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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

îki kişinin ölüm cezasına çarptırılmalarına 
dair mazbatalar ile; 

Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesi
nin on üçüncü fıkrasının değiştirilmesine; 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe 
olamıyaeaklarma dair kanunun birinci maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihaları kabul edildi; 

İktisadi Devlet teşekkülleri memurları teka
üt sandığı hakkındaki kanun lâyihasının müza
keresine devam olunarak iki maddesi tehir ve 
diğer maddeleri kabul olundu; 

Lâyihalar 
1. — Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

Teşkilât ve memurini kanununun bazj maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun lâyihası (1/812) 
(Bütçe ve Sıhhat ve içtimai muavenet encümen
lerine) ; 

2. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 
mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaş
ması ile merbutlarının tasdikına dair kanun lâ-
yihasi (1/813) (Hariciye ve İktisat encümen
lerine) ; 

REİS — Celse açılmıştır. 
MİLLÎ MÜDAFAA V. Gl. ALÎ RIZA AR-

TUNKAL (Manisa) — Arkadaşlar; fevkalâde 
tahsisat olarak Millî Müdafaaya verilecek olan 
30 milyon liralık tahsisat hakkındaki lâyihanm 
bugün gelen evraktan ruznameye alınarak müs-
tacelen ve tercihan müzakeresini rica ederim. 

1. — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yıh 
bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 
4054 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 

Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Mil
lî Müdafaa vekâletine devrine; 

Örfi idare kanununun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri icra edildi; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Hatay Kütahya 

Refet Camtez Hamdi Selçuk Ve dit TJzgören 

Mazbatalar 
o. — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı 

bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki 4054 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/8Ü8) (ftuzna-
meye) ; 

4. — Sinema filimlerinin gümrük resimleri
nin indirilmesi hakkında kanun lâyihası ve İk
tisat, Dahiliye, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve in
hisarlar encümenleri mazbataları (1/72) (Ruz
nameye). 

REİS —• Gelen evrakın mazbatalar kısmın
da Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı büt
çesine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındald 
lâyihanm ruznameye alınarak tercihan müza
keresi rica olunuyor. Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

encümeni mazbatası (1/808) | 1 | 

[1] 130 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î B I N O Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canrtez 

KÂTİPLER : Cavid Oral (Niğde), Kemal Turan (İsparta) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak-

kmda mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı 

kanıma ek kanun 
MADDE 1. — 4054 sayılı kanunun 1 nci 

maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
1941 malî yılı bütçesinde (Muhtelif müdafaa 
hizmetleri) unvaniyle açılan fasla (30 000 000) 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 

EEÎS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2. — Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
1 temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine ka
dar 11 aylık işletme muamelâtı hakkında tanzim 
kılınan raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası (3/440) [1] 

REÎS — Evvelce, mazbata şeklinde gelmişti. 
Encümen geri almış ve bunu lâyiha halinde 
tanzim etmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1939 yılı 
on bir aylık bilançosunun tasdikma dair kanun 

MADDE 1. — Yalova kaplıcaları işletme 
idaresinin ilişik cetvelde gösterilen 1939 malî 
yıl?. 1 temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine 
kadar on bir aylık bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabı tasdik olunmuştur. 

REıS — Mütalâa var mı?... Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

[1] 102 sayılı basmayazıya ek zaptın sonun-
dadtr, 

REÎS —• Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimai muavenet ve 
münakalât vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

3. — Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara bir er tayını istihkakı veril
mesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Gümrük 
ve inhisarlar, Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/788) [1] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Emniyet umum müdürlüğü kadrosiyle Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilât kadrolarm-
daki memurlara birer er tayını verilmesi hak

kında kanun 
MADDE 1. — Ordu mensuplarına bir er ta

yını istihkakı verilmesi hakkındaki 4105 sayılı 
kanunun birinci maddesi hükmü, Emniyet umum 
müdürlüğü kadrosuna ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı memurları teşkilâtma dair 3944 
sayılı kanuna bağlı kadroya giren maaşlı ve 
daimî ücretli memurlar hakkında da tatbik olu
nur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Er tayın istihkakı mahallî 
rayiç esası üzerinden bedelen ödenir. Ancak as
kerî birlik bulunan yerlerde bu bedel o birlik 
mensuplarına ödenen er tayın bedeli istihkakını 
geçemez. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Mad
deyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

[1] 124 sayılı basmayazı zaptın sohundadır. 
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4. — Afakiye teşkili ve idaresi hakkında i/743 

ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam uusul-
lerine dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları ve Büt
çe, Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
[1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
reye arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Dahiliye vekili namına kim bulunu
yor? (Kendileri buradadır sesleri). 

Nahiye kanunu lâyihası 
Birinci bölüm 

Teşkilât 
MADDE 1. — Nahiye, vilâyetlerin merkez 

ve mülhak kazalarına bağlı kasaba, köy ve ma
hallelerden 1426 sayılı Vilâyet idaresi kanunu
nun ikinci maddesini değiştiren 4025 sayılı ka
nun hükümlerine uyularak teşkil olunur. 

REFtK İNCE (Manisa) — Bu kanunla esaslı 
bir açığı, ihtiyacı tatmin etmeğe çalışıldığı gö
rülmektedir. Fakat bilmiyorum, tertibinde, mev
cut kanunlarla, hiç bir yerde olmıyan ve başka 
kanunlarda görülmiyen yeni bazı ibare ve ta
birlerin bilhassa şu birinci maddede yer alması 
doğru mudur? Nahiyeler hakkında 25 mayıs 1292 
tarihinde çıkan kanundan sonra esaslı bir teş
kilâta ait bir şey görmedim. Fakat itiraf ede
yim ki, o kanunun birinci maddesi nahiyeyi ta
rif etmek itibariyle ve nahiye teşkilâtında na
zarı dikkate alınması lâzımgelen ana hatları 
göstermek itibariyle bir esas vazetmiş iken bu 
birinci maddede muğlâk bir ifade ile «1426 sa
yılı Vilâyet idaresi kanununun ikinci madde
sini değiştiren 4025 sayılı kanunun hükümleri
ne uyularak teşkil olunur» diye bir ifade var
dır. Çok arzu edilir ki; nahiye denildiği zaman, 
ne kasdedildiğine dair bir hüküm bulunmuş ol
sun. 1292 tarihli kanunda bu hüküm bakınız ne 
güzel anlatılmıştır: «Her kazanın dahilî dairei 
idaresi olan kariye ve çiftlikler kurp ve müna
sebetlerine göre bir veyahut mütaaddit daire
lere taksim olunacak ve işbu dairelere nahiye 
ıtlak edilecektir.» Bir nahiye teşkil ederken, 
bir kaza teşkil ederken, bir vilâyet teşkil eder
ken bize bu esasın takip edilmesini Teşkilâtı 
Esasiyemiz emretmektedir. Halbuki bu kanunun 
birinci maddesinde nahiye teşkilâtmm istihdaf 
edeceği gaye gösterilmemiştir. Bu prensibi söy
ledikten sonra bilhassa bu birinci maddede bir 
de «mülhak kaza» görüyoruz. «Mülhak liva, 
gayri mülhak liva», eski ifade ile «Elviyei gayri 
mülhaka» tâbirlerine rasgeliyorduk. Fakat 
«mülhak kazalar» tâbirine hiç rastgelmedik ve 

[1] 128 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

böyle bir tâbir yok. Bugün böyle bir tâbirin 
konulmasına da hiç lüzum yoktur. Binaenaleyh 
«Mülhak kaza» tâbiri, ne vilâyetler idaresi teş
kilâtında, ne de eski kanunlarımızda bulunmaz-
ken,yok iken, böyle yeni devrin, yeni dilin, 
yeni hayatın icabiyle kabili telif olmıyacak bir 
ifadenin burada yer almasına idarî, kanuni ve 
hukuki bir lüzum görmemekteyim. 

Bundan maada bu maddede «mahalleler» 
deniyor. Yani Dahiliye encümenini teşkil eden 
arkadaşlarımızın uzun zamanlar idarî hayatta
ki melekelerinden hâsıl olan ihtisaslarına bina
en rica edeyim M, mahalle tâbirinin yer almış 
olması, bence, yanlışlığın büyüklerindendir. Çün
kü Köy kanunumuz değil mahalleyi, hattâ mü
teferrik haneleri bile köy idaresi içerisine al
mıştır. Mahalle diye artık Türkiye mevzuatın
da bir yer yok iken bu teşkilât kanununda ma
halle isminin yer alması, bence, çok sakattır. 
Binaenaleyh tensip buyurulursa Teşkilâtı Esa-
siyenin emrettiği hususa sarihan dahi kıymet 
ve ehemmiyet verildiğini göstermek* ve bir de 
bundan sonra nahiye teşkil edilirken bu teşki
lâtta hangi ana hatlara riayet edileceğini ka
nunun maddeleri içerisinde belirtmek için şöy
le bir teklifte bulunuyorum: «Nahiye, yakın
lık, coğrafya ve iktisat bakımlarından arala
rında münasebet bulunan bir veya 
daha ziyade köylerden teşekkül eden ve vilâ
yet merkezleriyle kazalara bağlı bulunan ilk 
idare kademesidir. Nahiyelerin teşkilâtı veya 
teşkil edilen nahiyelerin kaldırılması ve yerle
rinin ve adlarının değiştirilmesi 4052 numaralı 
kanuna göre yapılır». 

Bu sözlerimden bilistifade Dahiliye vekilinden 
bir şey rica edeceğim. Ben, nahiye teşkilâtı hak
kındaki kanun yapılıyor, denildiği zaman, idarî 
teşkilâtımızın en büyük derdini teşkil eden 
bir hususun halledileceğini bekliyordum. O da, 
vilâyetlere tabi köylerin kalması, vilâyetlere 
tabi köylerin vilâyete bağlı olması, kazalara ta
bi köylerin kazalara tabi kalması keyfiyeti 
idi. Şimdi görüyorum ki olduğu gibi içlerinde 
bırakılmıştır. Meselâ, Manisa valisi 180 parçar 
dan ibaret olan merkez kazaya tabi nahiye mü
dürlüklerinin vazifesiyle dahi mükelleftir. 
Manisanm valisi bu kanun çıktıktan sonra dahi 
bu 180 parça köyün bütçeleriyle yine meşgul 
olacaktır. Fakat diğer bir nahiyeye tabi 
olan köylerin bütçeleriyle ora nahiye müdürü 
meşgul olacaktır. Başka yerde nahiye müdürü
ne arzuhal vermek vaziyetinde bulunan vatan
daş, bu sefer gelip vilâyet merkezinde valiye 
verecektir; kazanın merkezinde kaymakama 
verecektir. Çok istiyorum ki idarî kademeler 
vilâyet dahilindeki taksimata tabi olurken her 
kazaya tabi olan nahiyeler, her kazaya tabi olan 
köyler de, haline göre, nahiyelere ayrılsın. Ar
tık kaymakam nahiyelerden mürekkep olan mü-
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essesatın ve onlara tabi köylerin faaliyetlerine 
nâzım ve nazır olsun. 

İstiyorum M vilâyet yalnız kaza ve nahiye
lerin âmiri olsun ve baslarından aşan işler içe
risinde binbir teferruatla meşgul olmasm. Hal
buki böyle yapılmış değildir. Öyle tahmin edi
yorum ki bazı kazaların nahiyesi de yoktur. 
Nahiyesi olmıyan bir kazanın her halde 60, 80, 
100 ve belki de daha fazla köyü bulunacağına 
göre bir kaza kaymakamının nahiye müdürlü
ğüne taallûk eden kısımlardaki faaliyetinin is
tilzam edeceği yorgunluğu düşünmek ve çalış
maktaki zahmeti nazarı dikkate almak lâzımge-
lir kanaatindeyim. Binaenaleyh Dahiliye vekili 
arkadaşımdan soruyorum: Bir vali nahiye mü
dürlüğüne taallûk eden bir işle meşgul olmak 
yolunda şimdiye kadar devam eden vaziyete 
burada nihayet verilmemiştir? Yani Ankara 
vilâyeti denildiği zaman münhasıran kazalarla 
ve nahiyelerle meşguldür artık köylerle meş
gul değildir. Kaza ve nahiye namma bunu tan
zim salâhiyeti valiye aittir. Binaenaleyh söz
lerimin hulâsası şudur: Mülhak kaza tâbiri 
yokken niçin konmuştur? Mahalle teşkilâtı an
cak kazalarda ve şehir dahili idare taksimatın
da yer almış iken ayrıca bizde mahalle diye bir 
taazzuvu idarî varmış gibi kanunda yer al
mağa niçin meydan verilmiştir? Çok şayanı 
dikkat olan bir tashih yapılmıştır. Hükümet
ten gelenlerde bir de çiftlik tâbiri vardı. Yani 
çiftlikleri dahi ayrı bir idarî mevcudiyet te
lâkki edecek zihniyetin Dahiliye encümenince 
kaldırılmış olması çok yerindedir. Bunu kal
dırdığı gibi, mahallenin dahi kaldırılması, mül
hak tâbirinin de kaldırılması lâzımdır ve bence 
nahiye teşkilâtında düstur olacak esasların kon
ması lâzımdır. Bunlara cevap verildikten sonra 
takrir takdim edeceğim. 

Evvelâ Dahiliye vekilinden izahat vermesini 
rica ediyorum; idare taksimatı hakkındaki sua
lime lütfen cevap versinler. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Refik înce arkadaşımın valiler, kaymakam
lar ve nahiye müdürleri vazifelerinin diğer va
zifelerle karıştırılmaması hususundaki noktai 
nazarma ben de iştirak ediyorum. Yani vali vi
lâyette, nahiye ve kazanın da üstünde olan vi
lâyet işiyle meşgul olmalıdır. Bir vali, bir 
kaza kaymakamı gibi, merkez kazasmm kay
makamlık vazifesini görmemelidir. Bir kayma
kamın, bir nahiye müdürü gibi, nahiyenin va
zifesini görmemesinde arkadaşımla hemfikirim. 

Bu maksadı istihsal için Yüksek Meclise dört 
ay evvel bir kanun lâyihası teklif etmiştik. Bu 
lâyiha ile merkez kazaları teşkilini istemiştik. 
Merkez kazaları teşekkül ettiği zaman vali, 
kaymakamlıktan kurtulacaktır. Bu lâyiha ka-
nuniyet iktisap ettikten ve tatbik edilmeğe baş
landıktan sonra valiler ve kaymakamlar nahi
ye müdürlüğü işinden kurtulacaklardır. 

Madde hakkmda encümen izahat verecektir. 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Kanun çıkacak 

değil mi? 
DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Devamla) 

— İki senedir Meclistedir. 
DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-

KURT (Zonguldak) — Efendim; muhterem Re
fik Şevket Beyefendi nahiyelerin birinci mad
dede tarifinden bahsettiler. Teşkilâtı esasiye 
kanununun 89 ncu maddesi ve Vilâyetler idare
si kanununun birinci maddesi bu hususları kıs
men tarif etmiş olduğu için, ne Hükümetin tek
lifinde, ne Adliye encümeninin, ne Bütçe en
cümeninin ve ne de Dahiliye encümeninin tek
liflerinde ayrıca bir tarife lüzum görülmemiş
tir. Teşkilâtı esasiye kanununun 89 ncu mad
desi şöyle diyor: «Türkiye coğrafi vaziyet ve ik
tisadi münasebet noktai nazarından vilâyetlere, 
vilâyetler kazalara, kazalar nahiyelere münka
semdir ve nahiyeler de kasaba ve köylerden te
rekküp eder». 

Sonra, 1426 sayılı Vilâyet idaresi kanunu
nun birinci maddesi de «Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 89 ncu maddesi mucibince Türkiye, 
coğrafi ve iktisadi münasebat noktai nazarın
dan vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar da 
nahiyelere münkasemdir, nahiyeler de kasaba 
ve köylerden terekküp eder» diyor. Bu iki ka
nun nahiyelerin ne suretle teşekkül edeceğini 
göstermiş olmasına binaen Hükümet ve bilhas
sa Dahiliye encümeni ve diğer encümenler ay
rıca bir tarife lüzum görmemişlerdir. Maahaza 
Refik înce arkadaşımızın vermiş oldukları tek
lif mucibince tarifin buraya girmesinde Dahi
liye encümeniniz bir mahzur görmez. 

Mülhak tabirine gelince; niçin mülhak ta
biri kullanıldı? Bundan maksat, eski mülhak 
ve gayrimülhak, müstakil olan veya olmıyan 
mutasarrıflıklar tâbiri kastedilmiyor. Gerek 
Hükümet ve gerek diğer encümenler bunu bağlı 
manasma kullanmışlardır. Yani vilâyetin mer
kez kazasiyle, vilâyete bağlı kazalar için kulla
nılmıştır. Maahaza bu tâbir üzerinde duracak 
değiliz. Yalnız bu çıkarıldığı takdirde biraz 
cümle düşük olur. «Vilâyetlerin merkez ve ka
zalarına» dersek hangi kazalar kastediliyor, bel
li olmıyacaktır. Vilâyet ve bir de buna bağlı 
kazalar diyebiliriz. 

Başka itiraz ettikleri nokta : Mahalle keli
mesi. Mahalleden maksut olan, bir çok vilâ
yetlerin köyleri bir takım mahallelere ayrılmış 
olmasıdır. Yani bunlar bir takım köylere mün
kasemdir. Maamafih, bu da katî bir zaruret 
değil, Dahiliye encümeni, Heyeti VeMlenin 
bunu böyle tasrih etmiş olmasında bir mahzur 
görmedi. Bütçe ve Adliye encümenleri de bir 
mazur görmemişler. Onun için buraya geldi. 
Mamafih Heyeti muhtereme çıkardmasmı arzu 
ederse çıkarılabilir. 
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SALÂH YARGI (Kocaeli) — Mahalle diye 

bir şey yoktur. 
DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-

KURT (Zonguldak) — Köylerde mevcuttur. 
ABDURRAHMAN NAOÎ DEMİRAĞ (Sivas) 

— (Vilâyetin merkez ve diğer kazalarına bağlı) 
dersek maksadı temin eder zannmdayım. Çün
kü bir vilâyetin bir çok kazası vardır, merkez 
kazası ve diğer kazalardır. 

REİS — Açık reye iştirak etmiyen arkadaş 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Gerek Dahiliye 
vekiline ve gerek İbrahim arkadaşıma teşekkür 
ederim. Her ikisi noktai nazarıma iştirak etti
ler. Temenni ederim ki, hakikaten valileri te
ferruatla uğraşmaktan kurtaracak olan o ka
nun bir gün evvel çıksm. 

Şimdi mahalle ve mülhakata taallûk eden 
kısımlara ve bendenizin de nahiyeyi tarif etme
ğe matuf olan fikirlerime encümenin iştirak et
tiğine göre bir noktayı tenvir etmek lâzımdır. 
Teşkilâtı esasiyenin 89 ncu maddesi, Vilâyetler 
idaresi kanununa aynen konmuştur. Niçin koy
duk? Vilâyete taallûk eden işler mevzuuba-
his olunca Teşkilâtı esasiye kanunu daima ha
tırlansın diye. Tatbikat sahasında aynı şeyin 
idarî zihniyetlerle üzerinde hâkim olması için 
oraya da konmasmı isterim. Encümenin bu fi
kir üzerinde tevakkuf etmesi ve arzu edilen 
rotüşlerin yapılması için encümene gitmek üze
re bu takririn kabulünü rica ederim. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Birinci maddeyi encüme
ne vermenizi rica ederim. 

REİS — Birinci maddeyi takrirle beraber en
cümene veriyoruz. 

MADDE 2. — Nahiyelere, merkez yapılan 
kasaba veya köyün adı verilir. Şu kadar ki na
hiye mmtakasmm coğrafi ve tarihî bir sanı var
sa, o da isim olarak verilebilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — «Nahiyeler, mer
kez yapılan kasaba veya köyün adiyle anılır» 
desek. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KÜRT (Zonguldak) — Efendim; Refik Şevket 
Beyefendi arkadaşımızın buyurdukları tadil ye
rinde gibidir. Fakat ad verilmesi salâhiyetini, 
Vilâyetler idaresi kanunu, umumî meclislere 
bırakmıştır. Binaenaleyh (verilir) demek daha 
iyi olur. Bu itibarla eski ifade kalsa daha ye
rinde olur. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
aynen reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Nahiye, Dahiliye vekâletince 
tâyin edilen bir müdürün idaresi altındadır. 
Nahiyelerde, vali tarafından tâyin edilen bir ve
ya bir kaç nahiye kâtibi, Sıhhat ve içtimai mua-
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] venet vekâleti tarafından tâyin edilen hekim 

veya lüzumu kadar sıhhat memuru ve ebe ile 
başkaca lüzum görülen ve kanunlarına göre tâ
yin edilen memurlar ve polis komiser veya me
muru ve jandarma karakol komutanı bulunur. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ 
KURT (Zonguldak)—Efendim; kanunlarımız
da «polis komiseri» değil, «emniyet komiseri» 
tâbiri kullanıldığı için arada bir zühul olmuş. 
«Emniyet komiseri veya polis» dense... 

REFÎK İNCE (Manisa) — Efendim; mü
saade ederseniz buradan Dahiliye vekili, arka
daşımdan bir sual sorayım: Bu kanunla bu na
hiye müdürlerinin tâyini keyfiyeti değişiyor. 
Türkiye'deki nahiyelerin yekûnu, bilmiyorum 
kaça çıkıyor. . 

^DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — 916 idi, yeni kanunla İM 
bine çıkıyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şimdi Dahiliye 
vekâletinin bu kadar işi üzerine almasmm ve 
valilere şimdiye kadar verilmiş olan tâyin hak
kının nezedilmiş olmasının sebepleri hakkında 
biiîi tenvir etmelerini rica ediyorum. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim; bugün mevcut olan kanuna göre 
nahiye müdürlerini vilâyet tâyin eder, Dahiliye 
vekâleti de tasdik eder. Bu kanuna göre bun
ların tâyinini vekâlete aldık. Sebebi şudur: Bir 
defa bu kanun nahiye müdürlerine bugün oldu
ğundan daha fazla mühim vazifeler vermektedir. 
Bulundukları mmtakada Hükümetin en büyük 
memura olmak vaziyetleri vardır. Fazla olarak 
bugün mevcut olan usul. bizzat nahiye müdür
lerinin ve vilâyetlerin aleyhinedir. Çünkü vi
lâyetlerin nahiyeleri mahduttur. Bu iti
barla muhtelif dereceler arasındaki fark
lar da çok azdır. Öyle nahive mü
dürleri vardır ki bunlar 8, 10, 15 sene 
evvel almakta oldukları maaşı hâlâ alıyorlar. 
Çünkü o vilâyette başka kadro yoktur. Niha
yet bulundukları vilâyette devretmek mec
buriyetindedirler. Başka vilâyete gidebil
mesi inin oranm valisinin kendisini 
tanıması, itimat etmesi lâzımdır. Bunların tâ
yinleri merkeze alındığı zaman hepsi birden 
merkezden idare edilecektir. Bu suretle, her 
yere, icabına, istidadına göre nahiye müdürü 
göndermek koîay olacaktır. Sınıflarnu da ona 
göre tpnzim. etmek mümkün olacaktır. Kadro
lun da ona göre yapıla,caktrr. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 
DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ-

KURT (Zonguldak) — Arzetmiştim; madde 
..öyle olacak: 

«Hahiye, Dahiliye vekâletince tâyin edilen 
bîr müdürün idaresi altındadır. Nahiyelerde, 
vali tarafından tâyin edilen bir veya bir kaç 
nahiye kâtibi, Sıhhat ve içtimai muavenet ve-

I kâleti tarafından tâyin edilen hekim voya lü-
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zumu kadar sıhhat memuru ve ebe ile başkaca 
lüzum görülen ve kanunlarına göre tâyin edilen 
memurlar ve Emniyet komiseri veya polis me
muru ve jandarma karakol komutanı bulunur.» 

CELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Bir sual. 
Üçüncü maddenin son fıkrasında «polis komi
ser veya memuru» ibaresi bir mecburiyet halin
de midir, yoksa ihtiyari midir?. 

DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM B02-
KURT (Zong-uldak) — Bir mecburiyet yoktur. 
İmkân g-örülen yerlerde her ikisi de bulunduru
labilir. 

FÜAD SÎRMJSN (Rize) — Valilerin doğru
dan doğruya maiyetinde bulunan nahiye mü
dürleri şimdiye kadar valiler tarafından tâyin 
ediliyordu. Şimdi Dahiliye vekâletine alnıdı, 
merkezden tâyin edilecek. Bunlar tâyin edilir
ken acaba valilerin mütalâasını almağa lüzum 
yok mudur?. Hattâ jandarma kumandanlarının 
ve mektupçulann tâyininde bile mütalâa alın
maktadır. Binaenaleyh bu mütalâa keyfiyeti-. 
ni ntisd telâkki ediyorlar?. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KUET (Zonguldak) — Efendim; vilâyetler ida
resi kanununda jandarma kumandanı ile mek-
tupçu hakkında, bir kayıt mevcuttur. Nahiye 
Müdürleri hakkında Nahiye kanununa böyle bir 
kayıt koymağa lüzum görmedik. Çünkü büyük 
bir fayda tasavvur etmiyoruz. Vekâlet tabii mu
hayyerdir, istediği zaman valilerden doğrudan 
doğruya mütalâa sorabilir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Doğrudan doğ
ruya vekâlet sorabilir. Fakat maiyetinde çalı
şacak bir adam için valilerden mütalâa sorul
masını çok mu görüyorsunuz? 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Devamla) — Valinin mütalâası sorul
masını fazla görmüyoruz. Fakat yeni nahiye mü
dürlerinin yetişmesi için bir çok kayıt ve şart
lar konmuştur, valilerin bu şahsiyetler hakkın
da kâfi derecede malûmatı olamıyacağı için 
bittabi vekâlete bırakacaktır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Demek mütalâa 
sorulmasına lüzum görmediniz. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Devamla) — Encümen lüzum görmedi. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Be
yefendi; buyurdunuz ki nahiye müdürlerinin 
şahsı hakkında valilerin malûmatı olmaz. Mek-
tupçu, jandarma kumandanı vesaire için müta
lâasını aldığınız zaman onlar hakkında nasıl 
malûmat alıyor? 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Devamla) — Hakkı âliniz var Beyefen
di. Fakat mevcut olan 62 vilâyettir. 62 vilâye
tin jandarma kumandanlariyle mektupçuları 
hakkında valilerin az çok malûmat elde etmek 
imkânı mevcuttur. Halbuki bu kanunla bunla
rın adedi 2000 e yakındır. 2000 nahiye müdürü 
hakkında valilerin bir malumat sahibi olmasına j 

bihakkm imkân görülmemektedir. Onun içiii 
lüzum görmedik. Heyeti Celile hakemdir, nasıl 
arzu ederse öyle olur. 

"BJEİB — Madde hakkında başka mütalâa 
yoktur. Encümenin teklifi veçhile maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Şehirler sınırı dışnıda kurulan 
nahiyelerde, bu kanunda yazılı vazifeleri gör
mek üzere nahiye müdürünün reisliği altında 
bir nahiye meclisi bulunur. Nahiye dahilindeki 
belediye reisleri ile köy muhtarları bu meclisin 
âsasıdır. Meclisin birer yedek âzası bulunur. 
Yedek azalarını, belediye ve köy ihtiyar meclis
leri kendi aralarından seçer. Azadan birinin ma
zereti bulunursa yerine yedek âza meclise işti
rak eder. 

Nahiye meclislerinin en az dört âzası bulu
nur. Bir nahiyede meclis âzası dörtten az çıkar
sa eksik kalan azayı ve yedeklerini belediye re
isi ve köy muhtarları bir arada toplanarak se
çerler. 

Nahiye meclisi ayda bir defa mürettep aza
nın yarısından bir faziasiyle toplanır. Ve ka
rarlarını mutlak ekseriyetle verir. Reyler mü
savi olduğu takdirde reisin bulunduğu tara
fın reyi tercih olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; dör
düncü maddede bir fıkra var. Onun faydası ol
madığına kaniim. Şöyle başlıyor: «Şehirler sını
rı dışında kurulan nahiyelerde ...» deniyor. Ha
yır, yani şehirler sınırı dahilinde, içinde kuru
lan bir nahiye varmış gibi bir mâna çıkıyor. 

(Şehirler içinde kurulu nahiyeler vardır, İs
tanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vardır sesleri). 
Sözümü geri alıyorum, istanbul'un müstesna 
vaziyetini hatırlıyamadım. 

Efendim; bir nokta daha rica edeceğim. 
Maddede «Meclisin birer yedek âzası bulunur...» 
deniyor. Meclisin yedek âzası bulunmaz. Meclise 
iştirak eden köylerle belediyenin birer yedek 
âzası bulunur. «Belediye reisleriyle köy muh
tarları bu meclisin âzasıdır. Mecnsin birer ye
dek âzası bulunur» değil. Her köyden, her 
belediyeden ihtiyat âzanm yerine vazife gör
mek üzere birer yedek âza seçilir denmeli, o hal
de tensip buyurursanız, «..her belediye veya kö
yün birer yedek âzası bulunur..» diyelim. Çünkü 
aşağıda; her belediye veya köyün birer yedek 
âzası bulunacağı yazılıdır. 

Sonra bir harf tashihini rica edeceğim. İkinr 
ci fıkrada, «Nahiye meclislerinin en az dört 
âzası bulunur. Bir nahiyede meclis âzası dört
ten az çıkarsa eksik kalan azayı ve yedeklerini 
belediye reisi» değil «belediye reis ve köy muh
tarları...» desek. 

DAHİLİYE En. Nal İBRAHİM ETEM BOZ-
KÜRT (Zonguldak) — Madde olduğu gibi kal
sın. 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Trabon) — 

Efendim; burada nahiyelerde kurulacak olan 
nahiye meclislerinden bahsedilerek deniliyor ki 
nahiye mechslerinin en az dört âzası bulunur. 
Şayet dörtten noksan olursa o zaman belediye 
reisi ile köy muhtarları toplanarak eksiğini ta-
mamlıyacaklardır. Halbuki belediye reisi ile 
köy muhtarları esasen o heyeti teşkil eden aza
lardır. Yani bu suretle heyetin noksanını, asli 
âza noksanınım diğerleri ikmal edecekmiş gibi 
oluyor. Gibi değil metin öyle. Yedekleri köy 
ihtiyar heyeti azaları intihap ediyor. Noksan 
olan asli azayı anladığıma göre o heyeti teşkil 
eden diğer azalar yani belediye reisi ile muh
tarlar intihap ediyorlar. Halbuki bu heyetin 
mühim vazifeleri vardır. Kazai salâhiyetleri 
bile mevcuttur. Netice şu olur ki bir mahkeme
yi teşkil eden heyetin âzası o mahkemenin diğer 
azasını kendileri seçiyorlar. Halbuki gerek Hü
kümetin ve Bütçe ve Adliye encümenlerinin me
tinlerinde noksan olan azaları o mmtakadakı 
müntehini sanilerin metinlerinde, noksan olan 
azaları o mıntakadaki müntehini sanilerin seçe
ceğine dair hüküm konmuştur. Dahiliye encü
meni bunu değiştirerek arzettiğim gibi, bu hey
eti teşkil eden diğer azaların yani muhtar ve 
belediye reislerinin noksan azaları intihap ede
ceğine dair hüküm koymuştur. Arzettiğim mah
zur dolayısiyle, müsaade buyurursanız, ya Hükû-
tin teklifinde olduğu gibi ve diğer encümenlerin 
tasvip ettikleri gibi, noksan azaları müntehini 
saniler intihap etsin, veyahut nasıl ye
dek azayı o mıntakada bulunan köy ihtiyar he
yetleri intihap ediyorsa aslî azayı da onlar 
intihap etsin, Eğer encümen bu mülâhazayı ka
bul ederse bendenizce çok yerinde olur. Aksi 
takdirde bir takrir takdim edeceğim. 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Refik Şevket Beyefendi 
arkadaşımız, Meclisin bir yedek âzası yerine 
her köyün bir yedek âzası bulunsun diyorlar. 
Bunun kabul buyurulması takdiri âlinize mu-
havvel bir meseledir. Diğer encümenler de bu 
şekli muvafık gördükleri için biz de bu şe
kilde kabul ettik. Heyeti muhteremeniz nasıl 
takdir buyurursa öyle olabilir. 

Faik Beyefendinin, söyledikleri, müntahibi 
sanileri Dahiliye encümeninin kabul etmemiş 
olmasındaki sebebi şudur: Müntahibi saniler 
içerisinde, malûmu âliniz ki, memurlar ve saire 
de bulunabilir. Halbuki, biz şöyle düşündük: 
Her hangi bir nahiyenin köyleri 4 azadan nok
san âza çıkarırsa, meselâ iki köyü bulursa 
ve o köylerin belediyesi de iki âza çıkarırsa 
bunlarm birleşmesiyle doğrudan doğruya nok
san olan azayı intihap etsinler. İşte müntahibi 
sanileri çıkarmakta ki, saik budur. Yani inti
habı doğrudan doğruya halka bırakmaktır. 
Müntahibi sanilerin meyanmda bulunması mel

huz olan memurların böyle bir intihaba işti
rak etmemesini temin içindir. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Heyeti ihtiyariye hakkında ne düşünüyorlar. 
Müntahibi saniler için bir mahzur varit olabilir. 
Köy ihtiyar heyetlerince noksan olan azanın in
tihabına ne buyuruluyor? 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Arkadaşımızın ileri 
sürdükleri mahzur varit değildir. Madde bunu 
ifade ediyor. Mamafih ısrar ediyorsanız bizde 
kâılvııl GCİGriz 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
O muhitte bulunan ihtiyar heyetleri toplanarak 
noksan azayı intihap ederler, değilmi? 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Evet belediye de 
dahil olmak üzere... 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
O halde maddeyi encümen geri alsın, buna göre 
tanzim etsin. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Pekâlâ encümene 
alalım. 

REİS — Maddeyi encümene vereceğiz. 
ALİ RİZA ESEN (Sürd) -— Her nahiyede 

belediye teşkilâtı var mıdır?. Nüfusu iki bin ol-
mıyan yerlerde de belediye teşkilâtı buluna
cak mı?. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Nüfusu iki binden 
aşağı olan nahiyelerde belediye teşkilâtı yoktur. 
Eskidenberi müesses olan bir teşkilâtı varsa o 
kalıyor. 

NURİ GÖKTEPE (Aydın) — Noksan azayı o 
halde yalnız muhtar intihap edecektir. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Belediyesi yoksa ta
bii yalnız muhtar, şayet varsa belediye reisiyle 
muhtarlar birleşecektir. 

MADDE 5. — Nahiye müdürlerinin otur
maları için, karşılığı nahiyedeki belediye ve 
köylerle vilâyet hususi idareleri bütçelerin
den temin olunmak suretiyle Dahiliye vekâ
letince gösterilecek tipte evler yapılması mec
buridir. Bu evlerin iyi halde muhafazaları 
ve tamirleri için lüzumlu görülecek masraf
larda aynı bütçelerden ödenir. Evlerin inşa
sına Devlet bütçesinden de yardım yapılır. Bu 
evlerde oturan nahiye müdürlerinden kira 
bedeli aranmaz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Efendim; Bu madde ile nahiyeler-
deki belediyelere, köylere ve idarei hususiyelere 
bir mecburiyet tahmil edilmektedir, o da nahi
ye müdürleri için bir ikametgâh yapılmasıdır. 
Bu hükümde diğer encümenlerle beraber Bütçe 
encümeni de müttefiktir. Yalnız Dahiliye encü
meninin bir ilâvesi vardır. Bu ilâve de «evle-
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tin inşasına Devlet bütçesinden de yardım yapı
lır» diye olan fıkradır. Ben kendilerinden mu-
afakatlerini rica edeceğim «yapılabilir» den
sin. Çünkü ahkâmı kanuniyeye daima riayet 
edilmesi zaruri olduğuna ve bazan yardım yap
mak gayri mümkün olacağma göre, burada 
«yardım yapılabilir» dersek daha doğru olur. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KUET (Zonguldak) — Şu halde «yardım yapı
lır» yerine, «yardım yapılabilir» denecektir. 

