kanunun vergi kavaididine muhal-
lif bazı aksanını arz edeceğim. Bir kanun halkı mü
kellef kılar. Halk varidatından veyahut tayinden ve
yahut sermayesinden bir fedakârlık eder, bu fedakâr
lık halk arasında mütenasip ve adilâne olursa faide-
side şüphesiz görülür. Fakat gayrı adilane olursa bu 
kanunun tatbikinde fayda yerine mazarlat hasıl olur. 
Bir defa eldeki kanun lâyihası maddî mükellefiyeti 
kabul ettiği için vergi kavaidinin hiçbiri ile kabili telif 
değildir. Bendeniz burada bu kavaidi arz ederek vak
tinizi izae etmek istemiyorum. Yalnız bazı misallerle 
izahı maksat edeceğim. 

Nispet ve tenasüpü servetin, kudretin derecesinde 
araştırılır. Sonra o verginin tatbikinden hasıl olacak 
faydanın halka vereceği istifadelerin derecesine göre 
verginin tesiri araştırılır. En nihayet verginin halka 
yapacağı tazik ve halkın kabiliyeti umuliyesi araştırı
lır. Şüphesiz taktir buyurursunuz. Mevcut lâyihada 
bütün bu adalet esasları nazarı itibare alınmamışdır. 
Çünkü fakir de zengin de bu vergi dolayısı ile, yol
ların yapılmamasından istifade eden de etmeyen de 
az veya çok istifade eden de etmeyen de müteessir
dir. (Mümkün müdür ve nasıl yapalım sesleri) Me
deni memleketlerde fakir halkın muamenetini temin 
etmek, onların sermayesini takviye etmek için İrak 
üzerine vergi vaz ederek fakir halkın buna mukabil 
muaveneti temin edilir. Memleketin serveti, halkın in-
kişafi hayatisi bu suretle temin edilir. Biz bu şeraitin 
temami ile aksine gidiyoruz. Fakir halkın da mesai
sini alarak mükellef kılıyoruz. (Lehde mi, aleyhde mi 
sesleri) Aleyhdedir efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ama esasa 
taraftarsınız, yanlız miktarı aleyhtarısınız. Mükellefi
yetin terakki esasına göre jtanzimini istiyorsunuz. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Bu ne
ticeye göre arkadaşlar iki Şinik buğdayı, tohumu olan 
bir köylünün 3-5 çiftliği olan bir zengin ile yol vergi
sine iştiraki aynı derecededir. Dükkânında yanlız bir 
miktar tuz ile bir miktar yumurta satan bir esnafın 
(100) bin liralık büyük bir süccarla derecei iştiraki 
müsavidir. (Gürültüler) (Maddeye söyleyiniz sesleri.) 

Lâhiyai kanuniyenin maddeleri baştan aşağı tet
kik edilecek olursa yalnız teklifi şahsi vardır. Herkes-
den bir miktar muayyen mesai veyahut mesainin be
deli istenilmektedir. Onun için ben aleyhtarlığı izhar 
ediyorum. Bundan evvel arkadaşlar! Elimizde bir ka
nun vardır. O kanun dört günlük yevmiyeyi bütün 
halka tevdi etmişdi. O kanundan yaptığımız istifade 
malumdur. Yeni kanunla yine aynı derecede halkı 
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izrar edeceğiz, fakat buna mukabil yol yapamıyaca-
ğız. (Yapacağız sesleri) vergi ağırlığının müsavi ol
ması hakkındaki mağruzatıma, arkadaşlar ya bunun 
çaresi nedir diye söz istiyorlar. Her memleketde ver
gi tevzi olunurken evvela arzu edilen ve araştırılan 
şart adaletdir. Biz bunu tarzı tatbikini düşünmeliyiz. 
(Herkes biliyor sesleri) tedrisatı ibtidaiye vergisi el-
yevm tatbik edilmektedir. O vergide derece üsulu ka
bul edilmiş ve servetin derecesi gözetilmişdir. Meclisi 
âlinizden çıkan böyle bir kanun tatbik olunup durur
ken yol mükellefiyeti için böyle yeknesak vergi tab 
ve tevzi etmek herhalde şanı adaletde mütenasip de
ğildir. Meclisden geçirdiğimiz belediye rüsumu ka
nununun mücib olduğu şikâyeti derhatır ediyoruz. Ar
kadaşlar! Havayici zaruriye üzerine istihlâk resmi vaz 
edildiği için bir çok yerlerden şikâyetler gelmişdir. 
Yeni kanun yapıyoruz. Bu kanunu yaparken halkını
zın bu kanunu vaz edeceği teklifler altında ne dere
ce tazyikler göreceğini hatırlamalıyız. Varidat rakam
larını cem edersek halkın, bilhassa fıkara halkın ver
gi nispetine en çok iştirak ettiğini, diyer vergilerimi
ze bile halkın derecei servetinin nazarı dikkate alın
madığını görürüz. 

