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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerâî; Saat : 14.00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyon karahisan), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Sabtı sabık hülâsası okunacaktır : 

Altmış Dokuzuncu İçtima 

10 Mart 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 
sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ritle ait oldukları mahallere havale olundu. Hakların
da tayini muameleye mahal olmayan muhtelif me-
saile müteallik mazbatalarla azayı kiramdan bazı 

zevatın mezuniyetlerine ve Londra'da içtima edecek 
olan beynelmilel parlemantolar ticaret ve konferan
sına Türkiye Büyük Millet Meclisi namına iştirak 
edecek olan murahhaslara mütedair Divanı Riyaset 
tezkereleri ve Ankara Şehir Emanetine iki milyon ik
razına dair kanuna ait bir sehvin tashihi hakkında 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul olundu. 

Mülkiye harcırah kararnamesinin birinci madde
sine ve Demiryoîlar inşaat ve işletme Müdüriyeti 
Umumiyesinm 1341 senesi Bütçe Kanuna müzeyyel 
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kanunlarla aşarın ilgası hakkındaki kanunun altıncı 
maddesini muaddil kanun ikinci defa olarak tayini 
esami ile reye vaz edildi. 

Badehu ruznamei müzakerata geçilerek ormanlar
da -çıkarılacak kereste ve mahrukatın muamelei 
tesmiyesinin ormanlarda ikmal edilmesine dair 
teklifi kanuni müzakere ve Kavanini Maliye 
ve Adliye Encümenlerine tevdi olundu. Terfile

ri icra kılınan zabıtan ve mensubini aske
riyenin. farkı maaşlarının tarzı itası hakkında müş
terek encümenin tefsir mazbatası müzakere ve kabul 
edildi. Ye müteakiben tayini esami ile vaz edilmiş 
olan kanunların kabul edildiği bittebliğ Cumartesi 
günü iştima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır sesleri) Zabtı zabıt aynen kabul edildi. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Londra'da 5 Temmuz 1912 tarihinde takar

rür etmiş olan beynelmilel telsiz telgraf mukavelena
mesiyle merbut nizamnamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (1/888) 

REİS — Posta ve Telgraf encümenine havale edil
miştir. 

Mazbatalar 
1. — İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkın

da (1/856) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Ka
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Memurin Muhakemat kanunu muvakkatinin 

beşinci maddesinin tadili hakkında, mülga Meclisi Me
busundan celp edilmiş olan (1/108) numaralı kanun 
lâyihası ve yeniden tadilât icrasına hacet görülemedi
ğinden dair Dahiliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

Memurin Muhakemat kanunu muvakkatinin be
şinci maddesinin tadili hakkında mülga Meclisi Me-
busandan müdevver ve Encümenimize muhavvel lâ-
yihai kanuniye tetkik ve müzakere olundu. Maddei 
mezkûre esasen 24 teşrinisani 1330 tarihinde ve bir 
madde* muvakkate şeklinde tadil edilmiş ve elyevm 
meriyülicra bulunmuş olmakla teklifi vaki dairesinde 
yeniden tadilât icrasına hacet görülemediğinden He
yeti Celileye arz ve takdim olunur. 

10 . 3 . 1926 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde İzmir 
Mehmet Ata Ahmet Münir 

Kâtip Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza Aza 

Yozgat Kayseri 
Süleyman Sun Ahmet Hilmi 

REİS — Efendim; Encümen mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Memurin Muhakematı kanunu muvakkatinin 
bazı mevadının tadiline dair mülga Meclisi Mebusun
dan celbedilmiş olan (1/107) numaralı kanun lâyiha
sı ve tayini muameleye mahal olmadığı hakkında Da
hiliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Memurin Muhakemat kanunu muvakkatinin bazı 

mevadının tadili hakkında mülga Meclisi Mebusandan 
müdevver ve Encümenimize muhavvel lâyihai kanu
niye tetkik ve müzakere olundu. İşbu tadil teklifinden 
muahhar olarak memurin Muhakemat kanunu mu
vakkatinin bazı maddeleri yine kanunu muvakkat 
tarzında tadil olunarak elyevm meriyülicra bulundu
ğu anlaşılmakla tayini muameleye hacet görülemedi
ğinden Heyeti Celileye arz ve takdim olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Ata 
Kâtip 
İzmir 

Kâmil 

10 . 3 . 1926 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
REİS — Efendim, Encümen mazbatasını kabul 

edenler». Lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — 1340 senesi Mart - Mayıs ve Haziran - Ağus
tos ayalrına mahsus birinci ve ikinci raporların tak
dim kılındığına dair (3/510) numaralı Divanı Muha
sebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı Muhasebat encü
meni mazbatası. 
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REİS — Ruznameye alındı.. 
5. — Kırklareli Mebusu Fuat Beyin; şoförler hak

kında; Karesi Mebusu Süreyya Beyin hiyaneti vatani
ye kanununu muaddil 15 Nisan 1339 tarihli kanunun 
birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin tadili hakkında; 
Kozan Mebusu Ali Saip Beyin, matbuat kanununa 
bazı mevad tenziline dair; Konya Mebusu Refik Be
yin, ceza kanununun 130 ncu maddesine bir kelime 
ilâvesine dair (2/256), (2/474), (2/377), (2/480) nu
maralı teklifi kanunileri ve ayrıca ahkâm vazma lü
zum olmadığı hakkında Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Matbuat kanununa bazı mevad tezyiline dair Ko

zan Mebusu Ali Saip Beyin şoförler hakkında Kırk
lareli Mebusu Fuat Beyin, ceza kanununun 130 ncu 
maddesine bir kelime ilâvesine dair Konya Mebusu 
Refik Beyin ve hiyaneti vataniye kanununu muaddil 
15 Nisan 1339 tarihli kanunun 1, 2, 3 ncü maddele
rinin tadiline dair (2/377, 2/480, 2/256, 2/474) numa
ralı teklifi kanunileri Encümenimize hayale buyrul-
makla tetkik ve icabı tezekkür edildi. Dört teklifin 
münderecatı ceza kanununun tetkiki sırasında nazarı 
dikkate alınarak tamamen temin edilmiş olduğundan 
ayrıca ahkâm vazına lüzum olmadığı takarrür etmek
le Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Vekili Mazbata Muharriri 

Konya Mebusu Sinop Mebusu 
Refik Yusuf Kemal 
Kâtip Aza 

Saruhan Yozgat 
Kemal Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, Encümen mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

6. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Beyin; Res
men teşekkül etmiş mahalle ve karyelerin eşhası hük-
miyeden addiyle emvali gayri menkuleye tasarruf ede
bilmeleri hakkında (2/507) numaralı teklifi kanunisi 
ve reddine dair Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Son encümen mazbatası okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Resmen teşekkül etmiş mahalle ve karyelerin eş

hası hükmiyeden addiyle emvali gayri menkuleye ta
sarruf edebilmeleri hakkında Konya Mebusu Musta

fa Feyzi Beyin (2/507) numaralı teklifi kanunisi En
cümenimize havale edilmiş olmakla tetkik ve icabı te
zekkür edildi. 

Kanunu Medeninin şirketler ve cemiyetlerin sure
ti teşekkülüne ve bunların malik olduğu hukuka ait 
ahkâmı iie bu gaye temin edildiğinden başkaca ah
kâm vazma lüzum olmadığına karar verilerek heyeti 
umumiyeye.arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Namına 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Reisi 

Aza 
Yozgat 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Ahmet Hamdi 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Esbabı mu
cibe zarftır, ruznameye alınsın. 

REİS — Mütalâanız varsa buyurun. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; teklifim şudur : Mahallatta bazı hammi-
yetmendan kendi muhitlerinde, memleketler hayrına, 
menafime ait emvali gaynmerikule iştira ediyorlar. 
Bu; memleketimizin kısmı azanımda vardır. Bu em
vali gaynmenkulenm varidatı meselâ; dükkân ev, ufak 
tefek şeyler mahallenin kaldırımlarını ve çeşmelerini 
vesairesini imar sadedinde umuru hayriyeye sarfedi-
lir. O dar muhitte bu aldıkları mallar tapu dairesinde 
mukayyet bulunmadığı için birtakım eşhasın zimme
tinde ve namı müstaarla mukayyet bulunmaktadır. O 
şahıslar bugün için emin ve mutemet olduğu cihetle o 
emval bir dereceye kadar muhafaza ediliyor. O zat 
vefat ettikten sonra evlâdının hakikate vakıf olama
ması yüzünden veyahut ahlaken zayıf olması cihetiyle 
mahalleye ait müşterek malı kendisine temlik etmek 
iddiasında bulunuyor ve mahkemelerde bu yolda hak 
kazanıyor; bu arz ettiğim vakidir. Bunu halletmek 
zannedersem Meclisi Âlinin büyük bir vazifesidir. Ka
nunu Medeniyi tetkik ettik, müzakeresinde bendeniz 
de bulundum. Mazbatadan da anlaşılacağı veçhile ora
daki kayıt, şirketlere ve cemiyatı hayriyeye ait bir 
meseledir. Bu da bir mahalleye ait meseledir. Geçen 
sene köy kanunu ile köylerin eşhası hükmiyeden ma-
dut olduğunu kabul ettik. Köyler bunu emvali gayrı-
menkuleye mutasarrıf olabilir, alır ve satar, eşhası 
hükmiy edendir. Şirketler ise yine böyledir. Sonra içi-
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mizde bulunan birtakım cemaatler vardır, o cemaat
ler de emvali gayrımenkuleye mutasarrıf oluyorlar
dı ve elyevm de oluyorlar. Bunlar bu yüzden cemiyet
lerim terâkki ettirmişler, müteaddit mektepler açmış
lar, evlâtlarını talim ve terbiye ettirmişlerdir. Mahal
lelerimiz böyle ashabı hammiyetin muavenetleriyle 
emvali menkuieye tasarruf edecek olurlarsa bu, ça
lışmayan diğer mahallelere de bir sebebi teşvik ola
caktır. Teklifimin münderecatı şu ki; bir mahalle aha
lisi mahalle namına, mahallede muhtacı tamir olan 
kaldırımları ve çeşmeleri vesair hususatı hayriyenin 
ifası için emvali gayrımenkuleye tasarruf edebilsin ve 
eşhası hükmiye suretiyle onlara da hakkı tasarruf ve
rilsin. Binaenaleyh mesele mucibi münakaşadır. Da
hiliye Encümeni mazbatası gayet zayıftır. Diyorlar 
ki belediyelere bir zarar ve sekte iras ederlermiş. Hâ
şâ bu varit olamaz. Adliye de diyor ki : Yeni kabul 
ettiğimiz Kanunu Medeninin bazı maddeleri bunu te
min etmiştir. Yani «iBu fikir doğrudur. Fakat Kanu
nu Medeni bunu temin etmiştir» diyor. Halbuki Ka
nunu Medeni de böyle bir şey yoktur. Bir maddesini 
okuyuversinler, böyle bir şey yoktur. 