MEMED ALDAMÎR (İzmir) — Arkadaşla
rım; bendeniz muhterem Bütçe encümeninin ka
naatinin tamamen aksine konuşacağım. îdarei 
hususiyelerin mâna ve mevcudiyeti bugün yal
nız maaş vermekten ibaret bulunduğunu takdir 
buyurursunuz. Köy bütçeleri salmalarla idare 
edilmektedir. 2000 nahiye Dahiliye vekâletinin 
göstereceği tiplere göre ev yaptıracak olursa 
asgari bu işe, iki bin eve dört milyon lira sar-
fedilmesi icabeder. Sonra bu göstermiş oldukla
rı tiplere göre, bilmiyorum, rakamlar yüksel
dikçe bu da 7 - 8 milyona yükselecektir ki bu da 
idarei hususiyeye tahmil edilecektir. Halbuki 
idarei hususiyelerin bütçeleri buna kâfi değil
dir. Dahiliye encümeninden rica, ediyorum, bun
lara tahmil etmesinler. Devlet bir defaya mah
sus olmak üzere bu evleri yaparsa çok isabetli 
hareket etmiş olur. 

REFlK İNCE (Manisa) — Nahiye müdürle
rine bir ev verilmesi dâvası, yalnız nahiye mü
dürlerinin bulundukları yere ısınmaları, sefa
letten kurtulmaları gibi idarî hayatta temin 
edeceği faydalardan başka, köyde medeniyet 
numunesi olarak yapılan bir ev tesiri gösterme
si itibariyle de çok yerindedir. Dağ başmda bir 
nahiye, her tarafı damdan ibaret bir köyün or
ta yerinde numune olmağa lâyık bir ev bulun
ması her şeyden evvel istirahati hayatiyeyi te
min eder. Fakat bu madde bu şekilde çıktığı 
dakikadan itibaren arkadaşlar, bir anda köyle
rin, fakir belediyelerin, halleri onlardan geri 
kalmıyan idarei hususiyelerin düşecekleri vazi
yeti bendeniz takdir etmekteyim. Bilhassa Fa-
yık Öztrak arkadaşımız zamanında tadil edilen 
kanunla, köylünün sırtına evvelce yükletil-
mekte olan bir takım ağırlıkların hafifletilme-
sine doğru gittik. Şimdi nahiye müdürü ilk iş 
olarak kendi idaresi altmda bulunan köylere gi
decek, onlarm bütçelerinin mühim bir kısmı
nı bu evin başarılması uğrunda sarfedecek. Bu
na meydan vermemek lâzımdır. Zaten bir kö
yün bütçesi 300 - 500, âzami 1 000 lirayı tutar 
mı bilmiyorum. Merkezden de bir şey alacak 
ve 20 tane köy bu binayı yapacaklar. 2 - 3 bin 
liraya bu bina inşa edilirse bunun zorluğunu 
düşünmek lâzımdır, çünkü ehemmiyetli bir yük 
teşkil eder. O halde gerek köy, gerek beledi
ye bütçeleriyle, hattâ idarei hususiye bütçele
riyle, Devlete barolmadan, bu işi yapabilmek 
için bunların paralarının muntazaman toplan

ması lâzrmdrr. Her sene bunlarm bütçeleriyle 
mütenasip olmak üzere meselâ 2 bin liraya ya
pılacak bir müdür evi için, farzedelim kaç köy 
var, meselâ 20 köy vardır, bu 20 köyün varida
tı şudur, belediye ne .kadarla iştirak edecektir, 
bütçesi nedir? Bütçesine nazaran idarei husu
siye ne verecek? Bunlarm kendilerine göre büt
çelerinin birer cüzünden ayıracakları bu para
ları toplamalı ve bu binaları yapmalıdır. Ka
nun tarihi neşrinden muteberdir dedik mi, Da
hiliye vekâleti derhal faaliyete geçecek ve Na-
fia vekâletinden proje istiyecek ve bu sene içe
risinde paraları toplamıya başlıyacak. Bu yüz
den gerek belediyenin, gerek diğerlerinin va
ziyeti çok harap olacaktır. Hem tevziatta ada
let esasını gözetmek, hem de bu bütçeleri sars
mamak için bendeniz Muhterem Heyetten rica 
ederim, ben beş sene olarak düşündüm, haydi 
üç veya dört sene olsun diyelim. Fakat pren
sip şudur : Bunlarm paraları toplanır ve ev be
deli dolduktan sonra inşaya başlanır. Bir gün
de yapmak istediğimiz zaman köylünün ağır 
şikâyetlerine sebep olacağımıza kanaatim var
dır. Takdir Heyeti Muhteremenindir. 

Sonra, Devletin iştiraki dâvası gayet yerin
dedir. Çünkü nahiye müdürü idarei hususiye 
memuru değildir. Onda idarei hususiysnm hu
susi mahiyeti yoktur. Doğrudan doğruya Dev
let teşkilâtına dahil âmme müessesesi mümessi
lidir. O itibarla buna yapılacak yardımda Dev
letin hizmetleri bakımından iştirake eviâbitta-
rik hakkı vardır. Bütçe encümeninin noktai na
zarına iştirak etmeni. Hükümet dahi az veya 
çok iştirak etmelidir. 

SİNAN TEKELÎOĞLÜ (Seyhan) — Nahiye 
müdürlerinin ikameti için bir binaya ihtiyaç 
olduğu mutlaktır. Fakat bunu nahiye köyleri
ne yükletmek hiç bir zaman doğru değildir. 
Bütün arkadaşlarımız hep gezdik, dolaştık ve 
gördük. Köylerin bütçelerini tetkik ettik. Vazi
yet şudur : Bütün yük köylülerin omuzmıa yük-
letilmiştir. Meselâ üç köy birleşmiş 10-15 bin lira
ya gayet muhteşem bir mektep yapmıştır. On
dan sonra her köyden boğa, telefon parası alın
mış, bankaya yatırılmış, bankadan suveri ka
nuniye ile bu para çekilmiş, köylere ne telefon 
yapılmış, ne de boğa verilmiştir. Şimdi ikinci 
bir yük yükleniyor. Nahiyelerde yapılacak olan 
binaya köy bütçeleri de iştirak ettiriliyor. Pek 
âlâ, biliyoruz ki bizim ekseri köylerimizin bele
diyesi yoktur. Esasen olsa bile ancak varidatı 
kendi memurlarını bile geçindiremez. Muhase-
bei hususiye bu köylerden bir çok yardımlar 
görüğü halde kendisi katiyen yardım etmez. Ne 
mükteseplerine para verir ve ne de konaklarına. 
Bu nahiyeler teşekkül eder etmez oraya gelen 
nahiye müdürü kendine lâzım olan bir binayı 
yapmak için köylüleri tazyik edecektir. Fakat 
köylülerin çekeceği ıstırabı hiç kimse düşün-
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miyecektir. Bendeniz buna misal olmak üzere 
bir vakayı arzedeyim : 

Devrü teftişim esnasında dairei intihabiyem-
den Kırmık nahiyesine gittim. Burada, Maarif 
vekâletinin verdiği plân mucibince iki sene ev-
el beş smıfh bir mektep vücuda getirilmiş. Fa
kat vali gelmiş, kaymakam gelmiş, bu mektep 
size kâfi gelmez demiş, halkı tazyik etmişler. 
Halk da büyük bir mektep yapmak için çalış
maktadır. Raporumda bu ciheti arzetmiştim, 
bilmem dahiliye vekâleti ne yaptılar? 

Binaenaleyh yine köylerin bu madde ile ağır 
yük altına alınacağını zannediyorum. Bu itibar
la bendeniz bu maddenin tadilini teklif ediyo
rum. Bu evlerin inşasının yalnız muhasebei hu-
susiyelere yükletilmesini ve bunu zamanla yap
masını teklif ediyorum. Tabii bunların hepsinin 
Hükümet tarafından yaptırılması kolay değil
dir, iki bin tane nahiye konağı yaptırmak ko
lay değildir. 

DAHİLÎYE V. FA YIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Bu maddede mevzuubahis olan evlerin esası
na itiraz eden arkadaşlarımız olmadı, hepsi na
hiyenin müdürlerinin ikameti için bu evlerin 
lâzım olduğundan bahsettiler. Yalnız bu evle
rin geniş; büyük, masraflı olacağı endişesini 
gösterdiler. Bunları defaten yaptırmak için 
haİKm tazyik edilmek İhtimalinden bahsetti
ler. Bu madde hazırlanırken bu endişeleri ber
taraf etmen düşünüldü ve ondan dolayıdır ki 
köy bütçeleri hesaba katıldı, nahiye içinde bu
lunan belediyelerin bütçeıeri de hesaba katıldı 
ve nihayet ıdarei Uususıyeıer de bunlara ılnak 
edileli. Teşkil etmek islediğimiz nanıyeıerın 
adedi iki bindir. Türkiye de mevcut olan köy
ler iark binden fazladır. Bu hesaba göre her 
nahiyeye yirmi köy isabet ediyor, ^irmi kö
yün bütçesi, bir de idarei hususiye bütçesi var
dır. Bazı yerlerde bunların heyeti mecmuası 
bir nanıye evine tahammül edemez olabilir Fa
kat biz niç bir vakit bunların bir senede tama
mının yapılmasını Kasüetmedık. Müdürler için 
yapılacak evlerin planları yapılmıştır. Üçer 
odadan ibarettir. Naııa vekâletinin tasdikma da 
iktiran etmiştir. 

Üç odalı bir ev yapılacaktır. Onun için bu
rada hayale kapılmak ve çok geniş, ihtiyaçtan 
ziyade bir şey yapmak mevzuubahis değildir. 

Bazı yerlerde bunun bir senede yapılması 
imkânı olabilir. Bir senede bu parayı temin im
kânı olmıyan yerlerde tedricen gidilmesi ga
yet tabiidir. Onun için bu arkadaşlarıma şim
diden arzedeyim ki böyle bir endişeye mahal 
yoktur. 

Sinan arkadaşımızın bahsettikleri işler şa
yanı dikkattir. Aşağı yukan köylere hiç bakıl
mıyor gibi bir lâf söylediler. Bendeni buna 
hiç iştirak etmiyorum. Bakılıyor ve bakıldığı
na siz de vâkıfsınız. Bir nahiyede telefon pa
rası toplanmışta telefon yapılmamıştır, dediler. 

. 1Ö42 0 : İ 
I Paralar ne olmuş? Eğer paralar suiistimale mâ

ruz kalmış ise lütfen onu haber versinler takibat 
yapalrm. Yok paralar malzeme bulunmadığın
dan dolayı emin bir yerde muhafaza ediliyorsa 
onun için de zannederim diyecek bir şey yoktur. 

MEMED ALDEMÎR (îzmir) — Bu yeni te
şekkül edecek nahiyelerdeki eyleri Devlet mi 
yaptıracak, köyler mi? 

DAHİLÎYE VEKÎLI FAYIK ÖZTRAK (De
vamla) — Bittabi Devletin vazifesidir. Son
ra şunu da arzedeyim ki bu kanun çıkar çıkmaz 
bu iki bin nahiye hemen teşkil edilecek değildir. 
Nahiye müdürü olacaklar altı aylık tecrübeden 
sonra bir senelik kurstan geçecekler ve muvaf
fak oldukları takdirde nahiye müdürü olacak
lardır. Bu itibarla bu kanunun tatbiki belki 
yedi, sekiz hattâ on sene sürebilir. Onun için 
tunlar defaten yapılacak ve memleketin her ta
rafında bu masraflara girilecek değildir. 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Bu nahiye mü
dürleri hakkında düşünülen şeyleri diğer me
murlar hakkmda düşünüyorlar mı? 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Biz burada yalnız nahiye müdürleriyle meş
gul olduk. Eğer mümkün olsaydı memurları da 
dercederdik. İmkânı olmıyan bir şeyi buraya 
dercetmeğe lüzum görmedik. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Esasen 
bundan evvel takdim etmiş olduğum raporda 
bu telefon paralariyle, boğa paraları hakkmda 
bir madde koymuştum. Aynı zamanda Kırmık 
nahiyesinde fuzuli masraf edilerek yapılan 
ikinci mektep hakkmda da yazmıştım. Fakat 
o hususa dair şimdiye kadar hiç bir müsbet 
malûmat ve tahkikatım neticesine dair bir şe
ye destres olamadım. Onun için Dahiliye veki
linden bunu istiyorum. Yani Kırmık nahiye
sinde beş sınıflı bir mektep yapıldığı halde vali 
ve kaymakamın tazyıkiyle yapılmakta olan 
ikinci mektep hakkmda kendilerinden izahat 
istiyorum. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Galiba arkadaşımız Genel sekreterliğe tak
dim ettikleri rapordan bahsediyorlar. Rapor
ların suretleri, taallûk ettiği vekâletlere gi
der, tetkikat yapılır ve Genel sekreterliğe ce
vapları gönderilir. Arkadaşım oraya müracaat 
ederse raporlarının münderecatı hakkmda ne
ticelerini oradan alırlar. 

Sonra, tazyikle mektep yapmak keyfiyeti; 
biz arkadaşımızın raporu üzerine o mesele hak
kmda yaptığımız tahkikatın neticesini de her
halde Genel sekreterliğe bildirimsizdir. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Takrirle
ri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 5 nci 

I maddede yazılı evlerin doğrudan doğruya Dev-

ıo~ 
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let bütçesinden yapılır, kaydının konulmasını 
teklif ederim. 

İzmir mebusu 
Memed Aldemir 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba binaen nahiye müdürü 

konakları inşasından belediye ve köylerin istis
na edilmesini dilerim. 

Seyhan mebusu 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 5 nci maddenin 

şu şekilde tadilini teklif ederim: 
«Nahiye müdürlerinin . . . . . . karşılığı bütçe

lerinden müsavi nisbette ve bu kanunun neş
rinden itibaren 5 senede almmak üzere . . . . .» 

Manisa mebusu 
Refik înce 

REÎS — Reye konulmak üzere takrirleri tek
rar okutuyorum: 

(İzmir mebusu Memed Aldemir'in takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı dikkate alınmadı. 

(Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun tak
riri tekrar okundu). 

REÎS — Takriri nazarı itibara alanlar ... 
Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmadı. 

(Manisa mebusu Refik İnce'nin takriri tek
rar okundu). 

RElS —- Reye arzediyorum. Takriri nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar ... Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Maddeyi takrirle birlikte encümene veriyo
ruz. 

ikinci bölüm 
Nahiye müdürlerinin tâyin ve 

istihdamı usulleri 
MADDE 6. — Nahiye müdürü olabilmek 

için liseden mezun olmak, (Bulunmadığı takdir
de orta ve muadili mekteplerden mezun olup 
açılacak kabul imtihanlarında muvaffak ol
mak) fiili askerlik hizmetini bitirmek, yaşı otu
zu geçmemiş olmak, vücutça her türlü hastalık
lardan arı ve memleketin her ikliminde vazife 
görmeğe ve her vasıta ile dolaşmağa kabiliyetli 
oldukları vilâyet merkezlerindeki hastaneler sıh
hiye heyetlerince tasdik edilmek ve şahsî ah
lâk ve durumlarından ötürü herhangi bir su
retle fena bir şöhreti olmadığı usulen tahakkuk 
etmek ve evli bulunmak lâzımdır. 

SlNAN TEKELİOĞLU ( Seyhan ) — 
Muhterem arkadaşlar; nahiye müdürlerine ol
dukça yüksek bir maaş tahsis ediyoruz. Aynı 
zamanda onlara refah da veriyoruz. Nahiye mü
dürlüğüne orta mektep mezunlarını da niçin 

alıyoruz? Memlekette bu kadar yüksek tahsil 
görmüş insanlar var, işsiz, güçsüz dolaşıyorlar. 
Binaenaleyh onları nahiye müdürü olarak alsak 
ve bugün kazai bir hak da vermiş olduğumuz 
nahiyelerin başına bu gençleri getirsek acaba 
olmaz mı? 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim; ben
deniz gerek Dahiliye vekili arkadaşımızdan ve 
gerek encümenden bir sual sormak istiyorum: 
Bu maddenin tetkikinden anlaşılıyor ki; nahi
ye müdürü olabilmek için evli olmak lâzımge-
liyor. (Gülüşmeler). Bu derece müdahaleyi ben
deniz mâkul görmüyorum. Su halde ufacık bir 
nahiyede resmî Devlet vazifesini görmek için 
evli olmak şart ise, nahiyedeki bütün memur
lara bu kaydın teşmili lâzımdır. Nahiye müdü
rü evli olmak lâzımdır, denilince doktoru; mu
allimi ve diğer memurları ne olacaktır? Onla
rın da evli aması icabeder. 

FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; bendeniz de bir noktayı anlamak is
tiyorum. Burada deniliyor ki, nahiye müdür
leri memleketin her tarafında hizmet ifasına 
ehliyetli, kabiliyetli olması lâzımdır. Yani ta
mussıhha olduklarına dair rapor getirecek
lerdir. Yalnız Dahiliye encümeni burada bir 
ilâve yapmıştır. Her vasıta ile dolaşmağa kabi
liyetleri olduğu vilâyet sıhhat heyetlerince 
tesbit edilenler diyor. Bendeniz anlıyamadım. 
Tamussıhha olunca onun zımnında her vasıta 
ile dolaşmağa kabiliyetli addedilmek te var
dır. Bunu böyle kabul etmek lâzımdır. Aksi 
takdirde heyeti sıhhiye bunu nasıl anlıyacak? 
Ata binebilir mi, binemez mi diye imtihan mı 
edecek. Tamussıhha denilince bunun ata bin
meğe de kabiliyetli olduğu kabul edilmek ye
rinde olur. Doktorlarca bu nasıl tâyin edile
cektir? O takdirde imtihan mı edilecektir, bunu 
anlamak istiyorum. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar tamus
sıhha olur, raporla tamussıhha olduğu sabit olur, 
fakat ata binemez. Bendeniz misâlini arzede-
yim. Mucur'da müdürdüm. Hacıbektaş'ta bir 
arkadaşım bana mektup yazıyor, diyor ki; ben 
ata binemem, bir araba gönder. Bir yaylı tu
tup gönderdim. Müdür bey arabanın ön tara
fına binmek istiyor. Ön teraziyle ağıyor, bi
nemiyor, üzengiye basıyor, kapıdan giremiyor. 
Arka taraftan girmek istiyor olmuyor. Niha
yet arabacı bırakıp geliyor. Halbuki ben 
bir mecidiyeye pazarlık etmiştim. O zaman bir 
mecidiyenin epey kıymeti vardı. Arabacı 
geldi dedi ki; efendim, kapıdan giremedi, pen
cereden sığmadı, Allahm heyulası, ben mü
dür deyince çelik gibi tenteye kadar sıçrayacak 
bir adam zannetmiştim. îşte bu zat tamussıhha 
idi, fakat ata binemedi, arabaya da giremedi. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bu nahiye müdürleri vilâyet merkezlerinde İd 

— u — 



t : 53 4.5.1942 O : 1 
hastanelerde, sıhhiye heyetlerince muayene olu
nacak. Halbuki her vilâyette hastane yoktur. 
Meselâ Hakkârinin hastanesi yoktur, ne olacak? 

BEİS — Başka mütalâa var mı? 
DAHİLİYE VEKİLİ FAYIK ÖZTRAK (Te

kirdağ) —- Bir arkadaşımız nahiye müdürleri
nin yüksek tahsil görmüş olmasını istediler. 
Bu çok şayanı arzudur. Fakat bugün buna 
imkân yoktur. Hattâ münhasıran lise mezunu 
olmak kaydını da biz tatbikata kabiliyetli gör
medik. Onun için tamamını bulmakta şüphe
miz vardır. Şayet lise mezunları bulamazsak o 
zaman orta tahsil görmüş fakat imtihan ver
miş insanları ayıracağız. Binaenaleyh bugün 
yüksek tahsilli genç müracaat ederse memnu
niyetle tâyin edeceğiz. Lise mezunu müracaat 
ederse elbette tercihan tâyin edeceğiz. Amma 
ne o, ne bu, birisi ihtiyaca kâfi gelmezse, bugün 
olduğu gibi, idare etmek zannederim ki, güç 
olur. Onun için bu kayıtları koyduk. 

Evlilik meselesinin nasıl bir lüzum ve his 
üzerine konduğunun takdirini Yüksek Heyete 
terkediyorum. (Yerindedir, yerindedir sesleri). 
Her vasrta ile dolaşabilmeli kaydma gelince bu 
aynen kaymakamlar hakkındaki maddenin mü
tenazırıdır, orada bu kaydı koymuştuk. Dahi
liye encümeni buraya da aynen konmasında 
fayda gördü. Hakikaten faydalıdır. Bir nahi
ye müdürü tammüssıhha olmalı ve her vasıta ile 
seyahat edebilmelidir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Hastane meselesi? 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Bulundukları yerde hastane olmryabilir. Am
ma civarında olabilir. Zaten buraya kursa ge
leceklerdir. Burada da muayene edilirler. 

ABDITRRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Si, 
vas) —• Bilhassa nahiye müdürlerine Siyasal 
Bilgiler Okulu ve Hukuk mezunlarını almağı 
elbette tercih edeceksiniz. Bunlar mektepten 
çıktıktan sonra bir sene askere gidecekler, altı 
ay staj yapacaklar, bir sene de diğer hizmet
leri olacak. Demekki, iki bucuk Bene sonrı an
cak nahiyeye gidebileceklerdir. Böyle mektep
ten yeni çıkmış, henüz vaziyetini düzeltmemiş 
olan bir genci oraya gönderebilmek için bu 
madde mucibince evlenmeğe icbar edeceksiniz. 
Henüz genç ve köy hayatı yaşamamış bir adam, 
hiç alışmadığı hayata, mahrumiyetlere refika
sını da sokmamak için bu zordan kaçınma vazi
yetinde bulunacaktır. Netice itibariyle hedefi
mizden mahrum olacağız. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim; daha evvel binalar hakkında söz 
söyîiyen arkadaşım buyurdular ki : nahiye mü
dürlerine ev yapmak, yalnız nahiye müdürleri
nin istirahatlarım temin etmekle kalmaz, o kö
ye örnek ve mamuriyet de götürür. Nahiye mü
dürlerinin evli olarak köylere gitmelerinde de 
fau fayda vardır. Biz istiyoruz kij nahiye mü» 

dürleri nahiyenin yalnız dışma değil içine de 
nüfuz etsinler. Aileleriyle gitsinler ve köylü ai
leleriyle hemhal olsunlar ve ailelerini beraberle
rinde her tarafa götürsünler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Altıncı maddede bizim hazırladığı
mız metnin son fıkrası Dahiliye encümeni tarar-
fından çıkarılmıştır. Şimdi görüştük, maddeye 
ithaline muvafakat ediyorlar. Bu fıkra «Orta 
mektep mezunlarından nahiye müdürlüğüne...» 
diye başlıyor. 

REİS — Dahiliye encümeni ile kararlaştır-
dmız m? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Evet. 

LÜTFt GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar. bugün memleketi ve bütün halkı yakın
dan alâkadar eden bir mevzu üzerinde konuşu
yoruz. Ben heyeti umumivesi hakkında biraz 
konuşmak istemiştim, vakit bulamadım, şimdi 
yalnız bu madde üzerinde söyliyeceğim. 

Bu maddenin nahiye müdürlerinde adadığı 
vasıf, Memurin kanununun dördüncü maddesin
de yazdı şartlardan gayri vasıflardır. Halbuki 
burada «şunlar aranır» deniyor ve Memurin 
kanununun esas maddelerini burada zikretme
leri lazımmış gibi bir şeye zahip olunuyor. 
«788 sayılı Memurin kanununda yazdı şartlar
dan başka aşağıdaki vasıflar da aranır» demek 
daha doğru olur. Yani esas şartlardan maada su 
vasıflar da aranır manasınadır. Binaenaleyh 
encümenden rica ederim, bu cihetin de ikmal 
edilmesini yerinde buluyorum. 

Sonra «Lise» denilmiştir, «Lise ve muadili» 
denilmek lâzımdır. Çünkü «Orta mektep ve 
muadili» deniyor, «Lise ve muadili» denmiyor. 
Lise muadili mektepler vardır, mezunları ih
tiyat zabitidir, sonra buraya giremiyecekler-
dir. 

Sonra hastaneler... «Vilâyet hastaneleri» de
niyor. Rapor merkez hastanesinden almrrsa 
olmaz mı? Bu da belki tereddüdü musip olur. 
«En az vilâyet hastanesi» denirse münasip olur. 
Tabii daha yüksek hastaneler olursa daha iyidir. 
Takyidetmezsek daha yerindedir. 

Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Efen
dim ; bu maddede bir ibare var: «Vücutça her 
türlü hastalıklardan âri» deniyor. Bu tâbirin 
değiştirilip yerine «Vücutça sağlam» tâbiri
nin konulmasını teklif ederim. Çünkü vücudun 
her türlü hastalıklardan âri olması bir ide
aldir. Amma bir insanın ufak bir ekzeması 
olabilir, burnunda küçük bir inhiraf olur, 
kirpiklerinde bir dökülme olabilir. Onun için 
bu tâbir çok mutlaktır. Bunun değiştirilmesi 
hakkmda bir takrir takdim ediyorum ve «Vü
cutça sağlam» kelimesinin konulmasını rica 
ediyorum. 
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FUAD ŞÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar; Da- 1 

hiliye vekili arkadaşımızdan sorduğum suale 
daha etraflı cevap intizar ediyorum. Halbuki 
kendileri aşağı yukarı hiç bir şey söylemeden 
Yüksek Meclisin takdirine bıraktıklarından 
bahsettiler. 

Arkadaşlar; şunu tebarüz ettireyim ki, Dev
leti temsil vaziyetinde, Devletin çok ileri mev
kiinde bulunan ve ileri derecede az çok va
zife almış kimselerin evli olması, şüphesiz 
evli olmamasına şayanı tercihtir. Çünkü ufak 
yerlerde bekâr elan bir Devlet memurunun 
aleyhinde kolaylıkla tezvirat yapılabileceği 
muhakkaktır. Bunu gerek memuriyet haya
tında ve gerek uzaktan müşahedelerimizle dai
ma görmüşüzdür. 

Binaenaleyh sırf bu noktadan da bir hisse 
kapılarak bu kaydm ileride memleket ve 
Devlet idaresi bakımından husule getirebileceği 
mahsurları ve bilhassa bunu teklif eden Dahi
liye vekili arkadaşımızın aşağı yukarı elini 
kolunu kıpırdatamıyacak vaziyete gireceklerini 
unutmamalarını rica ediyorum. Bugün kuv
vetli eleman olarak biz nahiye müdürü bu
lamaz iken, şimdi âbdürrahman Naci arkada
şın kısaca bahsettiği gibi, mektepten çıkmış 
bir genç derhal idarî vazifeye intisap edecek
tir; şimdi biz bu çocuğa, sen evli değilsin, idarî 
hizmete intisap edemezsin dersek, o, bu saha
ya intisap etmiyecek ve memleket de kıymetli 
bir elemandan ilelebet mahrum kalacaktır. 
Kendileri buyurdular ki; ailesiyle gitsin, köye 
yenrlik getirsin. Bir mektep mezunu, bir lise 
mezunu annesiyle, kız kardeşiyle giderse ora
ya yenilik sokmaz mı?. 

Bekâr gitmekte mahzur varsa, o nahiyedeki 
ilk mektep hocası bekârsa bunda mahzur yok 
mudur? O nahiyedeki kız ilk mektep hocası be
kârsa mahzur yok mudur? Çok dar düşünerek 
böyle bir kayıt koymak doğru değildir. 'Arzetti
ğim gibi, evli olmak, bekâr olmağa şayanı ter
cihtir. Behemehal evli olacak demek de doğru 
olamaz. Çünkü arzettiğim gibi, gerek kuvvetli 
eleman bulmak ve gerek bugünkü kadro eksiği
ni tamamlamak lâzım olduğunu gözönünde bu
lundurmalıdır. Kadrolar malûmunuzdur, dardır. 
bunun üzerinde fazla durmağa lüzum yoktur. 
Mahsur vardır, bütün bu mahzurları berta
raf edersek bir takım haksızlıklar ve gayri adi
lâne neticeler verecektir ki bu madde aynen ka
bul edilirse, bir evli adam gitti, nahiye müdürü 
oldu, orada karısı öldü. Bu kanun aynen ka
bul edildiği takdirde bu adamı kolundan tutup 
atmak icabedecektir. (Tekrar evlensin sesleri), 
(Bekâr değil, duldur sesleri). Kanun böyle di
yor. Ufak yerlerde arzettiğim gibi tezvir vesile
si olmak do" ay isiyle evli olması şayanı tercih | 
bulunmakla beraber, bunu, Dahiliye vekâleti in- j 
tihap hususundaki takdir hakkını kullanarak | 
mehmaemken yapsm. Yoksa kanuni mâni olarak, | 

I bu madde ile bu kıymetli arkadaşların hususi 
hali medenilerini Devlet hizmetinde vazife gör
meğe mâni talâkki etmek için bir sebep yoktur. 

Eğer bunda ısrar ediyorlarsa Dahiliye ve
kâleti ve Meclisi Âli bu noktai nazarda ise, öy
le ise tamamen nahiyelerde çalışan bütün Dev
let memurlarına evliliği teşmil etmek lâzımge-
lir. Birisinin diğerinden hiç bir farkı yoktur. 

Dr. MUHTAR BERKER (îçel) — Efendim; 
burada «her türlü hastalıklardan âri» kaydı 
vardır. Bu çok ağır bir kayıttır. Biraz evvel söz 
alan arkadaşım Dr. Emed'in dediği gibi «sıh
hati ta,m» şeklinde değiştirilmesi daha muvafık 
olur. Çünkü hastalık o kadar şümullüdür ki 
Devlet vazifesini ifaya mâni olmıyan ufak tefek 
hastalıkları da içine almaktadır. Böyle bir has
talığı olan bir adam pak âlâ nahiye müdürlüğü 
yapabilir. Askerî fiili hizmetini de yapabilir. 
Ne bileyim ben, meselâ güzünde miyobisi bulu
nan bir adam pek âlâ hizmet ifa edebilir. Bu
run kemiği biraz eğri, fakat sıhhati iyi. Onun 
için «her türlü hastalıklardan âri» diye böyle 
mutlak bir tâbir kullanmaktansa «bulaşıcı has
talıklardan âri» tabiriyle bunu tahdit etmek 
daha doğrudur. Yoksa bu vasıfta bir adam bu
lup nahiye müdürü yapamayız. 

DAHÎLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Sinan arkadaşımız lise 
mezunu almsm, orta mektep mezunu alınmasın 
buyurdular. Esasen madde sarahaten gösteri
yor ki lise mezunu alınacaktır. Fakat şayet bu
lunmazsa, o nahiyeyi açık bırakmaktansa, lise 
imtihanını verebilecek orta mektep mezunu alı
nacaktır. Fakat bu, zaruret halinde tevessül 
edilecek bir yoldur. 

Faik Beyefendi arkadaşımız, her vasıta ile 
dolaşmağa kabiliyetli, kaydına temas ettiler, 
tammüssıhha dedikten sonra buna lüzum var mı 
buyurdular. Gerek muhterem arkadaşımız ve 
gerek Heyeti muhteremeniz takdir buyurursu
nuz ki, eğer bir nahiye müdürü nahiyede oturar 
caksa, kâfi derecede hizmet etmiş sayılmaz. Bir 
naMye müdürünün mütemadiyen hudutlarını 
dolaşması lâzımdır. Bizim memlekette en çok 
hayvanla dolaşılır. Bir çok şehirlerimizde bi
le otomobil şosası yoktur. O halde nahiye mü
dürlerinin hayvanla dolaşmağa kabiliyetli ol
ması şarttır. Esasen maddede tammüssıhha İtay
dı yoktur. Deniliyorki hastanelerden alman 
raporlarda hayvana binmeğe kabiliyetli olup 
olmadıkları zikredilsin. Bu lâzımdır. 

Lûtfi Beyefendi arkadaşımız, Memurin ka
nununun dördüncü maddesinde bir takım şart
lar vardır, onları da buraya ilâve etmek lâ
zımdır buyurdular. Bu hüküm Memurin kanu
nunda umumidir. Yalnız nahiye müdürleri için 

I değil, bütün memurlar için o şartlar lâzımdır. 
| Binaenaleyh nahiye müdürleri için de o şart-
i lar lâzımdır. Onun içindir ki bu şartlarm bu-
I lunması kaydını şart olarak koyduk. 
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«Lise muadili» tâbirinin, de ilâvesini istiyor

lardı. Buna encümen lüzum görmüyor. Maarif 
vekâleti liseye muadil başka mektepler göste
rirse Dahiliye vekâletinin o kaydı da koyması 
tabiidir. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
ihtiyat zabitleri kanununda da mevcuttur, bu
raya da konsa olmaz mı? 

DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Takdir Heyeti edilenin
dir. 

Doktor Şükrü Emed arkadaşımız buyurdu
lar ki «vücutça her türlü hastalıklardan âri» 
yerine «Vücutça sağlam» tâbirinin konması 
daha yerinde olur. Encümen bu tâbiri kabul 
ediyor. Hakikaten daha sarih ve vazıhtır. Bi
naenaleyh biz de kabul ediyoruz. 

Fuad Bey arkadaşımın, evli olmak kaydı 
hakkındaki itirazlarına gelince; Heyeti Celileyi 
teşkil eden arkadaşların ekserisi köylerimizin 
vaziyetini bilmesi itibariyle. Şüphesiz ki, nahiye
lerde en ziyade dikkat edilecek noktalardan 
birisi, bilhassa oranm en yüksek memuru olan 
nahiye müdürünün - ki o nahiyenin idaresi elin
dedir ve oranm reisidir - evli bulunmasının lü
zumunu zannederim tasdik ederler. (Çok doğ
ru sesleri). Bunun hakkında fazla izahata lü
zum görmem. Bu, buyurdukları tezvir hissine 
karşı gelebilmek için konulmuş bir hükümdür 
ve nahiyelerde evli bulunanların evli bulunmı-
yanlardan daha iyi hizmet edecekleri takdir 
edildiği için konulmuştur. 

Nahiye müdürleri böyle olunca bunun diğer 
memurlara da teşmilini lüzumlu gördüler. Biz 
nahiye müdürleri için lâzım telâkki ettiğimiz 
bu hususun diğer memurlara teşmiline lüzum 
görmüyoruz. 

Zannederim, arkadaşların buyurduklarından 
not ettiklerime cevap arzedebildim. Cevap ver
mediğim hususlar varsa izaha hazırım. 

CELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Bir sual : 
Bu altıncı madde umumî bir hükmü ihtiva edi
yor gibi bir tesir yapıyor. Bu madde bundan 
sonra nahiye müdürlüğüne alınacak olanlar hak
kında mı tatbik edilecektir, yoksa mevcut na
hiye müdürlerine de tatbik edilecek midir? 

DAHİLÎYE En. N. ÎBRAHÎM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Yalnız bundan sonra te
sis edilecek nahiyeler hakkındadır. 

CELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Mevcut na
hiye müdürlerinden bekâr olanlara teşmil edil-
miyecek midir? 

