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1. — ZABTI SABİK HULASASI 
2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
sl. — Lâzistan Mebusu tbraîı'kn Şevki Efen

dinin mebusluktan istifası. 
2. — Trabzon Mebusu Faik Beyin, me

busluktan istifanamesi. 
3. — Meclis âzasından bîr zat namına 

Bayazrt Bidayet ce2a mahkemelinden gönde
rilen ceJp müzekkeresi ve Adliye Bncütneni 
mazbatası. 

3. — LAYİHALAR 
1, — Mecitözü ve ZMeye merbut bazı na-

hiyeferio kazaya ifrağına dair kanım lâyihası. 

1. — Boduroğîu Afcmetin baöyei müddeti 
mahkûmiyetindin affına dair kanun lâyihası. 

3. — Şûrayı Devlet teşkiline dlair kanun lâ
yihası. 

4, — TEKLİFLER 
1. — Böfu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

neşriyat mücıtfen*yeti hakkında teklifi kanunisi. 

2. — Genç Mebusu Celâl Beyin, müteaki-
din, mazullin, eytam ve erantil maasatma zattr-
raiyat icrasına dair teklifi kanuni^ (M. 2/M'l) 
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3. — Bursa Meteusu Opeteitor Envtn Be
yin, bir kıtadan diğer kıtaya firar eden nefer
lerin kabul edilmemesi hakkında teklffî kanuni
mi. (2/M) 
5. — TEZKERELER 
'1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Ak-

dağ madeni kazasının Üçağaç kariyesmd'en 
MoHa Arif ve Kör Celâl vesair rüflekası hak
kındaki evrakta gönderildiğine dair Adlîye 
Vekâleti tezkeresi. 

2. — Hİyaoeti vataniyeden mahkûm Kum
luca nahiyesi muaJîtoi Afafthı Ömer Efendi 
•hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekaleti tezkeresi. 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mer-
zifonım Camiieedfld ntahaltesinden Abbasoğ-
lu Ömer Lûtfi hakkındaki evrakın gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

4. — Hıyaneti vatanfyeden beraat eden 
Utoburîımun Seyirkeııt nahiyesinden Kula 
zade Ali ve mahdumu Nuri Efendiler hakkın
daki evrakın göndeıftfiğine dair Adfiye Ve
kâleti tezkeresi. 

5. — Kadın kaçırmak maddesinden mah
kûm Kırşehrinm Çağırtan karyesinden Os-
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manoğlu Sufteymanın bakiyei müddeti cezaiye-
sinin affına dair Adlîye VekâJelinden mevrut 
tezkere. 

Sayfa, 

510 

6. — TAKRİRLER SHfcS'H 
1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Be

yin, 'bütçenin esnayi tetkikinde her enetmen
den iki zatın bulunmasına dair takriri. 5J0f:5ıll 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, düşmanların icra ettikleri ziyana karşı it-' 
tihazt lâzımgelen tedabtre dair takriri. 511' 

7. — MAZBATALAR Sil 2 
1. — Sinop Kalesinde muHrtefif cezalarla 

mahkûm Erzurumlu Fuat, izmirli Arif, Kas-* 
tamonuTu Ahmet, YozgatHı Eşref, Kams ve 
Mehmet Faik Efendilerin bakîydi müdkleti ce-
zaiyeterinin affına dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adfiye Encümeni mazbatası. 5*12 

2. — BMişeni maddesinden 3 seneye mah
kûm Selâniğin Hamzalbey mahallesinden Ös-
manoğlu Ismailin bakiyei müddeti cezajyesİ-
nİn affına dair A!dKye Vekâleti tezkeresi ve 
Adfiye Encümeni mazbatası. 513:5(13 

3 . — Karesi Mebusu H â d m MuhlMn Be
yin, Hiyatıeti Vataniye Kanuraunun 4 ve 8 nci 
maddelerinin tadili hakkında teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/96) 5l3> 

4. — Amasya Mebusu Ömer Lûffi Beyin, 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umum'fyesltnrn 
'Maliye Vekâfefitne raptma dair tsMffi kanunî
si ve lâyiha encümeni mazbatası. (2/77) 514 

5. — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, 
istiklâl mafeleemeteri -kanununa bîr madde ila
vesine dajr teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası. (2/9*4) 515 

6. — Amasya Mebusu Ömer LÛtfi Beyin, 
Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendinin Bü
yük Millet Meclisi âzası meyanma irhafce 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz- , 
batası. (2/76) 513:514 

7. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Sufcu 
sultanide vâki mübayaat hafckmda teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni masabatası, (2/81) 514:515 

Sayfa 
8. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, Hıya

neti vataniye kanununa bir madkfe ilâvesine 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası. (2/104) 515 

9. — Kütahya Mebusu Cem'H Beyin, bazı 
ahvalde şehadetnamesiz dava vekilleri istihda
mına müsa'ade edilmesine dair teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (M. 2/8;l) 515:516 

10. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, mre-
kâtibi âllyede ordu lisanı tedrisi hakkında tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. 
(2/79) iSl-6 

Wl. — Kütahya Mebusu CemH Beyin, mes
ken icarları hakkında teklifi kanunisi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası. (2/80) 5ıl6 

il. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
artar vergi hakkında teklKi kanunisi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası. (2/82) 516:517 

W. — Antalya Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin, mecburi muallimlik ve tababet hakktn-
•da teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası. (2/78) 517 

•14. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Hİdemutt vataniyeden maaş alanlara tah
sisatı fevkalâde itasına dair teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/101) 5HS 

15. — Müessesajtı- diniye Üe müessesatı sıtı--
hfye ve tafimüye ve ruhban namına memattün 
ecnebiyeden getmekte olan esyanm bilâ resim 
gümrükten İmraırı hakkımdaki kanunun meıvkii 
meriyetten ıskatına dair kanun lâyihası ve 
Muvazeneİ Maliye Encümeni mazbatası. 518İ 

il 6. — Mekâtibi askeriye taîebesiyle ih'tüyat 
zabit namzetlerine verilecek zaoıaîm'İ f«Mca&' 
de hat t ında kanun lâyihası ve Müdafaal Mil
liye ve Muvazeoei Malîye Encümeni mazbata
ları. 518 

17, — Baltalık kanunu lâyihası ve İktisat, 
Ziraat ve Muvazeneli Malîye Encümenleri 
nvazbataSarı. 5H8;:533 

18. — izmir Mebusu Hacı Süleyman Efen
dinin, Umuru maarifin esbabı tarakkisi hak
kında teklifi kanunisi ve Lâyiha ve Maarif En
cümenleri mazbataları. (2/9*3) 533c543 
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BÖtİNCİ CELSE 
Açılma Saati! : ıl^O Badtazzeval 

«EİS : fodinci Reis Vekflî (Hasan Fehmi (Beyefendi 
KÂTİP J 'Feyym ÂM »ey ifYoa&frt) 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık huTâ-
sası okunacak. 

'(Zabtı -sabık hulâsası Kâtip Feyyaz Afi Bey ta
rafından okundu). 

1. — ZABTI I {SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin tah

tı riyasetlerinde birinci celse zevali saat bîr buçukta 
inikat etti 

Zabtı sabık hulasası ktraaıt ve aynen kabul edil
di. Kozan Mebusu Reşit Paşanın mebusluktan ve 
KaısICamonu Mebusu Doktor Süad Beyin istiklâl mah
kemesi âzalığından istifa eylediklerine daJir istifa
nameleri okunarak kabul edildi. Vergi tezkereleri 
esmanı hattında Heyetti Vekileden mevrut Lâyiha» 
Kanuniye Kaivanİn ve Muvazene! Maliye Encümen-
'ferine, ordu memuhinin tezyidi maaşatma dair Bo
lu Mebusu Cevat Beyin ve Müdafaa! Hukuk Cemi
yetlerine 'ait Zekâi Beyin teklifi Lâyiha Encümenine 
halvate olundu, fstiMâl mahkemeleri kanununa ilâve 
edilecek maddeler hakkında Diyatfbekİr Mebusu Ha
cı Şükrü Beyle Rarahisan Sahip Mebusu Şükrü Be
yin takrirleri kıraat edilerek bugünkü ruznameye it-
Mal karargır oldu. 

Biîahara Belediye Kanununun ikinci müzakeresine 
geçilerek birimci, üçüncü, dördüncü ve beşinci mad
deleri aynen, ikinci maddesi Vehbi Beyin teWffi veç-
ıhile t'aldüfen ve heyeti umumiyesd ekseriyetle kabul edil
di. 

Anı müteakip Heydft ittlhamiiyelerin ilgası hak
kındaki kanunun bakiîyei müzakeresine geçilerek dör
düncü maddeye dair Adiye Encümeninin mazbatası 
kabul edilmeyip mezkûr madde nazarı dikkatte alı
nan Sİnöp Mebusu Şevket Beyin takriri veçhile tadil 
edilmek üzere encümene havale edildi. Beşinci mad
denin müzakeresi dördüncü maddenin kabulü katilsin. 
den sonraya talik edildi. Altıncı madde hakkında mü

zakere cereyan edip kanunun yeniden tetkikine lüzum 
•görüldüğünden Adliye Encümenine tevdi edüldii-. 

'Badehu Tababeti Adliye Kanununun müzakeresi
ne geçiferek heyeti umumiyesi hattında müzakere 
kâ'fi görüldükten sonra teneffüs edilmek üzere cetee 
on dakika tatil edildi. 

etkinci Cetee 
'tkincİ Reîs Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat Üçte İnikat etti. Taba
beti adliye kanunu maddelerinin müzakeresin» geçi
lerek Aldlfiye Encümeninin birinci, dördüncü, beşinci 
ve akıncı, yedinci ve Sıhhiye Encümeninin ikinci ve 
üçüncü maddeleri tasvip edüerdk kanunun birinci 
müzakeresi ikmal ve ikinci müzakerecine geçilmesi ta
karrür etti. tstikfâl mahkemeleri kanununa tezyil ed'i-
îecefc mevaddın müzakeresine başlandı. Hacı Şükrü 
Bey tekliflini geri afrntş ve Mehmet Şükrü Beyin tek
lifi üzerine cereyan eden müzakere neticesinde sahibi 
•tok'Uf ikinci fıkrayı fetörtfat eylemiş ve birinci fntra-
nın tedvinine Meclisçe lüzum görülmeyerek kabule 
iktiran etmemiştir. Haüinei hassa emlâki hakkındaki 
kanun Muvazenei Maliye Encümenine havale edüerek 
pazartesi günü içtima edilmek üzere saat dörtte iç
tima nihayet verildi. 

tkinci Reis Vekili Kâtip 
Hasan FdIHmİ 'Feyyaz Ali 

Kâtip1 

Haydar 

REİS — Zabtı sabık hakkında söz isteyen var 
mı? (Kaibul sesleri). Zabtı sabıkı kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsınlar... Aynen kabul olundu efendim. 
Evrakı varideye geçiyoruz. 

3. — LAYİHALAR 

I. — Mechtözü ve Zileye merbut bazı nahiyelerin 
kazaya ifrağına dair kanun lâyihası. 

REİS — Mecidözü ve Zileye merbut bazı nahiye
lerin kazaya İfrağı hakkında Heyeti Vekiteden mev-
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tat lâyihaj kanuniye, DaJıiftya ve Muvazene» Malîye 
encümenlerine veriyoruz. 

2. — Boduroğiu Ahmetin bakiyei müddeti mah
kûmiyetinin affına dair kanım lâyihası. 

RBfS — Boduroghı Ahnretin ibaldyeü müddeti ce-

zaiyesinİü affı hakkında Heyeti Vekİİeden mevrut kx-
rarname, Adlîye Encümenine veriyoruz. 

3, — Şûrayı devlet teşkiline dair kanun lâyihası. 
REİS — Şûrayı devlet teşkili hakkında, Heyeti 

Vekiteden mevrut lâyihai kanuniye;,.. Dahütiye En
cümenine veriyoruz,. 

5. — TEZKERELER 

/. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Akdağ made
ni kazasınm Üçağaç karnesinden Molla Arif ve Kör 
Celâl vesalr rüfe'kası hakkmâa evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 'Kumhtca na
hiyesi mualUnii Alioğîu Ömer Efendi hakkındaki ev
rakın gönderildiğine dair AdUye Vekâleti tezkeresi. 

3. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Merzifonun 
Camiİcedit mahallesinden Abbasoğlu Ömer Lûtfi hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 

4. — Hlyaneti vataniyeden beraat eden Uluburlu-
nun Seyİrkent nahiyesinden Kulazade Ali ve mahdu
mu Nuri Efendiler hakkındaki evrakm gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

RE5ÎS — Hİyanetİ vataniyeden mahkûm madenin 
Üçağaç kariyes'indten Kor Oelâl ve rüfekası hakkında 
Aditİye Vekaletinden mevrut evrak var A'dTive Encü
menine veriyoruz. Encümenden çıktıklan sonra heyeti 
ceMeriizce tasvip veya diğer icabı kanunisi icra edilir, 

5. — Kadın kaçırmak maddesinden mahkûm Ktr-
sehrinîn Çağırtan kafiyesinden Osrnanoğlu Süleyma-
nın bakiyei müddeti cezaiyesinin affına dair Adliye 
Vekâletinden mevrut tezkere. 

REİS — Kadın kaçırmak meselesinden mahkûm 
Ösmarioğlu Süleymanın bakiyei müddeti cezaiyesinin 
aWı hakkında Adliye VekâJetinden mevrut evrak var; 
Adliye Encümenine veriyoruz, 

2. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Lâzîstan Mebusu ibrahim Şevki Efendinin 
mebusluktan istifası. 

REİS — Lizfcstan Mebusu İbrahim Şevki Efendi
nin MaUıkemei temyiz serîye dairesi âzalığını tercihan 
mehusfakltam istifanamesi vardır, okunacak: 

Ankara Türkiye Hükümeti Büyük Miüet MecM 
Riyaseti Celîtestne 

C. 19 Eyftil 1356 tefe: Hal1! hazardaki ttietnurıtyetîm-
de JSıtfısasım •iüîbariyle daha iyi hizmet edeceğime kai
ni bulunduğumdan Lâzfetan Mebusluğundan istifa ey
lediğimi arz eylerim ferman. 28 mdnh. 

Mahkemeî Temyiz Seriye Daire» Azasından 
Trabzon Kadit Sa<b*k* 

İbrahim Şevki 
2. — Trabzon Mebusu Faik Beym mebusluktan 

istifası. 

R'EÎPS — Ayni maaîde Trahzon Möbusu Faik Be
yin dte istifanamesi vardır. Temyiz hukuk azahğmı 
tercihan mebusluğu terkedryor. Heyetii âh'yenrze ma
lûmat veriyoruz... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Her ikisi de şayanı hürmet arkadaşlarımızdır. Çekif-
meseterdi daha ziyade memnun olurduk... 

RBtS — Bütçenin hini tetkikinde ,her encümen
den ikişer zatın bulunması hak'kındla Kütahya Mehu-
sıı Besim A'talay Beyin bir takriri vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) 
dt lütfen bir daha tekrar buyururruz. 

Anlaşrîima-

6. — TAKRİRLER 

/. — Kütahya Mebusu Besim Atafay Beyin, büt
çenin esnayi tetkikinde her encümenden iki zatın bu
lunması hakkında takriri. 

RBÎS — Etendim bütçenin esnayi tetkikinde her 
encümenden iki zafm bulunmasına dadr Besim Atalâiy 

'Bsyin bir takriri vardır. Malûmu: âliniz nizamname
miz encümenlerin ne suretle teşekkül edeceğini tâyin 
etrotstif. Müvazenei MatTîye Encümeninden, mezun 
olarak giden arkadaşların yerine diğerlerinin intihap 
ed&raesfi dün tezkerei mahsusa üe şuıbetere Riyaset-
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ten yazılmıştır. Eğer bu, nizamname haricî bîr tefc-
Bften ibaret ise teldi sahibi versin. Maksattan ne
dir anlayalım. 

MUSTAFA BEY (Karaihfearı Şarki) — Kendileri 
burada yok... Zaten yalnız o encümen değil, her en
cümen noksandır. Encümenlerin içtima, ettiği yoktur. 

4. — TU 

/.. — îffo/« Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, neşriyat 
mücrimiyeti hakkında tekHfi kanunisi. (2/10S) 

REİS — Neşriyat mücrimiyeti kanunu hakkında 
Tamk Hâmj Beyin tekfüfi kanunîsi var; Lâyiha En
cümenine veriyoruz. 

2. — Genç Mebusu Celâl Beyin, mütekaidin, 
zulîn, eytam ve aranûl maasatma zammiyat İcrasına 
dair teklifi kanunisi. (M. 2}lll) 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, düş
manların icra ettikleri ziyana karsı ittihazı lâzım ge
len tedabire dair takriri. 

JREtS — Düşmanlarım dcca ettikleri ziyana karşı 
itühazt lâzım gelen tedabire dair Berna Mebusu Ope
ratör Emin Beyin bir teklifi IkanunisS var, bunu da Lâ
yiha Encümenine veriyoruz. 

.OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bir teklfii 
kanuni değildir, bîr mütalaadır. Okunsun bir defa, ri
ca ederim. 

REÎS — Peki okuyunuz. 