ÇİFTÇİ MEHMET BEY (Kastamonu) — Fıka-
rayı halk servetin memlekete yol ile girdiğine kaanidir. 
Yolu yapacağım diyor. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yorulma bo
şuna kanunu kabul edeceğiz. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Fıkarayı 
halkı yol yapmak üzere sevkedeceğiz. Buna mukabil 
yol yapmak için lâzım olan serveti de tedarik etmek 
lüzumunu takdir buyurursunuz. Adilane bir vergi 
esası kabul edilmezse arkadaşlar.. 

MÜNİP BEY (Van) — Ne olur? Hulâsayı anla
yalım. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Hulâsa ede
ceğim. Yine fıkarayı halkın kapısı önünde muhtarlar, 
tahsildarlar dolaşır. Yine tahsilatımız bu vergi ile ala
cağımız miktarla bakaya miktarı arasında yarıdan ya
rıya fark olur. Verginin eski kanunda olduğu gibi 
kalması şu lâyihai teklifiyenin kabul olunmasından 
hayırlıdır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Çok yanlış. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
mütenasip ve âdilâne bir verginin tevzi edilmesi için 
bu lâyihanın Encümene iadesini teklif ediyorum, ar
kadaşlar! Meclisi Âlimizin çıkardığı vergi kanunla
rından bendenizce mühim olan bir kanun mevzu ba-
hisdir. (Onları kazanç kanununda düşüneceğiz sesle-
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ri) Bu kanunda adaleti nazarı dikkate almazsanız bu
nun müzakeresi için geçirdiğimiz vakitler bilahare bi
zi nadim edecekdir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Üsulu müzake
re hakkında söz istiyorum. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim! Lehinde olur. Hakkında demek ne demekdir? 
Reis Paşa Hazretleri! 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Usul için söz 
tekaddüm eder 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hakkında 
ne demek Reis Paşa! 

REİS — Pek âlâ usul hakkında buyurunuz, söy
leyiniz! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Usul hak
kında bendeniz de söz istiyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Ben
denizin anladığıma göre bir kanun Heyeti Umumi-
yesi aleyhinde bulunmak o kanunun reddini istemek-
dir. Maddelere teferrü edecek bir takım mütalâât 
Heyeti Umumiyesinin aleyhindedir, diye bir fikir serd 
ve telakki edilemez. Memleketin hakiki temayülatın-
dan veçhe alan arkadaşlarımız bu kanunun biran ev
vel tebliği taraftarıdırlar. (Pek doğru sesleri) Binae-
aleyh bu memleket asırlardan beri yolsuzluklardan pe
rişan olmuşdur. Halk bizden yol istiyor. Fazla vakit 
geçirilmemek için maddelerin müzakeresini teklif edi-
ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — «Hakkında» 
nın manasını anlamıyorum. Bu kanunun Heyeti Umu
miyesinin ya aleyhinde veya lehinde olur. Hakkında 
demek, kanunun bazı aksamını kabul ediyorum, bazı 
aksamını kabul etmiyorum demekdir. Binaenaleyh 
«hakkında mahalli kelam değildir. Nizamnameyi da
hilindeki «Hakkında» mevhumunun mahalli tatbiki 
burası değildir. Kanun müzakeresini Heyeti Umumi-
yesinde bu, yokdur. Maddelere geçelim, beyhude va
kit kayıbediyoruz. (Maddeye sesleri) veya aleyhde 
olan mütahassısları dinleyelim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Nizamna
mede «Hakkında» vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bunun hak
kında değildir. Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkın
dadır. 

