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1. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin; 
İzmir'de Göztepe ve Rıhtım Tramvayları bilet 
ücuratı hakkında Nafıa Vekâletinden sual tak
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4. — Adana Mebusu Zamir Beyin; İngiliz 
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Harihiye Vekili Şükrü Kaya Beyin şifahi ceva
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Teklifler 
1. — Van Mebusu Hakkı Bey ve dört refiki

nin; Hakkâri'den Van'a, Van'dan Erzurum'a 
müntehi tarihin Bayezit'le Erzurum meyanında-
ki şoseye Eleşkirt'de iltisak etmek üzere turuku 
umumiye meyanına ithali hakkında teklifi ka
nunisi (2/410) . 3531 

Mazbatalar 353 
1. — istanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan 

sarfiyatın bu baptaki kanunun ihatası dairesin
de bulunup bulunmadığının Meclise tayini hak
kında Tetkiki Hesabat Encümeni Riyasetinden 
mevrut (3/175) numaralı tezkere ve Kavanini 
Maliye ve Tetkiki Hesabat Encümenleri mazba
taları. 353 

2. — Sabık Toka t Mebusu Rifat Beyin; Tü
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Sayfa 
Tezkereler 353 

1 — İ340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun yirmialtıncı maddesinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/345) 353 

Azayı Kiram Muamelâtı 353 
1 — Münhal bulunan Siverek Mebusluğuna 

intihap olunan Halil Fahri Beyin intihap maz
batası. 353 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 360 
1 — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik mükellefi

yeti Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) nu-

1. — ZAPTI SA 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

OTUZUNCU İÇTİMA 

29 Kânunusani 1341 Perşembe 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildikten ve 
Evrakı Varide, ait oldukları mahallere havale olun-

/ . — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin; İz

mir - Göztepe ve rıhtım tramvayları bilet ücuratı 

hakkında Nafıa Vekâletinden tahriri sual takriri. 

REİS — Nafıa Vekâletine havale edilmiştir. 

Sayfa 
maralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât 
Beyin; turuku hususiye ve umumiyede ameli 
mükellefe usulünün tatbiki hakkında kanun tek
lifi (2/135), Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına 
ve ameli mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim 
Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni-
yesi hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye 
ve Nafia Encümenleri müşterek mazbatası. 360:375 

K HULÂSASI 

duktan sonra tarik mükellefiyeti hakkındaki kanun 
lâyihasının müzakeresine geçildi. 

Birinci maddesi müzakere ve kabul edilmiş olan 
mezkûr lâyihanın, ledelmüzakere, ikinci maddesi ay
nen kabul ve üçüncü maddesi Encümene iade edildi 
ve müteakiben Cumartesi günü toplanılmak üzere cel
se tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

2. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi ve Sivas Me
busu Halis Turgut Beylerin; Toksöz ve Oryant Niyüs 
gazetelerinin sed ve tatili esbabına dair vekâletten şi
fahi sual takrirleri. 

REİS — Başvekâlete havale olunmuştur, 

KÂTİPLER : Ragıp 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! 

BİRİNCİ CELSE 

edi Müzakerat Saat : 1.55 

REİS : Kâzım Paşa 

Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Diyarbekir) 

2. — SUALLER 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Başvekâletten mevrut Evkaf Müdüriyeti 

Umumiyesinin 1341 senesi bütçesi ve kanun lâyihası 
(1/573) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Van Mebusu Hakkı Bey ve dört refikinin; 

Hakkâri'den Van'a, Van'dan Erzurum'a müntehi ta
rikin Bayazıt'la Erzurum meyanındaki şoseye Eleş-
kirt'de iltisak etmek üzere turuku umumiye meyanına 
ithali hakkında teklifi kanunisi. 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/ . — İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan sar

fiyatın bu baptaki kanun ihatası dairesinde bulunup, 
bulunmadığının Meclisçe tayini hakkında Tetkiki He-
sabat Encümeni Riyasetinden mevrut (3/175) numa
ralı tezkere ve Kavanini Maliye ve Tetkiki Hesabat 
Encümenleri mazbataları. 

RElS — Ruznameye alındı. 
2. — Sabık Tokat Mebusu Rifat Beyin; bütün ce

zayı nakdilerinin affı hakkında (2/62) numaralı tek
lifi kanunisi ve reddine dair Adliye, Muvazenei Ma
liye ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okuyacağız : 
Riyaseti Celileye 

Pontos Eşkiyasının şahai şekaveti olan Tokat ha
valisinde zürraın bilhassa asker ailelerinin zer edip 
eşkiyanın yağmasına mâruz kalması dolayısıyle reji 
ambarlarına teslim edilmeyen tütünden dolayı re
jinin zürra aleyhine ikame ettiği dava neticesinde 
hükmedilen 1332 - 1337 senelerine ait cezayı nakdile
rin lüzumu affına dair Tokat'ın Sabık Mebusu Ri
fat Bey tarafından takdim edilen 19 Şubat 1340 ta
rihli teklifi kanunî ile Esbabı Mucibesi Encümeniniz-
ce mütalâa ve tetkik olundu. 

Reji Kanunu mucibince zürraın kaçağa sarf etti
ği sabit olan tütünden cezayı nakdi alınması lâzım 
olup, böyle isyan gibi zürraın yedi iktidarında olma
yan esbap tesiriyle ziyaa uğrayan tütün için cezayı 
nakdi hükmedilemeyeceği derkâr bulunmasına binaen 

iktisabı katiye etmiş olan cezayı nakdinin affı için 
esbabı kâfiye görülmediğinden mezkûr teklifi kanu
ninin reddi takarrür etmekle Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 9 . 11 . 1340. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum 
Mustafa Fevzi Münir 

Kâtip Aza 
Bozok Konya 

Refik 
Aza Aza 

Konya Dersim 
Tevfik Fikret 

Aza Aza 
Konya Konya 

Mustafa Feyzi Eyüp Sabri 
Aza Aza 

Amasya Saruhan 
Nafiz Kemal 

Aza 
Kırşehir 

REİS — Efendim! Adliye Encümeninin mazbata
sını reyinize arz ediyorum. Red mahiyetindedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Son maz
bata hangi encümendedir?.. 

REÎS — Adliye Encümenindedir efenidm. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hayır! Ka

vanini Maliyenin olacak. 
REİS — Efendim! Hepsi redde ittifak etmişler

dir. 
Adliye Encümeninin mazbatasını kabul edenler 

ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Mazbata kabul edilmiştir efendim. 

Tezkereler 
/. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu

nun 26 ncı maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/345) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Münhal bulunan Siverek Mebusluğuna inti

hap olunan Halil Fahri Beyin, intihap mazbatası. 
REİS — Üçüncü şubeye verildi. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR (Devam) 

2. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi ve Sivas Me

busu Halis Turgut Beylerin; Toksöz ve Oryant Niyuz 

gazetelerinin sed ve tatili esbabına dair Başvekâletten 
sualleri ve Başvekil Ali Fethi Beyin cevabı : 
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BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem Arkadaşlar! Arkadaşlarımızdan Ergani Mebusu 
Muhterem Kâzım Vehbi Beyle, Sivas Mebusu Muh
terem Halis Turgut Beyin; İstanbul'da münteşir Tok 
söz ve Oryant Niyuz gazetelerinin, muvakkaten tati
li hakkında Heyeti Vekilece verilmiş olan karara dair 
suallerine şimdi muttali oldum. Bu suallere müsaade 
buyurursanız derhâl cevap vereyim. (Hay hay sesleri) 

(Sual takrirleri okunsun sesleri) 
REİS — Müsaade buyurunuz sualler okunsun 

efendim. 

Riyaseti Celileye 
Toksöz ve Oryant Niyuz gazetelerinin set ve ta

tili esbabının şifahen ve acilen izah edilmesini Baş
vekil Beyefendiden rica eylerim efendim. 

Ergani Mebusu 
Kâzım Vehbi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Cumhuriyeti idarenin evsafı mümeyyizesinden 

olan hürriyet matbuat esas ve prensibine muhalif ola
rak iki gazetenin heyeti vekile kararıyle muvakkaten 
tatil edildiğini gazetelerde okudum. Hürriyet Matbuat 
hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 70, 77 nci 
maddeleri ve mücadelei Milliyenin başlangıcından 
bugüne kadar hasıl olan telâkki ile hareketi vakıayı 
ne suretle telif ediyorlar? Heyeti Vekile Riyasetinden 
sual ediyorum. 

Sivas Mebusu 
Halis Turgut 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — İs
tanbul'da münteşir Toksöz gazetesiyle, Oryant Niyuz 
gazetesinin bazı makaleleri emniyeti dahiliyemizi ih
lal edebilecek neşriyat mahiyetinde görüldüğü için, 
huzur ve sükûneti temin etmek maksadıyle Heyeti 
Vekileniz bunların muvakkaten tatiline karar ver
miştir. (Bravo sesleri) 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Hay hay! 
Çok ihtiyaç vardır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bu 
kararın yanlış telâkkilere meydan vermemesi için bu 
hususta Heyeti Âliyenize derhal izahatta bulunmayı 
lüzumlu addediyorum. Her şeyden evvel Heyeti Ce-
lilenize şunu arz etmek isterim ki hükümetimiz ve 
hükümetinizi teşkil eden vekillerin her biri ayrı ayrı 
hürriyet matbuatın en hararetli taraftarıdırlar. (Bra
vo sesleri). 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Ona şüp
he yok, meclis de öyle! 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Şüp
hesiz halk hâkimiyetini tesis etmiş olan Meclisi Âli 
ve bu meclise istinaden ifayı vazife eden hükümeti
miz halk hâkimiyetinin memlekette tesisi için, mat-
baat hürriyetinin en büyük âmil olduğuna kanidir. 
Memlekette halk hâkimiyeti fikirlerinin yerleşmesi ve 
idare makinesinde bu fikirlerin âmil olması ve idare 
makinesinde görülecek kusurların, hataların ve suiis
timallerin derhâl meydana çıkarılarak müsebbipleri
nin ve mesullerinin tecziye edilmesi için memlekette 
hürriyeti matbaata ihtiyaç vardır. Meclisi Âliniz, -
bundan evvel de arz ettiğim gibi - halk hâkimiyetini 
tesis etmiş âli bir meclistir. Halk hâkimiyeti hürriyeti 
matbuatla tevemdir. Heyeti Vekileniz bu kanaatla hür-
rüyeti matbaat hürriyeti münakaşa ve hürrüyeti ten
kit ve hürriyeti mütalâa demektir. Heyeti Vekileniz 
buna karşı hareket etmek ve bir takım fikir ceryan-
larının önüne kuvvetle, cebirle geçebileceğini zannet
mek gibi vahi bir harekette bulunmamıştır ve buluna
maz efendiler! (Bravo sesleri) 

Şimdi arz ettiğim gibi hürriyeti matbuat, hürriyeti 
münakaşa demektir yoksa hürriyeti tahrik ve hürri
yeti ifsat demek değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Matbuat deyince bendenizin anladığım mefhum 
dahilinde : Memlekette birtakım, bümrelerin fikirle-
rini neşreden, muayyen bir zümrei karime malik olan 
ve halk hâkimiyeti fikirlerinin cari olduğu memleket
lerde daima zemini münakaşa olan birtakım fikir cer-
yanlarının muzafferiyeti için uğraşan ve hükümet iş
lerini sarih bir hürriyetle tenkit eden, mütâlâa beyan 
eden matbuat hatıra gelir. Yoksa sureti katiyede tah
rik etmek, tasni etmek, ifsat etmek gayesini takip 
eden matbuat, matbuat zümresine dahil olamaz efen
diler! Eğer bir zat memlekette yalnız musanna ve uy
durma havadislere göre efkârı tahrik ve ifsat etmek 
gayesini takip edecek olursa ve bu, temadi eden neş
riyatla tahakkuk edecek olursa bunu matbuat noktayı 
nazarından mütalâa etmek caiz olamaz, bunu ancak 
polis noktai nazarından ve memleketin emniyeti dahi
liyesi noktai nazarından mütalâa etmek lâzım gelir. 
(Bravo sesleri» Müsaade buyurursanız bu varakpare-
lere matbuat namı vermeyeceğim. Çünkü bunlar mat
buatın nezih ve muhtereim olan sinesinde ahzı mevki 
edemezler. (Bravo sesleri) 

Efendiler.^ Cümlenizin hatınndadır. Meşrutiyetin 
ilk zamanlarında Volkan Gazetesi gibi, Serbesti Ga
zetesi gibi birtakım varakpareler böyle ankastin aha
liyi tahrik ve ifsat etmek gayesini takip etmişlerdi. Bu 
tahrikatın neticesi ne oldu efendiler? (Otuzbir Mart 
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sesleri) 31 Mart vakası oldu. Bu vakanın feciatını ha
tırlatmak istemiyorum, cümlenizin hatırınızdadır. O 
zaman bu tahrikâta karşı hiçbir harekette bulunulma
mıştı. Bulunulmadığı için 31 Mart gibi feci vakalar 
tahaddüs etti. Memleket bir çok tehlikeler ve muha
taralar karşısında kaldı. Şimdi bendenizde pekâlâ bi
liyorum ki; memleketimizde emniyeti dahiliyeyi mu
hil ve emniyetli dahiliyeyi sarsılmış gösterecek hiç bir 
va!ka yoktur. 

Fakat vakıa oluncaya kadar ve emniyeti dahiliye 
sarsılıncaya kadar namahtut bir zaman için bu tahri
kâta ve bu ifsadata müsaade etmek caiz midir? (Ha
yır sesleri) Heyeti Vekileniz bunun caiz olmayacağını 
düşünmüş ve bunun ileride tevlit edebileceği muha
taralara karşı şimdiden tedbir almayı muvafık gör
müş ve kanuna istinaden tedbirini almıştır. Aynı za
manda gazete hakkında, yazdığı makalalerden, ma
lûm ve muayyen olan makalelerinden dolayı takibatı 
adliyeye de kıyam etmiştir. Muhataralar karşısında 
'böyle tahrik ve ifsat gayesini takibeden ve ancak po
lis ve emniyeti dahiliye noktaî nazarından mütalaa 
edilmesi caiz olan bu neşriyat karşısında göz yuma
rak lehülhamt her türlü dahili ve harici tehlikelerden 
kurtulmuş olan memlekette, bununla beraber huzur 
ve sükûna şiddetli muhtaç olan memlekette birtakım 
sademelerin ve birtakım teşevvüşlerin husulüne kadar 
atıl ve lâyakıt kalmak caiz olamayacağı kanaatini he
yeti vekileniz hâsıl etmiştir. Bu itibarla kanunun He
yeti Vek'ileye bahşetmiş olduğu sarih haktan ve sarih 
salâhiyetten istifade etmiştir. Bu hususta ne dereceye 
kaJdar isabet etmiş olduğunu Heyeti Celileniz takdir 
buyuracaktır; (Çok iyi isabet var sesleri) 

Gelelim Oryant Niyuz Gazetesine : Efendiler! Bu 
gazetenin muharrirleri ecnebilerdir. Bu muharrirler 
ecnebilerin memleketimizde kanunen haiz oldukları 
misaferet hakkını ve Türk Milletlinin en yüksek seci
yesi olan misafirperverliğinden istifade hakkını pek 
çok tecavüz etmişlerdir. Bu gazetenin neşriyatına gö
re, birtakım barbarlar vardır, bu barbarlar İstanbul 
gibi medenî ve güzel bir şehiri tahrip etmekle meşgul-
lermuş, bu barbarlar kimdir? Efendiler! Ankara'da 
oturan bizler barbar imişiz ve meşguliyetimiz de İs
tanbul şehrini tahrip etmekten ibaret imiş. Efradı mil
let arasında her türlü fikri münakaşaları olabilir. Bir
birimize her şeyi söyleyebiliriz. Fakat buna ecnebile
rin, hatta efradı millet arasında cari olan münakaşa
larda görülmeyen bir şiddet ve hiddetle müdahale et
meleri katiyen tecviz olunamaz efendiler. (Bravo ses
leri) 

Efendiler! İstanbul şehri hakikaten güzel ve tabi
atın müstesna güzelliklerine malik bir şehirdir ve hiç 
şüphe yoktur ki orada esbabı istirahat her yerden zi
yadedir. Fakat diğer cihetten İstanbul şehri her han
gi bir zamanda bir ecnebi filosunun toplarının tahtı 
tehdidinde de bulunmaktadır. Heyeti Celileniz mer
kezi hükümeti Ankara'da tesis etmeye karar vermiş-
se, bu kararla evvel emirde devletin emniyeti dahiliye 
ve hariciyesini temin etmek ve masun bulundurmak 
gayesini istihdaf eylemiştir. 