Riyaseti Celıüeye 
Düveli Mâliyeden ingiliz ve FramsıziLarHi teşvikiy

le ve hiç bir hakka İstinat etmeksizin İzmir'den basma
yarak Balıkesir, Burea ve Uşak havalisine kadar yayı
lan YunanMarm işgalini müteakip rasfigeldifcleri hay
vana! ve mesaviyi önlerine katarak adaitara natoleyie-
diklıeri gibi işgal sahalarında silah taharrisi bahanesiy
le «makin hususiye ve resmdyeye tecavüz ederek zBuy-
ımet gördükleri kâffei eşyayı ahz ve gaısbetmekte olduk
ları ve tazminatı harbiye namiyle ahaliden bir çok pa
ra topladıkları ve bir çok bigünah eşhası katil ve ifna 
eyledikleri (ki, bühtan Adana havalisinde de Eımem-
ler yapmaktadırlar) nazarı itibare alınırsa Türk Mflto-
tîain bilhassa Yunan işgalinden dolayı manen ve mad
deten ne kadar mutazarrır olduğu varestei anz ve 
izahtır. Denilebilir ki Yunanlılar şu gasp ve garet do-
layeıyie, gerek harbi umumî esnasında ve gerikse mi-
terekeden sonra icra eyledikleri kâffei masarifi askeri
yeyi maaaâyadetin ve bizim zararmuea olarak telâfi 

'Bunları tetkik ISzHridır, bunlar İçm de tedbîr İcap 
eder1 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Daha doğrusu mezun 
olanlar bir kere çekflsinler. 

REÎS — Bu meseleyi tehir ediyoruz 

İFLER 

REfS — Mütekaidin ve mazuftne de zamaima fev
kalâde itasına dair Genç Mebusu1 Celâl Beyin bir tek-
•HK var, bunu da Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, bir kı
tadan diğer kıtaya firar eden neferlerin kabul edilme
meleri hakkında teklifi kanunisi. (2/111) 

REÎS — Bir kotadan diğer kıtaya firari nefer kay-
dedifrnesi hakkında Bursa Mebusu Emin Beyin teklifi 
kanunisini Lâyiha ve Müdafaai Milliye encümenleri-
ne veriyoruz. 

ve tazmin eyledikten başka bîr çok da servete sahip 
olmuşlardır, Ve yine iddia olunabilir ki Yunanlıların 
bilâ lüzum topraklarımızda muharebeyi idame ettir-
meteri esbabından İbiri de Kurunu vustai bir zihniye
tiyle çapulculuklarını tezyit maksadına, matuftur, ©ha
berin serveti mİStyemion azim ve mühim bir kısmını 
bir çok dbdasknmra mahv ve İfna eden ve etmetote 
bulunan İngiliz, Fransız ve Yunanlılara karşı muka
bele! bitartsil de bulunmak zamanı gelmiş ve betti geç
miştir. Gerek katU ve ifna edilenlerin deyoi ve gerek
se mâlen ika edilen zararlar mukabili olmak Üzere le-
delhesap evvel emirde Düveli mezkûreye aıiıt olup 
memleketimizde bulunan kâffei müessesatı İlmiye ve 
sınaiye ve dîniyesi zabt ve bunlar kifayet etmediği tak
dirde Düyunu umumiyeden oian borçlarımız terazi ve 
bu da kifayet eykmediği takdirde Düveli mezkûr» 
tebeasma ait olup memleketimizde bulunan kâffei em
val, emlâklerinin müsaderesi suretiyle zararlarımızı 
ıtelâfi mecburiyetinde kaldığımızın dost veya düşman 
bilcümle Düveli ecnebiyei rnütemeddineye tebliği ve
yahut mümasil bir hattı hareket ittihazı için Heyeti 
icraiyeye havale buyuruknajum teklif ederim, 

I 3 Teşrinievvel 133(6, 
Bursa Mebusu 

ı Operatör Emin 

REİS — Efendim, bu takriri bir taktım tedabir İt
tihazını tavsiyeden ibaret görüyorum. Tensip ederce-
»iz Heyeti VetoHeye gönderelin. Heyeti Vekiteye tev
diini kabul buyuranlar el kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir efendini. 

6. — TAKRİRLER 

I 
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2. — AZAYt KİRAM MUAMELATI (Devam) 

3, — Meclis âzasmâmt bir zat namına Bayazit Bi
dayet ceza mahkemesinden gönderilen celp müzekke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

MîtS — Bayazit Bidayet mahkemesinden sadır 
odan celp müzekkeresinin munatıbı mezun olduğun

dan tetktata mahal olmadığına dair Adliye Encüme
ni mazbatası var arzu buyurursanız okunsun, AIKU 
buyurmazsamz mazbata mucibince cevap yazılsın. 

(Cevap yazılısın sesleri). 
REtS — Peki cevap yazılacak-. 

% — MAZBATALAR 

/. — Sinop kalesinde muhtelif cezalarla mahkûm 
Erzurumlu Fuad, İzmirli Arif, Kastamonulu Ahmet 
Yozgatlı Eşref, Kımıs ve Mehmet Fayık efendilerin 
bakıyei müddeti cezaiyelerimn aff'me dair AdUye Ve
kâleti tezkeresi ve Adlîye Encümeni mazbatası. 

REİS — Sinopta kalebent eshasm bakiye! müd-
defo cezaiyelerinıin affi hakkında Adliye Encümenimin 
mazbatası vatr. Okunacak efendim. 

ıB. M. Meclisi Riyaseti CeBesİne 
Sinop Kalesinde katil fiilinden sekiz sene kürek ce

zasına mahkûm olup, ikmali müddet etmesine iki bu
çuk sene kalan Erzurumlu Fuad Efendi ve yine katil 
füMnden cm seneye mahkûm olup, üç senesi katan iz
mirli Arif Ağa ve yine katil fiüiraden beş seneye mah
kûm olup sekiz ayı kalan Kastamonulu Ahmet ve ke
za katsil fiilinden beş ıseneye mahkûm okıp altı ayı ka
lan Yozgatlı Eşref ve aynı fiilden yedi seneye mah
kûm olup, bir bucuk senesi kalan kmis ve 'ihtilas, mad
desinden be; seneye mahkûm olup üç ayı kalan Meh
met Fayik Efendinin ıslahıhal eylemiş oldukları Si
nop Mutasarnfhğifun müstedolerio evrakma merbut 
mütalaanamesinden ardaştkiirak eşhası merkumeriin 
bakiye! müddeti cezaiyelerJnin affi enoUtnemmtzce 
ekseriyetle mas'tp ve muvafıkı aefseîemir görülmekle 
MecliStaısdik Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine karar 
verikü. 

Encümeni Adliye Reisi Namına 
Mazbata Muharriri 

Refik Şevket 
Canik 

Afterine Muhalifim 
[Nafiz 

tBİga 
İHamlit 

lABDÜLKAOlR KEMALt BEY (Kastamonu) — 
Efendim, ötedeaberi Devletçe ittihaz olunmuş bir usul 
vardır. Bu gM mehkûmiaden sulüsam müddeti ceeai-
yelermi ikmal edenler affedİMer. Bir tarafta katta fii-< 
tini irtikâp ettiği halde, hiç bir Meclisin kararına ikti
ran etmeksizin, her hangi bir kumandanın emriyle 'tab
iiye edilmiş bir çok katiller vardır. Etyevm vadü firar

dadırlar. Hem vazifei askeriyelerini ifa etmiyorlar. 
Hem Ötede 'beride dolaşıyorlar. Halbuki bu eşhas on 
«neye mahkûm olmuş, yedi seke senesini kalebent 
olarak geçirmişlerdir... Esasen Devletin ittihaz ettiği 
teamüle nazaran bunlardan sütüsaoı ımiddetlenini ik-
mal edenlerin tahliyesi zaruridir. Şimdiye kadar bun
ların gecikmesi de doğru değiktir. Cezadan da maksat 
mutlaka zulüm değiMr, tembihtir ve belki bunlar mü-
tenebbih olmuşlardır. Bunları tutmakta mâna yoktur. 
Ve zaten bunlardan bir kısmının sekiz ay müddetleri 
kalmıştır. Kendilerini affetmek her halde muvafıktır. 

REİS — Başka söz 'isteyen var mı? (Yok sesleri) 
o halde bımJaırın, Adlîye Encümeninin maabatası mu
cibince aflerini kabul buyuranlar lütfen el kaMırsınSar. 
Kabul edikneştir efendim. 

2.— Fiili şeni maddesinden 3 seneye mahkûm Se-
lâniğtn Hamzabey mahallesinden Osmanoğlu Ismailin 
bakiyei müddeti cezaiyesinin affine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Fiili şeni maddesinden mahkûm ve 'Er
zurum hapisanesinde mahpus Selanik Vilâyetinden Os
manoğlu Ismailin bakiyei müddeti cezaiyesinin affi 
hakkında Adliye Encümeni maabatası vardır, okuna
caktır : 

,B. M. M'eolisi Riyaseti CelÜlesine 
Finli seni (maddesinden üç sene kürek cezasına mah

kûm olup, Erzurum hapsarıesinde mahpus bulunan Se-
lânigin Hamzabey mahalesioden Osmanoğlu tsmaıilıin 
maluliyetine binaen mazharı af olmasına dair merkum 
tarafından verilip istinaf müddeiumumiliğimden mur-
sel ve Heyeti umumiyeden encümenimle» muhavvell 
23 Haziran tarihli istidaSiyle merbut raporu mütalaa 
ve tetkik olundu. Müstedİ merkum hakkında daûrai 
tababetten istihsal olunup merbut muayene raporunda 
{Sol gözünde amayı tam ve sağ gözünde İse fiili niye
tin doksan sekizi gaip olduğu ve aha-rio muavenetine 
muhtaç bulunduğu) musaırah olmasına nazaran 
nakabtti tedavi bir surette matiz olduğu tezahür eden 
müstedii merkum sayanı af ve atıfet görüldüğünden 
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«safı mesulü muvafık mütalaa görülmekle Heyetli umu-
miyeye aız ve takdimine müstefikan karar verildi. 

,29 Eylül 133*5 
Adtiye Encümeni Reisi :Biga 

Namına Mazbata Muharrari Hamit 
Caoik Saruhan 
(Nafiİz . Refik Şevket 

REÎS — Efendim Adliye Encümenimin mazbatası 
mucibince Osmanoğlu IsmaÜMi bakiydi müddeti ce-
zafiyesini affedenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Affe-
dümistıir efendim. 

S.— Karesi Mebusu Hatim Muhittin Beyin, Hı
yaneti vataniye kanununun 4 ve 8 nci maddetermm 
tadili hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

;REÎS — Hıyaneti vataniye faillerimin istiklâl mah
kemelerince icr&i muhakemesi hakkında Karesi Mebu
su Hacim Muhittin Beyin teklifinin reddine dair Lâ
yiha Encümeninin mazbatası vardır. Fakat maiuımı 
âliniz bu teklif; evveldir. Ahiren Heyeti CeBenâin 
kabul «ittiğiniz zeyil kanunu ile bu meselle haüectikniş-
tir efendim. 

4. — Amasya Mebusu Ömer Lütfi Beyin, Pasta ve 
telgraf müdüriyeti umumiyetinin Maliye Vekâletine 
raptina dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası. (2/77) 

REtS — Posta ve teferaf ve telefon müdüriyetti 
umumiyestnin Maliye Vekâletine ilhakına dair Amas
ya Mebusu Ömer Lûtfi 'Beyin teklifinim reddine daıir 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Efendim zannederim 
bu meselede 'beş gün evvel Heyeti Oelıiteraizde tezekkür 
edilmiş ve karan katiye İktiran etmişti. Mazbatanın 
okunmasını arzu ediyor musunuz? (Hayır sesleri) 
Lâyiha Encümeninin nokta» nazarını tasvip edenler 
lütfen etlerini kaldırsınlar. Lâyiha Encümeni mazbatası 
veçhile teklif reddedÜmiştİr efendim. 

5. — îzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, istiklâl 
mahkemeleri kanununa bir madde İlâvesine dair tekli
fi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/94) 

REİS -—• istiklâl mahkemeleri kanununa bir mad
de ilâvesi hakkında îzmir Mebusu Mahmut Esat Be
yin teklifinin reddine daıir Lâyiha Encümeni mazbata-
s\ var. Okunmasını arzu ediyor musunuz? (Okunsun 
da anibyahm sesleri) okuyunuz efendim. 

,B. M. Meclisi Riyaseti CelıUesine 
Numara : 16 
ılstikfâl mahkemeleri hayatının mülkî adli bilûmum 

devair umurunu teftiş ve icabında memurini mesule»-
ni azil ve Büyük Miüet Meclisi nezdiade müteşekkil 

bir mahkemeli fevkalâde huzuruna şevkleri lüzumuna: 
dair İzmir Mebusu Mahmut ve İspatta -Mebusu Hacı 
Tabir efendilerin Heyeti Umumiyeden munavvel jâ-
ymad kamıaiyderiyle esbabı mucdbesi encünıenimiEce 
mütalaa ve tetkik olundu. Vatanın selâmet ve ordunun 
zaferimi temin için «ırf oerasmi askeriye ve biyauetfi va-
rtaniye üe iştigal edecek olan feüifclâl mehakimi hayati' 
tim idarî ve salâhiyeti kazaiyeteri ite alâkadar -otaıyao 
•bir takım umur İe İştigalleri sıfatı kutsiye! hafcimiyet-
dıe kabili telif olamıyacağt cihetle muva&kı haM mas
lahat olmayan teklifi mezkûrun reddiyle Heyetli Celi-
leye arz ve takdimi .tezekkür kılındı, 

36 Eylül B36 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Müfit Süleyman Sum 
Kâtip 

AM Vefa 
(Ret sesleri). 

REtS — Efendikn teklifin mahiyeti amÜaşıMı. Lâ
yiha encümeni, teklifin sayanı müzakere otaıadığmı 
bildiriyor. Lâyiha Eraümentfnim mazbatasını kabul 
buyuranlar el kaldırsınlar. Lâyiha Encümeni mazba
tası mucibince, teklifi kanuni reddedilmiştir, 

6. — Amasya Mebusu Ömer Lâtfi Beyin, Eskişe
hir Mebusu Hacı Hali Efendinin Büyük Millet Mec
lisi âzası meyantna ithaline dair teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası, (2/76) 

REİS — Eskişehir Mebusu Hacı VeK Efendinin 
âza addedilmesi hakkında Amasya Mebusu Ömer Lût-
fi Beyin 'teklifinin reddine-dair Lâyiha Encümeni mass-
bastası var. Okunmasını arzu ediyor musunuz? <Okun» 
sun sesleri). 

Riyaseti Cetfteye 
IMaltada bulunan mebusaam Büyük M'iUet Meçti' 

si âzasından olduktan kabul buyurutduğu halde Der-
ısaadetçe tevkif ve yedi buçuk sene hapse mahkûm 
olan Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendi hakkında 
böyle bir karar ita edilmemesi eseri zühul olmak lâ
zım olduğundan müs£rümleyhin de Büyük M'iUet Meor 
tisi âzası meyanına kabulünü arz ve teklif ederim. 

• 18 Ağustos 1356 
Amasya Mebusu 

Ömer Lûtfi 

Riyaseti Ceüleye 
Dersaadetçe mevkuf ve yedi buçuk seneye mah

kûm edilen Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendimin de 
Büyük Millet Meclisi âzasından addi lüzumuna dair 
Amasya Mebusu Ömer Lütfi Beyin encümenimize mu-
faajvvd takriri mütalaa ve icabı müzakere olundu. 
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Teklifi mezkûr bir teklifi kanuni şekü ve mahiyetinde 
olmadığından bu bapta encumemnuzıce bir mütalaa 
ıserdjne mahal olmadığı cihetle ret ve binaenaleyh. 
Heyetli Umumiyeye iade ve takdim olunur. 

26 Eylül 1366 
Lâyiha Encümeni Rekİ Mazbata Muharriri 

Kırşehir Yozgat 
Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 

Aü Vefa 

ABDÜLKADıR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Eskişehir Mttbusu Hacı VeM Efendi, bübasısa son za-
manOatrda teşkilatı milliye ile lüzumu kadar çalıştı ve 
memleketin müfit hizmetlerinde butundu. Eğer em 
muhterem arkadaşlarımızdan Maltada bulunan 'haca-
Uannın mebus olmadığını iddia etmek kabilse, eJıyevm 
Maltada bulunan arkadaşlarımızdan meselâ; Rauf Be
ytin mebus olmadığım iddia etmek mümkün <ise. esba-
bı oıüıdhtre altında bulunan bu arkadasmnznt da mebus 
olmadığını iddia doğrudur. Madem M Rauf Bey me
bustur. Hacı Velıi Efendi de îdtaabukla vücude getiril
miş bir mahkemece yedi buçuk seneye mahkûmdur 
ve işgali müteakip de tahtı tevkife alınmıştır, -Binaen
aleyh, gayet tabii ve zaruri olarak Hacı Veli Efendi 
de mebustur, bu Meclisin âzasmdandır. 

MUSTAFA BEY (Karabasan Şarkî) —Ortada bir 
teklifi kanuni olsun... 

REtS — Müsaade buyurun. Meseleyi reyiaiee arz 
edeceğim : Lâyiha Encümeninin mazbatası • ki reddî 
nrutaEammtndır • onu reyinize arz ettikten sonra taay
yün edecek araya göre meseleyi nazarı dikkatimize arz 
edenim. Lâyiha Encümeninin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar... (Ekseriyet yok sesleri). Ak
sini reye koyacağım : Teklifi nazarı mütalaaya, afanr 
lar lütfen el kaldırsınlar... Teklif nazarı mütalaaya aitn-
mıştır, ruznameye ithal ve esasını müzakere edeniz. 

7. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, suku sultani
de vâki mübayaat hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası. (2J81) 

REİS — Suku sultanide odun ve kömür mubaıya-
otı hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin teklifi ka-
nuriMnkı reddine daıir Lâyiha Encümeni mazbatası 
var. Okunmasını arzu ediyor musunuz? {Okunsun ses
leri), 

Riyaseti CeÜeye 
£uku sultanide odunların beher arabası iki, üç yüz 

kuruş olduğu halde, üç yüz otuz dört senesinde me
murin •manşetinin teshHd mafcsadiyte ve meclisi idare 

. 13M C : 1 

karariyİe beher arabası yüz kuruştan, jandarma kuvve-
-tiyle kuradan iki bin araba raddesinde odun getirtile
rek memurine tevzi olundu ve bunun araşma, angarya 
olarak, büâ bede* odun ve kömür getirttirilmek giıbS 
pek çok suiistimaller karıştı. Jandarmalar evlenin! 
odunla doldurdular. Fakat şu nal medîsi umumi ka-
rariyle menedîldiğinden .tekrarına meydan verilmedi. 
Lâkin geçen üç yüz otuz beş senesi Kütahya jandarma 
ıkumandanlığınııı, Dahiliye Nezaretinden, orman res
minim Kastiyle, ormanlardan katedüecek odunların jan
darma devairi namına, kira üe nakli hakkındaki istih
sal eylediği müsaade suiistimal olunarak beher araba
sı ellişer kuruşa, kira namı altında köylerden cebren 
binlerce araba odun ve kömür getirttirildi. Bunların 
bir çoğunun parası verildi, yine arada dehşetM sufösti-
tmal karıştı. Jandarmadan örnek alan dairei askerliye 
de salgın namiyle kuradan bilâbedel yüzlerce araba 
odun getirtti. Bu sene de 'tekerrür etmek ihtimali olan 
su şayanı teessüf hallin yalnız Klütahyada deği, viâ-
yal ve etviyei sairede vukuu ihtimali mefruzuna bina
en men*i İçin berveçhi ati teklifi kanuninin müstaceli-
•yerle kabul ve mer'iyetin'i rica eylerim. 

(26 Ağustos 1Ö36 
Kütahya Mebuslarından 

Cemil 

MADDE 1, — Gerek bilâbedel ve gerek suku 
sultaniden dun bir fiyat ile memurin jandarma ve de-. 
vairi askeriye hesabına kuradan odun celbeHbtrmek 
memnu olup aksi halde müsebbipleri mesuldür. 

MADDE 2. — Köylünün, hakkı derhal istirdat olu
nur. 

Herhangi bir meclis olursa olsun, zurraın iaacını 
mucip olacak olan bu gibi şeylere karar ittihaz ede
mez. 

MADDE 3. — işbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milüye ve Dahiliye ve Adlîye vekâletten memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Gerek bilâbedel suku sultaniden ve gerek efrattan 

jandarma, devairi Hükümet, memurini idare ve askeri
ye namlarına odun ve kömür celbinin meni lüzumuna 
dair Kütahya mebusu Cemil Beyin teklifi kanunisi ve 
esbabı mucibesİ mütalaa ve 'tetkik olundu. Geçen ve 
daha evvelki senelerde Kütahya livasınca ahaliye ceb
ren tahmil edilen bu angaryanin memalriki Osmanjye-
nin her tarafında tatbik ve teşmil edildiği ve edileceği 
aflıap ve vahimesiyle bunun bir kanunu mahsusla men 
ve tespiti teklif edEmişdİr. Zaten ve esasen kanunen 
memnu olan bir hususun tekrar bir kanun ite teyidine 
mahal olmadığı ve binaenaleyh sırf idarî bîr tedbir ve 
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tabip İle bu baptaki yolsuz harekâtın önü ahnabaiecBği 
cihette teklifi mezkûr encümence şayanı kabul gorülı-
miyerek reddedilmiş ve binaenaleyh Makamı celiü ri
yasete arz ve takdim kılınmıştır. 

26 Eytüt 13-316 

Lâyiha Encümeni Reisi ıMazbata Muharriri 
Kırşetıir Yozgat 
Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
AntaJya 
Ali Vefaı 

MAZBATA MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIR
RI BEY (Yozgat) — Encümen namına söytiyeceğim. 
-Efendim Cemil Bey diyor ki: 1332 senesinde Kiütah-
yada jandarmalar, gerek jandarma ve gerek Hükümet 
dairesi ve gerek ciheti askeriye namıma; ahaliden, bi-
İâbedel, gerek çarşıdan ve gerek köyîîüden odun ve kö
mür celbettller... Binaenaleyh, bunu bu sene menedti-
ttiz de bür daha yapmasınlar. Halbuki 1332, senesinde 
yapılan yolsuz bir hareketi men için ve tekerrür ede
ceği zehabiyle, bir kanuna raptetmeyi encünıenİmiz 
muvafık görmediğinden teklifi reddettik.. (Doğru ses
leri). 

•AIBDÜLKAOİR KE'MALt BEY (Kastamonu) — 
Efendim, kanun, angaryeyi menetmiştir. Fakat mana.-
tök-i Osmaniyede angarya asıldır. Bendemiz Kirmasltide 
kaymakam iken, eşkıyayı takibe memur olan bir müf
reze oraya gönderilmiş ve müfrezen'İn kumandanı da 
«m muhterem binayı işgal etmişti. Takibi eşkiya mec
buriyetinde bulunan bu adam vazifei asliyesini bı
rakmış; başka işlerle uğraşıyordu. Vakayı arz edeyim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Odun ve kö
mürden bahis buyurun... 

AİBDÜLKADtR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Odun ve kömüre taaMûk eder ve ayni meseledir. Cemal 
Beyin teklifiyle, üzerine basmış olduğu nokta, öyle bir
den bire reddedilecek mıesaiMen değildir, ehemmiyet
le nazarı kibare alınmalıdır. Kanun, ceza kâfi değil
dir ve ahali, odun, kömür meselesi dolayısiyte işlerin
den aiıkonularak, soğukta dağlarda, ovalarda hem eş
kıya tecavüzüne maruz bıraktırılıyor, hem de onlara 
odun ve kömür yaptırılıyor. Cemül Bey gayet mühim 
bir noktaya elini koymuştur. Hiç bir gün vâki değil-
ki yirmi kişi köylerden gelip eşkıyadan şikâyet et-
ımestin.. Biraz silah, biraz barut itftemetsltn. Böyle bir 
zamanda ansızın odasına girdiğim takip kumandanının, 
odasına gelen bir onbaşı efendim, Kiilink, Hırsızptnan 
işte isimlerinden de ikisi haıtınmdadtr - sekiz on koy 
«aydı ve bunlardan kömür yaptırmağa gedecek dkn 

müfreze hazırdır dedi Efendim bunu öyte bir İfade ite 
'söylüyordu ki; kaymakamlık dairesine eşkıyadan şi
kâyet etmek üzere gelmiş elli, aJUmuş kadın, çoluk, ço
cuk var iken, kumandan efendi kömür yaptırmağa, 
ımüfreze gönderiyordu. Efendiler pekâlâ biliriz ki; ne 
asker için, ne de jandarma içm kömür yaktırılarak kış 
odalarında bulundurmak âdet değildir. Bu, sırf ticaret 
için yapılır. Kffî'ik, Hırstzpmarı... Bilmem neneye müf
reze gidiyor ve orada kömür yaptınltyor... Eşkıyayı ta
kibe memur olan, soğuklarda, karlarda, çamurlarda 
yatmak mecburiyetinde bulunan bir müfrezenin ısın
masını temin için köylüler soyuluyor, ahali soyuluyor, 
bu fevkalâde bir meseledir. Kanunun menetmesinle 
rağmen, bu gibi ahval bu memlekette yapılır. Bugün 
ıbuniar - ki memlekette ademi memnuiyeti tevlit eden 
esbaptan birisidir - ehemmiyet vermezsek, bu gibi me
seleleri kanuni bir surette tespit etmez isek, yer yer 
isyanlar karşısında kalmak vaziyeti eHmesine mahku
muz. Bunu böyle bilmelidir. Halkın tazyikten kuntul-
mast matluptur. Ve bunu temin edecek esbabı aramalı
yız. Aksi takdirde, hürriyet hakkında söylediğimiz söz
lerin fiilen ne kadar kıymeti oldu ise, bugünkü mesai
mizin de o kadar kıymeti olur. 

REİS — Daha söz isteyen var mı?.. (Heyeti Veki-
leya havale olunsun sesleri). 

Efendim, teklif, bir teklifi kanunidir. Ya şayanı 
müzakere görülür veyahut görülmez. Şayanı müzake
re görülürse ait olduğu encümene gider. Lâyiha Encü
meninin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın
lar... (Anlaşılmadı) Efendim aksini reye koyacağım; 
(Teklifin sayanı müzakere olduğunu kabul edenler eWe-
ıtini kaJdırsmlar. Teklif şayanı müzakere görülmüştür, 
Adliye Encümenine veriyoruz. 

8. — Erzincan Mebusu Emin &eym, Hıyaneti va
taniye kanununa bir madde ilâvesine dair teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/104) 

REÎıS — Hıyaneti vatanîye ile mahkûm eşhasın 
İstiklâl mahkemelerine tevdii hakkında Erzincan Me
busu Emin Beyin «teklifi kanunisinin reddine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var ki bu mesele de ahiren 
Heyeti Celiknizin vazettiği kanımla halledtf mistir efen
dim. 

9. — Kütahya Mebusu CemH Beyin, bazt ahvalde 
sahadetnamesiz dâva vekilleri istihdamına müsaade 
edilmesine dair teklifi kanunisi ve 'Lâyiha Encümeni 
mazbatası. (M. 2/81) 

REİS — Ahvali istisnai yede diplomasız dâva vekil
leri istihdamı hakkında Kütahya Mebusu Cemü Be
yin teklifinin kabul edilmesine dair Lâyiha Encümeni 
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mazbatası var, okunmasını arzu ediyor musunuz? (En
cümene sesleri) Efendimi, Adliye Encümenine tevdiini 
kaibut edenler erlerini kaldırsınlar. Adliye Encümenine 
verilmiştir efendim. 

10. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin mekâtîbi âti-
yedc ordu lisanı tedrisi 'hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/79) 

REİS — Mekâtibi âtiyede ordu lisanı tedrisi hak
kında Cemil Beyin teklifinin şayanı müzakere cdduğu-
na dair Lâyiha Encümeninin mazbatası var. Efendim 
okunmasını arzıu ediyor musunuz? 

OPERATÖR OM'tN BEY (Bursa) — Maarif En
cümenine... 

REİS — Maarif Encümenine havalesini kabul buL 

yuraolaır ellerini kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri) Aksi
ni reye koyacağım. Teklifin sayam müzakere olmadığı
nı kaibıul edenler ellerini kaldırsınlar.. Efendim ordu 
'lisanının mekteplerde mecburi olarak tedrisi hakkın
daki teklif reddedilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bu fcangi ordu lisanı, 
nurufu munfasıla mı, yoksa Hindistandaki ordu İri-
samı mı? (Hindistan ordu lisanı sesleri) 

ıMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahıip) — 
Mekteplerde kendi lisanımızı tedris edelim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
On sene sonra buou müzakere ederiz, 

11. — Kütahya Mebusu CemU Beyin, mesken icar
ları hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası. (2{80) 

R<EÎS — Mesken icarlarının tenzili ve icar nizam-
namesinin tadili hakkındaki Cemil Beyin teklifinin: 
kabulüne dair Lâyiha Encümeninin mazbatası var. 
Lâyiha Encümeninin mazbatası veçhile teklifin sayanı 
müzakere olduğunu kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir, Kavanini Maliye ve Adliye encümen
lerine veriyoruz. 

72.ı — Bolu Mebusu Tunalı HHmi Beyin, artar ver-
gi hakkında 'teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası. (2/82) 

,REÎS — Müterakki vergi usulü hakkında Tunalı 
HÜlnTİ Beyin teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var efendim. Okunması
nı atrzu ediyor musunuz? (Okunsun »adaları). 

(Riyaseti Celüeye 
No. : 6 
.Müterakki vergi usulünün kabul ve tatbiki ve bu 

suretle bütçe açığının kapatılması lüzumuna dair Bo
lu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Heyeti Umumtyeden 

t muhavvel 22 Ağustos 1336 'tarihli teklifi kanunisi En-
cümenimizce mütalaa, ve tetkik olundu. Varidatı Dev
letin teksir ve bütçede hâsıl olan muvazenesialaj-in 
(hailesine matuf olıan teklifi mezkûr EııcümenJimizce 
şayanı kabul görülmekle Heyeti mıüşarrüni'leylıaya ia
de ve takdimi tezekkür kılındı. 

36 Eylül 1356 

Mazbata Muharriri 
Süleyman Sırrı 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Müfit 

KâBip 
AM Vefa 

jfArtar vergi) Kanunu esbabı ntualbesi : 
Yer yüzünde, bugün, bir hükümet yototur ki, 'bizim

ki kadar paraya muhtaç olsun; İmdi : Gaıfcm yıllar
ca evvel kabul ve tatbik ettiği (Aırtar vergi) usul ve 
esası varken bizim hâlâ dahilî istikraz vesalireye tari
kiyle zenginlerimize el avuç açmamızdan garip, hattâ 
abes bîr hal olamaz fikrindeyim.. 

Bu hale bir dereceye kadar nihayet verebilmiş ve 
neticelen hem halkın fakirin* .zenginine alesseviye ma
li muamelede bulunmak haksızlığı ve hem de bütçe açı
ğını azaltmış olmak ümniyesiyle merbut kanun lâyiha
sının müzakere ve kabulünü teklif ediyorum efendim. 

ı22 Ağustos 1336 
/Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

(Artar Vergi Kanunu) 

MADDE 1. — Vergi, Hükümetçe, Osmanlı veya 
ecnebilerden' her ne nam ve suretle olursa olsun, alı
nan paradır. 

MADDE 2. — Büyük Millet Meclisi, Kanununa, 
ıtevfifcan, Hükümetin ciba'yet edegeldiği ve edeceği her 
•vergi için (Artar vergG) esasını kabul etmiştir ve bun
dan böyle kendisine bu esas haricinde vtıkubulacak 
teklifleri reddeyliyecektir. 

MADDE 3. — Hükümetin ber şubesi cibayet va
zifesiyle muvazzaf bulunduğu her vergi için: takdir ve 
'tespit ettiği (Nispet cetvelini) bir ay zarfında bir kanun 
lâyihasına rapten Büyük Millet Meclisine verecektir. 

•MADDE 4. — Azami kıymet miktarının mebdei 
•beş milyon kuruştur. Bu mebdeden itibaren alınacak 
ıtıer vergi kıymet miktarının nısfı nispetinde olacaktır. 

ıMADDE 5. — Bu kanun nesri tarihînden meri
dir. 

MADDE 6. — Bu kanun ahkâmının icrasına Bü
yük Millet Meclisli Ipra Vekilleri memurdurlar. 

İNEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Lâyihai 
kanuniye yapmak lâzım değil miydi? Yalnız mütalaa 
dermeyan ediliyor. 
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REtS — Lâyiha Encümeninin mazbatasını kabul 
edenler eHeriaİ kaldırsınlar... Aksin'i reye koyacağım. 
O hakle teklifin şayanı kabul ve müzakere olduğunu 
kabul edenler eUerini kaldırsınlar. Şayanı müzakere 
(görülmemiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim bu, usu-
İten aıit olduğu encümene havale edilir. Nıizamnamei 
dahiliyi açarsanız, görütsünüz ki ait olduğu encümene 
havale edilmesi lâzım... Makamı Riyaset bu salâhiyeti 
<haiz değildir. 

REİS — Hilmi Bey, Riyaset; Heyeti Celileoİn re
yini aldıktan sonra neticeyi tebliğ etmiştir. Sonra siz 
söz almadınız, sîzi sadede davet edenim. Lâyoha hak
kında «öz alıp teklifinizi 'izah ediniz, fazk laf sarfetme-
yiniz. 

13. — Antalya Mebusu Hamdullah Suphi Beyin, 
mecburi muallimlik ve tababet hakkında teklifi kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2178) 

JREÎ.S — Mecburi tedris ve tababet hakkında Ham-
duftafı Suphi Beyle refikinin teklifi kamunmıiniin saya-
m müzakere olduğuna dair Lâyfıa Encümeninin maz
batası var, okuyunuz. 

.Büyük Millet Meclisi Siyaseti Celrilesine 
Ş/u büyük hengâmede halkımıza tahmil ettiğimiz 

fevkalâde fedakârlıklara mukabil onları düşünmek ve 
yaralarım mefrnıaemken sarmak üzere sunufu roünev-
veremizİn doktorluk ve muallimlik hüzmeüeniyle tav
zifini ve Heyeti îcraiyenin aczu ettiği kaza ve nahiye 
merkezlerine doktor ve muallim olarak tayin edilecek 
zevatın mecburen sevk ve izamlarını bu hususta kati
yen arzu ve ihtiyar* bakılmıyarafc nevama askerî bir 
mükellefiyet tatbikini mutazammın mevaddı âtiyeİ ka-
nunüyeyi teklif eyleriz. 

Mecburi Muallimlik ve Tababet Kanunu 

MADDE 1. — Elİii yaşına kadar bilûmum etibba 
ve muhtelif derecelerde tedris kabiliyetini haiz mü
nevver zevat memleketin muhtaç olduğu herhangi bir 
kösede tedavi ve tedris icrasiyle mükelleftirler. 