MUHTELİF ENCÜMEN MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (KAYSERİ) — Efen
dim! işi tetkik ve münakaşanıza arz olunan yol mü
kellefiyeti naktiye ve medeniyesi hakkında uzun söy
leyecek değilim. 

Yolun ehemmiyeti ve memleketimizin bilhassa 
yolsuzluğu noktayı nazarından izaha müstağni adde
diyorum. Yalnız teklif ettiğimiz kanunun hududu esa-
siyesi hakkında kısaca arzı malumat edeceğim. 

Remzi Bey arkadaşımızın mütavvel ve muğlâk 
ifadatından bendeniz şunu anladım: (Kanun, mükel
lefiyeti tatbik ederken âdil değildir.) Dediler. Yani de
mek istediler ki mütefavit bir vergi olsa idi daha iyi 
idi, zenginler vardır. Fakirler vardır, memleketin su
nunu içtimaiyesi içinde muhtelif aksam vardır, bun
lara müteferrik vergi tarif edilsin. Bendenizin anla
dığım budur. Eğer bu anladığım doğru ise, Remzi 
Beyefendiye diyorum ki, böyle olmakla beraber o su-
nufu içtimaiyenin derecei servetlerine göre vermekde 
oldukları vergiler vardır. Tüccardır, ayrıca temettü 
vergisi vardır. Çiftçidir, çiflik sahibidir aşarını verir. 
(Kâfi sesleri) Herhalde başka süratlerle mükellefiye
tini eda ediyordur. Encümen bu, yol yapmak nokta
yı nazarından vatandaşlarımızın mükellef olduğu, 
mecbur olduğu bir mükellefiyetdir. (Kâfi sesleri) Mü
saade buyurursanız kısaca arzı cevap ettikden sonra 
kanunda bazı mütemayiz maddeler vardır, esas nok
talar vardır. Kanunun tatbikatı itibari ile herhalde za-
zabta geçmesi iyi olacakdır ve lâzımdır. (Kâfi sesleri) 
Çok kısa söyleyeceğim efendim. (Maddelerde söyler
siniz sesleri) Kısa söyleyeceğim efendim. On sekiz ya
şından altmış yaşma kadar (Maddelerde sesleri) o hal
de, maddelerde arz etmek üzere şimdilik sarfı nazar 
ediyorum. Şurasını da arz ediyorum ki arkadaşlar da 
maddelerde söylerlerse biran evvel kanun çıkar ve 
biran evvel tatbikat sahasına geçer. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
takrirler vardır : 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kifayet 
aleyhinde söyleyeceğim efendim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Ergani 

Kâzım Vehbi 

Riyaseti Celileye 
1. Heyeti Umumiye hakkında müzakerenin 

kifayeti. 
2. Maddelere geçilmesini arz ve teklif eylerim. 