ALİ RIZA REY (İstanbul) — Bu Türkiye mese
lesidir, İngilizlerle alâkası yoktur. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Biz 
eğer Ankara'da oturuyorsak efendiler! Birinci derece
de, devletin emniyeti dahiliye ve hariciyesini masum 
bulundurmak için oturuyoruz. İkinci derecede bu ha
rap denilen şehirde oturuyorsak efen'diler! Asırlardan 
beri bu halde bırakılmış olan bu memleketin bu ha
liyle da'ima ve her gün karşı karşıya bulunmak ve 
memleketin bu ihtiyacını görerek harabeleri mamure
ye çevirmek için çareler düşünmek ve memleketlin 
binlerce ihtiyacını tatmin için tedbirler almak ve bu 
ihtiyaçlarla hergün, her dakika temas halinde bulun
mak için oturuyoruz. (Bravo sesleri) Efendiler! Bu 
çareleri nasıl taharri edeceğiz. Ankara şehri ve An
kara şehri gibi bütün memleketimizin şehirlerini ma
mur bir hale nasıl koyacağız? Ne gibi kararlar ittihaz 
edeceğiz. Bu, milletin işidir, Meclisi âlinizin işidir, 
hükümetin işidir. Ecnebilerin buna hakkı müdahalesi, 
hakkı münakaşası yoktur. (Alkışlar) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Onların hakkı Sudan' 
daldır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Efendiler! Ecnebilerin bimahaba hükümete ve hükü
meti teşkil eden Meclis ve zimamdarana karşı böyle 
biadebane lisan istimal etmelerine nerede cevaz ve
rilebilir? Binaenaleyh bu gazetenin de bu neşriyatı 
daha ziyade müsaade etmeyi hükümetimiz tecviz et
memiş ve hakkındaki takibatı kamıniyeyi istimal et
mekle beraber haiz olduğu salâhiyete binaen gazete
nin tatiline karar veroıiiştir. (İsabet etmiştir sesleri.) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Muharrirleri de çı
karmak lâzımdır? 

İZZET ULVİ BEY (Karah'isarısah'ip) — Muhar
rirleri de çıkarmalı... Barbarların arasında ne işleri 
var?... 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Ta
biî icabı yapılacaktır efendim. Sözümü hitam ver
mezden evvel şurasını ieyit etmek isterim ki, ma-

— 355 — 



İ : 31 3 . 1 . 1341 C : 1 

h'iyetlıerini arz ettiğim bu iki gazetenin tatili hakkın
daki karan umum matbuatın hürriyetine bir darbe 
vurulmuş gibi telâkki etmek katiyen caiz olamaz. 
Matbuatın müntesliplerinden ziyade matbuattın neza-
heti taraftarı olamam. Bittabi bu nezaheti daha zi
yade muhafaza etmek matbuat münltesiplerine aittir. 
Fakat şu samiimi kanatıimdır ki, memlekette tahrik 
ve ifsattan başka kanaatlara tercüman olmayan tah
rik vasıtalarını, matbuat harimii ismıetine almamalı
dır. Bunlar matbuattan maidut olamaz. (Çok doğru 
sesleri.) Her hangi bir adam, her hangi bir maksatla 
tahrik ve ifsadı havi olan makaleleri beyanname şek
linde şuraya buraya meccanen tevzi ederse buna da 
matbuat mı diyeceğiz-efendiler? Bunların neşriyatını 
aynı veçhile hürmetle mi karşılayacağız? Hayır efen
diler! Karşılayamayız. Buna polis müdahale eder. 
Fakat fikir cereyanları, Vicdanî ve siyasî kanaatlar dai
ma muhteremdir. Bu kanaatlar bMm kanaatlanmıza 
ne kadar muhalif olursa olsun hürmetle karşılanmak 
lâzımdır. Hükümette bulunan fırkaların kusurlarını 
görmek ve neşretmek pek kolaydır efendiler. Bu hu
sustan dolayı ne farka ve ne de hükümet müteessir ol
mamalıdır. (Olmaz sesleri.) Çünkü bundan dolayı 
memlekete büyük iyilikler haisıl olaıbi'lir. Kusurlar 
derhal meydana çıkacak olursa bu kusurların tashihi 
çaresine tevessül edilir. Bundan müıtesir olmak hatırı
mıza gelmez. Bunu memleketin terâkkisi ve idare ma
kinesinin ıslahı için bir nimet telâkki ederiz ve bu 
nimete katiyen küfranla mukabele etmeyeceğiz. Efen
diler! Yalnız tekraren arz ediyorumkıi, polisin dairei 
vazifesıine girecek olan tahrikat ve ifsadata namahtud 
bir zaman için seyirci kalmak ve bir takım feci va
kayım zuhuruna temaşager sıfatıyle intizar etmek 
memlekette huzur ve sükûnu muhafaza, vazife ve 
mesuliyeti deruhte eden hükümet için gayrı kabili af 
bir halta oluyor. Memlekette huzur ve sükûn ve em
niyeti dahiliyeyi temin etmek vazifesiyle mükellef 
olan hükümetiniz bu hususta kanunun bahışeylediği sa
lâhiyetten istifade etmek ister. Maruzatım bundan 
ibarettir. Takdiri âlinize mazhar olıup olmayacağı Re
yi Âlimize menuttur. (Şiddeti alkışlar.) 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Fethi Beye
fendinin; beyanatını cidden büyük ve samimi bir in
şirahla dinledim. Meclisi Âliinliz zaman zaman vaki 
olan temayülâtla hürriyeti matbuata ne kadar taraf
tar olduğunu göstermiştir. Falkat efendiler, Meclisi 
Âlinin her şeyden evvel kendi tesisine olan itftiibat ve 
sadakati vardır. Efendiler! Hürriyeti matbuat var 
mıdır, yokmudur? Cumhuriyeti tesis etmiş olan bu 

Meclisi Âlinin huzurunda nazariye bile münakaşa 
edilemez. Şüphesiz vardır. Fakat her şey gibi bir ta
kım kuyut ve şuruıtu kanuniye ile mukayyettir. Efen
diler! Mecnunların, müfritlerin, muhriklerin, cinnet 
ve hezeyan eseri gösterenlerin hiç bir memlekette 
hakkı hürriyeti yoktur. Çok muzlim ve çok macera 
perest bir zihniyetle hareket ettiğini hissettiğim Tok-
söz gazetesinin yanlıız bir makalesini gördüm. Bu ma
kale (Büyük tehlike) namını taşıyordu. Toksöz sa
hibi bugünkü hükümetin istinat ettiği ekseriyet fır
kasını, memleketin selâmeti ve intizamı itibariyle bü
yük bir tehlike addediyor ve bunun karşısındaki 
Bütün kuvvetlerin birleşmesini teşvik ve tahrik edi
yordu. Efendiler! Emniyeti Dahiliye ve Hariciyeyi ihlâl 
etmek daha ne şekilde mevzubahis olabilir? Diyorlar-
kü... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozuk) — Sualinizi söy
leyiniz. , 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Diyorlarki : 
Emniyeti Dahiliyeyi ihlâl fiil sahasına intikal etmedik
çe bir şey yapılmamalı idi. Hükümet demek, bir ha
diseyi kablevuku men etmek demektir. 

Efendiler! Heyeti Vekile beklemeli idi de inzibat 
ve asayişi ve Emniyeti Dahiliyeyi muhil bir hadise 
zuhurunda mı tedbir alaydı? Meclisi Âliniz öyle bir 
hükümete beyanı itimat edemez efendiler. Binaenaleyh 
Heyeti Vekilenin ittihaz ettiği kararı tamamen tas
vip ve takdir ediyorum ve sualimi kâfi addediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (B'ozok) — Sualinizin 
manası kalmadı. 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Hür< 
riyeti matbuat hakkında Heyeti Vekile Reisi Ali Fet
hi Beyefendi Hazretlerinin telâkkii vakilerine bilhas
sa arzı teşekkür ederim. Hürriyeti matbuat malûmu 
devletleridir ki, Büyük bir sözle (Hürriyeti Matbuatla) 
ancak remin ve tecziye olunabilir. Hürriyeti matbua- ; 

tın en büyük cezası? En büyük mükâfatı yine hürriyeti 
matbuattır. Efendiler! Fethi Beyefendi Hazretleriyle 
aramızda bir noktai nzaar farkı vardır. Efkârı ifsat 
edenler ve bu mahiyette olanlar matbuat müntesibi 
arasında addolunabilirler mi? Olunamazlar mı? Efen
diler! Bu mesele öyle bir telâkki meselesidir ki bunun 
içinden çıkmanın imkânı yoktur. Cumhuriyeti idarede 
her şeyin fevkinde kanun vardır. Efkârı ifsat eden ve
ya tahrikatı temin eden neşriyat varsa kanun hâkim
dir, ve Kanunun ahkâmına tevdi edilir. Fakat bu hu
susta idari kararlar doğru değildir. 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Yapılan muamele 
23 ncü maddeye göredir. 
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HALÎS TURGUT BEY (Devamla) — Efendiler-! 
23 ncü madde Türkiye Büyük Millet Meclisinin te
min ettiği ve kurduğu Cumhuriyet esaslarıyle katiyen 
taban tabana zıt bir maddedir. (Gürültüler.) Matbua
ta ilk defa başınızı ezeceğiz diyen bu 23 ncü madde
dir. (Gürültüler.) 

Cumhuriyeti idare efkârıyle hiç bir zaman tetabuk 
edemez. (Kanuna mutabıktır sesleri.) 

Evet ben de itiraf ederim, kanuna tamamıyle mu-
tab«kt hareket etmişleridir, çünkü ellerinde böyle bir 
madde vardır. (GürüMiler.) 

Fakat müsaade buyurunuz. (Gürültüler.) Bu mad
de Cumhuriyet fikriyle... / 

TAHSİN BEY (Aydın) — O halde üçüncü mad
denin tadilini teklif ediniz. (Gürültüler.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bırakın söylesin 
yahu! (Devam sesleri.) 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas - Devamla) — 23 
ncü madde, mazinin bir maddesidir. Bir kanundur. 
Bundan istifade edilmez. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bu madde 
münfesih midir? 

HALİS TURGUT BEY (Sivas - Devamla) — Hür
riyeti matbuat hakkında demin burada tamamıyle sa
rih olarak ifadede bulunan Ali Fethi Beyefendinin, Bu 
kanun ile bu madde ile değil, Hürriyeti matbuatı daha 
ziyade temin edecek eşkalde hareket etmesi elbette 
daha muvafık olurdu. Bendeniz bu noktai nazara iş
tirak edemiyorum. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşımız Halis Turgut Bey kanun varken ida
ri kararla tedbir almayı muvafık görmediğini izah 
buyurdular. Hayır, Halis Turgut Bey! İdari Karar al
madık, kanuna harfiyen riayet etmek suretiyle karar 
aldık. Kanun sarihtir. Bu madde mucibince Heyeti 
Vekile ittihazı karar etmiş ve aynı zamanda gazete 
aleyhinde takibat açmıştır. Halis Turgut Bey Bu ka
nunun Cumhuriyet esaslarıyle, halk hâkimiyeti fikrle-
riyle taban tabana zıt olduğundan bahis ettiler. Ba
zı gazetelerde gördüm. Kanun kablettufan bir kanun 
imiş veyahut ölü bir kanun imiş. Bendeniz kanunun 
ölü olduğunu bilmiyorum. Ne zaiman ölmüş, kim öldür
müş haberim yok. (Handeler.) Elde kanun vardır. Mec
lisi Âliniz .16 Mart 1336 tarihinden sonra İstanbul 
Hükümetinin ittihaz ettiği mukarreratı keenlemyekün 
addetmiştir. Fakat ondan evvelki bilcümle kavanin 
ve mukarreratı muteber addetmiştir. Bu kanun elde bu
lundukça bu kanunun hükmünü icra etmek, Emniyeti 

Dahiliyeyi masum bulundurmak vazifesini üzerine al
mış olan hükümet mesul ve mükelleftir. Efendiler! 
Kanunu kaldırırsınız, Kanununun yerine başka bir 
madde ikame edersimiz fakat o zaman okunacak mad
de mucibince hareket ötmeyi tabiî Heyeti hükümet 
kendine vazife addeder. Binaenaleyh bu kanun elde 
bulundukça ona riayet etmek mecburiyetindeyiz. Ka
nunların bir kısmının Cumhuriyet esaslarıyle taban ta
bana zııt olduğuna ve binaenaleyh icra edilmemek lâ
zım geldiğine bir kısmının da Cumhuriyet esaslarına 
muvafık olduğuna binaen ahkâmına tevfilki hareket 
edileceğine dair bendeniz bir tasnif bilmiyorum. Han
gileri Cumhuriyet esaslarına müstenittir. Hangileri 
Cumhuriyet esaslarına müstenit değildir. Bunu tefrik 
edecek surette Celilenizin böyle bir karan yoktur. He
yeti Celliferiiz mevcut kanunların ahkâmını lenfiz va
zifesini Heyeti Hükümetinize tevdii etmiştir. Biz de 
mevcut kanunların haricinde hiç bir tedbir alamayız. 
Alacak olursak o zaman mesul oluruz. Fakat mevcut 
kanunları tatbik etmeyecek olursak o zaman dahti mesul 
oluruz. (Bravo sesleri.), (Alkışlar.) 

3. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; sıtma sal
gını hakkında ne gibi tedabir alındığına dair Sıhhiye 
Vekâletinden suali ve Vekil Doktor Mazhar Beyin ce
vabı : 

REİS — Sual okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ankara'da bu seneki sıtma salgını, bazan devletin 

faaliyetine kadar icrayı tesir etmiş, dalirelerden bir kıs
mının bu yüzden felce uğradığı görülmüştür. Eğer, bu 
kış katii ve şümulü tedbirler ittihaz edilmezse, ge
lecek sene tahribatı daha feci olacaktır. Sıtma, Anka
ra'da devlet faaliyetini sektedar eden ve yeni nüfusun 
burada yerleşmesine adeta mani oltan bir afet halimde
dir. Bu hususta neler düşünüldüğü ve yapıldığı zım
nında Sıhhiye VeMMnin ilk içtimalardan birinde iza
hat vermesi için sual takririnin havalesini rica ederim. 