MADDE 2. — Heyeti îcraİye işbu mükellefiyeti 
haiz kimseleri dilediği mahallere izam ve lâakal iki se
ne müddet maaşla İstihdam eder, 

.MADDE 3. — Bu baptaki emri isga etmeyenler 
ihakkında askeri tarzda ahkâmı cezriye tatbik olunur. 

fMADDE 4. — İşbu kanunun sureti tatbikini müşir 
falimanameyi Heyeti Vekile kaleme alır. 

/MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren merMr. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kile memurdur, 

J!9 Ağustos 133* 
Antalya Mebusu (Burdur Mebusu 

Hamdullah Suphi İsmail Suphi 

Riyaseti CeliLeye 
.No. : 59 
Etİıi yaşına kadar bilûmum^ etibba ve tedris kabili

yetini haiz zevatı miinevtverenin memleketin muhtaç 
'olduğu her hangi bir köşesinde müdavat ve tedrisat 
icrası lüzumuna dair Antalya Mebusu Hamdullah Sup
hi ve rüfekası Beyler tarafından verilip Heyeti Umu-
miyedeo encümenimize havale buyurulan 'teklifi ka
nuni mütalaa ve tetkik olundu. Teklifi mezkûr ev
lâdı vatanın tenviri ve sıhhati umumiyenin temini 
mahfuziyeti noktasından muvafık ve ekseriyetle şa
yanı kabul görülmekle Makamı Celili riyaseti takdi
mi tezekkür kılındı. 

26 Eylül 1336 
Lâyiha -En. Rs. (M. M. 

MüSfit Süleyman Sırrı 
3<Jâtip 

Ali Vefa 

atSMAİtL SUPHİ BEIY SOYSALLI (öurdur) — 
Efendiler 'bu teklifi HamduUah Suphi Beyle bende
niz yaptım. Çünkü; bilirsiniz ki, halka daima mükel
lefiyet tahmil ediyor, buna mukabil bir hizmet yapa-
mtyoruz. Halkın başlıca iki marazı vardır. Birisi 
marazı cehil diğeri marazı cismani... Biz düşündük 
ki, bu memlekette münevver denilen ve daima halkın 
sırtından geçinen zevat, halkla doğrudan doğruya 
alâkadar değildir. Onun İçin halka biraz hizmet ede
lim; bu memlekette tababet tahsil etmiş olanlar ve 
muhtelif derecede tedris kabiliyetini haiz olan zevat; 
memleketin Heyeti Vekİlece tayin edilecek muhtelif 
köşelerine gitsinler, tedrisat icra etsinler. Halkın em
razı ckmaniyesini tedavi etsinler. Âdeta bu hususta 
askerî 'bir mecburiyet usulünü vaz ve iki sene müd
det tayin ediyoruz. Havale buyurursanız, gerek Sm-
tiiye Encümeni, gerek Maarif Encümeni bu meseleyi 
tetkik ederler. Onun için mademki halka ait bir me
seledir, siz de halkı düşünmekle mükellefsiniz, bu da 
gayet mühim bir tekliftir, nazarı dikkate alınmasını 
teklif ederim. 

REİS — Lâyiha Encümeninin mazbatası, teklifin 
şayanı müzakere olduğunu mutazammındır. Kabul 
'buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 
Efendim, Sıhhiye ve Maarif encümenlerine veriyo
ruz. 
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14. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, hi-
dematt vataniyeden maaş alanlara tahsisatı fevkalâde 
itasına dair teklifi kanunisi ve Lâyihai Encümeni maz
batası. (21101) 

RBİS — Hidematı vataniyeden maaş alanlara 
zamatmi fevkalâde itası hakkında Süleyman Sırrı 
Beyin teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeninin mazbatası vardır. Bunu da Mu
vazenei Maliye Encümenine veriyoruz, 

İS. — Müessesatı diniye ile müessesatı sıhhiye 
ve tdlimiye ve ruhban namına memaliki ecnebiyeden 
gelmekte olan eşyanın bilâ resim gümrükten imran 
hakkındaki kanunun mevkii meriyetten ıskatına dair 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

RjBlS — Efendim evrakı varidemiz bitmiştir. Ruz-
earneî müzakerata seçmezden evvel, müessesatı ruh-
baniye namına gelen mevaddan gümrük resmi alın* 
ması hakkındaki lâyihai kanuniye encümenlerden 
çıkmıştır. Tab ve tevzi edilince verilecektir, 

16. — Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat zabit 
namzetlerine verilecek zamaimi fevkalâde hakkında 
kanun lâyihası ve Müdafam Mitliye ve Muvazenei 
Malîye encümenleri mazbataları. 

REİ1S — Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek zarcıaim hakkındaki lâyi
hai kanuniye ikmal edilmiş, bu da matbaadan gel
dikten sonra ruznameye alınacaktır. 

EMİN BEY t©ursa) — Bedeli nakdi kanunu, vak
tiyle Men'i müskirat lâyihai kanuniyesinde olduğu 
gibi, demirbaş halini aldı. Her gün sıra geliyor, so
na atılıyor, müzakere edilmiyor. Halbuki, bir çok yer
lerde bedeli nakdi tahsil ediliyor. Binaenaleyh bunun 
tercihan en evvel müzakere edilmesini teklif ederim. 

3ÜHİS — Efendim, bugünkü ruznamede birinci 
maddeyi işgal eden tarik mükellefiyeti kanunudur. 
Fakat Dahiliye Vekâletinden müdafaa edecek me
mur olmadığından memur gelinceye kadar başka bir 
meseleye geçelim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Nafia Ve-
fcüinin de bulunması lâzımdır. 

17, — Battalı * kanun lâyihası ve İktisat ve Zi
raat ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

;REtS — Köy baltalıkları hakkındaki kanunun 
müzakereesine geçiyoruz. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celİlesine 
(Köylülere hakkı kanunilerinden daha serbest is

tifade fırsatını vermek ve mirî ormanların muhafa

za ve inzibatını temin etmek üzere mücavir köylerle 
ahalisi odunculuk ve kömürcülük İle meluf bulunan 
köylere baltalık tefrik ve tahdidine dair Umuru İk
tisadiye Vekâletince tanzim kılman kamın lâyihası ve 
esbabı mucibe mazbatası Heyeti Vekilenin 22.9.1336 
tarihindeki içtİmaında ledelmütalâa tasvip edilmiş ve 
leffen takdim olunmayla ifayı muktazasınt rica ede
rim. , 

B. M. Meclisi Reisi 
'M. Kemal 

Köy Baltalıkları Kanununun Esbabı Mucibe Lâyihası 
Serveti tabiiye ve mfltiyemizin en kıymettar ve en 

mühimlerinden madut hayat ve iktisadi memleketle 
doğrudan doğruya alâkadar olan ormanlarımızın emri 
muhafazaları uğrunda öteden 'beri ittihaz ve tatbik 
edilegelen bilcümle tedabir hemen tamamiyie seme
resiz kaimi; ve ormanların gerek keyfiyeten ve ge
rek kemiyeten İnkıraza doğru 'gitmesine mani olama
mıştır. Çünkü baltalığı • olmayan kura ahalisine mirî 
ormanlarından hakkı intihap ve intifa bahşeden 
orman nizamnamesinin beşinci maddesi köylü
lerin jhtiyacatını tatmin edemedikten başka ruhsat
name ve sergi usulleri gibi bazı merasimi nizamiyenin 
İkmal ve cereyanı dolayısiyle halkın bilâ mucip ve 
pek faydasız olarak müşkülâta uğratdmasını binne-
tice Hükümetten tedbirini badi olmakla beraber bü
tün koy ahalisinin muhtelif zamanda muhtelif ma
halden kati yata mezun olmaları emri muhafazayı 
müşkül ve cidden müteassir bir hale koyması itibariy
le ormanların harebisi tevali edip gitmekte bulunmuş
tur. Binaenaleyh hem mevcut ormanlarımızı tahrip
ten kurtarmak ve hem de köylüye hakkı kanunisin
den daha serbest İstifade fırsatım vermek üzere mirî 
ormanlarından her karye için baltalık tefrikına lüzu
mu kati (hissedilmiş ve işbu baltalıkların tefrikında 
köylere mücavir ve münasebatfa büyük orman ol
ması veya halkm odun ve kömür ve kereste kat ve 
imaliyle meluf bulunması ve ih'titap ve intifa 'husu
sunda müzayakayı mucip olmamak üzere baltalık vü
satinin beher (hane için iki hektar yani yirmi cedit 
dönüm itibariyle tefrik ve tahdit olunması şart ko
nulmuş ve baltalığı mevcut karyeler var ise bunla
rın mezkuru nispet dahilinde tevsi ve yeniden tahdidi 
teemmül edilmiş ve bu miktarı tecavüz edenlerle ka
sabalara ait olan baftaMdar alâlhathi bırakdmıştır.Or-
man nizamnamesinin besinci maddesinden istifade 
hakkını -haiz olabilmek için köy civarında mirî or
manı bulunması meşrut olup kendi karyesi hududu 
dahil ve civarında mirî ormanı bulunmayan köy aha-
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h'sinin buistifadeden mahrumiyeti mezkûr maddei 
nizamîye ahkâmından olması ve esasen kendi karye
si civarında ormanı olmayan köylülerin iştigalâtı he
men umumiyetle ziraat münhasır 'kalması itibariyle 
(kanunda odunculuk ve 'kömürcülük ve kerestecilik 
ile melûf veya azamî yirmi kilometre mesafe İle 'bü
yük ormanlara münasdbet <vt mücavereti bulunan 
'köylere orman memurlarının riyaseti tahtında mü
hendis, •vergi ve tapu memurlarından mürekkep bir 
heyet tarafından baftattk tefrik olunacak de
nilmiştir. Çünkü ormanlara bu nispette münasebeti 
olmayan koy ahalisinin iştigalâtı odunculuk, kömür
cülük ve kerestecilik gibi hususattan başka olacağı 
gibi ormanlara mücavereti bulunmadığı halde odun
culuk ve keresteciliği sanatı mutade ittihaz etmiş olan 
köy ahalisi de bulunabileceğinden bu gibi sanatla 
melûf karye ahalisi için de 'baltalık tefriki münasip 
görülmüştür. Tefrik olunacak baltalıkların vüsati 
ahalinin gerek ihtiyacatı zatiyesme muktazi ve gerek 
mensup olduğu pazar mahalline nakil ile furuht 
edeceği kereste ve mahrukat tedarikine kifayet ede
cek derecede olması nazan dikkate alınarak beher 
haneye iki hektar olmak üzere vüsati umumiye bir 
nispet dahilinde tâyin ve tahdit edilmiştir. Çünkü yir
mi dönümlük tur saha dahilînde yetişecek eşcar bir 
hanenin mahrukat ve çift edevatı ve hane tamir ve 
inşasına muktazi mevaddı haşebiyeyi 'beleğan me-
helâğ temin ve ita edeceği cihetle meselâ : Yirmi 
dönümlük bir meşe ormanını yedi senelik bir devir 
tatbik edildiği farzolunduğu takdirde 'beher seneye 
yedi dönüm kadar bir fota tesadüf edeceğinden va
sati bir kesafette bulunan bu miktar sahadan lâakal 
yirmi hin kilo mevaddı hasebiye istihsali mümkün 
bulunmakla işbu miktar bütün köylünün her sene 
aynı nispette katiyat icra etmesine imkân da olma
ması hasebiyle kâfi görülmüştür, 

Koy civarındaki ormanların eşhas uhdesinde bu
lunmasından nasi civar köylünün baltalıktan mahru
miyeti caiz olamayacağından bu kabil karyeler için 
hususi ormandan baltalık ayrılması ve işbu baltalık
ların bedeli orman merinin riyaseti tahtında olmak 
özere ikisi köy ahalîsi ve ikisi orman sahibi tarafın
dan müotehap dört azadan müteşekkil heyetin takdir 
edeceği kıymet üzerinden köy ahalisince verilerek 
karye namma teferru edilmesi ve kıymetinin takdi
rinde tarafeynce itilâf basıl edilemediği surette ta
rafeynin iddia ve hakkı itirazı kalmamak Üzere ik
tisat Vekâletimin göstereceği lüzum üzerine gerek 
istimlâk lüzumu ve gerek bedel meselesi Heyeti Ve-

kilece sureti kafiyede hal ve faslolunmast münasip 
•addedilmiştir. Şayet orman münazHinfih ise berveçhi 
maruz takdir edHen fcrymet ileride haklı çıkan tarafa 
verilmek üzere Ziraat 'Bankasına tevdi edilmesi ta-
feyn hukukunun muhafazası için daha muvafık ola
cağı mülâhaza olunmakta bulunmuştur. 'Baltalığa 
malık olan köylülerin miri ormanlarından hakkı ih-
tîtap ve intifaı sakıt olacağı cihetle mültezim ve mü
teahhit ve amele sınıflarından maada ahvalde orman 
idaresince ruhsatı mahsusa *e vesaiki resmiye veril
miş olmadıkça köylülerin miri ormanlarına girmele
ri ve hayvanat İthal etmeleri menedilmistir. 

'Babalıkların bilûmum menafii münferiden ve 
müçtemİan köy halkına ait bulunduğundan hüsnü 
muhafazaları ve bilcümle hukuku köy halkına ter
kedilmiş olup ahalinin İşbu hukuku kaydi hakani İle 
teyit ve tespit edileceğinden her bir baltalık tahdit 
ve tefrik heyetince tahdit edilerek krokisi ve hudu
du tammesi bir köylü yedinde birisi mahalli orman 
idaresinde ve üçüncüsü İktisat Vekâletine gönderil
mek üzere üç nüsha tanzim ve heyetçe tasdik edile
cektir, Bu suretle kariyetere terk ve tahsis edilen 
baltalıklardan ihraç olunacak bilumum kereste ve 
mahrukattan Hükümetçe bir gûna resim talep ve ahz 
olunmayıp ancak her sene 'bütün köylünün heyeti 
ihtiyariyenin takdir edeceği miktar ve nisbette kat 
ve pazar mahalline nakledeceği kereste ve mahrukat 
bedelinden hâsıl olacak ımebaliğm heyeti ihtiyari-ye-
nin nezaret ve mesuliyeti tahtında atiyen köyün İma
rına ve teşekkül edecek olan teavün sandıklarının 
teşekkülüne medar olmak Üzere köy namına ve fa
kat tktisat Vekâletinin emrine olarak Ziraat Banka
larına tevdii şart kılınmıştır. Çünkü Orman nizam
namesinin beşinci maddesi köylünün ihtiyacatı zati* 
yesi ne müktazİ kereste ve mahrukat ite pazar ma
hallinde satacağı mahrukatı esasen orman resmin
den müstesna kılmış olduğu cihetle baltalıklardan 
katolunacak kereste ve mahrukat dahi resimden is
tisna edilmiş ve ancak köyün İmarına ve köyde teş
kili mutasavver olan teavün sandıklarının teşekkülü
ne medar olmak üzere her sene heyeti ihtiyariyenin 
beher hane için tensip edeceği miktarda kereste ve 
mahrukat pazar mahallinde satılarak esmanı bati-
ğası ol kafiyenin şahsiyeti maneviyesine maledHerek 
köy namına ve fakat israftan vika yeten Umuru İk
tisadiye Vekâleti emrine olarak Ziraat bankalarına 
teslimi müKhaza kılınmıştır. Baltalıkların kadimden-
beri kariye ahalisine terk ve tahsis edilen koru ve 
baltalıklara denildiğini tarif eden Orman nizamna
mesinin işbu kanunun birinci maddesine tearuz eden 
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yirmi birinci maddesiyle nizamname! mezkûrun bal-
tabklaria 'kereste ihracatından öşür alınmasına dair 
olup kanunun ikinci maddesine tearuz eyleyen ikin
ci fıkrası ve nizamname! mezkûrun beşinci ve cm 
yedinci maddeleri lağvedilmiştir ve (baltalıkların hu
kuku tasarrufiyeleri ile ahalinin münfaritien ve müç-
temian olan hakkı intifa ve sureti istifadelerine dair 
olan Orman nizamnamesinin 'baltalıklar hakkındaki 
ıbirinci babının üçüncü kısmiyle Arazi kanunnamesi
nin doksan birinci ve doksan İkinci ve yüz İkinci 
maddeleri mucibince baltalıklar Üzerindeki koy ve 
kasaba halkının bilcümle hukuku ipka ve teyit edil
miştir, Gerek köylülere maledİIecek olan baltalıkla
rın emsali veçhile hüsnü muhafaza edilecekleri tabii 
olmasına ve gerek baltalığa malik olan köylülerin 
mirî ormanlarına hakkı duhulleri kalmaması hasebiy
le (Hükümet ormanlarının tamamiyle tahtı inzibat ve 
muhafazaya alınması imkânının keski suhulet eyle
mesine ve gerekle öteden beri cari olan kuyu t ve ica-
ba'tı restmyenin bu veçhile ipkasıyle kasaba ve köy
lerin mahrukat 'ihtiyacatmın temini hususunda 'köylü
nün daha serbest ve müstakil kalmasına yegâne ça
re olarak köy baltalıklarının tefriki keyfiyeti teem
mül olunarak bu bapta sekiz maddelik bir de bal
talık kanunu kaleme alınmış ve İşbu esbabı mucibe 
lâyihasına mefbuten talddim kılınmış olmakla iktiza
sının İfa buyurutması maruzdur olbapta. 