Çorum 
. Doktor Mustafa 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Kifayet aleyhinde söylenmezden evvel usul hakkın
da söz istiyorum. 
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REİS — Buyurunuz efendim! 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Efendim! Nizamnamei dahilide leyhte ve aleyhte söz 
söylendikten sonra kifayeti müzakere takriri verilir 
ve maddelere geçilir. Şimdiye kadar aleyhte söylen
miştir. Lehinde hiç bir şey söylenmemiştir. (Söy
lendi sesleri) (İsmail Kemal Bey lehte söylemiştir 
sesleri) 

REİS — İsmail Kemal Bey lehte söyledi efendim. 
Buyurunuz Süleyman Sırrı Bey, kifayeti müzakere 
aleyhinde... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Zannediliyor ki kürsiye gelen her arkadaş bunun 
aleyhinde bulunacak. Halbuki bendeniz bugün bu
nun kâfi olmadığı kanaatindeyim. Milletin arzu et
tiği yol için bu kanun kâfi değildir. Geçen devre
nin son aylarında verilen şu teklif, Heyeti Vekile-
nin Feridun Beyin; Talât Beyin tekliflerini cami bir 
lâyihadır. Heyeti Vekile bu lâyihanın aynını geçen 
sene Meclisi Âliye teklif etmiştir. Meclisi Âli, biz 
yol istiyorz, böyle teklif istemiyoruz, diye feryat 
etmiştir. Bendeniz Meclisli Âlinin bu arzularından 
mülhem olarak Mr teklif yapmış idim. (Kifayet 
aleyhinde söyleyecek idiniz sesleri) ve teklifimde 
her kazanın nüfusunu anlayarak yollara nazaran 
taksim etmek, o nüfusun kaç günde yapacağını da 
hesap ederek yazmışımdır. Meclisi Âlide teklifimin 
müstaceliyetini kabul ederek Encümene havale et
miştir. Encümen teklifi buraya niçin koymamıştır? 
(Koymuştur sesleri) Onun da tabından sonra müza
keresini teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sen kanunu tetkik etme
mişsin, tetkik et!... 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyin bir tak
riri vardır. Okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Yol mükellefiyeti hakkında tanzim ve müstacel 

müzakeresi istirhamı ile Meclisi Âliye takdim etmiş 
olduğum teklifli kanunim Meclisi Âlice nazarı dik
kate alınarak işbu lâyiha ile birlikte müzakere ve 
Meclise sevk edilmek üzere Müşterek Encümene tev
di buyurulduğu halde mezkûr teklifin Encümence 
ne gibi bir muameleye iktiranı ettiğine dair mevzuu 
müzakere olan bu lâyihada asla bahis yoktur. iBr 
Encümene havale edilen herhangi bir teklifi kanunî 
ya ret edilir veyahut tadilen kabul olunur. Her iki 
takdirde neticenin Meclise arzı lâbüttür. Meclisi 
Âlice müşterek müzakeresi kabul edilen bir teklifin 
her ne surette olursa olsun tabiatı ile işbu lâyiha ile 

birlikte Meclise şevki nizamnamei dahili ahkâmında 
iken bu cihet nazarı dikkate alınmamıştır. Binaen
aleyh aynen kabul edilmese bile ve bir kelimesi ol
sun milletin nefine hadim olmaktan hali kalmaya
cak olan teklifimin Meclisi Âlinin kabulü veçhile 
tabiatı ile işbu lâyiha tevhiden müzakeresi lüzumunu 
arz ve teklif ederim. 

31 Kânunuevvel 1340 
, Yozgat 

Süleyman Sırrı 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Süleyman Sırrı Bey arkadaşımızın bahis ettiği lâyiha 
Dahiliye Encümenine, şimdi pişinazarınıza arz olu
nan lâyihayi tertip ettikten sonra gelmişti. Ma
mafih bunu da Encümeniniz tetkik etti, evvelce ih
zar ettiği lâyiha daha ziyade efradını cami bir şekilde 
olduğu için bunun ayrıca müzakeresine lüzum gör
meyerek lâyihaya rapt etti ve Heyeti Umumiyeye 
takdim etti. Binaenaleyh muamelesine lüzum kalma
mıştır. Encümen tetkik etmiştir. 

