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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — SUALLER 

1. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Tıp 
Fakültesinin Haydarpaşa'dan İstanbul'a nakli es
babı hakkında Maarif Vekâletinden suali. 30 

2. — Rize Mebusu Ali Beyin; 6 Şubat 1340 
tarihli Kanunun dördüncü maddesi mucibince 
Rize'de tespit edilen Gars mıntıkası miktarına 
vesaireye dair Ziraat Vekâletinden suali. 30 

3. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Erme
ni komitelerinden gizli olarak Türkiye'ye dahil 
olan bazı eşhas hakkında Hariciye ve Dahiliye 
vekâletlerinden suali. 32 

4. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin; Bayezit 
vilâyeti dahilindeki bazı kazaların mahkemeleri
ne dair Adliye Vekâletinden suali. 32 

5. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; 
Orduda daimi küçük zabitan istihdamına dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinden suali. 32 

3. — EVRAKI VARİDE 30,51 

Teklifler 30 
1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 

Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muha-
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kematı Cezaiye Kanunlariyle Sulh ve İcra Ka
nunlarının bazı mevadını muaddil 21 Mart 1340 
tarihli kanunun kırkbirinci maddesinin tadiline 
dair teklifi kanunisi. (2/414) 30 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; muamelâ
tı kırtasiyenin hattı askarişine tenzil ve müra
caat ve takibi şikâyet kalemi teşkili hakkında 
teklifi kanunisi (2/415) 30 

Mazbatalar 30 
1. — Saruhan Mebusu Kemal ve Ethem 

Beylerin; inşaatta müstamel kereste vesair me-
vaddın gümrük resminin tenzili hakkında 
(2/409) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası. 30 

2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun 138 nci 
maddesinin tadili hakkında (2/408) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 30 

3. — Van Mebusu Hakkı Bey ve dört refi
kinin; Hakkâri'den Van'a, Van'dan Erzurum'a 
müntehi tarikin Bayezit'le Erzurum meyanın-
daki şoseye Eleşkirt'te iltisak etmek üzere turu-



t : 33 7 . 1 . 1341 C : 1 

Sayfa 
ku umumiye meyanına ithali hakkında (2/410) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 30 

Tezkereler 30 
1. — Beykoz civarında denizden doldurulan 

mahallerin bedelâtı misliyelerinin itası hakkında 
Standortovil gaz şirketi tarafından vukuu bulan 
müracaat üzerine Hazineyle şehiremaneti arasın
da mütehaddis ihtilâfın halline dair Başvekâlet
ten mevrut tezkere (3/349) 30 

2. — Jandarma sınıfına mensup ondört zatın 
takdirname ile taltifine dair Başvekâlet tezke
resi (3/350) 30 

3. — Kavanin ve nizamatın usulü neşir ve 
ilânı hakkında 18 Mayıs 1327 tarihli kanun ile 
Heyeti Vekilenin 29 Temmuz 1339 tarihli karar
namesi mümkünüttelif görülememekte olduğun
dan tefsiri hakkında Divanı Muhasebat Riya
setinden mevrut tezkere (3/351) 30 

4. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun yirmiikinci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/352) 30 

5. — Gümrük Tarifei umumiyenin üçyüzalt-
mışbeşinci numarasının tefsiri hakkında Başve
kâletten mevrut tezkere. (3/353) 30 

Takrirler 31,51 
1. — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; İs

tanbul Süt müstahsilleri cemiyetine Ziraat Vekâ-
yetince ve Ziraat Bankasınca muavenet ifa 
edilmesi temenniyatına dair takriri (4/112) 31 

2. — Rize Mebusu Ali Beyin; Hopa kazasında 
bir rüsumat ambarı inşasının 1341 bütçesinde na
zarı dikkate alınmasına dair temenni takriri. 
(4/113) 31 

3. — Kayseri Mebusu Halit Beyin; Londra 
sefaretine otomobil tahsisi temenniyatına dair 
takriri. (1/111) 31 

4. — Afyon Karahisar Mebusu İzzet Ulvi 
Beyin; Ruznamede bulunan ve Afyon Karahi-

Sayfa 
sar hareketzedegânı için ellibin liralık tahsisat 
itasına dair olan kanun lâyihasının müstacelen 
ve tercihan müzakeresi hakkında takriri. 31 

5. — Ziraat Vekili Gümüşhane Mebusu Ha
san Fehmi Beyin; Perşembe içtimainin pamuk 
mahsulüne arız olan haşeratın imhası hakkında
ki kanun lâyihasının müzakeresine hasr ve tah
sisine dair takriri. 51 

Azayı Kiram Muamelâtı 30 
1. — Urfa Mebusluğuna intihap olunan Re-

fet Beye ait intihap mazbatasının leffen takdim 
kılındığı hakkında Başvekâlet tezkeresi. 30 

2. — Bitlis Mebusluğuna intihap olunan Mu
hittin Nami Beye ait intihap mazbatasının lef
fen takdim kılındığı hakkında Başvekâlet tezke
resi. 30 

3. — Gümüşhane Mebusluğuna intihap olu
nan Cemal Hüsnü Beye ait intihap mazbatası
nın leffen takdim kılındığı hakkında Başvekâ
let tezkeresi. 31 

4. — Diyarbekir Mebusluğuna intihap olu
nan Cavit Bey hakkında üçüncü Şube mazba
tası. 31 

5. — Siverek Mebusluğuna intihap olunan 
Halil Fahri Bey hakkında üçüncü şube mazba
tası. 31 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 32 
1. — 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefi

yeti nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Ta
lât Beyin turuku umumiye ve hususiyede amelei 
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi 
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve ame
lei mükellefe usulünün tatbikine dair kanun 
teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim Beyin 
tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi hak
kında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve Na
fıa Encümenlerinin müşterek mazbatası. 32 
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BtRÎNCt CELSE 

Bedi Müzakerat, Saat : 02,05 

REtSVEKİLİ : Refet Bey 

KÂTİPLER : Raf et Bey (Zonguldak), Ayni Bey (Bozok) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır. 

OTUZİKİNCİ İÇTİMA 

5. — Kânunusani 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zabtı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Evraki varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 35 
nci maddesine mütaallik Muvazenei Maliye Encüme
ni Mazbatası ile Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin Yol Kanunu unvanlı teklifi kanunisi hakkında 
Dahiliye Encümeni Mazbatası kıraat ve kabul olun
du. 

3 Mart 1340 tarihli kanunun yedinci maddesini 
muaddel teklifi kanunun reddine mütedair Lâyiha 
Encümeni Mazbatası kıraat ve ret edildi. 

Niğde Mebusu Ata Beyden inhilâl eden azalığa 
diğer bir zatın intihabına. dair Memurin Muhakemat 
Encümeni Riyaseti Tezkeresi kıraat ve Karesi Me
busu Haydar Adil Bey Vekâleten intihap olundu. 

Bahriye Vekâleti teşkilinden dolayı teşekkürü ha
vi İstanbul Ticaret Odası Riyasetinden ve Meclisi 
Umumilerinin inikat ettiğine dair bazı vilâyetlerden 
mevrut telgrafnamelere Divanı Riyasetçe cevap itası 
tensip edildi. 

Recep Beyin istifası ile inhilâl eden Dahiliye Ve
kâletine Tekirdağ Me*busu Cemil Beyin intihap edil
diğine dair Riyaseticumhurdan mevrut telgrafname 
kıraat olundu. 

Rakının bira ve likör meyanına dahil olmadığı 
hakkındaki Adliye Encümeni Mazbatasının müstace-
len ve tercihan müzakeresine dair Kastamonu Mebu
su Halit Beyin takriri kıraat ve mezkûr mazbatanın 
pamuk mahsulüne arız olan haşeratın imhası hakkın
daki kanun lâyihasından sonra müzakeresi kabul edil
di. 

Badehu emlâki milliyeden addolunan saraylardaki 
eşyaya dair Trabzon Mebusu Muhtar ve bazı vilâ
yetlerde haşarat yapmış olan çekirgeler hakkında Di-
yarbekir Mebusu Zülfü Beylerin suallerine Maliye 
Vekili Abdülhalik ve Ziraat Vekili Hasan Fehmi 
Beyler tarafından verilen cevaplar istima olundu. 

Mütaakiben Tarik Mükellefiyeti hakkındaki ka
nun lâyihasının müzakeresine geçilerek yedinci mad
de müzâkere ve tadilen kabul edildikten sonra bera-
yı teneffüs celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Tarik Mü
kellefiyeti lâyihai kanuniyesinin müzakeresine devam 
olundu ve cereyan eden müzakere neticesinde seki
zinci madde aynen, dokuzuncu madde tadilen kabul 
ve onuncu madde nazarı itibara alman takrirlerle 
birlikte, Encümene iade edildi ve mütaakiben Çar
şamba günü içtimaa edilmek üzere celse tatil olun
du. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında söz iste
yen var mı efendim? 

Zabtı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 
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2. — SUALLER 

; . — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Tıp Fa

kültesinin Haydarpaşa'dan İstanbul'a nakli esbabı 

hakkında şifahi sual takriri. 

REİS — Maarif Vekâletine havale edilmiştir. 

2. — Rize Mebusu Ali Beyin; 6 Şubat 1340 ta
rihli kanunun dördüncü maddesi mucibince Rize'de 
tespit edilen Gars mıntıkası miktarına vesaireye dair 
şifahi sual takriri. 

REİS — Ziraat Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; Usu

lü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muhakematı Ce
zaiye kanunları ile Sulh ve Ceza Kanunlarının bazı 
mevaddını muaddil 21 Mart 1340 tarihli kanunun 
kırkbirinci maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi 
(2/414) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; muamelâtı kır

tasiyenin haddi asgarisine tenzil ve müracaat ve tah
kiki şikâyat kalemi teşkili hakkında teklifi kanunisi 
(2/415) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar 

1. — Saruhan Mebusu Kemal ve Ethem Beyle
rin; inşaatta müstamel kereste vesair mevaddın güm
rük resminin tenzili hakkında (2/409) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; İda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 138 nci maddesi
nin tadili hakkında (2/408) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
Mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 
3. — Van Mebusu Hakkı Bey ve dört refikinin; 

Hakkâri'den Van'a, Van'dan Erzurum'a müntehi ta
rikin Bayazit'le Erzurum meyanındaki şoseye Eleş
kirt'te iltisât etmek üzere turuk umumiye meyanında 
ithali hakkında (2/410) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
Mazbatası. 

REİS — Nafia ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Beykoz civarında denizden dolduran mahal

lerin bedelâtı misliyelerinin itası hakkında Standartoil 

Gaz Şirketi tarafından vuku bulan müracaat üzerine 
Hazine ile şehremaneti arasında mütehaddis ihtilâfın 
halline dair Başvekâletten mevrut tezkere. (3/349) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Jandarma sınıfına mensup ondÖrt zatın tak

dirname ile taltifine dair Başvekâlet tezkeresi (3/350) 
REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 

ediyoruz. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Dahiliye Encümenine 

de. 
REİS — Peki oraya da. 

3. — Kavanin ve nizamatın usulü neşir ve ilânı 
hakkındaki 18 Mayıs 1327 tarihli kanun ile Heyeti 
Vekilenin 29 Temmuz 1339 tarihli kararnamesi müm-
künüttelif görülmememekte olduğundan tefsiri hak
kında Divanı Muhasabat Riyasetinden mevrut tezke
re (3/351) 

REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale edilmiştir. 

4. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun yirmiikinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ-
leten mevrut tezkere (3/352) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine veriyo
ruz. 

5. — Gümrük tarifei umumiyesine mütedair 10 
Mart 1332 tarihli kanuna mevrut tarifei umumiyenin 
üçyüzaltmışbeşinci numarasının tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/353) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine veriyo
ruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Ur fa Mebusluğuna intihap olunan Refet Be

ye ait intihap mazbatasının leffen takdim kılındığı 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — İkinci Şubeye veriyoruz. 
2. — Bitlis Mebusluğuna intihap olunan Muhit

tin Nami Beye ait intihap Mazbatasının leffen tak
dim kılındığı hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS —• İkinci Şubeye veriyoruz,. 
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3. — Gümüşhane Mebusluğune intihap olunan 
Cemal Hüsnü Beye ait intihap Mazbatasının lehfen 
takdim kılındığı hakkında Başvekâlet Tezkeresi. 

REİS — Beşinci Şubeye veriyoruz. 
4. — Diyarbekir Mebusluğuna intihap olunan Ca

vit Bey hakkında üçüncü şube mazbatası. 
REİS — Okunacaktır:. 

Riyaseti Celileye 
Ziya Gökalp Beyin irtihali ile inhilâl eden Diyar

bekir Mebusluğuna intihap edilen Cavit Beyin maz
bata intihabiyesi Şubemizce bittetkik muameleyi in-
tihabiyenin muvafıkı kanun olduğu kabul edilmekle 
Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Elâziz Karahisari Şarki 
Naci ismail 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 16 ncı maddesinde 
(Meclise iltihâk eden azayı kiramın hemen tahlifi ic
ra edilir) deniyor. Halbuki arkadaşlarımız, bir haf
tadır aramızda bulunuyor. Daha tahlifi icra edilmedi. 

REİS — Mazbataları tasdik edildikten sonra ta
biî tahlifleri icra edilecektir. 

Efendim! Cavit Beyin Mebusluğunu kabul bu
yuranlar el kaldırsın... Kabul buyurmayanlar el kal
dırsın... Cavit Beyin Mebusluğu kabul edilmitşir 
efendim. 

5. — Siverek Mebusluğuna intihap olunan Halil 
Fahri Bey hakkında Üçüncü Şube Mazbtası. 

RElS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Cudi Paşanın irtihali ile inhilâl eden Siverek Me

busluğuna intihap edilen Halil Fahri Beyin mazbata
yı intihabiyesi şubemizce bittetkik muameleyi intiha-
biyenin muvafıkı kanun olduğu kabul edilmekle He
yeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Elâziz Karahisari Şarki 
Naci İsmail 

REİS — Efendim! Halil Fahri Beyin, Mebuslu
ğunu kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul buyur
mayanlar el kaldırsın... Halil Fahri Beyin Mebuslu
ğu kabul edilmiştir. 

Takrirler 
/ . — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; İstanbul 

Süt müstahsilleri cemiyetine Ziraat Vekâletince ve Zi
raat Bankasınca muavenet ifa edilmesi temenniyatına 
dair takriri. (4/112)^ 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
2. — Rize Mebusu Ali Beyin; Hopa kazasında bir 

rüsumat ambarı inşasının 1341 bütçesinde nazarı dik
kate alınmasına dair temenni takriri. (4/113) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3. — Kayseri Mebusu Halit Beyin, Londra Sefa
retine otomobil tahsisi temenniyatına dair takriri 
(1/111) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
4. — Afyon Karahisar Mebusu İzzet Ulvi Beyin; 

ruznamede bulunan ve Afyonkarahisar hareketzede-
gânı için ellibin liralık tahsisat itasına dair olan ka
nun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresi 
hakkında takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Afyonkarahisar hareketzedegânı için (ellibin) lira

lık tahsisat itası hakkındaki lâyihai kanuniye Meclisi 
Âlinin ruznamesindedir. Hasbelmevsim felâketzede 
ahalinin muztarip ve muhtaç bir halde bulunduğu 
vareste'i arz olduğundan bu baptaki lâyihai kanuni-
yenin müstacelen müzakeresini teklif ve rica eylerim. 