7 Muharrem B39 ve 23 Byhtl 1336 
Umum îıktbadiye Vekâleti Vekili 

Mahmut Celâl 

MlAODE 1- — Odunculuk ve kömürcülük ve ke
restecilik ile metuf olan veya âzami yirmi kilometre 
mesafe İle büyük ormanlara müceveret ve münase-
'beti bulunan köylere beher haneye 'iki hektar itiba
riyle ve orman memurlarrnın riyasetinde mahalli mü
hendisi vergi ve tapu memurlarından mürekkep bir 
heyet marifetiyle baftalifc tefrik ve mevcut baltalık
lar bu nispete iblâğ edilmek suretiyle tevsian yeni
den tahdit ve köy namına kaydı resmî meccanen icra 
olunur. îşbu bakalfkiarın hüsnü muhafazal&riyle em
ri İntâfaı (heyeti ihtiyariyenin nazaret ve mesuliyeti 
tahtında kariye halkına ait bulunur, 

MADDE 2. — Köy civarındaki ormanların eşhas 
uhdesinde bulunmasından naşi birinci maddede gös
terilen miktarda miriden baltalık tefriki kabil olama
dığı takdirde orman memurunun tahtı riyasetinde iki

si köylülerden ve ikisi de orman sahibi tarafından in
tihap edilecek muhamminlerden İbaret olmak üzere 
beş zatın takdir edeceği kıymet üzerinden nispeti 
mezkûre dairesinde 'köy namına teferruğ olunur ve 
bedeli peşinen veya mukassatan köy ahalisi tarafın
dan tediye edilir. Şayet takdiri kiymet hususunda İy-
tilâf hâsıl olmazsa mahalli müfrezin gerek istimlâk 
ve gerekse bedel hakkındaki muamelesi İktisat Vekâ
letinin göstereceği lüzum Üzerine Heyeti Vekilece icra 
ve sureti kafiyede. mezkûr haltahk köylü namına is
timlâk edilir. Heyeti VekiIenİn işbu kararı katî olup 
hiç bir taraftan itiraz edilemez. 

MAıDOE 3, — Kariye civarındaki orman müna-
ztunfih olduğu takdirde maddei sabrka veçhile tef
rik edilen miktar için takdir ve tayin edilen bedel 
ileride haklı çıkan tarafa verilmek üzere Ziraat Ban
kasına tevdi olunur. 

MADDE 4. — Yedinde Orman idaresince veril
miş vesaiki resmiye olmadıkça köy ahalisinin hiç bir 
sebeple miri ormanlarına girmeleri ive hayvan sokma
ları memnudur. 

iMADDE 5. — Birinci ve ikinci maddeler muci
bince baltalığa malik olan kariyeler ahalisinin kat 
ve pazar mahallinde satacakları kereste ve mahrukat 
bilûmum resfmden muaftır. Ancak âtiyen köyün ima
rına ve taavün sandıklarının teşekkülüne medar ol
mak üzere her sene köy 'heyeti Ihtiyariyesinin her ha
ne içm tensip edeceği miktar ve nispetteki kereste 
ve mahrukat senenin muayyen bir gününde pazar 
mahalline nakliye heyeti ihtiyariyenin mesuliyeti tah
tında satılıp hâsıl olan bedeli köy namına ve İkti
sat Vekâletinin emrine olarak Ziraat 'Bankasına tev
di olunur. ; 

MADDE 6. — Orman nizamnamesinin beşinci 
maddesi ve buna müteferrl nizamat ve talimat ile 
nizamnamei mezkûrun yirmi birinci ve yirmi beşin
ci maddesinin işbu kanunun beşinci maddesine taar
ruz eden ikinci fıkrası ve on yedinci maddesi mül
gadır. 

MADDE 7. — Baltalıkların hukuku tasarrufiye
leri ve ahalinin suret ve hakkı 'intifaları Orman ni
zamnamesinin birinci baltanın üçüncü kısmiyle Arazi 
kanunnamesinin doksan birinci ve doksan ikinci ve 
yüz ikinci maddeleri mucibince tamamiyle mahfuz
dur. 
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MADDE 8. — İsini kanunim icrasına İktisat Ve
kâleti memurdur, 

iB. M. Meclisi Reisi Umuru Seriye V. 
Mustafa Kemal Fehmi 

Da. V, M. M. V, 
Refet 

Ad. V. Na. Ha. V. 
Ahmet Muhtar Ahmet Muhtar 

MaL V. Ma. V. 
İFerit Dr. Rıza Nur 

Na. V. Na, tk. V. V. 
İMaJnnud Celâl Malhmud Celâl 

Erkânı Haıfciytei , ( 
Umumfye Reni Sıhhiye; V. 

Dr. Adnan 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekîlece tanzim ve Heyeti Umumîyece 
encümenimize havale edilen i$bu Baltalık kanunu 
lâyihası köylülerin menafiine muvafık görülmüş ise 
de keyfiyetin ancak Orman ve ziraat encümenine 
aidiyeti cftıetİyle mezkûr encümene takdim kılındı. 

27 EyKil 1336 
Rüsumat, Ticaret ve; 

Sanayi En. Reisi 
Caıuk MebuSu M. M. 

Şükrü İsmail Suphi 
Orman ve Ziraat Encümeni Mazbatası 

'Riyaseti Celileyeı 
Heyeti VeMece teklif edilmiş olan işbu kanun lâ

yihası 'BncümenJntîzce mütalâa ve tetkik edildi. Umu
ru iktisadiye Vekâletince esbabı mucibe lâyihasında 
beyan ve İzah edildiği veçhile köylünün ormanlar
dan Hıtitap ve intifa hakkınm bir ittırat ve intizam 
dairesinde tâyin ve tahdîdiyle beraber köylüyü izaç 
ve tazyik eden mevamin refi ve hakkı intifam ser
best bir sekte ifrağı pek lâzım ve bu noktai nazardan 
İşbu Jâyİhaİ kanuniye cidden kâfi ve şayanı mem
nuniyet mevzuat ve ahkâmı cimi olduğundan bit-
tasvip Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

27 EyKll 1336 
Orman' ve Ziraat En, 

Âzasından Bu dahi 
(Kastamonu Tokat Mebusu 

Rüştü Nazım 
İBu dahi Bu dahi 

Kastamonu Meousu Eskişehir Mebusu 
Hulusi Halil İbrahim 

IBu dahi 
Sanıhan Mebusu 

Ahmet Reşat 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Köylünün ormanlardan hakkı intifamın kendile

rine baltalık tefrik ve tahsis suretiyle bir dairesi in
tizama İcar maksadiyte Umuru İktisadiye Vekâletin
ce tanzim ve Heyeti Vekile karariyle teravi müzake
re Meclisi Âliye tevdi olunan lâyİhaî kanuniye en-
çümenimizce de mütalâa ve teftik olundu, 

Bu husus mirî ormanlarının emri muhafazası 
«ofctat nazarından mucibi mUhassenat olacağı gibi 
ötederiberi mevcut ühtilâfatı izale edecek mahiyette 
olması İtibariyle de şayanı memnuniyet görüldüğün
den ve (gerçi lâyiha! mezkûrenin beşinci maddesi ah
kâmına tevfikan kura halkının isjbu baltalıklardan 
katedip pazar mahalline getirecekleri hatap ve ke
resteden resim alınmaması varidatın tenkisini icabe-
derse de İşbu varidatın afhz ve cîbayetı için elyevm 
ihtiyar edilmekte 'bulunan masraf varidatı mezkûre 
mİktariyle hemen tekabül etmekte ve bu da senevi 
on beş ve yirmi bin lira kadar bir meblâğ olup ka
nunun heyeti umumiyesi itibariyle halka halen ve müs-
takbelen temin edeceği men af M mühimmeye nazaran 
devamı istifasında İsrar edilecek bîr derecede bulun
masına binaen lâyİhai kanuniye münderecatının ka
bulü münasip 'görülmüş olmakla keyfiyetin Heyeti 
Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

aeneİ Maliye En. Rs. 
-Ferit 
Kâtip 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Âza 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
Aza1 

Kılıç Ali 

İM. M. 
Fuat 

Âza 
Mardin 

Necip 
Âza 

Mehmet ReShn 

IMUSTAİFA BEY <Karahisarı Şarki) — Reye ko
yarsınız, Bedeli nakdî kanununu takdimen müzake
reye karar verüİrv 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Afyon Karahisar) — 
Heyeti ittifaamiyelenîn lâğvine dair kanunun bakiyesi 
vardır, ruznameye 'ithal edilmemiş. 

(REİS — Efendim köy baltalıkları hakkındaki 
kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyenler 
isimlerini1 yazdırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim; 
malûmu âliniz Orman nizamnamesinde orman civa
rı olan kura ahalisi, gerek alât ve edevatı araiyesini, 
gerek çift damlarım, o ormandan meccanen eşcar 
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fcatetmek suretiyle yaparlar. ıBuna kanun müsaitir. 
Fakat bu müsaadeyi âhaflıü zürra suiistimal ederek el
lerindeki batta ile adeta ormanların en ruhlu ve canlı 
noktasını tahribe kadar cüret ediyorlar. Bendeniz 
Karafaisan Şarki'ııin Koyulhisar 'kaymakamlığında 
olunduğum zaman bizzat 'buna vakıf oldum. Bu ka
za dairen madar ormandır. Bu katıyatm menine bîr 
türKi imkân bulunamıyor ve feJöylü tazyik edildikleri 
zaman diyorlardı ki: Hükümet bize mahsus bir yer 
tâyin etsin, siz yalnız şuradan katıyat yapacaksınız de
sin; Uz orayı bilenin ve daima o muhitten katıyat yapa
lım ve diğer tarafa e! atmayalım. Tabii bunlar haklı 
İdi. Bunun için bu kanun hakikaten iyi diişünüfcıüş-
tür. Şimdi her orman civarında.bulunan köy ahali
sine gerek intifa ve gerek sair suretle istifade etmek 
için bir mahalli mahsus tayin ediliyor. O ahali heyeti 
ihtiyariyenin nezareti altında katiyet icra ederek ih
tiyacını temin ederlerse oımanın sair aksamını mu
bah göremeyecekler ve mevcut ormanlar bu suretle 
muhafaza edilmiş olacaktır. Binaenaleyh bendeniz 
kanunun heyeti uroumiyesinin aynen kabulünü teklif 
ediyorum, 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim bu
gün en mesut günlerimizden birisidir. Çünkü bugün 
şu kanunla anlıyorum ki, halka doğru gitmek isteyen 
bir Hükümet mevcuttur. Şimdiye kadar halkın bu 
kadar menfaatine hadim hiç bir kanun tanzim edil
memiştir. Binaenaleyh İktisat Vekâleti vekili muhte
remini ve sonra Heyeti Muhteremei Veki'teyi tebrik 
ederim. Fazla söz İle Heyeti aiiyendzi işgal etmek is
temiyorum. Bu kanunun kabulünü Heyeti al i yeden 
rica ederim. 

REİS — Efendim başka söz alan yoktur. Heyeti 
umumiyesinin kabulİyle maddelere geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, ve mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Baltalık Kanunu 
MADDE 1. — Odunculuk ve kömürcülük ve ke

restecilik ile meluf olan veya azami yirmi kilometre 
mesafe ile büyük ormanlara mücaveret ve münase
beti bulunan köylere beher haneye iki hektar itiba
riyle ve orman memurlarının riyasetinde mahalli 
mühendis ve vergi, tapu memurlarından mürekkep 
bir heyet marifetiyle baltalık tefrik ve mevcut bal
talıklar bu nispete iblağ edilmek suretiyle tevsian ye
niden temdit ve köy namrna kaydı resmisi icra olu
nur. İşbu baltalıkların hüsnü muhafazalariyle emri 
ıntifaı heyetli ihtiyariyenin nezaret ve mesuliyeti tah
tında kariye halkına ait bulunur. 
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'İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELAL BEY — 
Kanunun tabında bir yanlışlık vardır. «Tevsian ye
niden temdit» değil, «tevsian yeniden tahdit» ola
caktır. Bu suretle tashihini teklif ederim. 

REİS — Efendim «temdit» kelimesi «tahdit» 
olacak. Bu madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim birin
ci maddede iki hektar deniyor, faraza koy yirmi ha
nelik olsun ve olur ki, yirmi hektarlık bir baltalık 
olur. Binaenaleyh köylüler arasında ne suretle taksim 
edilecek? İhtilaf olur. Onun için tecavüze mahal kal
mamak üzere esaslı bir taksim kabul edilmek la-
zımgelir (Doğru sesleri). 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Vazgeçiyorum. Hilmi Bey söylediler. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim burada beher 
hane İçin iki hektar deniliyor. Her haneye iki hektar 
suretinde tashih edilmesi lazımgelir ki, zannedersem 
«18» dönüm kadar bir yer oluyor. (Hayır kırk dö
nüm sesleri). Her haneye bu kadar ifraz edecek olur
sak bir çok yerlerdeki ormanların köylülere taksimi 
kifayet, etmeyecektir. Binaenaleyh hem dönüm olarak 
tashihini hem de şayet kariyeye ait olan bir orman 
her haneye iki hektar vermeye müsait değilse her 
hane halkına birer hektar üzerinden tevziat yapılma
sı lazımdır. Orman baltalık tevziine müsait olmazsa 
o ormanda her haneye mütesaviyen bir taksimat ya
pılmalı, her hane için aynı mfktar üzerinden tevziat 
yapılması lazımdır. Yalnız odunculuk ve kömürcü-
Hilde meşgul olanlara verilmiyor. Ormanlardan yirmi 
kilometre mesafesi ojanlann her birine ikişer hektar 
veriliyor ki, bu çok yer işgal eder. Bunun olsuretle 
tashihini teklif ederim^ 

REİS — Başka söz isteyen yok. Hilmi Beyin bir 
teklifi var, (2) hektar yerine, azami İki hektar keli
mesinin kabulünü teklif ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kara'hİsarı Sahip) — 
Hektardan maksat nedir efendim? 

FERİT BEY (Çorum) — On bin metre murab
ba ı dır. 

ÎKTrSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY — 
Bu nispet hakkında biz ısrar etmiyoruz efendiler. 
Çünkü ormanlarımızın alelıtlak yedi milyon hektara 
baliğ olduğu elimizdeki istatistiklerden, anlaşılmıştır. 
Fakat yedi milyona baliğ olan ormanların yanında 
kaç köy vardır ve bunların yirmi kilometre mesafe 
ile kaçı ormanlara mücavirdir, bunu bilmek bizim 
mem'leketimizde büyük bîr keramete mütevakkıftır. 
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Onun için sağlam tor mikyas koyduğumuza biz de 
emin değiliz. Bu bapta heyeti muhteremeniz neyi ka
bul ederse biz de onu kabul etmeye karar verdik ve 
kabul edeceğimiz iki hektarın arkadaşlar çok oldu
ğundan bahsediyorlar. Bendetüz ormanların doğru
dan doğruya millete ait olduğuna kailim, O zavallı 
millet ki, bugün hiç bir suretle hakkı intifamı elde 
edememiştir. (Bravo sadaları). Biz bilhesap bu iki 
hektara karar verdik. Yirmi cedit dönüm demektir. 
Her köyJünün hissei intifaım yedi senede, ormanın 
devri tabiisini hesap ederek, üç sene zarfında devri 
tabii yaparak, beher (7) senede bir meşe ormanının 
yetişeceğini hesap ederek, her haneye üç dönüm ol
masını nazarı dikkate alarak bir hesap yaptık ve bi
naenaleyh her köylüye senedi on bin kilo kadar odun 
veya kömür isabet edeceğini ve bu itibarla bugün 
köylünün hali hazır piyasasına nazaran geçinebilece
ği kadar eline para geçeceğini tahmin ettik. Aynı za
manda bu miktarı koyarken, köylüyü artık miri or
manlarına girmemek için müstağni bir vaziyette bı
rakmak istedik. Malumu alileridir ki, miri ormanla
rını muhafaza etmek, bugün memleketin sıhhati 
ve iktisadiyatı ile şiddetle alakadar mühim bir mese
ledir. Eğer biz köylüyü kendi alat ve edevatı zürra-
iyesini temin edebilecek ve bizzat kendisinin i'hrak 
edeceği şeyleri kolaylıkla tedarik edecek ve kendisi
nin idaresini temin ve evladı ayalinin nafakasını te
darik için nakledeceği odun ve kömür hususunda sı
kıntılı bir vaziyette bırakmazsak, hem köylünün iyi
liğine hizmet etmiş olur, hem de elimizde kalan miri 
ormanları tahripten kurtarmış oluruz. Binaenaleyh 
bu iki' mühim noktayı Heyeti Celilenrzin nazarı dik
katine arz ederim. Daha evvelce söylediğim veçhile, 
hektar hakkında vereceğiniz karan bittabi kabul ede
rim. 

HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Efendim He
yeti Celilenizden bir şey istirham edeceğim. Bu hek
tar tabiri yeni bir tabirdir* 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Hiç de de
ğil, 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Böyledir 
efendim. Müsaade buyurunuz. Hükümetin resmi 
mikyası dönümdür. Bunu dönüme tahvil etmek mü
nasiptir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Orman 
mesabatmda dönüm yerine hektar tabiri istimal olu
nuyor. 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — İkincisi 
de yalnız yirmi kilometre mesafe dahilinde ve civa

rında bulunan köyler istifade edecek, bunu kırk kilo
metre diyelim. Çünkü ova köylülerini mahrum et
meyelim. Binaenaleyh onlar da istifade etsinler. Ya
ni sekiz saat dahilinde olan köyler de istifade etsin. 
Bundan bir şey kaybetmiş olmayız. Binaenaleyh ya
rım milyon daha fazla vereceğiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, köy
lüye ne kadar meydan açıt ve vasi olarak bırakılır
sa kalbim o kadar genişler. Fakat hakikaten şayanı 
takdir bir surette kabul etmekfiğim icabeden şu tek
lifi maatteessüf redde mecburum. Çünkü yirmi ki
lometre kırka iblağ edilirse köylü o kağnısiyle ve ya
yan yürüyüşle oraya kaç saatte gider? Oradan av
deti kaç saatte müyesser olur? 