.Bolü Mebusu 
Falih Rıfkı 

SIHHYE VEKİLİ DOKTOR MAZHAR BEY 
(Aydın) — Sıtmanın tesirat ve azim tahribatı hakkın
da beyanı mütalâa etmeyi şimdi lüzumsuz addetmekle 
beraber, sahibi takrir muhterem Falih Rıfkı Beyin tak
ririnde de esbabı mucibe şeklinde aşağı yukarı ehem
miyetli bir sakilde izah edilmiş bulunuyor. Hakikaten 
geçen sene Ankara'da sıtma her zamankinden çok faz-
1 agözükmüş ve büyük tesirat ika etmiştir. Daha mu
kaddem senelerde, Ankara'da mühim müessesaltı fen-
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niye tarafından yapılmış olan tetkikat neticesinde An
kara'nın bir sıtma mihrakı addolunamayacağı derece
de sıtmasının hafif olduğu raporlarda derç edilmiş 
iken, geçen sene birden bire büyük tezahüratla mey
dana çıkmıştır. Gerçi bu hadise yalnız Ankara ve ci
varında va'kl olmamış, hattâ memaliM hariciyede, Fran
sa'da ve sair yerlerde de bütün hükümeti ve halkı alâ
kadar edecek: kadar sıtma vukuatı meydana gelmiştir. 
Buna 'karşı yapılan tedbirler merkezi hükümet olan 
Ankara'da ve bütün Türkiye'de sıtma mücadelesi için 
atılmış bir adım olmakla beraber merkezi hükümet ol
mak itibariyle daha ziyade faaliyete geçeceği tabiidir. 

,Bütün devlet makinesi çarkının aşağı yukarı işle
mesine mani olacak derecede tesirat yapageldiği mev
zubahis olan sıtmanın Ankara'da fevkalâde mücade
leye tabi tutulması tabiidir ki, bütün Türkiye'nin ve 
bütün halkın fenafii iktizasıdır. Onun için Ankara'ya 
büyük ehemmiyet atfedilmektedir. Bu hususta Bir 
Sıtma Mücadelesi Kanunu tertip edilmiş ve Sıhhiye 
Encümeninde müzakeresi ikmal edilmiştir. Buna müt-
ferri bir çok daha başka kanunlar ve talimatnameler 
mevcuttur. Bunların tatbikatına geçilebilmek için, bit
tabi kanunun ve bütçenin çıkması lâzımdır. Ancak bir 
takım tedabiri istihzar iye için 134ü bütçesi dahilinde 
tasarruf edilebilen fasılaların paralarımdan tedabiri ip
tidaiye almak vaziyetindeyiz. Bilhassa takrirde (Kış ne 
yapılacak?) diye sual olunmasına nazaran bu noktadan 
dahi cevap vermek zarureti vardır. 

Malûmu Âliniz sıtma hakkında mücadele bir çok' 
eşkâlde olur. Sıtma bir çok insanların kanında mev
cuttur, bidayeten insanların, menbağı intanını temizle
mek, kanındaki mikropları 'kurutmak için kinin kul
lanmak lâzımdır. Binaenaleyh kinin tedavisi yapılacak
tır. İnsanların kanındaki sıtmayı briyerden diğer bir ye
re nakletmek suretiyle sirayet vasıtası olan sivri sinek
leri imha etmek lâzımdır. Binaenaleyh durgun sular, 
bataklıklar için tedabir almak ve bunları ortadan kal
dırmak lâzımdır. Bunun ehemmiyet ve şümulünü zan
nederim ki ufak bir şeyle herkes anlayabilir. Yani Tür
kiye daMlinde ne kadar bataklık, ne kadar durgun su
lar vardır, bütün bunların imhası ne gibi vesaite ve ne 
kadar mütehassıslar ve ne kadar paraya arzı iftigar et
tiğini ufak bir şeyle düşünmek kabildir. Nitekim bü
tün bu husus ile iştigal etmiş olan Amerika gibi, İn
giltere gibi büyük devletler 10 - 15 seneden beri bu sıt
ma mücadeleleri ile iştigal etmişler ve bunu az emekle 
idame etmektedirler. Binaenaleyh bunu zikretmekten 
maksadım; bunun ehemmiyetlini ve böyle az bir za
manda az bir tedbirle tamamen bu neticenin istihsali 

edilmesinin mümkün olmadığını ve bunun için de za
mana ve büyük işlere arzı iftikar edildiğini izah etmiş 
olmak için arz ettim. 

Almış olduğumuz tedbir iki şekildedir. Birisi, kı
şın yapılabilecek olan tedbir ki, oda, sivri sineklerle 
mücadele meselesidir, fennin kabul ettiği ve şim
diye kadar bununla mücadele eden devletlerin istih
sal ettiği tecrübenin bize ilham ettiği netayiç şudur : 
Kışın ölmemiş ve şurada burada izbelerde, bodrum
larda intifa etmiş olan sivri sinekleri muhtelif vesaitle 
ifna etmek ve bahar gelir gelmez tekrar faaliyete ge
çerek mazarratlarına meydan vermemek. Bunlarda 
yüksek miktarda tenasül hassası vardır. Bu husustaki 
hassalarını azaltmak için bir tedbir mevcuttur. Bu ted
bir, gerçi Türkiye'de ve bahusus Ankara'da muvaffaki
yetle intacı vaat edilemiyen bir tedbirdir. 

Çünkü gayet muntazam evlerde, muntazam bod
rumlarda yapılacak olan bir takım mevadı kimyeviye-
roin buharatı ile mahv edilecek olan sivri sineklerin 
her tarafı delik deşik olan evlerde yapılacak ameliyat
la mahv olmayacağı tabiîdir. Nede olsa, b tedbirden 
büyük bir faide istihsal edilmemekle beraber çok pa
halı bir tedbir olmadığı için bunun derhal tatbikine 
başlanmak üzere ilki komisyon içtimaa davet edilmiş
tir. Şetairema'netinden ve Nafıa Vekâletinden alâkadar 
zevat istenmiştir ki bu noktaı nazardan bu muhit tet
kik edilmek mecburiyetindedir. Lâğımların, suların, 
bhaçelerin vesair yerlerin bu fen memurları tarafından 
tetkiki lâzımdır. Binaenaleyh bunun tetkikine derhal 
başlanmak üzeredir. Şehiremaneti hududu haricinde ok 
duğu halde mutlaka yapılması lâzım gelen mahaller 
için Nafıa Vekâleti bütçesinin bataklıklar faslından ve-
saireden tesviye edilmesi lâzım gelen şeylerde vardır. 

Nefsi Ankara'yı alâkadar ve müteessir eden sıtma 
mihrapları ve sıtma tevlit eden bir çok esbap ve ava-
mil en ziyade şehiremaneti hududları dahilindedir de
nilebilir. 

Binaenaleyh bu noktai nazardan bu vazifenin kıs
mı mühimnıi şehiremanetinin cümlei vazaif indendir, 
Şehiremanetinin bunu müdrik olarak, zaten kanunen 
de mükellef olduğu bu vazaif i ifa edeceğinden ümit 
varım. Mamafih bu hususta dâhi tevhidi mesainin fai-
deli olacağına kanlı olarak, esasen Sıhhiye Vekâleti bu
rasını Sıtma Mücadelesi mıntıkası ilân edecek ve bir 
takım tesisat yapacak ve bu tesisatın başına da en muk
tedir addettiği mütehassıs zevatı İstanbul'dan para ve
rerek getirecek ve ikame edecektir. Sıhhiye Vekâleti ar
zu ve temenni etmefetedirki, mümkünse bu komisyo
nun vereceği karar ve yapacağı talimatnameleri tatbik 
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edecek olan mücadele şefi, bu vazaifle alâkadar olan 
diğer devairin bütçeleriyle, vazifeleriyle ve memurla-
rıyle doğrudan doğruya mürtebit olsun ve onlar bu 
şefin vereceği evam'iri doğrudan doğruya ifa etsinler. 
Bu suretle bu işler bir makam ve bir merciden idare 
edildiği takdirde daha ziyade muvaffak olacağına Sıh
hiye Vekâleti kanidir. Mamafih bu husus tezekkür 
edilmek üzere şehiremanetine müracaat edilmiştir. Bu
nun ne dereceye kadar karini katml olacağını şim
diden tahmin etmek tabiî benim için kabil değildir. An-
calk, şayanı temennidir. Nafıa Vekâletinden ricamız; 
bizim komisyonumuza bir memuru fenni lütfetsinler. 
Şehiremaneri hududu haricinde olup, da doğrudan doğ
ruya hükümet tarafından yapılması lâzım gelen ak-
samı tefrik edelim ve derhâl bu aylar zarfında kış ol
ması münasebetiyle izalesi mümkün olan durgun su
lar varsa onları izale edelim. Dere kenarlarında, bah
çelerde vesairede yapılacak işler varsa yapalım. Bu
nun için arz ettiğim gibi Nafıa Vekâletinin 1340ı büt
çesinin bazı fasıllarında henüz sarf edilmemiş para 
mevcuttur. Binaenaleyh bu sıtma ile mücadele faslından 
üç beş lira kadar. Bir şey tefrik ettik. Bir de bu husus
ta 1341 bütçesi çıkıncaya kadar lâzım gelen tedabiri ya
pacağız bugün İstanbul'da ve Türkiye dahilinde bu 
hususta tecrübeleri bizce müspet olan bazı doktorları 
celpettifc. Bir kaç tanesi bugün gelmişlerdir. Danada 
celpetmekteyiz. Binaenaleyh ciddi ve kafi bir surette 
tedbir almak için. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Bunlar işe Anka
ra'dan başlıyorlar değil mi? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR MAZHAR BEY 
(Devamla) — Evet Ankara'da işe başlıyorlar, iki ko
misyon alarak. Arz ettiğim gibi komisyonun birisi sırf 
Ankara mesailiyle uğraşacak, diğeri, Türkiye'nin diğer 
aksamında da bütçenin müsaadesi nispetinde her han
gi bir mıntıkayı bilhassa mühim olduğuna kani oldu
ğumuz mıntıkayı sıtma mücadelesi mıntıkası ilân 
edecektir ve bütün tedabirimizi orada teksif edeceğiz. 
Şimdiye kadar alınan tedabir bunlardan ibarettir. Da
ha fazla izahatı yakın zamanda Meclisi Âlinizde mü
zakereye vaz olunacak Sıtma Mücadelesi Kanununa 
talikle şimdi müsaade ederseniz bu kadarla iktifa ede
yim. (Kâfi sesleri.) | 

4i. — Adana Mebusu Zamir Beyin, İngiliz Hariciye 
Nazırının memleketimize müteallik beyanatı hakkında 
Hariciye Vekâletinden suali. 

5. — Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşanın; İn
giltere Hariciye Nazırının Türkiye hakkındaki beyana

tına dair Hariciye Vekâletinden suali ve Hariciye Ve
kili Şükrü Kaya Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Vekil Beyefendi cevap vereceklerdir. 
HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Nizamna-

mei dahili mucibince sualler yarım saattan ziyade sü
remez. Diğer celseye talik edelim. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Efendim! Mesele mühimdir, müsaade buyu
rursanız cevap vereyim. 

Riyasete 
.Bugünkü Hâkimiyeti Milliye Gazetesi Başmakale

sinde İngiltere Hariciye Nazırına atfen memleketimiz 
hakkında bazı sözlerin söylendiği münderiçtir. Hükü
metin bundan haberi var mıdır? Böyle sözler söylen
miş midir ve buna karşı ne harekette bulunmuştur? 
Hariciye Vekâletinin şifahen cevap vermesini rica ede
rim. 29 kânunuevvel sene 1340ı. 

Adana 
Zamir 

Riyaseti CeMleye 
Hariciye Vekili Beyefendiden atideki maddeyi sual 

ile şifahen izahatta bulunmalarım rica ederim. 
1. Hâkimiyeti Milliye Gazetesinin 29.11.1340 ta

rihli nüshasının başmakalesinde Türkiye hakkında 
İngiltere Hariciye Nâzın Mister Çemberlayn lisanın
dan işitilen beyanata Hükümet vâkıf mıdır! Ve bu 
beyanat neden ibarettir? 

31.12.1340 
Edirne Mebusu 

Cafer Tayyar 
HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men

teşe) — Efendi! Siyasî makaleler tıpkı duvar takvi
mine benzer. Duvar takvimindeki bir yaprak geçmiş 
günü irae ettiği vakit nasıl, kıymetini kaybetmiş olur
sa - vaktinden sonra neşredilen makaleler de bizatihi 
haiz olduğu kıymeti kaybeder. 

Filhakika bundan üç hafta evvelisi Mister Çem
berlayn Mösyö Herryo ile Paris'te ve Mösyö Mussolini 
ile Roma'da mülhakat ettiği sıralarda gazetelerin bi
rinde - menşei gayrimalûm - bir havadi intişar etmiş
ti. Güya, " Mister Çemberlayn, Müsyö Heeryo'ya 
«Türkiye Cumhuriyeti zayıftır, Türkiye'nin tacili sü
kûtu için merkezini İstanbul'a nakletmesini temin ey
lemek lâzımdır.» demiş. Hükümet Mister Çember-
layn'ın Paris ve Romadaki mülakatlarına tam vaktin
de lâzımgelen ehemmiyeti vermiş, mümessil ve mu
rahhaslarımıza nezdinde bulundukları hükümetlerden 
sureti resmiyede izahat talep etmelerini rica etmişti. 
Fransa Hükümeti Mister Çemberlayn ile yapılan mü-
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lâıkatta Türkiye'nin mevzuubahsolmadığı ve yalnız 
Türkiye'de sefir ve sefaretler meselesinin konuşuldu
ğunu söylediği gibi bilâhare Mü&yö Heeryo doğrudan 
doğruya burada bulunan General Möjen ile gönderdi
ği resmî bir haberle de Türkiye'nin mevzuubahls'olıma-
dığı Fransa'nın Türkiye ile dostluğunu haleldar edecek 
hiçbir şeyin görüşülmediği teminatını verdi. 

İngiltere Hariciye Nezareti Büyükelçimize, Türki
ye'nin mevzuubahısölmadığını söyledi. 

İtailıya Hükümeti dahi Büyük Elçimize, ne dost ve 
ne düşman Türkiye'nin hiçbir suretle mevzuubah&ol-
madığını ve İtalya'nın İngiltere ile görüşecek bir Tür
kiye işi olmadığını bildirdi. 