5 Kânunisani 1341 
Afyonkarahisar Mebusu 

İzzet Ulvi 
REİS — Efendim! Evvelemirde müstacelen mü

zakeresini reyi âlinize koyacağım. Müstacelen müza
keresini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
buyurmayanlar el kaldırsın.,. Kabul edilmemiştir. 
Efendim. O halde tercihan müzaresini reye koymaya 
hacet yoktur. 

İZZET ULVİ BEY (Afyon Karahisar) — Anlaşıl
madı efendim! Her halde Meclisi Âli felâket karşı
sında şefkatini izhar eder. Tekrar reye koyunuz! 
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2. — SUALLE 

REİS — Suallere geçiyoruz. 
3. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Ermeni 

komitelerinden gizli olarak Türkiye'ye dahil olan bazı 
eşhas hakkında Hariciye ve Dahiliye Vekâletlerinden 
suali. 

REİS — Vekil Beyler yoktur gelecek celsede ya
parız. 

4. — Bayazit Mebusu Şefik Beyin; Bayazit Vilâ
yeti dahilindeki bazı kazaların mahkemelerine dair 
Adliye Vekâletinden suali. 

1. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numaralı Ka
nun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin turuk 
hususiye ve umumiye de amelei mükellefe usulünün 
tatbikine dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebu
su Feridun Fikri Beyin, Tarik Mükellefiyeti nakdiye-
sinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün tatbikine 
dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim 
Beyin, Tarik Mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi 
hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve Nafia 
Encümenlerinin müşterek mazbataları 

REÎS — Efendim! Tarik Mükellefiyeti Kanunu
nun müzakeresine devam edeceğiz. Onuncu madde 
encümene iade edilmişti. Gelmiştir, okunacaktır : 

Madde 10. — Bedenî mükellefiyetini ifa için ge
lenlerden ikinci maddeye tevfikan tayin edilecek işle
rini ikmal edenler ifayı hizmet vesikasına kesbi istih
kak ederler. İşbu vesika mutemet ve fen memurları 
tarafından müştereken imza olunur. 

Köy veya mahalle itibariyle toptan gelenlerin 
mecmuuna nazaran iş gösterilmesi ve ikmalinde köy 
veya mahalle namına vesika verilmesi caizdir. 

Verilecek vesikalar bir cetvele kayıt ve mahallî 
hükümetine isal edilmek şarttır. Bu cetveller her senei 
içtimaiyede berayı tetkik Meclisi Umumilere arz olu
nur. 

REtS — Söz isteyen var mı efendim? 
HÜSEYtN RIFKI BEY (Edirne) — Köy veya 

mahallî itibari ile ifayı mükellefiyette her şahsın gel
mesi zaruri idi. Şimdi meselâ ellibeş yaşında bir ada
mın üç, dört tane evlâdı vardır, bunlar kendi arala
rında kararlaştırıp Hasan ve Hüseyin giderek hepsi
nin namına çalışırlar. Binaenaleyh her adam kendi 
mükellefiyetini ifa etmek için gelmesi lâzım mıdır? 

R (devam) 

REÎS — Adliye Vekili Bey teşrif etmemiştir, gele

cek celseye talik ediyoruz. 

5. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; or

duda daimî küçük zâbitan istihdamına dair Müdafaai 

Milliye Vekâletinden suali. 

REtS — Vekil Bey gelmediği için bunu da, talik 

ediyoruz. 

Yoksa bu suretle ibrazı teshilât edilerek köy namına 
ifayı mükellefiyet etmesi ile bütün mükellefler ifayı 
hizmet etmiş addedilirler mi? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Madde sarihtir. Dikkatle mütalâa buyuracak olursa
nız caiz olduğunu anlarsınız. Bunu mükellefiyetini 
ifa edeceğiz diye ferden gelerek çalışmak isteyenler, 
tayin edilecek iş esasına göre vazifelerini yaparlar. 
Sonra köy veya mahalle namına bir kısım halk mü
kellefiyetini ifa etmek için toptan gelerek iş isterlerse 
toptan iş gösterilir ve mükellefiyetlerini ifa ettikten 
sonra toptan vesika verilir ve mütaakıp fıkrada oldu
ğu gibi bir cetvele kayıt olunarak mahallî hükümete 
gönderilir. Binaenaleyh buyurduğunuz tarzda mecbur 
değildir. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Efendim! İkinci mad
de dikkatle mütalâa edilince görülüyorki nisabı mü
kellefiyet ne mücerret iştir, ne müstakilen zamandır. 
Belki zamanla mukayyet iştir. Her ikisinin memzucu-
dur. Yalnız bu onuncu maddede, «İkinci maddeye 
tevfikan tayin edilecek işleri ifa ederler.» deniyor. 
Halbuki ikinci madde; Meclisi Umumilerce tayin edi
lecek zamandan bahsediyor, işi zamana uydurmak 
mühendise ait bir meselesidir. Binaenaleyh, «İşlerini 
muayyen müddet zarfında ikmal edenler» demek da
ha musip olur. Ve her ciheti cami olur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bir sual 
soracaktım, mazbata muharriri Bey indi. 

REİS — Buyurun Mazbata Muharriri Bey! 
EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Mazbata 

muharririnden bir sual soracağım. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 

Rıfkı Bey biraderimizin maksadı şu idi: Beş nüfus
tan, beş mükelleften ibaret bir haneden ikisi beşinin 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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işini görür ise beş kişinin vesikası alınabilecek midir, 
yoksa her şahıs ayrı ayrı oraya giderek ifayı hizmetle 
mükellef midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Evvelâ hepsi mükelleftir. İş esasına kabul ettiğimiz 
takdirde dört evlâdı olanın dördü de gider çalışır ve 
ne yaptınlacaksa: meselâ taş kırılacak, yahut silindir 
çekilecek, bu iş dörde göre taksim edilmiş, fakat bu 
işi iki kişi görmüş olursa elbette hepsinin vesikala
rının tanzim edilmesi icabeder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zapta geç
sin ki, lâzım olur. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — .Ali, kendi 
yerine veliyi gönderirse velinin hizmeti kabul edile
cek midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Şahsen mükelleftir. İş esasını da kabul ediyorsunuz. 
Binaenaleyh iş yapılsın da ister bizzat kendisi çalışsın 
ister gönderdiği adam. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Mucibi te
reddüt olmamak için bir şey soracağım! Kırkbeş ve
ya elli mükellefi olan bir köyden üç kişi gönderirlerse 
hepsine ait işi yapmak şartı ile kabul ederler mi? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bu kabul 
edilmez. (50) kişilik bir işi (3) kişi elbette göremez. 
Ama dört kardeş olup da ikisi gider ve dört kişilik işi 
yaparlarsa bunlar başkadır. 

REİS — Buyurun Muhtar Bey! 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Başka söz isteyen 

yoksa söylemeyeceğim, dermeyan buyurdukları şey 
varit değildir. Mu mesele hakkında söyleyecektim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi reye 
koyuyorum. (Onuncu madde tekrar okundu) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Verilecek vesikalar bir cetvele kayıt ve mahallî hü
kümetine irsal olunur, deyince vesikaların da ma
hallî hükümetine getirilmesi lâzımdır gibi, bir mâna 
çıkıyor. Halbuki yalnız cetvel getirilmelidir. 

REİS — Encümen bir şey diyor mu? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Encümenin maddesi gayet sarihtir. Lütfen reye vaz 
buyurun. Heyeti Celile kabul eder zannederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Cetvel ile 
vesikanın ayrı ayrı gitmesi gibi bir mâna çıkıyor. 
Halbuki matlup cetvelin gitmesidir. 

REİS — Efendim! Maddeyi reye vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Encümen beşinci madde olarak bir 
madde teklif ediyor. Okunacaktır ve bu madde kabul 
buyurulduğu takdirde diğer maddelerin numaralarını 
tashih edeceğiz. 

Madde 5. — İnşa olunmakta olan hususi yollara 
sekiz saatten uzak bulunan köyler ahalisi, Meclisi 
umumilerin karariyle, nahiye yollarında çalıştırılabi
lir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Üçüncü maddenin 
tayyını Encümen teklif etmiştir. Dördüncü madde 
üçüncü, beşinci madde dördüncü ve bu madde be
şinci olacaktır. 

REİS — Maddenin tayyına dair bir şey gelme
miştir efendim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim' 
Üçüncü madde vardır ki, vesaiti nakliyenin mükelle
fiyeti hakkındadır. Malumu âliniz birçok takrirlerle 
bu madde encümene iade buyurulmuştur. Encümen 
uzun uzadıya tetkik etti. Kabiliyeti tatbikiyesini za
yıf gördü. Müşkülâtı mucip olacak onun için üçüncü 
maddeyi tay etti. Binaenaleyh üçüncü madde yok. 
Onu da Heyeti Celilenize arz ettik. Ondan sonra be
şinci maddede yol mükellefiyetine tabi olan eşhasın 
mükellefiyeti bedeniyesi bulunduğu vilâyet dahilinde
ki ikametgâhı muhitini nihayet sekiz saat tecavüz 
etmeyecektir. Bu da kabul olunmuştur. Bir mesele 
daha var. Sekiz saatlik muhitte yaptırılacak yol ol
mazsa ne yapacaktır? Nahiyesi dahilinde vazifesini 
ifa etmek mükellefiyeti ifa etmek için bir madde tek
lif ediyoruz. (Güzel sesleri) O madde beşinci madde 
oluyor. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Üçüncü 
maddeyi tay ettiğini Encümen ifade buyuruyor. Üçün
cü madde Heyeti Umumiyeye mal olmuştur. Bu tay-
yı heyeti umumiye kabul ediyor mu, etmiyor mu? 
Bunu reye koymak lâzımgelir. 

REİS — Efendim! Mazbata Encümenden gelince 
reye vaz ederiz, ondan sonra numaraları tashih ede
riz. Şimdi bu okuduğumuz maddeyi reye vaz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Yol mükellefiyeti muvazenei umu
miye ve hususiyeden maaş ve muhassasat alan bilcüm
le mükellef memurin ve müstahdemini devlete de 
şamil olup altıncı maddede zikir olunduğu üzere tak
sit zamanlarına tesadüf eden aylarda maaşlarından 
kat ve tevkif sureti ile nakden ifa ettirilir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar! Kabul 
buyurduğunuz takdirde Heyeti Celilenizden ufak bir 
ricam vardır. 
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«Yol mükellefiyeti muvazenei umumiye ve hu-
husiyeden maaş ve tahsisat alan bilcümle memurin» 
diyor. Halbuki bir çok mütekaidin vardırki, bunla
rın maaşatı 300 ilâ 400 kuruştur. Mümkün ise altı 
yüz kuruştan fazla maaş alanları bununla mükellef 
kılalım. Heyeti Celilenizden bunu rica ediyorum, bun
ların adedi pek azdır ve bunların mağduriyetini mu
cip olacaktır. (Onlara şümulü yoktur sesleri) Şümulü 
vardır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Memurin ve 
müstahdemin değildir onlar. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendiler! 
Bu kanunun alâmeti farikası müfrit bir müsavattır. 
O derecedeki bütün ömrünü dağ başında sekiz keçisi 
ile dokuz davarının arkasında geçiren bir çoban ki, 
yılda bir kere şehre gelir, bu kanunlarımızın istihdaf 
ettiği yollarından belki hiç geçmemiştir. Belki de hiç 
geçmeyecektir. Onunla üç dört tane çiftliği olan, fab
rikası olan arabaları, kamyonları olan ve yallarımı
zın belkemiğini kıran insanlar aynı mahiyette terak
ki edilmiştir. Yalnız memurin bahsine gelince bu kai-
dei umumiyeden tebaüt ediliyor. Acaba bunların halk 
üzerinde yapacağı süitesir hatıra gelmiyor mu? Bina
enaleyh bu hiç bir vakit doğru bir iş olmaz. Eğer yol 
yapmak vatanı vazife telâkki ediliyorsa herkese teş
mil edilmek lâzımgelir. Nasılki bir tüccar ve zengine 
zamanı gelince soruluyor. Mükellefiyetini bedenen mi, 
nakden mi yapacaksın diye. Binaenaleyh aynı veçhile 
bilâ istisna memurlara da mükellefiyetini nakden mi, 
bedenen mi yapacakları sorulmalıdır. Ancak bu za
man Zeki Beyin endişe ettikleri mahzur ortadan kal
kar ve kanunun alâmeti farikası olan müsavat gerek 
doğru veya yanlış bu şekilde de temin edilmiş olur. 
Halk da, memur olmayan bir sınıfa, gayri münasip 
bir muamele yapılmış olmaz. Bu noktayı nazardan 
bir tadil teklif ediyorum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Müsavat çok iyi bir şeydir. Fakat esasen 
serveti, iktidarı, istitaati olmayanlardan aynı miktar
da vergi alınacak olursa acaba müsavat mı olur? Yok
sa ademi müsavat mı olur? Biz zannediyoruz ki, bu 
hususta hesap ta yaptık, bazı mahallerde öyle müte
kait, mazul ve memur adamlar var ki maaşı aslileri 
on ilâ yedi buçuk, hatta beş liraya kadar iniyor. Bun
lardan eğer benden evvel burayı işgal eden muhterem 
hatip Beyefendinin dediği veçhile müsavatı arayacak 
olur ve onlara şu kanun mucibince oniki günlük ame
le ücreti verdirecek olursak birdenbire sene başında 
amele ücreti bir lira veyahut yetmiş beş kuruş olan 