REİS — Efendim: Evvelâ kifayeti müzakereyi 
reyinize arz edeceğim müzakereyi kâfi görenler el 
kaldırsınlar... Kâfi görmeyenler el kaldırsınlar... Mü
zakere kâfi görülmüştür. Süleyman Sırrı Beyin 
takririni reye koyacağım (Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... 
Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Yol Mükellefiyeti Kanunu 
Madde 1. — Türkiye'de sakin bilûmum erkek 

nüfus onsekiz yaşından altmış yaşma kadar yol mü
kellefiyetine tabidir. Ancak maluliyeti sabit olan 
fakirlerle bilûmum talebe ve silâh altında bulunan 
ordu ve jandarma efradı ve hayatta altı evlâdı olan
lar bu mükellefiyetten müstesnadır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim: Burada bir 
şey unutulmuştur. Onu hatırlatmak istiyorum. Es
ki kanunlarda; Tarık bedeli ve Amelei mükellefe 
kanunlarında bu vergilerin tahakkukuna hizmet eden
lerden imam ve muhtarlar vardır ki, maaşları yok
tur, günlerce gelirler, Encümen kalemlerinde uğ
raşırlar. Bunun tahakkuku için çalışırlar. Evvelki 
kanun bunları müstesna tutmuştu. Ben de bunu 
bir takrirle teklif ettim. (Ücret alacaklardır sesleri) 
Müsaade buyurursanız onun da cevabını vereyim. 
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Ücret alacak değillerdir. Tahsildar olan yerlerde 
tahsildarlar tarafından tahsil edilecektir. Bunlar üç, 
dört gün han kirası vereceklerdir. Sonra kimse gel
mez ve tahakkuk muamelesi aylar sürer. 

ÇİFTÇİ MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — 
Memurlar verirken muhtar nasıl müstesna olur? 

MUSA KAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Yol mükellefiyeti hakkında fazla bir söz söylemiye-
ceğim. Bu husustaki mütalâayı mühendis beylere 
havale ediyorum. Ancak müstesnalar tadat edilir
ken mühim bir sınıf unutulmuştur. O da hütebadır. 
12 gün, yirmi gün kadar yol yapılacağına göre hü-
tebanın da istisnasını teklif ediyorum. Bunların 
mükellefiyeti doğru bir şey değildir. (Hayır sesleri) 

ÇİFTÇİ MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) 
— O halde çiftçileri de istisna edelim. Onlarda sa
panlarını bırakıp gidemezler. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim: Sinni mükellefiyetin haddi nihayesi 60 
yapılmıştır, 55 teklif edeceğim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Birinci maddede onsekiz yaşından altmış yaşına ka
dar olanı mükellef tutuyor. Rica ederim Beyefen
diler! 58, 59, 55 yaşındaki adamlar yola gidip de 
çalışabilir mi efendiler? İlim var, fen var, sanat var, 
doktor vardır. Bir kere sorunuz benim gibi elliden 
sonra bir adamı yola götürüp de çalıştırabilir misi
niz? 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Tadil teklifleri vardır okuyacağız. 

Riyeseti Celileye 
Bunun tahakkukunda hizmeti sevk eden imam 

ve muhtarlar dahi müstesnadır. 
Balâdaki fıkranın birinci maddeye son fıkra ol

mak üzere kabulünü teklif ederim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif ede

rim. 
Türkiye'de sakin bilûmum erkek nüfus onsekiz 

yaşına kadar yol mükellefiyetine tabidir. Ancak 
maluliyeti sabit olan fakirler ile bilûmum talebe, 
imam ve hatipler ve silâh altında bulunan ordu ve 
jandarma efradı ve hayatta altı evlâdı olanlar bu 
mükellefiyetten müstesnadır. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Sinni mükellefiyetin (elli) ye tenzilini teklif ede

rim.; 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (altmış yaşın) ellibeşe tenzilini 

teklif ederiz. 
Eskişehir Mebusu Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi Mehmet Arif 