Mülakat hususunda aldığımız resmî haberler bun
dan ibarettir. Demekki Mister Çemiberlayn'a atfedi
len o söz teeyyüt etmemiştir. (İnşallah sesleri) Zaten 
dünya ahvaline çok vakıf bulunan Mister Çember-
layn'ın söyle bir söz söylliyeceğine ihtimal vermemiştik 
ve verilemezdi de. Çünkü İstiklâl mücadelerinden do
ğan ve gıdasını zaferden alan Türkiye Cumhuriyeti 
bütün Türklerin canlarryie, kanlarıylıe tekeffül edil
miş ebedbinde bir tarzı hükümettir ve bir hakikati 
siyasiyedir. (Bravo sesleri) 

Türkiye'nin istiklâl hudutları mevcudiyeti mesaili 
beynel milliyeden değildir. Türkiye bir hakikati siya
siyedir ki, hakkına, haysiyetine, mevcudiyetine her 
zaman ve her yerde riayet edilmektedir. Türkiye Me
saili beynelrnifeliye arasında şurası ve burası gibi görü
şülemez. Münaısebatıımızı günden güne takvit ettiğimiz 
İngiltere, Fransa ve İtalya Devletleri de Türkiye'ye 
karşı dostane ve mültekarribane bir siyaset takip et
mektedirler. Elçilerimize verdikleri teminat da bunu 
müeyyettir. Fakat bilvesile şuraisını arz etmek is
terim ki, herhangi bir devletin istinat edeceği en emin 
kuvvet kendi kuvvetidir. (Bravo sesleri) Hükümetiniz 
uzak ve yakın mazilerden aldığı hakikat dersleriyle 
mücehhez olduğu halde bu hakikati daima göz önünde 
bulundurmaktadır. Ecnebi süferası görüşülmüş - gö

rüşüldüğü muhakkaktır - Ecnebi süferasının merkezî 
hükümette veyahut İstanbul'da kalması meselesine 
gelince; efendiler! Türkiye Cumhuriyetinin merkezi 
AnkaraMır ve Ankara kalacaktır. 

Ecnebi sefirlerinin merkezi hükümette bulunması 
da istisnasız bir taamülü düvelidir. Vaşington, Vaşing-
ton Amerika'nın en güzel ve en iyi bir şehri değil
dir. Halbuki Sefirleri Nivyork'da oturmuyorlar, Va-
şington'da oturuyorlar. 1914 senesinde Fransa elim 
bir zaruret neticesinde paytahtını Borda'ya naklettiği 
vakit bütün sefirler bordoya gitmişlerdi. Hatta bun
ların arasında Osmanlı İmparatorluğunun sefiri olan 
Rifat Paşa da vardı. Ecnebi Sefirlerinin merkezi hü
kümette bulunması kendi menfaatleri iktizasıdır. Çün
kü bir hükümet kendi işlerini kendi sefiri vasıtasiyle 
hariçte gördürebilir. Ecnebi sefirlerinin vazifesi ise 
merkezi hükümette bulunarak hükümetinin, devleti
nin menfaatlerini takip ve temin etmektir. Biz onla
ra, efendiler, sizin menfaatiniz şurada veyahut bura
da oturmaktadır diyemeyiz. Yalnız alemce bilinmesi 
lazımgelen bir şey vardır ki, merkezi hükümetimiz 
Ankara olduğudur. Demin de Başvekil Beyefendinin 
söyledikleri gibi bu karar Lâyetegayyerdir ve mem
leketimizin âli menfaatleri iktizasındandır ve bu bir 
zarurettir. Merkezi hükümetimizin İstanbul'da olma
sından menfaat gören bazı devletler belki bu zaru
reti idirak edemezler. Fakat Türk Milleti bu zarure
tin menfaatini bilfiil idirak etmitşir. Bu hakikat ma
lûm olduktan sonra sefirlerin İstanbul'da veyahut 
Ankara'da kalıp kalmamaları hükümetlerinin bileceği 
iştir. Demekten başka çare kalmaz. Verebileceğim ce
vap bundan ibarettir. 

REİS — Efendim! Kâfi görüyor musunuz? 

ZAMİR BEY (Adana) — Kâfi görüyorum. 

REİS — Efendim! Daha dört sual vardır. Bu su
allerin cevabını celsei atiyeyi taliken ruznamei mü-
zakerata geçeceğiz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. _ 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1J287) numaralı ka-
nu lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin tariki 
hususiye ve umumiye de amelei mükellefe usulünün 
tatbiki hakkında kanun teklifi (2/135), Dersim Mebu
su Feridun Fikri Beyin; Tarik Mükellefiyeti Nakdi-
yesinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İb

rahim Beyin; Tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bede-
niyesi hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve 
Nafıa Encümenleri müşterek mazbatası: 

REİS — Efendim! Kanunun üçüncü maddesi ge
çen celsede Encümene verilmişti. Şimdi dördüncü 
maddesine geçiyoruz. (Üçüncü madde ne oldu ses
leri.) 
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REİS — Üçüncü madde Encümenden gelmedi. 
Elimizde dördüncü madde vardır. 

Madde 4. — Yol Mükellefiyeti esasen turuku hu-
susiyeye münhasır. Şu kadarki, vilâyat Meclisi 
umumiyeye ait bazı inşaatta - eyyamı mükellefiyeti 
dahilinde - çalıştırılır. Vilâyetlerde bedenen işe baş
lanılacak, nihayet verilecek evrakın tayini mecalisi 
umumiyeye aittir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arkadaş
lar! Her türlü vesaiti medeniyesini izhar etmiş, camii, 
mektebi, dükkânı her şeyi mevcut, yüzlerce halkın 
mütemekkim bulunduğu Nahiye Merkezleri ve bin
lerce halkın içtimagâhı olan Pazar mahalleri vardır. 
Maddenin aşağısında - beşinci maddede işaret edil
diği veçhile - «mükellefiyeti bedeniyesi, bulunduğu 
vilâyet dahilindeki ikametgâhı muhitinin nihayet se
kiz saat mesafesinde yollarda çalışmasına inhisar 
ederç» diyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O, başka madde. 
MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Yol Mü

kellefiyeti esasen turuku hususiyeye münhasırdır. 
Deniliyor. Turuku Hususiye ise Nahiye merkezlerin
de bir huduttan diğer hududa kadar on saat mesa
feli olan yerler vardır. 

Bendeniz ileride mühmel ve şüpheli kalmamak için 
bu maddeye bir fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. 
O da şudur: (Turuku hususiyeler Nahiye muhitlerin
den kaza ve vilâyat merkezlerine doğru turuku umu
miyeye ilsak suretiyle yapılır.) Bu fıkra ilâve edildik
ten sonra yine kendisine bakılmıyacağı şüphesini ta
şıyan halkın bu şüphesi izale edilmiş olur. Arkadaş
lar! Sekiz saatlik mesafe içinde diğer bir kazaya mün
hasır tariki hususiye diye başlamış bir yol bulunur. 
O ahali oraya sevkedilirse çamur deryaları içerisin
den kağnısını nasıl geçirecek ve kendisi oraya nasıl 
gelecek? Yağmurlar yağıp da orta yer çamur olmaya 
başladığı vakit tahsildar köye geliyor, cellât gibi çift
çinin başına dikiliyor ve diyorki, vergi parası vere
ceksin. Evet verecek fakat malını pazar mahalline ge
tirecek onu satıp vergisini verecek, merkep işlemez
se ne yapsın. Nargileyi hazırlasın, kahveyi pişirsin, 
tahsildarın ağzının kokusunu mu çeksin? Bu fıkra
nın buraya ilâvesi zaruridir. Bunun kabulünü çok ri
ca ediyorum. 

AHMET HtLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Madde Mehmet Beyefendinin anladığı manada değil
dir. Turuku hususiye varken mükellefin turuku umu-
miyede istihdam edilecekler manasında anlamış ol
duklarını bendeniz anladım. «O noktai nazardan bir 
fıkra ilâvesini muvafık görüyorum» dediler. Halbuki 
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bu maddeyi izah eeceğim. Manası şudur: Bir defa 
ikinci maddeyi beşinci maddeye karıştırdılar, o madde 
başkadır. Bu madde başkadır. Bu madde diyorki, yol 
mükellefiyeti esasen turuku hususiyeye münhasır
dır. Bu kanunun istihdaf ettiği bir mükellefiyet var
dır. O mükellefiyet ancak turuku hususiyeye münha
sırdır. Bu cihet tasrih edildikten sonra şu kadarki vi
lâyat meclisi umumilerinin görecekleri lüzumu âcile 
binaen mükellefin turuku umumiyeye ait bazı inşaat
ta da eyyamı mükellefe dahilinde çalıştırılabilir di
yor. Bir defa mükellefiyet turuku hususiyeye inhisar 
ve tahsis edildikten sonra şayet turuku umumiyeden 
herhangi bir kısım ki - ufak bir parçadır - şüphe
siz turuku umumiyenin herhangi aksamı esasiyesi de
ğildir. Meselâ ufak bir cüz'ü, seylam olmuş fırtına 
olmuş herhangi bir âfet dolayısiyle geçilmez bir hale 
gelmiş, bunun için turuku umumiye tahsisatından pa
ra verilecektir. Muharebesi yapılacaktır. Hükümetin 
tensip edeceği zaman o yol yapılacak. Bu kadar za
man beklememek için; mademki o muhitte sakin olan 
halk turuku umumiyeden de istifade ediyorlar, ihti-
malki o yol, o kazanın, o kaza halkının merkezi ik
tisadisine, merkezi siyasisine gidip geldiği bir yoldur. 
Ondan mütemadiyen istifade edecektir. Buna intizara 
mahal kalmasın diye yine meclisi umuminin tayin 
edeceği şekilde turuku hususiye mükellefini o parça
yı ikmal edecekler, tamir edeceklerdir ki, bu salâhiyeti 
veriyor. Maksat budur. Sonra buna mukabil, turu
ku umumiyenin vesaiti inşaaiyesinden turuku hususi-
yesinden turuku hususiyede az çok istifade edecek
tir. Yalnız madde bu şekilde vazıh olduktan sonra 
ayrı bir fıkraya lüzum olmadığı gibi maddenin faz
laca da münakaşasına lüzum yoktur. Binaenaleyh şu 
kanunu biran evvel çıkaralım. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu maddeye 
bendeniz bir fıkra ilâvesini teklif edeceğim. İdarei 
mahalliyelerin bir bütçesi vardır. Filân filân yollara 
şu kadar amele sevk edilecek, seylap olmuş, yahut 
ani bir inhidam olmuş turuku umumiye üzerinde bir 
köprü veyahut herhangi bir tarafı bozulmuş. Bunun 
tamirine idarei hususiye veyahut meclisi umumi veya
hut onun makamına kaim olan encümeni vilâyet lü
zum görürse amelei mükellefeyi sevk edecek çok gü
zel, fakat bu şevkine mukabil parayı kendisi verecek
tir. Onun için bendeniz teklif ediyorum. Bunun mu
adilini de idarei umumiye yani Nafıa Vekâleti idarei 
hususiyeye tesviye etsin. (Doğru sesleri.) 

Evet muhtacı muavenet olduğu bir zamanda böy
le bir muavenet yapılsın. Bir, ikinci bir fıkra daha 
ilâvesini teklif ediyorum. 
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Filân filân yerdeki yolun turuku umumiyeden 
müstacelen tamiri lâzımdır diye karar versin. Nafıa 
Vekâleti de aynı yolu diğer bir müteahhide iltizam 
suretiyle verse bu karışıklığı mucip olur. Onun için 
de bir fıkra teklif ediyorum. O da şudur. (Şu kadar 
ki, vilâyat meclisi umumilerinin görecekleri lüzumu 
âcile binaen Nafıa Vekâletiyle bilmuhabere mükelle
fin turuku umumiyeye ait ilh.) Yani ona sormadan 
yolu yaptırmaya çalışmak birçok yanlışlıkları mucip 
olur. Bunun muadili tahsisat nafıa bütçesinden idarei 
mahalliyeye tesviye olunur, diyorum. 

FERİDUN FÎKRt BEY (Dersim) — Muharebe 
olamaz efendim. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Muharebe edilmezse 
neticede kimse yola karışmaz, ayrı ayrı iki takrir tak
dim ediyorum. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrirler var efendim. Okunacak!... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri; kifayet aleyhinde söyleyeceğim. Efendim! Bil-
hasa rica ederim, bu kanun gayet mühim ve müsta
celdir ve bir müzakereye tabidir. Hiç olmazsa söz 
alan arkadaşlarımız sözlerini söylesinler. Acele çıka
rıyoruz. İki defa müzakereye tabi değildir. 

REİS — Efendim! Keyfiyet hakkında takrir var, 
okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'ını teklif 

ederim. 
Dersim Mebusu 

Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddenin aynen reye vaz'ını 

teklif ederim. 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

REİS — Efendim! Diğer tadil teklifleri de var
dır. Evvelâ kifayet takririni reyinize vaz edeceğim. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Müzakereyi kâfi görmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. Tadil tek
lifleri okunacak: 

Riyaseti Celileye 

Dördüncü maddenin ikinci fıkrasındaki (Çalıştı
rılabilir) cümlesinden sonra fıkrai atiyenin kabulünü 

teklif eylerim. (Bunun muadili tahsisat nafıa bütçe
sinden idarei mahalliyeye tesviye olunur.) 

Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin ikinci tadil tekli
fi var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi ati tadilini tek

lif eylerim: 
Şu kadar ki vilâyat meclisi umumilerinin göre

cekleri lüzumu âcile binaen Nafıa Vekâletiyle bil
muhabere mükellefin turuku umumiyeye ait ilh. 

Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddede yol mükellefiyeti ve ifayı mükel-

lefiye zamanının kimler tarafından tayin ve tespit 
edileceği musarrah iken, dördüncü maddenin son 
fıkrası tekrar bu müddeti mezkûr ikinci maddedeki 
usul veçhile göstermektedir. Binaenaleyh bu fıkra 
mükerrer ve zaittir. Tayyını arz ve teklif eylerim. 

Bozok Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaptan dolayı halkın selâ

meti memleketin menfafii için şu fıkranın ilâvesini 
teklif eylerim: 

(Turuku hususiyeler nahiye muhitlerinden kaza ve 
vilâyet merkezlerine doğru turuku umumiyeye ilsâk 
suretiyle yapılır.) 

Kastamonu Mebusu 
Mehmet Fuat 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi âti tadili teklif eyle

rim: (Yol mükellefiyeti esasen vilâyet yollarına mün
hasırdır. Şukadarki, vilâyet meclisi umumilerince 
müstaceliyetine karar verilen Devlet yollarındaki ta
miratı cüziyeye dahi teşmil olunabilir. 

Edirne Mebusu' 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki «mükellefiyeti» kelimesinden sonraki 

(esasen turuku hususiyeye) tabiri kaldırılarak yerine 
(hususi yollara) yazılmasını teklif ve son fıkrası ikin
ci madde ile temin edildiğinden mezkûr son fıkra
nın tayyını teklif ederim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim. Efendim! Maddenin evvelinde 
yol mükellefiyeti esasen turuku hususiyeye münhasır
dır diye bir fırka vardır. Bendeniz diyorum ki( (Tu
ruku hususiye) tabiri kaldırılsın. (Yol mükellefiyeti 
hususi yollara münhasırdır) densin. Sonra maddenin 
sonunda bir fıkra vardır. (Vilâyetlerde bedenen işe 
başlanılacak ve nihayet verilecek evkatın tayini meca-
lisi umumiyeye aittir.) Halbuki ikinci maddede işe ne 
gün başlanacağı ve kaç gün devam edeceği hakkında 
meclisi umumiye salâhiyet verilmiştir. Onun için bu 
fıkra o maddeye nazaran zaittir. Onun da tayyını tek
lif ediyorum. 