İSMET BEY (Çorum) — Tesis faslı. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Tesis faslı 
vakıftır. O başka, binaenaleyh bu müzâkere edilsin. 

'MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Bu teklif ga
yet basittir. Mahalleler emvali gayrımenkuleye tasar
rufta, şahsiyeti hükmiyeyi haiz olmalı mıdır, olma
malı mıdır? Meselesidir. Hâlbuki mahalle namına ta
sarruf edilen ve fakat mahallelerin şahsiyeti hükmi
yeyi haiz bulunmadığından dolayı namı müstearla 
herhangi bir şahsın namında tasarruf edilen fakat 
menâfi ve semeratı mahalle namına sarf edilen birta
kım emvali gayrımerikule mevcuttur. Bunların mahal
lenin şahsiyeti hükmiyesi namına tapusunun tashihi 
lâzım geîiyor. Fakat bu yolda bir maddei kanuniye 
mevcut olmadığından bunu yapmaya imkân yoktur. 
Şimdi ne oluyor? Mahallenin en mutemet tanınan 
bir adamı namına tapuya raptediliyor. Halbuki me-
nafii mahallenin namına sarfediliyor. Şimdi Mustafa 
Feyzi Bey bunu kastederek bir maddei kanuniye şek
linde tespit edilmesini teklif ediyor. Adliye Encüme
ni de «Bunu Kanunu Medenî temin etmiştir. Buna 
ayrıca Hizum yoktur.» demektedir. Fakat Kmıunu 
Medenî de bunu temin eden bir madde yoktur. Zan
nederim. Orada resmen teşekkül etmiş cemiyetler ve 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan şirketler vardır. Bu ise 
şirket değildir. Sonra hükümete müracaatla 'istihsali 
mezuniyet etmiş herhangi bir cemiyeti hayriye değil
dir. Burada bir ihtimal kalıyor. Kanunu Medenînin 

tesisat faslında buna dair mevad vardır. Orada da yok
tur. Tesisat faslı vakfın makamına kaijn olan bir fa
sıldır. Vakıf esasen mevcut idi. Yakıf olduğu zamanda 
da bunların tapusunu almaya imkân yoktur. Çünkü o 
kanuna göre bunlar vakıf adadında da dahil değildir. 
Yani vakfın herhangi bir şeklinin, nevinin tarifi dahi 
bu nevi mahallerin tasarruf ettiği ahvalde; nükut da 
vardır, emvali gayrımenkule de vardır. Esas nakittir. 
Bu onun da haricinde bir şeydir. Şu halde Adliye En
cümeninin «Kanunu Medenî bu ahkâmı, bu ihtiyacı 
temin etmiştir, ayrıca bir maddei kanuniye kabul et
mek varit değildir» demesi doğru değildir. Çünkü 
vakıf demek istiyorsa, tesisatın buna şümulü yok, şir
ket diyorsa tarif veçhile, şirket de değil, cemiyeti hay-
riyelerin şahsiyeti hükmiyesi vardır. O da buna da
hil değildir. Binaenaleyh Adliye Encümeninin endişesi 
burada varit olamaz, başka muzır gördüğü bir sebep 
de göstermiyor. Şu halde teklifin esasını kabul edi
yor, yalnız ayrıca bir maddei kanuniye ile tespitine 
mesağ görmüyor. Halbuki bendeniz iddia ediyorum 
ki böyle bir ahkâm mevcut değildir. 

Dahiliye Encümeninin noktai nazarına gelince : 
Orada da belediye umurunda birtakım teşevvüşü filan 
mucip olur mu, endişesi vardır. Bu da mevzubahis 
olamaz. Çünkü belediyeler kanunu mahsus mucibince 
resim cibayet etmekle mükelleftir .Emvali gayrımen-
kuienin tasarrufu belediyelere ait olsaydı, mahalle na
mına emvali gaynmenkuleyi tasarruf etmek beledi
yenin umurunu teşevvüşe sevkedebilir, vahdeti izale 
eder gibi bir iddia dermeyan edilebilirdi. Halbuki bu 
dahi varit olamaz, Belediyeler, şehremanetleri neyi alı
yorsa bir şirketin tasarruf eylediği emvali gayrımen-
kuleden belediye ne gibi resim cibayet ediyorsa niha
yet mahalle namına tasarruf edilen emvali gayrımen-
kuleden de aynı resmi alacak, aynı tanzifata tabi tu
tacak, aynı ahkâmı tatbik edecek, o halde Dahiliye 
Encümeninin belediyelerin intizamını ihlâl eder şek
lindeki mütalâaları varit değildir. 

Böyle bir maddei kanuniyeye ihtiyaç vardır. Bir 
takım mahalle namına birçok vakalar mevcuttur. Tek
lif bunların tasfiye ve tespit edilmesinden ibarettir. 
Bu mal AH Efendi namında Vekil Efendi namında mu
kayyet iken menafii mahallenin hidematı umumiyesine 
sarf edilen bir şeydir. Şöyle bir itiraz; vaki olabilir : 
Madem ki bu hayır maksadiyle alman bir maldır. Ne
den herhangi bir yere, müessesatı hayriyeye, maksa
dı hayra tahsis edilmiyor da mahallenin umuru hay-
riyesine sarfetmek gfbi gayet dar bir düşünce ile ha
reket olunuyor denilebilir. Bu da mutasarrıfın keyfi
ne tabi bir şeydir. İnsan bir şeyin tasarrufuna keyfe-
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mayeşa malik olunca isterse mcnafii âm ve şâmil bir 
maksadı bayre tesis eder, isterse daha hududu mim-
miyesi 'mahdut bir maksada tahsis edebilir. 'N/Jhzyet 
bir karyenin, bir mahallenin ahalisinden bir fert ken
di mahallesinin umuru hayriyesine ve maksadı hayır 
olan bu cihetine tahsis edebilir. Bu da malının tasar
rufundaki yüksek bir hakkm neticei tabiîyesMii'. Bi
naenaleyh 'teklif gayet doğrudur. Bu tekEfî kabul et
menizi rica ediyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin izahatı ilmîdir. Böyle mahallâhn bir maksa
dı hayır için topladıkları paraları akar yaparak yi
ne o maksadı hayır için istimal etmeleri bîr vakıf ad
dedilmediğinden ve mahallât sahibi gösterilmediği ü'çin 
bu emvali gayranenkule elden ele tedavül etmekte mu
rakabe vesairesi yapılamamaktadır. Burada buna ha
kikaten bir şekli İntizam vermek mütalâası vardır. 
Fakat mahalleler birer âmmedir. Küçük küçük birer 
âmmedir. Herhangi suretle olursa olsun nakdin, aka
rın vesairenin böyle mahallenin şahsiyeti maneviyesi 
namına idaresini mevzubahis edersek bunda iki nok
ta vardır. Birisi belediyelerin vazaifinde dahil ini
dir? Belediyelerin vazaifinde dahilse, belediyelerin 
murakabesiyle,. bu vazaifi iyi idare etmesiyle maksa
dın temin edilmesidir. Bu mesele bir intizam mesele
sidir. Belediyenin vazaifinde dahil değilse bir mak
sadı hayırdır. Binaenaleyh maksadı hayrın böyle ba
şıboş insanların veyahut bir mahalle içinde kendi ken
dine teşekkül etmiş bir zümrenin menafii umumiye na
mına onu idare ve tasarruf etmesi bugünkü Kanunu 
Medenî ile kabili telif değildir. Çünkü, cemiyeti hay-' 
niyelerin resmen teşekkül etmesi şarttır. Başı'boş bir 
cemiyeti hayriye yoktur. Cemiyeti hayriye, Kanunu 
Medenî icabmca teşekkül edince bu maksadı temin 
edecektir. Binaenaleyh eğer cemiyeti hayriye değilse 
bu âmmenin menafiine ait belediyenin vazaiflnden 
ise yani devlet teşkilâtından tevellüt etmiş vazaif ise 
onun murakabesi belediyeye aittir. 

Şehrin veyahut belediyenin vahdetini bozarak 
âdeta şu âmmeyi, bu âmmeyi belediye salâhiyetiyle 
teçhiz etmek doğru değildir. Bu bir maksadı hayır te
sisi meselesinden hariç değildir. Fakat geçmiş olan 
muamelâtın bugünkü kanuna tevfikan bir tasfiye me
selesidir. Binaenaleyh henüz kanun tatbik edileme
miştir. Tatbikatı için bir tasfiye yapılması zaruridir ve 
bir tasfiye kanunu da yapılacaktır. Bu noktai nazar
dan eğer bir cemiyet gibi sayılırsa behemahal Kanu
nu Medenide olduğu gibi resmen teşekkül etmiş bir ce
miyete verilebilir. Başıboş bir âmmenin bu şeye tasar-
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ruf etmemesi lâzımdır. Onun için Adliye Encümeni-
jf'iî ttiütaüâası doğrudur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, teklifi vakiin 
birinci fıkrası köylere aittir... 