Riyaseti Celileye 
Maddenin nihayetindeki (ve hayatta altı evlâdı 

olanlar) fıkrasının (ve hayatta dört evlâdı olanlar) 
suretinde tadilini teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı , 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Arkadaşlar! 
Üç sınıfın istisnasını teklif ediyorlar. Evvelâ imam 
ve muhtarlar bu bir derece kabul olunur. Evvelki ka
nunda vardı. Bunlar alâkadar olmak itibari ile bir 
nevi hizmet ifa ediyorlar. Bunların istisnası bir nok
taya kadar doğru olabilir. Ancak hüteba da zikredil
miştir. Hütebanın istisnası doğru değildir. Hatipler 
hatıra geldiği gibi yarın muallimler hatıra gelir, me
murlar hatıra gelir. Bunların istisnası doğru değildir. 
Encümen buna iştirak etmiyor. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Madde de (Hayatta altı evlâdı olanlar bundan müs
tesnadır) kaydı vardır. Bu evlât erkek ve kız evlât 
mı, yoksa yalnız erkek mi? 

AHMET HİLMİ Bey (Kayseri) — Erkek ye kı
za. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Tasrih 
edilse olmaz mı efendim? Mağmafih zapta geçmesi 
kâfidir. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendiler! 
En büyük bir ihtiyacımızın nüfus olduğunu zannede
rim tasdik etmeyen yoktur. Dört evlât yetiştirmiş olan 
bir adamın evde işi olabilir. Eğer bu evlâtları büyü-
müşse ya cephede vazifelerini ifa etmektedirler veya
hut da onlarda amelei mükellefe gibi yollara gidip 
çalışmaktadır. Yakından biliyorumki, Yunanlılar, üç 
evlâdı olan ve kendisi cephede bulunan bir adamın 
memlekette bir evlâdı daha dünyaya gelerek dört ev-

; lâdı oldu diye bu adamı derhal terhis etmişlerdi. Si
lâhını almışlar memleketine göndermişlerdi. Biz de 
bunu nazarı dikkate alalım, dört evlâdı olanı istisna 
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edelim. Dört evlât yetiştirmekte memleketin yoluna 
ve nüfusuna hizmet etmek demektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Belide
niz Nafia Encümeni namına söyleyeceğim, arkadaş
lar! Mevcut kanunla yol yapılamıyacağını anlayarak 
yol yapılsın diye yol mükellefinin miktarını artırma
ya karar verdik. Şimdi ilk madde de yol yapılma
ması için ne varsa onun meydana koyuyoruz. (Bra
vo sesleri) daha birinci maddeye başlar başlamaz 
efendim şunu da müstesna tutalım, bunu da müstes
na tutalım, çocuğu var müstesna tutalım, hatibi, ima
mı müstesna tutalım fakat yolu kim yapacak? Çok 
rica ederim; şimdiye kadar kanunumuzda 18 yaşı
na kadar idi. Hamdolsun Türkiye ahalisi 60 yaşına 
kadar çalışabilir. Ben ellidört yaşındayım çalışamaz-
mıyım canım? (Bravo sesleri) Köylü benden daha zi
yade genç ve dinçtir. Pekâla çalışırlar. Dokunmayın 
yol için mükellefini artırmaya çalışalım. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Köylü benim 
gibi yemiyor Beyefendi! 

MUHTAR BEY — Ben köyde doğmuş köylü bir 
adamım. 