yerlerde onlardan on, oniki lira tahsil etmiş olacağız 
ki, bir aylık maaşı bitmiş oluyor. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Ya alt
mış yaşında olan köylüden nasıl olur da alınır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Alt
mış yaşında olanlardan bahsetmiyorum. Kanunun 
birinci maddesini bendeniz de zatıâliniz kadar oku
dum, altmış yaşında olmaz da ellidokuz buçuk yaşın
da olur. Ellidokuz veyahut elli yaşında olur. Bunları 
nazarı itibara almak zannederim adalet prensibine 
daha ziyade muvafık olur ve sekiz dokuz arkadaşım 
işbu onbirinci maddeye son fıkra olarak şunun ilâ
vesini teklif ediyoruz ve sizin adalet hislerinizden bu
nun kabulünü istirham ediyoruz. Koyacağımız fıkra 
şudur : «Şu kadar ki muvazenei umumiye ve hususi-
yeden maaş ve muhassasat alan mükellef memurin ve 
müstahdeminin ve mütekaidinin ve mazulinin maaş
larından kat ve tevkif edilecek olan miktar maaşla
rının yüzde üçünü tecavüz edemez» Bu tarzda kabul 
olursa zannetmeyiniz ki büyük miktarda bir paradır. 
Yalnız zayıf olanlarına biraz adalet göstermiş olursu
nuz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim! Bedenen ifa
yı mükellefiyet esasını ya kabul ediyoruz ya etmiyo
ruz. Eğer ediyorsak köylü için ayrı, memur ve mü
tekait için ayrı olamaz. Bedenen bizzat ifayı mükellefi
yete muktedir olanlar arzu ederlerse giderler bedenen 
ifayı mükellefiyet ederler. İsterlerse nakden ifayı mü
kellefiyet ederler. Fakat memurlar için ayrı ve köy
lüler için ayrı bir usul kabul etmek, bu doğru olamaz. 
Müsavat olmaz. Memurin ve mütekaidin az maaş alı
yorlar. Memurin ve mütekaidin içerisinde yalnız ay
da beş lira maaş alanlar vardır, diyerek müsavatı ih
lâl edemeyiz. Acaba bu tarik mükellefiyeti senede on 
iki lira, yahut mahallin amelesinin yevmiyesinin ra
yicine göre on beş lira tutacak olursa niçin bundan 
memurin ve mütekaidin dûn maaşı aldıklarından do
layı istisna edilsin. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — İs
tisna edilmiyor. İstitaati haricinde bir para istenmesin 
diyoruz. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Bugün bir mütekait 
beş lira maaş alırsa o da gider bedenen ifayı vazife 
eder. Çünkü köylülerden öyle adamlar vardır ki, on
lar da senede altmış lira çıkaramazlar. Mahaza bir 
aileyi beslemek mecburiyetindedirler. Bendeniz mü
savat haricinde bir esas kabul edilmesine kattiyen ta
raftar değilim. Bu köylüye pek süitesir eder. Binaen
aleyh Heyeti Celilenize köylü hakkında ne tatbik edi-
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lecekse memurin ve mütekaidin hakkında da aynı j 
muameleye karar verilmesini talep ederim. Biri cenne
te, diğeri cehenneme olmaz. 

AHMET HlLMt BEY (Kayseri) — Efendim! Na-
sılki, memurlar arasında maaş itibariyle fark vardır. 
Millet arasında da, memur olmayan arasında da azim 
fark vardır. Çok zengin vardır, fakir vardır, mütavas- I 
sıt vardır. Velhasıl 8 - 1 0 derece veyahut namahdut 
derecede milletin efradı arasında fark vardır. I 

Onların hepsini aynı derecede mükellefiyete tabi 
tutuyoruz, yaptırıyoruz. Gideceksin bedenen altı gün I 
çalışacaksın veyahut altı gün yevmiyesi ne ise onu I 
vereceksin. I 

Sonra memurlara geliyoruz. Bunlara gelince; bun- I 
ların içinde mütekaidi vardır. Mazulü vardır, az ma- I 
aslısı vardır, çok maaşlısı vardır, (Mebuslar da tabi 
mi sesleri) bendeniz bunda bir mantık görmüyorum. I 
Altı günlük yevmiyeyi verecektir. Şayet altı yevmiye- I 
yi veremeyen mazul ve mütekiat varsa nasıl ki efra- I 
di millet çalışıyor, icabında bunların da yolda yapa- I 
cağı iş vardır. Bunun kitabet veya bunun üzerinde I 
nezaret işi vardır veyahut odacıdır. Odacı bedenen I 

. çalışabilir. Binaenaleyh kanunda bizim koymuş oldu
ğumuz madde gayet muvafıktır. Millet arasında mü- I 
terakki ve mütefavit vergi kabul edilse idi o vakit me- I 
murları da o noktayı nazara göre düşünmek lâzımdı. 
Alelıtlak maddeyi kabul ederiz. Diğer zenginlerin 
nasıl ki başka vergisi vardır. Zenginlerin temettü j 
vergisi vardır. Ağnamı vardır, Ağnam vergisi. Aşarı j 
vardır, aşar vergisini verir. Mütekaidin de ayrıca ti
careti olabilir veyahut herhangi bir noktayı nazarda 
siai maliyesi vardır. Onu ifa edecek bir vaziyeti var
dır. Binaenaleyh maddenin aynen kabulü ile bu tarz
da mükellefiyetin tatbikini rica ederim. (Muvafık ses- I 
leri) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Bey! Söz istiyorum. 

KEMAL BEY (Adana) — Mebuslar da dahil mi
dir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Tabiatı ile 
dahildir efendim. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Muvazenei 
umumiye veyahut hususiyeden maaş ve muhassasat 
alan, deniliyor. Acaba belediyeler ve muhasebei hu- I 
susiye de dahil midir, değil midir? Bunun tashih edil- I 
mesi lâzımdır. (Değildir sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Onlar ame
le sınıfıdır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Belediye, 
muvazenei hususiyeye şüphesiz dahil değil, fakat... | 
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BESİM BEY (Mersin) — İşitmedim, lütfen tek
rar buyurunuz! 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Belediye Mu
vazenei Hususiyeye dahil olmamakla beraber kanu
nun mükellefiyeti dahiline elbette dahildir. 

BESİM BEY (Mersin) — Hususiye kaydı orada 
mündemiç midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Belediye büs
bütün ayrı hususi bir meslektir. Bunlar müntehaptır. 
Bunlar memuru kastediyor. Halbuki onlar memurun 
haricinde bir sınıftır. 

BESİM BEY (Mersin) — Yol mükellefiyetine da
hil değil midir? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Akçaraoğlu Yusuf Beyin izahatına mukabil izahatı
nız tamamiyle kendi aleyhine çıkıyor. Sükût etmek 
istedim fakat sükûtumu ihlâle mecbur oldum. Buyur
dunuz ki, memurlar arasında fark değil ahali ara
sında fark vardır. En çok zengin vardır en çok fakir
lerde vardır. Binaenaleyh bendenizin artan yergi de
diğim sizin tekâlifi müterakkiye dediğiniz esası niçin 
bu tarik mükellefiyetinde de tatbik etmiyorsunuz? 
Çünkü ben Hilmi milyoner Hilmi, diğeri fakir Hil
mi'dir. Yirmibeş, yüzbeş kadar fazla yol eskitirim. 
Benden yüz beş daha fazla vergi almanız lâzımdır. 
Bu hususa dair ne dersiniz? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Bu
nun münakaşası daha evvel geçmiştir. O vakit denil
mişti ki, zenginin ayrıca birçok vergisi vardır. Bu
nun, vereceği daha bir çok vergi vardır. Bu, doğru
dan doğruya yola taallûk eden bir mükellefiyettir. 
Bütün vatandaşlara siyyanen tatbik ediliyor. Bina
enaleyh burada müterakki vergi esası kabul edilemez 
denmişti. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu iza
hatınızda kendi aleyhinize çıktı. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Olabilir. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim! Memu
rin ve mütekaidinin istisnası için otuz birinci içtima-
ınızda İstanbul Mebusu Muhteremi Hamdi Beyefen
di bir takrir vermişti. O takriri Heyeti Celileniz ret 
etmiştir. Binaenaleyh bu, reddedildikten sonra her 
bir madde geldikçe memurlar ve müteakitlerden bah
setmek doğru değildir. Binaenaleyh reddedilen bir 
şey tekrar müzakere edilemez. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Reis Beyefen
di! On birinci madde olmak üzere bir teklifim vardı. 
On birinci madde olmak üzere teklifim kabul edilir
se bu, on ikinci oluyor. Bunu istirham ediyorum. 
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Teklifimizin mahalli geçer. (12 nci olur sesleri) ma- I 
halli geçer, on birinci madde olmak üzere müzakere
sini teklif ettik. (Sonra okunur sesleri). 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Filvaki Ak-
çaraoğlu Yusuf Beyin takririni bendeniz de imza et
miştim .Ancak burada, yalnız maaştan % 3 tevkifi 
esası yazılıyor. Halbuki bu doğru değildir. Maaş ve 
muhassesatı seneviyesinin hatta yüzde ikisini verirse 
bizim mükellef olan sair halktan aldığımızla teadül 
hâsıl ediyor. Yani tam bir itidalde memurlardan da 
yol vergisi alınmış oluyor. Binaenaleyh bendenizin 
teklifim, maatahsisat aldıkları maaşı seneviyenin yüz
de ikisidir. Meselâ en aşağı maaş alan bir memuru I 
düşünürsek maatahsisat otuz lira alıyor. Otuz lira I 
alan adam yüzde ikisini verse yediyüz yirmi kuruş I 
vermiş olacak. Sonra dört bin kuruş maaş alan adam. 
960 kuruş veriyor. Beş bin kuruş maaş alan bin iki-
yüz kuruş veriyor. Seksen lira maaş alan bin sekiz I 
yüz yirmi kuruş veriyor 

Yüz lira maaş alan iki bin dört yüz kuruş veriyor. I 
Onun için maaş ve muhassesatı seneviyesinin % 2 si
ni alırsak bütün halkla beraber müsavi oluyor. Rica I 
ederim bu takrir kabul edilirse mesele halledilmiş olu- I 
yor. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere için takrir I 
vardır. Reye vaz edeyim. Kifayeti müzakere kabul 
edilmezse müzakereye devam ederiz. I 

AKÇARAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Re
is Bey yanlış anlaşılan bir nokta vardır. İzah edeyim. I 

REİS — Kifayeti müzakere aleyhinde söyleye- I 
çeksiniz buyurunuz I 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ki
fayeti müzakerenin aleyhinde söyleyeceğim.. Arka- I 
daşlardan biri Kürsüye gelerek usul hakkında bir şey I 
söyledi. Belki icrayı tesir eder. Diyarbekir Mebusu I 
Muhteremi dediler ki; böyle bir teklif evvelce veril
miş ve ret olunmuştur. O teklifin mahiyeti bundan I 
farklıdır. Evvelce verilen teklifin mahiyeti yüzde iki 
idi. Bu, yüzde üçdür. Binaenaleyh redolunmuş bir tek
lif ortada yoktur. (Muhassesat itibari ile vardır ses
leri) Miktar nazarı itibare alınır. Rey verirken belki 
arkadaşlardan bir kısmı miktarın azlığını nazarı dik- I 
kate alarak rey vermişlerdir. | 

Saniyen: Mazbata Muharriri Beyefendi dediler I 
ki; burada memur olanlar bedenen ifayı hizmet ede- I 
bilirler. Diğer arkadaşlardan Tahsin Beyefendi de ay- I 
nı şeyi söylediler. Halbuki on birinci madde dikkat
le mütalâa edilecek olursa görülüyor ki; Burada I 
mükellefiyeti bedeniye mevzuu bahis değildir. Sebe- | 
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bi de zahirdir. Çünkü memur olanlar mükellefiyeti 
bedeniyeye işlerini bırakıpda gidemezler. Onun için 
memurlar para ile mükellefiyeti ifa etmeye mecbur
durlar. Binaenaleyh bu hususda soru... 

REİS — Kifayet aleyhinde söyleyiniz efendim. 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 

Kifayet aleyhinde söylüyorum. Çünkü burada usul 
hakkında söylenmiş bir söz vardır. Yanlış anlaşılmış
tır. Onu izah edeceğim. Binaenaleyh bu memurlar öy
le bir vaziyete geleceklerdir ki; mükellefiyeti ifa ede
mezsiniz diye kendilerinden cezaen on iki lira alına-
cakdır. Bu doğru değildir. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulmasını 

teklif eylerim. 
Süleyman Sırrı 

Yozgat 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. Takrirler okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Aşağıdaki maddenin on birinci madde olarak ka

bulünü teklif eylerim 
Madde 11. — Mükellefiyetini bedenen ifa edecek

lerden tayin edilen inşaat zamanında ve senesi zarfın
da celb olunmayanların yahut celb olup da iş gösteri-
da celb olunmayanların yahut celb olup da iş gösteril 
meyenlerin o seneye ait mükellefiyeti sakıt olur. 

Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Makamı Riyasete 
Yol mükellefiyetini bedenen ifaya müheyya ol

dukları halde mühendisin idarei umura ait hatası ve
ya amelei mükellefinin kesreti hasabi ile meclisi umu-
milerce tayin edilen evkatda hizmete celbedilmeyen 
mükellefinin vaziyetlerini tespit için şu maddenin on 
birinci madde olarak kabulünü teklif ederiz. 

Madde 11. — Amelei mükellefe sırasına dahil 
olupda ikinci maddede mezkûr olduğu veçhile inşaa
ta nihayet verilecek zamanı muayyenenin hululünden 
onbeş gün evveline değin hizmete celb edilmeyenler 
o seneye ait mükellefiyetden muafiyet kazanırlar. 

İzmit Siverek 
İbrahim Kadri 

Bolu Urfa 
Cevat Abbas Yahya Kemal 
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ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Bu takrirlerin mad
de ile ilâkası yoktur. 

Riyaseti Celiyeye 
On birinci maddenin berveçhiati tadilen kabulünü 

arz ve teklif eylerim. 

Madde 11. — Yol mükellefiyeti Muvazeneyi 
Umumiye ve Hususiyeden maaş ve muhassesat alan 
bilcümle memurin ve müstahdemini devlete ve bun
ların mütekaidinine de şamil olup altıncı maddede 
zikir olunduğu üzere taksit zamanlarına tesadüf eden 
aylarda maaş ve muhassesatı seneviyelerinin . yüzde 
ikisi kat ve tevkif suretiyle nakden ifa ettirilir. 

(Ret sesleri) 
Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
11 nci maddenin nihayetine atideki fıkranın ilâ

vesini teklif ederiz. 

«Şu kadarki, Muvazenei Umumiye ve Hususiye
den maaş ve muhassat alan mükellef memurin ve 
müstahdeminin ve bunların mazul ve mütekaitlerinin 
maaşlarından kat ve tevkif olunacak miktar senevi 
maaşlarının % 3'ünü tecavüz edemez.» 

İstanbul 
Akçaraoğlu Yusuf 

Denizli 
Mahzar Müfit 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Karahisar 

Ali 

Bolu 
Şükrü 
istanbul 
Hamdi 
istanbul 

Süleyman Sırrı 
istanbul 

Hamdullah Suphi 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Riyasete 
Maddenin (Yol mükellefiyeti Muvazenei Umumi

ye ve Hususiyeden 600 kuruştan fazla maaş muhas
sesat alan bilcümle mütekait ve mükellef memurin 
ilâ...) suretinde tadilini teklif eylerim. 