ŞÜKRÜ BEY <Bolu) — Efendim, bu müzakere 
olunacaksa ruznameye alınmak lâzım geiir. 

REİS — Esasen mazbata, reddi mutazanımın bir 
mazbatadır. Onun için müzakere ediyoruz. 

•ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Teklifin bir kısmını 
Köy Kanununun yedinci maddesi temin ediyor. 

Köy Kanununun yedinci maddesi diyor ki : «Köy 
bir yerden bir yere götürüîebilen veya götürülemeyen 
madara sahip olan ve işbu kanun ile kendisine verilen 
hini yapaiî başhbaşma bir varlıktır. Buna (şahsıma-
KCVİ) denir». 

Bu geçenlerde kabul ettiğimiz Kanunu Medeninin 
şahsı nîRnevî diye tarif etmiş olduğu evsafa haiz bir 
şah'Sİyeitlr. Kahyor mahalle; malûmu âlileridir ki 
Köy Kan unu müzakere edilirken köylerin vasfı, mik
tara nüfusu tayin edilmiş idi. İki binden aşağı nüfusa 
m&Yık olan yurtlara köy denecek ve nüfusu iki bin 
i'e yirmi bin aracında olan yerlere de kasaba denecek 
ve yirmi binden çok nüfusu olan yerlere (şehir) de-
Rcctiîî, Bunun için şüphesiz bir kanun ihzar edilecek
tir. Bu mahalle de ona tabi olacaktır. Gelelim şimdi 
teklifin ruhuna; bir köy için Cüzü tam olduğundan do-
â y ı bu hak tanınabilir. Fakat bir mahalle her halükâr
da bir camianın cüzü demektir. Eğer bir camiayı ka
bul etmeyip de münferit şahsiyeti kabul edecek olur
sak o vakit de evvelki vakıf usulünden yakamızı sı-
yıraraayız, Efendiler, biliyorsunuz, vakıfların böyle 
«sünferiî dallarda, münferit idarelere tsM olması 
yüzünden neler çekilmiş ve ne kadar paralar kayiredil-
m'şlir. Bugün Kanunu Medeniyi kabui ettik. Vakıf 
ne suretle İdare olunur diye onda ahkâmı kâfiye 
mevcuttur ve o*?u tevsi edecek sebep zuhur ederse 
ona ilâveten o esbabı da dercederiz. Fakat bir şehrin 
bir camianın vahdetini İhlâl edecek ayrı parçalara 
böyle ufak ufak cüzü tamlara gitmenin ne kadar teh
like olduğunu mazide gördüğümüz gibi büyük mem
leketlerdeki misallerle de bunun mazaratını anlıyo
ruz. Onun için mevcut ahkâmdan daha fazla bir şeye 
iştirak imkânı yoktur. Bendeniz de teklifin reddine iş
tirak ediyorum. 

REİS — Efendim, daha söz alanlar vardır. Müza
kerenin kifayeti hakkında da takrir vardır. 

Riyaseti ıCeüileye 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye vazını teklif 

edenim. İstanbul 
Ali Rıza 
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MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
aleyhinde söyleyeceğim, müzakere gayrı kâfidir. Se
bebini arz edeyim. Bu takrire itiraz eden İsmet Bey 
ile Şükrü Bey idi. İsmet Bey, güya belediye kanunu 
çıkacak olursa bunu temin edecek... 

SSMET BEY (Çorum) — Öye bir şey söyleme
dim. Mevcut Kanunu Medenî vardır. 

' 'MUSTAFA FEYZİ ©EY (Devamla) — Teklifim
de 'bendeniz kura ve mahallâtın demiştim. Şimdi o ku
ra kelimesinden vazgeçiyorum. Çünkü Köy Kanunu 
'bunu hal ve temin etmiştir. Söyler şahsiyeti manevi-
yeyi haiz olmuştur. Yaîmz mahalle kalıyor. Mahalîe-
leria şahsiyeti maneviyeyi haiz olmasını teklif ediyo
rum. Mahallelere böyle şahsiyeti maneviye verir de 
mahallelerin imarına çalışacak olursak bunun muzır 
olduğunu hangi akıl kabul eder? Belediyeye gelince : 
Belediye çalışır gayret eder. Halk da yardım eder. 
Fakat belediyenin yapacağ rişin kısmı mühimmini bir 
mahallenin hammiyetmendanı çalışır da onlar yapar
sa meselâ yollarını sair şeylerini yaparsa fena mı 
olur? Belediyenin göreceği vazifenin kısmı mühimmi-
ni mahalle görecek olursa daha iyi olur. Binaenaleyh 
bu teklifimin kabulünü rica ediyorum. 

MUSA KÂZİM jBEY (Konya) — Efendim, Ad
liye Encümeninden bir Sual soracağım. Bunu Kanu
nu Medenî temin etmiştir diyorlar. Pek âm ve şâmil
dir diyorlar. Hangi maddedir? (Tesis faslı sadaları) 
Tesisat faslı beş maddeden ibarettir. Tesisat faslı 
vakfın ahkâmı sairesini tespit etmiş değildir. Nihayet 
tesisatı vakfiye müesseseleri demiştir. Varise bir hak
kı itiraz vermiştir. Ahkâmı umumiye itibariyle bun
dan başka fark yoktur. Beyefendi her birisi temin 
edilmiştir. Diyorlar. Encümen hangi maddelere isti
nat, ediyorsa izah etsin de tenevvür edelim. Mazbata 
muharriri cevap versin. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HAMDİ BEY (Bolu) — Efendim, İsmet Beyefendi 
de izah buyurdular. Kanunu Medenide cemiyah hay-
riye teşkili hakkında bir fasıl varda-. Beş on madde
lik ahkâmı vardır. Bir mahalle Wr mektep yaptırma, 
mektebi tamir etmek, cami yapmak, su getirmek için 
bunun İçin de bir akar vücuda getirirse, o mahallenin 
Heyeti İMiyariyesi kanuna tevfikan bir heyet teşkil 
ederler, ondan sonra eşhası hükmiyeden olurlarsa em
vali gayrımenkuleyi de alırlar, satarlar. Bunu Kanu
nu Medenî temin etmiştir. Binaenaleyh ayrıca bunla
ra şahsiyeti hükmiye vermeye lüzum yoktur. Bunlara 
ayrıca eşhası hükmiye vermeyi Adliye Encümeni ka
bul etmemiştir. Teklifi reddetmiştir. Mesele bundan 
ibarettir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görühnüştür. 

Efendim, şimdi mazbatayı reyinize arz edeceğim. 
Mazbatayı kabul ederseniz mesele bitmiştir. Mazbata
yı kabul etmediğiniz takdirde ya Encümen yeniden tet
kik eder, yahut lâyihai kanunJyeyi yeniden müza
kere etmek için ruznameye alırız. Şimdi mazbatayı 
reyinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın,.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Efen
dim, reyler birbirlerine gayet yakındır* Ayağa kalk
mak suretiyle reye vaz edeceğim. Mazbatayı kabul 
edenler ayağa kalksın... Kabul etmeyenler ayağa kalk
sın... Efendim, mazbata kabul edilmiştir. 

Efendim, evrakı varideye devam ediyoruz : 
7. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; Usulü Muha-

kemei Hukukiye Kanununun 151 nci maddesinin ta
diline dair (2/533) numaralı teklifi kanunisi ve reddi 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Usulü Muhakemei Hukukiye Kanununun İSİ nci 
maddesinin tadiline dair Kayseri Mebusu Zeki Be
yin (2/533) numaralı teklifi kanunisi Encümenimize 
havale buyurulmakla tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Yeni Ceza Kanununun Meclisi Âlice kabul ile 
usulü muhakemeye müteallik kanunların da yeni esas
lara göre tadil ve tedvini derpiş ve banlara ait ka
nun lâyihalarının Adliye Vekâletince ihzar edilmekte 
olduğu anlaşılmıştır. 

Teklifte dermeyan edilen mahzur elyevm Usulü 
Muhakemei Hukukiye ile tesis edilmiş (1) olduğun
dan teklifin reddine karar verilmekle heyeti umumi-
yeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reis Vekili. Sinop 

Konya Yusuf Kemal 
Refik 
Kâtip Aza 

Saruhan Yozgat 
Kemal Ahmet Hamdi 

Aza Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

(1) Usulü Muhakematı Hukukiye Kanununun 
151 nci maddesinin fıkrai muaddilesi yevmi muay
yeninde muteriz gelip de muterizi aleyh gelmediği 
surette itirazın müddeti kanuniye zargında vaki ve 
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defi meşruu havi olduğu anlaşılıyorsa talebi ile hük
mü giyabinin feshine ve muterizi aleyhin hakkı mu
hakemeden muvakkaten sükutuna karar verilir. Mu-
teriz ve muterizi aleyhin ikisi birden ispatı vücut et
medikleri takdirde riiyeti dava tarafeynden birinin 
müracaatına talik olunur ve muteriz son muamele 
tarihinden itibaren bilâözür üç ay takibi dava etmez
se muterizialeyhin istidası üzerine bir muhakeme 
itirazı davanın sükutuna karar verilir. Bu suretle ilâ
mı gıyabî vicahi hükmünü iktisap eder. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni mazbata
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

8 — Harp kazançları vergisi kararnamesinin on 
altıncı maddesinin sekizinci fıkrasının tefsirine dair 
(3/297) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
9. — Malûlini güzafın terfih ve iktarı hakkında

ki kanunun tefsirine dair (3/64) numaralı İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Kavanini Mali
ye Encümeni Mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
10. — Kayseri — Ulukışla demiryolunun inşası 

hakkında (1/821) numaralı kanun lâyihası ve Nafia 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Efendim, bu lâyihanın müstacelen müzakeresini 

Encümen talep ediyor (tercihan da sesleri). Efendim. 