MAZHAR MÜFİT BEY — Biftek görmüyor köylü. 
MUHTAR BEY — Arkadaşlar! 850 bin kilomet

re murabba bir memleketin yollarını on milyon ahali 
ile imar edeceğiz, bu on milyon ahali ile yolları ya
pacağız. Mükellefi artırmazsak yolumuz olmaz. En 
evvelâ yol istiyoruz diye kıyametleri koparıyoruz. 
Sonra mükellefiyet meselesi gelince; şunu da müstes
na tutalım, bunu da müstesna tutalım diyoruz, hat
ta bendenizce altı evlâdı değil, on sekiz evlâdı olsa 
bile 18 evlâtlık yoldan istifade edecektir. Onu da 
istisna etmeyelim. Yol yapacaksanız vesait verin, yol 
yapmak için de mükellefini artırın, yoksa en evvelâ 
yol istiyoruz, sonra hiç çalışmayalım da «maidei sü-
leymaniye» gibi gökten yol insin, bu olmaz, yolu is
teyen çalışır. Onun için çok rica ederim istisna ol
masın! (Bravo sesleri) (Reye sesleri.) 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki sinni mükellefiyetin 20'den 55 

yaşına tenzili ile müstesnalar meyanına muhtar, eim-
me, hüteba ve müezzinlerin dahi dercini teklif eyle
rim. 

Gaziayıntap 
" Şahin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin aynen reye 

vazını teklif eylerim. 
Ankara 

İhsan 

REİS — Efendim! Altı tane tadil teklifi vardır, 
hepsi de ayrı ayrı mealdedir. Bu tadil tekliflerini ay
rı ayrı reye arz edeceğim. 

(Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Gaziayıntap Mebusu Şahin Efendinin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu* yirmi ile ellibeş yaş arasını teklif 
ediyor. Bunu nazarı dikkate alanlar lütfen el kal
dırsın... (Olamaz sesleri.) 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Ellibeş 
bir kere teklif edilmiş, kabul edilmemiştir. Bir daha 
ellibeş meselesi mevzuu bahis olamaz. Onsekizden 
yirmiye çıkarıyor ki yalnız o fıkranın reye vazı lâ
zımdır. 

REİS — Onsekiz yerine yirmiyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Takrir ret olunmuştur. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziayıntap) — Pa
şa Hazretleri! Başka şıkları da vardı. 

Hüteba, müezzinlerin istisnası teklifi vardı. 
REİS — O maalde ayrı bir takrir daha vardır 
(Konya Mebusu Musa Kâzım Efendinin takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan

lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim! Bir takrir daha vardır, Sinni mükelle
fiyetin elliye ircaını teklif ediyor. Ellibeş kabul olun
madığına nazaran elli reye konamaz. Vehbi Beyin 
takririnde de imam ve hatiplerden maada bir de muh
tar vardır. İmam ve hatipler hakkındaki takrir reye 
kondu, yalnız muhtarlar kaldı (Ret, ret sesleri.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendiler! Sonra bu ver
gi alamıyacaksınız yola kimseyi sevk edemiyeceksi-
niz. Tatbikatını nazarı dikkate almak lâzımdır. Bu
güne kadar bunlar istisna edilmişti ve o yolda tatbik 
edebilirsiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Kanunun 
bir maddesinde muhtarlara yüzde beş para verili
yor. 
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VEHBl BEY (Karesi) — Onu da bilmiyorsunuz. 
(Gürültüler.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Çok iyi bi
liyorum. 

VEHBl BEY (Karesi) — Tahsildarlar marifetiy
le tahsil edilecek olursa beş para verinilecek değildir. 
Muhtar kalkıp geliyor, üç gün şehirde, kasabada otel
de yatıp da sizin mükellefiyetinizi tahakkuk ettire
mez. Binaenaleyh tatbikat itibari ile çok yanlıştır, 
böyle bir karar verilemez. 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin takririni reyini
ze arz ediyorum. Yalnız (Muhtarların) istisnasını, 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Riyasete 
Maddeye (Bekârlar iki misli mükellefdirler) Kay

dını konulmasını teklif ederim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 
(Alkışlar) 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — (Alkış