RElS — Efendim! Tadil tekliflerini reyinize arz 
edeceğim. Rıfkı Beyin takriri en çok tabiri ihtiva etti
ği için evvelâ bunu reyi âlinize vaz edeceğim. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim. Efendim! Dördüncü madde 
çok lüzumlu bir şey üzerine nazarı dikkate alınmış
tır. Çünkü orada amele istihdamı tecviz ediliyor. Çün
kü amelenin toplandığı zamanlar mahduttur. Sonra 
amelenin lüzumuna müftekir olmayan işlerde buluna
bilir. Faraza, bir köprünün bir kanadı yıkılmış her
hangi bir yerinden iki çivi çıkmış, bunlar gibi ufak 
tefek paralarla yapılacak işler de vardır. Onun için 
ameleyi mükellefe istihdamına ve aynı zamanda ufak 
tefek bir kısım için para sarfına mecburiyet itasını 
teşmil edecek surette bendeniz tadil teklif ediyorum. 
Tadilin şekli şudur. Bu şekil Nafıanın da iltizam et
tiği bir şeydir. 

Turuku umumiyeye (Devlet yollan) demek, turu
ku hususiyeye de (Millet yolları) demek çok doğru 
bir tabirdir. Ondan sonra da umumî olarak tamiratı 
cüz'iye de dâhildir şeklinde kabul etmek doğrudur 
zannederim ve bu fikrime Encümen de iştirak eder 
ümidindeyim. 

RElS — Efendim! Rıfkı Beyin, takriri başka bir 
ifade ile tamamen tadil mahiyetindedir. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Turuku umumiye yerine Devlet yollarını kabul edi
yorum. Zaten bu seneki bütçemizde de Devlet yol
ları dedik. Yani o tadili kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim! Madde aynen yazılmamıştır. 
Gerçi başka tabirler de vardır. Fakat hepsi başka baş
ka mealdedirler. Binaenaleyh takrirleri nazarı itibare 
alıp almıyacağınızı reye koyacağım. Böyle olmazsa şe
kil değişecektir. Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Naza-
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rı dikkate almıyanlar lütfen ellerini kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Yozgat Mebusu Ahmet Hamdi Meyin bir teklifi 
vardır ki, mevcut maddenin bazı noktalarının tadili
ni mutazammındır. 

(Yozgat Mebusu Ahmet Hilmi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Reis Paşa! 
Bunlar ayrı ayrı meselelerdir. (Malum sesleri) Müsaa
de buyurunuz efendim. İkinci maddedeki müddetten 
maksat (6) gün müdür? (12) gün müdür? Bu müddet 
zaman meselesidir. Yazın mı çalışacak? Kışın mı çalış
mak lâzımdır? Hasat zamanı mı çalışacaktır? İşte bun
lar ayrı ayrı meselelerdir birbirine karıştırılmasın. 

REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. 
Nazarı dikkate almıyanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Vehbi Beyin takriri tekrar okundu.) 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu mese

le anlaşlımadı. Evvel takrir reye konulursa yanlışlık 
olur. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Meclisi umu-
miyer lüzumu âcil... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Takrirler okunduktan sonra söz söylemeye Encüme
nin hakkı yoktur. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Meclisi umumiler lüzumu âcil 
görürlerse derhal yapacaklardır. Onun için bu takri
re lüzum yoktur. 

REİS — Efendim! Müsade buyurunuz. Bu takri
ri reye koyacağım. Nazarı dikkate alanlar lütfen ei-
lerini kaldırsınlar... Aksini reye koyacağım. Nazarı 
dikkate almıyanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... (Na
zarı dikkate alınmamıştır.) 

(Vehbi Beyin ikinci takriri tekrar okundu.) 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu tak

rir de izah edilsin. Bu şekilde kabul edilirse yine iş 
aksar... Meselâ, o sene Nafıanın tahsisatı biter. Sene
nin son ayında da bir yerde bir çöküntü hâsıl olur. 
Turuku umumiye bunun mukabilini nereden verecek
tir? Öbür tarafta turuku umumiye, turuku husisiye 
birçok şeyler veriyor. Yani Nafıa her vilâyette birer 
silindir bulunduruyor. Alât edevat veriyor. Onun için 
bir çöken yerin mukabili Nafıa bütçesinde bulunmaz
sa bu iş kalır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Mesele Muh
tar Beyin anladığı şekilde değildir. Muhtar Bey işin 
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geri kalacağından korkuyorlar. İş geri kalmıyacuk-
tır. Bilâkis iş yapılacaktır. Fakat idarei hususiye bir 
masraf yapmıştır. Bunun mukabilini Nafıa Vekâle
tinden istiyecektir. Nafia Vekâleti de o sene bütçesin
de varsa verecektir. Yoksa, gelecek sene bütçesinde 
düyun tahakkuk ettirecek ve bu suretle yine verecek
tir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Hiçbir 
kimse gelecek sene bütçesinden sarfiyat yapabilir mi? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Muhtar Beyden soru
yorum. Takrirler okunurken söz söyleyebilir mi? Ne 
sıfatla söylüyorlar? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Paşa! 
Usûl hakkında söz istiyorum efendim! 

REİS — Buyurunuz efendim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 

Gayet fena bir çığır açılmıştır. Tarkirler okunduktan 
sonra herhangi bir takririn okunmasını müteakip fi- , 
lân veya filân söz söylemez. Çünkü en son söz en j 
müessir olan sözdür. Binaenaleyh şayanı kabul olan ; 
takririn suya düşmesini icabettirir. Onun için fena ! 
bir çığıra gidiyoruz. Rica ederim böyle bir yola sap- • 
mıyalım. Usûl harici hareket ediyoruz. Arz ettiğim ; 
gibi bu çığır fenadır. Bu çığırı kapayalım. I 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin, izah ettiği takri
ri reyinize arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lüt- j 
fen ellerini kaldırsın... Aksini reyinize koyuyorum. Na
zarı dikkate almıyanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Nazarı dikkate alındı. 

Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Beyin takriri 
vardır. Okunacaktır : 

(Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyo
rum. Nazarı dikkate almıyanlar lütfen ellerini kaldır 
sınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim! Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
takriri vardır. 

Riyasete 
(Vilâyet meclisi umumilerinin görecekleri lüzum) 

demek yanlıştır. Bunda mana bile yoktur. (Her vilâ
yetin kendi meclisi umumisinin göreceği lüzum) denil
mek icabeder. Tashihini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim! Tâbirin tashihini teklif ediyoı-
lar. Bu teklifi nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate al

mayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikka
te alınmamıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Demek-
ki Türkçeye bu kadar alışamıyoruz. 

REİS — Efendim! Nazarı dikkate alınan Vehbi 
Beyin takririndeki fırka ilâve edilerek madde şu şekli 
alıyor. Okunacaktır: (Encümene gitsin sesleri.) 

Madde 4. — Yol mükellefiyeti esasen turuku hu-
susiyeye münhasırdır. Şu kadar ki, vilâyat meclisi 
umumilerinin görecekleri lüzumu âcile binaen mükel
lefin turuku umumiye ait bazı inşaattea - eyyamı 
mükellefiyeti dâhilinde - çalıştırılabilir ve bunun mu
adili tahsisat, Nafia bütçesinden idarei mahalliyeye 
tesviye olunur. Vilâyetlerde bedenen işe başlanılacak, 
nihayet verilecek evkatın tâyini mecalisi umumiyeye 
aittir.» 

REİS — Efendim! İlâve edilen fıkraya Encümen 
tarafından bir itiraz vaki olmamıştır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Encümen 
kabul ediyor efendim. 

REİS — O halde maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsınlar... Madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde : 5. — Yol mükellefiyetine tabi olan eş
hasın mükellefiyeti bedeniyesi bulunduğu vilâyet da
hilindeki ikametgâhı muhitinin nihayet sekiz saat me
safesindeki yollarda çalışmasına inhisar eder. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Pa
şa; pek ayıp olur. Maddelerin hepsi yanlıştır. Hiçbir 
madde geçmiyor ki Türkçesi doğru olsun. Mükellefi
yeti bedeniye denilmeyecek, mükellefiyeti bedeniyele-
ri denilecektir. Ana dili mi doğru söyletmek için ba
ğıracağım. Bağıracağım. Sırası geldikçe daima bağıra
cağım. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Bu maddei kanuniye ile mükellefiyeti be
deniye tahtı intizama alınmış oluyor. Çünkü, mükel
lefiyeti bedeniye ne suretle temin edilecek ve ne su
retle istimal edilecektir. İşte bu madde ile bu, tahtı 
intizama alınacaktır. «İkametgâhının sekiz saat mu
hitinde çalıştırılacaktır.» deniliyor. Bazı köyler vardır 
ki bulunduğu kazanın müntehayı hududunda bulu
nur. İkametgâhı mevkii inşaattan sekiz saat fazla bir 
mesafede bulunur. Meselâ Mihalıççık Kazamının hu
dudundaki bir yol - ki Sarıköy İstasyonuna müntehi 
olur - orada çalıştırmak için sekiz saatten uzakta bu
lunuyor. Halbuki aynı kazada oturduğu halde o yol
da çalışamaz. Sonra meselâ bulunduğu köy Beypazarı 
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Kazasına mülâsıktır. Orada da çalışamaz. Binaen
aleyh bütün bütün mükellefiyeti bedeniyeden vareste 
kalır. Ve bu suretle mükellefiyeti bedeniyeden vares
te kalacak köyler olabilir. Binaenaleyh bu maddei ka
nuniye tamamıyle maksadı temine kâfi değildir. Ben
deniz düşündüm ve şu şekilde bir teklifde bulunuyo
rum, 

«Yol mükellefiyetine tabi olan eşhasın mükellefi
yeti bedeniyesi; bulunduğu kazanın yollarına inhisar 
eder. Şu kadarki, ikametgâhına sekiz saat mesafede 
bulunan aynı vilâyetin mücavir kaza yollarında dahi 
çalıştırılabilir. Yani hem kendi kazası dahilinde (Kaç 
saat olursa olsun.) bulunan yola münhasır olsun. Fa
kat saatle tahdit edilmeyecektir. Yalnız bulunduğu ka
zanın yollarında çalışacaktır. Meselâ o kazada o se
ne yapılacak yol yoktur. Fakat aynı vilâyetin diğer ka
zasında yol vardır ve o adamın ikametgâhına sekiz 
saat mesafede bulunabilir. İşte her ikisinin de yani 
hem kendi kazasının yollarını ve hem de vilâyetinin 
yollarını yapabilsin. Yani o vilâyetin diğer kazasına 
mücavir bir yol bulunursa oraya da gidebilsin. Hü
lâsa mükellefiyetten vareste kalmasın. (Muvafık ses
leri.) 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! Yol mükellefiyetini kabulden maksat, bir an 
evvel memleketin ihtiyaçlarını temin etmektir. Bu ar
zu halkta da umumidir. Bu fıkradaki sekiz saat me
safe kelimesi yine yol işlerini tavik eder ve halkın vi
lâyet dahilindeki yollarda çalışmasına inhisar eder. 
Bu fıkrayı kaldıralım. Eğer iş görmek istiyorsanız asıl 
ruhu mesele budur. Malumu âliniz «72» vilâyetimiz 
vardır. Beş altı yerde yapılamaz. Bir kaç yerde yol 
yapılacaktır. İşte bu şekle hasredersek oranın valisi, 
kaymakamı bulunur. Topluca yaptırılır. (Gürültüler.) 

Efendiler! Tarik mükellefiyetine bizi sevkeden. şey 
nedir? Halil Rıfat ve Kurt İsmail Paşalarla Refik 
Bey ki, bu adamlar yaptıkları yolları ne suretle yap
mışlardır? Kuvvetlerini teksif ederek yapmışlardır. 
Bunda faide nedir? 

Bittabi bir an evvel yapılmasıdır. Böyle müteferrik 
surette yaparsanız yine hiçbir işe yaramaz ve hiçbir 
faide vermez. Nasıl ki, bize verdiğiniz parayı serpin
ti suretiyle sarfediyor ve hiçbir faide temin edemiyoruz. 
Kuvvetleri teksif ederek bir noktada toplamak cihe
tine gelince : Evet mükellefiyeti bedeniye ahali için 
biraz ağır bir yüktür. Fakat ağır olmakla beraber iyi 
semere vermek için orada memurları silindiri vesaire-
yi bir yerde bulundururuz ve böyle yaparak kontrol 
iyi olur. Yol, da iyi yapılır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Vekil Bey
efendinin buyurdukları şekil bilmemki nasıl olur. Me
selâ : Halkı Siirt'ten kaldırarak Hizan'a götürmek on 
güne mütevekkiftir. 

Zatıâliniz biliyorsunuz ki, vilâyet dahilindeki aha
liyi bir noktadan kaldırıp diğer bir noktaya sevkede-
lİm. 

FEVZİ BEY (Diyarbekir) — 10 günlük yoktur ve 
12 saatten fazla değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Diyarbe-
kir'e yakın olan Elâziz'in çarsancağına halkı getiri
niz bakalım; Hizan'a getiriniz bakalım nasıl olur? 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ BEY (Devamla) — Hi
zan Elâziz'in değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Elâziz'e getiriniz. Kaç günde gelir. 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ BEY (Devamla) — Ben
deniz kanaatimi söyledim. Bendeniz memlekette iş 
yapılması çaresini söylüyorum. Gerçi bu, halk için 
ağırdır, zaten mükellefiyeti bedeniye ağırdır. Bu nok-
tai nazardan bunu arz ettim. Heyeti Celile isterse 
Encümeninkini kabul etsin, fakat biz bir kanaatte
yiz ki, o da iş yapmaktır. Fazla iş başlarsa bunlarda 
kontrol ifa etmek çok müşküldür. Fakat bir mahal
de olursa işler yürür. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim! Bu ka
nunun ikinci maddesinde 6 günden 12 güne kadar 
diyoruz. Şimdi efradı ahaliyi sekiz saatlik bir yere 
sevkediyoruz. Ahali sekiz saat da yol giderse demek ki 
14 gün çalışıyor. Bu nasıl olur? 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ BEY (Devamla) — Ta
biî gidecektir, gideceği yol sayılmayacaktır. Memleke
tin zaruret ve ihtiyacıdır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Kırk senedir kaza ve 
köy halkı merkezlerin yollarını meşguldürler. 

Bu ağır mükellefiyeti vazediyoruz ki kaza yolları 
yapılsın, 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ BEY (Diyarbekir) — 
Beyefendi! Kaza yolları yapılacaktır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu suretle gayrı âdi
lâne bir vaziyet hâsıl olur, Vekil Beyin teklifinin red
dini talep ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) —Efendim! Bendeniz esas 
itibariyle burada amelenin işleyeceği yolun sekiz saa
te inhisar etmesinin doğru olmadığını zannediyorum. 
Bu köyden diğer köye kadar on saat devam eder. 
Onuncu saatte yapılacak yola ameleyi getiremeyece
ğiz. Kazası dahilinde olsa bile yine getiremeyeceğiz. 

— 866 — • 
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Orada yapılacak yolda bulunmaz. Sonra o kazanın 
onbeş bin amelesini de bir yol üzerinde tespite imkân 
da bulunamaz. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Kendi 
yolu yok mudur? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O başkadır, turuku umu
miye ile turuku hususiyeyi karıştırmayın, kanunla köy
lerin yapacağı yine başkadır, turuku hususiyeye mün
hasır yollar yine başkadır. Bendeniz demek istiyorum 
ki, sekiz saatte inhisar eder deniyor. 