/. — Mülkiye harcirah kararnamesinin mevaddı 
muvakkate faslını muaddil 10 teşrinisani 1335 tarih
li kararnamenin birinci maddesinin tefsiri hakkında 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden gelen (3/161) nu
maralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası (1) 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Eşhası mütegayyibenin emvaline ait müstacelen 
ve tercihan müzakeresi icap eden bir kanun vardı ki, 
muvazene encümeninde idi. Acaba geldi mi? 

REİS — Şimdi geldi efendim. Ruznamemizde 
iki maddemiz vardır. Bunlar çabucak çıkar, ona da 
devam edebiliriz. Efendim, okunan mazbata hak
kında mütalaa var mı? Mazbatayı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

REİS — Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz 
efendim. 

evvelâ müstacelen kararım alalım. Tercih kararı ay
rıca ahnır. Evvelâ müstacelen müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Müstaceliyeti kabul edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Harekâtı Milliyeye iştirak etmiyen memurin 

hakkındaki kanun lâyihasının Dahiliye ve Memurin 
Encümenlerince müştereken bir haftada tetkikatı-
nın ikmal ve intacı ricasına dair Sinop Mebusu Re
cep Zühtü Beyin takriri 

REİS — Dahiliye Encümenine veriyoruz. 
MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, Recep Zühtü 

Beyefendinin takrirlerinde istenilen kanun Dahiliye 
ve Adliye Encümenlerindedir. 

REİS — Pekâlâ Dahiliye ve Adliye Encümenle
rindedir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşam; sa
hibi takrir kanunun bir hata zaarfında müzakere ve 
intacım istiyor. 

REİS — Onu da nazarı dikkate almak üzere en
cümenlere veriyoruz. 

Şimdi müzakere edilecek mevada geçiyoruz : 
Ruznanlemizin birinci numarası müstaceliyetle 

müzakeresine karar verdiğimiz memurin kanunu
dur. Fakat bunun tabi ve tevzii icra edilmediğin
den tabiî müzakere edemeyiz. Pazartesi gününe ka
dar tabi ve tevzi edilecektir. Binaenaleyh diğer mad
denin müzakeresine geçiyoruz : 

2. — Niğde-Ulukışla şoseleri inşaat müteahhidi 
Kayserili Mustafa Efendinin mukavelesinin yolsuz 
olarak feshedildiğinden re fi istirhamına dair (4/330) 
numaralı istidası ve İstida Encümeni mazbatası (2) 

REİS — Musa Kâzım Bey; mazbata hakkında 
mütalaanız var mı? Mazbatada müstenkif imzanız 
var da; 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Hayır. Bende
niz değilim efendim. Yanlıştır. Afyonkarahisar Me
busudur. 

NAFİA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Efendim; Mus
tafa Efendi denilen bu zata yol, Mayıs 1340'ta ihale 
edilmiştir. Müddeti sekiz aydır. Kânunusanide hitam 
bulması lâzımdır. Bu müddet zarfında ehemmiyetli 
bir şey yapamamıştır. Tediyata büyük teehhıırat ol
mamakla beraber vilâyetin işarı üzerine 1 Ağustosa 

(1), (2) Zabtın sonuna merbuttur. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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kadar temdit edilmiştir. Bir Kânunusaniden bir Ağus
tosa kadar da yine bir şey yapamamıştır. Ondan son
ra da mukavelenin feshine kadar dana bir kaç ay geç
miştir, yine bir şey yapılamamıştır. Bundan dolayı 
Nafia Vekâleti, bunun feshine karar vermiştir. Eğer 
Heyeti Celileniz, istida encümeninin mazbatası lehine 
bir karar verirse o suretle tekrar temdit ederiz. Fa
kat Nafia Vekâletinin karan bu mazbatanın aleyhin
dedir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Teehhurat var mıdır? 
NAFİA VEKlLt BEHİÇ BEY — Arz edeyim 

efendim. Kendisine 29 858 lira verilmiştir. İstihkak 
raporları tarihi ile tediyat tarihleri arasında üç gün
den nihayet otuz güne kadar zaman geçmiştir. 

Fakat ekseriyeti 30 günden daha aşağıdır. Arzu 
buyurursanız tarihleri birer birer okuyabilirim. 21 
Temmuzda istihkak raporu verilmişi. 24 Temmuzda 
parasını almış. 17 Ağustosta istihkak raporu almış. 
21 Ağustosta parasını almış. 30 Eylülde istihkak ra
poru almış. 6 Teşrinievvelde parasım almış. 31 Teşri
nievvelde istihkak raporu almış. 30 Teşrinisanide 
parasını almış. 15 Kânunuevvelde istihkak raporu 
almış, 13 Kânunusanide parası verilmiş. 6 Ağustosta 
istihkak raporu verilmiş. 7 Ağustosta parası verilmiş. 
31 Ağustosta istihkak raporu verilmiş, 30* Eylülde 
parası verilmiş. 30 Eylülde istihkak raporu almış 
6 Teşrinievvelde parası verilmiş. 24 Teşrinisanide is
tihkak raporu almış, 18 Kânunuevelde parası ve
rilmiş. 15 Kânunuevvelde istihkak raporu almış. 17 
Kânunusani 1341 de tediye edilmiş. Son istihkak ra
porunu da 31 Kânunusani diye almıştır. Ondan sonra 
bir şey yapamamış. Rapor verilmemiş. Para da veril
memiştir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Alacağı var mıdır? 
NAFİA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Bilmi

yorum alacağı var mıdır? Yalnız son istihkak raporu< 
verilmiştir. Belki biraz alacağı vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; bu 
mazbata, bendenizin nazarı dikkâtinni celp etti. Çün
kü: İlk defadır ki Heyeti Celileniz huzuruna böyle 
bir mesele geliyor. Yani hükümetin bütün vasaiti ile 
yaptığı iş doğru değildir diye hukümeten daha büyük 
bir merci olarak Meclisi Âliye geliyor. Onun için isti
da Encümeninin mazbatasında isabet var mıdır, yok 
mudur? Diye merak ederek tetkikat yaptım. Bu mese
lede gerek mahalli memurini fenniye, gerek vilâyet, 
bu zat taahhüdünü yapamıyor diye şikâyet ediyorlar. 

Mazbatada da görülüyor ki bu zat hamiyet per-
verdir, memlekete pekeok yardımı dokunmuştur, de

niyor. Lâkin o mesele başka, bu mesele başkadır. 
Bendeniz burada sınıf Nafia işi olarak meseleyi tetkik 
ettim. Nafia VeTsâteririe şikâyetler gelince mesele 
Nafıanın müdtfandan mürekkep bir meclis Nafıası 
vardır. Birden bire Nafiahm bu Meclisinde mahalli 
memurinin işaret ve şikâyeti üzerine karar vermek 
cihettne ğıdnmenriş, yani mukavelesi fesh edilmemiş 
ve tutruk ve meabir müfettişini oraya göndermişler. 
Müfettiş, tetkikat te teftişntta bulunmuş ve neticeyi 
bir raporla buraya bildirmiş, raporunda I «Bu zat ka-
tiyyen vazifesini görmüyor, mukavelesinin feshi lâzım
dır» diyor. Bu rajior üzerine Nafia Vekâleti mahallî 
valisine mtiracat etmiş valf de cevap veriyor ve di
yor ki «bu zat tâalıhüdtitıü hiç ifa etmedi. Binaena
leyh bunun bu işli yapacağına ümit yoktur. Mukavele
nin fesni lâzımdır» sonra buranın emri ile sermühen-
dfete de tetkikat yaptırmışlar. Sermühendîsten de bu 
cevap gefiyor. Yâni ne tarafa müracaat edilmişse her 
taraftan mutlaka «Bu adam taahhüdünü yapamaya
caktır cevabı alınmıştır. Esasen taahhüdümü yapama
dığı ifayı taahhüt etmediği takdirde mukavelesinin 
feshi lâzım gelir merkezinde mukavelç yapılmıştır 
ve neticede Nafia Meclisi hakkında mukavelemin fes
hine karar vermiştir. Tabiî bu zat hükümetin verdiği 
bu kararı kendisi için âdil bulmayarak bir merci 
aramış ve itehnüştekâ olmazdan evvel meclise mü
racaat etmiştir. Meclis İstida Encümenine havale bu
yurmuş ve İstida Encümeni de böyle bir karar ver-
m'ş ve bu karan Haftaya tahriren tebliğ etmiştir. 
Nafia Ertcümöni hakikaten bir kusur olmasın diye 
bir daha tetkik etmiş fakat tutunacak hiçbir yer ol
madığını görerek bu adamın mukavelesinin feshin
den başka çare Büranmâdiğına karar verilmiş ve İs
tida Encümenine ita eylediği cevapta «Mukavele
nin feshi aleyhindeki kararınızı kabul edemeyiz. Çün
kü bu vazifemizi işkâl eder. Umuru nafiada böyle va
zifesini doğrudan doğruya yapmayanlar bu derece 
himaye edilirse biz iş göremeyiz. Binaenaleyh bu ka
ranınızı kabul edemiyoruz» demiştir. İstida Encüme
ni esbabı mucibesuıde diyor ki «... ikmal edememesi 
mahallindeki memurların müşkülât çıkarmaların
dan iBı.» hakikaten böyle bir şey olmuşsa bu me
murlar ceza görmüş müdür? Yalnız bunun muka
velesi feshohınmasın. Doğrudan doğruya memlekete 
bir fenalık yapılmış, yani yol ihale olunmuş ve bu 
ihale yolun yapılmaması elmeticefenmiş, memleke
tin işi geri kalmış ki bu ya müteahhidin kusurudur, 
yahut memurların. Eğer İstida Encümeninin dediği 
gibi memurîann kusurundan mütevellit ise bu me-
murlann ceza görmesi lâzımdır. Eğeri Nafia Encü-
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ineninin uzun uzadıya icra eylediği tetkikat neticesi
ne göre mutlaka bu mukavelenin feshi lâzım geli
yorsa İstida Encümenimin «Bu mukavele fesholuna-
maz» yolundaki cevabı iîe iktifa etmek doğru değildir. 
Biz bu hususta teenni edelim. Maîûmuâliniz, bu gibi 
işler mukaddema hükümetimizin teşkilâtı mükteza-
sı, Şûrayı Devlete giderdi ve orada tetkik edilirdi. 
Şimdi bunun yerine kaim olan tetkiki muhakemat 
encümenimiz vardır. Orada tetkik olunmak lâzım
dır. Yahut meselenin feömî bir iş olmasına göre fen
ne tetkiki icap ediyorsa Nafia Encümenimiz vardır. 
İstirham ederim; Heyeti Celilenizin huzuruna ilk de
fa olarak böyle bir iş çıkıyor ve bu mesele «Hükü
met bana gadr ediyor, yolunda bir şikâyeti muta-
zammındır. Bu şikâyet İstida Encümenine arz edil
miş ve Encümen bunu muhik görmüştür. Bendeniz 
bu muhik görülen meseleyi iyice tetkik omnmıış farz 
etmiyorum. Zaten esbabı mucibe «Tediyat biraz teeh
hür etmiştir» deniliyor. 