HAMDİ NAMIK BEY <Bolu) — Ankara'ya kaç 
saat mesafeden odun geliyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Binaena
leyh köylüyü baltalığından hakiki bir surette müstefit 
etmek İstersek, elimizden gelirse baltalığı kaldıralım 
da köyün içerisine koyalım. Binaenaleyh tekrar edi
yorum. Yirmi kilometreden fazlası katiyen köylünün 
baltalığını harabe uğratır. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında müzake
reyi kâfi görenler ellerini kaldırsınlar. Kâfi görüldü. 

Hilmi Beyin teklifi iki hektar yerine azami iki 
hektar denilmesidir. .«Azami» 'kelimesini ilave ediyor. 
Hilmj Beyin teklifini kabul edenler ellerini kaldır
sın... Anlaşılmadı... Teklifi nazarı mütalaaya alma
yanlar ellerini kaldırsın... Teklif nazarı dikkate alın
mıştır efendim. Maddeye «azami» kelimesi dahildir. 

Tadil teklifleri var efendim. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celifesİne 

Baltalık kanununun birinci maddesindeki hektar 
miktarının üçe iblağını teklif eylerim. 

4 Teşrinievvel 1336 
Kastamonu Mebuslarından 

Rasim 

REİS — Bu takriri nazarı mütalaaya alanlar el
lerini kaldırsın, nazarı dikkate alınmadı. 

Efendim, Hamdi Beyin teklifi var. Birinci mad
dedeki hektar tabirinin «dönüme» tahvili ve mesafe
nin (40) kilometreye iblağını teklif ediyor. Hektarın 
dönüme tahvilini nazarı itibara alanlar ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. İki hektar kaç dö
nüm ediyorsa onu kaydedelim. 

BİR SES — Hektar yirmi dönüm ediyor. 
İKTİSAT VEKİLİ CELÂL BEY — İki hektar 

(20) cedit dönüm ettiği esbabı mucibe mıntakasında 
gösterilmiştir! 
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REİS — Hektar yerine (20) dönüm diyeceğiz. 
Kırk kilometreye iblağı cihetini nazarı dikkatinize 
arz ediyorum. Nazarı itibara alanlar ellerini kaldır
sın... Nazarı îtibare alınmamıştır efendim. 

Adana Mebusu Zekâi Beyin bir tadilnamesi var 
okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede muharrer heyetin orman memu-

riyle mühendis ve tapu memurundan ve bir de ala
kadar köyler heyeti İhtiyariyesinden ikişer aradan 
mürekkep olmak üzere teşkili ve vergi memurlarına 
lüzum olmadığına mebni onların ihracı suretiyle ta
dilini teklif eylerim. 

4 Teşrinievvel 1336 
Adana 
Zekâİ 

(Muvafık sadaları). 
REİS — Efendim, bu teklifi nazarı dikkate alan

lar ellerini kaldırsınlar. Nazarı itibara alınmıştır efen
dim. (Anlaşılmadı sesleri) Bir daha okunsun. 

İKTİSAT VEKİLİ MUSTAFA CELÂL BBY — 
Köylülerin heyete kabulünü bendeniz de kabul ede
rim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Doğrudur. 

REÎS — İktisat Vekâleti de buna muvafakat edi
yor, Takrir nazarı mütalaaya alınmıştır efendim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Dönüm ta
birine atik kelimesinin ilavesini teklif ederim. Cedit
tir denilirse hektar demektir. On sekiz atik dönüm 
demek lazımdır. Fakat atik kelimesi muhakkak la
zımdır. 

REİS — Efendim Aydın Mebusu Tahsin Beyin 
teklifi (20) dönümün (10)'a tenzili... Bunu nazarı mü
talaaya alanlar ellerini kaldırsınlar. Nazan mütalaa
ya alınmadı. 

Dönüm kelimesi yerine atik dönüm denilmesi 
birtakım iltibasları defedeceğinden kabul edenler el
lerini kaldırsın. Atik kelimesinin töâvesi kabul edil
miştir efendim. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Reis 
Bey müsaade buyurun, bu atik dönüm olunca me
selâ Ankara'da dönüm (30) hatvedir. Konya'da (60) 
hatve, ihtilâf var, tashih edilsin, (Gürültüler). Bu 
tasrih olunsun. 

REÎS — Efendim madderein iktisap ettiği şekil 
okunacaktır. 

MADDDE 1. — Odunculuk ve kömürcülük ve 
kerestecilik ile melQf olan veya azami yirmi ki

lometre mesafe ile büyük ormanlara mücaveret 
ve münasebeti bulunan köylere beher haneye aza
mi on sekiz atik, dönüm itibariyle ve orman memur
larının riyasetinde mahalli mühendis ve tapu me
murlarından ve kariye heyeti İhtiyariyesinden ikişer 
zattan mürekkep bir heyet marifetiyle baltalık tef
rik ve mevcut baltalıklar bu nisbete iblâğ adfimefc 
suretiyle tevsian yeniden tahdit ve köy namına kay
dı resmisi icra olunur. 

İşbu baltalıkların hüsnü muhafazalariyle em
ri intifar heyeti ihtiyariyenin nezaret ve mesuliyeti 
tahtında kariye halkına ait bulunur. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL BBY 
— Müsaade buyurunuz, birsey nazan dikkatimi 
colbetti. Mazbatada «rneccanen icra olunur.» kay
dı vardır fci, matbuunda yazılmamış. Divanı riyase
tin nazarı dikkatim celbederim. 

REİS — O suretle tashih edilir. 
Efendim müzakere kâfi görülmüştür. Birinci 

maddeyi kabul buyurup .ikinci maddeye geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. İkinci mad
deye geçilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Köy oivanndaki ormanların eş
has uhdesinde bulunmasından naşı birinci madde
de gösterilen mikdarda miriden baltalık tefriki ka
bil olamadığı takdirde orman memurunun tahtı 
riyasetinde ikisi köylülerden ve ikisi de orman sahi
bi tarafından intihap edilecek muhamminlerden iba
ret olmak üzere beş zatın takdir edeceği kıymet 
üzerinden nisbeti mezkûre dairesinde ıkoy marnına 
teferruğ olunur ve bedeli peşinen veya ımıkassa-
tan köy ahalisi tarafından tediye edilir. Şayet tak
diri kıymet hususunda İtilâf hasıl olmazsa mahalli 
müfrezin gerek istimlâk ve gerekse bedel hakkında
ki muamelesi İktisat vekâletinin göstereceği lüzum 
üzerine Heyeti Vekilece icra ve sureti katiyede mez
kûr baltalık köylü namına istimlâk edilir. Heyeti 
Vekİlenin işbu kararı katî olup hiç bir taraftan 
İtiraz edilemez. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında söz 
İsteyen var mı? 

FAiİK BEY (Cebelibereket) — Halktan muba
yaa edilecek ormanlara bedel takdiri meselesinde ih
tilâf hâsıl olunca bunun Heyeti Vefcilece haili esası 
kabul ediliyor. Heyeti Vdfcile-ye bu suretle bir mah-
;keme vaziyeti veriliyor. 'Böyle hususi kanunlarla, 
hususi salâhiyetler ihdası doğru değildir. İhtilâf hu
susunda mahkemeye gidilmesi lâzımdır, O suretle 
tadilini teklif ederim. 
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HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Efen
dim burada, müsaade buyurun, şimdi birinci ve İkin
ci maddelerde zikredilen ormanların birisi mirî, bi
risi sahipli demektir. Pekâlâ; halbuki birinci mad
de, odunculuk ve kömürcülük ve kerestecilik ile me-
luf olanlara münhasır ise o başka, ihtitaba dair aşa
ğıdaki maddelerde de bir kayıt yok, çünkü yirmi ki
lometre yakındaki ormanlardan o civardaki köyler... 
(Gürültüler). 

REİS — Muhavere olmasın rica ederim. 
HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendim bendeniz 

İkinci maddenin tayyım teklif ediyorum. Çünkü bir 
fcöy civarındaki orman, gerek köy ahalisine ait ol
sun ve gerek şahsa ait olsun, bunu başka bir köy 
ahalisine vermek, onları öldürtmek demektir. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Ha
yır, hayır. 

HÜSEYİN BEY {Devamla) — Emin olunuz Ski 
öyledir. Kendi köylerinin üst tarafında veya yanın
da kendi malı olan ormanı hiç bir vakitte başka 
köylüye vermezler. Bu, katidir ve Anadolunun her 
yerinde böyledir. Onun için her köye verilecek bal
talığın mirî ormanlardan tefrik ve itasını teklif ede
rim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
•ikinci madde (köy civarındaki ormanların eşhas uh
desinde bulunmasından naşı birinci maddede göste
rilen miktarda miriden baltalık tefriki 'kabil olama
dığı takdirde) diyor. Baltalığın, eğer miri' orman 
varsa herhalde ondan tefriki kabildir. (Yok sesleri). 
Yoksa o vakit koy civarında şahsa ait olan orman
ları, evvelemirde köyün ihtitabı üçin istimlâk etmek 
lâzımdır. 

FERİD BEY (Çorum) — Sarihtir zaten bu.., 

SÜLEYMAN SIRRI BEY {Devamla) — Müsaa
de buyurun şimdi miri ormanı mevcut, şahsa ait or
man da varsa, şahsa ait olanı istimlâk ve taksim 
etmedikçe mirî ormana geçmemeli, bendenizin ma
ruzatım budur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bendeniz-
ce kanunun en. ruhlu maddelerinden biri de ikinci 
maddedir, onun tayyı şöyle dursun, kanunun en çok 
ruhunu teşkil eden esas bu maddedir. Çünkü bir çok 
yerlerde biliyoruz ki, mirî ormanlar pek uzak kal
mıştır ve köyün mirî baltalıkları da harab olmuştur. 
Şimdi onlara bir orman vermek lâzım geliyor. Bil
hassa o mahut kara taş meselesinden dolayı ta köy
lerin burnu dibine girmiş ve herkesin şahsi ormanı 
olmuştur, Bunları pek yakından tanıyorum. Meselâ 

Marmaris kazası böyledir. Koca bir kaza merkezi 
katiyen bir ormana sahip değildir. Çünkü eşraftan 
Şerif Ef. o kara taşı ilerlete ilerlete ağaç namına 
orada her ne varsa kendisi malik olmuştur, Şimdi 
böyle halka hiç olmazsa Hükümetin düşündüğü gibi, 
istimlâk hakkını vermezsek, siz soğuktan ölün, odun-
suzluktan kıvranın demek olur. Onun için ikinci 
maddeyi pek muvafık bulur ve aynen kabulünü ri
ca ederim. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Efen
dim ikinci madde, malûmu âlileri eşhasa müteallik 
olandır. Dâirüzm künyesi bulunan buraya altı saat 
mesafede (Beğnam) diye bir koy var, oranın eşrafı 
olan Kuyrukçu zadelerin orada ormanı var, bu da 
Haymana ile Bâlâ kazasına hemhudut üç saat kadar 
uzun yani tulü ve yarım saat kadar arzı olan gayet
le zengin ve güzel bir ormandır. E&er bu ormanı biz, 
etraftaki köylülere tevzi ve taksim edecek olursak, 
eminim ki bir seneye varmaz, tamaımyle orman 
kalmadıktan sonra oralarda ne su kalır, ne de hava, 
tamamiyle mahvolur. Bu misillü ormanları ne yap
mak lâzım gelir? Meselâ orada iki köy vardır. Bâlâ 
kazasında, birisi Beğnam ki, orman sahibimin bulun
duğu köy, birisi de Karaali, bunlara muttasıl Hay
mana'nın bir köyü, bir de muhacırların oturduğu bir 
köy var. Bu dört köye ormanı tahsis etmek lâzım 
geliyor. Şimdi bunu taksim mi edelim? 

İKTİSAT VEKİLt MAHMUT CELÂL BEY 
— Kaç dönümdür bahsettiğiniz yer? 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Devamda) — Üç 
saate varmaz, iki buçuk saat tulü yarım saat kadar 
arzı, sahipleri de vardır. Vakıa onlar para ile veri
yorlar. Yahut bazan da meccanen veriyorlar. Eğer 
bu misillü ormanları köylülere tahsis edecek olur
sak, yazık otur ki, Bâlâ kazasının ortasında bulunan 
yeşilliği tamamiyle imha etmiş oluruz, bunlar için 
ne yapmak lâzım geliyorsa yapmalı. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Bendeniz Cebelibereket Mebusu Faik Beyin müta
laasına iştirak etmediğimi arz için geldim. İstimlâk, 
haddi zatında hakkı mülkiyete tecavüz olmak dola
yısıyla, umumî mikyasta kabul edilmemiştir. Bir in
sanın tahtı tasarrufunda bulunan emlâke, ne şahsı 
aharın tecavüze, ne de Hükümetin tecavüze hakkı 
vardır. Bu, meşrutiyetin icabatındandır. Yalnız hür
riyetin ve meşrutiyetin manası takyit olunduğu için 
istimlâk, nef'iâm noktai nazarından kabul edilmiş. 
bir esastır, Yoksa istimlâk meşru değiMir, Hakkı 
mülkiyete tecavüz olduğundan meşru değildir. Fa-
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kat İstimlâkte esası aranan cihet, nefiâm olduğu için 
istimlâk meşru kılınmıştır. Geri kalıyor istimlâk me
selesi : Belediye vasıtasiyle Belediye Kanununun bi
rinci maddesinde gösterilen menfaati âmme dolayı
sıyla yapılan istimlâk, şu şekilde olacak; köylünün 
oduna ve kömüre olan ihtiyacı dolayısıyla namüte
nahi almak istediğimiz vergileri temin için köylüyü 
zengin etmek nokta i nazarından bunların ihtiyacını 
tatmin etmek lâzımdır. Ormanlardan istifadesini te
min lâzımdır. 

Binaenaleyh madde gayet esaslı yazılmıştır ve 
nefi âmmı temin eden bu 'İstimlâk meselesinin uzun 
uzadıya muamelâta tabi olması doğru değildir. Köy
lünün menfaati noktasından heyeti umumiyesini na
zarı İtibare alıyorsunuz. Meselâ «kuton idrofil». fab
rikası namiyte Adana'da ordunun yapmak istediği 
bir fabrikaya benzemez bu, nihayet ^Kuton idrofit», 
istenirse başka yerden de temin edilir. Fakat odun, 
kömür İhtiyacı başka suretle temin edilemez. Ya mi
rî ormanlardan ya şahsi ormanlardan temini zaruri
dir, Binaenaleyh buradaki istimlâk kaydinin, Heye
ti Veküece karar verildikten sonra kabili itiraz ol
mamak üzere kabul edilmesi zaruridir. Aksi takdir
de yapmak istediğimiz şeyi yapamayacağız ve zan
nederim ki kanunun ruhu buradadır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
ikinci madde, köylüye refah ve saadet verecek bir 
şekilde düşünülerek yazılmış, fakat nakıs yazılmış
tır. Bir defa maddeyi yukarıdan okuyacak olursak 
görürüz ki, orman memurunun tahtı riyasetinde iki
si köylüden, ikisi de orman sahibi tarafından inti
hap olunacak muhamminlerden ibaret olmak üzere 
beş zatın takdir edeceği kıymet diyor, (Orman me
mura da var sesleri). Orman memuru da, orman dai
resi namına müntehap mı oluyor? Şu halde orman 
dairesi namına orman memuru ehli vukuf ve ehli 
hibre olursaki doğru değildir - herhalde orman dai
resi namrna da bir ehli hibre tâyin edilmelidir. 

Orman memurunun riyaseti altında ve orman 
memuru ehli vukuftan olarak tâyin edildiği takdirde 
bittabi anlâşamamak ihtimali yalnız orman sahibiy
le olabilir, Orman sahibinin intihap etmiş olduğu 
vekiller bu kıymeti az görebilirler. Kendi menfaat- { 
leri nokta! nazarından orman memuru da köylüyü 
yahut diğerinin tarafını iltizam edebilir, belki orman 
sahibinin tarafını tutar ve ekseriya da böyle olacağı ; 
melhuzdur. Çürtkü orman sahiplerinin parası olmak 
İtibariyle köylüyü ezecektir, köylünün hesabına bir , 
bar olacaktır. Onun İçin bendeniz bu noktaİ nazar- I 

dan memurun müntehap olacağı - ki anlamamıştım 
zaten - şimdi onun riyaseti altında ehli vukuf teşek
kül ettiği kanaatiyle bu .kürsüye çıktım. Halbuki beş 
zat deniyor. 