Gümüşhane 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim: 
Muvazenei Umumiye ve Hususiyeden maaş veya 

muhassat alan bilcümle mükellef memurin ve müs
tahdeminden mükellefiyetlerini bedenen ifa edecekler 
azimet ve avdet zamanları ile beraber Meclisi Umu

milerin ikinci madde mucibince tayin edecekleri gün 
miktarınca mezun addolunurlar. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

İBRAHİM BEY (izmit) — Takririmi istirdat 
ediyorum, efendim. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Reis Bey! 
Encümenin teklif ettiğim şekilde bir madde tespit et
tiğini ve Meclise arz etmek üzere bulunduğunu şimdi 
istihbar ettim. Onun için takririmi geri alıyorum. 

RElS — Efendim! Şu halde tadil tekliflerini bi
rer birer reyi âlilerini arz edeceğim. 

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

RElS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler... lütfen el kaldırsın... Kabul edilme
miştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Amelei 
mükellef enin aleyhinde bulunan mühendislerin tak
riri.... 

(Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin takriri tekrar 
okundu.) (Ret sesleri.) 

RElS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilme-
mitşir. 

(istanbul Mebusu Yusuf Akçura Bey ve rüfeka-
sının takriri tekrar okundu.) 

RElS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilme
miştir efendim. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okundu.) 
RElS — Efendim! Reyyi âlinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir efendim. 
Madde okunacaktır. 

(11 nci madde tekrar okundu.) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Nakden maaşların
dan kat edilecek diyor. Bu ne demektir? Herkesin ve 
her tüccarın vereceği miktar mıdır? Madde müphem 
ve muğlâktır. Herkesin verdiği o senenin yevmiyesi
nin miktarı mıdır? Yoksa yüzde bir şeyi olacak? Sa
rahat yoktur, gayet muğlâktır. 

AHMET HtLMl BEY (Kayseri) — Talât Bey! 
Sualinizi işitmedim, lütfen izah buyurur musunuz? 

TAİÂT BEY (Devamla) — Efendim! Burada al
tıncı maddeye atfen bir şey var. Fakat bendenize bu 
madde tamamiyle maksadı temin etmiyor gibi geli
yor. istisna kabul edilmedi. Bilûmum memurin de ef
radı millettendir. Efradı milletten olanlar da ya be-
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delen veya bedenen çalışacaklardır. Bedelen ifayı mü
kellefiyet eden bir memurun maaşından yüzde bir 
şey mi kat olunacak, yoksa altı günlük amele yevmi
yesi mi alınacak? işte bu tasrih edilmelidir. 

AHMET HİLMİ BEY — Altı günlük amele yev
miyesi kat olunacaktır. Bulunduğu vilâyet dahilin
de Meclisi Umumi ne takdir ederse onu verecektir. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Ha, bu anlaşılsın ve 
zabta geçsin. (Reye sesleri.) 

REİS — Efendim! Maddeyi aynen reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde aynen kabul 
edilmiştir efendim. 

Onikinci madde okunacaktır:. 
Madde 12. — Tarik bedeli nakdisi Tahsili em

val kanunu mucibince tahsil olunur. (Reye sesleri, 
kabul sesleri.), 

KEMAL BEY (Adana) — Şimdiye kadar tarik 
bedelâtı olarak halktan alınan para mahalline sarf 
edilmiryodu. Zaten sarf edilse idi bugün maruz kal
dığımız yolsuzluğun kısmen önüne geçilmiş olurdu. 
Bundan sonra toplanacak para artık yol için sarf edil
sin. Vilâyetlerde bu para toplanıyor. Zaten Hükümet 
işlerinde en mühim mesele mahallî sarfın tayinidir. 
Bilmem artık valilerin kolayına mı geliyor? Bu pa
rayı maaşta sarf ediyor veya herhangi bir yere ve
riyorlar. Maksat kayboluyor ve yol yapılmıyor. Bi
naenaleyh bu hususta bir takririm vardır. Kabulünü is
tirham ederim. (Oku sesleri) «Tahsil olunan tarik be
deli nakdisi münhasıran yol yapmak ve tamir etmek 
ve yolların hüsnü muhafazasını temin eylemek gibi 
yol işlerine sarf olunur» (Kabul, kabul sesleri, reye 
sesleri.) 

REİS — Efendim! Tabiî okunacak ve reye kona
caktır. Başka söz isteyen yoktur. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Müsaade 
buyurun! Birçok esaslı bir noktadan ya mahallî ida
relerin muhtariyetini kabul edeceksiniz veyahut ma
hallî idarelerin muhtariyeti yoktur onları biz takyid 
ederiz, merkezden talimatını veririz deriz. Eğer ma
hallî idarelerde yetişmiş Meclisi umumiler olduğunu 
farz ediyorsanız ki, farz ediyoruz, mahallerinin hal 
ve şanını ve hal ve vaziyetini gayet iyi bilirler. Yol 
ihtiyacı varken, emin olunki, onu başka yere sarf 
etmezler. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Emin olamam! 
AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Bir vilâyette 

yol ve maarif ihtiyacı vardır. Eğer meclisi umumi, onu 
marife sarf ediyorsa onu da haklı ve muvafık gör

melidir. Herhangi biriniz evinizin hususi hayatında 
meselâ, mobilyanızı şu odaya koyacaksınız, filân oda
nın şeklini şu yolda tanzim edeceksiniz, diye bir mü
dahale vâki olsa hoş görür müsünüz? Ve bu istiklâl 
elinizden alındığı gün düşüncesiz olursunuz ve müs
takil olmadıkça inkişafınız imkânı da yoktur. Bıra
kınız bunu mahallî idarelere ve meclisi umumiler 
kendi kabiliyetine ve vaziyetine ve şuuruna göre icap 
ediyorsa yola tahsis eder. Ve etmiştir. Öyle yerler 
vardırki, maarif parasını almış yola sarf etmiştir. 

KEMAL BEY (Adana) — Katiyen vuku yoktur. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Sonra efen
diler! Denilebilirmiki, aşar parası yalnız aşarın İsla
hına sarf edilecektir?. Filân tahsisat filân yere sarf 
edilecektir? O halde bunu da takyit etmemek lâzım
dır. Memleketimizin vaziyetine ve içtimaiyatımızın 
ruhuna göre ihtiyaçlarımız her ne ise ona göre tahsi
satımızı tayin ediyoruz. Tahsisatımızı filân filâ yere 
tahsis ediyoruz. Istermisiniz ki; üzerimizde bir mu
rakabe heyeti bulunsun, istermisiniz ki, Meclisi Âli
niz asıl kutsi olan ve en hakiki ve en tabiî olan is
tiklâl hakkında bir tecavüz olsun. Binaenaleyh buna 
tecavüz olduğu gün kanunun ruhu ölmüştür. Bina
enaleyh bu esaslı bir noktadır. Bu teklifi encümen 
kattiyen kabul etmez. Mahalline bırakırsınız. Mahal
lerin yetişmesine sayederiz. Onların yetiştiği zamanda 
her şey mütekâmil bir tarzda ve usulü dairesinde ve 
memleketin hakiki ihtiyacı nispetinde yapılır. Bina
enaleyh kattiyen buna lüzum yoktur. Bu teklifi kat
tiyen kabul etmemek lâzımdır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bir sual 
soracağım; Hilmi Beyefendi Zati Âliniz bazı vilâyet
ler vardır ki, yol parasını almış maarife harç etmiş 
diyorsunuz. Bu yolsuzluklardan dolayıdır ki, işte bu 
teklifi Meclisi Âliye vermek mecburiyetinde kalıyoruz. 
Biz artık, çürümüş, bataklık yollardan yürümeyeceğiz. 
Halktan aldığımız vergiyi mavuzia lehine sarf ede
ceğiz. Senden yol parası aldık, yola harç ediyoruz, ma
arif için aldık, maarife sarf ediyoruz; diyebileceğiz.-
Dolaplı para almak zamanında değiliz. Halkın verdi
ği para, yerine sarf edilmelidir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, 
bir defa kabul ettiğimiz mükellefiyeti bedeniye ve 
nakdiye kanunudur. Esas mükellefiyeti bedeniyedir. 
Şayet mükellefiyeti bedeniyesini ifa etmeyecek ve pa
ra verecek olursa onu sarf edeceğiz. Esas bedeni 
mükellefiyet olduktan sonra zaten buna takdir edilen 
para gayet azdır. Binaenaleyh bu maddeyi bu suretle 
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takyit etmek ve meclisi umumilerin salâhiyetine te
cavüz etmek şıkkı doğru değildir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Meclisi 
Âli ihtiyaçları daha iyi düşünür. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Mazbata Muharriri Beyefendiden bugün başka bif 
hava; başka bir ses işitiyoruz. Bugüne kadar, yollar 
yapılmıyor, yolların mahallî iktisadına fevaidi şudur, 
onun için ağır esaslar vaz ediyoruz, diyorlardı, biz 
de kabul ediyorduk. Fakat bugün muhterem Mazba
ta Muharriri Beyefendi demek istiyorlar ki bu, tah
sisi varidattır, takyit caiz değildir. Efendiler! Bu 
tahsisi mesaidir. Beni yola bedenen sevk ediyorsunuz. 
Soruyorum Mazbata Muharriri Beye; ben yol yap
makla mükellefim, buyurduğunuz gibi beni maarif 
binası yapmayı hastane binası yapmaya sevk etme
ye imkân var mıdır. (Yoktur sesleri.) İmkân yoktur 
efendiler! Beni münhasıran yola sevk edeceksiniz ve 
beni münhasıran yola sevk ettiğiniz gibi gitmeyip de 
para verecek olursam bu para da münhasıran yola 
sarfolunacaktır, başka bir yere sarf olunamaz. Vilâ
yetlerin, Mecalisi Umumilerin hukukuna taarruz bu
yuruyorlar. Neden taarruz olsun efendiler! Arz etti
ğim gibi bedenen mükellefiyet bilhassa yol içindir. 
Meclisi Umumi beni tutup da hastane yapmaya sevk 
edemez ki, Meclisi Umuminin hukukuna tecavüz et
miş olalım. Zaten kanunda esas olan zannı acizanem-
ce bedenen mükellefiyettir. Esas budur. Mesai tah
sisi ediyorsunuz. Binaenaleyh çalışmayan adamın ver
diği para da behemhal yola sarf edilmelidir. Rica 
ederim bunu kabul etsin. Kemal Beyefendinin tek
lifleri gayet muhiktir. 

Gerçi usulü maliyece malumu âlinizdir ki, tah
sisi varidat caiz değildir. Fakat bendeniz bunu tah
sisi varidat olarak kabul etmiyorum. Mesai tahsisi
dir ve esas olan bedenen ifayı mükellefiyettir. Fakat 
bedenen ifayı mükellefiyet edemeyen adamın verece
ği para da bedenen ifayı mükellefiyet diye, tahsis 
edilen şey ne ise, oraya verilecektir. Encümen niçin 
buna itiraz ediyor. Bunda iddia edecek birşey yok
tur. Ahmet Beyefendi de biliyorlar. Diğer idare me
murluğunda bulunan rüfeka da bilirler ki, yol para
ları başka yerlere sarf edilmiştir. Bunu hepimiz bili
yoruz. Eğer şimdiye kadar alınan tarik bedelâtı ma-
vazilehine sarf edilmiş olsaydı şimdi mükemmel yol
larımız olmak lâzımgelirdi. Fakat yol yapmak kolay 
olmadığı için, hep mülkiye memurluğu yaptık, aldı
ğımız paraları başka yerlere sarf ederdik. Zannediyo
rum ki, Kemal Beyefendinin takrirleri tasvibi âlini

ze iktiram edecektir. Bendeniz de Kemal Beyin fik
rine iştirak ediyorum. (Hepimiz iştirak ediyoruz ses
leri) Eğer matlup olan yol yapmaksa - ki bu kanun
dan da maksadı asli budur - rica ederim Kemal Be
yin teklifini kabul edelim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bir defa 
Mazhar Müfit Beyefendi, benim söylemediğim bir 
şeyden bahsettiler. Dediler ki: Amelei mükellefe yol
da çalışacaktır. Hastane veya.başka bir yerde çalışa
maz. Tabiî efendiler yolda çalışacaktır. Burada ame
lei mükellefe mevzuu bahis değildir. Burada para 
kısmı vardır, para kısmı mevzuubahis olduğu zaman
da... (Gürültüler) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Parayı 
maarife sarf eder dediniz! 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Ben bu 
esaslı noktadan bahsettim. Bu esaslı noktada mahallî 
idarelerin salâhiyetini takyit etmek doğru değildir. 
Ya muhtariyeti kabul ediyorsunuz, yahut kabul etmi
yorsunuz. Her şeyi merkezden idare etmek doğru 
değildir. Meclisi umumilerin salâhiyetine bırakırsı
nız, şuurlu Meclisi Umumiler kabul edersiniz, onlar 
kendi şuuruna, kendi vaziyetine göre ihtiyacını tayin 
eder. 

KEMAL BEY (Adana) — Şimdiye kadar olduğu. 
gibi olur. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Elbette yol 
ihtiyacı varken maarife sarf etmez. Salâhiyetlerini 
takyit etmek esas itibariyle, prensip itibariyle doğru 
olmaz. Halbuki Mazhar Müfit Beyefendi amelei mü
kellefe hastanede vesair hidematta çalışamaz diyor
lar. Elbette çalışmaz. Ben böyle söylemedim, varit 
değildir. Eğer Mazhar Müfit Bey eski bir idare me
muru olmak itibari ile mahallî idarelerin muhtariye
tini ellerinden almak istiyorlarsa o, umumî bir nok-
tai nazardır. Belki Heyeti Celile kabul eder ve noktai 
nazarlarına göre kararlarınızı verirsiniz. Eğer kabul 
etmiyorlarsa işi tayin etmek, daha açık söylemek lâ
zımdır. Bedeni mükellefiyet mahalline sarf edilecek
tir, yola sarf edilecektir, mesele sarihtir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Zati âlile
ri yol parasını isterse hastaneye sarf eder buyurma-
dılar mı? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Elbette. 
Muhtariyeti vardır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bendeniz 
de bu olamaz diyorum. Mademki esası yol mükelle-
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fiyetidir ve mademki bir yol mükellefini yoldan baş
ka bir yerde çalıştıramazsınız, o parayı da oraya sarf 
etmek mecburiyetindesiniz. 