Vekil beyefendi tediyatı sıra ile okudular ve had
di âzami 29 - 30 gündür buyurdular. İstihkak rapo
runu aldıktan sonra bu raporun mahallinde muame
le görmesi, vekâletten tasdik edilmesi için sarfedilen 
müddetlerin mecmuu bir ayı geçmemiş, sonra son 
zamanlarda mukavelesini temdit etmişler ve muka
velenin temdidinden itibaren de birçok aylar geçtiği 
halde bir iş yapmamış ki istihkak raporu okun. Ve
kil Beyefendiye bunun hiç alacağı varmıdır diye sor
muşlardır. Belki de yüzde on tevkifleri vardır de
mişlerdir. Halbuki mazbatada sarahat vardır. İstih
kak raporu alamamış ki başka tediyat yapılsın, ts-
tihkk raporlarının bütün muhteviyatı tediye edilmiş
tir. Bu zatın encümenin raporunda görüldüğü veç
hile hamiyetini ve memlekette hizmetini ben de görü
yorum, müteessir oluyorum. Lâkin devletin valisi, 
sermühendîsi, mahallî mühendisi, tunik ve meabir 
müfettişinin raporu, Nafia Encümeninin kararı; İsti
da Encümeninin ısrarı üzerine yeniden tetkiki ve 
bütün bu memurların kararlarında sebat göstermesi 
çak kuvvetli bir hal olduğuna delâlet eder. Nafia 
Meclisindeki arkadaşlarımı bilirim, öyle birisine 
gadr edecek, zarar verecek tiynette değildirler, onun 
için nazarı dikkatinizi celp ederim. Bu mazbatayı Şû
rayı Devlet makamına kaim olan Encümeni Muha-
kemata, yahut Nafia Encümenine havale etmeli, bu 
kararı böyle ceffelkalem çıkarmamalı, bendeniz bu
nu rica ve teklif ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bendeniz 
Nafia Encümeninden bir sual sormak istiyorum. 

REİS — Nafia Encümenine taalluku yoktur. 

ZEKİ BEY (Kayseri) — Efendim, bilmem ki bu 
mesele bu kadar münakaşaya değer mi? Nafia Ve
kili Beyin bütün beyanatı mahallinin işarına matuf
tur, maîûmuâliniz işaratın salim olması için, ma
hallinin yaptığı tahkikat ve işaratın doğru olması 
lâzım gelir. Halbuki bendeniz az çok bu mesele ile 
uğraştığım için bunun pek de doğru olduğuna kaini 
değilim. Müteahhide vakit ve zamanı ile para veril
di deniyor. Efendiler; vakit ve zamanı ile nakden pa
ra verilmiş değildir. Verilen istihkak raporundan 
ibarettir. Buradan havale gönderiliyor, Niğde em
valine gönderilmiş gibi muamele yapılıyor. Müteah
hidin eline bir tane emanet makbuzu veriliyor. Bu
yurun diyorlar, fakat müteahhidin elinde bulunan 
para değil makbuzdur. Bu muamele banazariye doğ
ru olabilir lâkin para alamadığı için de mazereti 
muhik olabilir. Yedinde para olmadığı için o para 
3-4-5 ay sonra alınıyor. Vaktinde para alınmak key
fiyeti katiyyen vâki değildir. Hatta şoseler değil, şi
mendifer inşaatı ki - Nafıanın en ziyade dikkat etti
ği bir meseledir - onda da istihkak raporu ile gelip de 
burada 40 - 50 gün bekleyen efendiler vardır. Yine 
bunların eline emanet makbuzu verilmek suretiy
le tediyat yapılır, yoksa nakden para ahnmış veril
miş değildir. Sonra efendim mahallî nafia idaresi 
meseleyi iki noktadan muhakeme ediyor, diyor ki, 
müteahhit şahsı itibariyle bunu yapamaz, halbuki 
öteden beri bu Mustafa Efendi Kayseri'içinde faal 
ve müteşebbis tanınan bir efendidir, bir kıymeti 
vardır, hem müteşebbistir, hem de müşkül işleri müm
kün kılan bir şahıstır. Gayet faaldir, gayyurdur. Ta
biî şahıs meselesi mevzuubahsolmaz, sonra iş itiba
riyle bu işi almış da yapmamış mıdır? Bu işin mikta
rı hakikisi 86 bin küsur liradır. Bu adam aynı sene 
içinde Kayseri, Niğde yolunu yapmıştır. Bu yolu ta
mamen yapmış ve 30 bin lira para almıştır. Sonra 
aynı sene içinde Niğde yolu üzerinden de - para ola
rak değil - istihkak raporu olarak 30 bin küsur lira 
aınıştır. Halbuki (109 000) lira alındı deniyor, ine 
ise bu kadar bir para almıştır. Sonra mahallinden 
bu adam bu işi yapamaz diyorlar, fakat, bu adamın 
istihzaratı ile mahallinde 4, 5 - 5 kilometreyi müte
caviz yol yapmıştır. İstihzaratı yok, ötesi, berisi yok-
da bu yol nereden yapılmıştır? Yalnız efendiler, bu
rada İstida Encümeninin kararımda mühim bir «ok
ta vardır. O nokta gayet ehemmiyetlidir, orada de
niliyor ki: «Müddetininin temdidi ve inşaatın ikmali 
için vakit ve zamanı ile tediyatm icrası» 
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Efendiler; bu gayet mühimdir, eğer biz yol yap-
tıracaksak mutlaka taahhüdatımızı yani hükümet, 
taahhüdatını vaktinde nakden ifa etmeli. Bu karara 
Nafıa Vekâletinin dikkat etmesini rica ederim ve 
mazbata da gayet doğrudur. Kabulünde bilhassa İs
rar ederim. 

YUSUF BEY (Denizli) — Söz istiyorum, iki sual 
soracağım. 

REİS — İsmail Kemal Bey; evvelâ siz sualinizi 
sorunuz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Verilen yol 
kaç kilometredir ve buna mahsuben ne miktar para 
verilmiştir? Bunu soruyorum. 

NAFİA VEKÎLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Ki
lometre hatırımda değildir. Bunu tetkik eder arz ede
rim. Yalnız, işaran mahalliyenin doğru olmadığı hak
kındaki mülatâayı kabulde mazurum. Memleketin va
lisi, Nafia mühendisi yapamıyor derler, sonra da te-
diyatın tehirini kabul ederler ve bunun üzerine 
Nafia Vekâleti taahhüt müddetini 31 Ağustostan kâ
nunusani nihayetine kadar kabul ettiği halde tekrar 
bu zatın bir şey yapamıyacağııu vali ve Nafia mühen
disi söyledikten sonra, bunlar doğru değildir denirse 
o halde bütün mesail hakkında ademi itimat beyan 
etmek lâzımdır. 

Ne suretle muamele edeceğiz, esasen bu zat mü
nakaşaya iştirak ettiği zaman yapacağı işi mahallin
de tetkik etmemiştir. Ve yüzde onbeş tenzilât yapmış
tır. Diğer bazı zevata vermiştir, kendisi kaybolmuş 
Kayseri'ye gitmiştir. Başka işlerle meşgul olmuştur. 
Bu işi yapamamıştır ve yapmak imkânı olmadığı da 
tahakkuk etmiştir. Mukavelenin temdidinden sonra 
da epey müddet geçtiği halde yine bir şey yapama
mıştır. Binaenaleyh bunun lehine karar vermiş ba
dema bu gibi münakaşalarda vekâleti müşkül vaziye
te sokar. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efendim, suallerimi İs
mail Kemal Beyefendi aynen sordular, bendeniz sar
fınazar ediyorum. 

İHSAN BEY (Ankara) — Efendim, bu meselenin 
burada münakaşasını zait görüyorum. Eşhası hakiki-
yeden olan iki taraf hakkında yapılmış olan mukave
lenin feshinden veyahut bu mukaveleye ait zarar ve 
ziyandan mütevellit davaların niyeti mehakimi asli
yeye ait olduğu halde, Nafia Vekâleti ile bir müteah
hit arasında aktedilmiş olan mukavelenin feshi veya 
bu mukavele ile tahassul eden zarar ve ziyan davası

nın mahallî faslı neden Meclisi Âliye ait olur? Bu
nun mahalli rüyeti mahkemedir, mutazarrır olan doğ
rudan doğruya mahkemeye müracaat eder. Zarar ve 
ziyanın tetkik ve rivayeti miktannın tayini doğrudan 
doğruya mahkemeye ait bir iştir. Tarafeynden her
hangi birisi mensup olduğu mahkemeye müracaat 
eder, davasını ikame eder, ispat eder, o suretle ala
cağı ilâmı icraya koyar, infaz ettirir. İstida Encüme
ni hiç salâhiyeti olmadığı halde, bu istidadaki talebi 
kabul ederek buraya sevk etmiştir. Eğer Meclisi Âli 
bu mazbatayi kabul ederse yanlış bir yola gitmiş olur. 
Bundan sonra her vakit bütün müteahhitler mutazar-
nr oldular mı, doğrudan doğruya Meclisi Âliye gele
cektir. Ondan sonra mütemadiyen bu gibi davaları 
dinlemeli... Onun için İstida Encümeni mazbatasının 
reddini teklif ederim. 