lar arasında kür siy e gelerek) Arkadaşlar! Her derdin 
başında memleketin boşluğu derdi bulunuyor. Bu 
memleketi ancak ve ancak bizim delikanlılarımız ve 
gürbüz kızlarımız dolduracaklardır. Evlenmiyenler 
varsın altı gün yerine oniki gün mükellef olsunlar. 
(Alkışlar, bravo sesleri),' (Gürültüler.) 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Arkadaşlar! 
Mühim bir kanun müzakere ediyoruz. Bu içtimai bir 
meseledir. Bu içtimai meseleyi yol kanunu ile karış
tırmak - ihtimal ki heyecanla, hissiyatla - bizi yanlış 
bir yola; bir hataya sevk eder, bunu şimdi kabul et
meyiniz, ayrı bir tekliftir. Başkaca Encümene gider, 
orada tetkik edilir - ki bekarlık hangi mükellefiyeti 
icap ediyor. Bunu tetkik eder Encümen bildirir - Bi
naenaleyh şimdi bunu hissiyat ile, heyecan ile ka
bul etmiyelim. (Gürültüler.) 

REİS — Efendim! Tunalı Hilmi Beyin takririni 
bir daha dinleyiniz. Reyinize arz edeceğim. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. (Birinci 
madde tekrar okundu.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Pa
şa Hazretleri! (Müstesnadırlar.) 

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

Efendim! Yarın öğleden sonra saat birde içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat, Saat, Dakika : 4.20 
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Reye (iştirak edenler : 148 
Kabul edenler : 1231 

Reddedenler : 25 
Müstenkifler : —• 

(Kabul edenler) 

BüyUk Millet Meclisinin 1340 senesi bütçesinde mUnakale icrasına dair 

Reye fiştir ak edenler : 148 
Kabul edenler : 1231 

Reddedenler : 25 
Mü'sitenkiifler : —• 

(Kabul edenler) 

ADANA 
tsmalil Sefa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Bsad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Murad B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşüıd Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Mühiddün Nâmii B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıflkı B. 
Şükrü Ham'di B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâıkii B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfi'd B. 

DERSİM 
Ahm'ed Şükrü B. 
Feridun Fikrî B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Mdhmed B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumüddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmili B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Raiif Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Hâfiz ŞaMn Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiiddin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zdkü B, 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
İbrahÜm Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Adnan B. 
Dr. Refik B. 
Hüseyin Rauf B. 

Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Dr. Tevfiık Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmüd Esaid B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIR1 
Mustafa Abdülhalyk B. 
Rifat B. 
Ziya B, 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuurî B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Mehmed Fuat B. 
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KAYSERİ 
Dr. Halid B. 
Sabit B.: 

K1RKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Fuad B. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Recep B 

MALATYA 
Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahnıud Nedim B. 
Reşid Ağa 

AKSARAY 
Besim Atalay 'B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
CaVid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezaik B. 
DerViş B, 
Necip B. 
Yaikup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B< 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
1 Ilyas Samı B. 

Osman Kadri B. 
Rıza B. -

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halid B. 

Reddec 

ERGANİ 

İhsan B. 
İhsan Hâmdi B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GİRESUN 
Tâhir B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Harndi B. 
Recâi B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B, 
Fuad B 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Mehmed Yaşar B. 
Mustafa Fevzi B. 
Saim B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

[enler 

İSTANBUL 
İsmail Canbulat B. 
Yusuf Akçura B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef. 
KASTAMONU 

Halid B. 
KAYSERİ 

Ahmed Hilmi B. 
" KONYA 

Musa Kâzım Ef. 
Tevfük Fikret B. 

SİVAS 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahnıud B; 

TEKİRDAĞ 

Cemil B. 
TOKAD 

Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar (B. 
Hasan B. 
Şefik B. 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
îbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B, 

ORDU 
İsmail B. 

SARUHAN 

Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİVAS 

Muammer B. 

TEKİRDAĞ 

Faik B. 

\>m<( 
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