DAHİLÎYE En. N. ÎBRAHÎM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Bu kanun yeni teşkil edi
lecek nahiyeler müdürlerine aittir. O nahiye 
müdürlerine verilecek maaş 20 liradan başlıyor, 
60 liraya kadar yükseliyor. Bir lise mezunu 
için 60 lira az değildir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bugün bekâr ol* 
inak nahiye müdürü olmağa mânidir. Şimdiye 

kadar olan tatbikatta bunun ne gibi maddî 
mahzurları görülmüşse izah buyursunlar, bize 
de kanaat gelsin. Diğer memurlar için, Dahili
ye encümeni lüzum görmedi dediler. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı bulunmakla, o nahiye
nin tâli hizmetinde bulunan bir baş muallimle 
bir nahiye müdürü arasında bendeniz hiç bir 
fark görmemekteyim. Arzettiğim sebeplere bi
naen Dahiliye encümeninin, Meclisi Âlinin tak
dirine bırakılır diye umumî kelimeler dışma çı
karak bunu izah buyurmalarını rica ederim. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Efendim; Fuad Beyin 
gördükleri mahzurlar hakkındaki izahatı, sa
lahiyetli olan Dahiliye vekiline bırakıyorum. 
bendeniz idarede bulunmuş olmak itibariyle bu
nun çok mahzurlarını görmüş olduğumu izah 
etmekle kısaca cevap verdim. Dahiliye vekili 
daha etraflı malûmat verebilirler. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Efendim; ben
deniz burada bir tashih yapmak istiyorum, ya
hut usulen kelimesini anlamak istiyorum. «Şah
si ahlâk ve durumlarından ötürü herhangi bir 
suretle fena bir şöhreti olmadığı usulen ta
hakkuk etmek...» Usulen, bu nasıl anlaşılacak? 
Başka bir kanunda, Memurin kanununda böyle 
«usulen tahakkuk etmek» tâbiri var mı? Ben
deniz bu «usulen» kelimesinden bir şey anlıya-
madım. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHtM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Kanunlarda usulen tâ
biri mevcut mudur, değil midir, şimdi hatırlı-
yamıyorum. Fakat bu, şu demektir ki: Bu 
usulen yapılacak tahkikat, umumî bir mekaniz
ma vasrtasiyle yapılacak tahkikat demektir. 
Yani bulunmuş olduğu mahalden yapılacak tah
kikat. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Böyle bir me
kanizma, böyle bir teşkilât olmadığına göre 
bu, bizi tereddüde düşürmez mi? 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Umumî bir mekanizma 
mevcuttur. Meselâ hüsnühal kâğıdı çıkartılır. 
Bu da onun gibidir, belediyelerden, muhtarlar
dan alınacaktır. 

FERİDUN FİKRİ (Bongöl) — Demek ki 
hüsnühal kâğıdı gibi alınacaktır? 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Yalnız onu tâyin ede
cek kimselerin kabul etmesi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz me
mur işlerinden anlamıyorum da. Bu usulen tâ
birinin kaldırılmasını bendeniz daha muvafık 
buluyorum. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Maksat fena şöhretli bir 
adamın buraya getirilmemesidir. Maksat bu 
olunca «usulen» kelimesinin kalmasında veya 
kaldırılmasında encümen ısrar edecek değildir. 
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ÖEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

Mülkiye mektebinden yahut hukuk mektebin
den çıkmış bir genç Dahiliye vekâletine inti-
sab etmiştir. Bunlar maiyet memurluğu yapa
cak, kaymakamlık yapacak, valiliğe yetişti
rilecektir. Bunlarm, bu kanun çıktıktan sonra, 
nahiye müdürlüklerinde, nıümareselerini arttır
mak için istihdamları ciheti kalıyor mu, yok
sa onları yine nahiye müdürü olarak kulla
nacak mısmız? 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Bunlar 1700 numaralı 
kanuna tabidir ve nahiye müdürlüğü stajını 
buna göre yapacaklardır. 

CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — Bu 
çocuk 22 yaşında bu yüksek mektebi bitirdi, be
kârdır, daha evlenmemiştir ve cebredemezsiniz 
de. Staj için dahi olsa, bir veya iki sene bir 
nahiyede müdürlük vazifesini ve Devlet mü
messilliğini görecek midir? O halde o adam 
bekâr olarak bulunduğu zaman, lise ve orta mek
tep mezunları nahiye müdürlerinde gördüğünüz 
mahzuru o bekâr stajiyerde görmüyor musu
nuz? İçtimai bir hâdise üzerinde durduğunuza 
göre o mahzur olmaz mı? Aynı terbiye esasın
dan çıkıyor veyahut bunu da görüp menede-
ceksiniz, bu derece yüksek tahsilli adamdan 
bu nahiyeleri mahrum mı bırakacaksınız? 

DAHİLİYE En. NAMINA ÎBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Yüksek mektepten, 
Hukuk mektebinden Mülkiye mektebinden me
zun olanların mutlak surette staj müddetlerini 
nahiye müdürlüklerinde geçirmeleri şart değil
dir. Bu evsafı haiz olanlar Dahiliye vekâleti
nin göstereceği yerlerde stajlarını yaparlar. 
Mülkiye mektebinden mezun olanların mutlak 
surette staj müddetlerini nahiye müdürlüklerin
de geçirmeleri şart değildir. Bu evsafı haiz olan
lar Dahiliye vekâletinin göstereceği yerlerde 
stajlarını yaparlar. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Evli olan nahiye 
müdürünün karısı ölürse ve adam dul kalırsa 
nahiye müdürlüğünden bu kanuna göre atıla
cak. Bunu nasıl izah edersiniz? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Hâkim kara-
riyle boşanırsa? 

DAHİLÎYE En. NAMINA ÎBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Gerek hâkim kara-
riyle boşansm, gerek doğrudan doğruya ailesi 
vefat ederse kendisi dul kalacak ve tabiidir 
M, muayyen bir müddet sonra evlenmek mec
buriyetini duyacak. Başka türlü olamaz. 

SALÂH YARSî (Kocaeli) — Olamaz efen
dim; nasıl olur? 

DAHİLÎYE En. NÂMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) —' Bir de Bütçe encümeni 
arkadaşımızın buyurmuş olduğu son fıkra var
dır, bu unutulmuştur. Onun ilâvesi lâzım
dır, 
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j DAHİLİYE VEKİLÎ FAYÎK ÖZTRAK (Te

kirdağ) — Efendim; arkadaşlar behemehal bu 
mesele hakkındaki tereddütlerine vazıh cevap 
almak için ısrar buyuruyorlar. Ben Yüksek 

I Heyetin takdirine arzetmiştim; bunu kâfi görmü
yorlar. Neden lüzum gördüler, izah etsin di
yorlar. 

Muhtelif hâdiselerin bize verdiği intiba bizi 
buna sevketmiştir. Bir defa köyerde çalışacak 
olan insanlar yaşama itibariyle bir çok mahru-

I miyetlere katlanmak mecburiyetindedirler. Ye-
| meği pişecek, yatağı yapılacak, çamaşırı yıka

nacak, vesaire. Köyde lokanta bulunmaz, bu 
hizmetleri yapacak adam bulunmaz. Bir çok ar-

l kadaşlarımız takdir ederler ki köylerin bir ço-
j ğunda bekâra köylü hizmetçi olarak gelmez. 

Diğer noktaları arkadaşların takdirine bırakı
yorum, ben izah etmiyeceğim. Yalnız bir şeyi 

I hatırlatmak istiyorum. Biz dünyanın bekârını 
I mutlaka nahiye müdürü olmağa icbar etmiyo

ruz, ihtiyaridir. İsterse nahiye müdürü, kendisin
de liyakat varsa tapu müdürü olur. Devlet muh
telif hizmetleri için işin hususiyetine göre hu
susi şartlar ikame etmek hakkını daima haiz-

I dir. Zamanın, muhitin icaplarına uymak lâzım-
I dır. Nahiye müdürlerinin muvaffak olması için 

istediğimiz tarakkiyi köye götürebilmesi ve yük
seltebilmesi için bunun böyle olması lâzımdır. 

I Ya bir adamın karısı ölürse ne yapacak? 
Karısı ölürse dul kalacaktır. Halin icabına göre 

I ondan sonra da vaziyetini düzeltebilir. Evlene-
| miyecek vaziyette kalmıştır, bekârdır, ne ola

cak? Bu kanunla bir adamı nahiye müdürlüğün
de ebediyen hapsetmiyoruz. Kendi dereceleri 
dahilinde olmak şartiyle kazalardaki ve vilâ-
yetlerdeki memuriyetlere gidip gelebilirler, na
kil ve terfi edebilirler. Neticede lüzumlu gördü
ğümüz şartları istemekte haksızlık etmiş ol
mayız. 

Bir de «usulen tahakkuk etmesi» noktasın
da arkadaşlarımın sualleri vardır. «Usulen ta
hakkuk etmesi» kaydı, buraya gelecek olanla
rın lehine olarak konmuştur. Tahakkuk edecek 
dendiği zaman adetâ bir ispata muhtaç, takdire 
muallâkmış gibi mânalar çıkıyor. Şimdiye ka
dar memlekette mevcut bir usul vardır. Muh
telif memuriyetlere girebilmek için bir takım 
şekiller vardır. Onlar nereden alıyorlarsa bun
lar da oralardan alırlar. 

I ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Efen-
I dim; maddeye evlilik şartını koyduğundan do

layı Hükümeti ve encümenlerimizi tebrik ede-
I rim. (Bravo sesleri). 
I Demek ki, Fuad Bey de bravo diyor, de

mek ki, kendileri de benim fikrimdedirler. 
Efendim; bir idare âmirinin evli ve be

kâr olması arasındaki farkları bir kere gözü
nüzün önüne getiriniz. O nahiyeye giden adam 
bir kere analık, babalık ve evliliğin kutsi şart-

I larmı ve hayatm insanlara verdiği, bahşettiği 
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\m lütfü anlamış, bilmiş insan oluyor. Ora
ya bir baba gönderiyoruz, oraya aile ocağı
nın kutsiyetini takdir eden bir münevver, 
bir genç gönderiyoruz demektir. Amma be
kâr olunca bunu takdir etmez mi? O da takdir 
eder. Amma baba olarak çocuk sevmek başka
dır, doğrudan doğruya bir çocuğu sevmek 
başkadır. Baba olarak nahiye müdürlüğüne 
giden, orada çalışan bir adamsanız, etrafı
nızda bulunan, görüştüğünüz bir kaç bin kişi
ye karşı duyduğunuz şefkat, bekâr olarak 
duyacağınız şefkatten büsbütün başkadır, Biz 
nihayet nahiye müdürüne kanunla verdiğimiz 
vazifeleri yaptıracağız, daha fazlasına ne lü
zum var denebilir. Fakat Nahiye müdürünün 
evli olması her cihetten müreccahtır. Biraz 
maddi düşünelim: Genç bir insanı bir nahi
yede senelerce bekâr bırakmaktan tevellüt ede
cek mahzurları ve içtimai vaziyetleri bir kere 
düşünürseniz, hem o insanı mecburiyetten do
layı zulümden kurtarmış olursunuz hem de 
bulunduğu içtimai muhitte kendisini ahlâkm 
nehyettiği her türlü kötülüklerden kurtar
mış olursunuz. Onun için hakikaten ilk de
fa olarak idare kanunlarımıza, içtimai halattan 
mülhem olarak, bu madde konulmuştur. Bu
nun için Dahiliye vekilimizi tebrik ederim. 

İkincisi ; ahlâk meselesine gelince: Hakkı 
takdiri, onu tâyin edecek insanlara vermek
ten daha doğru bir şey olamaz. Usul demek, 
bir kırtasiye muamelesinden başka bir şey de
ğildir. Öyle ümit ediyoruz ki, Dahiliye veki
limiz bu memleketin asırlardan beri en büyük 
ananelerinden ve idare teşkilâtından olan muh
tarlığı yeni baştan ihdas ederse bu vaziyet 
işte böyle bir takım usullerden ve kırtasiyeci
likten bizi kurtarır. Arkadaşlar; ben size an
latayım. Misal olarak Ankara'yı alacağım. An
kara'da usulen bu kâğıtlar nasıl yapılır? Ma
hallenizin hiç bir teşkilâtı yoktur. Kime gi
decek, nahiye müdürü olacak adam? Bele
diyelerde mahalle mümessili diye bir anka 
kuşu var. Masada oturur. Ben ona bir temen
na ederim, elimdeki kâğıtları uzatmm, o da 
usulen tasdik eder, biter gider. «Usulen tah
kik» bu demektir. Biz böyle bir şey istemiyoruz. 
İdarî ruhumuzu, idarî düşüncemizi bu gibi 
kırtasiyeciliğe ait işlerle meşgul etmemeliyiz. 
Bunlar için sarfedilen vakit israftır. Bu gibi 
yerlere alınacak kimselerin ahlâklı olup ol
madıklarını tahkik edecek, âmirlerdir. Onlar 
tarafından tahkikat yapılması kâfidir. Ar
kadaşlar, «Usulen» kelimesini kaldıralım. Be
lediye de o suretle bir memurdan tasarruf 
eder, biz de tasarruf etmiş oluruz. Onun için 
arkadaşlar bir takrir veriyorum, usulen keli
mesinin kaldırılması için. «Tahkik olunur» de
nilmesi kâfidir ve evliliğin şart olduğuna da
ir olan hükmün en ufak zerresini bile çıkar-
mamak lâzımdır, 

HAMZA ERKAN (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlar; bendeniz de Fuad Beyin noktai na
zarına iştirak ediyorum. Evli bulunanlar terci-
han tâyin edilir dersek mesele halledilir zanne
diyorum. Bu hususta bir de takrir takdim edi
yorum. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim; na
hiye müdürlerinin evli olması şarttır. İtiraz 
etmiyorum. Bu, aranılan vasıf ve şartlardan 
biri olur. Fakat bir sual soruldu, encümen na-
mma Mazbata muharriri arkadaşımız cevap ver
di. Bizde hâsıl olan tereddüdü bu cevapla iza
le etsin diye beklerken büsbütün bunun aksi 
vaziyet hâsıl oldu. Evlidir, nahiye müdürü ol
mak için bu şart kendisinde mevcuttur, nahiye 
müdürü tâyin edilmiştir. Fakat bu evlilik ze
val bulabilir. Kadın ölür, yahut mahkeme ma
rifetiyle, kim davacı olursa olsun, bir ayrılık 
vukua gelir. Evlilik kalkabilir. Şimdi bu adam 
evli iken, her ne suretle olursa olsun, evlili
ği ortadan kalktı diye, memuriyetini de muvaf
fakiyetle ifa ediyor, orasını sevmiştir, orada 
kendisine bir âti ve istikbal bekliyor. Bu ada
mın otomatikman, şu şart yerine gelsin diye 
derhal evlenmesi, kundura veya elbise değiş
tirmek gibi bir şey oluyor. Böyle içtimai bir me
selede, o şartın derhal ifası lâzımdır diye ada
mı tekrar ve derhal evlenmeğe mecbur eimek 
doğru bir şey değildir. Farz buyurunuz İd bu 
adamm bir, iki çocuğu var. Eavallı nahiye mü
dürünün karısı ölmüş. İkinci kadın bu üvey ev
lâtlara bakmıyabilir. Belki kendisi ana vazife
sini de üzerine alarak hayatmı bekâr olarak ida
me ettirmek istiyecek. Biz ilk şart olarak şu
nu kabul ettik. Encümenlerden geçti, bizim 
encümenden de geçti. Böyle içtimai rabıta ba
kımından evliliğin bu kabil idari vazifelerde 
şart olması muvafık görüldü. Fakat bu evlilik 
arzettiğim şekilde zail olduktan sonra mutlak 
bir şekilde tekrar bu adam evlensin diye ka
nunda bir mecburiyet kastedildiğini bu kürsü
den ifade etmek doğru değildir. Bendenizce ak
sini iddia etmeli ve dediğim vaziyetlerin hudu-
suna mahal bırakmamalıdır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim; bende* 
niz iki kelime ile arzedeceğim. Fikirlerimi 
uzun uzadıya arzettiğim için fazla söylemiye-
ceğim. Yalnız şu noktayı işaret edeyim ki, ge
rek vekil arkadaşımızın ve gerek Mazbata mu
harriri arkadaşımızın ileri sürdükleri mülâha
zalar, meseleyi kökünden halledip, bendenizi 
tatmin etmekten çok uzaktır. Burada mülkiye 
mezunu olan ve istikbalde de vali olması muhte
mel olan bir adam - bunlar stajiyerdir dediler -
ki, nahiyede iş görüyor. Nahiye müdürünün sa
lâhiyetini haizdir. Bu adamm bekâr olmasında 
mahzur varsa öbürü için de vardır. Sonra Dev
letin umumî mevzuatını gözönüne almak lâzım
dır. Ben Dahiliye vekili arkadaşımızdan bu 
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mahiyette söz bekliyordum. Kendileri yalnız 
idare âmiri sıfatiyle bunda mahzur gördüklerini 
söyliyerek sözlerine son verdiler. 

Askerlikte üsteğmen oluncrya kadar evlen
mek yasaktır. Nahiyelerde, nahiye müdürü 
gibi nüfuz icra edecek o kadar tâli vaziyette 
kimseler vardır ki onlar için böyle herhangi bir 
kayıt koymamışızdır. Eğer ahlâksızlık bir me
murun bekârlığından mütevellit ise bendeniz bu 
kaydm Devletin bilûmum memurları için kon
masını teklif edeceğim. Meselâ bir nahiyedeki 
jandarma kumandanı, jandarma takım kuman
danıdır; salâhiyetleri çoktur, bunlar hakkında 
se. Mç bir kayıt yoktur. Eğer nahiye müdürleri 

için böyle bir fıkra kabul edilecek olursa bu 
gibi ufak yerlerde büyük nüfuz sahibi diğer 
bütün memurlar için de aynı kaydın kabul edil
mesi lâzımdır. Yani olanlarında evli olmaları 
kaydınm konması lâzımdır. Fakat bu, bütün 
tâyin ve intihaplarda bir mahzur yaratmaktır 

ve bendenize Dahiliye vekâleti kendisini kifayetli 
elemanlardan mahrum etmek istiyor gibi geli
yor. Dahiliye vekâleti intihabı yaparken bittabi 
müracaatları kabul ediyor. Ufak, büyük, uzak, 
yakın bütün kaza ve nahiyelerin kendisine mah
sus ahlâki telâkkilerini Dahiliye vekâleti pek 
âlâ bilir. Oralara müdür tâyin ederken intihap 
ve tâyin hakkını kendi salâhiyetleri dairesinde 
kullansınlar. Böyle kökünden kal'edecek mâni 
bir kayıt koymıyalım. 

Sonra arkadaşlar, şu noktayı gözünüzün 
önünde tebarüz ettirmek isterim; bekârlık ve 
evlilikte ahlâk meselesi başka başkadır diye bir 
telâkkiyi doğru bulamam. Bir adamın haddi 
zatında ahlâkı bozuksa sekiz çocuğu, dokuz ka
rısı olduğu zaman da yine aynı ahlâksızlığı ya
par. Binaenaleyh bir adamın ahlâkı zayıfsa, 
ellerinde müeyyide vardır, tutup kolundan ata
bilirler. Nahiye müdürü olarak tâyin ettik, her 
türlü ahlâksızlıklarla memlûdur, bunu evlidir, 
bir şey yapmam diye orada tutarken müsterih mi 
olacağız? Bekâr dahi olsa bir uygunsuzluk tak
dirinde müfettişi vardır, âmiri vardır, onu mev
kiinden kaldırıp atabilir. Binaenaleyh memle
ketin umumî kaidelerine aykırı hükümleri kanu
na koymıyalım. Bu evli olmak kaydını buradan 
kaldıralım. Bunun için bir de takrir takdim 
ediyorum. 

FUAD GÖKBUDAK (Konya) — Efendim; 
bu kanun dolayısiyle muhterem Dahiliye veki
limizin içtimai bir fikrine vâkıf olmaktan çok 
haz duyduk. Ancak bu kendi içtimai fikirleri
dir. Vicdani millide bu mesele henüz hallolun-
mamıştır. Bir çok arkadaşlar bekârlık lehinde 
ve aleyhinde mütalâa dermeyan ettiler. Bu hu
susta memlekette bir anket yapılsa bir çok mü
nakaşalara sebebiyet verebilir. Vicdani millide 
henüz halledilmemiş bir meseleyi, bu kanunu 
yaparken halletmek, bizim prensiplerimize de 
uymaz. Bizim bir Partimiz var, radikal vazi

yetlerimiz var. Kökünden hallederek hepsini 
birden yaparız. Af buyursunlar, bu sosyal iş
leri gümrükten mal kaçırır gibi halletmiyelim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; evli olmamak hakkındaki fıkraya dair 
Salâh Yargı arkadaşımızın mütalâası, üzerinde 
durmağa değer bir mütalâadır. Çünkü yazılışa 
göre nahiye müdürü olabilmek için evli bu
lunmak lâzımdır, evli kalmak lâzımdır. Yani 
karısı ölürse üzerindeki müdürlük sıf atı nezo-
lunacaktrr. Yahut evsaf ve şeraiti kanuniye-
den biri nezolmak vaziyetine girecektir. İba
renin yazılışı öyledir ki, şartlardan biri 
zail olursa sıfat ne olacaktır? Binaenaleyh 
evli kalmak, öyle zannediyorum ki, arkadaş
larımızın da maksadı, iptidaen evli bulunmak, 
yani iptidaen kabul olunan bir şarttır. Şu 
halde bu suretle bidayeten evli bulunan bir 
kimsenin evliliği esbabı kanuniyeden biriyle 
zail olursa, müdürlük sıfatının zail olmaması 
ve vazifesinin devamı tabiidir. Binaenaleyh 
bu şekilde maddenin tanzimi lâzımdır. Ka
nunun yazılışından bu maksat çıkmamaktadır. 
Bendeniz bu şekilde yazılmasını münasip bulu
yorum. 

EEFİK İNCE (Manisa) — Daima umumî kai
delerden aynlmdığı zaman mutlaka böyle 
karışıklıklar husule gelmesi gayet tabiidir. Bü
tün Devlet memurlarının her hangi bir şubeye 
tabi olursa olsun, heyeti umumiyesi hakkında 
umumî bir kaide varken yalnız bir sınıfa 
ait olmak üzere yeni bir kaide koymakla, 
eski kaidelerle hazırlanmış, beslenmiş ruhları
mıza karşı muarız yeni bir vaziyetin husule ge
tirdiği teşevvüşatı mazur görmek lâzımdır. Bu 
maddenin ikinci bir defa gözden geçirilmek 
üzere encümene verilmesinin lâzım olduğunu bu-
hususta geçen müzakereler de anlatmaktadır. 

Nahiye müdürü olmak için 30 yaşında olmak 
lâzımdır, sağlam olmak lâzımdır, evli olmak 
lâzımdır, ahlâklı olmak lâzımdır, lâzımdır, lâ
zımdır... Ahlak daima aranan bir şeydir. Fakat 
buradaki 30 yaşta istikrar imkânı var mıdır? 
Bunu nasıl anlıyoruz biz? Girerken otuz yaş lâ
zımdır. 

İkincisi, sıhhat lâzımdır, her türlü rükûbu 
nüzule kadir olmak lâzımdır. Sorarım, yirmi 
beş yaşında bir lise mezununa, rükûbu nüzule 
kadir olduğu için yirmi lira maaş veriyoruz. 
Bu memuriyette ömür geçirerek, 55 - 60 ya
şında olduğu zaman 25 yaşındaki kadar kuv
vetli midir? 25 yaşında iken muayene olunan 
bu genç arkadaş, memleketin her tarafında ifa
yı hizmet eder diye rapor alıyor. Erzurum'un 
1 500 rakımlı olan bir yerine nahiye müdürü 
olarak gidiyor. Fakat bir zaman geliyor ki dok
torlar bilmuayene sahilde ifayı vazife etmesi lâ
zımdır diye rapor veriyorlar. Bu kanuna mu
halif hareketinden dolayı vazifesine nihayet mi 

I vereceğiz? Olamaz. Fakat kanun diyor M, 
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böyle olması lâzımdır. Memleketin her iklimin
de vazife görmeğe muktedir olması lâzımdır 
diyor. Halbuki bu öyle bir kayıt ki hayatın 
tecelliyatiyle kabili telif değildir. O halde lü
zumları hayatla beraber gidebilecek ve gidemi-
yecek şekilde telâkki ederek tatbikata geçmek
te fayda vardır. Lise mezunu olmak şarttır. 
Bir adamm lise mezunu olmadığı anlaşıldığı 
gün, üç sene, on sene nahiye müdürlüğü yap
mış olsa bile, bir sakatlığı görüldüğü gün işi
ne nihayet verilebilir. 

Marazlı olmaması şarttır. Fakat sıhhatli 
amma 1 500 rakıma tahammülü yoktur. Artık 
bu vaziyette vazifesine nihayet vermek doğru 
değildir. Evli olmak şartma gelince, dediğim 
gibi, karısı ölünce, bizim ahlâk telâkkimiz, 
ölen karısmm arkasından hemen evlenenleri ta
yip eder. Henüz daha kefeni solmadan bir ka
rının üzerine evlenen bir erkeği erkeklik nok
tasından bir nakîsa telâkki ederiz. Binaenaleyh 
evliliğin idamesi şeklinin, müdürlüğün ayrıl
maz bir şartı olarak telâkki etmeğe, hiç bir 
zaman, ne şahsi telâkkimiz ve ne de içtimai 
telâkkimiz müsait değildir. Bu bakımdan evli 
olmanın faidei içtimaiyesini kabul etmekle be
raber, bu şartlar üzerinde tevakkuf etmek va
ziyetini, bu maddeyi makul ve hayatımızın icap
larına mutabık bir şekle uydurmak zarureti 
vardır. Zannederim ki bu madde-üzerinde çok 
duruldu. Dahiliye encümenimizden rica ediyo
rum; kendileri bu maddeyi alsmlar ve bunu 
amelî bir şekle irca ederek bize getirsinler. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
Efendim; ben bu defa Fuad Gökbudak arkada
şımın sözlerine cevap vermek için söz aldım. 
Gümrükten mal kaçırır gibi bir kaydı kanuniyi 
kaçırmak gibi bir şeyi Dahiliye vekâletine isnat 
ettiler. Kanun Dahiliye vekâletinden gelmedi, 
Hükümetten geldi, bir.. Üç encümenden geçti, 
iki.. Yüksek Heyetinizde müzakere ediliyor, üç.. 
Bunun neresi kaçakçılıktır? Lütfen takdir bu
yursunlar. Kaçakçılık yapmadık. Lüzumuna, 
faydasına kani olduğumuz bir teklifi getirdik. 
Burada arkadaşların muhtelif mütalâaları var
dır. İlk tâyinde 30 yaş âzami olarak kabul edil
di. Çünkü çok geç glmeesinde uzun müddet 
hizmete imkân bulsun diye. 

Her iklimde çalışmak ve her vasıta ile se
yahat edebilmek hükmü, bunların bir derece 
astü olan kaymakamlar için de vardır. Meclisi 
Âlinizce daha yeni kabul edilmiştir. Bu da onun 
yanıdır. Nahiye müdürlüğüne gelirken hasta 
olmaz. Fakat sonradan, nihayet insanın ha
yatı yıpranır. Bir hastalığa mâruz bulunabilir. 
Eğer o hastalık, memuriyet noktasından, nahiye 
müdürlüğü yapmasına tamamen mâni ise onlar 
hakkmda tatbik edilecek kanuni hükümleri
miz vardır. Yok bu zat gittiği yüksek iklimli 
yerlerde çalışamazsa, onu sahil taraflarında ça
lıştırır ve Hükümet bunu kulağmdan tutup atar | 

maz. Esasen bu kaydın konması bu yüzden çek
tiğimiz sıkıntıları önlemek içindir. Bir çok ra
porlar alıyoruz. Kimi romatizmadan, Mmi kalp
ten ve ciğerden rahatsızdır. Bütün müracaat
ları tatmin edemiyoruz. Çünkü hepsini tatmin 
edecek iklim yaratmaya imkân yok. Mümkün 
olduğu kadar idare âmirleri ve kaymakamlar 
arasında nakiller oluyor. Çünkü kendilerini tat
min etmek elbette yerinde olur. 

Diğer kısımlar üzerinde kâfi miktarda söz
ler söylendi. Ben üzerinde durmıyacağım. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkmda 
takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, maddenin encümene iade

sini dilerim. 
İsparta mebusu 
Kemal Turan 

ZtYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Ki
fayetin aleyhinde söz söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; acelemiz yok, zamanımızda var. 
Böyle, bilhassa memleketin içtimai bir derdine 
temas eden bir meseleyi kifayet takririyle en
cümene göndermek veya kabul etmek katiyen 
doğru değildir. Kifayet olur, ne vakit boşuna 
lâf olur ve netice çıkmaz, o vakit... Hayır, 
bu böyle değildir. Bu, bir netice almacak ka
nundur. Niçin müzakere kâfi değildir? Ben bir 
kere ahlâk ve idari inzibat noktai nazarından 
nahiye müdürlerinin evli olmalarını şart gö
rüyorum. Amma gerek Salâh Yargı arkadaşı
mın, gerek Refik İnce arkadaşımın temas etti
ği nokta bize de gösteriyor ki hakikaten bunu 
işlemek lâzımdır. Lâyiha Adliye encümeni gi
bi gayet titiz bir encümenin elinden geçtiği 
halde, sırf idari işlere taallûk eden bu kanu
na fazla karışmıyayım diye temas etmemiş, gö
zünden kaçmış olabilir. Bu, bir takım haklan 
ihlâl etmektedir. 

Arkadaşlar; nahiye müdürlerinin bekâr ol
maması bir noktadan daha lâzımdır: Büyük bir 
memleketin, zengin bir memleketin evlâtlarıyız. 
Fakat bize lâzım olan nüfusu asla haiz olmıyan 
bir memleketteyiz. Binaenaleyh yalnız nahiye 
müdürlerini değil, Devlet müesseselerinde ça
lışan bütün insanlar, hattâ Meclise gelecek in
sanlar da behemehal evli olanlardan seçilmeli
dir. (Gülüşmeler, bravo sesleri). Tabii arkadaş
lar. Memleketin büyüğünden küçüğüne kadar 
herkesin işiyle meşgul olacak bir mebus evli 
dahi olmıyarak ve hayatı içtimaiyeye girmiye-
rek seçilirse, memleketin hukukunu lâyıkiyle 
burada müdafaa edemez. Burada bulunan bu 
kadar sevgili bekârların biranevvel evlenmiş 
olmaları lâzımdır. Hattâ arkadaşlar Sırrı Içöz 
ihtiyarlamamış olsaydı bu işi takip edecekti. 

SIRRI IÇÖZ (Yobgad) — Teklif yakında 
gelecek. 
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ZÎYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Ma

liye vekili de bunu ele almalıdır. Fevkalâde 
kazanç vergisi için ne güzel bir mevzu. Bir be
kârın bir kaç - aileyi geçindirecek bir parayı al
masını kabul edemeyiz. Bu bekârlık meselesi 
acaba hürriyeti beşeriyeye dokunan bir şey mi
dir? Böyle düşünmiyelim arkadaşlar; bu, içti
mai bünyemizi tehdit eden bir şeydir. Nüfu
sumuzun bugün, haydi diyelim ki büyük harp
lerden çıktık, fakat on senedenberi büyük mik
tarda artması lâzımdı, halbuki artan yalnız be
kârlardır. Hayatm lezzetleri o kadar çoğalmış
tır ki bütün memleket, kadını ile, erkeği ile 
bekârlığa doğru gitmektedir. Herkes cemiyeti 
beşeriyeye karşı olan vazife yükünü üzerine 
almamak kolaylığı tarafına gitmektedir. Bu
nu asla kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bir an 
evvel çoğalmamız lâzımdır. Nahiye müdürü 
bir babadır. Genç ruhuyla, genç uzvuyla en gü
zel bir baba olacaktır. Onun babalığını başka 
şekillerle ifrağa katiyen müsaade edemeyiz. 
İşte Dahiliye vekâleti bunun acı tecrübelerini 
gördüğünden dolayı bu kaydı buraya koy
muştur. Ben bunu Türklük noktai nazarın
dan, bir an eevvel çoğalmamız için çok mu
vafık görüyorum ve kabulünü rica ediyorum. 
Fakat görülüyor ki, kifayeti müzakere olma
mıştır. Onun için söylenecek bazı fikirler ve 
endişeler vardır. Takririmi geri alıyorum. 
Usule ait madde de encümene gitsin. Selâ-
hattin gibi bekârların encümende mümessili 
olduğu gibi evlilerin de orada mümessilleri 
vardır, uzun uzadrya orada konuşulsun. Yal
nız bir şey söylemek istiyorum; arkadaşlardan 
biri, benim kulağım pek iyi duymuyor, bir ke
lime söyledi, millî vicdanda taayyün etmemiş 
gibi bir sözdü, böyle anladım. Arkadaşlar, 
millî vicdanın temerküz ettiği yer burasıdır. 
Yani Gallup gibi bir müessese kurup anket mi 
yapacağız? Hepimiz memlekette şunu bunu gö
rerek, saçlarımızı ağartarak buraya gelmişiz. 
Millî vicdanı taşıyarak ve onu temsil ederek 
buraya gelmişizdir. En küçük içtimai mesele
den en büyük içtimai meseleye kadar burada 
müzakere edilir, yeri burasıdır. Onun için 
lütfen bu madde encümene gitsin, incelen
sin, kimseye gadrolmasın. Çünkü bu, en başta 
memuriyete girmek için. olan şartlardır. İnsa
nın başına öyle kazalar gelebilir ki, evlenemi-
yecek vaziyette kalabilir; bu da zulüm olur. 
Bekâr oldun, ben de seni atacağım. Vazıı ka
nunun böyle bir fikri yoktur, kimse böyle dü
şünmemiştir. İptidai şarttır bunlar. Gerek Re
fik İnce arkadaşımın ve gerekse Salâh Yargı 
arkadaşımın söylediği gibi, encümene gitsin, 
bir şekle sokulsun; sonra buraya gelsin. 

REİS — Takrirlerle beraber maddeyi encü
mene veriyoruz. 
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MADDE 7. — Altıncı maddede yazüı vasıf

ları haiz olanlar nahiye müdürü namzedi ola
rak müdürlük maaşiyle vekâletin merkez ye 
vilâyetler teşkilâtında altı ay müddetle istih
dam edilir. 

Bu müddet sonunda nahiye müdürlüğü için 
lüzumlu vasıflar bakımından kifayetleri vekâlet 
veya vilâyetler tarafından tasdik edilenler Da
hiliye vekâletince açılacak bir kursa iştirak et
tirilirler. Bu kursuda muvaffakiyetle bitirenler 
nahiye müdürlüklerine katî surette kabul ve tâ-
ym olunurlar. Kurs müddeti bir senedir. Prog
ramı Dahiliye vekâletince tanzim olunur. 