KEMAL BEY (Saruhan) — idarei hususiye ma
sarifine bir şey ifraz ediliyor mu? Muhasebei Hu
susiye hidematı ile ifa edilecektir. Buna bir miktar 
gösterilmek lâzımdır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Bunlar kül halindedir. Muhasebei ummiyelerin vari
datının, bir kısmı yollara gider, bir kısmını mektebi
ne vesairesine vesairesine sarf eder. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaş
lar! Hakikaten yollarımızı yaptırmak için çalıştık, ça-
paladık ve ortaya bunu getirebildik. Şimdi Encüme
nin noktai nazarına göre kanun yoktur, bitmiştir. Bir 
defa biz nasıl ki, bütün vatan evlâdına askerlik için 
bir mecburiyet gösteriyoruz. Aynı veçhile bugün de 
yol seferberliği yapıyoruz. Her fert, her sene 6 - 7 -
10 günde yani salâhiyeti tahdit edileceği zannolunan 
meclisi umumilerin tayin edeceği o kadar gün çalış
makla mükelleftir ve bunu bedenen ifa edecektir. 
Yalnız Encümenin kendi yazdığı ve kabul ettiğimiz 
bir maddede de, yol mükellefiyetini nakden dahi ifa 
edebilir, dedik. Yani kanunumuzda esas, idarei hu-
susiyelere bir varidat temini değildir. Mesele yol mü
kellefiyetidir ve nakden de ifa edilebilir. Yani bede
nen çalışamazsa onun yerine çalışmak üzere tutula
cak amelenin parasını verecektir. Sonra biz tutuyo
ruz. Bu parayı istediğimiz yere sarf ederiz diyoruz. 
Rica ederim efendim, bu nasıl olur? Bu yol mükelle
fiyetidir, tahsisi varidat olur mu, olmaz mı? Biz bir 
defa filân varidat filân işe münhasırdır demiyoruz. 
Yol mükellefiyeti kanunu yapıyoruz. Tahsisi varidat 
var mıdır, yok mudur? Geçen sene biz tahsili iptidai 
kanunu yapmadık mı? Orada maarif için tahsis yok 
mudur? Geçen sene kimse ses çıkarmadı. Bidayette 
yol isteriz, memlekette yol yoktur, mühendis yol 
maz deriz. Fakat işe başlarda mükellefiyetin kabiliye
ti icraiyesi meselesi gelince: Mutlaka herkes ayağa 
kalkar. Tahdit ediyoruz diye söyleniriz. Hayır, hiçbir 
şey tahdit ettiğimiz yoktur. Biz bir kanun yapıyoruz. 
Memlekette bir yol seferberliği yapıyoruz, bu sefer
berlikte senevi muayyen bir müddette çalışabilen bü
tün efradı milletten 18 ilâ 60 yaşına kadar olanları 
mükelleftir ki, bunda istisna yoktur. Eğer çalışamaz
sa onun yerine tutulacak amelenin parasalı verecek
tir. Rica ederim efendiler! Bu parayı nasıl olur da 
başka bir yere sarf edebiliriz! İnsafınızı istirham edi
yorum. (Bravo sesleri) Binaenaleyh Kemal Beyin tak

riri ile teklif olunan fıkranın ilâvesinin kabulünü is
tirham eylerim. (Doğrudur sesleri) 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
takrir vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kifayeti müzakere aley-
j hinde söyleyeceğim. (Gürültüler) Efendim! Müzakere 

kâfi değildir. Yalnız bir nokta kalmıştır. Onun için 
müzakere kâfi değildir. Şimdi efendim, ben Kemal 
Beyin mütalâasına haddizatında iştirak ediyorum. Fa
kat bir cihetini kabul edemiyorum. 

REİS — Şükrü Bey kifayet aleyhinde söyleyiniz. 
ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Tedrisatı istidaiye 

vergisi tedarik bedeli nakdisi gibi varidattan teşek
kül eder. Şimdi tarik bedeli nakdisi diye alacağımız 
parayı yola sarf edecek olursak idarei hususiyeleri 
mefluç bir vaziyete sokacağız. Halbuki idarei husu-
siyelere vazife verilmiştir. Yapılacak yollarda bir va
zife deruhde etmişlerdir. Para alırlar, makbuz verir
ler şunu yaparlar, bunu yaparlar. (Gürültüler) Bu pa
ranın yola tahsisini talep etmek Muhasebei hususi
yeleri felce uğratmak demektir. Binaenaleyh bu hu-

I susta bendeniz şöyle bir tadil takriri veriyorum. 
I On ikinci maddeye fıkrayı atinin ilâvesini teklif 

ederim. 
Tahsil olunur cümlesinden sonra «İşbu bedeli 

nakdilerin yüzde yirmisi idarei hususiyelerin masa
rifi umumiyesine ve yüzde sekseni yola sarf edilir. 
Yüzde yirmisi idarei huhusiyelerin masarifi umumi-
yesi için tefrik olunduktan sonra mütebakisi yola sarf 

I olunur» (Gürültüler) Yoksa mecmuunu yola hasr 
ederseniz kabil değil olamaz. Yoksa kaş yaparken 
göz çıkarmış oluruz. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkın
da takrir vardır. (Reye, reye seslen) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Usul hakkın-
I da söyleyeceğim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi! 
I Kifayeti müzakere kabul edildikten sonra usul hak-
I kında söz söylenemez. 
I REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
I ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır-
I sın... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Takrirler reye konurken 
bendeniz usul hakkında söyleyeceğim. 

Makamı Riyasete 
On ikinci maddenin berveçhiati tadilini teklif ey

lerim. 
Tarik bedeli nakdisi Tahsili Emval kanunu muci-

I bince tahsil ve mütehassesi lehine sarf edilmek üzere 
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Muhasebei Hususiye namına emaneten mal sandıkla
rında hıfzolunur. 

Ardahan 
Talât 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddenin nihayetine atideki fıkrayı sa

niyenin ilâvesini teklif ederim: 
(Tahsil olunan tarik bedeli nakdisi münhasıran 

yol yapmak ve tamir etmek ve bunların hüsnü muha
fazasını temin eylemek gibi yol işlerine sarf olunur.) 

Adana 
Kemal 

Riyaseti Celileye 
Yol parasının yola sarfı lâzımdır. Bunu teminen 

maddeye (Ve ancak yol inşaatına) sarf ibaresinin 
ilâvesi ile berveçhiati tadilini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Madde 12. — Tarik bedeli nakdisi Tahsili Emval 
Kanunu mucibince tahsil ve ancak yol inşaatına sarf 
olunur. 

Makamı Riyasete 

Yol mükellefiyeti aslen bedenidir. Fiilen yola mas
ruf olacak bir mükellefiyetin, nakit kısmı da elbet 
oraya münhasır kalacaktır. Binaberin takyidata ma
hal yoktur. Maddenin aynen reye vazını teklif ede
rim. 

İzmit 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 

Vezaifi mahalliye meyanında sıhhî ziraî hususat 
olduğu gibi mecalisi umumiyenin mesarifi sairesi var
dır. Yol mükellefiyeti nakdiyesinin tamamen yollara 
sarfı halinde vezaifi maruzanın ifasına imkân kal
mayacağından Kemal Beyin teklifinin reddini ve bu 
surette mecalisi umumiyenin muhtariyetine riayet 
edilmesini teklif ederim. 

Takirdağ-
Faik 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usul hakkında söyleye
ceğim. (Hangi usul hakkında sesleri) Reye konacak 
takrirlerin usulü hakkında söyleyeceğim. Efendim! 
Bu takrirler mesmuu âliniz oldu. Bu takrirlerin biri 
doğrudan doğruya yol kanununa mütaallikdir, buna 
söz yok. Bu, reye konabilir. Fakat diğer bir kısım 
takrir vardır ki, idarei mahalliyelerin esasına müta-
alliktir. Yol kanunu ile alâkaları yoktur, yol kanunu; 
yolların yapılması, paranın alınması, şöyle böyle iş
lere mütealliktir. Paranın şu veya bu suretle sarfı İda
rei Mahalliye Kanununa aittir. İdarei Mahalliye Ka
nununun bir fıkra ile altını üstüne çevirirseniz doğru 
değildir. 

ZAMİR BEY (Adana) — O kanunu değiştirece
ğiz merak etme! 

VEHBİ BEY (Devamla) — Değiştirebilirsiniz, o 
başka efendim. İdarei Mahalliye Kanununu değişti
remezsiniz diye kimsenin hatırından geçmemiştir, 
zati âlinizin hatırından geçiyorsa bilmem. Fakat İda
rei Mahalliyeye ait kanunu bir fıkra ile tadil etmek 
de doğru değildir. Bu takrirler nazarı dikkate alınsa 
bile Dahiliye Encümenine gider. İdarei mahalliyeler 
ilga ediliyor, demektir. Doğru mudur? (Değildir ses
leri) Oraya gider, orada tetkik olunur. Bu, yapılmak 
yapılacak meselesi değildir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Öyle ise memlekette 
yol yapılamayacak demektir. Bunun manası budur. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Bunda yapılacak, ya
pılmayacak. Birşey yok. Bu İdarei Mahalliye Kanu
nu meselesidir. Gider, orada görüşülür. 

(Adana Mebusu Kemal Beyin takriri tekrar okun
du) 

REİS — Efendim! Takriri «kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. (Alkışlar) 

FAİK BEY (Tekirdağ) — İdarei mahalliyelerin 
ruhuna fatiha... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurur musu
nuz? Kabul edilen takrir nazarı mütalâaya alınmış
tır. Nizamnamemiz sarihtir. Her maddede bir nizam
name yapacaksak doğru değildir. Encümeni gider 
oradan tekrar gelir. 

REİS — Encümene gidecektir, efendim. 
Madde 13. — Alât ve edevatı inşaiye ile amelei 

mükellefenin barınması için muktazi çadırların teda
riki idarei hususiyelere aittir. İşbu vesait dördüncü 
maddede mezkûr lüzumu acil tahtında turuku utııu-
miyede istimal edilebileceği gibi turuku umumiyeye 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddeye fıkrayı atiyenin ilâvesini tek

lif ederim. 
«Tahsil olunur» cümlesinden sonra «İşbu bedeli 

nakdilerin yüzde yirmisi idarei hususiyelerin masarifi 
umumiyesine ve yüzde sekseni yola sarf edilir.» 

Bolu 
Şükrü 
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ait vesait dahi ihtiyaç halinde ve talep vukuunda t\ı-
ruku hususiyede kullanılabilir. (Reye, reye sesleri) 

REİS — On üçüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... On üçüncü madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 14. — Yol bedeli nakdisi Heyeti İdareler 
veya idarei hususiyeler tahsildarları marifeti ile tah
sil olunup ait olduğu sandığa teslim ve irsal edilir. Bu 
suretle teslim ve irsal olunan mebaliğ için her mükel
lef namına ayrı ayrı sandık makbuzu ahz ve tevzi 
olunmak müktezidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Sükûtumu muhafaza etmeyi çok istedim. Fakat 
artık illallah... 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY — Senden illallah. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Tarik be

deli nakdisi mi, yol bedeli nakdisi mi? 
Bir satır yukarda tarik, üç kelime aşağıda bilmem 

ne! Eğer dilimizi, lisanımızı bu derece bozmaya ah
detmiş isek çok rica ederim, bozalım ki yeniden yap
maya mecbur edelim. 

İkincisi ne olur, bir madde geçsin ki, Türkçe kai
desi doğru olsun! Fakat ben bundan da vazgeçtim. 
Kanuna tecavüz eden bir Encümen bu mahalde na
sıl bulunabilir. Evet arkadaşlar! Dahiliye Encümeni, 
Nafia Encümeni Büyük Millet Meclisi Kanununa ce-
cavüz etmiştir. Nitekim dün Muhtar Bey burada Bü
yük Millet Meclisi diyeceğine Meclisi Millî demiştir. 
Meclisi Millî değildir, Büyük Millet Meclisidir. Bu
rada da Heyeti İhtiyariye denmiştir. Sizin kabul etti
ğiniz köy kanununda İhtiyar Meclisidir (Bravo, alkış
lar) 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arka
daşlar! Bu on dördüncü madde çok mahzurludur. 
Tarik bedeli nakdisini, Heyeti İdare ve Muhasebei 
Hususiye tahsildarlarının ellerine bırakmak hatalı
dır. Çünkü bizde tahsilat teşkilâtı bozuktur. İdarei 
Hususiye tahsildarlarının 30 - 40 nispetinde tahsilat
ları kendi maaş ve masraflarına kifayet etmiyor. Ma
liye tahsildarları da hakeza. Efendiler! Her şeyde te
ceddüt gösterdiğimiz gibi umuru idare ile Maliye
mize de teceddüt yapacağız. Köylüye, dururken bir 
tahsildar geliyor, diyor ki, ben muhasebei hususiye 
tahsildarıyım. Arkasından bir tahsildar daha geliyor, 
bu da evkaf tahsildarıyım diyor. Bunun arkası kesil
miyor. Ahali bunları gördükçe, ağızlarının kokusunu 
çektikçe köylü artık birini gördüğünde yine birşey 
geliyor diye tepiniyor. Umuru idare ve maliyesini en 

iyi usullerle idare etmiş yanımızda birçok medenî hü
kümetler varken umuru maliye hususunda kendimiz 
bilmiyorsak bile onlara nazar edelim. Bu maddede 
«ait olduğu sandığa teslim ve irsal edilir ve bu su
retle teslim ve irsal olunan mebaliğ için her mükellef 
namına ayrı ayrı sandık makbuzu ahz ve tevzi olun
mak müktezidir» diyor. Ve illallah arkadaşlar. Köy
lü parayı tahsildara verecek, tahsildar alıp mal san
dığına getirecek oradan makbuz kestirip köylüye ge
tirecektir fesuphanallah! Zaten yanında makbuz ke
silirken vermiş olduğu paraya bin hile oluyor. 