HASAN BEY (Trabzon) — Abdullah Azmi Efen
dinin teklifi bunları şaşırtıyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Onuncu maddede rica 
ederim; «her ferdin bedeni mükellefiyeti yol mühen
disinin veya memuru mahsusunun muvasalâtı günün
den bede eder.» diyor. Bunun için bendeniz 12 saat 
kabul ederim diyorum. Avdet ve azimeti günlerini esa
sen Meclisi umuminin ikinci madde mucibince kabul 
ettiği günlerden tenzil etmek şartıyle tadil edersek 
maksat hâsıl olur. 

O kaza dahilinde bütün yollara ameleyi sevket-
mek imkânı hâsıl olur. Çünkü bendeniz düşünüyo
rum, kendi dairei intihabiyemde de nahiyenin, kaza
nın bir tarafından bir tarafı 14 -17 saat olan yerleri 
vardır. Şimdi o kaza dahilindeki Darıyerinden, Gü-
müşovaya amele gönderemeyiz. Akçaşehir'e kadar ta
riki umumiye gidiyor keza Darıyerin'den Hendek'e 
kadar tariki umumiye gidiyor. Yapılacak yol Gü-
müşova'nın Melenağzına raptedilmesi kalıyor. Mesafe 
12 saattir. Hiçbir kazanın dahilinde bulunan ameleyi 
dahi böyle takyit altında şevke imkân olmuyor. Hal
buki doksanbin nüfusu havi olan Düzce'den onbeşbin 
amele çıkıyor. Bunun nerede istihdam edeceğiz? Bina
enaleyh bendeniz demek istiyorum ki, esasen me-
calisi umumiyeden kabul edilen günden tenzil edil
mek üzere mesafeyi oniki saate çıkaralım. Madde 
bu suretle tadil edilirse maksat hâsıl olur. Eğer bu 
kanunu yapmaktan maksat hakikaten yol yapmaksa 
bu kadar halkı tazyik etmemelidir. Sonra o kaza da
hilinde, o mesafe dahilinde yapılması lâzım gelen 
yol bulunmazsa o amele mafu mudur? Burada sara
hat yoktur. (Gürültüler.) 

di bu beşinci madde ile mükellefiyeti yine tahdit edi
yoruz. Vilâyetlerimizn dağınıklığı ve bir ucundan di
ğer ucuna kadar olan mesafenin budiyeti nazarı dik
kate alınırsa ve her yerde, her sene yol inşaasına baş
layacağımızı nazarı dikkate alırsak göreceğiz ki mü
kellefinin bir kısmını çalıştıramayacağız. Binaenaleyh 
yeni yaptığımız kanunlarla yolların yapılmasını arzu 
ederken hiç yol yapılmamasını temin için bir kanun 
yapmış olacağız. Onun için bendeniz maddenin ni
hayetine bir fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. Evve
lâ her mükellef yola kadar olan sekiz saat mesafe
yi katedecek, eğer sekiz saatten uzak olursa onu da 
üç gün kendi hesabına yürütemeyiz. Onun için de 
şöyle bir şey ilâve edersek sekiz saatten uzak mesa
feye sevkedilen mükellefinin katettiği fazla mesafe için 
güzerân eden zaman, eyyamı mesaiden addolunur. 
Maddeye bu fıkranın ilâvesiyle kabulünü rica ederim. 
Bununla bir dereceye kadar adalet temin edilmiş olur. 

ZAMİR BEY (Adana) — Encümenden bir sual 
soracağım. Efendim! Burada saat kullanılıyor. Malu
mu ihsanınız bu saatler yürüyüşe, arabaya ve yaya
ya göredir. Rica ederim, bunu kilometre diye yaz
salar daha iyi olmaz mı idi? Encümenden bunu so
ruyorum. Elde bugün kilometre diye gayet kuvvetli 
bir mikyas vardır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Za-: 
mir Beyefendiye göre kilometre vardır. Fakat Bitlis 
vilâyetine gittiğiniz zaman onlar kilometreden bir şey 
anlamazlar. Saat denildiği vakit köylülerce ve bütün 
Anadoluca saat muayyendir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Rica ederim, dört saat
lik mesafeye, bir saat derler. Ahacık şurada derler. 
Fakat saatlerce gidersiniz, bulamazsınız. Elde kilo
metre gibi bir mikyas varken (Kilometreden anlamaz 
sesleri.) niçin bitmesinler efendim, onu takviye edecek 
saat değil midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Her
kesin cebinde bir saat vardır. Fakat köylülerin bir çok
ları kilometrenin ismini bile işitmemiştir. Kilometre 
diyerek sekiz saatlik yol için, ondört saatlik yola gö
türecek memur vardır. Bu çok daha ziyade suiisti
mali mucip olur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Maddenin ikinci satırındaki (Mükellefiyeti bedeniye-
si) tabiri bulunduğu vilâyet dahilindeki, yani nüfu
sunun mukayyet olduğu memleketin mesafesi mi, yok
sa ikamet ettiği mahalden mi muteberdir? Bir adam 
bir yere memuren gider, misafireten gider de ikamet 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu be
şinci madde ile Encümen mükellefinin gideceği me
safeyi sekiz saat olarak tahdit ediyor. Yalnız nazarı 
dikkatinizi celbediyorum ki, biz alelıtlak dört gün
lük mükellefiyeti, hatta mükellefiyeti nakdiyeyi ki, 
- hiç istisnası yoktu - onu bir parça tezyik ettik. 
Çünkü yollarımızın ikmali inşaasını arzu ettik. Şim-
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sahibi olur. ikamet ettiği yerde demek, asıl memle
keti demek midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Muvakkaten 
gitmiş, meselâ Sivas'tan giden bir adam muvakkaten 
Adana'da oturuyor. Ticareti oradadır. Binaenaleyh 
ikametgâhı Adana'dır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — tki ay son
ra gelirse? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — O zaman bu
lunduğu yerden gider. 

REİS — Buyurunuz Vehbi Bey! 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz sar

fınazar ettim. Nahiye ve kaza yolları turuku husu-
siyedendir. Yani sekiz saat mesafe dahilinde yapıla
cak yol yoksa gidemeyecek demek, o kadar insan 
vardır ve o kadar yol yapılmak lâzımdır. O sene 
de bütçeye koymak lâzımdır. O halde nahiyenin yol
ları yapılmak lâzımdır. Maddenin aynen kabulü ta
raftarıyım. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Eğer bu kanundan bir şey bekleniyorsa, bu beşinci 
madde o beklenen ufak tefek cüzî faideleri de kal
dırmaktadır. Bu madde adeta bu kanun için idam 
kararıdır. Bendeniz harita üzerinde tatbik ettim. Ta
biîdir ki bu harita mucibince bir kısım halkın çalış
ması, diğer kısım halkın bu maddenin tesiri dolayı-
sıyle muaf kalması tecviz edilemez. Bu, hoşnutsuz
luğu mucip olur. Halbuki en küçük vilâyetlerimizde 
dahi dört mıntıkadan eksik mıntıkai mesai bulmak 
imkânı yoktur. Bir çok vilâyetlerimiz vardır ki altı, 
yedi, sekiz, dokuz yerlerde ufak tefek mesai açmak 
mecburiyetindedir. Halbuki bugün mucibi şikâyeti
miz olan en mühim nokta, gerek Nafıanın ve gerek 
turuku hususiyenin mesaisini emeklerini, himmetle
rini bir noktada teksif etmeyerek dağıtmaları ve bina
enaleyh binneticeye vâsıl olamamalarıdır. Şimdi yet
miş iki vilâyetimiz var. Bunları farzedelim ki vasati 
olarak dört mıntıkasında yol yapacağız. Bu madde
nin meriyetini temin için aşağı yukarı üçyüz yol edi
yor. Üçyüz yerde yola başlayınca gerek bedenen ça
lışsınlar, gerek nakdî olarak borçlarını eda etsinler, 
azamî miktar, yani amelei mükellefedeki israfat mev
zubahis edilmeyerek dahi tam bir neticeye temin edi
lirse üçyüz inşaat mahallinde vasatî olarak üç kilo
metreden fazla iş elde edilemeyecek halbuki bir se
nede üç kilometre yol elde edilecek olursa kasaba
larımız arasındaki mesafe kırk kilometreden aşağı de
ğildir. O halde aşağı, yukarı bu yolların yapılması on, 

oniki seneye mütevekkif olacak. Yani nihayetine vâ
sıl olmadan yapılmış olan kısım da harap olmuş ola
caktır, 

HASAN BEY (Trabzon) — Yirmi senede yapı
nız da başıma korum. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Ondan son
ra turuku hususiyedeki memurini fenniye miktarı 
yüzelliyedidir. Yüzelliyedi taneden elliüçü mühendis
tir. Yüzdördü kondüktördür. Ondaki derecei fenni
nin ne olduğu kolayca anlaşılır. Halbuki kadroları 
ikiyüzelli ikiye baliğ olmaktadır. Doksanbeş eksik
leri vardır. Bu doksanbeş eksik, bugünkü tarzı mesa
iye göredir, halbuki biz böyle amelei mükellefe usu
lüyle vasi bir yol yapmak işine başlarsak bu dok
sanbeş noksan ikiyüzdoksanbeşe vâsıl olacaktır. Bi
naenaleyh mühendis noksanı hiçbir vakit ikmal edil
meyecektir. Halbuki mühendise fevkalâde ihtiyaç var
dır. Çünkü ikinci madde mucibince işi esas itibar 
ettk. Günü itibar etmedik. Binaenaleyh işi tespit ve 
tayin edecek, mühendislerdir. Binaenaleyh mühendis
ten müstağni kalınamayacak, bu noktai nazardan bu 
madde hiçbir veçhile şayanı kabul değildir. Daha mü
nasip bir şekle ifrağ edilmek icabeder. Bendeniz bu 
vadide bir tadil teklifi takdim ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mühendissiz ya
pılmaya dün karar verildi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bu kanun istisnaen kabul edilmiş olan bir esastır. 
Bendenizde memleketin yollarının yapılmasını kabul 
eden ve bunu elzem görenlerdenim ve bendenizde böy
le bir teklif verdim. Fakat kaunu yaparken bunun 
ruhunda mümkün olduğu kadar halkı bedenen çalış
tırmak gibi bir müşkülât olduğunu nazarı itibare al
mak ve bir fedakârlık olduğunu takdir etmek lâzım
dır. Binaenaleyh fedakârlığın mutedil bir hududa 
maksur olması lâzım gelir. Şimdi böyle bir günlük 
buudu mesafeden fazla yere sevketmek birtakım in-
fialât tevlidine sebep olur ki bu infialâtın neticesi de 
kanun aleyhinde bir ademî memnuniyetin tekevvünü
ne sebebiyer verir ve bizzarure kanunun tatbikine 
sekte verir. Halbuki böyle bir mesafeye sevketmez-
sek mümkün olduğu kadar herkese kanunun tatbi
katı tatlı gelir ve binnetice kanundan memur olan ne-
tayiç de husule gelir. Halbuki böyle insanları iki gün
lük mesafeye sevketmek makûsi neticeyi intaç eder. 
Arkadaşlarımızdan bazıları buyuruyorlar ki oniki sa
at mesafede olan yolları ne yapalım? Efendim! Bu da 
Meclisi umumilerin himmetiyle, düşüncesiyle tedbir 
kuvvetiyle ve mahallî halkının hissiyatı muhabbetkâ-

367 — 
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ranesiyle hallolunacak bir meseledir. Bunu böyle mec
buriyeti kanuniye tahtına alıp köylüyü iki günlük me
safeye sevketmek fazla bir tazyiktir ve hatta bendeniz 
teklifi kanunimi tanzim ederken bu noktaya bilhassa 
atfı ehemmiyet ettim. Kendi teklifi kanunimde hiçbir 
köylü, köyüne sekiz saat uzak olan mesafede çalışa
maz dedim ve bu mütalâatımı bizzat halk nezdinde ve 
onların ahvali ruhiyesi üzerinde icra ettiğim tahkikat 
ve tetkikata istinat ettirdim. 

Bizim dairei intihabiyemizdeki halk böyle bir 
kanuna son derece taraftar olmakla beraber bunun 
Meclisi Âlice kabulünü şiddetle arzu etmekle bera
ber bir günlük mesafeden uzak yerlere gönderilme
lerinin kendilerine giran vereceğini kendileri müker-
reren söylemişlerdir. Binaenaleyh halkın ruhunun ka
bul edemeyeceği ve halka fazla müşkülât, fazla bir kül
fet tahmil edecek olan sekiz saatten fazla bir mesa
feye sevk edilmeleri doğru olamayacağından bende
niz maddeyi pek muvafık görüyorum. 

Bu halkı az tazyik edecek mahiyette bir madde
dir. Aynen kabulünü Heyeti Celileden rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti hak
kında takrirler vardır. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Bende
niz söz istemiştim, efendim. 

REİS — Evet efendim, sizinle beraber dört arka
daş daha söz almıştır. Fakat müzakerenin kifayeti 
hakkında da takrir vardır. (Kâfi sesleri.) 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Kifa
yeti müzakere aleyhinde söyleyeceğim. 

REÎS — Buyurun! 
MUSTAFA FEYZt EFENDt (Konya) — Arka

daşlar! Müzakere gayrı kâfi. (Niçin sesleri.) Çünkü 
metni maddeye bakalım : «Vilâyet dahilindeki ika
metgâhı muhitinin..» diye kayıt vardır. Şöyle farz 
edelim ki, bir vilâyetin kazalarından birinin diğerine 
mesafesi 70 - 80 saattir. (Yok sesleri.) Beyefendiler 
Konya'nın Akşehir Kazasından... 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim! Müzakere
nin kifayeti aleyhinde söyleyecekti. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDt (Devamla) — Esba
bı mucibedir, Meclisi Âli tenevvür etsin efendim. Ereğ
li kazası 80 saattir. Meclisi umumide Akşehir yolu
nun inşaasına karar verecek tabiî mecmuan yapıla
cak. Çünkü müteferrian yapılacak olursa memurları
mız, kondoktör ve mühendislerimiz yok denecek... 
Bu mlûm... Gelecek senede Ereğli yolu işlensin de
necek şimdi Ereğli'nin köylerinden bir köylü şehire 
gelecek olursa 80 saat geçer. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Mahsubu yapılır... 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Mah

sul da olamaz. Para da veremeyecek, çünki, fakirdir. 
Şimdi bu maddedeki «vilâyet dahilindeki ikametgâ
hı muhiti» tabirinden ne kastolunuyor, muhit keli
mesi nedir? Bu, mücmel bir şeydir, mucibi teşev
vüş ve tefsir bir kelimedir. iBnaenaleyh müzakere gay
rı kâfidir. Bu maddenin Encümene gitmesi ve orada 
işlenmesi lâzımdır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Mü
saade buyurursanız Encümen namına izahat vere
yim. Encümen söz söylememiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O halde mü
zakere kâfi değildir. 

REİS — Ahmet Hilmi Bey, maddeyi Encümen na
mına geri almak istiyorsanız buyurun! 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Hayır, geri 
almak için değil, Encümen namına söz istiyorum. 

Efendim! Kifayeti müzakereyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kâfi gör
meyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görül
müştür. 