ATA BEY (Niğde) — Mahkemeye ait değildir, 
bu idarî davadır. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur, bir 
takrir vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Mukavelenin feshinden mutazarnr olduğunu iddia 
eden müteahhit Mustafa Efendinin talep ve iddiası İs
tida Encümenince halledilecek, tetkik olunacak me-
saüden değildir. Mukavelenin feshini ve buna riayet 
ve ademi riayetten mütehassd zarar ve ziyan davala
rının tetkik ve rüyeti yalnız Adliye mahkemelerine 
ait bulunduğundan İstida Encümeninin mazbatasının 
reddini teklif ederim. 

Ankara 
İhsan 

REİS — Efendim, bu takrirde bazı esbap daha 
vardır. Bu, aynca muhtacı tetkik bir şeydir. Yalnız 
İstida Encümeninin reddi meselesi vardır ki bunu re
yi âlinize arz edeceğim. İstida Encümeni mazbatası 
red olunursa mesele biter, buraya ait mesele kalmaz 
(ya red olunmazsa sesleri). Red olunmazsa encümen 
mazbatasını reyinize koyacağım veya ı başka encüme
ne verilmesi hakkında bir teklif olursa oraya veririz. 

Evvelâ istida encümeni mazbatasının reddi hak
kındaki teklifi reye arz ediyorum. İstida Encümeni 
mazbatasının reddini kabul edenler el kaldırsın... Ka-

| bul etmeyenler el kaldırsın... Red teklifi kabul edil-
j mistir. 
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3. — Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olup 
muhacir ve mültecilere adiyefı iskân veya tefviz sure
tiyle verilen emvalin istirdat edilmemesi hakkında 
(1/785) numaralı kanun lâyihası ve İskân, Muvaze-
nei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, bu lâyihanın birinci maddesi 
Muvazenei Maliye Encümeninden gelmiştir. Bunun 
müzakeresine devam edeceğiz. 

Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olup hak
kı Iskam haiz olanlara verilmiş ve verilecek emvali 
gayri menkule hakkında kanun. 

Birinci madde — Mübadeleye gayri tâbi eşhastan 
mçtrûk olup 13 Mart 1340 ve 15 Nisan 1341 tarihli 
kanunlar ahkâmına tabi bulunan emlâk ve arsalar ile 
15 Nisan 1339 tarihli kanun mucibince Hazineyi er-
kaf namına kaydı icra kılman icareteynU müsakka
fat ve müstağlâttan ve 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun yirmi üçüncü maddesinin (V) fık
rası mucibince idarei hususiyelere terk edilmiş olan 
emvali gaynmenkuleden mübadeleye tâbi olanlardan 
maada, kanunen hakkı iskânı haiz olanlara ad iyen is
kân veya teffiz tarikiyle verilmiş ve bundan böyle ve
rilecek emvali gaynmenkule ile muharebelerde mes
kenleri harap olanların ikametlerine tahsis edilen ha
neler istirdat olunmayıp üçüncü madde mucibince ta
karrür edecek bedel, 14 kânunusani 1926 tarihli borç
lanma kanunu mucibince kendilerinden istiyfa olu
nur. 

Bu kabil emvali gaynmenkuleden 13 Mart 1340 
ve 15 Nisan 1341 tarihli kanunlar ahkâmına tabi bu
lunanların 1331 senesindeki kıymeti mukayyedeleri 
ashabı hesabı carilerine geçirilmek üzere Maliye Ha
zinesine bırakılarak üst tarafı Ziraat Bankasına veri
leceği gibi ciheti vakfa ve idarei hususiyelere ait bu
lunanların istiyfa edilecek bedellerinden kezalik 1331 
kıymeti mukayyedelerinden fazlası miktarı Hazinei 
vakfa ve idarei hususiyelere ita olunur. 

Bu suretle mesken alan harikzedeler, kanunu mah
susuna tevfikan harikzede ve hasarzedelere ait olarak 
Ziraat Bankasına mevdu mebaliğdeki hakkı iştirakini 
ıskat eder. 

Şu kadar ki, işbu kanun mucibince mesken verile
cek harikzedelerin tahtı tasarruflarında başkaca mes
kenleri bulunmamak ve işgal ettikleri meskenlerin kıy
meti hazıralan yirmi beş bin lirayı mütecaviz olma
mak meşruttur. 

REtS — Efendim; birinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? Maddeyi kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.;. Kabul 
edilmiştir. 

İkinci Madde — Mübadil Rum emvali metnıkesi 
müsait olmayan mahallerde 13 Mart 1340 tarihli ka
nunun neşrinden sonra mübadelelere tahsis olunmuş ve 
bundan sonra tahsis olunacak birinci maddede mu
harrer emvali gaynmenkuleye mukabil aynı kıymette 
mübadil Rum emvali metnıkesi Dahiliye Vekâletince 
tefrik ve alınan malın ciheti aidiyetine göre Maliye 
Vekâleti ile Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi ve idarei 
hususiyeler emrine ita olunur. 

REtS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince verilen ve verilecek olan emvali gaynmenkule-
nin tespit bedeli ve muamelei isrfbdali hini tahsisteki 
kıymetle icra olunur. Bu kıymetin takdiri mahalleri 
idare heyetlerine aittir. 

REtS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

İSMET BEY (Çonım) — Efendim; burada hini 
tahsisteki kıymetten maksat birinci zamandaki harik-
zedegâna tahsis edilen kıymet midir, yoksa bugün tah
sis ediliyor gibi mi, bir kıymet takdir edilecektir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CİEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Hini tahsisteki kıymet tahsis muamelesi yapılacağı 
günkü kıymettir. Yalnız bu kaydın konmasındaki mak
sat : Balkan Harbi dolayıssyle ve muhtelif harpler ve
silesiyle, Harbi Umumideki muhtelif hicretler dolayı-
sıyle tahsis edilmiş mebani vardır. Meselâ bir bir ev 
tahsis edilmiş, o ev yanmıştır veyahut ufak bir yer 
tahs's edilmiş, o adam inşaat yapmıştır. O zaman tah
sis edildiği kıymeti meclisi idareler takdir edecektir. 

İSMET BEY (Çorum) — Şu halde harikzedegân 
için bugünkü kıymet muteber olacaktır. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Evet, birinci madde sarihtir. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Üçüncü mad
de kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Beşinci Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Dahilîye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen

ler el kaldırsın. 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiycsi kabul 

Ruznamemizde başka bir şey kalmamıştır. Pazar
tesi günü saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 15,50 

««•» 
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MÜLKİYE HARCIRAH KARARNAMESİNİN MEVADDI MUVAKKATE FASLINI MUADDİL 10 
TEŞRİNİSANİ 1335 TARİHLİ KARARNAMENİN BİRİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA İCRA 
VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİNDEN GELEN (3/161) NUMARALI TEZKERE VE KAVANİNİ 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6 
3303 23 . 10 . 1339 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeKIesine 

15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye harcırah kararna
mesinin mevadı muvakkate faslını muaddil 10 Teşri
nisani 1335 tarihli kararnamenin birinci maddesinin 
tefsiri hakkındaki Divanı Muhasebat Riyasetinin 
8 Ağustos 1339 tarih ve 129/198 numaralı tezkeresiyle 
keyfiyetin muhtacı tefsir olmadığı hakkında Maliye 
Vekâletinin 18 Eylül 1339 tarih ve Muhasebei Umu
miye Müdüriyeti Umumiyesi 30292/1774 numaralı tez
keresi sureti musaddakaları rapten tahdim kılınmıştır. 
Maliye Vekâletinin mütalâa tına cevaben Divanı mez
kûr Riyasetinden mevrut ve sureti melfuf 14 Teşrini
evvel 1339 tarih ve 362/377 numaralı tezkerede ani-
fuzzikr kararname maddesinin muhtacı tefsir olup ol
madığının Meclisi Âlice ayini zarurî olduğu ve bin 
birin maddei mezkûrenin vekâleti müşarünileyhamn 
noktai nazarına muvafık surette tefsir edilmedikçe 
Divanı Muhasebatça içtihat olunan şekilde tatbiki za
rurî olduğundan devairi saire ile Divanı Muhasebat 
arasında bu hususta ihtilâf zuhuruna mahal kalma
mak üzere ittıradı muameleyi teminen maddei ma-
ruzatnın Meclisi Âliye arzı ile bir tefsir kararı istih
sali bildirilmekte olduğundan maddei kanuniyenin 
Meclisi Âlice tefsirine müteallik muamelenin ifasına 
müsaadei devletlerini istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
Divanı Muhasebat Riyasetinin beyanı mütalâa zım

nında hazineye tevdi ve irsal buyrulmuş olan 17 Ağus-
ts 139 tarihli tahriratı manzum acizi ldu. Riyaseti 
müşarünileyhamn maksadı istizanı 10 Teşrinisani 1335 
tarihli zeyli harcırah kararnamesinin birinci madde
sinin birinci ve ikinci fıkralarına veçhe tatbikinde hu
sule gelen tereddüdü zale için Meclisi Âliden bir ka
rarı tefsiri talebinden ibarettir. Halbuki hazinece ah-
kâhı mevcude sarahati kâfiyeyi haiz olup muhtacı 
tetkik ve tefsir bir cihet görülmemekte ve tatbikatta 