Bendeniz öyle tahsildar bilirim ki, eski bir tahsil 
koçanı elde etmiş, bir de yenisini almıştır. Birisi ile 
tahsilatını yapıyor, diğerini cebine indiriyor. Rica 
ederim arkadaşlar, halka ait olan şeylerde iyi düşü
nelim. Bendeniz bu maddenin şu yolda tadilini teklif 
ediyorum. Yol bedeli nakdisinin hini tahsilinde kabzı
mal tarafından derhal numaralı koçanla hususi mak
buz, mükellefinin yedine verilecektir. Müfredat üze
rine yapılan tahsilat ait olacağı sandığa teslim oluna
caktır. Bittabi bu kanunun icraatı için Heyeti Veki
le bir talimatname yapacaktır. Bu parayı her kime 
tahsil ettirecekse işin şekline göre o memurun eli
ne numaralı bir makbuz verir, o adam tahsil eder. 
Heyeti İhtiyariyelere, eski. usulde olan tahsildarların 
-ismini tasrih edersek, çok hata etmiş oluruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mehmet 
Bey Heyeti İhtiyariyeye diyemezsiniz, İhtiyar Mec
lisi... 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — İhtiyar 
Meclisi... Her ne ise... Bendeniz zaten onların bu 
gibi işlere karışması taraftarı değilim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu maddenin 
sakat ciheti (Bu suretle teslim ve irsal olunan mebaliğ 
için her mükellef namına ayrı ayrı sandık makbuzu 
ahz ve tevzi olunmak müktezidir) fıkrasıdır. Yani 
tahsil ederken makbuz verilecek değildir. Mehmet-
ten, Hasandan, Hüseyinden para alınacak, muhtar 
defterine - okuyup yazmak bilirse - yazdıracak, para
yı da beraber alacak. Ne vakit ki Ziraat Bankasına 
veyahut İdarei Hususiye veznesine, bunlarda olmadı
ğı takdirde mal sandığına yatıracak, irsaliye cetve
lini verecek ve o dairenin ne vakit işi müsait olur 
veyahut memurun canı isterse o defteri dolduracak. 
O parayı ve'eh adamlara tekrar gönderip tevzi ede
cek. Binaenaleyh en sakat ve hali hazırda da en çok 
müşkülâtı tevlit eden şekil budur. Bu yanlıştır, para
yı verirken dip koçanlı makbuz vermek lâzımdır. En 
iyi şekil budur veyahut makbuzları bulunur. Parayı 
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veren her adanı da makbuzunu alır. Parayı kim kabz 
ettiyse dip koçanını makbuz ile o teslim eder. Bu, 
idarede birçok müşkülât ve suiistimalâtı mucip olur. 
HaH hazırda bu yolda ceryan etmektedir. Bu hesa
bın altından çıkmanın imkânı yoktur. Bu kabzımal
lar hesabı gibi içinden çıkılmaz bir usuldür. Onun 
için bendeniz bir tadil teklifi takdim ediyorum. «Tah
sil olunup makbuzu ita ve ait olduğu sandığa teslim 
ve irsal olunur» yani parayı teslim eder etmez mak
buzu verilmelidir. (Muvafık sesleri) yol parasını ve
rir makbuzunu alır, cebine koyar senenin hangi ayın
da hangi gününde kendisine parasının makbuzu veri
leceğini bilemez, bendeniz bunu teklif ediyorum. 
(Pek doğru sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Şimdiye kadar mükellefiyet nakden ifa edilirdi. Bu
nun için tahsildarlar kullanılıyordu veyahut kullanıl
mak isteniliyordu. Halbuki tarik mükellefiyetinde 
aslolan bedenen çalışmaktır. Yukarda bir madde ka
bul ettik. Heyeti ihtiyariye her sene soracaktır. «Sen 
bu sene para mı vereceksin, yoksa çalışacak mısın?» 
Malumu âliniz para verecekler yüzde beşi teşkil et
mez. Para veremeyiz, diyecekler. Umumiyetle bede
nen çalışmak isteyeceklerdir. Onun için para verecek
ler az olduğuna göre tahsildarlara lüzum yoktur. 

5 - 8 kişinin parasını, köyün muhtarı tahsil eder. 
Hem köyün işini köylü görmüş olur ve asıl gayemize 
doğru yürümüş oluruz. 

Hem de idarei hususiye aidatına fuzulî bir tah
sildar iştirak edilmemiş olur. Bendeniz maddede (Ve
ya idarei hususiye tahsildarları) kaydının kaldırılma
sını ve tahsilatın yalnız muhtara tahsisini teklif edi
yorum. Çünkü tahsil edilecek para çok değildir. Para 
verecek olanlar beş veya sekiz kişidir. 

REİS — Efendim! Takrirler vardır. Okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
On dördüncü maddenin son fıkrasının atideki şe

kilde kabulünü teklif eylerim. 
(Tahsil olunup makbuzu ita ve ait olduğu san

dığa teslim ve irsal olunur.) 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Ön dördüncü maddenin şu surette tadilini teklif 

ve Heyeti Celileden kabulünü rica ederim. 
On dördüncü madde — Yol bedeli nakdisinin hi

ni ahzinde kabzımal tarafından derhal numaralı ko
çanlı hususi makbuz senedi mükellefinin yedine ve

rilecektir. Müfredat üzerine yapılacak irsaliye ile de 
ait olduğu sandığa teslim olunacaktır. 

Kastamonu Mebusu 
Mehmet Fuat 

Riyaseti Celileye 
Maddeden (Veya idarei Hususiye tahsildarları) 

ibaresinin tayyı ile tahsilatın ihtiyar Meclisi tarafın
dan yapılması ile iktifa edilmesini ve heyeti ihtiya
riye yerine ihtiyar meclisi yazılmasını teklif ederim. 

7 Kânunusani 1340 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Ceiileye 
Maddedeki (Heyeti ihtiyariyeler) fıkrasının tay-

yını teklif eylerim. 
Rize 
Ali 

REİS — Hüseyin Rıfkı Beyefendi! Zati âlinizin 
takriri bu maddeye müteallik değildir. 

AHMET HlLMl BEY (Kayseri) — Vehbi Beyin 
takriri daha ziyade muvafıktır. Onu reye vazınızı ri
ca ederim. (Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin takririni kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. Bu me
alde olan diğer takrirleri reye koymaya hacet kalma
mıştır. 

(Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri tek
rar okundu) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Büyük şehirlerde 
tahsildarlara lüzum vardır. Çıkaramayız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Büyük şe
hirlerde heyeti ihtiyariye daha müessirdir. Tahsildar
lardan daha ziyade iş yaparlar. 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyin takririni 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

(Rize Mebusu Ali Beyin takriri tekrar okundu) 

TUN ALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu takrir 
katiyen reye konamaz efendim. Kanunen kabul edil
miştir. Makamı riyasetin tashih ettirmek vazifesidir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Süleyman 
Sırrı Beyin takririnde yalnız tahsilat noktası reddedil
miştir. Çünkü evvelce kabul edilen kanunda, rnuhtar 
veya ihtiyar meclisleri azalarının, diyor. Onun için 
daima muhtar ve ihtiyar meclisleri demek lâzımdır. 
Kanunen de böyledir. 
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REİS — «Heyeti Ihtiyariyeleri» Muhtar ve İhti
yar Meclisleri tarzında tashih ediyoruz, efendim! 
Maddeyi kabul edilen tadilâta göre tashih ettikten 
sonra okuyoruz: 

Madde 14. — Yol bedeli nakdisi muhtar ve ihti
yar meclisleri veya idarei hususiye tahsildarları ma
rifetiyle tahsil olunup makbuz ita ve ait olduğu san
dığa teslim ve irsal edilir. 

REİS — Efendim! Maddeyi bu şekilde reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini -jreye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! On dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 3.35 

» • • - • 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat: 4.15 

REİS — Rafet Bey 

Kâtipler — Rağıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozo-i 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! Kanunun 
müzakeresine devam ediyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Usul 
hakkında söz istiyorum efendim. (Henüz müzakere 
başlamadıki sesleri) 

REİS — Celseyi açtım efendim! Buyurunuz Muh
tar Bey! 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaş
lar, On ikinci maddenin nihayetine rüfekadan Ke
mal Bey bir fıkra ilâvesini teklif ettiler. Fıkra okundu. 
Okunduktan sonra, kabul edenler ellerini kaldırsın
lar, denildi. Meclisin ekseriyeti azimesi ellerini kaldır
dı ve kabul edildi. Halbuki şimdi işitiyorum ki madde 
encümene gönderilmişdir. (Hayır sesleri) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, hatip sö
zünü ikmal etsin! 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Halbuki 
efendim! 14 ncü madde Vehbi Beyin teklifi ile tadil 
olunduğu halde burada kabul edildi. (6) ncı madde de 
tadil olunmuş olduğu halde kabul olundu. Bir mad
denin müzakeresinde bir çok takrirler nazarı dikkate 
alınırsa o takrirlerin müeddasınca maddeyi üslubu 
veçhile yazmak için encümene gider. Yoksa kabul edil
miş olan bir fıkra encümene gitmez, burada ilâve edi
lir. (Gürültüler) 

Müsaade buyurunuz efendim! zabiti tetkik ettik. 
Zabıtda diyorki. «Bu fıkranın ilâvesini kabul edenler 

ellerini kaldırsınlar.» fıkranın ilâvesi kabul edilmişdir. 
Başkaca tadili yoktur. Sebkü raptında da birşey yok
tur. Binaenaleyh encümene havalesi ile taallül olma
sın. Çok rica ederim böyle şey olur mu? Yani mad
deyi encümene göndermekle taallül etmek meselesi 
doğru değildir. (Doğru sesleri) Bunun için nazarı dik
katinizi celb ediyorum. Binaenaleyh bu maddenin şe
yini teklif ediyorum. Yani encümene gitmesin demek 
istiyorum. Çünkü bunun takrirle Meclise arz ettiler 
ve Heyeti Gelineniz de kabul etti. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Muhtar Bey 
müşterek encümende bulundu. Kendilerinin de bu
lunduğu müşterek encümene geçen sefer gelen takrir
ler; tay teklifi, tadil teklifi ile muhtelif tekliflerdir ve 
bunlar iki madde hakkındadır. Bunlar encümene gel
di ve encümen de kabul edilerek bir mazbata ile tayyı 
kabul edildi ve bir mazbata ile nazara tasvibinize arz 
olundu ve Heyeti Celileniz de kabul etti. Bu gün ma
kamı Riyaset Kemal Beyin takririni burada tefehhüm 
buyururlarken encümene gitmiştir dedi ve o celse ka
pandı. Fakat reye konmadan böylece geçti yani reye 
koymaksızın Encümene havale etti ve esaslı bir me
sele olduğu için encümene gitmesi de muvafık idi ve 
bunun böyle olması gayet doğru idi. Nizamname de 
sarihtir, onun için nizamnameye tevfikan makamı 
Riyaset encümene gittiğini tefhim etti. 

44 



I : 33 7 . 1 . 1341 C : 2 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Makamı Riyaset-
den soruyorum. 14 ncü madde neden havale edilme
di. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Şimdi geriye rucu et
mek ve o bahsi açmak doğru değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade buyuru
nuz efendim! O 14 ncü madde de bir takrir ile tadil 
olunduğu halde ne için encümene gönderilmemiştir. 
Şimdi Makamı Riyaset hangi salâhiyetle gönderiyor. 
Makamı Riyaset istediği maddeyi encümene gönderir 
istemediği maddeyi encümene göndermez mi? Ne 
salâhiyetle Makamı Riyaset bunu böyle yapıyor? He
yeti Celile ekseriyetle karar verdiği ve bu takriri kabul 
ettiği halde niçin böyle oluyor? Bunu Makamı Riya-
setden soruyorum. -

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler! Vehbi Bey 
biraderimizin buyurdukları gibi geçen günkü müzake
rede tadil takrirlerinin «Nazarı dikkate alınması» 
hususu reye konmuştur ve nazarı dikkate alınmıştır. 
Binaenaleyh nizamname sarihdir. Evet! Takrirlerle 
beraber Encümene gitmesi nizamnamenin sarahati ik-
tizasındadır. Fakat bugünkü takririn kabul olunup 
olunmadığı hususu reye konmuştur. Heyeti Celile de 
bu takriri ekseriyetle kabul etmiştir. Usul budur efen
diler. 

REİS — Efendim! Takrir reye konulmuş ve naza
rı dikkate alınmıştır. 

REŞlT AĞA (Devamla) — Bu takrir maddeye 
ilâve edilecek ve bu suretle reye konulacaktı. Usul ve 
kavaid budur ve bu merkezdedir. Encümene gitmesi 
muvafık değildir. Nizamnameye mugayirdir ve usul 
de böyledir efendiler. Onun için bu fıkra aynen mad
deye ilâve olunarak reye konulacaktır. (Zabıtlar okun
sun sesleri) 

REÎS — Efendim! Kabul edilen takrirdir. Madde
nin ne aynen ve ne ilâve edilmiş şekli reyi âlinize vaz 
edilmemişdir. (Edildi sesleri) (Gürültüler) 

KEMAL BEY (Adana) — Edildi efendim!.. Mü
saade buyurunuz da zabıtlar okunsun!.. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Maddeyi reye koy
maya mecbursunuz. Başka birşey yokdur. 

REÎS — Efendim! Maddenin kabul edildiğine 
dair bir ifadem yoktur. Binaenaleyh encümene git-
mişdir. Hatta Vehvi Beyin suali üzerine tarafımdan 
tastik edilmişdir. (Gürültüler) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Riyasete sorarız. 
Ne hakla 14 ncü maddeyi - birkaç tadil ile - encüme
nine göndermeyip de on ikinci maddeyi böyle istedi
ği için mi encümene göndermişdir, Makamı Riyaset 

bu hakkı kendisinde nereden buluyor? Reis olmakla 
böyle keyfi muamele yapmaya hakkı yoktur. 

REÎS — Efendim! On dördüncü madde tashih 
edilerek bu şekilde reyyî âliye vaz edilmiş, ekseriyete 
iktiram etmişdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O halde 12 nci 
maddeyi şimdi bir daha reye vaz ediniz efendim. 

REÎS — Encümene gitmemişdir. Ondan sonra, 
on beşinci madde okunacaktır. 

MAZHAR MÜFÎT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bendeniz içerde zabıtlara gidip baktım zabıtlar mey
dandadır. (Gürültüler) 

Madde 15. — Vazifei tahsiliyelerini ifa ederek 
tahakkukatın yüzde ellisini tahsil eden muhtar ve ih
tiyar meclislerine tahsilatın yüzde ikisi, yetmişbeşini 
tahsil edenlere yüzde üçü, yetmişbeşden yukarı tahsi
lat için de yüz de beşi ikramiye olarak verilir. Baka
yadan vâki olacak tahsilatta bu nispetlerin nısfı dere
cesinde aidat ita olunur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim! Muhavece-
den anlayamadık. Emir buyurunuz da madde bir da
ha okunsun. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Senin riyasetinde 
ki meclisde biz de durmayız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O halde 
biz de burada oturup ne dinleyeceğiz? 

REÎS — Mazhar Müfit Bey! Rica ederim efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Uğurlar 
olsun, zorla madde kabul ettirecekler! 

TUNALI HlLMÎ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Bu on beşinci madde de yine kanuna tecavüz edilmiş, 
Meclise tecavüz olmuştur. Çünkü «Tahsil eden heye
ti ihtiyariyeye» denilmişdir. Bu, tashih edilmelidir, ih
tiyar meclisi denecekdir. 

Diğer bir iki yanlış daha var. Onlardan vazgeçi
yoruz. Yüzde ellisine kadar olana niçin ikramiye de
niliyor da yüzde yetmişbeşinden yukarı olana aidat 
deniliyor. 