Efendim! Tadil teklifleri vardır, sıra ile okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berheçviâti tadilini teklif eyle

rim : 
Madde : 5. — Yol mükellefiyetine tabi olan eş

hasın mükellefiyeti bedeniyesi bulunduğu kaza da
hilindeki yollara münhasırdır. 

Giresun! 
Tahir 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim : 
İkinci madde mucibince Meclisi Umumilerin ta

yin edeceği müddetler mükelleflerin ikametgâhların
dan nihayet on saat mesafedeki yollarda çalıştırılma
ları halinde mer'idir. Bedenen ifayı mükellefiyet eden 
eşhasın ikametgâhları ile inşaat mahalli arasındaki 
mesafe (10) saatten fazla, 16 saatten eksik ise bir 
günlük, 16 saatten fazla, 22 saatten eksik ise iki gün
lük mükellefiyetleri yol yürümekle eda olunmuş ka
bul olunur. 22 saatten fazla mesafede mükellefiyet 
sakıttır, 

Edirna 
Hüseyin Rıfkj 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhizir tadilini teklif ede

rim : 



t : 31 3 $ 1 . 1341 C : 1 

Mükellef olan efrat ikametgâhının sekiz saat me
safesindeki yollarda çalışır. Bu mesafede inşa edile
cek yol olmayıp da daha fazla mesafeye sevkedilme-
leri icabederse çalışacağı yere kadar olan mesafenin 
beher sekiz saat ve küsuru bir gün itibariyle eyyamı 
mükellefiyetten tenzil olunur. 

Konya 
Eyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhiati tadilini teklif eyle

rim : 
«Yol mükellefiyetine tabi olan eşhasın mükellefi

yeti bedeniyesi bulunduğu vilâyet dahilindeki ikamet
gâhı muhitinin nihayet sekiz saat mesafesindeki yol
larda ifa ettirilebilir, bu mahallerde yapılması muk-
tazi yol yoksa mükellefiyet nakden yaptırılır.» 

Çanakkale Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddeye fıkrai atiyenin ilâvesini teklif 

eylerim : 
Bu mesafeden fazla mahalde ameliyata sevk olu

nacak mükellefinin avdet ve azimeti müddeti eyya
mı mesaiye mahsup edilir. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin nihayetine berveçhiati fıkranın 

ilâvesini talep ederim : 
Sekiz saatten uzak mesafeye sevk olunan mükel

lefinin katettiği fazla mesafe için sarfolunan zaman, 
eyyamı mesaiden addolunur. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Makamı Riyasete 
Maddenin şu suretle tadilen kabulünü teklif ede

riz : 
Madde : 5. — Yol mükellefiyetine tabi olan eş

hasın mükellefiyeti bedeniyesi, kendi kazaları hudu
du dahilindeki yollarda çalışmasına inhisar eder. 

İzmit Erzurum 
İbrahim Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin tadilen berveçhiati kabulünü 

teklif ederim : 
Madde : 5. — Yol mükellefiyetine tabi olan eşha

sın mükellefiyeti bedeniyesi bulunduğu kazanın yol
larına inhisar eder. Şu kadarki, ikametgâhına azamî 

saat mesafede bulunan aynı vilâyetin mücavir kaza 
yollarında dahi çalıştırılması caizdir. 

Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bunu fıkra fıkra reye 
koymalı efendim. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddedeki sekiz saatin altı saate tenzilini 

teklif eylerim. 
Diyarbekir; 

Zülfü 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (muhitinin) ibaresinin tayyı ile «İka

metgâhının» şeklinde tespitini teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 
REİS — Efendim! Tadil teklifleri muhtelif mahi

yette ve mânadadır. Evvelâ en ziyade tadili havi olan
ları reyinize arz deceğim. Takrirlerin bazıları da bir
birine müşabihtir. Bunları da topluca reye koyaca
ğım. En çok tadili havi olan Hüseyin Rıfkı Beyin tak
riridir. Evvelâ bu takriri reyinize vaz edeceğim. 

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

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Efendim! Hizmetin kaza dahiline münhasır kal
masına dair teklifler vardır. Fakat saat meselesi yok
tur, 

(Giresun Mebusu Tahir Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; nazarı dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mamıştır efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Bendenizin takririm vardır, ayrı mânadadır. 

REİS — Evet efendim, zatıâlinizin takririniz ayrı 
mânadadır. Ayrıca reye koyacağım. 

Sekiz saatten fazla giderse nakden mahsubuna 
dair bir takrir vardır. (Hayır sesleri.) 

(Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

(Hayır sesleri), (Ret sesleri.) 
REİS — Efendim! Müsaade buyurunuz! Diğer 

takrirlerde hizmete kalbine, mahsubuna dairdir. Bu 
nakden mahsubuna dairdir. 
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ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim! Müsaa
de buyurursanız takririmi izah edeyim. 

REİS — Buyurun efendim! 
ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim! Öyle zan

nediyorum ki, bu mühim kanunun gayet müstacel ve 
hissiyata tabaan çıkarmak istiyoruz. (Hiçbir zaman 
sesleri) Biliyor musunuz ki tarik bedeli nakdisi 
(4 728 161) liradır. Eğer bir işe yaramayacak ve tat
bik olunamayacak bir kanunla bu parayı idarei husu-
siyelere- kaybettirecek olursak yazık olur, günâh olur. 
Bendeniz,, - müsaadenizle - teklif serdetmiş olduğum 
fikrimi izah edeyim. 

Zannetmem ki Meclisi Âli vatandaşlardan bir kıs
mını mükellefiyete tabi tutar, bir kısmını da «senin 
kaderin böyle imiş, sen bundan müstesnasın...» di
yerek affeder. Bu, kaidei müsavata muvafık mıdır? 
Sonra bunu herkese tatbik edebilmek için her yerde 
bir şose tefrişi meselesi çıkarmak lâzımdır. 

olanlar, birtakım valileri misal gösteriyorlar. Mese
lâ : «Sivas'ta Akif Paşa, Kastamonu'da Halil Rı
fat Paşa yol yaptırmıştır» diyorlar. Doğrudur. Fa
kat efendiler! Sizin değiniz gibi böyle sekiz saate 
maksur değil, 48 saatlik mesafeden adam getiriyor
lar ve altı veya on gün değil, kırkbeş gün çalıştırı
yorlardı ve Abdülhamit'in başı için yol yaptırıyorlar
dı. Bugün siz, bu kanuna sekiz saati korsanız hiçbir 
şey yapılamaz. Muhtar Beyin, dediği de memleketin 
her tarafında kabili tatbik değildir. Bir adamın se
kiz saatten ilerideki iştigal ettiği mahalle kadar gi
dip gelmek için sarfettiği zaman müddetinde mah
sup edilecektir, diyorlar. Eğer yolda geçen zaman, 
müddetine mahsup edilecekse öyle yerler vardır ki 
bu müddet, yalnız gelip gitmekle geçer. Meselâ Mar
din civarında bir yol yapılacaksa, Mardin civarın
daki bir köyden oraya kadar gidip gelmek için on 
gün geçer. Binaenaleyh gidip gelinceye kadar zaten 
mükellefiyetini ifa etmiş olur. (Gürültüler.) Zanne
derim ki, adalet ve müsavata en ziyade muvafık olan 
benim tekUfimdir. 

TAHlR BEY (Giresun) — Afedersiniz. Köylü o 
suretle çalışamaz. 

REİS — Şükrü Beyin takririni reye arz ediyorum. 
"Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Şimdi, aym maalde ve mânada dört takrir vardır. 
Onlardan bir tanesi okunacaktır ve reye konacaktır. 

(Konya Mebusu Eyüp Sabri Efendinin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim! Reyi Âlinize arz ediyorum. Na
zarı dikkate alanlar el kaldırsın.. Nazarı dikkate al
mayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

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

(O reddedildi sesleri.) 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Maddenin aynı

dır. Reye konamaz. 
TAHlR BEY (Giresun) — Adalete bir parça ya

kındır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! İlk kısmı red
dedildi. İkinci kısmı da maddede vardır. 

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

Efendiler! Şose demek, yalnız tesviyei turabiye-
sini yapmak ve bir karış taş ferş etmek değildir. Ora
da imalâtı sınaiye lâzımdır. Mühendisler lâzımdır. 
Bunu köylü yalnız başına yapamaz. Köylülerin başı
na hiç olmazsa nasihat için mühendis ve kondoktör 
icabeder. Rıfkı Beyefendi izah ettiler ki halihazırda 
(95) tane kondoktör ve mühendis noksan var. Mem
leketin yüzlerce tarafında yol yapmaya kalkacak 
olursak onlara mühendislik payesini vermiş oluruz. 
Bundan başka sekizinci maddede bir program görü
lüyor. Demek ki, iki encümen de programın yapıl
masının lâzım ve muvafık olduğuna kanaat getirmiş
tir. Programı muayyen bir saat dahilinde yapmak 
zaruretinde ise zaten maddeyi koymaya lüzum kal
maz. Çünkü lâğvolacak program teessüs etmiş demek
tir. Nafıa Vekili Muhteremi Feyzi Beyin dedikleri çok 
doğrudur. Hakikaten bundan sonra bizim gibi para
sı ve malzemei fenniyesi az olan memleketler teksif 
usulünü, kuvvetlerini bir noktada toplayarak çalış
mak usulünü takip etmezlerse şimdiye kadar olduğu 
gibi şimdiden sonra da bir şey yapamazlar. Şimdiye 
kadar yolların yapılmaması, idarei hususiyelerin çalış
mamasından dolayı değildir. Maatteessüf mevcut olan 
para oralarda üç veya dört kazaya tevzi ediliyordu ve 
hiçbir vakit yol yapılamıyordu. Hiçbir vakit bir Mec
lîsi Umumi azası, toplanıpta bu sene on kilometre yol 
yapacağız, gelecek sene ona devam edeceğiz, gele
cek sene de ona devam edeceğiz ve bu suretle üç se
nede otuz kilometreyi bitireceğiz diye bir karar ver
memiştir ve bundan dolayıdır ki senelerden beri bu 
yollar yapılamamıştır. Bu'kanuna en ziyade taraftar 
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ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Maddenin aynen re
ye vazını teklif ederim efendim. 

REİS — Efendim! Bir tadil teklifi daha vardır? 
Okunacaktır : 

(Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Takririmi izah ede
ceğim. Efendim! Nafıa ve Dahiliye Encümenlerinde 
bulunan arkadaşlarım lütfen affetsinler. Acaba ken
dileri; günde sekiz saat yürüyebilirler mi ki bu se
kiz saati milletin omuzuna yükletmişlerdir? Asker bi
le günde beş saat yürür. Asker, beş saat yürüdüğü 
halde ahaliyi nasıl sekiz saat yürütüyorsunuz? Biz, 
buradan istasyona kadar yürüyerek gidemiyoruz. İs
tasyona gidemediğimiz halde bu kadar yükü yükle
mek doğru mudur? Bunu, altı saate indirip müteba
ki saatlerin mahsubunu icra edelim. 

REİS — Efendim!. Zülfü Beyin takririni reyini
ze arz ediyorum. Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim! Bir ufak tadil teklifi daha vardır. 
(Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin takriri 

tekrar okundu.) 
Efendim! Bu teklifi nazarı dikkate alanlar el kal

dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. Başka tadil de yoktur. Şu 
halde maddeyi aynen reye vazediyorum. 

(Beşinci madde tekrar okundu.) 
Efendim! Beşinci maddeyi aynen kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi-
yorum< 

Hitamı Celse Saat Dakika : 4.00 

• • 

şılır ki : Yedinci madde ilte tezat teşkil eder. Yol mü
kellefiyeti nakden dahi ifa ettirilir yerine yol mükel
lefiyetini nakden ifa edecek eşhas denilirse daha iyi 
olur. Bunun için bir takrir takdim ediyorum. Kabu
lünü istirham ederim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arkadaş
lar! Bendeniz Reşit Ağanın teklifine iştirak etmekle 
beraber bir istirhamda bulunacağım: Yollar hakkın
daki bu kanun, yoldan, şimendüferden mahrum olan 
anadolunun nef'ine hadim olduğundan yol. mükelle
fiyetini müşterek encümen tespit etti, mutlaka aynen 
kabul edelim diye kaş yaparken göz çıkarmıyalım. 
efendiler! Bu yükü taşıyacak köylüdür. Reşit Ağanın 
buyurdukları gibi yol mükellefiyeti nakden dahi ifa 
ettirilebilir. Kaydı, maddede kafi bir mana ifade 
ediyor. Meclisi Umumi ben bu sene yol mükellefi-

İKİNCt 

Reis : Kâzım 1 

Kâtipler : Râgıp Bey (Zongu 

Bed'ı Müzakerat S 

REİS — Celseyi açıyorum. Tarik mükellefiyeti 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine devam 
ediyoruz. Altıncı madde okunacak : 

Madde : 6. — Yol mükellefiyeti nakden dahi ifa 
ettirilebilir. Bu takdirde vilâyat Meclisi Umumilerin-
ce her sene mahallî amele yevmiyesi miktarı vesatisin-
den dûn olmamak üzere tayin edilen bedeli nakdiyi 
eyyamı mükellefiyetine göre mecalisi umumiyece tes
pit edilecek aylarda iki taksitte tediye etmek lâzımdır. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler! Altıncı mad
dede yol mükellefiyeti nakden dahi ifa ettirilebilir 
kaydı vardır, halbuki bu, yedinci madde ile tezat teş
kil ediyor. Çünkü nakden veya bedenen işleyecekle
rin esamisini heyeti ihtiyariye idarei hususiyelere ve
receklerdir. «Ettirilebilir» kaydından Meclisi Umumi
ler, nakden veya bedenen ifa ettirilebilir mânası anla-

İKİNCI CELSE 

Reis : Kâzım Paşa Hazretleri 

Kâtipler : Râgıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Diyarbekir) 

Bed'ı Müzakerat Saat Dakika : 4.25 
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yetini nakden alacağım derse meselâ Gidenin kaza
sında kestane kabuğuyla, mısır kozasıyle karnını do
yuran halktan oniki gün için 12 lira istemeye vicdanı
nız razı olur mu? O halk para veremez. Fakat gider 
yolda çalışır. Rica ederim ihtisasata kapılmayalım. 
Memleketin nef'ine yol yapıyoruz. Halka işkence 
kanunu yapmayalım. Efendiler! Geçen sene Köy Ka
nununun müzakeresinde olduğu gibi bunu ben yap
tım, kabul edin gibi hisler duyuyorum. Bu gayet fe
nadır. Bunun zirine bir de mükellefiyeti nakdiye ma va-
zia lehinin haricine sarf edilemez denilsin. Çünkü 
şimdiye kadar tarik bedeli nakdisi olarak halkın 
ve bizim vermiş olduğumuz paralar bihakkın yola 
sarfedilmiş olsaydı şimdiye kadar madeni yol ya
pardık. (Öyle bir madde vardır sesleri) Yoktur efen
dim. Bunu tarik bedeli diye tahsil ediyoruz, bir 
kısmı maarife, bir kısmı bilmem nereye sarf edi
liyor. Yola yüzde yirmibeşini sarf etmiyoruz. Dolam
baçlı yollarla halktan para alacak zamanda değiliz. 
Maarife para lazımsa açıktana çığa vergi nisbetine 
yüzde yirmi beş zamla alabiliriz. Binaenaleyh bu fık
ranın buraya ilâvesini rica ederim. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim! Bendenizin arz edeceğim noktada hemen he
men Reşit Ağanın fikrine yakındır. Yol Mükellefi
yeti nakden dahi ifa ettirilebilir. Kaydından mecali-
si umumiye isterse nakden yaptırır, isterse bedenen 
manası çıkıyor. Bazı şahıslar vardırki bu vazifeyi 
bedenen ifa etmek imkânı yoktur. Geçen maddelerde 
altmış yaşındaki bir kimseyi de bununla mükellef 
tutunuz. Halbuki bu adam bedenen çalışamaz, para 
verir. Aynı zamanda vücudu zayıf nahif olanlarda 
bedenen ifa edemez. Para verir. Onun için ifa etti
rilebilir yerine (Yol mükellefiyeti nakden dahi ifa 
edilebilir) olsun. Çünkü «Ettirilebilir» kaydı doğru 
olmaz. (Hayır sesleri) 

SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim! Kanunun 
ikinci maddesinde görüşülmüştür ki, bu kanunun ka
biliyeti tatbikiyesi pek azdır. Bu madde o kabiliyeti 
tatbikiye noksanlığını ikmal eden gayet iyi bir madde
dir ve bu maddenin sayesinde bu kanun yüzde yetmiş, 
seksen derecesinde muvaffakiyetle tatbik edilecektir. 
Şüphesizdirki bu hakikat gayet bahirdir. Teşrihe lü
zum yoktur. Yalnız bir noktayı izah edeceğim. Ta-
ki ilerde bir ihtilâf zuhura gelirse zabıtlara müracaat 
edilerek o endişe ret edilsin. Bu maddenin sarahati 
çok vasidir. Bu kanun mükellefiyeti Nakdiye Kanu
nu değil, Mükellefiyeti Bedeniye Kanunudur. Bu nok
ta üzerinde çok münakaşa yaptık. Belki hariçte bu 

kanunu tatbik edecek olanlar, aslının ruhunun, mü
kellefiyeti bedeniye olduğu fikrine zahip olurlar. Bu
nun için bu madde ile alâkadar olanlar bilmelidirki, 
köylüler, «Biz mükellefiyeti bedeniye ile mükellef 
olmak isteriz, nakti ile istemeyiz» demiş olsalar dahi, 
Meclisi umumi lüzum görüp hükmettiği takdirde 
mükellefiyeti nakdiyedir. Bunu arz ederim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Tadil teklif * 
leri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin birinci fıkrasının şu suretle 

tadilini teklif ederim: 
Yol Mükelle fiyeti nakden dahi ifa edilebilir. 

Kastamonu 
Halit 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddede yol mükellefiyetini dahi nakden 

ifa ettirilebilir yerine yol mükellefiyetinin nakden ifa 
edecek eşhas yazılmasını teklif eylerim. 

Malatya 
Reşit 

REŞİT AĞA (Malatya) — Takririmi izah ede
ceğim. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Mazbata Muhar
ririne bir sual soracağız. 

REİS — Sual vakti geçti. 
REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Bu madde 

aynen böyle kabul edilirse meclisi umumilere salâhi
yet verilmiş olur. iyiya sesleri) Müsaade buyurunuz. 
Meclisi umumiler eğer yol yaptırmış olsaydı; şimdiye 
kadar bir çok yol yapılmak lâzım gelirdi. Elli seneden 
beri idarei hususiyelerin hangi bir yolu yaptığını gös
terebilir misiniz? Meclisi umumiler valilerin Riyase
ti altındadır. Tamimen arz etmiyorum, kısmı azamı 
valinin ağzından ne çıkarsa keramet buyurdunuz di
yen takımlardandır. (Haşa, yok sesleri) hapsediyorlar. 
Meclisi umumiler nakden alınmasına hükmedecektir, 
Kazalar yine vilâyete gönderecektir. Vilâyet kazaların 
parasıni, vilâyete sarf edecektir. Kazalar yine boş ka
lacaktır. Öteden beri idarei hususiyeler hangi yolu 
yapmış ise gösteriniz. Her nerede yol yapılmışsa ame-
lei mükellefe usulüyle yapılmıştır. Samsun - Sivas 
yolunu Halil Rifat Paşa yaptırmış Diyarbekir yolunu 
keza. Hep bunlar mükellefiyeti bedeniye usulüyle 
yapılmıştır. Efendiler! Hiç bir vakit idarei hususiye
ler yol yaptırmamıştır. Emsali mesbuktur. Vilâyet 
meclisi umumilerine salâhiyet verirseniz bu yanlış 
olur. Rica ederim, Takririmin kabulünü istirham 
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ederim. Zannederim bu madde yanlıştır. Tashihini 
rica ederim., 

REİS — Efendim! tzmit Mebusu İbrahim 
Beyin takriri vardır, okunacaktır. 

Makamı Riyasete 
Altıncı maddedeki (ettirilebilir) kelimesinde sehvi 

mürettip vardır. Çünkü aslı (edilebilir) dir. Ona göre 
tashihini teklif ederim. 

izmit 
İbrahim 

RElS — Aslına baktım. Ettirilebilir diyor. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen 

söylesin. Mefhum yanlıştır. 
REİS — Kastamonu Mebusu Fuat Beyin takriri 

vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin başına yol mükellefiyetinin be

denen ifa etmeyenlerden nakden ifa ettirilir ve zirine 
mükellefiyeti nakdiye mavuzıa lehinin harcı sarf edile
mez fıkralarının ilâvesini teklif ve kabulünü rica ey
lerim. 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

REİS — Erzurum Mebusu Raif Efendinin, İs
tanbul Mebusu Hamdi ve Elâziz Mebusu Mustafa 
Beylerin; takrirleri okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Madde : 6 — Yol mükellefiyeti nakden dahi ifa 

edilebilir. Maddenin birinci fıkrasının balâdaki veç
hile tadilini teklif eylerim. 

3 Kânunusani 1341 
Erzurum 

Raif 

Riyaseti Celileye 
Ziirdeki fıkranın maddeye ilâvesini teklif eylerim. 

İstanbul 
Hamdi 

(Fıkra: 
Memurlarla mütekaitlerden alınacak yol parası 

senelik maaşlarının ikisini tecavüz edemez.) 
Riyaseti Celileye 

Altıncı maddedeki (yol teklifi nakden dahi ifa et
tirilebilir. Bu takdirde) ye kadar ibare zaittir. Tayye-
dilmesini teklif ederim. 

Elâziz Mebusu 
Mustafa 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Vilâyet meclisi umu-
milerince kelimesinden başlasın. 

REİS — İstanbul Mebusu Yusuf Beyin, takriri 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin tayyını teklif ederim. 

İstanbul 
Yusuf Akçora 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Müsaade 
buyurursanız takririmi izah edeyim. Arkadaşlar! Ni
tekim şimdi Reis Paşa Hazretleri buyurdular. Esa
sında bu, (ettirilebilir) dir; (edebilir) değildir. Ettiri
lebilir denildiği takdirde aşağıdaki yedinci madde ile 
zahiren bir tezat teşkil etmezse de esasta bir tezat 
vardır. Onu arz edeceğim. Altıncı maddede salâhiyet 
meclisi umumiye verilmiştir. Yedinci maddede ise 
nakdi veyahut bedeni mükellefiyetin tercihi efrada 
verilmiştir. Altıncı maddede efrada verilmemiştir. Bu 
madde mucibince yol mükellefiyeti nakden dahi 
ifa ettirilebilir ve ettirilmesine Meclisi Umumi karar 
verecektir. Meclisi Umumi karar verince bütün ken
di mıntıkasında bulunanlardan nakden alacak demek
tir. Bu takdirde artık efratta tercih salâhiyeti kal
mıyor. Halbuki kalması lâzımdır. Çünkü bunun ru
hunda bir nev'i mecburiyeti mükellefiye vardır. Na
sıl ki, bazı askerler için mecburi mükellefiyet oldu
ğu halde para ile istisna kabil oluyor, öylece bunlar
dan bazılarına yedinci maddede bahsedildiği veçhile 
istisna hakkı verilecektir. Bu istisna hakkını kullanıp 
kullanmamak, o efradın arzusuna tabidir. Yalnız onu 
takarrür ettirecek Meclis olabilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Miktarım 
takarrür ettirebilir. 

YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Evet mik
tarını tasarruf ettirir. Binaenaleyh altıncı maddede, 
bedenen ve nakden ifa ettirebilir dedikten sonra ye
dinci maddede bu meseleyi tavzih etmelidir. Yani ye
dinci maddede efrattan hangisi nakden ve hangisi 
bedenen bu vazifeyi ifa edeceği taayyün ettikten son
ra meclis nasıl takarrür ettirecektir. Nasıl ifa ettire
cektir. Onu yedinci maddeye koymak lâzımdır. Taki 
esasta tezat olmasın. Binaenaleyh altıncı maddenin 
tayyını teklif ediyorum. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Filvaki burada bir tezat hasıl oluyor. O tezat «et
tirilebilir» şeklinde yazıldığından imbeas ediyor. En
cümende konuşuldu. «Edilebilir ihtiyari bir şekil
dedir. Burada mecburiyet tahtında «edilebilecek» bir 
şekilde «ettirilebilir» şekli girmiştir. Bu nasılsa gözü
müzden kaçmıştır. Ya sehvi mürettip olmuş veya as-A 
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lında varmış. «Edilebilir» olacaktır. (Bravo sesleri) 
«edilebilir» olduktan sonra tezat kalmıyor. Sonra bu
yurdular ki, «ettirilebilir» de kaldırılacak olursa bi
rinci madde yani bundan evvelki maddeye lüzum kal
maz dediler ama yine lüzumu vardır. Çünkü bu tak
dirde vilâyet meclisi umumilerince amele yevmiyesi.. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Bu takdir 
nedir? 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Yalnız ettirilebilir şekline konacak olursa mesele ta
mam olmuş olur. Aynen kabulünü rica ederim. 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Paşa Ha*. 
retleri! Bugün arz ettim ki, takrirler okunurken maz
bata muharrirleri encümen namına çıkıp katiyen iza
hat veremezler. 

REİS — Riyasetin vazifesine müdahale etmeyiniz! 
Efendim, tay takrirleri vardır. 

(Yusuf Akçora Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın.. Almayanlar lütfen el kaldır
sın.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Aynı mahiyette olan takrirlerde vardır. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Kendisi bile el kal

dırmadı. 

Elâziz Mebusu Mustafa ve Kastamonu Mebusu 
Halit Beylerle Malatya Mebusu Reşit Ağanın takrir
leri de vardıra 

(Kastamonu Mebusu Halit Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

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

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Zaten Encü
menin talebi de budur. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Reis Paşa 
Hazretleri! Bendenizin takriri iki fıkrayı ihtiva ediyor. 

REİS — Efendim! Mehmet Beyin takririnde iki 
fıkra vardır. Birinci fıkra nazarı dikkate alınmıştır. 
İkinci fıkrayı (gelecek maddelerde o vardır sesleri) 
Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Almayanlar lüt
fen el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(İstanbul Mebusu Hamdi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

(Fıkra : 
Memurlarla mütekaitlerden alınacak yol parası 

senelik maaşlarının yüzde ikisini tecavüz edemez.) 

HAMDİ BEY (İstanbul) — Müsaade buyurulur-
sa izah edeyim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O birinci 
maddede vardır. 

HAMDİ BEY (İstanbul) — Mükellefiyeti nakdiye 
ile mükellefiyeti bedeniye arasındaki farkı izah etmek 
istiyorum. Bu maddede geçen mükellefiyeti nakdiye 
meselesi 2 - 1 5 lira maaş alan memura tatbik edil
mek lâzım gelirse alel husus büyük şehirlerde yani 
İstanbul Ankara gibi amele yevmiyesinin üç lira oldu
ğu yerlerde (12) gün ise mükellefiyeti nakdiye (63) 
lira eder. 2 - 1 5 lira alan bir memur senevi maaşının 
onikide birini yahut onikide ikisini nasıl tediye eder. 

Eğer bu memur mükellefiyeti bedeniyesini ifa et
mek isterse 12 gün çalışmasına memuriyetinden mü
saade edecek misiniz? Ve müçtemian çalıştıklarına 
göre devairidevleti tatil mi edeceğiz? Pek rica ede
rim bu nokta biraz tetkik buyurulsun. 

REİS — Efendim! Söz bitmiştir. Hamdi Beyin 
takririni nazarı dikkate alanlar el kaldırsın.. Nazarı 
dikkate almayanlar el kaldırsın.. Nazarı dikkate alın
mamıştır. Şimdi maddeyi encümenin de kabul ettiği 
veçhile «edilebilir» şeklinde tashih ettik. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Madde okun
sun. 

Madde 6. — Yol mükellefiyeti nakden dahi ifa 
edilebilir. Bu takdirde vilâyet meclisi umumilerince 
her sene mahalli amele yevmiyesi miktarı vasatisin
den dûn olmamak üzere tayin edilecek bedeli nakdiyi 
eyyamı mükellefiyetine göre mecalisi umumiyece tes
pit edilecek aylarda iki taksitte tediye etmek lâzım
dır. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Maddenin 
şekli hazırına nazaran (bu takdirde) ifadesine lüzum 
yoktur. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Doğrudur 
(Bu takdirde) kelimesine lüzum yoktur. Bu tabir in
dirilebilir. Kelimesine göredir. Mükellefiyeti nakdiye 
bulunanlar için demek lâzımdır. Çünkü maddenin 
başı nihayeti tutmuyor. (Gürültüler). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu lâyi
hanın hiç bir maddesi doğru değildir. (Handeler) 
değildir, değildir, değildir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Tekrar yazmak icabederse takrir vereyim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, fil
vaki ikinci maddesi tasrih ediyor. 
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YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Bulunacak
lar için, dedi. Onu tasrih etmiyor. Başkadır efendim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bir takdirde 
vilâyet mecalisi umumileri deyince güyaa bir vilâyet 
dahilinde ve o vilâyetin bilumum mükellefiyeti nak
den ifayı vazife etmek mknası çıkıyor. Buna mahal 
kalmamak için (Bu takdirde) yi kaldırıyoruz. (Mü
kellefiyeti nakden ifa edenler için). 

YUSUF AKÇORA BEY'(İstanbul) — Hah o va
kit olur. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Tekrar ediyo
rum (mükellefiyeti nakden ifa edenler için meclisi 
umumiler) işte bu kadarla daha ziyade vuzuh ifade 
ediyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Etmek iste
yenler diyelim. Edeceklerden bir mâna çıkmıyor. 

REİS — Efendimi Encümenin teklifi veçhile ya
pılan tashihattan sonra madde tekrar okunacaktır. 

Madde 6. — Yol mükellefiyeti nakden dahi ifa 
edilebilir. Mükellefiyetlerini nakden ifa etmek istiyen-
ler için, vilâyet meclisi umumilerince her sene ma
halli amele yevmiyesi miktarı vesatisinden dûn olma
mak üzere tayin edilecek bedeli nakdiyi, eyyamı mü-* 
kellefiyete göre mecalisi umumiyece tespit edilecek 
aylarda iki taksitte tediye etmek lâzımdır. (Muvafık 
sesleri.) 

REİS — Efendim! Tashih edilen altıncı maddeyi 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler eı kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müzakere
ye devam edelim henüz saat beş. 

REİS — Efendim! Pazartesi günü öğleden sonra 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat: 4.55 
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