Gerek namzetlik devresinde kifayeti tasdik 
edilmiyenlerin ve gerek namzetliğini bitiripte 
kursta muvaffak olamıyânlarm nahiye müdür
lüğü yolundan alâkalan kesilir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; 6 ncı madde mucibince nahiye müdü
rü olabilmek vasıflarını haiz olan kimseler bu 
madde mucibince altı ay merkez teşkilâtmda 
veya vilâyetlerde istihdam edilecek deniyor. Ben-
denizce sadece böyle bir istihdam edilecek fıkrası 
maksadı temine kâfi değildir kanaatmdayım. 
Bunun yetiştirici bir hizmet olması lâzımdır. 
Nitekim p*erek Hükümetin teklif ettioi metinde 
gerek diğer encümenlerin metinlerinde altı ay 
bir staj devresine tabi tutulacağı tasrih, edilmek 
suretiyle bu hizmetin yetiştirici bir hizmet ola
cağı ifade edilmiştir ve hattâ ayrıca 10 ncu mad
dede de bunlarm staj zamanlarında tabi olacağı 
usullerin Dahiliye vekâletince tesbit edileceği 
tasrih edilmiştir. Halbuki Dahiliye encümeni 
10 ncu maddenin bu fıkrasını kaldırıyor. 
Bu suretle onların sadece altı ay hizmet edebil
meleri kâfi imiş gibi bir mâna ifade et
mektedir, metin. Halbuki mücerret merkez 
teşkilâtında ve vilâyet teşkilâtmda altı av istih
dam edilmesi kâfi değildir. Nahiye müdürlüğü 
için aşağı yukarı yetiştirici bir hizmet olması 
lâzımdır, o vazifenin, bu bakımdan onuncu 
maddeye bu fıkranm girmesi lâzımdır. Yani bu 
hizmetin ne suretle ifa ettirileceği Dahiliye ve
kâletince tesbit edilir tarzındaki fıkranın ilâvesi 
lâzımdır. Veyahut hiç değilse metinde yetişti
rici bir hizmette istihdam edileceğini ifade ik
tiza eder, ki, Hükümetin teklifi #p, budur, na
sıl tensip buyurursanız. Takdir Yüksek Heyetin. 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Efendim; Fayık Beye
fendi arkadaşımız bu altı ay staj müddetini 
yetişirici bir hizmet olarak tavsif ettiler. Hal
buki öyle değildir. Bu müddet, altı ay zarfmda 
bu mektep mezunu nahiye müdürlüğünü ifa 
edebilmek için lâzımgelen evsafı haiz olup ol
madığını tâyin ve tesbit için konmuştur. Yani 
idarî kabiliyeti noktasından, karakteri itiba
riyle, seciye itibariyle bir nahiye müdürü olabil
mek için lâzım olan vasıflan haiz midir? Mer-

I kez ve vilâyet teşkilâtında altı ay zarfında tet-
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kik edilir ve bu taayyün ederse ondan sonra im
tihana sevkolunacaktrr. 

Bu şeraiti haiz olmadığı anlaşılırsa nahiye 
müdürlüğüne kabiliyetli olmadığından başka bir 
tarafa sevkedilecektir. Diğer maddede ona dair 
sarahat vardır. 

FAtK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; idarî kabiliyeti haiz olup olmadığını 
anlamak meselesi staja tabi tutulmak meselesi
dir. Nihayet staj gerek idarî kabiliyeti olup ol
madığını göstermekle beraber aynı zamanda 
yetiştirici bir hizmet olursa idarî kabiliyetleri
nin inkişafına da hadim olur. Hükümetin ve di
ğer encümenlerin kabul ettiği metin bu devre
nin staj devresi olacağına ait metindir. idare 
kabiliyetinin ne olduğunu anlamaktır. Müsait 
olmıyan bir vazifede istihdam etmiş, nerede 
istihdam edecektir? Onların hem idarî kabiliye
tini anlamıya müsait bir hizmet olmalıdır. Hat
tâ kendisini bir dereceye kadar yetiştirici bir 
hizmet de olmalıdır. 10 ncu madde, staj devre
sine tabi olunacak usulü Dahiliye vekâleti tes-
bit eder, diyor. Dahiliye encümeni bunu tayyet
miş. Onuncu maddeyi olduğu gibi ilga ediyor. 
Kursa ait bir fıkra var. Onuncu madde şudur: 
«Nahiye müdürlerinin vekâlet merkez ve vilâyet 
teşkilâtında staj zamanlarında tabi olacakları 
usullerle kurs programlarını Dahiliye vekâleti 
tanzim eder.» Dahiliye encümeni kursa ait olan 
son fıkrayı almış 7 nci maddeye ilâve etmiş ve 
birinci fıkrayı kaldırmştr. 

Yani bu altı aylık staj müddeti zarfında, ta
bi olacağı usullerin Dahiliye vekâletince tan
zimine dair olan kısımları almamış. Onu alma
dığı gibi bütçe encümeninin ve Adliye encüme
ninin kabul ettiği Hükümet metnindeki birinci 
fıkrayı da almamış. O da ne? Bunların altı ay
lık staj devresi bir taraftan idarî kabiliyetle
rinin inkişafını, diğer taraftan yetiştirici ve bir 
hizmette istihdamını temin edici bir hükümdür. 
Dahiliye encümeni onu da kaldırıyor. Bu suret
le ne oluyor? Vilâyet hizmetinde altı ay çalışa
caktır. Amma ne maksatla? Bu tâyin edilme
miştir. Bu öyle bir hizmette çalıştırılmalıdır ki 
istikbalde çalışacağı işi öğrenmesine yardım et
sin, bir de idarî kabiliyetlerinin inkişafına ha
dim olsun. Onun için bendenizin teklifim şudur: 
Dahiliye encümeninin almadığı son fıkra var
dır, orada «istihdam edilecek olanın altı ay zar
fında tabi olacağı usulleri Dahiliye vekâleti 
tanzim eder» deniyor. Onu alırsak bendenizce 
maksat tahassul eder. 

LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; Dahiliye encümeninin kabul ettiği 7 
nci madde, staj müddetini altı ay ve kurs müd
detini de bir sene olarak kabul etmektedir. Hal
buki bu ölçülerle kanun yapılırsa kanunun 
mebdei tatbiki haziran olduğuna göre o zaman 
ilân edecekler ve temmuzda ancak alacaklar. 
Bu nahiye müdürleri namzetleri 6 ay okuduk

tan sonra şubat ayı gelir. Bir sene de kurs 
olursa bütün yaz okuyacaklar mıdır? Bu müd
detleri Dahiliye vekâletinin tensibine bırak
mak daha doğru olur. Çünkü bir sene kurs der
sek 12 ay eder. Halbuki bütün diğer tedrisat 
9 aydır. Bu kurs dört ay neden, olmasın? An
laşılacak bir şey üç ayda da anlaşılır. 

Altı ay namzetlik devresi kabul edilir, staj 
ve kurs müddetleri Dahiliye vekâletine bırakı
lırsa çok isabetli ve yerinde bir şey olur. Yok
sa böyle mukayyet kalırsa bir çok mahzurları 
mucip olabilir. 

DAHİLÎYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Efendim; Fayık Beye
fendi arkadaşımız bilhassa onuncu maddeden 
kaldırdığımız iki hükmü ihtiva eden beyanatta 
bulundular. Tâyin için lazımgelen hususları 
Dahiliye vekâletine bıraktık. Yani namzetlik 
devresi. 

İkincisi; kurs için lazımgelen programm 
tatbikma aittir. Onuncu madde bu iki hükmü 
ihtiva ediyordu. Onuncu maddenin ihtiva etti
ği bu iki hükmü bununla münasebetli gördü
ğümüz için bu maddeye naklettik, yalnız usul 
meselesini kaldırdık. Bunun sebebi gayet ba
sittir. Biraz evvel arzettiğim gibi, namzetlik 
devresi, staj, kanunun bir maddesinde ayrıca 
tavzih edilmiştir. Bu namzetlik devresinde en 
ziyade istihdaf ettiğimiz nokta, onun idarî ka
biliyeti bakımından, vazifeleri bakımından bir 
karar vermektir. Tabiidir ki bu idari kabiliyeti 
noktasından kendisinin vasıflarını tâyin ede
bilmek için, gerek merkez ve gerek vilâyetler 
teşkilâtında olsun, istihdam usullerini Dahiliye 
vekâleti yapacaktır. Binaenaleyh bunu kanun
da tasriha lüzum görmedik. Dahiliye vekâleti 
bunu yapar. Bu kanunda bunu Dahiliye vekâ
letine tevdi etmeğe lüzum görmedik, çünkü ta
biidir. İdarî kabiliyetini tâyin edebilmek için 
bunu altı ay müddetle müteaddit teşkilâtta is
tihdam ederek bu suretle lazımgelen talimatı 
verecektir ve esasen kanuna koyduğumuz gibi 
yetiştirici vazifelerdir. Fakat bu vazifeleri tâ
yin için, lazımgelen makam, bunları daha zi
yade yetiştirici hizmetlerde kullanacaktır. Bu 
teşkilâtın hepsinde kullanmak lâzımdır. Nüfus 
teşkilâtı, meclisi idare teşkilâtı, tahrirat, mek-
tubi kalemi teşkilâtı ve saire... Bunlarm hepsin
de tabiatiyle muhtelif aylarda hizmet edilecek
tir. Biz bu salâhiyeti doğrudan doğruya Da
hiliye vekâletine bırakmış olduk. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Ya
ni demek ki binnetice bunun merkez teşkilâ
tında veya vilâyet teşkilâtında ne gibi bir hiz
mette kullanılacağı Dahiliye vekâletince tesbit 
edilecek. Siz bunu tabii gördüğünüzden dolayı 
mı kabul ettiniz? 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Devamla) — Tabii. Nitekim maiyet 
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memurları hakkmda da Dahiliye vekaleti ayrı
ca bir talimat yapmıştır. 

Sonra, Lûtfi arkadaşımız; nahiye müdürle
rinin namzetliklerinin bir buçuk seneye çıka
rılmasından bahsettiler. Biraz evvel de arzetti-
ğim gibi, idarî kabiliyet ve vasıflan tâyin ve 
tesbit edebilmek için bir buçuk senelik bir müd
dete ihtiyaç yoktur. Altı ay müddeti, gerek ve
kâlet, gerek encümenimiz ve diğer encümenler 
kâfi görmüştür. Bir sene kursa devam edecek 
ve muvaffak olduğu takdirde tâyin edilecek. 
Netice itibariyle hepsi bir buçuk sene olacaktır. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Nahiye müdürlüğü 20, 25, 30, 
35, 40, 50, 60 lira maaşlı olmak üzere yedi sı
nıftır. 35 lira ile daha yukarı derecelere terfi 
edebilmek için her iki dererede bir, iki aylık 
bir kurs görüp ehliyetini tasdik ettirmek şarttır. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Nahiye müdürleri vekâletin 

merkez ve vilâyetler kadrolarmdaki diğer me
muriyetlerle hususi idare ve belediyelerin kad
rolarmdaki maaşlı memuriyetlere ve oralardan 
tekrar nahiye müdürlüklerine nakil ve terfi su
retiyle tâyin edilebilirler. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Muh
terem arkadaşlar, bu maddede yaş haddine tabi 
tutulması icabeden nahiye müdürleri var, bun
lar ithal edilmemiştir. Malûmu âliniz bunlar 
55 yaşında tahdidi sinne uğrarlar. Rükup ve 
nüzule muktedir bir nahiye müdürü, ahvali 
sıhhiyesi yerinde bir nahiye müdürü... Diğer 
memurlar 60 yaşında tahdidi sinne uğrarken 
bunlar 55 yaşında tahdidi sinne uğruyorlar. 
Bendeniz bu maddeye ikinci fıkra olarak, yaş 
haddine tabi tutulmak istenilen, ahvali sıhhi
yesi yerinde rükup ve nüzule muktedir, sicilli 
muntazam olan nahiye müdürlerinin Dahiliye 
vekâletinin diğer teşkilâtına nakledilmlerini ve 
60 yaşma kadar istihdam edilmelerini teklif 
edeceğim. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim; yaş tahdidi ayrı bir kanununun 
icabıdır. Tatbik ediliyor ve bu kanun çıktıktan 
sonrada tatbik edilecektir. Yaş haddine gele
cek olan nahiye müdürlerinin behemehal di
ğer memuriyetlere tâyini hakkında buraya bir 
kayıt koyarak Hükümet kendisini kayıt altına 
alamaz. Fakat tahdidi sinne tâbi olmıyan 
yerlere bu gibilerini getirmek salâhiyetleri 
vardır. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır ses
leri). Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm . 
Nahiye müdürlerinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 10. — Nahiye müdürü, nahiyede en 
yüksek Hükümet memurudur. Nahiye dahilin
de kanun ve nizamnamelerin neşir ve ilân ve tat
bikini temin ve bunlarm kendisine tevdi eyledi
ği vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal ile mü
kelleftir. 

Müdür, nahiye işleri hakkmda merbut bulun
duğu vali veya kaza kaymakamiyle muhabere 
ve aldığı emirleri ifa eder. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Nahiyenin emniyet ve asayi
şini muhafazadan müdür mesuldür. Nahiyeye 
mürettep bütün zabıta kuvvetleri müdüre bağlı 
ve ondan aldıkları emirleri ifa ile mükellef 
olup bunlardan dolayı müdüre karşı mesul
dürler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul, edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Müdür, nahiye dahilindeki 
köyleri Köy kanunu hükümlerine göre nazaret 
ve murakabesi altında bulundurur. Köy bütçe
lerini tasdik ve mezkûr kanunun tatbikmı ta
kip ve temin eder. Müdür köy bütçesini tasdik 
etmiyerek muhtar ve ihtiyar heyetiyle arajda 
bir ihtilâf çıkarsa her iki taraf itiraz yoluyla 
kaymakamlığa müracaat edebilir. Kaymakam, 
ihtilâfları tetkik ederek kararını verir ve iki 
tarafada tebliğ olunur. Taraflar bu karara uya-

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bu maddede müddet istemez mi? İtiraz ederler
se bu itiraz kaymakama gidecek. Başka yerde 
itiraz müddeti olarak 15 gün konmuştur. Bu
nun için de buraya bir müddet koymak iste
mez mi? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Taraflar bu karara uyacaktır deniliyor. Bundan 
maksat nedir? İzah etsinler. 

LÛTFİ GÖREN (Bolu) — Taraflar kayma
kamlığa müracaat ederler, deniyor. Nahiye 
müdürü tasdik etmedi, yahut istediği gibi tas
dik etti diye diğer bir taraf şikâyet edebilir. 
Tarafların şikâyetinden maksat nedir? Bence 
bu tarafların şikâyeti, tâbiri doğru değildir. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Faik Bey arkada
şımızın buyurdukları noktayı iyi anlryamadım, 
işitemedim. Tekrar ederlerse... 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
İtiraz için burada müddet mevzuubahis değildir. 
Halbuki bir müddet koymak lâzımdır. Meselâ 
müdür bütçeyi tasdik etmedi, muhtarla müdür 
arasında ihtilâf çıktığı zaman kaymakamlığa 
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gider deniyor. Bunun için bir müddet koy
malıdır. Çünkü bütçe bir an evvel kesbi katiyet 
etmek lâzımdır. Nahiye müdürünün kararlarına 
15 gün zarfında itiraz edileceğine dair diğer bir 
maddede hüküm vardır. Onun gibi... 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — 15 günlük bir müd
det konulmasında mahzur yoktur. Bunu bizim 
koymamış olduğumuzun sebebi, tabii bütçenin 
biran evvel kesbi katiyet etmesini kendileri 
de istiyecekler ve bir an evvel bunu çıkaracaklar 
diyedir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bir an evvel kesbi katiyet etmesi için bir müd
det konulmasında faide vardır. 

İBRAHİM ETEM BOZKURT (Devamla) — 
Evet, bir mahzur yoktur. 

Feridun Fikri Bey arkadaşımızın söyledik
lerini de anlıyamadım. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
«Taraflar bu karara uyarlar» deniyor. Bunu an
lamak istedim. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Taraflar, her iki taraf
tır. Yani nahiye müdürü her köyün bütçesinde 
o köyün ihtiyar heyetinin vereceği karara uya
cak. Maksat budur. Başka bir itiraz yeri kabul 
etmiyoruz. Yalnız bir derece mafevk makamm-
tetkik ve tasdikini kâfi görüyoruz. İşi uzatmak 
istemiyoruz. 

Lûtfi Gören arkadaşımız, taraflardan nahi
ye müdürünün bitaraf olmıyacağını ileri sür
düler. Nahiye müdürü olur ki tasdik edilmiye-
cek sebepleri kendisi görür. Bunu ayrıca ken
disi kaymakama izah etmek ister. Yani hem 
köy muhtarı müracaat edecek, hem de nahiye 
müdürü. Maksadımız budur. 

REİS — Başka mütalâa var mı?.. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

FAİK ÂHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; burada bir şey vardı. 

REİS — Takrir vermediniz. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Mazbata muharriri de bunu kabul buyurmuş
lardı. 

REİS — Mazbata muharririnin kabul etmesi 
kâfi değildir. Heyeti Umumiyenin reyine kon
ması için takrir vermeniz lâzımdı. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) —• 
Hiç olmazsa şu şekilde yazılsın... (İkinci müza
kerede sesleri). 

REİS — Madde reye konmuş ve kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Nahiye müdürleri nahiyeleri 
dahilinde vukuuna muttali oldukları suçları 
Cumhuriyet müddeiumumisine derhal haber 
vermekle beraber bunlardan lüzum gördüklerini 
Cumhuriyet müddeiumumileri doğrudan doğ

ruya veya zabıta marifetiyle işe el koyuncaya 
kadar bunları Ceza muhakemeleri usulü kanu
nuna göre tahkik ederler ve bu bapta tanzim 
edecekleri tahkikat evrakını Cumhuriyet müd
deiumumisine gönderirler. Şu kadar ki, şahit 
leri yeminle dinleyemezler. Bunun haricinde 
müddeiumumilerin bütün salahiyetlerini haiz
dirler ve bu tahkik işlerinde zabıtayı da istih
dam ederler. Nahiye müdürleri bu vazifelerini 
yaparlarken işledikleri suçlardan dolayı Ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 154 ncü madde
si mucibince Hâkimler kanununa tevfikan za
bıta âmirlerinin tabi oldukları tahkik ve muha
keme usulüne tabidirler. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Etmiy enler... Madde 
kabul edilmiştir 

Dördüncü bölüm 
Nahiye müdürlerinin vazifeleri 

MADDE 14. — Nahiye kâtipleri, nahiye mü
dürünün idaresi altında müdürle nahiye mec
lisine verilmiş vazifelere ait her türlü yazı ve 
hesap işlerini görürler ve bundan dolayı mü
düre karşı mesuldürler. 

Lüzum görülen nahiyelerin nüfus muamelâtı 
da Dahiliye vekilinin tensibiyle nahiye kâtip
lerine gördürülebilir. Bu kanuna göre hükme
dilen para cesalariyle kazai mahiyette nahiye 
meclislerinden sâdır olan kararların infası do-
layısiyle tahsil olunacak paralar ve mal sandı
ğına yatırlmak üzere 2503 sayılı Adliye harç 
tarifesi kanunu mucibince alınacak kaydiye ve 
harçlar ve diğer paralar sahiplerine veya ait 
olduğu idarelere teslim veya sarfedilinceye ka
dar nahiyenin mesul ve mükellef veznedar ve 
mutemedi olan nahiye kâtipleri nezdinde sakla
nır ve mal sandıklarına yatırılması lâzım gelen 
paralar her ay başında kaza merkezine gönde
rilerek maliyeye teslim ettirilir. 

Nahiye müdürü, bu paraların vaktinde kaza 
mal sandıklarına veya sahiplerine teslim etti
rilmesinde ve paraların kâtip nezdinde kaldığı 
müddetçe bir yolsuzluğa meydan vermiyecek 
tedbirleri almakta dikkatli bulunmakla mükel
lef ve mesuldür. 

REİS — Mütalâa var mı? 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Efendim; bu madde nahiye kâtiplerinin vazife
lerini gösteriyor. Kazaî hükümlerin infazı ne
ticesi olmak üzere kâtibin eline bir resmi harç
lar geçiyor. Bir de ilâmın infazı ile tahsil edi
len para sahibine verilmek üzere geçiyor. Bu
rada deniliyor ki nahiye kâtibinin nezdinde hıf-
zolunur. Adliye encümenin aşağıda bir 47 nci 
maddesi vardır. O maddede nahiye kasasında 
hifzedilir deniliyor. Eğer nahiye müdürlükle-
ninde bilhassa böyle bir kasa bulunacaksa ki 
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bulnması yerinde olur. bu paraların nahiye kâ
tibinin nezdinde değil de nahiyede bulunacak 
olan bu kasada hıfzedilmesi daha doğru olur. 
tabii yine onun mesuliyeti altında. Bu bir. İkin
cisi, burada kâtiplerin kefaleti mevzuubahistir. 
Mükellef. Buradaki kefaletten maksat şahsî ke
falet midir, yoksa müşterek kefalet midir? 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekir
dağ) — Müteselsiledir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Sonra efendim. Son bir fıkra ilâve edilmiş. 
kasada biriken paraların vaktinde kaza mal san
dıklarına yatırılmasında veya sahiplerine tes
lim ettirilmesinde ve kâtip nezdinde kaldığı 
müddetçe bir yolsuzluğa meydan vermiyecek 
surette dikkatli bulunmakla mükellef ve mesul
dür nahiye müdürleri denmiştir. Şimdi efendim, 
ilâmı icraya koydular, parayı aldılar, sahibi 
müracaat etmediği için, müracaat edinceye ka
dar kasada hıfzediliyor. Sahibine verilmesi için 
herhangi bir yolsuzluğa meydan vermiyecek 
tedbirleri almakta dikkatli bulunmak gibi, ben-
denizce çok müphem, böyle umumî tâbirler 
yerinde olmasa gerektir. Yani ne suretle dik
kati celbedecek, ne suretle tedbir alacak? Ben-
denizce bundan maksut murakabe ise böyle 
müphem kelimeler yerine, umumî mâna ifade 
eden kelime yerine daha doğrusu yukarıda bu
nun şu şekilde zikredilmesi yerinde olur: Me
selâ maddenin başında nahiye kâtipleri, nahi
ye müdürünün idaresi ve murakabesi altmda 
dersek, şayet ilerde bu paralar murakabesizlik 
yüzünden herhangi bir zıyaa uğrarsa, kendisi
ni mesul tutmağa imkân da hâsıl olur. Fakat 
böyle maddenin alt tarafmda dikkatli yani ve
rilen paralarm yatırılması lâzımgelirse, veya 
herhangi bir suretle teslimi lâzımgelirse, bun
lar teslim edilinceye kadar herhangi bir yol
suzluğa meydan vermiyecek tedbirler almakta 
dikkatli bulunmak gibi umumî müphem mâna
da tâbirler yerine arzettiğim gibi daha sarih bir 
tabir kabul edilecek olursa, daha doğru olur 
kanaatindeyim. Maruzatım bundan ibarettir. 

DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Efendim; birinci 
ifadeleri, nahiye kasasında bulunması. Biz bunu, 
nahiye kâtipleri nezdinde saklanır, demekle 
her kazada bir kasa bulundurulmasına imkân 
göremediğimiz içindir. Yoksa kâtibin nezdinde 
bulundurmakla nahiyede kasa bulundurulma-
masını istihdaf etmiyoruz. Şayet bulunmazsa 
nahiye kâtibi nezdinde kalsın dedik onun için 
bu tâbiri koyduk, yoksa kasa tedariki takdi
rinde tabii konur. 

Kefaleti müştereke meselesi; nahiye kâtip
leri hem de müşterek bir kefalet tesis edecekler
dir, 

Son fıkrada müphem ve umumî kelimelerin 
kullanılmasını mahzurlu görüyorlar. Yukarı
daki fıkrada, müdürün idaresinde bir de kâti-
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bin ilâvesi muvafık görülmüştür. Bizim bu fık
rayı ilâveden maksadımız, nahiye müdürleri
nin bilhassa nahiye kâtipleri üzerinde muraka
besini kanuna ilâve ederek ayrıca teşdit etmek
ten ibarettir. Aldıkları harç ve resmi vakıa ay 
nihayetinde Maliyeye teslim edeceklerdir am
ma, kazai vazifelerden dolayı sahibine teslim 
edilmesi lâzrmgelen paralar belki iki ay, belki 
daha fazla zaman ellerinde kalacaktır. Bina
enaleyh bu müddet zarfmda bir yolsuzluğa mey
dan vermemek için nahiye müdürü mütemadi 
surette murakabe altında bulundursun. Bunun 
için bu son fıkrayı ilâve ettik. Yalnız bu mu
rakabe tâbirini zayıf bulduk. Mesele encümen
de mevzuubahis edildi. Esasen maaşları az ol
duğundan ve zannederim dört ay içinde maaş
larının % 40 nı verecekler. Bunu verince 
mütebakisi ile geçinmek güç olacaktır. Her ay 
sandığa da para vermeleri kendilerini müşkül 
vaziyete düşürecektir. Bunun için bunun üze
rinde encümende duruldu. Başka bir çare bu
lunamadığı için kefaleti müteselsile kabul edil
di. Nahiye kâtipleri üzerinde uzun müddet pa
ranın bulunması mahzurlu görüldü. Onun için 
nahiye müdürünün murakabesi esası kabul olun
du. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Ka
sa bulunduğu takdirde kasada hıfzı esastır. 
Fakat kasa bulunduğu takdirde dahi nahiye kâ
tibinin nezdinde bulundurulmasına salâhiyet 
verilmiş oluyor. Kasasmda veya nezdinde de
mek lâzım. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — İlâve edebiliriz, «Ka
sasmda veya nezdinde». 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Burada son fıkrada «Bir .yolsuzluğa meydan ver
miyecek tedbirleri almakta dikkatli bulunmakla 
mükellef ve mesuldür.» deniyor. Bunun yerine 
«Meydan vermiyecek tedbirleri almakla mükel
lef ve mesuldürler» desek daha kestirme bir ifa
de olmaz mı? 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — O da olabilir. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — İbare ne oldu? 
DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 

BOZKURT (Zonguldak) — Birinci fıkrada bir 
tebeddül yok. İkinci fıkranın nihayetinde «.... ait 
olduğu idarelere teslim veya sarfedilinciye ka
dar nahiyenin mesul ve mükellef veznedar ve 
mutemedi olan nahiye kâtipleri kasasında veya 
nezdinde saklanır.» denecektir. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Yanmda diyemez miyiz? 
DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 

BOZKURT (Zonguldak) — Hay hay, «Yanmda» 
diyelim. 

Son fıkrada bir tebeddül yoktur. «... Kaza 
mal sandıklarına veya sahiplerine teslim etti-
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rilmesinde ve paraların kâtip yanında kaldığı 
müddetçe bir yolsuzluğa meydan vermiyecek 
tedbirleri almakla mükellef ve mesuldür». Bu 
şekle girmiştir. 

FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon — 
Serlevhada; «Nahiye müdürlerinin vazifeleri» 
deniyor, «Nahiye memurlarının...» olacaktır. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BiOZKURT (Devamla) — Evet öyle olacaktır. 

REİS — Şifahi tashihleri encümen muvafa
kat ettiği için yapıyoruz. Esaslı tadilât için 
mutlaka takrir lâzımdır. 

Maddenin son aldığı şekli okutuyorum: 
Dördüncü bölüm 

Nahiye memurlarının vazifeleri 
MADDE 14, — Nahiye kâtipleri, nahiye mü

dürünün idaresi, altında müdürle nahiye mec
lisine verilmiş vazifelere ait her türlü yazı ve 
hesap işlerini görürler ve bundan dolayı mü
düre karşı mesuldürler. 

Lüzum görülen nahiyelerin nüfus muamelâtı 
da Dahiliye vekilinin tensibiyle nahiye kâtip
lerine gördürülebilir. Bu kanuna göre hükme
dilen para cezalariyle kazai mahiyette nahiye 
meclislerinden sâdır olan kararların infazı do-
layısiyle tahsil olunacak paralar ve mal sandığı
na yatırılmak üzere 2503 sayılı Adliye harç tari
fesi kanunu mucibince alınacak kaydiye ve harç
lar ve diğer paralar sahiplerine veya ait olduğu 
idarelere teslim veya sarfedilinceye kadar na
hiyenin mesul ve mükellef veznedar ve muteme
di olan nahiye kâtipleri yanmda veya nahiye 
kasasında saklanır ve mal sandıklarına yatırıl
ması lâzımgelen paralar her ay başında kaza 

merkezine gönderilerek Maliyeye teslim ettiri
lir. 

Nahiye müdürü, bu paraların vaktinde kaza 
mal sandıklarına veya sahiplerine teslim ettiril
mesinde ve paralarm kâtip yanmda kaldığı 
müddetçe bir yolsuzluğa meydan vermiyecek 
tedbirleri almakla mükellef ve mesuldür. 

REİS — Tashihli şeklile maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Nahiye memurları ve zabı
tası kanun, nizamname ve talimatnamelerin 
kendilerine verdiği vazifeleri ve nahiye müdü
rü ile meclisinin bunlara göre verdikleri emir-
ve kararları ifa ve nahiyenin inkişaf ve terak
kisi esbabmı ihzar hususlarında ve kendi vazife 
çerçeveleri içinde müdüre yardım ile mükel
leftirler. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul edenler... 
lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde 

tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı ka
nuna ek kanuna, kabul etmek suretiyle (264) 
zat rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun (264) 
reyle kabul edilmiştir. 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1939 
yılı on bir aylık bilançosunun tasdikma dair 
olan kanuna, kabul etmek suretiyle (261) zat rey 
vermiştir. Nisap vardır. Kanun (261) reyle ka
bul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir. Çarşamba günü saat 15 
te toplanılmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17, 55 

DÜZELTME 

42 nci inikat zaptının sonuna bağlı (102) sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

1 
1 
1 
3 
3 
6 

4 
25 
33 
37 
38 
30 

sunulduğu 
raıüsbet 
müsbet 
20559 
20559 
Masraf bel 

sunulduğuna 
müsbit 
müsbit 
20569 
20569 

Masraf belgelerinin tetkikına Masraf belgelerinin tetkikinde 
27 mukayyet kısımları mukayyet kıymetleri 
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Millî Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek 

kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanım kabul «dilmiştir) 

Afyon Karahi$ar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamzft Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulu» 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân öra 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Balık$sir 
Feyzi Sözener 
Ol- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Asa adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

[Kabul 
BiUcik 

Dr. Muhlis Suner 
Kaıım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkalt 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gtvher Etili 

Münhaller 

4 2 9 
264 
264 

0 
0 

157 
8 

tdenler] 

Çanktrt 
Avni Doğan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit. 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâztğ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tiler 

İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
İstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusul Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
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tç$l 
Dr- Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Kemzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarkan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
GL Kâzım Karabekir 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl, Burhanettin Denker 
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Dr. Fuad Umay 
Ham di Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib Öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Osman Ergin 
Refik înee 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 

1942 C : î 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğiu 
Ruza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitaba 
Saduilah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. iiasirn Ferid Talay 
Faik Soylu 
Haiid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdı Şarlan 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Tevfik Tarıman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Siva» 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmı Trak 
Yahya Kemal BeyaLlı 

Tolcad 
Cemal Kovalı 
Gaiıb Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muaııımer Develi 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nılıad Boztupe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Y^azgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaa 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

se 
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Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğla 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
iDr. Taptas 
Faîih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
tam et înönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş (Mazur) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
YRR. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğiu 
Hayrettin Karan 
îsmail Hakkı Uzımçar-
şılı 
Muzaffer Akpınar 
Raimi i Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgon 
Fethi Okyar (M.) 
Hasarı Cemil Oambei 
Lûtfi Gîören 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Gah i d Yalçın 

[j,d2Udfl9tuf9 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Haydar Günver 
Dr. Hamdi Berkraan 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Fuad Balkan (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Gazianieb 
Dr. Memed Ali Ağakav 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Na.fi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 
Ahdülgani Türkmen 
(M.) 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık (M.) 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Şehime Yunus (M.) 

Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çorak 
Muharrem Celâl Bayar 
(M.) 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M) 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
«Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer- Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
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Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen (V.) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(Hasta) 

Maraş 
Memed Erten (Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
irfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Alıra vay a Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Raif Dinç 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkrn 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
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Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 

t : 53 4.5 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Cünaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

1942 C : 1 
Trabzon, 

üaniş Eyiboğlu 
Haindi Ülkümen 
Hasan Saka 
Şerif Bilgen (Hasta) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Şeref Uluğ (M.) 
Van 

Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas (Hasta) 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya özençi 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1939 yılı on bir aylık bilançosunun tasdikma dair ka
nuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Beikis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 

Antalya 
Dr. Cemal Tüne* 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Suıt*r 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 261 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler 0 
Reye içtirak etmeyenler : 160 

Münhaller 8 

[Kabul edenlerJ 

Rasüı Kaplan 
Türkân örs 

Ayd%% 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Haeim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yer likaya 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
GL Naci Tına* 

Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çank\r\ 
Avni Doğan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 
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Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tok&d 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbaktr 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
lemel Göksel 

Erzincan 
Abdülhak Pirmt 
Aziz Samih Ilter 
İskender Artun 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
îstamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gaziantcb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
1~r. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. thsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 

1 : 53 4.5 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Dr- Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
tsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

îtmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Al demir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğhı 

1942 0 : 1 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
GL Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Ktrşthir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrallah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet. Bayur 
Osman Ercin 

Refik înce 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Brem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Nasit Fırat 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
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Şefik özdemir 
Sinob 

Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mer^ube Gürleyûk 

î : 53 4 .5 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

1942 C : 1 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Tozgad 
Ahmed Sungur 
Rkrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Et em Bozkurt 
Rifat Vardar 
Sinasi Devrin 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet tnönü (Rs. O*) 
Muammer Eriş (Ma
zur) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (Hasta) 

Aydtn 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Muzaffer Akpınar 

Rahmi Selçuk 
Bilecik 

Memdulı Şevket Esendal 
Bolu 

Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Haydar Günver 
Dr. Hamdi Berkimin 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 

Edirne 
Fuad Balkan (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arukan 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
?vlemed Şahin 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 
Abdülgani Türlnnen 
(M.) 
Memed Tecirli (M.) 

îçel 
Ahmed Ovacık (Mnzur) 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deııizmen 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Govsa 
Salâh Cimcöz (M.) 

İzmir 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Ömer Kûııtay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
(M) 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

'Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

30 



Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said 
Akbaytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Eeeeb Peker 
Vedft Uzgören 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kani Karaosman 
(Mazur) 
Kâzım Nam i Duru 

t : 53 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(Hasta) 

Maraş 
Memed Erten (Hasta) 

Mardin 
Dr. Eıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Kâramuğla 
Orgeneral İzzeddin Ça 
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı' 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
'(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

4.5.1942 0 : 1 
Rİ$4 

Ali Zırh 
Raif Dinç 

Samsun 
Kuşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşeen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Hasta) 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 

Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğhı 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Şerif Bilgen (Hasta) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (Hasta) 
Münib Boya 

Y org ad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya özençi 

» • » • « 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 102 ye ek 
Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1 temmuz 1939 
dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar 11 aylık işletme 
muamelâtı hakkında tanzim kılınan raporun sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi hak
kında Divanı muhasebat jj encümeni mazbatası(3/440) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 
Esas No. 3/440 
Karar No. 12 

27.1V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 11 aylık 
muamelâtı hesabiyesinin neticei tetkikini göste
ren mazbatamız, görülen lüzum üzerine 3 nisan 
1942 tarihli umumî içtimada geri alınmıştı. 

İlişik cetvelde yazılı bilançoya ait olmak 
üzere bu kere tanzim kılman kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Di. M. En. Rs. N. 
M. M. Çanakkale 

M. M. 
Çanakkale 

R. Bulaytrlı 
Balıkesir 

H. Şeremetli 
Burdur 
M. Sanlı 

Malatya 
Mihri Pektaş 

R. Bulaytrlı 
Bolu 

Cemil özçağlar 
Burdur 

/. N. Dilmen 

Kâtip 
Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Sivas 

M. Gürleyük 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

Yalova kaplıcaları istetme idaresinin 1939 yılı 
on bir aylık bilançosunun tasdikma dair kanun 

lâyihası 

MADDE i. — Yalova kaplıcaları işîetm ida
resinin ilişik cetvelde gösterilen 1939 malî yılı 
1 temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar 
on bir aylık bilançosu ve kâru zarar hesabı tas
dik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimai muavenet ve Mü
nakalât vekilleri memurdur. 