Burada orman dairesi namına ehli vukuf intiha
bından ziyade, köylü namına üç ehli vukuf ve or
man sahibi namına aralarından iki ehii vukuf inti
hap edilmeli ki köylünün menfaati düşünülmüş ola
bilsin ve ihtilâf çıkacak olursa, o vakit Heyeti Ve
kileye gelsin. Yoksa daima orman memuru orman 
sahipleriyle uyuşarak, bundan çıkacak ihtilâfatla He
yeti Vekileyi işgal ötmesi hiç bir fâideyi mucip olmaz, 
bundan başka ihtilâf vukuunda Heyeti Vekileye ka
dar sürüklenmekten ise ki, istimlâkin bir usul ve ka-
va'idi vardır, bidayette uyuşulnradığı takdirde, Ziraat 
bankalarına, zürra veya köy ajhaüsi 'bedelini yatıra
rak köylü namına ferağ muamelesi yapılmalı ve o 
bedele razı olmryan ait olduğu mahkemeye dâva 
edebilmelidir. Usulü 'böyledir. O vakit, para Ziraat 
bankasına yatırılmakla ve ferağı ahzedilmekle, köylü 
ormana vaziüyet ölüyor ve köylünün menfaati te
min edilmiş oluyor. Halkı düşünürsek böyle yapma
lıyız ve o günden itibaren köylünün menfaatini temin 
etmeğe başlarız. Mutazarrır olduğunu iddia eden or
man sahibi de maihfcemei aidesine, bedebn azlığından 
şîkâyet eder. tkarneJ dâva eder ve mahkemeden gide-
c^c ehli vukuf ve komisyonun keşfine göre mahke
me karar verirse, o tezyidi fiatta. İstimlâk katidir, İs
timlâkinde ihtilâf olamaz. Çünkü köylü namına ola* 
e k . çünkü kanunu, onun 'için yapıyoruz. Bedelini ter-
vif edecek oflursa. o köylüden, tezyit edHmis olan mik
tarını da tahsil eder, ona verir. Mesele bundan iba
rettir. Meseleyi Heyeti Vekileye çıkarmak doğru de
mdir. Ehli vukuf marifetiyle takdir edilecek kıvmet 
U7ermden İstimlâk edilir. Köylü namına parası tah
sil edilerek Ziraat bankasına konur veya sahibine 
verilir, sahibi razı değilse, heyetf muharrem in en in tah
min ettiği fîat tahsil edilir ve ormanın köylü namına 
ferağı icra edrdir. Eğer orman sahibi razı değilse, he
yeti muhamminenin tahmin ettiği fiat üzerinden mah-
kemei aidesine ikamei dâ'va eder. Mesele budur. He-
veîi Vekileye kadar gitmek, orman sahibi Heyeti Ve;-
kilede tesir yapacak veya yapamıyacak, bu, köylüyü 
düşünmek demek değildir. 

'MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim Abdül-
kadir Kemali Beyin buyurmuş 'olduğu bir nokta var
dır ki o noktadan bu madde gayet mühim bir madde
dir. Malûmu âlileri, herkesin tahtı temellük ve tasar
rufunda bulunan arazı veyahut emlâki keyfemayeşa 
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tasarruftan menetmek veya istimlâk etmek için gerek menfaati şahsiyedir. Bir saham aldığı parayı üç, beş 
kanunda ve gerek ahkâmı şer'İyede çok esasa* vardır. 
Menfaati umuma ait olan yerlerde istimlâk yapılır. 
Bu, bizce ötedenberi bir düstur ile de teeyyüt etmiş
tir. Bunun için bir kanunu mahsus vardır. Şimdi doğ
rudan doğruya köylerin baltalığa, araziye ve ormana 
i'htiya'cından naşi, tefr&i lâzımgelen yerlerdeki Usulü 
istimlâk kanunu umumisi bozuktur. Bunun Usulü İs
timlâk kamunu .umunmyeaMdsn ayırıp 'da kanunu husisi 
şekline sokulmasını anlayamıyorum. Malûmu âlileri, 
orman, en büyük menabii varidatımızı, sıhhat noktai 
nazarından da en büyük mualecemizi temin eden hü-
dayi nabk şeylerdir. Şimdi bu ormanların en büyük 
ve eti mühim kısımlarının nerede oldukları malûm ve 
muayyendir. Şu maddede, koy civarındaki ormanların 
eşhas uhdesinde bulunmasından naşı deniliyor ki; 
koy civarında bulunan ormanların şahsi olması da 
mutlak değildir. Çünkü cehirüssavt ulan bir adamın 
bağırmak ile köye ses yetişecek kadar miktarı ki, 
ahiren bir saat tâyin etmişlerdir. Buralara arazii 
metruke denir. Umumun hakkı vardır. Bir kere köy 
civarındaki ormanlar dediğimiz zaman, kaç saatlik 
olduğunu; ve şahis uhdesinde orman olup olmadığını 
demeli ki nizaı müeddi olmasın. Ufak ufak parçalar 
suretiyle neşünema bulmuş ormanlar, bir şahıs uh
desinde bulunduğundan dolayı, o şahsın kendi şah
siyetini de nazarı itibare almıyarak, köy namına tak
sim edip te o ormanı kökünden fcatedip o dağı da 
çıplak bulundurmaktaki maksat ve mâna da anlaşıl
mıyor. {Gürültüler). Merhamet buyurunuz. Şimdi bir 
köyün menfaati umumiyesi noktai nazarından imalei 
fikir edecek olursak o köy ahalisi, ya kavmi mahsur
dur, veya kavmi gayri mahsurdur. Şimdi bir 
fcavrra mahsur için, 30 - 4Q dönüm bîr mem
baa servetTı mahvelmıekfte mâna var mıdır?. Kav
mi mahsur olmak noktai nazarından düşünecek olur
sak bunu ahaliye teferruğ ettireceğiz diyorlar. O za
man da o köylüyü umumiyetle o ormanın parasını 
vermeğe mecbur olur. Hatt>ukİ bunun içinde efendi
ler, öyîe adamlar tasavvur olunur ki, ormandan ken
di evinde yakacağı miktarı çıkarmaktan başka bir iş 
görmeyip te umumun menfaatine para vermeğe mec
bur tutulacak adamlar da vardır efendim. Bundan do
layı istirham ederim ki ahalisi gayrimahsur olan yer
de menfaat taayyün edecek midir, etmiyecek midir? 
Menfaati umumiye diyince: Menfaati umumiye, ya 
sıhhat için veya serveti umumiye noktai nazarından 
olur. Yani 'Maliyenin varidatı noktai nazarından' dur. 
Eşhasın cebine girecek, para, menfaati umumiye değil, 
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şahsa taksim etmek demektir. Bunda menfaati umu
miye tahakkuk etmiyeceği cihetle, istimlâk edilmesine 
de mesağı şar'İ yoktur. Binaenaleyh bu maddeye 
bendenizce de lüzum yoktur. 

NBBİL EFENDİ («arahisa-rı Sahip) — Malûmu 
âliniz, hususi ormanlar da dört şeyü olabilir. Ya bir 
hududu 'tame veya Mahkemei şer'iyeden hücceti şer'İ, 
ilâm şer'i veya tapu olmak lâzımgelir. Bir çok orman
lar vardır ki şahsa aittir. İhtimal ki elinde de tapusu 
vardır. Esasen o tapu kırk dönüm onmanı havi ol
duğu halde, şimdi bu, dört yüz dönüm olmuştur. Bu 
dört yüz dönüm ormanı temellük ederek etrafında 
bulunan kura ahalisine bir dirhem odun, kömür ver
mez, Bu kabilden olan ormanlardan İstimlâk olunsun 
da, köylü mükassatan ve dafaten bunların parasını 
versin, temellük etsin diyorlar. Bendeniz diyorum ki; 
vesaik İbraztyle mülkiyeti sabit olan ormanlar hak
kında istimlâk muamelesi olabilir, 

Elinde hududu tamme veya tapusu bulunmayıpta 
•sırf, 'bunlar benim mülkim diye 'iddia ediyorsa, 
bunlar hakkında bedel vermek doğru ve muvafık ol
maz. Çünkü tagallüben tesahup etmiştir. Müfit Efen
di buyuruyorlar ki; bir şahsın tasarruf ettiği emlâk 
ve araziye ve ormana keyfemayeşa İstimlak muame
lesi yapmak doğru değildir. Eğer elinde temellükü 
ispat edecek bir vesika yoksa, esasen kendi mülki 
leğildir. Onun için bendenizin teklifim; mülkiyeti 
sabit dan1 ormanlar hakkında i&imlâk muamelesi 
yapılmamalı, mülkiyeti sabit olmryanlara alelıtlak 
orman istimlâk muamelesi yapılır ve tevzi olunur. 

HAMDI NAMIK BEY tfzmit) — Efendim Mus
tafa Efendi Hz. bir şeyden bahsettiler, Kazalan da
hilinde olan küçük bir ormanın köylüye verilmesi 
ihtimaliııden bahsettiler. Halbuki bu, varit değildir. 
Eğer birinci maddeye dikkat olunacak otursa göre
cekler ki, odunculuk, kömürcülük, kerestecilik ile me-
lûf olmak kaydi, bir de âzami yirmi kilometre kaydi 
ile büyük ormanları, mücavereti olan kura ahalisi
ne hasrediyoruz. Binaenaleyh eğer o civarda başka 
mirî orman yoksa, esasen o köy halkı ormancılık, 
kömürcülük, kerestecilifc ile melûf değil demektir, 
Sonra Faik Bey biraderimiz buyurdular ki; bedel 
takdirinde uyuşamazlarda mahkemeye verelim. Malû
mu âliniz; istimlâki emlâk nizamnamesinde, ashabı 
ile Hükümet uyuşamadığı takdirde, bu mtüâfat Mah-
kemei temyize gidiyordu. Halbuki Mahkemeî tem
yize sevketmek dahi, mahalli mahkemelerine vermek 
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gibi bendendzce mahzuru daidir Sonra Şükrü Bey 
biraderimiz erbabı vukuftan bahsettiler. Ahalî tara
fından 3 kişi olsun, arazt sahibi tarafından 2 kişi 
buutunsun dediler, Halbuki bu, müsavatı muhil bir 
şeydir. Zira -orman memuru o heyetin riyasetini yapı
yor, tevazünü muhafaza için heyete konmuştur. Yani 
hangi tarafı haldi görürse o tarafa meyledecek, bina
enaleyh köylüden 3 •kişi, memuren 2 kişi tâyin edi
lecek olursa o da muvafık değildir. Müfit Efendi Hz. 
buyurdular ki: Bir kaç köyMnün bir kaç para kazan
ması demek, menafii umumiye değildir. Köylerin 
10 bin, 20 bin ahalisi istifade edecek. Binaenaleyh 
nasıl olur da menafii umumiye istifadesi hâsıl olmaz? 
Hususiyle bugün biliyoruz ki; eşhasa ait ormanlar 
gayet mahduttur, memlekette hiç yok gibidir. Binaen
aleyh üç kişinin, beş kişinin menafii zayi olacak en
dişesiyle, bu, menafii umumiyeye ait değildir, bina
enaleyh istimlâke mesağı şer'i yoktur demek, katiyen 
doğru değildir. 

ZEK'ÂİÎ BEY (Adana) — Bendeniz esas hakkında 
bir şey demiyeceğim. Tabii -Heyeti Âliyeniz nasıl is
terse meseleyi öyle kabul eder. Yalnız bendeniz bazı 
noktalar hakkında tadîlât teklif edeceğim: Faik Be
yefendinin demin mevzuubahüs ettikleri gtbi, istimlâ
ke ait olan mesail, filhakika Devletin mecellesinde 
elyevm mevcut olan ve mer'iyülahkâm bulunan İstim
lâk kararnamesine tevfik edilmek lâzımgelir. Ancak 
Heyeti Vekilenin bu maddede muameleyi İhtisar et
mesi, istimlâk muameiâtmm, kararname ahkâmına 
tevfikan yapılan muamelâtı istimlâkiyetnia senelerce 
uzamasından neşet etmiştir. Mademki köylümüzün 
baltalık yüzünden müh İm bir ihtiyaç İçinde bulundu
ğunu biliyoruz ve bunu biran evvel temin etmek isti
yoruz, bu meseleyi senelerce mahkemede süründür
mek esasen caiz olmadığı ve köylüler arasındaki mü
nazaayı daha ziyade teşdit, temdit, tezyit edeceği için, 
zannederim Heyeti Vekile bunlara mahal kalmamak 
üzere bu suretle bir tariki ihtisar bulmuşlar. Yalnız 
malûmu âlinizdir ki; istimlâk kararnamesinde... Esa
sen bizdeki istimlâk kararnamesi, 'belediyeler hakkın
da tatbik edilir ve henüz kararname şeklindedir, ka
nun değildir. O kararname mucibince yapılan mua
mele şudur ki: İstimlâki icabeden şeyin esasen istim
lâki lâzımgelip geömyeeeği ve lâzımgefeceği hakkın
da karar verildikten sonra, ne miktar para verilece
ğini takdir etmek üzere 'muhamminler heyeti tâyin 
olunur. O muhamminler heyeti giderler, evvelâ esas 
istimlâke karar verirler, sonra İstimlâk edilecek o 
mülke karar verdikten sonra, meselâ su açılacak so

kak içki şu binanın şu kadar kıymeti vardır derler. 
Buna tarafeynden biri razı olmazsa istimlâk kararna
mesi mucibince belediyeye gider ve orada belediye 
heyetine itiraz eder. 'Belediye heyet; de esas istimlâke 
karar verir, ayni zamanda istimlâk heyetinin verdiği 
kıymeti de kabul ederse, valii vilâyetin tasdikına 
iktiran eder. Vali de tastık ettikten sonra hüküm 
katidir, sahibi arazi «olursa olsun... Yalnız berveçhi 
peşin kendisi almak istemezse bedeli bankaya yatırı
lır. İstimlâk muamelesi tatbik edilerek o ev kesilir ve 
sahibi mehak-İmi aidesine müracaatta serbesttir. İstim
lâk kararnamesinin ruhu bundan îbarePÜr. Şimdi is
timlâk kararnamesi eğer bu ormanlar hakkında da 
tatbrk edilirse farkı şudur, 'Burada bedeli peşinen 
veya mukassatan deniyor, bir kere «Peşinen» demek 
doğru değildir. Malûmu âliniz «Peşin» farhicedir, 
ttenvin kabul etmez. ««Berveçhi peşin» demek lâzım-
dtr.Eğer bu istimlâk kararnamesinin ruhuna da teli
fi muamele etmek istiyorsak, diğer mesail için de, 
tabii şimdiye kadar tatbik ettiğimiz istimlak karar
namesini, elyevm de tatbik edeceğiz. Mesele karar
namenin ruhuna muhalif olmamak ipin «mukassa
tan» tâbirini kaldırmak ve -^Berveçhi peşin» demek 
lâzımdır. Sahibi razı olmazsa berveçhi peşin bir ban
kaya bedeli yatırılır. Sahibi sonra mahkemeye müra
caat edebilir. Yani bendeniz demek istiyorum ki; 
bedeli berveçhi peşin köy ahalisi tarafından tediye 
edilir diyeceğiz. Mukassatan demiyeceğiz. Şayet tak
diri kıymet hususunda itilâf hâs* olmazsa denir. Bu 
takdiri kıymet hususundaki 'ihtilâf yalnız takdiri kıy
metten tevellüt etmez, esas istimlâkten veya takdiri 
kıymet hususundaki İhtilâftan da tevellüt der. Çün
kü bir köye baltalık terkedileceği zaman hususi bal
talık veya orman sahiplerinden biri 'bulunacak, benim 
ormanımdan mt, falânmkinden mî, öbirinden mi ata
caksınız? Herkes der ki; 'benimkinden almayın da 
şundan alın. Binaenaleyh esas istimlâke karar vere
cek. Ben ona muteriz olduğum gibi, benim ormanım
dan almacak miktara da o muteriz olabilir. Binaena
leyh ya takdiri ktymete veya esas istimlâke karar ve
rip vermemek hususunda bendeniz diyorum kî; Şa
yet takdirî kıymetten veya haddi zatinde istimlâk 
icabedip etmiyeceğinden dolayı ihtilâf hâsıl olmaz
sa, gerek 'istimlâk ve gerekse bedel hakkındaki mua
mele, İktisat Vekâletince gönderilecek iki müfettişin 
heyete iltihakiyle yeniden yapılacak tahmin netice
si verilecek karara göre tâyin olunur. O muhammin
lerin takdir ettiği miktara muvafakat olunmazsa be
lediyeye gidecekti ya, köylerde belediye heyeti olma-
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dığındaıı a r t* mahalli itiraz yoktur. Binaenaleyh bir 
mahalli itiraz tayda edilmek istimlâk kararnamesinin 
ruhuna muhalif olmryacağı için bendeniz diyorum 
ti ; beş kişiden ibaret olan heyet uyuşamaz veya 
sahipleri bunların tahminine muvafakat etmezse iş 
iktisat Vekâletine !taallûk eder. Tekrar *'i müfettiş' 
veya iki memur gönderilerek o heyette birleşir, onla
rın da Mtihafciyle beş 'kişi bu sefer yedi kişi olur, ta
bii onlar işi görürler. Mahallinde tahkikat yaparak 
kanaat nasıl ederler ve bir tarafa iltihak ederler, bir 
ekseriyet hâsıl oftır. Artık anlamı vereceği karar ka
tidir ve bu da İktisat Vekâletince tasdik olununca, 
valinin tasdiki gibi nafİzülahk&m olur. Bedeli1 banka-

TtETS — Celse kuşat edildi. Köy baltalıkları 
hatundaki kanunun (ikinci maddesinin müzakeresinde-
yiz. Maddenin heyeti umumiyesî hakkımdaki müzake
reyi kâfi gördünüz. Tadünameler okunacaktır. Yedi 
tadilname vardır. Bu tadünameler aşağı yukan iki 
noktada birleşiyor. Şimdi hepsini okuyalım da son
ra birer, birer reyinize arzederim. 

lliyaseti Celileye 
Eşhas uhdesinde bulunan ormanlar kırk dönüm

den fazla olduğu surette ikinci maddedeki istimlâk 
muamelesinin icrası * münasip olup kırk dönümden 
ibaret olan bîr ormanın esbabı yeddinden nezİyle 
ahali namına istimlâki muvafıkı madelet olamıyaca-
ğından bu cihetin encümence nazarı dikkate alınarak 
maddei mezkûremn ona göre tanzimini teklif eylerim. 