-Ânât mı diyorlar, ne diyorlar - bir de (nüans) 
diye Fransızcası vardır (Türce söyle sesleri) (Ânât) 
Türkçe midir efendiler! (Handeler) Neyse ona, bizim 
Türkçemizde incelik derler. Bu iki tâbiri ayrı ayrı 
yerde kullanılmasındaki inceliği, kabalığı ben anlaya
mıyorum. Fakat esasen yalnız şunu anlamak istiyor
dum ki bu memlekette vergi bakayası dolayısı ile bir
çok işler geri kalmıştır. Binaenaleyh en sonraki (Ba
kaya) tâbirini tamamen maddeden kaldırmalıyız. Her 
sene yüzde yüz tahsil edilecektir kaydını koymalıyız. 
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Eğer bu kaydı koymazsak emin olunuz, tahsilat çok 
geri kalacaktır. Zannetmemki; böyle, bu gidişle yapı-
labilsin! 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arkadaş
lar! Anifen kabul ettiğimiz maddede bu parayı hiçbir 
yere sarf etmiyoruz. Şimdi de ikramiye veriyoruz. 
Arkadaşlar: Demin de arz ettim. Bugün bir muhtara, 
bir tahsildara bundan yüzde iki gibi bir şey veriyoruz 
da bir mükellef tekasitini, borcunu vakti muayyeninden 
evvel getirip. Hükümete verirse bundan yüzde on ne
den tenzilât yapmıyoruz? Vermeyenler hakkında da 
bir ceza yapmak için diğer düveli mütemeddinede ol
duğu gibi biz de niçin yüzde on, onbeş zammetmiyo
ruz? Rica ederim tarik mükellefiyeti bedeniyesi, senesi 
zarfında ifa ettirilmediği halde muaf oluyor. Bu zat
lardan da senesi zarfında bu paralar alınmaz. Bir kıs
mı amelei bedeniye yazılmış, diğer bir kısmı da para 
veririm demiş. Bunların bedenen mükellef olanların
dan bir kısmı istenilmemiş, kalmışsa bunlarla müru
ru zamana mı uğrayacak? Uğramazsa bunları da mu
af addetmeliyiz. Mademki, Encümen Mazbata Mu
harririnin söylediği gibi on sene çalışmayanlar iki se
ne iki katlı çalışamaz dediler. Bir sene tahsil oluna
mayan para ikinci sene de ilâve edilerek ikisi birden 
mi tahsil olunacaktır? Rica ederim bunda hiçbir tea
dül yoktur. Bu maddeden bir de bakaya kelimesini 
kaldırmalıdır. Mutlaka Tahsili Emval Nizamnamesi 
mucibince bunun tahsili kabil ise, o halde Tahsili Em
val Nizamnamesi hâkimdir. Tahsili Emval Nizamna
mesi mucibince müracaat edip parayı almalıdır. Ba
kayadan tahsil etmek için ikramiye vermeye hacet 
kalmaz. Sonra tahsildarın, ihtiyar meclisinin bunda 
ne kuvveti olabilir? Ne cebir yapıyor ki buna ikra
miye verelim, ücret verelim? Mademki Tahsili Emval 
Nizamnamesi buna hâkimdir. Müddetinden evvel pa
rayı verenlerden yüzde on tenzil, geçirenlere yüzde 
onbeş zam edilir. Ondan sonra vermeyenlerin de iste
nildiği zaman Tahsili Emval Nizamnamesi mucibin
ce malı satılır, her ne suretle parası alınmak icabeder-
se o suretle alınır. Binaenaleyh bu maddenin o suretle 
tespit edilmesini istirham ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bözok) — Bendeniz 
bir kelimenin tashihini rica edeceğim. Yukarı madde
lerde de aynen kabul ettik. Buradaki (Heyeti ihtiya
riye) (Muhtar ve ihtiyar meclisi) olarak yazılmasını 
teklif ediyorum. 

REİS — Madde bu sekile tasrih olunmuş ve okun
muştur. 

Başka söz isteyen yok (Hayır sesleri) o halde bu 
maddeyi reyinize koyuyorum, madeyi kabul edenfear 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Madde kabul eilmiştir. 

Madde 16. — Yol mükellefiyeti nakiyesi ile mü
kellef olan her fert, nerede mukim veya misafir ise 
mükellefiyetini orada ifaya mecburdur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Bu madde asıl maksadı bitamamiha ifa 
edemiyor, Maddede deniliyor ki : (Yol mükellefiyeti 
nakdiyesi ile mükellef olan her fert, nerede mukim 
veya misafir ise mükellefiyetini orada ifaya mecbur
dur.) Tabiî misafirlik mevzuubahsolamaz. Zannede
rim encümen de şöyle düşünmüştür. (Yol mükellefi
yeti nakdiyesi ile mükellef olan her fert, ikamet ettiği 
veya icrayı ticaret ve sanat eylediği veya memur bu
lunduğu mahallerde mükellefiyetini nakten ifa eder.) 
(Çok güzel sesleri) binaenaleyh bu maddenin bu şe
kilde tadilini teklif ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz de aynı nok
taya ilişecektim. Çünkü bu kabiliyeti tatbikiyesi ol
mayan bir şeydir. İşini görmek üzere buraya gelen 
bir adama git iş gör diyecekler, sonra başka yerde 
bulunacak, yine yakalayacaklar, belki iki ay çalışacak. 
Onun için belki bu adam bütün sene yol yapacaktır, 
knun böyle diyor. Binaenaleyh (Misafir) kelimesini, 
(Mukim) kelimesini kaldırıp (İkametgâhı nerede ise) 
denilmelidir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Ab
dullah Azmi Efendinin tavzihatı gayet yolundadır. 
Zaten bundan maksat her hangi bir yere üç - beş gün 
ziyaret için gidenler değil vazife itibarı ile, memuri
yet itibarı ile veyahut berayı sanat gidenlerdir. Mu-
vazzah olması vakta muvafıktır. Encümen bu takriri 
aynen kabul ediyor. (Reye sesleri) 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Yalnıb mükellefiyeti nakdiyeden bahsediliyor, mükel
lefiyeti bedeniyeler ne olacaktır? Sonra burada (Mu
kim veya misafir ise) deniliyor. Bu, zaman ile mukay
yet değil midir? Teşrinisanide tahakkuk oluyor, ondan 
sonra aradan aylar geçiyor, meselâ Ağustosta iş za
manı oluyor. Halbuki bu adam bu ayda başka yere 
gitmiştir. Bu, ne türlü muamele görecektir?. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Mükellefi
yetini ifa etmedi ise ihtimalki mahallinde tahkik edi
lir, nerede bulunursa oraya işar ediür, orada tahsil 
edilir. (Reye sesleri) 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim, mükel
lefiyeti nakdiyenin bir tahakkuk bir de tahsili vardır. 
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Şimdi herhangi bir fert nerede ve ne vakitler bulu
nursa arada onun namına tahakkuk edecek ve nerede 
ne kadar müddet bulunursa ve misafir olursa orada 
tahsil edilecek. Bu cihetler, kanunda lâyıkı ile tavzih 
edilmelidir. Tahsil olunacak diyor. Bu, yani tahsil 
olunan para, bulunduğu yer hesabına mı tahsil olu
nacak, yoksa, mukim olduğu mahal namına mı tah
sil olunup oraya gönderilecek? Binaenaleyh bu cihet
ler tamamı ile meçhul kalmıştır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Bu 
madde kifayet etmezse tadil teklifi verilir. Şüphesiz 
Encümen tekrar Meclisi Âlinin verdiği ilhama göre 
tanzim eder. Şayet bunu kâfi görürseniz maksat temin 
edilmiş ohır. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Sualime cevap ol
madı zannederim. Encümen' bunları ne suretde dü
şünmüştür? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Birçok cihet
ler daha varidihatır olabilir. Bendeniz öyle zannedi-
yorumki bu kayıtlar aşağı yukarı maksadı temin eder. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Etmez. 
AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Nerede tahsil 

olunursa bittabi o sandığa teslim olunacaktır. Erzu-
rum'lu bir zat Sivas'a gelmiş bir sene oturmuş, Si
vas'ta bir senelik verecektir. Tahakkuku orada ya
pılmıştır. Oraya verilmesi icabeder. Gelecek sene 
Erzurum'a gitmiş ve tahakkuku orada yapılmış ise 
Erzurum'da verecektir. Malûmu âliniz daha birçok 
eşkâl vardır ki o eşkâl gözden kaçabilir. Sonra buna 
ait talimatname, Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerince 
tanzim edilecektir. Buyurduğunuz şeyler gibi daha 
birçok nikatı nazar o talimatnamede nazarı itibara 
alınır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Burada mükellefiyeti nakdiye deniliyor. Mükellefiyeti 
bedeniye olursa ne yapılacaktır? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! (Mü
kellefiyeti Bedeniye) yerine alelıtlak (Yol mükellefiye
ti) demek daha doğrudur. Encümen de bunu kabul 
eder. 

REİS — Söz alan başka zat kalmadı. Takrirleri 
okutacağız : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim. Yol 

mükellefiyeti nakdiyesi ile mükellef olan her fert ikâ
met ettiği veya icrayı ticaret ve sanat eylediği veya 
memur bulunduğu mahallerde mükellefiyetini nakden 
ifa eder. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

i Riyaseti Celileye 
Onalüncı maddedeki «mukim ve misafir» kelime

lerinin tayyı ile (İkâmetgâhı her nerede ise) cümlesi-
J nin kabulünü teklif eylerim. 
I Karesi 

Mehmet Vehbi 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Mü-
I kellefiyeti nakdiye tabiri yerine, yol mükellefiyeti şek-
I linde kabul ediyorum. 

(Abdullah Azmi Efendinin takriri tekrar okundu) 
(Nakdisi ile kaldırılacak sesleri) 

REİS — Peki efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mahaller
de deniliyor, yanlıştır. Mademki, (Her fert deniliyor) 
(mahallede) olacaktır. 

REİS — Maddeyi bir daha okutuyorum. 

Madde 16. — Yol mükellefiyeti ile mükellef olan 
her fert ikâmet ettiği veya icrayı ticaret ve sanat ey
lediği veya memur bulunduğu mahalde mükellefiye
tini nakden ifa eder. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Encümene 
gidiyor mu? 

I REİS — Hayır kabul edilmiştir. Efendim. 
Madde 17. — Mükellefiyeti bedeniyesini İfadan 

imtina veya taallül veyahut işini bitirmeden tatili me
sai edenlerin mükellefiyeti, mükellefiyeti nakdiyeye 
tahvil ve mahallî meclisi umumince tayin olunan be-

I del miktarı iki misil olarak istiyfa edilir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Reis Bey! 
I Bir ilâve var, arz edeyim. Geçenki içtimada (Senesi 

zarfında mükellefiyetini ifa etmeyenler ne olacaktır 
diye bir sual vaki oldu. Bugün Encümen içtima et
tiği zaman bilhassa bu madde ile meşgul oldu. Bu 

I maddenin o noktayı nazarda alâkası teemmül edile
rek bir fıkranın ilâvesini Encümeni lüzumlu gördü. 

I Müsaade buyurursanız arz edeyim. Madde 17'nin 
hitamından sonra şu fıkrayı ilâve ediyoruz : 

«Bedeni mükellefiyeti kabul edenlerden senesi 
içinde hizmete davet edilmeyenlerin o seneye ait hiz-

I metleri sakıt olur.» 
Çünkü mükellef olanların hiç bir sunu taksiri ol

maksızın, seylâp olmuş, tufan olmuş, herhangi bir 
I iş zamanında meşru mazeretten naşi iş yapılamamış

tır. O halde ne olacaktır? Elbette bakaya kalması 
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doğru değildir. O mükellefiyetin tahakkuk etmesi 
bir çok müşkülâtı daî ve onların izacım mucip ola
caktır. 

Binaenaleyh böyle meşru mazeretten dolayı se
nesi zarfında davet edilmemiş mükellefinden alahalihi 
kalmış olanların mükellefiyeti sakıt olur. Tekrar edi
yorum. Lütfen yazarsınız, aynen reye vazedilir. (Tek-
rer okudu) 

TALÂT BEY (Ardahan) — «Ahvali fevkalâde 
dolayısıyle» filân gibi bir şey demeli. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Davetten bahsedilir. Ya davet edilir de iş gör-
dürülmezse ne olur? Çünkü gidiniz, yağmur oldu, yi
ne çağıracağız, denilirse ne olacaktır. Bu bir... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yine sakıt 
olur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İkincisi 
hükümetin, memurların müsamahası, iltiması, neti
cesi davet vukubulmazsa memurlar tecziye edile
cekler midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Tab ve tevzi 
edilen kanun lâyihasındaki maddeleri iyice okumuş 
olsaydınız, bunu hiç sormaya hacet kalmazdı. Bun
dan bir madde sonra gelecektir. Orada sarahaten ta
yin edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
İkinci suale cevap verdiniz, fakat birinci sualim ce
vapsız kalmıştır. Lütfen ona da cevap veriniz. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, Da
vet olunmuş da iş başında iş gösterilmemiş; işte bu 
bir ihmal ve terahidir. Bundan doğrudan doğruya 
hükümetin müfettişleri ve amelei mükellefeyi çalış
tıracak memurlar mesuldür. Müfettişler olacak onun 
için de bir madde vardır. Müfettiş takip edecek, tet
kik edecektir. Herhangi bir memurun vazifedeki sui-
idare ve suiistimali ve vazifesizliği görüldüğü zaman 
mesul olacaktır. 

BESİM BEY (Mersin) — Tarik mükellefiyeti iki 
suretle ifa edilir. Ya bedenî, yahut bedeli ya bedenen 
ifayı hizmet eder veyahut bedelen yani nakden ifa 
eder. Şimdi bu maddede deniyor ki, «Mükellefiyeti 
bedeniyesini ifadan imtina veyahut işini bitirmeden 
tatili mesai edenlerin mükellefiyeti, mükellefiyeti nak-
diyeye tahvil ve mahallî meclisi umumisince tayin 
olunan bedel miktarı iki misil olarak istiyfa edilir. 