S. Sayısı: 124 
Emniyet umum müdürlüğü ile gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki kanunlara bağlı 
kadrolara dahil maaşlı ve daimî ücretli memurlara 
bir er tayını istihkakı verilmesine dair kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, Millî müdafaa ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/788) 

r. Ö. 
Başvekâlet 1. IV. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1303 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki kanu
na bağlı kadroya dâhil maaşlı ve daimî ücretli memurlara bir er tayını istihkakı verilmesi hakkın
da hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 26. III . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

1. — Şimdiki gibi fevkalâde hallerde veya seferberlikte emniyet teşkilâtı mensupları, tabii za
manlara nazaran yeni ve mühim işleri başarmak vazifesini üzerlerine almışlardır. Bu vazifelerin 
lâyıkiyle ifa edilebilmesi, emniyet mensuplarının geceli, gündüzlü işlerinin başında kalmalarını 
icabettirmekte olduğu gibi yine ahvaldeki fevkalâdelik dolayısiyle Emniyet teşkilâtı kanununun 
Vekâletimize verdiği salâhiyete binaen bu teşkilât mensupları icabı hale göre memuriyet mahallerin
den başka yerlere sık, sık gönderilmek suretiyle istihdam edilmektedirler. 

Bu hal almakta oldukları maaşlarının bir kısmını kendilerine ve diğer kısmını da ailelerine 
tefrik etmelerini mucip olmakta ve bu yüzden gerek kendileri ve gerekse aileleri geçim husu
sunda ciddi müşkülâta uğramaktadırlar. 

Esasen müşkil bulunan ve fevkalâde bedeni yorgunluğu icabettiren vazifeleri dolayısiyle tam gıda 
almak mecburiyetinde bulunan emniyet mensuplarının umumî emniyet ve asayişin temini işini bu
günkü duruma uygun bir surette yapabilmeleri için kendilerinin ikdarı lüzumlu bulunmaktadır. 

2. — 4105 sayılı kanun hükümlerinden; memleketin iç emniyetini temin eden silâhlı kuvvetlerden 
biri bulunan jandarma mensupları da istifade etmiştir. Jandarma gibi yurdun emniyet ve asayi
şini teminle mükellef diğer bir silâhlı kuvvet olan polisin de işbu haktan müstefit edilmesi adalet 
kaidelerine ve hizmet icaplarına uygun düşmektedir. 

3. — Genelkurmay başkanlığının 16 nisan 1941 gün ve Ş. 13531 sayılı başemri; Gümrük muhafaza 
genel komutanlığı birlik ve teşekküllerinin heyeti unmmiyesini seferî hizmete dahil kabul etmekte ve 
vazifeleri vermekte olduğu gibi Gümrük muhafazasının kuruluşuna ait olan kanunlar da bu teşkilâtı 
ordunun bir cüzü olarak tesbit etmektedir. 

Esasen Devletin müsellâh kuvvetlerinden olan ve en ağır şartlar ve türlü mahrumiyetler altında 



— 2 — 
kendi vazifelerinden başka emrinde bulundukları ordu birlikleriyle veya doğrudan doğruya hudut 
ve kıyılar üzerinde şehir ve kasabalardan uzak yerlerde memleketin korunmasına da çalışan ve 
bu suretle aldıkları seferi ödevlerini de yapan bütün Gümrük muhafaza teşkilâtı mensuplarının, 
aynı şartlar içinde ve aynı vazifeler gören kendi teşkilâtları mensuplarından bir kısmına verilen 
haklardan istifade etmesini, yanyana çalıştıkları ordu mensupları gibi kanunun şümulü daire
sine girmelerini zaruri kılmaktadır. 

Bu mülâhazalarla 4105 sayılı kanun hükümlerinin Emniyet teşkilâtı mensupları ile Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı mensuplarına da teşmili zaruri görülmüş ve bu hususta tanzim kılman ka
nun lâyihası ilişik olarak takdim edilmiştir, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/788 
Karar No. 15 

8 .IV . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanuna bağlı kadroya dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara birer er tayını istihkakı ve
rilmesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 26 . III . 1942 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası neümenimize havale edilmiş bulunduğun
dan Dahiliye vekili huzuriyle okundu ve konuşul
du. 

Fevkalâde haller içinde Devlet emniyet teş
kilâtı vazifelerinin iktisap ettiği ehemmiyet ve 
nezaket: ve bunun istilzam edeceği geceli ve 
gündüzlü mesai faaliyeti bakımından olduğu 
kadar yine iç emniyetini temin vazifesiyle mü
kellef olan jandarma mensuplarının da 4105 sayı
lı kanun hükümlerinden istifade ettirilmiş olma
sı bakımından da emniyet mensupları teşkilâtı
nın ve Gümrük muhafaza teşkilâtı ordunun 
bir '^üzü olması itibariyle de bu teşkilât mensup
larının aynı suretle ve aynı derecede terfih ve 
ıkdar edilmeleri tabii ve lüzumlu görülmüş ve 
kanuHuu maddeleri de aynen kabul edilmiş ol

duğunun arziyle Gümrük ve inhisarlar encümeni
ne havale buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis Vekili 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Kâtip 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Çorum 
F. Güvendiren î. Kemal Alpsar 

Erzurum Erzurum 

Antalya 
Fasih Kaplan 

Bursa 

Dahiliye En. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil Vybaâın 
M. M. 

Zonguldak 
1. Etem Bozkurt 
Ankara 

Ekrem Ergun 
Balıkesir 
8. Vzay 
Denizli 

Dr. B. Uz Z. Soydemir N. Elgün 
Gazianteb Hatay Kars 

Dr. A. Melek A. Türkmen E. Özoğuz 
Konya Malatya Mardin 

Ş. Ergun E. Barkan Edib Ergin 
Maraş Sivas Trabzon 

Z. Kayran Mitat Ş. Bleda S. Abonozoğlu 
Yozgad Zonguldak 

8. Korkmaz Rifat Vardar 

( S. Sayısı ; 124 ) 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İn. encümeni 10 . IV . 1942 

Esas No. 1/788 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanuna bağlı kadroya dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara birer er tayını verilmesi hak
kında hazırlanıp Vekiller Heyetinin 26 . I II . 
1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası encümenimize de 
havale buyurulmuş olmakla tetkik ve müzake
re edildi. 

Dahiliye encümeninin mucip sebepler lâyi
hasında izah ettiği fikir ve mütalâalara encüme
nimiz de iştirak etmekle teklifin aynen kabu
lünü muvafık görmüştür. 

Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanuna bağlı kadroya dahil maaşlı ve daimî üc
retli memurlara bir er tayını istihkakı verilmesi 
hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 26 . I I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı m acibesiyle 
birlikte sunulduğuna dair olup Dahiliye ve Güm
rük inhisarlar encümenlerince müzakere edile
rek yapılan mazbatalariyle Encümenimize veri
len Başvekâletin 1 nisan 1942 tarihli ve 6/1303 
sayılı tezkeresi ve bağlı lâyiha encümenimizce Da
hiliye, Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
huzuriyle okundu ve icabı müzakere ve münakaşa 
edildi. 

Filhakika memleketin emniyet ve asayişini 
temine çalışan ve geceli gündüzlü ailelerinden 
ayrılmak ızdırarında olan emniyet memurlariyle 
memleketin hudutlarında çok nazik ve önemli 
vazifeleriyle her türlü huzur ve istirahattan 

Havalesi mucibince Millî Müdafaa encüme-
niııe tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
takdim kılındı. 
G. ve İn. En. Reisi M. M. 

Mardin Erzurum 
S. Düzgören M. H. Göle 

Kâtip 
Seyhan Bilecik Çorum 

Şenim îşcen M. Ş. Esendal S. Köstekçioğlu 
Denizli Konya 

F. A. Akça 1. Erdal 
Samsun Yozgad 

S. Nccmi Selnıen Ekrem Tekel 

mahrum olan Gümrük muhafaza memurlarının 
fevkalâde hal dolayısiyle uğradıkları iaşe sı
kıntısını giderecek olan bu lâyihayı Encümeni
miz oy birliğiyle pek musip ve yerinde bulmuştur. 
Ancak bir çok ağır vazifeleriyle memleketin 
ücra köşelerinde ve ekseriya bu arkadaşları
nın yanında pek ağır mahrumiyetler içinde ka
rakol komutanlığı vazifesini gören temditti 
jandarma sınıfının bu kanundan hariç kalması 
Encümenimizce ihmal edilemiyecek bir muamele 
telâkki edilmiştir. Gedikli mektebine senede 
ancak yüz kişi kadar alınması dolayısiyle bun
lar bir çok seneler temditli olarak kalmakta ve 
memleketteki 2500 kadar karakol için kâfi gedikli 
bulunmadığından karakol komutanlığı yapmak
tadırlar. Fazla olarak 3949 sayılı kanunla ev
lenmelerine de müsaade edilmiş olduğu için ek
serisinin çoluk çocuk sahibi olması dolayısiyle de 
sıkıntıları artmış bulunmaktadır. Bundan dolayı 
Encümenimiz Dahiliye ve Maliye vekillerinden 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Millî Müdafaa encümeni 14 . IV . 1942 

Esas No. 1/788 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 124 ) 
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adetleri dört bini geçmiyen temditli jandarma 
sınıfının da terfihleri hususunu temin edecek 
tedabirin alınması rica ve temennisinde buluna
rak kanun lâyihası başlığında yapılan değişiklikle 
aynen kabul edilmiş ve havalesi mucibince Bütçe 
encümenine verilmek üzere Yüksek Eeisliğe su
nulmuştur. 
M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 

Diyarbakır Samsun Konya 
Gl. K. Sevüktekin B, Barkın Vehbi Bilgin 

Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanuna bağlı kadroya dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara bir er tayını istihkakı veril
mesi hakkında Başvekâletin 1 . IV . 1942 tarih 
ve 6/1303 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve 
Millî Müdafaa encümenleri mazbatalariyle bir
likte ve Dahiliye vekili Fayık öztrak' la Mali
ye vekili Fuad Ağralı ve Gümrük ve inhisar
lar vekâletinin salahiyetli memuru hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Ahvali haziranın; dahilî emniyet ve asayiş
te daha sıkı tedbirler alınmasını icabettirdiği 
ve bu zaruretin, Devletin dahilî emniyetinde 
tıpkı jandarma gibi silâhlı kuvvetlerini teşkil 
eden polis teşkilâtı ile yurdun sınır ve kıyıla
rını gözliyerek malî emniyetiyle beraber mem
leketin korunmasına da çalışan Gümrük mu
hafaza teşkilâtı mensuplarına 4105 sayılı ka
nunun birinci maddesi mucibince birer er tayım 
verilmesi maksadiyle işbu lâyihanın tanzim edil
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında: 
Hayat pahalılığının artması ve meşakkatli 

mesainin karşılanması gibi mucip sebeplerin 
Devlet teşkilâtına dahil diğer bir çok memur
lar için de varit olduğu ileri sürülerek bozu-

Ağrı Bursa Çankırı 
Gl. K. Doğan Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan 

Çorum Erzurum Gümüşane 
E. Sairi Akgöl A. Akyürek Y. Ziya Zarbun 

İstanbul içel Kayseri 
Ş. A. Ögel R. Komitan N. Toker 

Malatya Manisa 
Gl O. Koptagel K. N. Duru 

Muğla Seyhan 
S. Güney Sinan Tekelioğlu 

lan maişet muvazenesinin böyle anormal çare
lere başvurularak değil fiyatlarda bir istikrar 
ve katiyet temini suretiyle yeniden tanzimi 
doğru olacağı ve bu kanunun yine bir takım 
emsallere yol açmak suretiyle bütçede miktarı 
gittikçe artan külfetler tahmil edeceği mülâha
zaları dermeyan edilmiş ve fakat dahilî emniyet 
ve asayiş hizmetlerinin gösterdiği hususiyet ve 
bu hizmetlerin ifası dolayısiyle müntesipleri-
nin maruz bulundukları mesai ve geçim şartla
rı nazarı itibare alınarak bütçeye (1 400 000) 
lira raddesinde bir külfet tahmil edeceği anla
şılan lâyiha encümenimiz ekseriyetince kabule 
şayan görülmüştür. 

Bundan sonra maddelerin müzakeresine ge-
çilmiş ve ikinci maddede yazılı rayicin ne su
retle tesbit edileceği ciheti müzakere mevzuu 
olmuş, bu hususta Maliye vekâletiyle Diva
nı muhasebat arasında müşterek bir tatbik 
şekli mevcut olduğu ve binaenaleyh bu noktanın 
bir gûna tereddüde mahal vermiyeceği anlaşıl
mıştır. 

Bazı maddelerinde kelime tashihleri yapıl
mak suretiyle hemen aynen kabul edilen lâyiha, 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

1. Eker T. Coşkan II. Kitabcı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 24 .IV . 1942 
Mazbata No. 81 
Esas No. 1/788 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 124 ) 
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Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bolu 
Celâl Said Siren 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

İsparta 
B. Ünlü 
Kırklareli 

B. Denker 
Maraş 

M. Bozdoğan 

Afyon K. Antalya 
Ş. R. Hatipoğlu N. E. Sümer 

Bolu Bursa 
Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İstanbul 
S. TJraz 
Konya 

R. Türel 
Seyhan 
S. Çam 
Tunceli 

M. Yenel 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 

Kütahya 
A. Tiritoğlu 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Kayseri mebusu 

lâyihanın esbabı mueibesi hayat pahalılığının 
artması ve meşekkatli mesainin karşılanması 
esaslarına istinat etmektedir. Devletin muh
telif dairelerinde aynı vaziyette olan memur
lar bulunduğu gibi bu kanunla müstefit kılı
nanlar arasında da mümasil ve daimî sabit 
hizmetlerde bulunanlar vardır ki, lâyiha tan
zim edilirken memurlar arasında mevcut bulun
ması icabeden âdil esaslardan uzaklaşmamak 
için bu tefrikin nazara alınması icabederdi. 
Lâyihanın bu esaslar gözetilerek tadili reyin-

yim. 

Suad Hayri Ürgüplü 

( S. Sayısı : 124 ) 



HÜKÜMET İN TEK 1 AF t 

Emniyet umum müdürlüğü kad
rosu ile Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı teşkilâtı hakkın
daki kanuna bağlı kadroda gös
terileri maaşlı ve daimî ücretli 
memurlara birer er tayını istih
kakı verilmesi hakkında karnın 

lâyihası 
MADDE 1. — Ordu mensup

larına bir er tayını istihkakı 
verilmesi hakkındaki 4105 sayı
lı kanunun birinci maddesi hük
mü, Emniyet umum müdürlüğü 
kadrosuna ve Gümrük muhafa-
ve muamele smıfı memurları 
teşkilâtına dair 3944 sayılı ka
nuna bağlı kadroya giren maaş
lı ve daimî ücretli memurlar 
hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 2. — Er tayın istih
kakı mahallî rayiç esası üzerin
den bedelen ödenir. Ancak as
kerî birlik bulunan yerlerde 
bu bedel o birlik mensuplarına 
ödenen er tayın bedeli istihka
kını geçemez. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
haziran 1942 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

B§. V. Ad. V. 
i)r. R. Saydam II. Menemenlioğln 

M. M. V. Da. V. 
A. K. Artunkal Fayık Öztrak 

Ha. V. Mal. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

Ik. V. S. t. M. V. 
Sırrı JDay Dr. II. Alataş 

G. 1. V. Zr. V. 
B. Karadeniz Muhlis Eritmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. Ökmen 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME

NİNİN DEĞIŞTİRİŞİ 

Emniyet umum müdürlüğü kad-
rosiyle Gümrük m.uhafaza ve 
muamele sınıfı teşkilât kadro
sundaki memurlara bir er tayı
nının verilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTİElŞl 

Emniyet umum müelürlüğü kad-
rosiyle Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı teşkildi kadrola-
rındaki memurlara birer er ta
yını verilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. 
teklifi aynen. 

— Hükümetin 

MADDE 2. 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
haziran 1942 tarihinden itiba
ren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
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Nahiye teşkil ve idaresi hakkında 1/743 ve Nahiye 
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Nahiye teşkil ve idaresi hakkında kanun lâyihası (1/743) 

T. a 
Başvekâlet 12-1-1942 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/169 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Nahiye teşkil ve idaresi hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetin

ce 9 - I. - 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mucibesiyle bir
likte sunulmuştur. 

, Başvekil 
Dr. B. Saydam 
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Mucip sebepler lâyihası 

Eski idarelerin ihmalleri neticesi olarak uzun yıllar kendi hallerinde bırakılmış olan köyleri-
Lıiz, Cumhuriyet idaresinin bütün yurt meseleleri üzerindeki hassasiyet ve yakın alâkasının mah
sulü olan 442 sayılı Köy kanunu ile hukuki mevcudiyet almış, idarî ve kazai salâhiyetlerle teçhiz 
edilmiş köy hayatının kalkınıp ilerlemesi için lüzumlu esaslar vaz ve tesis olunmuştur. Ancak bü
tün bu faydalı esasların tatbiki ve verimli neticeler temin edebilmesi için idare cihazının ücra top
luluklara kadaıv götürülmesine, jandarma ve tahsildar gibi küçük salahiyetli ve dar görüşlü me
murların uzak yerlerdeki hareketlerinin murakabesiz bırakılmamasma, halkın Hükümete her zaman 
müracaat edebilmesinin kolaylaştırılmasına, aralarında çıkan ufak tefek ihtilâfları büyümeden 
yerinde bertaraf edebilecek yakm bir merci bulabilmesine, Devlet otoritesinin takviyesine ve Hü
kümet teşkilâtının köylerin içine kadar götürülmesine katî lüzum vardır. Bu hususlarda ancak mül
ki taksimatın ilk kademesi olan nahiye teşkilâtını takviye ve tamim ile temin edilebilecektir. Hâlen 
mevcut nahiyelerimiz çok geniştir. Bilhassa arazisi geniş ve nüfusu az olan vilâyetlerimizde kuru
lacak nahiyelerin fazla geniş olmaması teşkilâttan beklenilen faydaları elde edebilmek için dik
kat edilecek esaslı bir nokta olduğu bugüne kadar alman tecrübelerden anlaşılmıştır. Bundan başka 
bir adamın idaresine tevdi edilmiş, maaşlarının azlığı ve muhtelif sınıfları arasındaki maaş nis-
betinin darlığı yüzünden refah imkânlariyle istikbal ümitlerinden uzak bırakılmış olan bugünkü 
teşkilât ve elemanlarla vâsıl olmak istenilen neticeleri elde etmeğe de imkân bulunamamaktadır. 
r ahiye müdürlerini hedef ittihaz edilen gayeyi istihsale kabiliyet verecek salâhiyetlerle teçhiz 
etmeğe ihtiyaç bulunduğu gibi kendilerini meslekî ve şahsi evsaf bakımından verilecek vazife ve 
salâhiyetleri iyi yapıp kullanabilecek surette yetiştirmek ve nahiye idarelerine idarî ve kazai salâ
hiyetler vermek bunlarm Hükümet ve halk mümessilleri tarafından müştereken istimali usulünü esas 
tutarak halka hem kolaylık göstermek hem de emniyet ve itimat telkin eylemek gerekli bulunmak
tadır. 

Bundan başka Cumhuriyet Müddeiumumilerine ait vazifelerden bulunan ye fakat ekseriya ve fî-



ilen bunların yardımcısı sıfatiyle zabıta makam ve memurları tarafından ifa edilegelmekte olan ha
zırlık tahkikatı iğlerinin köylerdeki görülme şekilleri çok nakıs ve umumiyetle mahkemeleri ve ada
leti tatmin edecek mahiyette cereyan etmemektedir. Bu vaziyeti ıslah için işlenilen suçların hepsi
nin tahkikatını alâkalıları kaza merkezine getirip yapmakta pek çok zorluklar çıkaracağı gibi 
Müddeiumumilerin veya merkezde bulunan daha yüksek kabiliyetli zabıta âmirlerinin de vaka ma
hallerinin hepsine gitmelerine imkân yoktur. Şimdiye kadar jandarma karakolları tarafından pek 
nakıs suı-ette yapıldığı umumen kabul edilmiş olan bu işin daha muntazam ve emniyetli bir surette 
cereyanını temin için nahiye müdürlerine adli zabıta vazifesi tevdii lüzumlu bir esas olarak kabul 
edilmektedir. Ancak nahiye müdürlerine tevdi odiîmiş olan vazifeler hayli gniş ve zamanlarını dol
durmağa kâfi olduğundan alelıtlak bütün suçlar hakkında tahkikat icrasiyle mükellef tutulduk
ları takdirde bu vazifelerin müteessir olmaması imkânsızdır Bu sebeple hususiyetlerine ve ehemmi
yetlerine göre lüzumlu gördükleri vakalara hasretmek ve bunların haricindeki hâdiselerle ne doğru-
aan doğruya ne de müddeiumumilerin talebi üzerine tahkikat ile kendilerini mükellef tutmamak 
ciheti iltizam edilmiştir. Bu mütalâa ve mülâhazalar esaslarına göre nahiyelerin teşkil ve idaresine 
dair olan işbu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Kanunun birinci ve ikinci maddeleri nahiyelerin ne tarzda teşkili iktiza ettiğini, merkezlerinin 
tâyininde nazarı dikkate alınacak şartları ve nahiyelere ne suretle isim verileceğini göstermekte
dir. 

3 ncü madde nahiye müdürlerinin Dahiliye Vekâletince kâtiplerin vilâyet ve diğer memur
ların mesleklerine göre tabi bulundukları vekâletlerin usullerine göre tâyin kılınacaklarını tasrih 
eylemektedir. 

Bugün tâyinleri vilâyetler tarafından yapılmakta olan nahiye müdürlerinin istihdam ve nakil, 
tahvillerinde tesadüf edilen bir çok zorluklar ve mahzurlar bu salâhiyetin vekâlete alınması lüzu
munu tebarüz ettirmiştir. 

4 ncü madde nahiye meclislerinin kuruluş şekline dairdir. Bu lâyiha ile istihdaf olunan maksat 
nahiyelerin idarei umumiye bakımından takviyesi olmakla beraber Cumhuriyetin en esaslı umdele
rinden bulunan halkın Hükümet idaresine iştiraki esasına da geniş bir yer verilmiş ve bu meclisle
rin yeniden ihdası faydalı görülmüştür. 

5 nci madde ile nahiye müdürlerine birer ev teinini derpiş edilmiştir. Nahiye teşkilâtiyle beraber 
buralara gönderilecek merkezden mansup memurların kendilerini sürgün addetmiyerek işlerine he
vesle sarılmalarını temin etmek ve vazifelerini huzur içinde görebilmelerini mümkün kılmak için 
birer meskenleri olması beklenilen gayenin istihsaü bakımından en lüzumlu bir tedbir olarak düşü
nülmüştür. 

6, 7, 9, 10 ncu maddeler nahiye müdürlerinin salâhiyet ve vazifelerini gösteren maddelerdir. Bu 
salâhiyetlerin çoğu mevcut olanların tekrar ve te yidinden ibaret olup ancak 10 ncu madde ile na
hiye müdürlerine adli zabıta vazifesi tevdi edilmektedir. Yukarıda mucip sebepleri tafsilen arzedilen 
bu esas memleketimiz için büsbütün yeni bir şey de değildir. Bu günkü durumda jandarma kara
kolları tarafından ifa edilmekte olan bu tahkikat işleri halkın ve bizzat Adliyenin geniş mikyasla 
şikâyetlerine sebep olmaktadır. Bu vaziyeti önlemek gayesiyle kanun lâyihasına bu hüküm konul
muştur-

11 nci 've 12 nci maddeler nahiye memurlarının vezifelerine ve müdürle münasebetlerine ait 
1 ükümleri ihtiva etmektedir. Bu vazifeler arasında nüfusları 5000 ni geçmiyen nahiyelerin nüfus 
işlerinin nahiye kâtiplerine gördürülmesi hakkında bir hüküm de vardır. Bu tarz nüfus teşki
lâtı için Devlet bütçesine yeni bir külfet tahmil etmiyeceği gibi nüfus muamelâtında mevcut bir 
noksanlığı da ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 

13 ncü madde bu gibi kanunun esasen ihtiva ettiği hükümleri teyit ve takviye maksadiyle na
hiye meclislerne verilmiş vazifeleri göstermektedir. 

Lâyihanın 14 ilâ 22 nci maddeleri nahiye meclislerinin kazai vazife ve salâhiyetlerini gös
teren hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bu lâyiha yukarıda da işaret edildiği üzere âmme hizmetlerinin Hükümet ve halkın tam işti-
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. 3-kiyle görülmesi hususunu gözönünde tutmuş ve köy idarelerinin hak ve salâhiyetlerine ve Köy 
kanununun bunlara verdiği vazifelere ve onların müstakil mevcudiyetlerine dokunmamıştrr. 

Yalnız köy idarelerinin tatbik edemedikleri anlaşılan köylü arasındaki muamelelerden müte
vellit ihtilâfları halle mahsus kaza salâhiyeti köylerden alınarak nahiye meclislerine verilmiştir. 
Bugünkü durumda nüfusları 150 den aşağı olduğundan dolayı Köy kanununu tatbik etmiyen 
köyler halkı keudi aralarında çıkan basit alacak, verecek işlerinden dolayı kaza merkezlerine git
mek mecburiyetindedirler. Bu hükümle bu gibi köyler halkı da bu külfetten kurtarılmış bulun
maktadır. Ayni zamanda bu hükmün kabulü ile adet ve kemiyetleri mahkemelerimizin mesailerini 
taşıracak kadar dolduran daha mühim dâvaları rüyet hususunda zaman bulmalarına da yardım 
etmiş olacaktır. Lâyihanın 24 ncü maddesi "hükümden sakıt olacak kanunlara ait bulunmak
tadır. 

Muvakkat iki maddeden biri 1426 sayılı Vilâyet idaresi kanununun nahiye teşkili için lâzım 
gelen merasimi kanunivenin bir defaya mahsus olarak bu kanunla teşkil edilecek nahiyeler için 
tatbik edilmemesi, diğeri de teşkilâtın her sene bütçesine konulacak tahsisat nisbetinde tatbik 
edilmesi lüzumlarına dairdir. 

Teşkilâtın bütün yurtta defaten tatbiki çok arzu edilen bir netice ise de bunun gerek karşılık te
dariki, gerek eleman temini bakımlarından büyük zorluklar doğuracağı aşikâr bulunduğu cihetle tat
bikatın tedricen yapılması iltizam olunmuştur. 

işbu teşkilâtın kadroda icabettirdiği tadilâtı icra maksadiyle de lâyihanın 23 ncü maddesi tanzim 
edilmiştir. 

Halihazır nahiye teşkilât kadrosu ve bu kadroların bütçeye tahmil ettiği masraf 

Nahiye müdürleri 

Nahiye kâtipleri 
Nahiye nüfus me
murları 

Nahiye ımidürlerinin 
eırahı 
Nahiye odacıları 

f 
1 
i 
{ 

$ 
} 

haı 

Maaş 

35 
30 
25 
20 

10 
15 
10 

•- S 
\ 

Beherinin aylık 
Adet 

. 9 
73 

153 
681 

916 
238 

7 
231 

Adet 

916 

847 

maaş tutarı 
Lira 

100 
85 
75 • 
60 

40 
50 
40 

Beher ay için 
Lira 

10 

5 

Kadro mucibince 
seneliği 
Lira 

10 800 
74 460 

137 700 
490 320 

114 240 
4 200 

110 880 

Kadroya göre 
seneliği 

109 920 

50 820 

1 

İcmal 
Lira 

71.3 280 

114 240 

115 080 

160 740 

103 340 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nahiye teşkil ve idaresi 

Birinci fasıl 

Teşkilât 
MADDE 1. — Nahiye, vilâyetlerin merkez ve 

mülhak kazalarına bağlı kasaba, köy, mahalle 
ve çiftliklerden 1426 sayılı Vilâyet idaresi ka
nununun ikinci maddesine tevfikan teşkil olu
nur. 

Bu kasaba ve köylerin ümran, iktisat, içtimai 
hayat, sıhhat, münakalât ve ziraat imkân ve 
şartları bakımından diğerlerinin üstünde bulu
nan nahiyeye merkez yapılır. 

MADDE 2. — Nahiyelere merkez ittihaz olu
nan kasaba ve köyün adı verilir. Şu kadar ki na
hiye mmtakasınm coğrafi ve tarihi bir sanı var
sa o da isim olarak verilebilir. 

MADDE 3. — Nahiye, Dahiliye Vekâletince 
tâyin edilen bir müdürün idaresi altındadır. Na
hiyelerde vali tarafından tâyin edilen bir veya 
bir kaç nahiye kâtibi ile Sıhhat ve îçtimai mua
venet Vekâleti tarafından tâyin edilen lüzumu 
kadar sıhhat memuru ve ebe ile kanunlarına gö
re tâyin edilen hayvan sağlık ve orman ve ko
ruma memurları ile karakol komutanı bulunur. 

MADDE 4. — Nahiyelerde işbu kanunla mu
ayyen vazifeleri ifa etmek üzere nahiye müdü
rünün reisliği altında bir nahiye meclisi bulu
nur. 

Bu meclisin âzası nahiye dahilindeki beledi
ye reisi ile köy muhtarlarıdır. Bunların maze
retleri halinde belediye ve köy ihtiyar meclisle
rince kendi aralarında önceden seçilen yedek bi
rer âza belediye reisi veya muhtar yerine nahi
ye meclisine iştirak eder. 

Meclisin âza sayısı dörtten az olduğu takdir
ce dörde iblâğ için nahiye mmtakasmdaki mün-
tehibi saniler lüzumu kadar âza ile yedeklerini 
kendi aralarından seçerler. Nahiye meclisi ay
da bir defa içtima eder. Kararlarını mevcut 
azanın ekseriyeti mutlakasiyle verir. Reyler mü
savi olduğu takdirde reisin bulunduğu tarafın 
reyi tercih olunur. 

MADDE 5. — Nahiye müdürlerinin ikamet
leri için karşılığı nahiyedeki belediye ve köy
lerle vilâyet hususi idaresi bütçelerinden temin 

(S. Saj 

hakkında kanun lâyihası 
I olunmak suretiyle Dahiliye vekâletince gösteri

lecek tipte evler inşası mecburidir. Bu evlerde 
I oturan nahiye müdürlerinden kira bedeli aran-
I maz. 

İkinci fasıl 

Nahiye müdürünün vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 6. — Nahiye müdürü, nahiyede en 
yüksek Hükümet memurudur. Nahiye dahilin
de kanun ve nizamnamelerin neşir ve ilân ve 
tatbikini temin ve bunların kendisine teydi ey
lediği vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal ile 
mükelleftir. 

Müdür nahiye işleri hakkında merbut bu
lunduğu vali veya kaza kaymakamı ile muha
bere ve aldığı emirleri ifa eder. 

MADDE 7. — Nahiyenin emniyet ve asayi
şini muhafazadan müdür mesuldür. Nahiyeye 
mürettep bütün zabıta kuvvetleri müdüre bağlı 
ve ondan aldıkları emirleri ifa ile mükellef 
olup bunlardan dolayı müdüre karşı mesuldür
ler. 

MADDE 8. — Müdür, nahiyesi dahilindeki 
köyleri Köy kanunu hükümlerine göre nezaret 
ve murakabesi altında bulundurur. Köy bütçe
lerini tasdik ve mezkûr kanunun tatbikini takip 
ve temin eder. 

MADDE 9. — Nahiye meclislerinin salâhi
yet hilâfına yahut kanun ve nizamnamelere 
aykırı olarak ittihaz edecekleri idarî kararlar 
nahiye müdürünün veya alâkadarların müraca
atı üzerine nahiyenin merbut bulunduğu vilâ
yet veya kaza idare heyetlerince tetkik edile
rek aynen kabul veya tadil veya iptal olunur. 

MADDE 10. — Nahiye müdürleri nahiyeleri 
dahilinde vukuuna muttali oldukları suçlardan 
lüzum gördüklerini Cumhuriyet Müddeiumu
misine derhal bildirmekle beraber Cumhuriyet 
Müddeiumumileri doğrudan doğruya veya za
bıta marifetiyle işe el koyuncaya kadar bun
ları Ceza Muhakemeleri usulü kanununa göre 
tahkik ederler ve bu bapta tanzim edecekleri 
tahkikat evrakını Cumhuriyet Müddeiumumi
sine gönderirler. Şu kadar ki şahitleri yeminle 
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deki; usulü tatbik ederek tesis ve idare etmek; 
c) Nahiye arazisini sulayabilecek suların 

akıtılma ve dağıtılmasını düzene koymak ve ye
niden arklar ve bentler yaptırmak; 

d) Müdür tarafından tasdikından evvel na
hiyeye bağlı köyler bütçelerini tetkik ile bilhas 
sa köylerin müşterek hizmet ve masraflarına ta 
alluk eden hususat hakkında kararlar vermek; 

e) İhtiyar meclisince salman salmalara vâ
ki olacak itirazları ikinci derecede tetkik ederek 
bir ay zarfında karara bağlamak; 

f) İhtikâra mâni tedbir almak ve lüzumun
da ekmek, et, petrole narh koymak ve müsait 
olan yerlerde istihlâk ve istihsal kooperatifleri 
vücude getirmek; 

g) Kanunu mahsuslarına tevfikan küçük de
re ve çayları temizlemek ve nahiye içinde hava
yı ifsat eden su birikintileriyle küçük bataklık
ları kurutmak; 

h) Köyleri nahiye merkezine ve birbirine ve 
iskele ve istasyonlara ve umumî yollara bağlı-
yan mevcut yolların ıslâh ve muhafazası ve ye
niden açılmasına ihtiyaç görülen köy yolları için 
lüzumlu programların tanzimi ve nahiye yolları 
üzerindeki köprü, çeşme ve kuyuların hüsnü 
halde muhafazası ve yukarıda zikredilen husus
lara ait mükellefiyetlerin kasaba ve köylerle 
müstakil çiftliklere tevzii; 

i) Orman kanununun emreylediği şekilde 
ağaçlandırma işlerini yapmak ve bunları koru
mak, orman ve koruma memurlarına vazifeleri
nin ifasında lâzımgelen yardımı göstermek; 

Nahiye meclislerinin idarî vazifeleri cümle-
sindendir. Bu meclislerin idarî vazifelerini tes-
bit eden bir nizamname alâkadar vekâletlerle 
müştereken tanzim edilir. 

dinleyemezler. Bunun haricinde müddeiumumi
lerin bütün salâhiyetlerini haizdirler ve bu 
tahkik işlerinde zabıtayı da istihdam ederler. 
nahiye müdürleri bu vazifelerini yaparlarken iş
ledikleri suçlardan dolayı Ceza Muhakemeleri 
usulü kanununun 154 ncü maddesi mucibince 
Hâkimler kanununa tevfikan zabıta âmirlerinin 
tabi oldukları tahkik ve muhakeme usulüne ta
bidirler. 

Üçüncü fasıl 

Nahiye memurlarının vazifeleri 

MADDE 11. — Nahiye kâtipleri nahiye mü
dürünün idaresi altında müdür ile nahiye mec
lisine mevdu vazifelere ait her türlü yazı ve 
hesap işlerini görürler ve bundan dolayı müdü
re karşı mesuldürler. Nüfusu beş bini geçmiyen 
nahiyelerin nüfus muamelâtı da Dahiliye Vekâ
letinin tensibiyle nahiye kâtiplerine gördürüle-
bilir. 

Bu kanuna göre hükmedilen para cezalariyle 
kazai mahiyette nahiye meclislerinden sadır olan 
kararların infazı dolayısiyle tahsil olunacak me-
baliğ ve malsandrğma yatırılmak üzere (2503) 
sayılı Adliye harç tarifesi kanunu mucibince alı
nacak kaydiye ve harçlar sahiplerine veya ait 
oldukları idarelere teslim edilinceye kadar nahi
yenin mesul ve mükeffel veznedar ve mutemedi 
olan nahiye kâtipleri nezdinde saklanır. 