da mucibi müşkülât hale tesadüf edilmemektedir. Fil
hakika maddenin birinci fıkrası ister daimî, ister mu
vakkat bir vazife ile herhangi bir mahalle izam kılı
nan memurinin harcırahına müteferri olup bu tak
dirde o memura sarahati kanuniye veçhile imfikâk ve 
muvasalat yevmiyesi itası icap eder. Şu vazifenin mu
vakkat olması zari meseleyi haizi tesir değildir. An
cak muvakkat bir vazife ile bir mahalden hareket ve 
diğer bir mahalle azimet bir memurun alelusul imfi
kâk ve muvasalat yevmiyesini aldıktan sonra hitamı 
vazifesi üzerine avdet eylediğinde aynı yevmiyeyi tek
rar alıp almayacağı noktası mucibi tetkiktir ki bu 
da mezkûr yevmiyelerin memurun hareket edileceği 
yere muvasalatında vukuu pek tabiî olan bazı masa-
rifatı mübremesine mukabil verilmekte olduğu pişi 
mülâhazaya alındığı takdirde vazifei muvakkatesini 
ifa ile beraber gittiği mahalden avdet eyleyen me
murun mahalli mezkûrde hasbelvazife epeyce bir müd
det kalmış olduğu surette avdet dolayısıyle bu yev
miyeleri tekrar alması muktazi görülmekte ve şu ka
dar ki devairce mutarit bir muamele ifasında temine 
medar mikyas olarak memurun avdette aynı yevmi
yeyi tekrar alız edebilmesi içn gittiği mahalde kanu
nun ikamet yevmiyesi dahi alınması icap edecek de
recede kalmış olup olmadığı nazarı dikkate alınmakta 
ve bazı mahalerle vaki olan istilâm üzerine hazinece 
bu yılda tebligat ifa edile gelmektedir. Maddenin 
ikinci fıkrasnıa gelince, fıkrai mezkûre sarahati ica-
bınca münhasıran vilâyet veya liva veya kaza mer
kezinden hareketle tahkikat ve keşfiyat ve taharriyat 
ve istikşafat gibi vazaifi ifa maksadiyle vaki olan se
yahatlere mabehüttatbiktir. Bu itibarla fıkrai mebhu-
senin tatbiki için memurun fıkrada tadat olunan hiz
mete veya ona şebih işlere memur bulunması şarttır. 
Yoksa bu fıkraya alelıtlak muvakkat memuriyetler 
için mevzu değildir. Gerçi bu fıkranın tatbiki halinde 
memura imfikâk ve muvasalat zamları itasından sar
fınazar bulunmakta ise de ona mukabil masarifi nak-
lîyei vakıası da tamamen verilmekte olmsına binaen 
memurun o seyahata matuf masarifi zaruriyesi ita 
edilmek demektir. Zaten imfikâk ve muvasalat yevmi
yesi de balâda arz olunduğu üzere sanayi hareket ve 
zamanı muvasalattaki masarifi mübreme karşılığındır. 
Bu itibarla Divanı Riyasetin serd eylediği mahzur da 
varit olamaz. Mütalâatı acizanem nezdi âlii riyaset-



penahilerinde rehini tasvib buyrulduğu takdirde keyfi
yetin olveçhile riyaseti müşarünileyhaya işar ve hazi
neye de malûmat itasına müsaade buyrulması babında. 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Heyeti Vekile Riyaseti Celilesi Canibi Samisine 
Bazı devairce eşya teslim veya tesellümüne me-

muren muvakkaten izam olunanlara hini azimetlerin
de imfikâk ve muvasala zamları tahakkuk ettirilmek
te olduğu gibi avdette dahi aynı suretle imfikâk ve 
muvasalat zamları mükerrer olarak hesap edilmekte 
bulunduğu lieclîtasdik Divânı Muhasebata gönderilen 
ita emirleri muhteviyatından anlaşılmaktadır. Filha
kika 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Karar
namesinin mevaddı muvakkate faslını muaddil 10 
Teşrinisani 1335 tarihli kararnamenin birinci mad
desinin birinci bendinde gerek imfikâk gerek mua-
saîat günlerinde vukuu zarurî masarife mukabil ola
rak o günlerin yevmiyesine ayrı ayrı üçer misil zam 
olunacağı gösterilmiş ve ikinci bendinde de bir vilâ
yet veya sancak veya kaza merkezinden bilimfikâk 
bir dairei malûme dahilinde tetkikat ve tahkikat ve 
taharriyat ve İstikşafa t gibi bir hizmet için vaki seya-
hatlarda seyahat yevmiyesi verilip imfikâk veya muva
salat /anılarından sarfınazar olunacağı suretinde ku-
yut vaz edilmiş olup ancak Divanı Muhasebatça mad
dei mezburenin birinci bendindeki imfikâk ve muva
salat zamlarının münhasıran memuriyeti daime ile 
izam kılınanlara ve ikinci bent hükmünün dahi tetki-
kat, tahkikat, taharriyat ve istikşafa t misillu herhangi 
bir hizmeti ınuviikkata ile izam edilenlere tatbiki lâ
zım geleceği istidlal edilmektedir. Çünkü bilfarz tet
kikat ve tahkikat için meselâ Konya Vilâyetine mu
vakkaten izam olunacak bir memura imfikâk ve mu
vasalat zamları verilmediği halde bazı eşyanın teslimi 
için aynı mahalle gönderilecek memura mezkûr zam
ların itasında rüçlıan aranılmasında bir sebebi kanunî 
tasavvur edilememektedir. Devairce ise madde1! mer-
kume hükmü başka suretle yani ikinci bent hükmü
nün onda tâdât olunan vazaiften biriyle bir tarafa 
gönderilenlere maksur tutulması ve vazaifi mezbure-
den maada anifen arz ve temsil edildiği üzere bilfarz 
Istanburdan Konya'ya vesair bir mahalle bir takım 
eşyayı isale memuren izam kılınanlara da birinci bende 
teVfikan ve muvasalat zamları itası suretiyle tatbiki 
lâzım geldiği mütalâa ve içtihadında bulunulmakta 
olduğundan muamelâtın muttarit bir surette cereya
nının temini için maddei merkume hakkında Meclisi 
Âlice bir karar tefsiri ittihazı zarurî görülmektedir. 
İcrayı icabına nıüsaadei celilei riyasetpenahilerinin şa

yan Duyurulması müsteriıemdir. Olbapta emruferman 
hazreti veliyülemrindir. İstanbul'da Divanı Muhasebat 
Reisi Evvel Vekili ve Haydar. 

Zilhacce 1341 ve 7 Ağustos 1349 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi - 8 • 3 . 1926 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet : 54 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Karar

namesinin mevaddı muvakkate faslım muaddil 10 Teş
rinisani 1335 tarihli kararnamenin (*) birinci madde
sinin tefsiri hakkında Divanı Muhasebat Riyasetinin 
7 Ağustos 1339 tarih Ve 129/198 numaralı tezkere
siyle keyfiyetin muhtacı tefsir olmadığı hakkında Ma
liye Vekâletinin 18 Eylül 1339 tarih ve Muhasebei 
Umumiye Müdüriyeti Umumiyesİ 30292/1774 numa
ralı tezkeresi sureti musaddakalarıyla Maliye Vekâle
tinin mütalâatına cevaben Divanı mezkûr Riyasetin
den mevrut ve sureli melfuf 14 Teşrinievvel 1339 ta
rih ve 362/377 numaralı tezkerede anifuzzikr kararna
me maddesinin muhtacı tefsir olup maddei mezburenin 

İşbu fasıl ahkâmının meriyetine lüzum kalma
dığı hükümetçe ilân olununcaya kadar. 

. . . . .1. Seyahat yevmiyesi yüz elli kuruştan dûn 
olmamak üzere maaşın yüzde dördü ve ikamet yev
miyesi seyahat yevmiyesinin bir buçuk mislidir. Gerek 
'imfikâk ve gerek muvasalat günlerinde vukuu zarurî 
masarife mukabil olarak o günlerin yevmiyesine ay
rı ayrı üçer misil zam olunur. Aynı günde azimet ve 
muvasalat masarifi zaruriyesi dahi dahil olarak yal
nız yedi yevmiye verilir. Mülkiye, Adliye, Nafıa ve 
Sıhhiye müfettişleriyle müfettiş muavinleri ve Harbi
ye ve Bahriye nezaretleri tarafından mesalihi mühim-
menin tahakkuk ve teftişi için gönderilecek müfettiş 
muavinlerine salifuzzikr yevmiyeler alesseviye altı bin 
kuruş itibariyle hesap ve ita edilir. 

vekâleti müşarünileyhanın noktai nazarına muvafık 
surette tefsir edilmedikçe Divanı Muhasebatça içtihat 
olunan şekilde tatbiki zarurî olduğundan devairi sai
re ile Divanı Muhasebat arasında bu hususta ihtilâf 
zuhuruna mahal kalmamak üzere ittıradı muameleyi 
teminin maddei marazanın Meclisi Âliye arzı ile bir 
tefsiri kararı istihsali bildirilmekte olduğundan maddei 
kanuniyenin Meclisi Âlke tefsirine müteallik muamc-

(*) Madde 1. — Mülkiye Harcırah Kararname
sinin otuzaltına maddesi berveçhiati tadil edilmiştir : 
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lenin ifası lüzumuna dair Başvekâletin 23 . 1 . 1339 
tarihli ve 6/3303 numaralı tezkere havale ve merbutu 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi suretleri mütalâa 
ve tetkik olundu. Geçen sene Meclisi Âlinin 28 Şu
bat 1341 tarihli içiimaında ve Divanı Muhasebat ra
porlarının müzakeresi esnasında ihtilâfı vaki bal ve 
intaç edilmiş ve binaenaleyh bu bapta bir karan 
tefsiri ısianna mahal kalmamış okluğunun Riyaseti 
Celileye arzına karar verildi. 