Halbuki Meclisi Âlinin daha evvel kabul ettiği 
(12) nci madde veçhile, tarik bedeli nakdisi tahsili 
emval kanunu mucibince Tahsil edilir, şu halde Tah
sili emval kanununu mucibince «tahsil edilir» demek, 

hapsedilir, zecredilir, her suretle alınır demektir. Bina
enaleyh bedeli nakdisini ifa etmeyenlerden iki misli 
ceza almak o maddeye ve kanunun ruhuna da mu
gayirdir. Çünkü her mükellefinin hakkı hıyarı var
dır. Mükellef, iki şeyle mükelleftir. Ya nakden veya 
bedenen ifayı hizmet eder. Para verir veyahut bede
nen çalışır. Binaenaleyh mükellefiyetini bedenen ve 
nakden ifada muhayyer olan ve kanunen bu hakkı 
ihraz eden bu mükellefin, biz iki misil almak sureti 
ile, cezasını taz'if ediyoruz; hakkımız yoktur. Farzedi-
niz ki o adam ben bedenen ifa edeceğim demiş, ba
dehu nedamet ederek para vereceğim demiş, ahkâmı 
umumiyede emsali çoktur. (Nasıl olur öyle şey sesleri) 
Efendiler! Meselâ bir adam bir mahkemede bir ce
zayı nakdiye mahkûm olur. Eğer cezayı nakdisini ifa 
etmezse şu kadar hapse mahkûmdur denir fakat o 
adam ben parayı vereceğim dediği zaman o adam 
derhal tahliye olunur ve hapis cezası sakıt olur. Bi
naenaleyh ahkâmı umumiyeye de münafi olan bu 
maddenin tamamen tayymı rica ediyorum. Kanunda 
esasen bu maddeye lüzum yoktur, onikinci madde 
bunu temin etmiştir. Ahkâmı umumiyeye de, ruhu 
kanuna da mugayirdir, hikmeti teklife de mugayirdir. 
Binaenaleyh bunun tayyı için de bir takrir takdim edi
yorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz bu
rada iki misli muvafık bulanlardanım. Çünkü vak
tiyle kendisine teklif edilmiş, bedeli nakdî o surette 
deftere geçirilmiş. Nasıl ki, altında Encümen bir fık
ra teklif ediyor, ceza yapıyor. Hükümetin vakit ve za
manında mükellefiyeti bedeniyeyi kabul edenleri ça
ğırmaması yüzünden bunların mükellefiyetlerini ıs
kat ediyoruz. Ondan senei atiyede hiç bir şey alamı
yoruz. Bununla beraber işe gitmekten imtina ediyor, 
taallül ediyor, kaçıyor. Bu ise cezayı müstelzim ha
rekettir. Bunun için iki misil olarak kabul edilmeli
dir. Fakat bu iki misil meselesi bu şekilde müphem 
olarak zikir ediliyor. Şimdi işbaşındaki mutemedin 
veya fen memurunun bir adam hakkında; bu imtina 
etmiştir ve bırakıp kaçmıştır, demesi ile o adamdan 
iki misil ceza mı alacağız ve bu ceza tahsil edilecek 
midir? Onun için bendeniz bir takrir veriyorum. Vi
lâyet encümeni kararı ile; yani bir heyet, bir encü
men tarafından buna hüküm edilirken bir encümen 
kararı ile hükmedilmek lâzımdır. Maksadım budur, 
onu teklif ediyorum. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arkadaş
lar! Uzun söylemiyeceğim, kısa söyleyeceğim. Bu mad
de yol yapmak için tespit edilmiş bir madde değil, 
halkı, fukarayı, ahaliyi evinde oturtmamak için ya-
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pılmış bir maddedir diyeceğim. Farzediniz ki, bir 
köylü, on gün çalışmaya söz vermiş. Bir haneden iki 
üç kişi gitmişler, orada altı gün çalışırken ekmekleri 
tükenmiş ekmek almak üzere köyüne geldi, mühendis 
şu firar etti diye rapor verecek ve bunun mükellefi
yeti nakden tahvil edilecek. Çalışmış olduğu altı gün 
havaya gidecek, heder olacak ondan sonra da mah
kûm olacak, vasati olarak da on lira ceza verecek, et
ti yirmi lira. Bu üç kişi mahkûm olduğu takdirde et
ti altmış lira. Efendiler bu adam zaten giderken tuz 
ve ekmeğini kestahane kabuğundan olan azığını te
darik edemiyor. Bu altmış lirayı nereden verecek? Ri
ca ederim kabahatde ceza beyninde bir adalet olma
lıdır. Evet bunun kuvvei te'yidiyesi için böyle bir şey 
bulunmalıdır. Evet cezaen bir gün daha misil sureti 
ile çalıştırılabilir. Fakat eski çalıştığı günler mahsup 
edilir. 

Sonra efendim, mükellefiyeti nakdiye yani nak
den verdiği tahakkuk ettikten sonra neden iki misli 
olsun? Eyyam geçer fakat para hiç olmazsa sandığa 
alınır ve yine yola sarf edilir. Eğer bu madde, kabul 
edilecek olursa benim köylüler namına bu tarik ka
nununun umumuna vereceğim bir kırmızı reydir. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Efendim! Bu madde
de mükellefiyeti bedeniyesini ifadan imtina ve taal-
lül edenlerin mükellefiyetlerini nakde tahvilden mak
sat, kendilerine böyle bir ceza yapmak değil, onları 
böyle bir hale maruz kalmaktan men ve tahzir mak
sadına matuf olsa gerekir. Bendeniz bu şekilde kabul 
ediyorum. 

Saniyen mükellefiyetini bedenen ifa etmek iste
yenler, mühendisin umuru mahalliyedeki hatası veya
hut hükümeti mahalliyece vaktiyle tebligat yapılma
ması dolayısıyle ifayı mükellefiyete davet edilmedik
leri takdirde bunları mükellefiyeti bedeniyelerini ba
kayaya bırakmak şüphesiz doğru olamaz. Binaen
aleyh, onların o seneye ait mükellefiyetlerini ıskat et
mek çok doğru ve çok muvafık bir hareket olur ka
naatindeyim. Onun için encümeni, maddenin nihaye
tine ilâve ettiği fıkranın kabulünü teklif ederim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Burada mükellefiyet ikidir, kısmen nakdî, kısmen be
denîdir. Nakdî mükellefiyette ceza yoktur. Bedenen 
mükellef olanlar vazifelerini ifadan her ne surette 
olursa olsun imtina ettikleri takdirde iki misli ceza 
ile mükellef bulunuyorlar. Bunda aynı mükellefiyetin 
şuabatı arasında cezada bir adaletsizlik yok mu? Bu 
itibarla bu madde zait ve tayyı icabetmez mi? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Bir defa düşünürsek mükellefiyeti nakdiyeyi Tahsili 
Emval Kanunu mucibince tahsil etmek bir nevi ceza
dır. Bir adamın evine tahsildar gitmiş, behemahal ala
cağız demiş, icabında tenceresini satmış, parayı o su
retle tahsil etmek bir defa cezadır. Ondan başka bir 
de nakden alındığı zaman da behemahal tahsil edile
cektir. Bir nevi kuvvei teyidiye olmak üzere vakit ve 
zamanı ile bedenen mükellefiyetini eda ettirmek için 
iki misil ceza konuluyor. Her hangi bir mükellef bu
nu bilirse vazifesini vaktinden evvel ifa etmek sureti 
ile o mükellefiyetten kurtulmak ister. Bu madde ol
mazsa, insandır, biraz teseyyüp ve ihmal onu vazi-
fesizliğe davet eder. Temenni ederiz ki, herkes vazi
fesini derhal ifa etsin ve böyle bir cezaya maruz kal
masın. İşte o cezaya maruz kalmaması düşüncesi ile 
o fıkra ilâve edilmiştir. Mamafih rey Heyeti Celile-
nindir. Kabul ve ademi kabul Heyeti Celilenize ait
tir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Üç kelime 
söyîemekliğime müsaade buyurur musunuz efendim? 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim sual var. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Mükellefin edayı mü
kellefiyet ettikleri sırada bunları davet ve sevk ile mü
kellef olan memurini zâbitan, her ne ise memurini 
aidesini müteneffizandan bulunanları davet etmezse 
sonra mükellefiyetin zamanı hitam bulur. Onlar da; 
e ne yapalım davet edilmedik ki, ifa edelim, derlerse 
vaziyet nasıl olacaktır? Onları mükellefiyet mecburi
yetler olmazsa emin olunuz bütün eşraf, zâbitan, mü-
teneffizan tamamen mükellefiyetten vareste kalır ve 
kaymakamların muaf tutmak istedikleri adamlar kur
tulacaktır bu cihet zannedersem tamamiyle takarrür 
etmemiştir. Memurlar tamamen kurtulacaklardır. 

Davet tezkeresi Hükümet kapısına esami yazıla
rak talik edilen levhadır. Binaenaleyh o müddet zar
fında icabet etmemiş olanlar da istifade etmesinler. 
Onlar da iki kat ifayı mükellefiyetten kurtulmasınlar, 
bunda eşraf, hatırlılar ve jandarma zabitlerinin sev
dikleri kurtulacaklardır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Yol mükellefi
yetini ifa edeceklerin bilâsebep ihmal ve terahileri ha
linde, 22 nci madde mucibince, mülkiye ve nafıa mü
fettişleri bu kanunun süveri tatbikiyesini mütemadi
yen teftiş etmeye mecburdur. Bu kadar kuvvei' teyi-
diyeyi muhtevi maddeleri konduktan sonra elbette 
hatıra gelir ki o vazifede suiistimal olur, ihmal olur 
ve teseyyüp olur. Her şey olur. Fakat kanunda düşü
nülecek şey nedir; ona bir kuvvei teyidiye korsunuz, 
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cezayı vazıh tayin edersiniz, müfettişlerinizi da daima 
teftiş etmek üzere tavzif edersiniz. Tabiî insanlar me
lek değildir. (Kâfi sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Ben öyle görüyo-
rumki, Meclisi Âliniz fazlaca yorulmuş, asabiyet için
de bulunduğu için fazla hissiyatına tabi bulunuyor. 
Farz edelim ki, bir mahalli meclisi umumisi mükel
lefiyeti nakdiyeyi (12) lira veyahut amelei mükellefe 
için birbuçuk lira olarak tespit etmiş ve bu da onsekiz 
lira tutuyor. Şimdi ceza olarak iki misli tezyid ede
rek. (36) lira versin diyoruz. Buna hacet yoktur. Ev
velce Heyeti Celilenin kabul ettiği onikinci madde 
vardır. Bu madde oldukça, bakaya meselesini esas 
itibari ile mevzu etmeye bile lüzum görmeyiz. Zira 
Tahsili Emval Kanunu mucibince o sene zarfında 
mükellefiyetini ifa etmeyenlerden nakdî olan aksamı 
zaten tenceresini, yorganını satmak sureti ile tahsil 
edilir. 

Bedeni olan aksama gelince; Meclisi Umumilerin 
tashih etmiş olduğu oylar zarfında gelmeyip de ifayı 
mükellefiyetten istinat eden bir adamın orada mev
cut bulunması lâzımgelir. Onu Meclisi Umumiler 
nakde tahvil ederek Tahsili Emval Kanunu mucibin
ce tahsil eder. Onun için böyle iki misil ceza doğru 
değildir. Bendeniz bu maddenin tayymı teklif ediyo
rum. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
vardır. 

Riyasete 
Müzakere kâfidir. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Madde hakkındaki takrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti bedeniyesini ifada taallül edenlerin 

mükellefiyeti nakte tahvil edileceğine ve mükellefi
yeti nakdiyenin tahsili, tahsili emval kanununa tevfi
kan icra edileceği kabul edilen onikinci madde sara
hati iktizasından olmasına göre işbu maddedeki (İki 
misil olarak istiyfa) kaydı zait olduğu gibi her mü
kellefin ifayı mükellefiyetindeki bedenî ve nakdî hak
kı hiyan esasına münafi olduğundan işbu maddenin 
tayymı teklif ederim. 

Mersin 
Besim 

— 50 

Riyaseti Celileye 
Onyedinci maddenin berveçhiati tadüen kabulü

nü teklif eyleriz. 
Madde 17. — Mükellefiyeti bedeniyesini ifadan 

imtina edenlerin mükellefiyeti nakde bittahvil istiyfa 
edilir. 

Konya Bolu 
Mustafa Feyzi Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Onyedinci madde malî veya bedenî mükellefiyetler 

arasında birinde iki misli ceza, diğerinde bir misli 
ceza gibi garabetler göstermekte olduğundan mad
denin tayymı teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti nakdiyenin iki misil olarak istiyfa-

sı ekseriyeti fakir olan bu halk için çok ağırdır. Bi
naenaleyh bu ibarenin tayymı teklif ederim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (iki misil olarak) cümlesinin yerine 

(Bir sülüs zammıyle, ibaresinin vazını teklif eylerim. 
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Erzurum 
Raif 

Riyaseti Celileye 
Onbirinci maddenin atideki şekilde tadilini teklif 

ederim:. 
Mükellefiyeti bedeniyesini ifadan imtina veya ta

allül veyahut işini bitirmeden tatili mesai edenlerin 
mükellefiyetinin tamamı veya bakiyesi mükellefiyeti 
nakdiyeye tahvil olunur. 

Konya 
Eyyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
Davet edilip de gelmeyenlerin veyahut çalışma

dıkları günler sülüs derecede tezyid edilir. Sureti ile 
tadil edilmek üzere Encümene havalesini teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

Makamı Riyasete 
Mükellefiyeti bedeniyesini ifada taallül edenlerin 

mükellefiyetini nakte tahvil etmektense bunların müd-
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deti mükellefiyetlerinin nısfını zamimeten ifa et
meleri daha münasiptir. Maddenin ona göre tadili 
için Encümene iadesini teklif ederim. 

îzmit 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Ondördüncü madde de (tki misil olarak) cümle

sinden sonra (Vilâyet Encümeni kararı ile) cümlesi
nin kabulünü teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim! Bir defa maddenin tayyı tek
lifi vardır. Onu reye koyacağım. 

3. — EVRAKI 

Takrirler 
5. — Ziraat Vekili ve Gümüşhane Mebusu Ha

san Fehmi Beyin Perşembe İçtimainin pamuk mah
sulüne arız olan haşaratın imhası hakkındaki kanun 
lâyihasının müzakeresine hasr ve tahsisine dair tak
riri. 

REİS — Efendim! Pamuk Mücadelesi kanunu 
hakkında hükümetin bir teklifi vardır, okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli vakti darlığına ve meselenin fevkalâ

de ehemmiyetine mebni yarınki Perşembe günü içti
ma» buyurarak müzakerenin Pamuk Mücadele Ka
nununa tahsis buyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

Ziraat Vekili 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü

müşhane) — Arkadaşlar! Pamuk istihsalinin ehemmi
yetinden bahis edecek değilim. Heyeti Celileniz pekâ
la takdir buyurursunuz, Şubatın birinci günü Adana 

(Mersin Mebusu Besim Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim! Maddenin tayyını reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Efendim, tak
riri kabul buyurmayanlar el kaldırsın... Lütfen efen
dim maddenin tayyını tazammun eden takriri kabul 
edenler ayağa kalksınlar... 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Esbabı 
mucibe yanlıştır beyefendi! Bu reye konamaz. Mec
liste ekseriyet de yoktur. 

REİS — Kabul buyurmayanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Maddenin tayyı kabul edilmiştir efendim. 

VARİDE (devam) 

ve havalesinde pamuk zeriyatı başlar. Halbuki pa
muk hastalığı zuhur ettiğinden naşi biz pamukların 
tohumlarını men ettik. Pamuk kanunu ruznamededir. 
Müstaceliyetini kabul buyurdunuz. Teshin makineleri 
gelmiş, gümrüklerde bekliyor. İhracat noktayı naza
rından, istihsal noktayı nazarından bu kanunun... 
(Bu kanundan sonra sesleri.) 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — İki madde
lik bir şeydir ve senevi 25 - 30 milyon. 

TALÂT BEY (Ardahan) — İki maddelik bir şey
dir. Servet getirecek bir kanundur ve bugün pamuk 
mahsulü tehlikeye maruzdur. Yarınki içtimain bunun 
müzakeresine hasrını rica ederim. 

REİS — Efendim! Yarınki içtimain bu meseleye 
tashisini kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ekseriyet 
yok sesleri.) Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. Yarın saat ikide içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat, Saat : 05.05 
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