MADDE 12. — Nahiye memurları ve zabıta
sı kanun, nizamname ve talimatnamelerin kendi
lerine verdiği vazifeleri ve nahiye müdürü ile 
meclisinin bunlara göre verdikleri emir ve ka
rarları ifa ve nahiyenin inkişaf ve terakkisi es
babını ihzar hususlarında ve kendi vazife çerçe
veleri içinde müdüre yardım ile mükelleftirler. 

Dördüncü fasıl 

Nahiye meclisinin vazifeleri 

İdarî vazifeler 

MADDE 13. — a) Resen veya nahiye müdü
rünün isteği ile nahiye içindeki kasaba, köy, 
çiftlik halkının ve hayvanlarının düzenini, sağlı
ğını, şenliğini ve kalkınıp ilerlemesini koruya
cak ve arttıracak tedbirleri bulup teklif etmek; 

b) Kasaba ve köyleri nahiyeye bağlayan tele
fon şebekesini Köy kanununun 13 ncü maddesin-

Kazai vazifeler 

Madde 14. — 
a) Nahiye müdür ve nahiye meclisi tarafın

dan bu kanun ile diğer kanunlara dayanılarak 
alman ve tebliğ ve ilân olunan karar, tenbih ve 
yasakların tatbik ve icrasına muhalefet ve mü
manaat edenlerle bu kararları ve tâyin 
olunan vazife ve-mükellefiyetleri yapmıyanlar 
hakkmda bir liradan beş liraya kadar para ce
zası hükmetmek nahiye halkı arasındaki; 

b) 25 liradan aşağı ödünç para, menkul 
alım ve satımı ve icar ve ücret ve saireden mü-
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tevellit alacak dâvalarına katı olarak bakmak; 

c) 150 liraya kadar (dahil) ayni hususlar
dan doğan dâvaları rüyet etmek; 

d) Bundan üstün değerdeki dâvalarda iki 
tarafın muvafakat ve müracaatleri ile ihtilâfı 
sulhan halleylemek; 

Nahiye meclislerinin kazai vazifesidir. 

MADDE 15. — Nahiye meclislerinin kazai 
vazifesi meclisin aylık toplantılarının her de
fasında âzası arasından seçeceği iki kişi ile 
nahij^e müdüründen mürekkep bir heyet tara
fından ifa olunur. Heyete nahiye müdürü riya
set eder. 150 liraya kadar (dahil) olan dâva
larda evvelâ bu heyete müracaat edilmedikçe 
hiç bir mahkemeye gidilemez. Kararlar ekse
riyetle verilir, Bunlar ve nahiye meclisinin ce
za kararları Köy kanununun QQ ncı maddesin
de yazılı usul dairesinde müdür veya tevkil 
edeceği kimse tarafından infaz olunur. İnfaz 
neticesinde tahsil olunan paralar derhal nahi
ye kâtibine tevdi olunur. 

BlâDBE İS. — Davacı nahiye kâtibine gide
rek kimden dâvası varsa ve ne istiyorsa anla
tır. Nahiye müdürü işe göre heyeti hemen ve
yahut bir hafta içinde toplar. Davacı ile ken
disinden dâva olunan orada bulunur. Müdür 
tarafından davacının ne istediği ve diğerinin 
ne dilediği ve işin sonu neye vardığı tutulacak 
bir deftere yazdırılarak heyet tarafından imza 
edilir veya mühürlenir. 

MADDE 17. — Kendisinden dâva olunan 
kimse davacının istediğini kabul ve ikrar eder
se heyet hükmünü verir. İnkâr ederse davacı
dan senedi veya şahit olup olmadığı sorulur. 
Senedi olduğu ve gösterdiği ve diğer taraf da 
bu senedi kabul ettiği takdirde bu senet üze
rine hükmedilir. Senedi olmayıp da şahidi var
sa heyet veya iki taraftan biri istediği takdir
de şahide yemin verilir. Heyet şahitlerin na
muslu, özü, sözü doğru adamlar olduğuna ve 
dâ.vada hakkın o tarafta bulunduğuna kalbi ile 
inanırsa ona göre hükmü verir. 50 liradan yu
karı alacak iddialarının senetle ispatı mecburi
dir. 

MADDE 18. — iki taraf sulh olursa veya 
iki taraf heyetin hükmüne razı olursa ne üze
rine uzlaşdıkları veya ne üzerine karar veril

diği deftere yazılarak altı uzlaşanlar ve heyet 
tarafından imza edilir veya mühürlenir. 

MADDE 19. — Kendisinden dâva olunan 
kimse köyde hazır bulunduğu halde nahiye 
müdürünün çağırması üzerine gelmiye mecbur
dur. Özründen dolayı gelmediği takdirde mah
keme bir defa için münasip bir güne bırakılır. 
O gün de gelmezse davacının senet ve şahidi 
olmayıp ta yemin ettirmek isterse yemin edip 
etmiyeceği sorulmak üzere tekrar çağırılır. 
Yine gelmezse davacının- istemesi üzerine mu-
hakeme edilerek hüküm verilir. 

Bu hüküm aleyhine çağırıldığı halde gelmi-
yen kimsenin itiraz hakkı yoktur. Hakkında 
dâva olunan kimsenin kendisinin çağırılmadı
ğına dair olan itirazı dinlenir ve itirazı kabul 
edilirse dâva yeniden görülür. Kendisinden 
dâva olunan kimse köyde yoksa dâva onun 
gelmesine kadar bırakılır. 

MADDE 20. — Heyet azaları aşağıdaki hal
lerde kazai vazife ifa edemezler. 

a) Doğrudan kendisine ait veya dolayısiyle 
herhangi bir suretle alâkalı bulunduğu dâva
larda; 

b) Karısmın ve üçüncü dereceye kadar 
usul ve füruunun ve sıhriyet hısımlarının dâva-
Hrmda; 

c) iki taraftan birinin vekil, vasi ve kayyı
mı bulunduğu dâvalarda; 

d) İdarî uzuvlarından bulunduğu cemiyet, 
köy ve diğer hükmi şahsa ait dâvalarda; 

MADDE 21. — Dâvalarda tarafları teşkil 
eden eşhasın ahalisinden bulundukları köy aza
ları ve bunlardan İM tarafa hısım olanlar he
yetlerin toplantılarına iştirak edemezler. 

MADDE 22, — Bu dâvalardan ve bunlara ait 
olarak verilecek örnek ve kayıtlardan 50 liraya 
kadar (50 lira dahil) olanlardan pul harç ve sa
ire namiyle para almmaz. 

MADDE 23. — 4088 sayılı kanunun birinci 
maddesine ilişik cetvelin Dahiliye Vekâletine 
ait (Vilâyet memurları) kısmından ilişik bir nu
maralı cetvelde adet, derece ve unvanları yazılı 
memuriyetler kaldırılarak yerine ilişik iki nu
maralı cetvelde adet, derece ve unvanları yazılı 
memuriyetler ilâve edilmiştir. 

MADDE 24. — 1426 sayılı Vilâyet idaresi 
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kanununun İ2 nci maddesinin nahiye müdür
lerinin sureti tayinine ait fıkrası ve 52, 53, 56 ve 
57 nci maddeleri ve 442 sayılı Köy kanununun 
49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ncü mad
deleriyle diğer kanunların bu kanuna muhalif 
hükümleri mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanuna göre 
yeniden veya mevcutlarını tadil suretiyle teşki
li icabeden nahiyelerin kurulmasında 1426 sayılı 
Vilâyet idaresi kanununun 4025 sayılı kanun ile 
değiştirilen (D) fıkrasındaki kanuni merasim 
cereyan etmez. Bu muameleler doğrudan doğru
ya Dahiliye Vekâletince yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanun hü
kümlerine göre kurulacak nahiye teşkilâtı 1942 
malî yılmdan itibaren her sene bütçesine kona
cak tahsisat nisbetinde ve îcra Vekilleri Heye-

| tince münasip görülecek vilâyetlerde peyderpey 
teşkil olunur. 

MADDE 25. — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 26. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

9 - 1 -1942 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R. ArtunJcal 
Da. V. Ha. V. 

Fayık Öztrak 8. Saraçoğlu 
Mf. V. ' Na. V. 
Yücel A. F. Ccbesoy 

S. î. M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. 
F. Engin M 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Sırrı D ay 
Zr. V. 

Muhlis Eritmen 
Ti. V. 

r. ökmen 

Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine dair kanun lâyihası (1/744) 

T, C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/168 

12- I - 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usulleri hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 9 - I - 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Nahiyeler, teşkilâtı mülkiye silsilesinin ilk kademesi ve halkla hükümet arasında en birin
ci temas vasıtası olmak itibariyle halkın hükümeti sevmesi ve otoritesini tanıması bakımlarından 
üzerinde ehemmiyetle durulacak bir mevzudur. Köylümüzün hükümetle olan alâkaları daima na
hiye müdürleri vasıtasiyle olduğu gibi köylerimizin kalkınması için alınmış ve alınacak bütün 
tedbirlerin ilk tatbik mercii de nahiye müdürleridir. 

Nahiye teşkilâtının bu ihtiyaçları temin edecek şekilde olması ve nahiye müdürlerinin bu 
teşkilâtın başına geçecek ehliyette bulunması idarenin muvaffakiyeti bakımından en ehemmiyetli 
bir mesele olarak ele almak zarureti vardır. 

Bugünkü durumda nahiyelerimiz teşkilâttan mahrum bulunduğu gibi yukarıda izah ettiğimiz 
esaslı gayelere vasıl olmak kudretini haiz olan elamanlar bulmak da kabil olmamaktadır. Fil
hakika maaşlarının azlığı ve muhtelif sınıfları arasındaki maaş nisbetinin darlığı yüzünden re
fah imkânlariyle istikbal ümitlerinden uzak bırakılmış olan bu günkü teşkilât ve elemanlarla vâ
sıl olmak istediğimiz neticeleri elde etmiye imkân yoktur. Nahiye müdürlerini hedef ittihaz et-
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ligimiz gayeyi istihsale kabiliyet verecek salâhiyetlerle mücehhez kılmağa ihtiyaç, bulunduğu gi
bi kendilerini meslekî ve şahsi evsaf bakımından verilecek vazife ve salâhiyetleri iyi yapıp kulla
nabilecek bir surette yetiştirmek gerekli bulunmaktadır, tşte bu ihtiyaç ve esaslar gözönünde 
bulundurularak bu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam 
usullerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1700 sayılı Dahiliye memur
ları kanununun sair hükümleri mahfuz kalmak 
üzere nahiye müdürlerinin tâyin ve istihdam 
şekilleri bu kanun hükümlerine tabidir. 

MADDE 2. — Nahiye müdürü olabilmek 
için liseden mezun olmak veya orta ve muadili 
mekteplerden mezun olup açılacak kabul imti
hanında muvaffak olmak, fiili askerlik hizme
tini bitirmek, yağı 29 u geçmemiş olmak, vü
cutça her türlü hastalıklardan âri ve memleke
tin her ikliminde vazife görmeğe kabiliyetli 
oldukları vilâyet merkezlerindeki hastaneler 
heyeti sıhhiyelerince tasdik edilmek ve şahsi 
ahlâk ve durumlarından ötürü herhangi bir su
retle fena şöhreti olmadığı usulen tahakkuk 
etmek ve evli bulunmak lâzımdır. 

Orta mektep mezunlarından Nahiye mü
dürlüğüne tâyin edilecekler 3656 sayılı kanun 
hükümlerine göre müstahak oldukları derece 
maaşmı alırlar. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı vasıf
lan haiz olanlar namzet olarak nahiye müdür
lüğü ile vekâletin merkez ve vilâyetler teşkilâ
tında bir memuriyete tâyin olunarak altı ay 
müddetle buralarda bir staj devresine tabi tu
tulurlar. Stajda nahiye müdürlüğü için lü
zumlu vasıflar bakımından kifayetleri vekâlet 
veya vilâyetler tarafından tasdik edilenler Da
hiliye Vekâletince açılacak bir kursa iştirak 
ettirilirler. Bu kursu da muvaffakiyetle biti
renler nahiye müdürlüklerine katı surete ka
bul ve tâyin olunurlar. Kurs müddeti bir sene
dir. 

Stajı bitirip kursta muvaffak olmıyanlarm 
alâkaları kesilir. 

MADDE 4. — Nahiye müdürlüğü 20, 25, 30, 
35, 40, 50, 60 lira maaşlı olmak üzere yedi sı
nıftır. 35 lira ile ondan yukarı derecelerin her 
ikisinde müddetlerini bitirenler üri aylık bir 
kurs görüp ehliyetleri tasdik edilmek suretiyle 
terfi edebilirler. 

MADDE 5. — Nahiye müdürleri Vekâle
tin merkez ve vilâyetler kadrolarmdaM diğer 
memuriyetlerle hususi idare ve belediyelerin 
kadrolarmdaM maaşlı memuriyetlere ve ora
lardan tekrar nahiye müdürlüklerine nakil ve 
terfi suretiyle tâyin edilirler. 

MADDE 6. — Nahiye müdürlerinin vekâle
tin merkez ve vilâyetler teşkilatındaki staj za
manlarında tabi olacakları usuller ile kurs prog
ramları Dahiliye Vekâletince tanzim olunur. 

MUVAKKAT MADDE — İşbu kanun neşri 
tarihinde vekâletin merkez ve vilâyetler teşki
lâtında müstahdem memurlar ile nahiye müdür
lerinden lise veya orta mektep mezunu olupta 
ikinci maddede yazılı sıhhi şartları haiz olduk
ları vilâyet merkezlerindeki hastaneler sıhhi he
yetlerince tasdik edilenler dahi kursa tabi tutu
larak muvaffak oldukları takdirde bu kanun 
hükümlerinden istifade ederler. 

MADDE 7. — Nahiye müdürlerinin tâyin su
reti hakkında 2270 sayılı kanun ile (1700) sa
yılı Dahiliye memurları kanununun 4089 numa
ralı kanunla değiştirilen üçüncü maddesindeki 
maiyet memurlarının nahiye müdürlüklerinde 
istihdamlarını tecviz eden hüküm mahfuz kal
mak şartiyle, bu kanuna muhalif hükümler kal
dırılmıştır. 
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MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

9 - 1 -1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. İla. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağrah 

îk.T. 
Sırrı Day 

ZT. V. 
Muhlis Erkmen 

Mü. V. 
F. Engin 

Ti. V. 
M.Ök men 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 57 
Esas No. 1/743,744 

31. 1. 1942 

Yüksek Eeisliğe 

Nahiye teşkil ve idaresi ve nahiye müdürleri
nin intihap ve istihdam usullleri hakkında Dahi
liye vekilliğince hazırlanan ve 12. I. 1942 tarih 
ve 6/168 ve 6/169 sayılı Başvekâlet tezkereleriy
le Yüksek Meclise sunulan iki kanun lâyihası en
cümenimize havale buyurulmakla Dahiliye Veki
li Fayık öztrak ve Maliye vekili Fuad Ağralı ha
zır oldukları halde ve mevzudaki beraberlik ve 
hükümlerdeki birbirini tamamlayıcı vasıflar ge
reğince her iki lâyiha birleştirilmek suretiyle mü
talâa ve tetkik olundu. 

Mucip sebeplere ve Hükümetten alman şifa
hi izahata göre lâyihanın mühim bir ihtiyacı kar
şılamakta olduğu anlaşılmış ve yukarıda da zik-
redüdiği üzere aynı mevzua taallûku itibariyle 
her iki lâyihanın birleştirilerek, unvanının köy 
kanununda olduğu gibi kısaca (Nahiye kanunu) 
olması muvafık görülmüştür. 

Birinci ve ikinci maddeler ufak birer tashih 
ile aynen kabul edilmiş, üçüncü maddede Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekilliğince hazırlanmakta 
olan teşkilât kanunu lâyihasında nahiyelerde de 
doktor bulundurulması esasının kabul olunduğu 
gözönüne alınarak maddeye (hekim) kelimesi ilâ
ve edilmiş ve bazı nahiyelerde emniyet teşkilâtı 
bulunabileceği düşünülerek karakol komutanın
dan evvel polis komiseri veya memuru kelimele
ri üâve edilmiştir. Nahiye teşkilâtının esaslı un
surları bunlar olabileceği mütalâa edildiği için 
hissedilecek lüzum ve ihtiyaca ve bütçe imkân
larına göre memur kullanılmasına imkân vermek 

üzere (lüzum görülen ve kanunlarına göre tâyin 
edilen sair memurlar) diye bir hüküm konulma
sı tercih edilmiştir. 

Dördüncü maddede eksik görülen müzakere 
nisabı belirtilmiştir. 

Hükümetin teklif ettiği (Nahiye müdürleri
nin tâyin ve istihdamları hakkındaki lâyiha) bir
leştirilmiş şekilde ikinci fasıl olarak mütalâa ve 
tesbit edilmiştir. 

Altmcı maddede: Orta mektep ve muadili me
zunlarının alınmasını tecviz eden fıkradan evvel 
(lise mezunu bulunmadığı takdirde) kaydımn ilâ
vesi lüzumlu görülmüştür. 

Sekizinci maddede: Hükümetin dördnücü 
maddesinin son fıkrasından nahiye müdürlerinin 
her iki derecede bir kursa tabi tutulmak sure
tiyle terfi ettirilmeleri maksadının güdüldüğü 
anlaşılarak madde bu mânayı ifade edecek şekle 
konulmuştur. 

On dördüncü maddede: (Müracaatı) kelimesi 
yerine (itirazı) denilmiştir. 

On beşinci maddede: Nahiye müdürlerinin ad
li zabıta vazifesi tâyin edilirken kullanılan 
(lüzum gördükleri) tâbirinin yeri değiştirilmek 
suretiyle maksadın yanlış anlaşılması ihtimali 
bertaraf edilmiştir. 

On altıncı maddede: Hükümetin on birinci 
maddesinde bahsi geçen (beş bin nüfus) kaydı 
kaldırılarak bunun takdire bırakılması daha uy
gun sayılmıştır. 

On sekizinci maddede: Hükümetin on üçüncü 
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maddesinin (f) fıkrasında narh konulacak mad
deler arasına köylüler için ehemmiyeti aşikâr 
olan tuzun da ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Yirmi bir ve yirmi ikinci maddelerde ufak ke
lime değişikliği vardır. 

Yirmi dördüncü maddeye (mazereti olmadığı 
halde) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Yirmi beşinci maddede: Hükümetin teklifinde 
yirmi ve yirmi birinci maddeleri teşkil eden ve 
kazai heyette bulunmaları caiz görülmiyen aza
ya taallûk eden hükümler münasebetleri bakı
mından bir maddede toplanmış ve bu suretle ay
rılacak azanın yerleri doldurularak heyetin ta
mamlanması için bir fıkra eklenmiştir. 

Lâyihanın Adliye encümenine de tevdiinin 
talep olunacağı müzakere sırasında Dahiliye ve
kili tarafından beyan edildiği cihetle nahiye mec
lisinin kazai vazifelerine taallûk eden hükümle
rin esaslı surette incelenmesi mezkûr encümene 
bırakılmıştır. 

Nahiye meclisinin idari ve kazai vazifeleri 
burada bittiği için mütebaki maddelerin altın
cı fasıl olarak ve müteferrik hükümler unvanı 
altında toplanması münasip görülmüştür. 

Muvakkat birinci maddeye (Reisicumhurun 
tasdikiyle) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Muvakkat ikinci maddeye yeni teşkilât ya
pılıncaya kadar bu günkü kadroların cari olma
sını temin edecek bir kaydın ilâvesi zaruri ad
dedilmiştir. 

Muvakkat üçüncü maddede halen müstah
dem olanların yeni şeraite intibakları hakkın
daki hükümde bunun ihtiyari mahiyetini teba

rüz ettirmek üzere (istiyenler) denilmiştir. 
Her iki lâyihada lâğvedilen kanunlara ait 

hükümler encümenin yirmi sekizinci maddesin
de birleştirilmiş ve bu kanunda sarahat olmıyan 
yerlerde Dahiliye memurları hakkındaki 1700 
sayılı kanunun hükümleri tatbik edileceğine 
dair bir kayıt konmasında fayda mülâhaza edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi yukarıda arze-
dilen değişikliklerle kabul edilerek havalesine 
göre Dahiliye encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. 
Çorum Kastamonu 

/ . Eker T 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Bursa 
Nevzad Ayaş 
Gümüşane 

Bu. M. M. 
Samsun 

. Coşkayı M. Ali Yörüker 

Afyon K. 
Ş. Raşit ffatipoğlu 

Bursa Bursa 
Fazlı Güleç Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
D. Sakarya Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 

Kayseri 
F. Baysal 
Konya 

R. Türel M 
Muş 

Ş. Ataman 
Sivas 

Remzi Çiner 

Kayseri 
S. TL Ürgüblü 

Maraş 
T. Bozdoğan 

Muğla 
H. Kitabet 

Yozgad 
A. Sungur 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 
S. îçöz 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/743 

744 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

9 . IV . 1942 

Nahiye teşkil ve idaresi hakkında Dahiliye 
vekâletince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyeti 
nin 9 . 1 . 1942 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının Büt
çe encümeni mazbatasiyle birlikte Encümeni

mize de havale ve tevdi buyurulması üzerine 
ihtiva eylemekte olduğu hükümler Dahiliye ve
kili Fayık Öztrak ve Adliye vekâletinin sahv 
hiyelli mümessili huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu: 
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Zikri geçen lâyihanın Büt,çe encümeninde 

tetkiki sırasında Başvekâletin 6/168 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulmuş olan «Na 
hiye müdürlerinin intihap ve istihdam usulleri 
hakkındaki» kanun lâyihası hükümleriyle alâ
kalı ve her iki lâyihanın birbirini tamamlayıcı 
mahiyette olduğu nazara alınarak birleştirildiği 
görülmüş ve bu itibarla Encümenimizdeki tet-
kikat Hükümet teklifini hemen aynen kabul 
etmiş olan Bütçe encümeni metni üzerinde ce
reyan eylemiştir. 

Hükümet mucip sebeplerinde izah edildiği 
üzere mülki taksimatın ilk kademesi olan nahiye 
teşkilâtını takviye ve tamim maksadiyle hazır
lanmış olan lâyiha bilhassa köy kalkınmasını 
da ihzar ve temin edici çok faydalı tedbirleri 
ihtiva etmesi itibariyle esaslı bir ihtiyacı kar
şılar mahiyette görülerek maddelerin ayrı ayrı 
müzakeresine geçilmiştir. 

Her iki lâyihanın idari teşkilât ve salâhiyet
lere taallûk eden hükümleri esas itibariyle yerin
de ve isabetli olduğu müşahede edilmekle bera
ber bu mevzuda daha ziyade ihtisası olan Da
hiliye encümeninin nazarı tetkikinden geçe
ceği cihetle bu cümleden olan 1 - 1 9 neu ve 27 

den sonra olan maddeler Hükümetin tesbit etmiş 
olduğu şekilde kabul edilerek müzakereler daha 
ziyade nahiye meclislerinin kazai vazifelerinden 
bahis olan kısımları üzerinde cereyan etmiştir. 

Nahiye müdürlerinin vekâletin merkez ve 
vilâyetler kadrolarındaki diğer memuriyetlerle 
hususi idare ve belediyelerin maaşlı memuriyet
lerine ve oralardan tekrar nahiye müdürlükle
rine nakil ve terfi suretiyle tâyin edileceklerine 
dair olan 9 ncu maddede yapılan değişiklik bu
nun vekâlet için bir mecburiyet değil kadro ve 
icaplarına göre kullanılacak bir salâhiyet ola
rak tesbitine matuftur. Nahiye meclislerinin 
salâhiyetleri dışmda veya kanun ve nizamname
lere aykırı olarak ittihaz edecekleri idari karar
lar aleyhine nahiye müdürü veya alâkalılar 
tarafından yapılacak itirazların vilâyete bağlı 
nahiyeler, vilâyet idare heyeti, kazaya bağlı na
hiyelerde kaza idare heyetinde tetkik edilmesini 
temin için Bütçe encümeninin 14 ncü maddesine 

bu yolda bir vuzuh verilerek tanzimi muvafık 
görülmüştür. 

Bütçe encümeninin 19 ncu maddesi (A) ben
dini teşkil eden (Hükümet teklifinin 14 ncü 
maddesinin (A) bendi) vilâyetler idaresi kanu

nunun 68 nci maddesine mütenazır olarak ye
ni baştan tanzim edilmiştir. 

Bütçe encümeninin 15 nci (Hükümet teklifi
nin 10 ncu maddesine) gelince : Encümenimiz 
nahiye müdürlerinin Cumhuriyet müddeiumu-
lerinin işe el koyuncaya kadar Ceza usulü muha
kemeleri kanunu mucibince tahkik salahiyetinin 
tanınmasını faydalı bir hüküm olarak telâkki 
eder. Ancak bunun Hükümet teklifinde de yazılı 
olduğu veçhile Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 154 ncü maddesiyle birlikte ve onunla 
mürtebit olarak tetkiki zaruridir. Bu hususta en
cümenimizde beyan ve izah olunan bir mütalâaya 
göre nahiye müdürlerine tanınan bu salâhiye
tin metinde olduğu gibi lüzum gördükleri ahva
le inhisar ettirilmiyerek umumî ve şâmil olarak 
tesbiti keyfiyetinin gerek idare ve gerek adliye 
bakımından daha faydalı olacağı reyinde bulu
nulmuştur. Bütçe encümeninin bu mevzua taal
lûk eden 15 nci maddesi bu sebeple bir muhalif 
reye karşı ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Nahiye meclislerinin kazai vazifeleri encüme
nimizin üzerinde ehemmiyetle durduğu mevzular
dan birini teşkil eder. (30) maddeden ibaret olan 
lâyihanın encümenimizde (51) madde olarak 
tanzim ve tesbit edilmiş olması nahiye meclisle
rinin hukuk işlerindeki dâvaları rüyet ve kara
ra bağlamak hususunda takip edecekleri usule mü
teallik (21) maddenin ilâvesinden mütevellittir. 
Filvaki köy halkı için oldukça mühim bir kıymet 
ifade eden (50) liraya kadar olan dâvalarda ta
kip edilecek ususle dair olan 7 madde bir dâva
nın görülüş tarzında takibi zaruri olan kaide
lerin pek az bir miktarını ihtiva etmekte idi. 
Şu cihette tebarüz ettirilmelidir ki Encümeni
mizin tanzim ve ilâve etmiş olduğu maddeler 
dahi bu dâvalarda hudüsü mümkün bütün hâdi
seleri karşılayacak hükümleri ihtiva etmemekte 
bu bakımdan lâyiha zaruri olarak nakıs ye na
tamam kalmaktadır. Aksi takdirde yüzlerce 
maddeye baliğ olan usul hükümlerinin lâyiha
ya derci bu dâvaları nahiye meclislerinde 
gördürülmesinde takip edilen gayeyi izale edici 
bir mahiyet alırdı. Kazai vazifelerden bahis 
olan faslın tesbitinde köy kanununun bu hususa 
taallûk eden hükümlerine geniş mikyasta yer 
verilmiştir. Çünkü lâyihanın derpiş ettiği teş
kilât yapıldıkça ihtiyar meclislerinin kaza va
zifeleri artık nahiye meclislerine intikal et
miş olacaktır. Bu cihetin encümende müzake-
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resi sırasında ihtiyar meclislerinin Köy kanu
nunun 49 ncu maddesinde yazılı 10 liraya kadar 
dâvalara bakmak salâhiyetinin ifası ve ida
mesi yolunda dermeyan edilen bir teklif iki 
muhalif reye karşı (Feridun Fikri Düşünsel Bin 
gol, Asım Tümer Manisa) ekseriyetle kabule 
şayan görülmemiştir. Encümenimizde uzun mü
nakaşaları mucip olan bir cihette nahiye meclis
lerinin miktar ve kıymeti on beş liraya kadar 
olan dâvaları sureti katiyede halledip edeme
mesi ve itiraz yoluyla Sulh mahkemesine arze-
dilecek dâvaların temyiz edilip edilememesi kev-
fiyeti olmuştur. Encümende beyan ve izah olu
nan bir mütalâaya nahiye meclislerine ta
nınmış olan kaza salâhiyetinin maksadı 
temin edici bir şekilde ifa ve isti
mali vereceği kararların kazai murakabeye 
tabi tutulabiliri esiyle mümkündür. Aksi hal ge
rek idare ve gerek adli bakımdan bir çok mah
zurları tevlit edecek mahiyettedir. Nahiye mec
lislerini teşkil eden azaların gerek tahsil seviye
leri ve gerek kendilerine kaza vazifesi tevdi edi
lenlerde aranması lâzımgelen evsaf bakımından 
böyle bir murakabeye tabi tutulmaları zaruri
dir. Maksat işin süratle ve basit bir şekilde halli 
olduğuna göre sulh mahkemesine yapılacak 
itirazın çok seri ve basit bir usule tabi tutulması 
mümkündür. Bu mülâhazalara binaen nahiye 
meclislerine 15 liraya kadar olan dâvaları dahi 
kabili itiraz olması yolunda yapılan bir teklif 
yedi muhalif reye karşı (Numan Aksoy Antal
ya, Atıf Akgüç Bursa, Abidin Binkaya Kasta
monu, Asım Tümer Manisa, Sıtkı Atanç Tokad, 
Faik Ahmed Barutçu Trabzon, Şinasi Devrin 
Zonguldak) ekseriyetle kabul edilmemiştir. Mik
tar ve kıymeti on beş liradan yukarı olan dâva
lara yapılan itirazlar sulh mahkemesinde katî 
olarak karara bağlanacaktır. Halbuki sulh 
mahkemelerinin miktar ve kıymeti 25 liradan 

yukarı hüküm ve kararları temyize tabi olduğu
na göre ihtiyar meclislerine intikal eden dâva
ların bu yoldan mahrum edilmesi encümenimiz
de dermeyan edilen bir mütalâaya göre şehirli
ye tanınmış olan bir teminatın köylüye tanın
mamasına müncer olur. Ekseriyet reyine göre 
köylünün bu çeşit dâvaları da iki merhaleden 
geçeceğine ve esas maksadın imkân nisbetinde 
sürat ve basitliği teminden ibaret olmasına 
mebni sulh mahkemesinde itlrazen tetkik 
edilecek kararların kabili temyiz olmama
sı icabeder. Bu itibarla metnin kırk bi
rinci maddede yazılı şekilde tesbitine ye
di muhalif reye karşı (Numan Aksoy Antalya, 
Atıf Akgüç Bursa, Reşid özsoy Kayseri, Abidin 
Binkaya Kastamono, Asım Tümer Manisa, Sıtkı 
Atanç Tokad, Faik A. Barutçu Trabzon) ekse
riyetle karar verilmiştir. Bundan başka yapılan 
değişiklikler nahiye meclislerinin verecekleri ka
rarlar üzerine alâkalılardan alınacak paraların 
nahiye müdürü tarafından muhafazalına ve Köy 
kanununun mer'iyette kalan maddelerinin yal
nız lâyihayı alâkalandıran hususlarda tatbik edil
memesine dair olan (47) nci (48) nci maddelere 
taallûk eder. Görülecek dâvalardaki yemin for
mülü Hukuk usulü muhakemeleri kanunundan 
iktibas edilmiştir. 

Havalesi veçhile Dahiliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antayla Balıkesir Bursa 
AT. AJcsay O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
AMdin Binkaya R. özsoy Salâh Yargı 

Manisa Rize Trabzon 
Asım Tümer Dr. Saim Ali Dilemre F. Barutçu 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 27. IV. 1942 
Esas No. 1/743, 1/744 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Nahiye teşkil ve idaresi ve nahiye müdürle
rinin intihap ve istihdam usulleri hakkında Da
hiliye vekilliğince hazırlanarak icra Vekilleri 
Heyetinin 9. I. 1942 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaşan kanun lâyihaları Büt
çe ve Adliye encümenleri mazbatalariyle birlik
te havale edilmiş bulunduğu encümenimizde Da
hiliye vekili hazır olduğu halde okundu. 

Nahiye teşkil ve idaresiyle nahiye müdürle
rinin intihap ve istihdam usulleri hakkındaki 
iki kanun lâyihası; ihtiva ettikleri hükümlerin 
nahiye çerçevesi içinde birbirini tamamlayıcı ma
hiyette bulunmasından dolayı Bütçe encüme
nince «Nahiye kanunu lâyihası» başlığı altında 
birleştirilmiş olmaları muvafık görülerek Adli
ye encümeninin tadil ve ilaveleriyle birlikte Büt
çe encümeni metni müzakereye esas tutulmuş ve 
Dahiliye vekili Fayık Öztrak lâyihanın umumî 
hatları üzerinde etraflı izahat verdikten sonra 
konuşulmuştur. 

idare teşkilâtı kademesinin küçük bir cüz'ü 
olan vo fakat umumî bir bünye üzerindeki tesir
leri bakımından büyük bir ehemmiyet atfedil
mesi gereken Nahiye kanunu, Hükümeti köylü
yü halkın ayaklarına kadar yaklaştırmakta ve 
köylü işlerinin daha kolaylıkla ve süratle kendi 
aralarında gördürülmesine yaramakta bulunma
sı itibariyle büyük bir ihtiyaca mümkün mer
tebe cevap veren bu kanun lâyihasını encümeni
miz şükranla karşılamıştır. 

Asırlardanberi ihmal edilmiş kalmış olan köy
lülere kendi muhitlerinde bünyelerine oldukça 
uygun salâhiyetlerle kalkınma ve yükselme im
kânlarını hazırlıyan Köy kanununu tatbik mev
kiine çıkaran Cumhuriyet Hükümeti, başlıca da
yandığı esaslardan biri olan halkçılık vasfını, na
hiye kanununu da çıkarmakla filiyat sahasında 
tamamlamak ve belirtmek yolunda hayırlı ve 
kuvvetli bir adım daha atmış bulunuyor. 

Köy kanunu; köylerde kalkınma yolunda 
gereken tedbirleri kendi sınırları içinde al
makta köylülere bir çok salâhiyetler vermiş ol--

inakla beraber köyler arasında bir veya bir 
çok köyleri müşterek olarak ilgilendiren ve 
birlikte çalışmalarını istilzam eden hizmetle
rin bir istikamette yürütülmesini tanzim ve te
min edebilecek ve köylüleri bu hizmetler üze
rinde birleştirmeği kolaylaştıracak kanuni hü
küm ve müeyyideler açık ve bir noksan ola
rak kalmıştı. İşte Nahiye kanunu bu cihet
leri de, nahiye müdürlerinin reisliği altında top
lanan ve âzası nahiyeye bağlı köylerin muh
tarlarından ve varsa nahiye sınırı içindeki be
lediye reislerinden mürekkep bir nahiye mec
lisi ile, temin etmektedir. Bu suretle şimdiki
lerine nisbetle daha çok dar bir saha ve hudut 
içinde yeniden kurulacak nahiyeler, hem köy
ler arasındaki işleri düzenine koymuş ve 
hem de Köy kanunun hükümlerinin köyler
de daha çok yakın ve müessir bir murakabe 
yolu ile tatbikini temin etmiş olacaktır. 