Reis 
Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
ördü 

Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 
Mustafa 

Aza 
Kırklareli 
Şevket 
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NİĞDE - ULUKIŞLA ŞOSELERİ İNŞAAT MÜTEAHHİDİ KAYSERİLİ MUSTAFA EFENDİNİN MU

KAVELESİNİN YOLSUZ OLARAK FESHEDİLDİĞİNDEN REFİ İSTİRHAMINA DAİR İSTİDASI VE 

1/330 NUMARALI İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seksen altı bin liraya deruhte etmiş olduğum Niğ

de - Ulukışla şosesini müddeti muayyenesi zarfında 
ikmal edemediğimden dolayı Nafia Vekâletince mu
kavelemizin feshedilmiş olması üzerine vaki olan fe
sih muamelesinin yolsuz olduğu iddiasıylc keyfiyeti 
esbabı mucibesiyle baistida arz etmiş ve bilhavale 
Meclisi Âli İstida Encümenince de müzakere edilerek 
mazeretimin muhik Ve meşruiyeti sabit olmakla müd
deti mezkûrenin temdit ve inşaatın ikmali mcvakısı 
için nakdî tediyatın vakit ve zamanıyia itasına mü
tedair verilen karar suretini tebellüğ eylemiştim. Hal
buki Encümenin lehime vaki olan işbu kararına bina
en keyfiyet Nafia Meclisince yeniden müzakere edil
miş güya inşaattan iki kısmı gayrı resmî olarak diğer 
şahsa devir suretiyle vakit zayi eylediğim ve istihkak 
raporlarının nihayet bir ay zarfında tediye edildiği ci
hetle taahhüdatımı ifa ve icraya gayrı muktedir bu
lunduğum Nafia ve Niğde Başmühendisliğinin ra-
porlarıyle vilâyetin tebligatına istinat edilerek kararı 
mezkûrun tadilini icabettirecek bir sebep görüleme
diğine dair tekrar müzakere sebkettiği mesmuu aci-
zanem olmuştur. Nafia Meclisinin tekrar aleyhime 
vermiş oldukları kararın bittetkik esbabı mucibei meş-
rua zikr ve tashih etmeyerek ancak almış oldukları 
indî ve hilafı hakikat raporları istinat ettirildiği zatı 
riyaseti celilelerinin yek nazarda kanaati vicdanij'e-
lerini ceîp edeceği tabiî ise de malumu devletleri ol
duğu üzere her müteahhit taahhüt ettiği inşaat ve 
imarahn icrası esnasında inşaatı mezkûreden müraca
at edecek talî müteahhitlere parça parça iş vermesi 
usul ve kaideden olmakla beraber bunun bir esbabı 
mucibe olarak gösterilmesi ve rapor mukabilinde ve
rilip aylarca istiyfasına muvaffak olunamayan emanet 
makbuzlarının bedeli alınamadığından dolayı kendi
lerine tevali eden şikâyetlerimiz nazarı itibara alın

mayarak bunun da bir tediyatı nakdiye şeklinde zik
redilmesi Niğde Başmühendisinin şartname ahkâmına 
riayet ederek vakit ve zamanıyia havalename ve tedi
yatı nakdiye itası talebinde bulunmaması günü gü
nüne keşfiyat icrasıyla muktazi raporları tanzim ve 
tarafıma ita etmemesi ve müracaatı müteveliyemin 
akim kalması hasebiyle mukavelename ahkâmına ben
delerinin değil dairei aidesinin riayet etmemiş oldu
ğu, inşaat mahallinde mevcut şahsıma ait küîM mik
tardaki âlât ve edevatımın Niğde Başmühendisîiğince 
elyevm istical edSmekte olduğu ve hattın her tarafın
da azamî ihzarat ve bir hayli inşaat mevcut bulun
duğu halde taahhüdatını icra ve ifa edemeyeceği hak
kındaki tebligatın Niğde'de de cereyan etmekte olan 
bazı taahhüdat ve umuru ticarîyenin ihtikârlarına ma
ni olan birkaç müteneffizzanm arazı şahsiyelerinden 
ileri geldiği ve Niğde Valisi ile heyeti fenriiyesinin 
dahi bu zevata 'mümaşat eylediklerinden ileri geldi. 
Binaenaleyh taahhüt etmiş bulunduğum inşaatı şahsî 
ve malî ikinci bir mukavele İle temin edeceğim gibi 
yüzde on hesabiyle istihkakımdan kat edilmekte olan 
tevkifatı dahi ikmali inşaatta istirdat etmek şartiyle 
on beş ve yirmiye kadar iblağ eyleyeceğimi arz ve bü
tün bütün mahvı perişanımı intaç edecek olan Nafia 
Meclisinin işbu ikinci red kararı Meclisi Âli İstida 
Encümeninde müzakere ve tetkik edilerek istihkakı
mın kararları veçhile müddetin temdit ve muayyen 
zamanlarda nakden tediyesi lüzumunun tasdikini muh
terem ve âlicenap Büyük Millet Meclisinin adaletlerine 
sığınarak istifham eylerim efendim hazretleri. 

17 Şubat 1926 
Niğde Ulukışla Şoseleri İn
şaat Müteahhidi Kayserili 

Nisari Zade Mustafa 
Bendeleri 



Ifürkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İstida Encümeni 
Adet : 166 Karar 

21 Şubat 1*26 

İstida Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Niğde - Ulukışla Şoseleri İnşaat Müteahhidi Kay
serili Nesari Zade Mustafa 'Efendinin inşaat husu
sunda mazereti muhik ye meşru görülerek taahhüdü
nü ifa edebileceği anlaşıldığından müddetinin tem
didi ve inşaatın ikmali için nakdî tediyatın vakit ve 
zananiyle ifası Encümenimizin 21 Kânunuevvel 1926 
tarihli kararı icabından iken Nafıa Vekâleti CelUe-
sinden cevaben yazılan 17 17 Şubat 1926 tarih ve 
139/850 numaralı Mustafa Efendi uhdesinde bulunan 
inşaatta iki kısmını gayn resmî olarak diğer eşhasa 
devir suretiyle daha işin başlangıcında vakit kaybet
tiği ve ikametgâh göstermeyerek memleketi olan Kay-
seri'den iki ay sonra Niğde'ye gelerek işe başlamış 
ise de âşâr iltizam iyle iştigali hasebiyle inşaata ehem
miyet vermediğinden naşi sekiz ayda ikmalini deruhte 
ettiği inşaatı ikmal etmek şöyle dursun yolun muh
telif kısımları için ancak ihzarat ve cüzi ferşiyat ya
pabildiği ve şu halde ne kadar temdidi müddet edilse 
de müteahhidi mumaileyhin deruhte ettiği işi başara
mayacağı ve mumaileyhinde para alamadığından do
layı iş yapamadığım ifade eylemesine karşı mahallin
den Nafia Müfettişi vasıtasıyle yapılan tahkikatta 
azamî bir ay zarfında istihkak raporlarının tediye edil
diği ve mabafih geçen 1340 senesi kânusamsinden iti
baren şimdiye kadar biç bir iş vücuda getirmeyip 
bir istihkak varakası alamadığı anlaşıldığından olbap-
taki mukavelenamesinin feshine Nafia Vekâleti En
cümenince karar verildiği bildirilmiştir. 

Keyfiyet Encümenîmizce bittetkik 1336 senesinde 
Ankara ile Sivas arasında cephane ve malzemei sıhhi
ye nakliyatını ve 1337 ve 1338 senelerinde de İnebolu 
Ankara arasında yüz yirmi deve.ile nakliyatı askeri
yeyi temin ve 1337'de Ulukışla ve Kayseri'de altmışar 
beygir bulundurmak suretiyle on dört ay meccanen 
posta hizmetini ifa etmiş olan Mustafa Efendinin 
memleketin muhtelif aksamında hizmete muvaffak 
olan fedakârlardan olduğu ve inşaat vakit ve zama

nı ile ikmal edememesi mahallinde alâkadar memur
ların müşkülât çıkarmış obualarından Niğde hayatı 
iktisadiyesinde faal ve memlekete nafi roller oynama
sından bazılarının müteessir olmalarından münbais 
okluğu ve Nafia Vekâletinden celp edilen turuk ve 
meabir Müdürü Akil Bey tarafından istihkak rapor
larına nazaran mathıbatı vakit ve zaman file tesviye 
edildiği tediyat cetveline atfen beyan olunmuş ise de 
mezkûr cetvelde muharrer olan tarih havale tarihi 
olup tediyatın vaktiyle mal sandıklarınca vukubula-
mamasından ileri gelmiştir. Ve tediyat vakit ve za-
maniyle icra edilirse inşaatı ifa ve ikmal edebileceği 
ve bu hususta 9 Teşrinievvel 1341 tprîh ve 136 nu
maralı ve 26 ntenh 452/151 numaralı İve 9 Teşrinisani 
1341 tarih 125 numaralı telgraflarla Nafia Vekâleti
ne müracaatı da bu işteki faaliyetini teyit mahiyetin
de telâkki edildiğinden mumaileyh taabhüdatım ifa 
etmek üzere nakliyat ve inşaat için malzeme ve va-
sait edarik ederek hayli masraf yapmış olduğu gibi 
başkaca ihzaratta da bulunmuş olduğundan ve mu
kavelenin feshi ile diğer müteahhide ihalesi mumailey
hin zararını ve zaman ziyanım mucip olacağı cihetle 
esbabı marazada*! dolayı mukavelenamenin temdidi lü
zumunun ekseriyetle Heyeti Celilenin nazarı tasvibi
ne arzı karargir oldu. 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Kâtip 
Necip 

İstida Encümeni 
Reisi 
Canik 
Cavit 
Kâtip 

Mardin Aza 
Osman Kadri İbrahim 

Aza 
BJ meselede müstenkifim 

Konya 
Musa Kâzım 

K a r a r 
(Niğde • Ulukışla Şoseleri inşaat Müteahhidi Kay

serili Besarizade Mustafa Efendinin inşaat hususunda 
mazereti muhik ve meşru görülerek taahhüdünü ifa 
edebileceği anlaşıldığından müddetinin temdidi ve in
şaatın ikmali için nakdî tediyatın vakti zamaniyle ifa
sı Encümenîmizce karargir oldu.) 