Atılan bu adımda göze çarpan esaslı bir cihet 
de, kanunun verdiği bütün salâhiyetlerin ve 
vazifelerin yürütülmesini elinde toplıyan na
hiye müdürlerine esaslı ve oldukça cazip bir 
meslek yolunu açmış bulunmasıdır. Kanun 
lâyihasında; nahiye müdürlerinin istikballerini 
ve refahlarını oldukça temin eden ve yetişti
rilmelerini esaslı usullere bağlıyan hüküm
ler bulunmamış olsaydı ortada bir boşluk 
kalacak ve belki de kanunun tatbikinden bek
lenen faydaları asgarî bir hadde indirmiş ola
caktı. Ve binnetice kanunun ihtiyaçlarımıza 
uygun bulunmadığı veya köylüler seviyesinin 
kanuni tatbika müsait olgunluğa erişememiş 
oldukları gibi kanaatlerin husulüne meydan 
açmış bulunacaktı. Nitekim Köy kanununun, 
tatbikini temin edecek öğretici mahiyeti haiz 
bir teftiş ve murakabe usul ve teşkilâtının nok
sanlığı yüzünden köylerde tamamiyle veya kıs
men tatbik edilememiş olması da az çok böyle 
bir kanaatin hâsıl olmasına sebep olmuştur. 
Halbu ki, köylülerimizin kabiliyet ve zekâları, 
bilgi noksanlığını oldukça telâfi edebilecek ka-
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dar kuvvetli ve verimlidir. 
Yeniden kurulacak nahiye hudutlarının, 

müdürün bir ve nihayet iki gün içinde bütün 
nahiye köylerini dolaşıp tetkik edebilmesine im
kân verecek kadar dar tutulması lüzumu öne 
sürülmüştür. Dahiliye vekili şimdilik ancak 
merkeze on beş kilometreden uzak düşmiyecek 
köyleri ihtiva edecek nahiyeler kurulabilmesine 
imkân bulunabilmiş olduğunu ve bu dairede ya
pılacak teşkilâtın yalnız Dahiliye vekâleti büt
çesine iki buçuk milyon liraya mal olacağını ifa
de etmiş ve bu teşkilâtın daha çok fazlaya mal 
olsa dahi karşılığını ziyadesiyle ödeyecek ka
dar semereli olduğu tebarüz ettirmiş ve bu sadet 
üzerinde daha fazla durulmamıştır. 

Nahiyelerde nüfus ve tapu memurlarının da 
bulundurulması bazı arkadaşlar tarafından talep 
edilmiş ise de kanunda, lüzum görülen nahiye
lerde Dahiliye vekilinin tensibiyle nüfus mua
melâtının nahiye kâtiplerine gördürül ehil mesi kay 
di mevcut bulunmuş ve nahiyeler lüzumu dere
cede takviye edilmediği müddetçe tapu -işleri
nin şimdilik daha kuvvetli bir murakabe altında 
bulunduğu kaza merkezlerinde kalması daha 
doğru görülmüştür. 

Nahiyelerin ayrıca birer bütçeye sahip olma
ları hakkında da görüşülmüştür; fakat nahiye 
meclislerine köy bütçelerini müşterek işler ba
kımından tetkik hakkı verilmiş ve köy bütçe
lerinin nahiye meclislerinde tetkikinden sonra 
tasdiki salâhiyeti de nahiye müdürlerine bıra
kılmış ve bu kayıtların maksadı şimdilik temine 
kâfi görülmüş olmasına binaen nahiyeler için 
ayrı bir bütçeye lüzum görülmemiştir. 

Bundan sonra kanunun umumî heyeti esas 
bakımından kabul edilmiş ve maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Madde 1. — Teşkilâtı esasiye kanununun 
89 ncu maddesine uyulmuş olmak için madde
den çiftlikler kelimesi kaldırılmak ve vilâyet 
idaresi kanununun ikinci maddesinin 4025 sa
yılı kanunla değiştirildiği kaydı ilâve edilmek 
suretiyle Bütçe encümeni maddesi kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu madde ile Nahiye müdürleri 
tâyinininde merkeze alınması vali ve kaymakam
ların müdürler üzerindeki otoritesini zâfa uğ
ratacağı iddia edilmiştir. Nahiye müdürlüğü
nü bir meslek olarak kabul edince tâyininin 
vekâlet elinde bulunması zaruri görülmüştür. 

Ve ancak tâyinleri vekâletlere ait olan memur
lara karşı gerek valilerin ve gerek daireleri 
âmirlerinin, azalması ile çok zararı görülen, 
nüfuzlarını takviye etmekte istical gösterilmesi 
zarureti de ehemmiyetle tebarüz ettirilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede Nahiye meclisinin 
âzası dörtten az olursa nahiye mmtakasmdaki 
müntehibi sanilerin noksan azayı aralarından 
seçmesi, uygun görülmiyerek bu noksanin Be
lediye Reisi ile köy muhtarlarının bir arada 
toplanarak münasiplerini seçmeleri sure
tiyle kapatılması kararlaştırılmış ve madde 
daha açık yazılarak kabul olunmuştur. 

Madde 5. — Nahiye müdürleri için yapıla
cak evlerin inşasında Devlet bütçesinden de 
yardım yapılması ve evlerin iyi halde muhafa-
zalariyle tamirleri için muktazi masrafların 
ayni membalardan temin edilmesi kayıtlarının 
ilâvesiyle madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu maddede - 29 - olarak gös
terilen yaş haddi otuza çıkarılmak ve her vasıta 
ile dolaşmağa kabiliyetli bulunmak kayıtlariyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde üzerinde uzunca ce
reyan eden müzakerelerden sonra gerek nam
zetlik devresinde kifayeti tasdik edilmiyenlerin 
ve gerek namzetliğini bitiripte kursta muvaffak 
olamıyanlardan, nahiye müdürlüğü için lüzum
lu görülen evsafı haiz ve kursta da muvaffak 
olamamalarından dolayı, vekâletin diğer teşki
lâtında istihdamlarına mâni olabilecek kusurları 
bulunmadıkça vekâletle alâkalarının katî surette 
kesilmesi muvafık görülmemiş ve vekâletin di
ğer teşkilâtında istihdam edilebilmelerine im
kân bırakabilmek üzere bu gibilerin yalnız nahi
ye müdürlüğü yolundan alâkalarının kesileceği 
tasrih edilerek ve madde daha vazıh bir surette 
yazılarak kabul edilmiştir. 

Kurs programlarının Dahiliye vekâletince 
tanzim edileceğini gösteren 10 ncu madde kaldı
rılarak bu maddenin 2 nci fıkrasına programın 
vekâletçe tanzim edileceği bir fıkra olarak ilâ
ve edilmiştir. 

Madde 8. — Halen istihdam edilmekte olup 
bu kanun hükümlerine göre kursa alınamıyan 
nahiye müdürlerinin Teadül kanunu mucibince 
35 liraya kadar maaşa yükselebilmeleri imkânı 
mevcut bulunduğu için bu maddenin 30 lira ile 
daha yukarı derecelere terfi edebilmek üzere 
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her ıkı derecede bir, iki aylık kurs görüp ehli
yetini tasdik ettirebilmeleri şartı, mevcut nahiye 
müdürlerinin 85 lira maaşı alabilmeleri hakkın
daki haklarını ihlâl eder mahiyette görüldüğün
den her iki terfi derecesinde bir kursa tabi olma 
kaydının 35 liradan başlaması daha uygun gö
rülmüş ve madde bu tadile göre yazılarak ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu maddeye köy bütçelerinin 
tasdiki salâhiyeti nahiye müdürlerine tevdi edil
mekte ise de bütçeler üzerinde müdür ile muh
tar ve ihtiyar heyeti arasında, tasdik edilme
mekten ve ihtiyar heyetinin de eski kararlarında 
ısrar etmekten dolayı çıkabilecek ihtilâfların su
reti halline dair bir kayıt bulunmamış olması 
noksan görülerek böyle bir ihtilâf zuhur ettiği 
takdirde her iki tarafın itiraz yoluyla kayma
kamlığa veya merkez kazasına bağlı nahiyeler
de vilâyete müracaat edebileceği ve kaymakam
lık veya vilâyet tarafından ihtilâfın tetkiki ile 
verilecek karara her iki tarafın mutavaat edece
ği lüzumunu gösterir kayıtların ilâvesi suretiyle 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanuna göre hükmedilen 
para cezalarının ve kazai kararların infazı do-
layısiyle tahsil olunacak paraların ve 2503 sa
yılı Adliye harç tarifesi kanunu mucibince alı
nacak kaydiye ve harçların sahiplerine veya 
ait olduğu idarlere teslimine kadar nezdinde 
saklanacak olan mükeffel veznedar ve mutemet 
nahiye kâtiplerinin bu husustaki vazifelerine 
nahiye müdürlerinin hususi dikkatini çekmek 
ve dikkatsizliği takdirinde mesul tutulmak kay
dırın ilâvesinde encümenimizce fayda görülmüş 
ve maddeye son bir fıkra olarak ilâve edil
miştir. 

Madde 17. — Bu maddede nahiye meclisi ka
rarları aleyhine vukubulacak itirazlar için bir 
müddet tâyin edilmesi lüzumlu görülmüş ve bu 
mühletin on beş gönden ibaret olması kararlaş
tırılmış ve nahiye meclislerince ittihaz olunupta 
bir teftiş neticesinde kanunlara ve nizamname
lere aykırı bulunduğu anlaşılacak kararların 
tatbikmdan nahiye müdürleri mesul bulunmak
la beraber usulü dairesinde ittihaz edilen bir 
kararın mafevk idare heyetleri tarafından iptal 
edilmesi lâzımgeleceğine göre bu maksadı temin 
edecek şekilde bir fıkra ilâvesiyle yazılan mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Nahiye meclislerinin; bu ka

nun hükümlerine göre tâyin olunan vazife ve 
mükellefiyetleri yapmıyanlar hakkında hususi 
kanunlarında muayyen cezalar bulunmadığı tak
dirde beş liraya kadar verebilecekleri gösterilen 
ceza haddinin ahval ve şeriti hazıraya ve mü
masili meclislere verilen salâhiyetlere göre 10 
liraya çıkarılması muvafık görülerek madde bu 
tadille kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 3. — Bu kanun hükümleri
nin, bu kanuna göre yeniden kurulacak nahiye
lerde tatbiki Hükümetçe iltizam edilmiş oldu
ğundan halen mevcut eski nahiyelerde 1426 sa
yılı kanun hükümleri ve bu nahiyelere bağlı köy
lerde de 442 sayılı kanun hükümleri cari ola
cağının ayrı muvakkat bir madde ile tasrihine 
lüzum görülmüştür. 

Madde 49. — Muvakkat üçüncü maddede ar-
zedildiği veçhile bu kanuna göre yeniden veya 
mevcutları tadil suretiyle teşkil edilmiyen ha
len mevcut nahiyelerde 1426 sayılı Vilâyet idare
si kanununun 12 nci maddesinin nahiye müdür
lerinin tâyinine dair olan hükümleriyle 52 ve 
53 ve 56 ve 57 nci maddeleri hükümlerinin cari 
olması icabedeceğinden Adliye encümeninin 50 
nci maddesinin birinci fıkrası buna göre tadil 
edilerek kabul edilmiştir. 

Kanunun diğer maddeleri aşağı yukarı ay
nen kabul edilmiş olduğundan Umumî Heyette 
müzakere edilmek üzere Yüksek Keşişliğe sunul
muştur. 
Dahiliye En. Reisi Reis vekili M. M. 

Tekirdağ 
G. Uybadm 

Kâtip 
Kütahya 

Sadrı Ertem 
Antalya 

B. Kaplan 
Ç Çorum 

/. Kemal Alpsar 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 

E. Barkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Balıkesir 
T. 8. Uzay 
Erzurum 

Zeki Soydemir 
Kars 

E. özoğuz 
Maraş 

Z. Kayran 

Zonguldak 
/. E.Bozkurd 

Ankara 
Fevzi Daldal 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
İV. Elgün 

Mardin 
Edİb Ergin 

Trabzon 
8. Abonozoğlu 

Yozgad Zonguldak 
8. Korkmaz Bifat Vardar 

Köy kanunu köy ihtiyar heyetine alacak, 
ödünç para dâvalarında on liraya kadar katî 
ve elli liraya kadar da itirazı kabil olmak üze-
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re hüküm vermek salâhiyetini vermiştir. 
Demokrasi usulüne uygun olarak konan bu 
salâhiyetlerin tatbikından bugün köylü çok 
istifade etmektedir. Henüz KÖy kanununu tam 
tatbik edemeyen köyler mevcut ise de bunlar 
da yavaş yavaş buna alışmaktadırlar. Bir gün 
bütün köylerin W6y kanununu tatbikte tam 
muvaffakiyet göstereceklerinde şüphe edile
mez. 

Hal böyle olduğu halde köy idarelerine 
verilen bu adlî salâhiyetlerin kaldırılması ye
rinde olmamaktadır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Nahiye kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Teşkilât 

MADDE 1. — Nahiye, vilâyetlerin merkez 
ve mülhak kazalarına bağlı kasaba, köy, mahal
le ve çiftliklerden 1426 sayılı Vilâyet idaresi 
kanununun ikinci maddesine tevfikan teşkil 
olunur. 

Bu kasaba ve köylerin ümran, iktisat, içti
mai hayat, sıhhat, münakalât ve ziraat imkân 
ve şartları bakımından diğerlerinin üstünde 
bulunanı nahiyeye merkez yapılır. 

MADDE 2. — Nahiyelere, merkez ittihaz 
olunan kasaba veya köyün adı verilir. Şu kadar 
ki nahiye mmtakasınm coğrafi ve tarihî bir 
sanı varsa o da isim olarak verilebilir. 

MADDE 3. — Nahiye, Dahiliye vekâletince 
tâyin edilen bir müdürün idaresi altındadır. 
Nahiyelerde vali tarafından tâyin edilen bir 
veya bir kaç nahiye kâtibi ile Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti tarafından tâyin edilen he
kim veya lüzumu kadar Sıhhat memuru ve ebe 
ile lüzum görülen ve kanunlarına göre tâyin 
edilen sair memurlar ve polis komiseri veya 
memuru veya karakol komutanı bulunur. 

MADDE 4. — Nahiyelerde işbu kanunla mu
ayyen vazifeleri ifa etmek üzere nahiye müdü

rünün reisliği altında bir nahiye meclisi bulunur. 
Bu meclisin âzası nahiye dahilindeki Bele-

Bunun yerine köylerin on liraya kadar 
katiyetle hüküm vermeleri bırakılıp elli li
raya kadar olanları itiraz vukuunda nahiye 
meclislerinde katiyetle halledilmesi yerinde 
olur. Nahiye meclislerine bundan fazla olarak 
kabili itiraz olmak üzere Hükümetin teklifi 
veçhile yüz elli liraya kadar olan dâvalara da 
bakmak salâhiyeti verilmek hem halkın ve hem 
Hükümetin menfaatine daha uygun düşeceği 

kanaatindeyim. 
Tokad mebusu 

Galib Pekel 

.ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİ RÎŞİ 

Nahiye kanunu lâyihası 

BÎRÎNCl MADDE — Hükümetin birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNOÎ MADDE — Bütçe encümeninin ikin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bütçe encümeninin 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bütçe encümeninin 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 128 ) 



- t f -

DAHÎLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİRÎŞİ 

Nahiye kanunu lâyihası 

Birinci bölüm 

Teşkilât 

MADDE 1. — Nahiye, vilâyetlerin merkez 
ve mülhak kazalarına bağlı kasaba, köy ve ma
hallelerden 1426 sayılı Vilâyet idaresi kanunu
nun ikinci maddesini değiştiren 4025 sayılı ka
nun hükümlerine uyularak teşkil olunur. 

MADDE 2. — Nahiyelere, merkez yapılan 
kasaba veya köyün adı verilir. Ş^ kadar İp na
hiye mintakaşmm4jcoğtafi ve tariiiî bir sanı var
sa, o da isini olarak verilebilir. 

MADDE 3. — Nahiye, Dahiliye vekâletince 
tâyin edilen bir müdürün idaresi altındadır. 
Nahiyelerde, vali tarafından tâyin edilen bir ve
ya bir kaç nahiye kâtibi, Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti tarafından tâyin edilen hekim 
veya lüzumu kadar sıhhat memuru ve ebe ile 
başkaca lüzum görülen ve kanunlarına göre tâ
yin edilen memurlar ve polis komiser veya me
muru ve jandarma karakol komutanı bulunur. 

MADDE 4. — Şehirler sınırı dışında kurulan 
nahiyelerde, bu kanunda yazılı vazifeleri gör
mek üzere nahiye müdürünün reisliği altında 
bir nahiye meclisi bulunur. Nahiye dahilindeki 
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diye reisiyle köy muhtarlarıdır. Bunların ma
zeretleri halinde Belediye ve köy ihtiyar meclis
lerince kendi aralarında önceden seçilen yedek 
birer âza Belediye reisi veya muhtar yerine na
hiye meclisine iştirak eder. 

Meclisin âza sayısı dörtten az olduğu takdir
de dörde iblâğı için nahiye mıntakasındaki 
müntehibi saniler lüzumu kadar âza ile yedek
lerini kendi aralarından seçerler. Nahiye meclisi 
ayda bir defa içtima eder. Meclis mürettep âza 
nın yarısından bir fazlasiyle toplanır ve karar
larını mevcut azanın mutlak ekseriyetiyle verir. 
Reyler müsavi olduğu takdirde reisin bulunduğu 
tarafın reyi tercih olunur. 

MADDE 5. — Nahiye müdürlerinin ikamet
leri için karşılığı nahiyedeki belediye ve köyler
le Vilâyet hususi idaresi bütçelerinden temin olun 
mak suretiyle Dahiliye vekâletince gösterilecek 
tipte evler inşası mecburidir. Bu evlerde oturan 
nahiye müdürlerinden kira bedeli aranmaz. 

Ad. R. 

ikinci fasıl 

Nahiye müdürlerinin tâyin ve istihdamları 
usulleri 

MADDE 6. — Nahiye müdürü olabilmek için 
liseden mezun olmak (Bulunmadığı takdirde 
orta ve muadili mekteplerden mezun olup açı
lacak kabul imtihanında muvaffak olmak), fiili 
askerik hizmetini bitirmek, yaşı 29 u geçmemiş 
olmak, vücutça her türlü hastalıklardan âri ve 
memleketin her ikliminde vazife görmeğe kabi
liyetli oldukarı vilâyet merkezlerindeki hasta
neler heyeti sıhhiyelerince tasdik edilmek ve 
şahsi ahlâk ve durumlarından ötürü herhangi 
bir suretle fena şöhreti olmadığı usulen tahak
kuk etmek ve evli bulunmak lâzımdır. 

Orta mektep mezunlarından nahiye müdürlü 
güne tâyin edilecekler 3656 sayılı kanun hü
kümlerine göre müstehak oldukları derece maa
şını alırlar,. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Bütçe encümeninin 
beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Bütçe encümeninin al
tıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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belediye reisleri ile köy muhtarları bu meclisin 
âzasıdır. Meclisin birer yedek âzası bulunur. 
Yedek azalarını, belediye ve köy ihtiyar meclis
leri kendi aralarından seçer. Azadan birinin ma
zereti bulunursa yerine yedek âza meclise iştirak 
eder. 

Nahiye meclislerinin en az dört âzası bulu
nur. Bir nahiyede meclis âzası dörtten az çıkarsa 
eksik kalan azayı ve yedeklerini belediye reisi 
ve köy muhtarları bir arada toplanarak seçerler. 

Nahiye meclisi ayda bir defa mürettep aza
nın yansından bir fazlasiyle toplanır. Ve ka
rarlarını mutlak ekseriyetle verir. Reyler mü
savi olduğu takdirde reisin bulunduğu tara
fın reyi tercih olunur. 

MADDE 5. — Nahiye müdürlerinin otur
maları için, karşılığı nahiyedeki belediye ve 
köylerle vilâyet hususi idareleri bütçelerin
den temin olunmak suretiyle Dahiliye vekâ
letince gösterilecek tipte evler yapılması mec
buridir. Bu evlerin iyi halde muhafazaları 
ve tamirleri için lüzumlu görülecek masraf
larda aynı bütçelerden ödenir. Evlerin inşa
sına Devlet bütçesinden de yardım yapılır. Bu 
evlerde oturan nahiye müdürlerinden kira 
bedeli aranmaz. 

İkinci bölüm 

Nahiye müdürlerinin tâyin ve istihdamı usulleri 

MADDE 6. — Nahiye müdürü olabilmek için 
liseden mezun olmak, (Bulunmadığı takdirde 
orta ve muadili mekteplerden mezun olup açı
lacak kabul imtihanlarında muvaffak olmak), 
fiili askerlik hizmetini bitirmek, yaşı otuzu 
geçmemiş olmak, vücutça her türlü hasta
lıklardan arî ve memleketin her ikliminde va
zife görmeğe ve her vasıta ile dolaşmağa ka
biliyetli oldukları vilâyet merkezlerindeki 
hastaneler sıhhiye heyetlerince tasdik edil
mek ve şahsî ahlak ve durumlarından ötürü her 
hangi bir suretle fena bir şöhreti olmadığı usu
len tahakkuk etmek ve evli bulunmak lâzım
dır. 
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MADDE 7. — Altıncı maddede yazılı va
sıfları haiz olanlar namzet olarak nahiye mü
dürlüğü ile vekâletin merkez ve vilâyetler teş
kilâtında bir memuriyete tâyin olunarak altı ay 
müddetle buralarda bir staj devresine tabi tu
tulurlar. Stajda nahiye müdürlüğü için lüzum
lu vasıflar bakımından kifayetleri vekâlet veya 
vilâyetler tarafından tasdik edilenler Dahiliye 
vekâletince açılacak bir kursa iştirak ettirilir
ler. Bu kursu da muvaffakiyetle bitirenler na
hiye müdürlüklerine katî surette kabul ^e tâ
yin olunurlar. Kurs müddeti bir senedir. 

Stajı bitirip kursta muvaffak olmıyanlann 
alâkaları kesilir. 

MADDE 8. — Nahiye müdürlüğü 20, 25, 30, 
35, 40, 50, 60 lira maaşlı olmak üzere yedi sınıf
tır. Otuz lira ile daha yukarı derecelere terfi 
edebilmek için her iki derecede bir, iki aylık 
bir kurs görüp ehliyetini tasdik ettirmek şarttır. 

MADDE 9. — Nahiye müdürleri vekâletin 
merkez ve vilâyetler kadrolarındaki diğer me
muriyetlerle hususi idare ve belediyelerin kad
rolarındaki maaşlı memuriyetlere ve oralardan 
tekrar nahiye müdürlüklerine nakil ve terfi su
retiyle tâyin edilirler. 

MADDE 10. — Nahiye müdürlerinin vekâ
letin merkez ve vilâyetler teşkilatındaki staj 
zamanlarında tabi olacakları usullerle kurs 
programları Dahiliye vekâletince tanzim olunur. 

Üçüncü fasıl 

Nahiye müdürlerinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 11. — Nahiye müdürü, nahiyede en 
yüksek Hükümet memurudur. Nahiye dahilin
de kanun ve nizamnamelerin neşir ve ilân ve tat
bikini temin ve bunların kendisine tevdi eyledi
ği vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal ile mü
kelleftir. 

Müdür, nahiye işleri hakkında merbut bulun
duğu vali veya kaza kaymakamiyle muhabere 
ve aldığı emirleri ifa eder. 

20 — 
Ad. E. 

YEDİNCİ MADDE — Bütçe encümeninin ye
dinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bütçe encümeninin 
sekizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Nahiye müdürle
ri vekâletin merkez ve vilâyetler kadroların
daki diğer memuriyetlerle hususi idare ve bele
diyelerin kadrolarındaki maaşlı memuriyetlere 
ve oralardan tekrar nahiye müdürlüklerine na
kil ve terfi suretiyle tâyin edilebilirler. 

ONUNCU MADDE — Bütçe encümeninin 
onuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Bütçe encümeninin 
on birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Altıncı maddede yazık vasrf- I 
lan Hâiz olanlar nahiye müdürü namzedi ola
rak müdürlük maaşiyle vekaletin merkez ve 
vilâyetler teşkilâtında altı ay müddetle istih- | 
dam edilir. 

Bu müddet sonunda nahiye müdürlüğü için 
lüzumlu vasıflar bakımından kifayetleri vekâlet 
veya vilâyetler tarafından tasdik edilenler Da- ı 
hiliye vekâletince açılacak bir kursa iştirak et
tirilirler. Bu kursuda muvaffakiyetle bitirenler 
nahiye müdürlüklerine katî surette kabul ve ta
yin olunurlar. Kurs müddeti bir senedir. Prog
ramı Dahiliye vekâletince tanzim olunur. 

Gerek namzetlik devresinde kifayeti tasdik 
edilmiyenlerin ve gerek namzetliğini bitiripte 
kursta muvaffak olamıyanların nahiye müdür
lüğü yolundan alâkaları kesilir. ı 

MADDE 8. — Nahiye müdürlüğü 20, 25, 30, 
35, 40, 50, 6Q lira maaşlı olmak üzere yedi sınıf
tır. 35 lira ile daha yukan derecelere terfi ede
bilmek için her iki derecede bir, iki aylık bir-
kurş görüp ehliyetini tasdik ettirmek şarttır. 

MADDE 9. — Adliye encümeninin 9 ncu 
maddesi ayniyle, 

Üçüncü bölüm 

• Nahiye müdürlerinin vazife ve salâhiyeteri 

MADDE 10. — Bütçe encümeninin 11 nci 
madesi ayniyle. 
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MADDE 12. — Nahiyenin emniyet ve asayi
şini muhafazadan müdür mesuldür. Nahiyeye 
mürettep bütün zabıta kuvvetleri müdüre bağlı 
ve ondan aldıkları emirleri ifa ile mükellef 
olup bunlardan dolayı müdüre karşı mesul
dürler. 

MADDE 13. — Müdür, nahiyesi dahilindeki 
köyleri Köy kanunu hükümlerine göre nezaret 
ve murakabesi altında bulundurur. Köy büt
çelerini tasdik ve mezkûr kanunun tatbikini ta
kip ve temin eder. 

MADDE 14. — Nahiye meclislerinin salâhi
yet hilâfına yahut kanun ve nizamnamelere ay
kırı olarak ittihaz edecekleri idarî kararlar na
hiye müdürünün veya alâkadarların itirazı üze
rine nahiyenin merbut bulunduğu vilâyet veya 
kaza idare heyetlerince tatbik edilerek aynen 
kabul veya tadil veya iptal olunur. 

MADDE 15. — Nahiye müdürleri nahiyeleri 
dahilinde vukuuna muttali oldukları suçları 
Cumhuriyet müddeiumumisine derhal haber 
vermekle beraber bunlardan lüzum gördüklerini 
Cumhuriyet müddei umumileri doğrudan doğ
ruya veya zabıta marifetiyle işe el koyuncaya 
kadar bunları Ceza muhakemeleri usulü kanu
nuna göre tahkik ederler ve bu bapda tanzim 
edecekleri tahkikat evrakını Cumhuriyet müd
deiumumisine gönderirler. Şu kadar ki şahit
leri yeminle dinleyemezler. Bunun haricinde 
Müddeiumumilerin bütün salâhiyetlerini haiz
dirler ve bu tahkik işlerinde zabıtayı da istih
dam ederler. Nahiye müdürleri bu vazifelerini 
yaparlarken işledikleri suçlardan dolayı Caza 
muhakemeleri usulü kanununun 154 ncü mad

desi mucibince Hâkimler kanununa tevfikan za
bıta âmirlerinin tabi oldukları tahkik ve muha
keme usulüne tabidirler. 

Ad. E. 

ON ÎKÜföî MADDE — Bütçe encümeninin 
on ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bütçe encümeninin 
on üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Nahiye mec
lislerinin salâhiyetleri dışında veya kanun ve 
nizamnamelere aykırı olarak ittihaz eyledikleri 
idarî kararlar aleyhine nahiye müdürü veya 
alâkalılar, vilâyete bağlı nahiyelerde vilâyet, 
kazaya bağlı nahiyelerde kaza idare heyetlerine 
itiraz edebilirler. Bu itiraz üzerine yapılan tet-
kikat neticesinde nahiye meclisinin kararı iptal 
olunabileceği gibi aynen veya tadil edilmek su
retiyle kabul ve tasdik edilebilir. 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — Bütçe encümeni
nin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Bütçe encümeninin 12 nci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 12. — Müdür, nahiye dahilindeki 
köyleri Köy kanunu hükümlerine göre nazaret 
ve murakabesi altında bulundurur. Köy bütçe
lerini tasdik ve mezkûr kanunun tatbikim ta
kip ve temin eder. Müdür köy bütçesini tasdik 
etmiyerek muhtar ve ihtiyar heyetiyle arada 
bir ihtilâf çıkarsa her iki taraf itiraz yoluyla 
kaymakamlığa müracaat edebilir. Kaymakam, 
ihtilâfları tetkik ederek kararını verir ve iki 
tarafada tebliğ olunur. Taraflar bu karara uya
caktır. 

MADDE 13. — Bütçe encümeninin 15 nci 
maddesi ayniyle. 
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Dördüncü fasıl 

Nahiye memurlarının vazifeleri 

MADDE 16. — Nahiye kâtipleri nahiye mü
dürünün idaresi altında müdürle nahiye mecli
sine mevdu vazifelere ait her türlü yazı ve 
hesap işlerini görürler ve bundan dolayı müdü
re karşı mesuldürler. Lüzum görülen nahiyele
rin nüfus muamelâtı da Dahiliye vekâletinin 
tensibiyle nahiye kâtiplerine gördürülebilir. 

Bu kanuna göre hükmedilen para cezala-
riyle kazai mahiyette nahiye meclislerinden sâ
dır olan kararların infazı dolayısiyle tahsil olu
nacak meblâğ, malsandığına yatırılmak üzere 
(2503) sayılı Adliye harç tarifesi kanunu mu
cibince alınacak kaydiye ve harçlar sahiplerine 
veya ait oldukları idarelere teslim edilinceye ka
dar nahiyenin mesul ve mükeffel veznedar ve 
mutemedi olan nahiye kâtipleri nezdince sak
lanır. 

MADDE 17. — Nahiye memurları ve zabı
tası kanun, nizamname ve talimatnamelerin 
kendilerine verdiği vazifeleri ve nahiye müdü
rü ile meclisinin bunlara göre verdikleri emir 
ve kararları ifa ve nahiyenin inkişaf ve terak
kisi esbabını ihzar hususlarında ve kendi vazife 
çerçeveleri içinde müdüre yardım ile mükellef
tirler. 

Beşinci fasıl 

Nahiye meclisinin vazifeleri 

MADDE 18. — a) Resen veya nahiye mü
dürünün isteği ile nahiye içindeki kasaba, köy, 
çiftlik halkının ve hayvanlarının düzenini, sağ
lığını, şenliğini ve kalkınıp ilerlemesini koru
yacak ve arttıracak tedbirleri bulup teklif et
mek; 

Ad. E. 

ON ALTINO IMADDE — Nahiye kâtipleri 
nahiye müdürünün idaresi altmda müdürle na
hiye meclisine mevdu vazifelere ait her türlü 
yazı ve hesap işlerini görürler ve bundan dolayı 
müdüre karşı mesuldürler. 

Bu kanuna göre, hükmedilen para cezalariyle 
mal sandığına yatırılmak üzere 2503 sayılı Ad
liye Harç tarifesi kanunu mucibince almacak 
kâ^dfye ve harçlar; ait olduğu makamlara tes
lim edilinceye kadar nahiyenin mesul ve mükel
lef veznedar ve mutemedi olan nahiye kâtipleri 
nezdinde saklanır. 

ON YEDlNOl MADDE — âütçe encümeni
nin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Bütçe encümeni
nin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dördüncü bölüm 

Nahiye müdürlerinin vazifeleri 

MADDE 14. — Nahiye kâtipleri, nahiye mü
dürünün idaresi altmda müdürle nahiye mec
lisine verilmiş vazifelere ait her türlü yazı ve 
hesap işlerini görürler. Ve bundan dolayı mü
düre karşı mesuldürler. 

Lüzum görülen nahiyelerin nüfus muamelâtı 
da Dahiliye vekilinin tensibiyie nahiye kâtip
lerine gördürülebilir. Bu kanuna göre hükme
dilen para cezalariyle kazai mahiyette nahiye 
meclislerinden sâdır olan kararlarca infazı do-
layısiyle tahsil olunacak paralar ve mal sandığı
na yatırılmak üzere 2503 sayılı Adliye harç tari
fesi kanunu mucibince alınacak kaydiye ve harç
lar ve diğer paralar sahiplerine veya ait olduğu 
idarelere teslim veya sarfedilinceye kadar nahi
yenin mesul ve mükellef veznedar ve mutemedi 
olan nahiye kâtipleri nezdinde saklanır. Ve mal 
sandıklarına yatırılması lâzım gelen paralar 
her ay başmda kaza merkezine gönderilerek ma
liyeye teslim ettirilir. 

Nahiye müdürü, bu paraların vaktinde kaza 
mal sandıklarına veya sahiplerine teslim ettiril
mesinde ve paraların kâtip nezdinde kaldığı 
müddetçe bir yolsuzluğa meydan vermiyecek 
tedbirleri almakta dikkatli bulunmakla mükel
lef ve mesuldür. 

MADDE 15. — Bütçe encümeninin 17 nci 
maddesi aynile. 

Beşinci bölüm 

Nahiye meclisinin vazifeleri 

MADDE 16. — Nahiye meclisinin vazifeleri 
şunlardır: 

A) Nahiye sınırları içindeki kasaba, köy, 
çiftlik halkmm ve hayvanlarının düzenini, sağ
lığını şenliğini ve kalkınıp ilerlemesini koruya
cak ve arttıracak tedbirleri bulup teklif etmek; | 
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b) Kasaba ve köyleri nahiyeye bağlıyan 
telefon şebekesinin köy kanununun 12 nci mad
desindeki usulü tatbik ederek tesis ve idare et
mek; 

c) Nahiye arazisini sulayabilecek suların 
akıtılma ve dağıtılmasını düzene koymak ve 
yeniden arklar ve bentler yaptırmak; 

d) Müdür tarafından tasdikinden evvel na
hiyeye bağlı köyler bütçelerini tetkik ile bilhas
sa köylerin müşterek hizmet ve masraflarına 
taallûk eden hususat hakkında kararlar ver
mek; 

e) İhtiyar meclisince salınan salmalara vâ
ki olacak itirazları ikinci derecede tetkik ede
rek bir ay zarfında karara bağlamak; 

f) İhtikara mâni tedbir almak ve lüzumun
da ekmek; et, petrol ve tuza narh koymak ve 
müsait olan yerlerde istihlâk ve istihsal koope
ratifleri vücude getirmek; 

g) Hususi kanunlarına tevfikan küçük de
re ve çayları temizlemek ve nahiye içinde hava
yı ifsat eden su birikintileriyle küçük bataklık
ları kurutmak; 

h) Köyleri nahiye merkezine ve birbirine ve 
iskele ve istasyonlara ve umumî yollara bağla
yan mevcut yolların ıslah ve muhafazası ve 
yeniden açılmasına ihtiyaç görülen köy yolları 
için lüzumlu programların tanzimi ve nahiye 
yolları üzerindeki köprü, çeşme ve kuyuların 
hüsnü halde muhafazası ve yukarıda zikredilen 
hususlara ait mükellefiyetlerin kasaba ve köy
lerle müstakil çiftliklere tevzii; 

i) Orman kanununun emreylediği şekilde 
ağaçlandırma işlerini yapmak ve bunları koru
mak, orman ve koruma memurlarına vazifeleri
nin ifasmda lâzımgelen yardımı göstermek; 

Nahiye meclislerinin idari vazifeleri cümle-
sindendir. Bu meclislerin idari vazifelerini tes-
bit eden bir nizamname alâkadar vekâletlerle 
müştereken tanzim edilir. 

Ad. E. 
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B) Kasaba ve köyleri nahiyeye bağlıyan 
telefon şebekesini Köy kanununun 12 nci mad
desindeki usulü tatbik edrek tesis ve idare et
mek; 

C) Nahiye arazisini sulayabilecek sularm 
akıtılma ve dağıtılmasını düzene koymak ve 
yeniden arklar ve bentler yaptırmak; 

D) Nahiyeye bağlı köyler bütçelerini tet
kik ederek köylerin müşterek hizmet ve masraf -
lariyle ilgili maddeleri hakkında karar ver
dikten sonra bütçeleri nahiye müdürünün tas-
dikına sevketmek; 

E) İhtiyar meclisince salman salmalara 
vâki olacak itirazları ikinci derecede tetkik ede
rek bir ay zarfında karara bağlamak; 

F) İhtikâra mâni tedbir almak ve lüzumun
da ekmek, et, petrol ve tuza narh koymak ve 
müsait olan yerlerde istihlâk ve istihsal koope
ratifleri vücuda getirmek; 

G) Hususi kanunlarına tevfikan küçük 
dere ve. çayları temizlemek ve nahiye içinde 

havayı ifsat eden su birikintileriyle küçük batak
lıkları kurutmak; 

H) Köyleri nahiye merkezine ve birbirine 
ve iskele ve istasyonlara ve umumî yollara bağ
layan mevcut yolların ıslah ve muhafazası ve 
yeniden açılmasına ihtiyaç görülen köy yol
ları için lüzumlu programların tanzimi ve na
hiye yolları üzerindeki köprü, çeşme ve ku
yuların hüsnü halde muhafazası ve yukarıda 
zikredilen hususlara ait mükellefiyetlerin ka
saba ve köylerle müstakil çiftliklere tevzii; 

î) Orman kanununun emreylediği şekilde 
ağaçlandırma işlerini yapmak ve bunları koru
mak, orman ve koruma memurlarına vazifeleri
nin ifasmda lâzımgelen yardımı göstermek; 

Bu meclislerin idari vazifeleerinin yapılması 
tarzını gösteren bir nizamname alâkalı vekâ
letlerle birlikte tanzim olunur. 

MADDE 17. — Nahiye meclislerinin verdik
leri idari kararlar aleyhine nahiye müdürü ve
ya alâkalılar ıttıla tarihinden itibaren 15 gün 
içinde vilâyete bağlı nahiyelerde vilâyet, ka
zaya bağlı nahiyelerde kaza idare heyetlerine 
itiraz edebilirler. 

Bu itiraz üzerine yapılacak tetldkat netice
sinde nahiye meclisinin kararı iptal olunabilece-
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Kazai vazifeler 
MADDE 19. — a) Nahiye müdürü ve nahi

ye meclisi tarafından bu kanun ile diğer kanun
lara dayanılarak alınan ve tebliğ ve ilân olu
nan karar, tembih ve yasakların tatbik ve icra
sına muhalefet ve mümanaat edenlerle bu ka
rarları ve tâyin olunan vazife ve mükellefiyet
leri yapmıyanlar hakkında bir liradan beş lira
ya kadar para cezası hükmetmek; 

b) Nahiye halkı arasındaki yirmi beş lira-
lan aşağı ödünç para, menkul alım ve satımı ve 
icar ve ücret ve saireden mütevellit alacak dâ
valarına katı olarak bakmak; 

c) Yüz elli (dahil) liraya kadar aynı husus
lardan doğan dâvaları rüyet etmek; 

d) Bundan üstün değerdeki dâvalarda iki 
tarafın muvafakat ve müracaatlariyle ihtilâfı 
sulhan halleylemek; 

Nahiye meclislerinin kazai vazifesidir. 

MADDE 20. — Nahiye meclislerinin kazai 
vazifesi meclisin aylık toplantılarının her de
fasında âzası arasından seçeceği İM kişi ile na
hiye müdüründen mürekkep bir heyet tarafın
dan ifa olunur. Heyete nahiye müdürü riyaset 
eder. Yüz elli (Dahil) liraya kadar olan dâva
larda evvelâ bu heyete müracaat edilmedikçe hiç 
bir mahkemeye gidilemez. Kararlar ekseriyet
le verilir. Bunlar ve nahiye meclisinin ceza Ka-
rarları Köy kanununun 66 ncı maddesinde ya
zılı usul dairesinde müdür veya tevkil edece
ği kimse tarafından infaz olunur. înfaz neti
cesinde tahsil olunan paralar derhal nahiye 
müdürüne tevdi olunur. 

MADDE 21. — Davacı, nahiye kâtibine gi
derek kimden dâvası varsa ve ne istiyorsa an
latır. Nahiye müdürü işe göre heyeti hemen 
veyahut bir hafta içinde toplar. Davacı ile 
kendisinden dâva olunan orada bulunur. Mü
dür tarafından davacının ne istediği ve diğe
rinin ne dediği ve işin sonu neye vardığı tu
tulacak bir deftere yazdırılarak heyet tarafın
dan imza edilir veya mühürlenir. 

(S . Sayısı 

Ad. E. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Nahiye mec
lisleri bu meclis veya nahiye müdürü tarafından 
ittihaz ve usulen tebliğ veya ilân olunan ka
rarların tatbik ve icrasına mümanaat ve muha
lefet edenlerle bu kararlara göre tâyin olunan 
vazife ve mükellefiyetleri yapmayanlar hakkın
da hususi kanunlarında muayyen cezalar bulun
madığı takdirde bir liradan beş liraya kadar 
para cezası hükmederler. 

YİRMİNCİ MADDE — Nahiye meclisleri, 
hukuk işlerinde : 

A) Miktar ve kıymeti 50 liraya kadar (50 
lira dahil) ödünç para, menkul alım ve satımı, 
icar, ücret ve saireden mütevellit alacak dâ
valarına bakmak; 

B) Miktar ve kıymeti 150 liraya kadar (150 
lira dahil) ve gayrimenkule müteallik bulunmı-
yan ihtilâflarda müracaat halinde tarafları uz
laştırmak ; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Her nahiye 
meclisi bu kanunda yazılı kazai vazifeleri gör
mek üzere toplantılarının birinci kendi âzası 
arasından iki asli ve bir yedek âza seçer. Bu 
azaların seçim müddeti bir senedir. Tekrar inti
hapları caizdir. 

Yedek âza asli azanın mazereti halinde hey
eti tamamlar. Heyete müdür reislik eder. 
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ği gibi ayniyle veya tadil edilmek suretiyle ka
bul ve tasdik edilebilir. 

Kazai vazifeler ' 

MADDE 18. — Nahiye meclisleri, bu meclis 
veya nahiye müdürü tarafından ittihaz ve 
usulen tebliğ veya ilân olunan kararların tatbik 
ve icrasına muhalefet ve muhalefet edenlerle 
bu kararlara göre tâyin olunan vazife ve mükel
lefiyetlerini yapmıyanlar hakkında hususi ka
nunlarında muayyen cezalar bulunmadığı tak
dirde bir liradan 10 liraya kadar para cezası 
hükmederler. 

Bu cezalar merkezin ve köylerin müşterek 
ihtiyaçlarına nahiye meclisleri karariyle sarfe-
dilir. 

MADDE 19. — Adliye encümeninin 20 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 20. — Her nahiye meclisi bu kanun
da yazılı kazai vazifeleri görmek üzere ilk 
toplantısında kendi âzası arasından iki asli 
ve iki yedek âza seçer. Bu âzalarm seçim müd
deti bir senedir. Tekrar intihapları caizdir. 

Yedek âza asli azanın mazereti halinde heyeti 
tamamlar heyete müdür reislik eder. 
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MADDE 22. — Kendisinden dâva olunan 
kimse davacının istediğini kabul ve ikrar ederse 
heyet hükmünü verir, inkâr ederse davacıdan 
senedi veya şahit olup olmadığı sorulur. Se
nedi olduğu ve gösterdiği ve diğer taraf da bu 
senedi kabul ettiği takdirde bu senet üzerine 
hükmedilir. Senedi olmayıpta şahidi varsa he
yet veya iki taraftan biri istediği takdirde şa
hide yemin verilir. Heyet şahitlerin namuslu, 
özü, sözü doğru adamlar olduğuna ve dâvada 
hakkm o tarafta bulunduğuna vicdanı ile 
inanırsa ona göre hükmü verir. Elli liradan yu
karı alacak iddialarının senetle isbatı mecburidir. 

MADDE 23. — îki taraf sulh olursa veya iki 
taraf heyetin hükmüne razı olursa ne üzerine 
uzlaştıkları veya ne üzerine karar verildiği 
deftere yazılarak altı uzlaşanlar ve heyet tara
fından imza edilir veya mühürlenir. 

MADDE 24. — Kendisinden dâva olunan 
kimse köyde hazır bulunduğu halde nahiye 
müdürünün çağırması üzerine gelmeğe mecbur 
dur. Ozüründan dolayı gelmediği takdirde mu 
hakeme bir defa için münasip bir güne bıra
kılır. O gün de özürü olmadığı halde gelmezse 
davacının senet ve şahidi olmayıpta yemin et
tirmek isterse yemin edip etmiyeceği sorulmak 
üzere tekrar çağrılır. Yine gelmezse davacının 
istemesi üzerine muhakeme edilerek hüküm 
verilir. 

Bu hüküm aleyhine çağırıldığı halde gelmi-
yen kimsenin itiraz hakkı yoktur. Hakkında dâ
va olunan kimsenin kendisinin çağrılmadığına 
dair olan itirazı dinlenir ve itirazı kabul edilirse 
dâva yeniden görülür. Kendisinden dâva olunan 
kimse köyde yoksa dâva onun gelmesine kadar 
bırakılır. 

Ad. E. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Dâva, nahiye 
müdürüne; bulunmadığı zaman nahiye kâtibine 
sözle veya yazı ile yapılan bir müracaatla açılır. 
Davacı kimden dâva ettiğini ve ne istediğini 
anlatır. Kâtip davacıdan dâvasını nasıl ve ne 
suretle ispat edeceğini şahitleri olup olmadığını, 
varsa kimler olduğunu ad ve soy adlarını, sene
di bulunup bulunmadığını sorar ve aldığı ce
vapları dâva defterine geçirerek altını davacıya 
imza ettirir ve kendi de imzaladıktan sonra def
teri nahiye müdürüne verir. Müdür dâvanın 
mahiyetine göre heyeti derhal toplar veya en 
geç bir hafta içinde toplantıya davet eder. Belli 
edilen günde iki tarafın gelmesini, şahit, senet 
ve sair ispat belgelerini hazır bulundurmalarını 
kendilerine bildirir. 

YlRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Dâvada taraf 
olan kimse nahiye sınırları içinde bulunuyorsa 
reisin çağırması üzerine gelmeğe mecburdur. 
Çağırılan tarafın makbul bir mazerete dayana
rak gelmediği anlaşılırsa; duruşma münasip bir 
güne bırakılır. O gün dahi mazeretsiz gelme
diği takdirde diğer tarafın isteği üzerine duruş-
mağa devam olunur. 

Duruşmada Reis dâvacmm iddiası ve delil
lerinin neden ibaret olduğunu ve diğer tarafa 
da buna karşı ne diyeceğini ve müdafaasını so
rarak her iki tarafın söylediklerini duruşma 
defterine yazdırır. İfadelerin altı taraflara ve 
heyete imza ettirilir. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Dâva olu
nan dâvacmın isteğini kabul ederse kabul veç
hile hüküm verilir. Aksi halde dâvacınm dâva
sını ispat için öne sürdüğü deliller tetkik edilir. 
Varsa şahitler dinlenir. Bunlara karşı diğer ta
raftan ne diyeceği sorulur. Dâva olunan iti
razda bulunmaz veya öne sürülen delilleri çürü
ten deliller gösteremezse davacının delilleri üze
rine hükmedilir. 
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MADDE 21. — Adliye encümeninin 22 nci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 22. — Dâvada taraf olan kimse na
hiye sınırları içinde bulunursa reisin çağırması 
üzerine gelmeğe mecburdur. 

Çağrılan tarafın makbul bir mazerete daya
narak gelmediği anlaşılırsa, duruşma münasip 
bir güne bırakılır. O gün dahi mazeretsiz gel
mediği takdirde diğer tarafın isteği üzerine du-
ruşmağa devam olunur. Duruşmada reis, dava
cının iddiasiyle delillerinin neden ibaret oldu
ğunu ve diğer tarafa da buna karşı ne diyece
ğini ve müdafaasını sorarak her iki tarafın söy-
diklerini duruşma defterine yazdırır. İfadele
rin altı, taraflara ve heyete imza ettirilir. 

MADDE 23. — Adliye encümeninin 24 ncü 
maddesi ayniyle. 
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MADDE 25. — Heyet azaları aşağıdaki haller
de kazai vazife ifa edemezler. 

a) Doğrudan kendisine ait veya dolayısiyle 
herhangi bir suretle alâkalı bulunduğu dâva
lardan ; 

b) Karısının ve üçüncü dereceye kadar usul 
ve füruunun ve sıhriyet hısımlarının dâva
larında; 

c) İki taraftan birinin vekil, vasi ve kay-
yumu bulunduğu dâvalarda; 

d) İdarî uzuvlarından bulunduğu cemiyet 
köy ve diğer hükmi eşhasa ait dâvalarda; 

Dâvalarda tarafları teşkil eden eşhasın aha
lisinden bulundukları köy azaları ve bunlardan 
iki tarafa hısım olanlar heyetlerin toplantıları-
na iştirak edemezler. 

Her iki takdirde toplantıda bulunamıyacak 
olan âzanm yerine en yakın köyün nahiye mec
lisi âzası çağrılarak heyet tamamlanır. 

MADDE 26. — Bu dâvalardan ve bunlara 
ait olarak verilecek örnek ve kayıtlardan elli 
liraya kadar (elli lira dahil) olanlardan pul, 
harç ve saire namiyle para alınmaz. 

Ad. fi. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Derhal göste-
rilemeyen delillerin hazırlanması için taraflara 
bir defaya mahsus olmak üzere heyetçe müna
sip bir mehel verilebilir. Heyet kendiliğinden 
tetkikına lüzum gördüğü delillerin hazırlanma
sını da emredebilir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Taraflar şahit
lerini duruşma için belli edilen gün ve saatte 
kendileri getirirler. Yapılan davete rağmen gel
mediği anlaşılan şahitlerin zorla getirilmesine 
heyetçe karar verilebilir. Acele hallerde şahit
ler belli edilen günden önce de dinlenebilirler. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Tarafların be
raber getirdikleri şahitlere bir şey verilmez. 
Çağırtılarak getirtilen şahit masraf isterse nahiye 
meclisince takdir olunacak zaruri masrafı şahidi 
gösteren taraftan peşin alınır. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Şahit nahiye 
sınırları dışında oturduğu ve yakın zamanda ge
ri gelmesi ihtimali bulunmadığı takdirde şahi
din oturduğu yer bir nahiye sınırları içinde 
olup da orada nahiye meclisi varsa dâvayı gö
ren nahiye meclisinin göndereceği kâğıt üze
rine şahit o nahiye meclisi tarafından çağırıla
rak dinlenir. 

Şahit nahiye sınırları dışmda oturduğu veya 
bir nahiye sınırı içinde oturup da orada na
hiye meclisi bulunmadığı takdirde sulh hâki
mi tarafından dinlenir. 

Dâvayı gören nahiye meclisinin diğer nahiye 
meclislerine ve sulh hâkimlerine göndereceği 
kâğıtta şahidin adı, soyadı, adresi ve ne sorula
cağı açıkça gösterilir. 
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MADDE 24. — Adliye encümeninin 25 nci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 25. — Adliye encümeninin 26 ncı 
maddesi ayniyle. 

MADDE 26. — Adliye encümeninin 27 nci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 27. — Adliye encümeninin 28 noi 
maddesi ayniyle. 
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Şahidi dinleyen meclis de şahidi dinlediğini 
ve ne söylediğini, gelmemiş ise gelmediğini açık
ça bir kâğıda yazar, altını imzalıyarak dâvaya 
bakan nahiye meclisine geri gönderir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Tarafla
rın baba, ana, büyük baba ve anaları, çocukları, 
erkek veya kız kardeşleriyle bunların çocukları, 
karı veya kocası şahitlikten çekinebilirler, ye
kinmezlerse yeminsiz dinlenirler. Nahiye mec
lisi bunların şahitliğini dinlediği gibi takdir eder. 

OTUZUNCU MADDE — Şahide dava hak
kındaki bilgisi sorulur. Alman cevaplar dava 
defterine yazılır ve altı şahide imzalattırılır. 
iki taraftan birinin isteği üzerine veya heyetçe 
lüzum görüldüğü üzere sözlerinin doğruluğu 
hakkmda şahide yemin verilebilir. Şahitler ay
rı ayrı dinlenir ve icabında yüzleştirilir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Şahitlik için ça
ğırılan herkes gelmeğe mecburdur. Makbul ma
zereti olmaksızın gelmiyenler zorla getirtilebilir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Şahide yemin şu 
şekilde verilir; «Size sorulan sualler hakkmda 
hakikate uygun cevap vereceğinize ve hiç bir 
§ey saklamıyacağmıza Aiiahınm ve namusunuz 
üzerine yemin eder misiniz». Kendisine yemin 
verilen «Allahnn ve namusum üzerine yemin edi
yorum» der. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Senede dayanan 
dâvalarda delil olarak öne sürülen senet diğer 
tarafa gösterilir. Dâva olunan senedin kendisi
ne ait olduğunu ve içinde yazılı olanı kabul 
ederse heyet ona göre hükmünü verir. Senedi 
kabul etmekle beraber onu hükümden düşüren 
bir beyanda bulunan tarafm öne sürdüğü delil
ler tetkik olunur ve ona göre hüküm verilir. 

Senedin inkâr edilmiş olması halinde heyet 
senedin yazıldığım veya imza olunduğunu gö
ren veya imza veya mührün dâva olunana ait 
olup olmadığını gösterilen şahitlerden sorar. 
Edindiği bilgiye veyahut heyet huzurunda ta
raflar da hazır olduğu halde bu hususta yapaca
ğı inceleme neticesine göre, senedi dâva olunana 
aidiyetine veya aksine karar verir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Dâvanm 
I halli için taraflardan birinin talebiyle veya he-
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MADDE 28. — Taranana baba, ana, büyük 
baba ve analan, çocukları, erkek veya kız kar
deşleriyle bunların çocukları, kan veya t kocası 
şahitlikten çekinebilirler. Çekinmezlerse yemin
siz dinlenirler. Nahiye meclisi bunların şahitli
ğini dilediği gibi takdir eder. 

MADDE 29. — Adliye encümeninin 30 ncu 
maddesi ayniyle. 

MADDE 30. — Adliye encümeninin 31 nci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 31. — Adliye encümeninin 32 noi 
maddesi ayniyle. 

MADDE 32. — Adliye encümeninin 38 ncü 
maddesi ayniyle. 

MADDE 33. — Adliye encümeninin 34 ncü 
maddesi ayniyle. 
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yetin kendiliğinden teklif edeceği yemin herke
sin önünde verilir. 

Bu yemin şöyledir: 
«Şahit sıfatiyle sorulan suallere verdiğiniz 

cevapların tamamen doğru olduğuna gördükle
rinizden ve bildiklerinizden bir şey saklamıya-
cağmıza Allahmız ve namusunuz üzerine yemin 
eder misiniz.» Şahit buna cevap olarak: Allahım 
ve namusum üzerine yemin ediyorum. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Taraflardan bi
rine yemin vermek lâzım gelip de yemin edecek 
tarafm nahiye sınırı dışmda oturduğu anlaşıl
dığı takdirde oturduğu yere . . . . madde hü
kümlerine benzetilerek yemin oturduğu nahiye 
meclisi veya sulh hâkimi tarafından verilir. 
Yemin ettirildikten sonra tutulan zabıt varakası 
yemin ettirilmesini istiyen nahiyeye geri gön
derilir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Kendisine ye
min teklif olunan kimse yemin etmez veya 
yemini karşı tarafa reddetmezse yemin mevzuu
nu teşkil eden meseleyi ikrar etmiş saydır. 

Kendisine yemin teklif olunan kimsenin ye
minden çekinmesi de ikrar sayılır. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Yirminci mad
dedeki uzlaştırma için müracaat şöyle olur: 

İki taraf nahiye kâtibine giderek araların
daki nizamın olduğunu bildirirler. Kâtip bunla
rı zapta geçirir ve kendilerinin uzlaşma istedik
lerini kaydederek altmı imzalattırır veya mü
hürlettirir yahut usulüne göre parmak bastırır 
ve zaptı nahiye müdürüne verir. Müdür hemen 
yakm bir günde nahiye meclisini toplar ve top
lanacağı günde iki tarafm gelmelerini tenbih 
eder. Meclis belli edilen günde her iki tarafı 
dinler. Onları uzlaştırmağa ve haksız ol
dukları kısımları anlatmağa çalışır. Heyet uz
laştırmak için taraflar üzerinde hiç bir suretle 
cebir ve tazyik yapmaz, taraflarm anlaştıkları 
kısmı yeniden bir nizaa meydan vermiyecek su
rette belirterek zapta geçirtir. Bu zaptm altı, 
taraflar, nahiye meclisi ve kâtibi tarafından ay
rıca imza olunur ve anlaştıkları kısmın istekleri 
üzerine tasdikli birer örneği taraflara verilir ve 
bu örneğin altına doğrudan doğruya infaz edi
leceği yazılır ve mühürlenir. 
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MADDE 34. — Taraflardan birine yemin 
vermek lâzım gelipte yemin edecek tarafın na
hiye sınırı dışında oturduğu anlaşıldığı takdirde 
oturduğu yere 27 nci madde hükümlerine ben
zetilerek yemin, oturduğu nahiye meclisi veya 
sulh hâkimi tarafmdan verilir. Yemin ettirildik
ten sonra tutulan zabıt varakası yemin ettiril
mesini istiyen nahiyeye geri gönderilir. 

MADDE 35. 
maddesi ayniyle. 

Adliye encümeninin 36 ncı 

MADDE 36. — Adliye encümeninin 37 nci 
maddesi ayniyle. 
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OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Duruşma 
açıktır. Kararlar gizli konuşma ve çoğunlukla 
yerilir. Kararı benimsemiyen âza veya reisin 
adı da yazılır. Kararlar deftere geçirilerek altı 
heyetçe imzalanır. Kararda kimin ve neye hü
küm giydiği yazılır. Hüküm giyen kimseye 
şahitlere verilen zaruri masraflar da yükletilir 
ve kararda bu cihet ayrıca belirtilir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kararlar 
açık surette taraflara anlatılır. Orada buluna
mayanlara yazı ile tebliğ edilir. Kararların aslı 
nahiye kâtibi tarafından muhafaza olunur. 

KIRKINCI MADDE — Yüze karşı verilen 
kararlarda müddet anlatıldığı ve gıyapta veri
len kararlarda hüküm hülâsasının tebliğ olun
duğu tarihten itibaren başlar. 

KIRK BÎRÎNCt MADDE — Nahiye meclis
lerince verilen kararladan miktar ve kıymeti on 
beş liraya kadar (on beş lira dahil) olanları ka
tidir. Miktar ve kıymeti on beş liradan yukarı 
elli liraya kadar (elli lira dahil) olan kararlar 
aleyhine nahiyenin bağlı bulunduğu merkezdeki 
sulh hukuk mahkemesine 10 gün içinde itiraz 
olunabilir, itiraz üzerine sulh mahkemesince 
verilecek kararlar katî olup aleyhine temyiz yo
luna müracaat olunamaz. 

KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Yirminci madde
nin B fıkrasına tevfikan uzlaştırma yoluyla 
verilen kararlar katî olup 47 nci madde hük
müne tevfikan infaz olunur. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Taraflar dâva
larını kendileri veya emin oldukları kimse 
vasrtasiyle açarlar ve takip edebilirler. Vekil 
olarak seçilen kimsenin adı ve soyadı nahiye 
kâtibine bildirilir. Kâtip keyfiyeti dâva def
terine yazarak altını alâkalı ile birlikte imza 
eder. Seçilen vekilin iyi durumlu ve suç işle
memiş kimselerden olması şarttır. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Dâva veya 
uzlaştırma muamelelerinde imza bilmeyenlere 
mühür veya sol elinin yoksa sağ elinin baş par
mağı bastırılarak muamele tamamlanır. 

KIRK BEŞlNCt MADDE — Nahiye mec
lisleri: 

1. Her İM tarafı nahiye smırlan içinde mu-
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MADDE 37. — Duruşma açıktır, karar gizli 
konuşma ve çoğunlukla verilir. Karara aykırı 
reyde bulunan âza veya reisin adı da yazılır. Ka
rarlar deftere geçirilerek altı, heyetçe imzalanır. 

Kararda kimi ve neye hüküm giydiği yazılır. 
Hüküm giyen kimseye, sabitlere verilen zaruri 
masraflar da yüklenir ve kararda bu cihet ay* 
rica belirtilir. 

MADDE 38. — Adliye encümeninin 39 ncu 
maddesi ayniyle. 

MADDE 39. — Adliye encümeninin 40 ncı 
maddesi ayniyle. 

MADDE 40. — Adliye encümeninin 41 nci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 41. — 20 nci maddenin (B) fıkrası
na tevfikan uzlaştırma yoluyla verilen karar
lar katı olup 48 nci madde hükmüne tevfikan 
infaz olunur. 

MADDE 42. — Adliye encümeninin 43 ncu 
maddesi ayniyle. 

MADDE 43. — Adliye encümeninin 44 ncü 
maddesi ayniyle. 

MADDE 44. — Nahiye meclisleri: 
1. Her iki taraf nahiye sınırlan İçinde otu

ran; 
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Müteferrik hükümler 

MADDE 27. — 4088 sayılı kanunun birinci 
maddesine ilişik cetvelin Dahiliye vekâletine 
ait (vilâyet memurları) kısmından ilişik (1) nu
maralı cetvelde aded, derece ve unvanları yazılı 
memuriyetler kaldırılarak yerine ilişik (2) nu
maralı cetvelde aded, derece ve unvanları yazılı 
memuriyetler ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanuna gö
re yeniden veya mevcutlarını tadil suretiyle 
teşkili icabeden nahiyelerin kurulmasında 1426 
sayılı Vilâyet idaresi kanununun 4025 sayılı ka
nunla değiştirilen (D) fıkrasındaki kanuni me
rasim cereyan etmez. Bu muameleler doğrudan 
doğruya Dahiliye vekâletince yapılarak Reisi
cumhurun tasdikıyla tatbik edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanun hü
kümlerine göre kurulacak nahiye teşkilâtı 1942 

Ad. E. 

kim bulunan; 
2. Dâva olunanı o nahiye de ve davacısı 

civar nahiyelerde mukim bulunan; 
3. O nahiye içinde yapılması lâzımgelen ya

hut borç veya taahhüt o nahiye de yapılmış 
veya doğmuş olup ta dâvanın açıldığı zaman
da dâva olunanı orada iğreti olarak sakin bu
lunan; 

Kimseler arasındaki nizaları görürler. 
Bundan başka iki taraf razı olursa muvak

katen o nahiyede sakin bulunmak şartiyle 
onların da dâvasını görürler. 

20 nci madde hükmüne göre bu maddenin 
1 ve 2 numaralı bendlerindeki dâvalar o nahiye 
meclisinden başka hiç bir yerde açılamaz. 

KIRK ALTINCI MADDE 
finin 20 nci maddesi 

KIRK YEDİNCİ MADDE 
finin 22 nci maddesi. 

Hükümet tekli-

Hükûmet tekli-

KIRK SEKİZİNCt MADDE — Nahiye mec
lisleri tarafından kati olarak verilen kararlar 
nahiye müdürü tarafından Köy kanunu hüküm
leri tarifi veçhile infaz olunur. Tahsil olunan 
paralar sahiplerine teslim edilinceye kadar na
hiye kasasında nahiye müdürü tarafından muha
faza olunur. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - - Bütçe en
cümeninin 27 nci maddesi. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bütçe encüme-
ninin muvakkat birinci maddesi. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bütçe encüme
ninin muvakkat ikinci maddesi. 
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2. Dâva olunan o nahiyede ve davacısı civar 
nahiyelerde oturan; 

3. O nahiye içinde yapılması lâzmıgelen 
yahut borç veya taahhüt o nahiyede yapılması
nı veya doğmuş olupta dâvanm açıldığı zaman
da dâva olunanı orada iğreti olarak oturan kim
seler arasındaki nizaları görürler. 

Bundan başka iki taraf razi olursa muvak
katen o nahiyede sakin bulunmak şartiyle onla
rın da dâvasını görürler. 20 nci madde hükmü
ne göre bu maddenin A ve B bentlerindeki dâ
valar o nahiye meclisinden başka hiç bir yerde 
açılamaz. 

MADDE 45. — Hükümet tekilinin 20 nci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 46. — Hükümet teklifinin 22 nci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 47. — Nahiye meclisleri tarafından 
katî olarak verilen kararlar nahiye müdürü ta
rafından Köy kanunu hükümleri dairesinde in
faz olunur. Tahsil olunan paralar sahiplerine 
teslim edilinceye kadar nahiye kasa.smda nahi
ye kâtibi tarafından muhafaza olunur. 

MADDE 48. — Bütçe encümeninin 27 nci 
maddesi ayniyle. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bütçe encüme
ninin birinci muvakkat maddesi ayniyle. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanun hü
kümlerine göre kurulacak nahiye teşkilâtı 1942 

( S. Sayısı : 128 ) 



malî yılından itibaren her sene bütçesine kona
cak tahsisat nisbetinde ve icra Vekilleri Heye
tince münasip görülecek vilâyetlerde peyderpey 
teşkil ve her vilâyete ait tatbikat yapılıncaya 
kadar halen cari olan kadrolar tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — îşbu kanunun 
neşri tarihinde vekâletin merkez ve vilâyetler 
teşkilâtında müstahdem memurlarla nahiye mü
dürlerinden lise veya orta mektep mezunu 
olupta altıncı maddede yazılı sıhhi şartları ha
iz bulundukları vilâyet merkezlerindeki hasta
neler sıhhi heyetlerince tasdik edilenlerden isti-
yenler dahi kursa tabi tutularak muvaffak ol
dukları takdirde bu kanun hükümlerinden is
tifade ederler. 

MADDE 28. — 1426 saydı Vilâyet idaresi 
kanununun 12 inci maddesinin nahiye müdür
lerinin tâyini suretine ait fıkrasiyle 52, 53, 56 
ve 57 nci maddeleri ve 442 sayılı Köy kanunu
nun 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ve 64 ncü 
maddeleri ve nahiye müdürlerinin tâyin sureti 

hakkındaki 2270 sayılı kanunla diğer kanunla
rın bu kanuna muhalif hükümleri kaldırılmış
tır. 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 
4089 sayılı kanunla değiştirilen üçüncü madde
sindeki maiyet memurlarının nahiye müdürlük
lerinde istihdamlarını tecviz eden hüküm mah
fuz olup nahiye müdür ve memurları hakkında 
bu kanunda sarahat olmıyan yerlerde adı ge
çen 1700 sayılı kanunun hükümleri tatbik olu
nur. 

MADDE 29. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 30. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ad. E. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bütçe encüme
ninin muvakkat üçüncü maddesi. 

ELLÎNCİ MADDE — 1426 sayılı vilâyet ida
resi kanununun 12 nci maddesinin nahiye mü
dürlerinin tâyinine dair olan hükümleriyle 52, 
53,56 ve 57 nci maddeleri kaldırılmıştır. 442 
sayılı Köy kanununun 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 
61, 62, 63 ve 64 ncü maddeleri bu kanuna 
taalluk eden hususlarda tatbik olunmaz. 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 
4089 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü madde
sindeki maiyet memurlarının nahiye müdürlük
lerinde istihdamlarını tecviz eden hükmün mah
fuz olup nahiye müdür ve memurları hakkında 
bu kanunda sarahat olmıyan yerlerde adı ge
çen 1700 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

ELLİ BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden itibaren mer'idir. 

ELLİ IKÎNCI MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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malî yılmdan itibaren her sene bütçesine kona
cak tahsisat nisbetinde ve îcra VeMleri Hey
etince münasip görülecek vilâyetlerde peyder
pey teşkil olunur. Her vilâyette bu teşkilât 
yapılıncaya kadar halen cari olan kadrolar 
tatbik edilir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanuna gö
re yeniden veya mevcutları tadil suretiyle teş
kil edilmeyen nahiyelerde 1428 sayılı vilâyet 
idaresi kanunu hükmü ve bu nahiyelere bağlı 
köylerde de 442 sayılı Köy kanunu hükmü ce
reyan eder. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bütçe encüme
ninin muvakkat üçüncü maddesi ayniyle. 

MADDE 49. — 1426 sayılı Vilâyet idaresi 
kanununun 12 nci maddesinin nahiye müdürle
rinin tâyinine dair olan hükümleriyle 52, 53, 
56, ve 57 nci maddeleri ve 442 sayılı Köy kanu
nunun 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ve 
64 ncü maddeleri bu kanuna taallûk eden hu
suslarda tatbik olunmaz. 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 
4089 sayılı kanunla değiştirilen üçüncü madde
sindeki maiyet memurlarnın nahiye müdürlük
lerinde istihdamlarını tecviz eden hükmün mah
fuz olup nahiye müdür ve memurları hakkmda 
bu kanunda sarahat olmayan yerlerde adı geçen 
1700 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 50. — Bu kanun neşri tarihinden 
it: bar t n yürürlüğe girer. 

MADDE 51. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

D. 

1 - NUMARALI CETVEL 

Memuriyet Aded Maaş 

10 Nahiye müdürü 
11 » » 
12 > » 
13 > » 
15 Nahiye tahrirat kâtibi 

9 
73 

153 
681 
238 

35 
30 
25 
20 
10 

D. 
2 - NUMARALI CETVEL 

Memuriyet Aded Maaş 

7 Nahiye müdürü 
8 » » 
9 » > 

10 » » 
11 > » 
12 » » 
13 » x> 
14 Nahiye kâtibi 
15 > » 

135 
185 
235 
285 
335 
385 
440 
800 
1200 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

» a ^ < 
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S. Sayısı: 130 
Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine fev
kalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/808) 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 25. IV. 1942 
Sayı : 6 

1583 
[ Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek ola
rak Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 22. IV. 1942 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

i Mucip sebepler lâyihası 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için gerek 1941 malî yılı bütçesiyle, gerek bilâhara 4054, 4124 ve 4182 
sayılı kanunlarla verilen tahsisata ilâveten daha 30 000 000 liranın tahsisi lüzumlu görülmüş oldu
ğundan, ilişik kanun lâyihası bu maksadı teminen tanzim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30. IV. 1942 
Mazbata No. 85 
Esas No. 1/808 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekilliği bütçesine fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna 
ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanıp 25 ni
san 1942 tarih ve 6/1583 sayılı Başvekâlet , tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize tevdi Duyurulmakla Millî 
(Müdafaa vekili Ali Rıza Artunkal ve Maliye ve
kâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum mü

dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

1942 malî yılı sonuna kadar olan Miljî müda
faa ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle hazır
lanan ve otuz milyon liralık fevkalâde tahsisat 
verilmesini tazammun eden kanun lâyihası encü-
menimizce aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
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Yüksek Reisliğe sunulur. 

Eeis 
Çorum 
İ. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Bolu 
\ Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Eeis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

M. M. 
Muğla 

/ / . Kitabcı 

Bolu 
Celâl Said Siren 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Gümüşane 
D. Sakarya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
S. Çam 
Yogad 
S. îçöz 

> 

İstanbul 
H. Dikmen 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Kayseri 
F. Baysal 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milli Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek 

lanun lâyihası 

MADDE 1. — 4054 sayılı kanunun 1 nci 
maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti Kara kısmı 
1941 malî yılı bütçesinde (Muhtelif müdafaa 
hizmetleri) unvaniyle açılan fasla (30 000 000) 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bıı kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

22 . IV . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da.V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞl 

Millî Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkındaki 4054 saydı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihindei iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen. 

<•» 
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