4 Teşrİnievvet 13!36 
İKaratıtsarı Şarki Mebusu 

Mustafa 
Riyaseti Celileye 

Bİr kariyeye mahsus olan baltalık, orman civarın
da bulunan sair kuranın ihtİyacatım izale için yirmi 
kilometre kurbünde hiç orman butunmıyacak olursa 
mezkûr baltahfctan civarındaki kura ahalisinin istifade 

ya yatırılır, Sahibi isterse mahkemeye gitsin, karar 
icra olunur ve tatbik edilir ve bu suretle istimlâk 
kararnamesi tamamiyîe tatbik edflmdş olur ve muha
lefet olmaz. Şeklini bir tadilname ile arzedecegim. 

REİS — Efendim beş zat daha var söz alan, mü
teaddit tâdilnameler de vardır. Tâdilnameler okun
dukça takrir sahipleri izihatta bulunatonirler, noktai 
nazarlarım yine izah edebiMrier, Umumî müzakereyi 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

(REİS — On dakika teneffüs, 

HUmH Cebe : 2^0 

edip edemiyecegme dair işbu Baütalûc kanununda sa
rahat olmadığından tereddüt ve nizaı badi olmamak 
üzere bu cihetin de münasip bir maddeye derci için 
encümeni mahsusun nazarı dikkatini cetbeylerim. 

4 Teşrinievvel 1336 
Karahisan Şark! Mebusu 

Mustafa 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati şekilde tadüen kabu

lünü teklif ederimi: İki köy crvarmdaki ormanların eş
has uhdesinde bulunmasından naşi birinci maddede 
gösterilen maçlarda miriden baltalık tefriki kabil 
olmadığı takdirde, orman memurunun riyaseti altmda 
köylü ve orman sahibi tarafından intihap edilecek 
üç ehlivukuf marifetiyle takdir edilecek kıymetle fcöy-
1ü namına ferağ icra edilir. 

Sahibi orman takdir edilen bedele razı olmazsa 
mehakime müracaatla tezyidi bedel talebinde bulu
nabilir J 

4 Teşrinievvel 1336 
Karamsarı Sahip 

Mehmet Şükrü 

IKINCI CELSE 
Açıhna Saatt : Zevafi 3,30 soma 

KEİS — İkAıcfi İRsfe Vıeka Hasan 'Ftümtû Beytfendi 
KÂTİPLER : Feyyaz Âü Bey <Y<«gad), Haydar Bey (KUMhya). 
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"Riyaseti Celileye 
Heyeti muhammine meyanına Idareî hususiye! 

vilâyat kanunu mucibince nıenafii umumiye İçin is
timlâk edilecek emlâk için mahallinin intihali» ve me-
caiisi umumîye* vüâyatm tasdiki ile tâyin edilmiş bu
lunan muhamminlerin dahi ilâvesini teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin tayyraı teklif eylerini'. Çünkü bîr 

köy halkına veyahut eşhasa ait bir mahalli, kurayı 
saire ahalisine taksim ve ita etmek, hem ormanı mah
vetmek ve hem de yeni sahipleriyle eski sahiplerini 
birbirine öldürtmektir. Bundan dolayı köylü namımı 
fta olunacak ormanların mücerret birinci maddede
ki mir! ormanlarına ait kılınması icabeder, 

Elâzİz 
Hüseyin 

iBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkinci maddedeki - orman memurunun tahtı ri

yasetinde - ibaresinden sonra - bulunamadığı takdir
de, veı<gi ve tapu memurunun: tahtı riyasetinde - fık
rasının dercini arzeylerimv 

4 Teşrinievvel .1336 
Dersim Mebusu 

lAMülbafe Tevfik 

Riyaseti Celileye 
Hususî ormanlardan ahali namına mubayaa olu

nacak ormanlara heyeti tahimîniyece takdir edilecek 
bedel meselesinde itilâf basıl oknadığı halde ahkâmı 
umumiyeî kammiyeye tevfikan mehakimce sureti karti-
yede krymet takdiri esasının kabulünü ve maddei ka-
nuniyeıiin o suretle tadilini teklif ederim, 

Cebelibereket 
Faik 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin bervechi âti tadilini teklif eylerim: 
Madde 1. — Koy civarındaki ormanların eşhas 

uhtesjnde bulunmasından naşi birinci maddede gös
terilen miktarda miriden baltalık tefriki kabil olama
dığı takdirde orman memurunun tahtı riyasetinde 
ikisi köylülerden ikisi de orman sahibi tarafından in
tihap edilecek muhamminlerden ibaret olmak üzere 
beş zatin takdir edeceği kıymet üzerinden nhbeti mez-
küre dairesinde köy namına teferruğ olunur ve be
deli bervechi peyin köy ahalisi veyahut köylü mukas-
satan ödemek üzere İktisat Vekâleti tarafından tediye 
edih'r. Şayet takdiri kıymetten veyahut haddizatında 

istimlâki ica'bedip etm'iyeçeği noktasından dolayı İtilâf 
hâsıl olmazsa mahalli matlubun gerek istimlâk ve ge
rekse bedel hakkındaki muamelesi İktisat Vekâletince 
gönderilecek iki müfettişin heyete iîfcîhakile yeni

den yapılacak tetkikat üzerine verilecek karara göre 
tâyin olunur. Bu karar iktisat Vekâletince kabul ve 
tasdik edilince icra ve tenfiz olunur. Razı olmıyan ta
rafın mehaikim nezdinde hakkı itirazı varsa kararın 
tenfizine mâni değildir, 'Bin dönümden dun olan hu
susi korular bu ahkâmdan müstesnadır. 

4 Teşrinievvel 1336 
Adana 
Zekâi 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Tadil teklifleri 
hakkında bir şey arzetmek 'isterim efendim. 

REİS — 'Müsaade buyurun müzakere kâfi görül
müştür Tadilnamen'iz de yoktur. Sırası geldikçe söz 
veririm. TadİInamelerden en ziyade şümullü olan Ada
na 'Mebusu Zekâi SBeyin tadilnamesidir, İktisat Vekâ
leti de bu tadilnameyi muvafık görmüş ve kabul et
miştir, En evvel reyinize bunu arzediyorum. Bîr da
ha okunsun. (Tekrar okunur). {Muvafık, muvafık 
sesleri)s 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Takrire nazaran bîr şey 
istizah edeceğim, içerisinde ya îiktıisat Vekaletince 
veyahut mahalli meclisince deniliyor bunun ikisin
den birisi olmalı,.. 

REİS — Müsaade buyurun. Encümen mazbata 
muharriri değilsiniz, Hakkı kelâmınız yoktur. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Anlamak isterim. Bu 
ikabul edilecektir. Sonra anlamadan kabul ederiz, ne 
için sözümüz yoktur, müzakere kapandımı yoksa? 

(REİS — Kapanmıştır efendim. Sözünüz yoktur. Ri
ca ederim, mazbata muharriri değilsiniz, 

MUSTAFA BEY fKarahisan Şarki) — Söz veri-
niz söylesin. 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür. Yalnız 
takrir sahibi ile 'Mazbata muharriri söz alabilir. 

IMÜFİD EFENDt (Kırşehir) — İkinci müzakere 
değitkibu! söz söylıyebilir. 

'ZEKİM 'BEY (Adana) — Efendim bendeniz fil
hakika îktîsat Vekâletince veyahut mafevk makamca, 
yani bunu söylemekle bu tertibi yapmakla, heyeti 
âliyeleri hangisini tercih ederse o cihetin kabulünü 
ima ettim. Yoksa teklif bu şekilde bittabi kabul edile
mez. Ya İktisat Vekâletince kabul edilecektir veya 
mafevk meclis idarelerince tasdik edilecek. Görirlü-
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yor ki arkadaşlardan bir kısmı, bu keyfiyeti tasdİKİn 
İktisat Vekâletine kadar gitmemesi ve mafevk meca-
Jisi mahalliyesinae tasdik olunduktan sonra yapıl
ması taraftarıdır. Onun için bendeniz her iki cihete 
şamil olmak üzere, hangi cihet tercih olunursa o ci
het tespit edilmek üzer& mutarize içerisinde «Ma
fevk mecalisi maıhalüyeces. dedim. Binaenaleyh bu 
öüıet heyeti âliyelerinin takdirine ait bıir meseledir. 

REİS — Efendim takriri nazarı itibare alanlar 
lütfen el kaldırsın. Takrir nazarı mütalaaya alınmıştır. 
Diğer takrirler de nazarı mütalaaya alınırsa encü
mene vereceğiz tabii. Karahıİsar Mebusu Metımet 
Şükrü Beyin takriri tekrar okunacaktır dinleyiniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Süratle muamele yapabilmek için köylünün ahvalini 
nazarı dikkate alıyoruz. Köylünün ormanı yok, eşhas 
lihdesinde orman var. Bundan alıp köylüye vereceğiz 
ve köylüyü orman saMbİ yapacağız. Binaenaleyh tek
lifim veçhile, orman memurunun riyaseti altında üç 
ehlivukuf bulunacak. Malûmu âliniz, bunlar orman 
memuru tarafından bir üçüncü ehlivukufta intihap 
ederler. Bu ehlivukufun ekseriyetle vereceği bedele 
orman sahfb'i razı olmazsa - tabii tezyidi bedel hak
kında diyorum, betideniz yalnız tezyit bedeli kastedi
yorum. Vereceği bedel ile orman, köylüsünün uhde
sine ferağ edilir. O bedele razı değilse, eğer almaya
cak olursa, ferağ muamelesi yapılmış olur ki, doğ
rudan doğruya vaziülyet ve mutasarrıf olmuş olur. 
Parası Ziraat Bankasına bırakılır. Orman sahibi tez
yidi bedel hakkında, yani benim ormtantmın kıymeti 
ehlivukuf bin lira tekdir etli, fakat üç bin liradır diye 
dava edebilir. Mahkemece icra edilecek muhakeme 
neticesinde, ormanın üç bin lira olduğu zah'ir ola
cak olursa, köylü zaten bin lirasını vermiş olduğun
dan ik'i bin lirasını da tekrar verir. Esasen orman sa
hibi olmuştur. Hiç bir suretle, bu madde mucibince, 
orman hakkında ikamei dava etmek salâhiyetim ver
miyoruz. Tezyidi bedel hususunda salâhiyet veriyo
ruz. Eğer bu işlerde mehakimde sürünecek, uzayacak 
dîye zihinlerde bir aklide hâsıl olacak olursa, fcöylüye-
ıde bir iş yapmak istiyorsak bunu da kaldırırız, «Ehli
vukufça takdir edilecek kıymet üzerinden ferağ mua
melesi icra edilir» deriz ferağ muamelesini kati ola
rak bitiririz. İkinci fıkrasından da bu suretle vazge
çerim. Şimdi mesele meclisi idareye gidecek, orman 
memuru iki müfettiş görecek, İktisat Vekâletine gi
decek. Bunlar uzun dosyalar, tomarlar hâsıl eder ve 
neticede bir şey çıkmaz, muamelâtta sürati terriin 
edebilmek için teMifimin kabulünü Heyeti Aliyeniz-
den rica ederim. 

— 531 

REİS — Bfend&n Şükrü Beyin tadil nameleri, 
Heyeti Celiienizce nazarı dikkate alınan teklifin aynı
dır. Bu da nazarı itibare alınmış deraektir. Yalnız 
bunda daha ziyade sarahat vardır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Orman memuru riyaseti altında değU, nezareti altın
da olacaktır. 

İKTİSAT VBKİIİ MAHMUT CELÂL BEY 
'(Saruhan) — Bizde buna muvafakat ediyoruz. 

REİS — Evet efendim Şükrü Beyin teklifine İk
tisat Vekâleti de muvafakat ediyor. Zaten kabul edi
len foranın aynıdır. Şükrü Beyin tekliflini nazarı 
itibare alanlar.,. 

HAMDİ NAMIK BEY (izmît) — Mahkeme kay
dı yoktur efendim. 

REİS — Bvet Şükrü Beyin teklifini nazarı mü
talaaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalaaya 
alınmıştır efendim encümene vereceğiz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
— Geriye aklığı bir krsım vardı efendim. 

REİS — Onu da encümen nazarı dikkate alır. 
Diğer takriri okuyacağız. 

(Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin takriri 
tekrar okundu). 

REilS — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin tahririni nazan mütalaaya alanlar el kaldıran. 
Afcsihi reye koyacağım, nazarı mütalaaya almayanlar 
el kaldırsın, nazarı dikkate alınmıştır efendim. Bu
nu da encümene gönderiyoruz. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Şüphesiz 
efendim bu lâzım. 

REİS — Kozan Mebusu Mustafa Beyin tekltfi 
var. 

Riyaseüi Celiley© 
İkinci maddedeki «Teferruğ olunur» dan sonra 

«Bedeli peşinen veya mukassatan köy ahalisi tara
fından tediye edilir» yerine: «Bedeli Ziraat Banka
sından peşinen tediye olunarak bilâhare köylüden 
mukassatan istifa olunur» tarzında tadilini tefclıf ede
rim. 

Kozan 
Mustafa 

REtS — Bu teklifi nazarı mütalaaya alanlar lüt
fen el kaldırsın. Muvafric görülmemiştir efendim. 
Aydın Mebusu Tahsin Beyin teklifini reye koyaca
ğım. (Kâtip tekrar okur). 

Nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Alınmadı efendim. 
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Kırşehir Mebusu Müfit Efendinin takriri var bu 
evvelce okunmamıştı, 

•Riyaseti Oelileye 
Hususi ormanların istimlâkinden evkafa ak or

manların istisna edilmesi ve çünkü evkafa ait orman
ların da menfaati umıımiyeye ait bulunduğundan anın 
istimlâkinin caıiz olamayacağını arz ve teklif eylerim. 

4 Teşrinievvel 1336 
Kırşehir 

Müfit 

RBÎS — Nazarı itibare alanlar el kaldırsın. Alın
mamıştır efendim. Dersim Mebusu AbdüHıak Tflvfik 
Beyin takriri var. (Kâ*ip tekrar okur) Nazarı dlîfckate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Katnıl edilmemiştir. Efen
dim tadiinameler bitmiştir. Yalnız bîr takrir kaldı, 
Elâztfz Mebusu Hüseyin Beyin bir takriri vardır. 
Maddenin tayyi hakkında. Halbuki Heyeti Celilenîz 
madde hattındaki nokta-j nazarım izhar etmiştir. Bu 
maddeyi encümene vererek üçüncü madden'in mü
zakeresine geçiyoruz. Buyurun madde üçü okuyunuz. 

MADDE 3. — Karye civarındaki orman münazi-
ünfih olduğu takdirde maddei sabıka veçhile tefrik 
edilen miktar için takdir ve tayin edilen bedel ileride 
haklı çıkan tarafa verilmek üzere Ziraat Bankasına 
tevdi olunur. 

TUNALI HlLMl BEY (Bolu) — Efendim ben
denizin bîr takririm var, okunsun, ztfra vakit geçer, 
yarına 'kalması caiz değildir., 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz İsteyen 
var mı? Söz isteyen yok, dördüncüye geçiyoruz, 
Dördüncü maddenin müzakeresine gıeçiknesüni arzu 
edenler el kaldırsın, dördüncü maddeye geçilmiştir 
efendim, 

MADDE 4. — Yediode Orman idaresince veril
miş vesaiki resmiye olmadıkça köy afıafisih'İn hiç bir 
sebeple miri ormanlarına girmeleri ve hayvan sok
maları memnudur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? Beşinci maddeye geçilmesini arzu buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Beşinci maddeye gelmiştir 
efendim. 

MADDE 5. — Birinci ve ikinci maddeler muci
bince 'baltalığa malik olan karyeler abaîisinlk kat ve 
pazar mahallînde satacakları kereste ve mahrukat 
•bilûmum resimden muaftır. Ancak atiyen toöyün 
imarına ve teavün sandıklarının teşkiline medar ol
mak üzere her sene köy heyeti fcıftyariyetsıintn her 
Hane için tensip edeceği miktar nispetindeki kereste 

ve mahrukatı senenin muayyen bir gününde pazar 
mahalline nakliyle heyeti ihtİyariyenm mesuliyeti tah
tında satılıp hâsıl olan hedefi köy namına ve iktisat 
Vekâletinin emrine olarak Ziraat Barikasma tevdi 
olunur. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Çok muvafık sesleri) Beşinci madde hakkında 
söz alan yok. Binaenaleyh altıncı maddeye geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE 6. — Orman nizamnamesinin beşinci 
maddesi ve buna müteferri nizamat ve talimat ile ni
zamname! mezkûrun yirmi birinci ve yirmi beşinci 
maddesinin işbu kanunun beşinci maddesine tearuz 
eden ikinci fıkrası ve on yedinci.maddesi mülgadır. 

REtS — Altıncı madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY Yozgat) — Bu mad
deler izah edilmelidir efendim. 

REİS — İzahat istiyorlar Vekil Bey! 
İKTİSAT VEKİL't MAHMUT CELÂL BEY 

(Saruhan) — Bu maddeler efendim kabul ettiğiniz 
esasata muvafık maddelerdir. Meselâ bunun içerisin
de nizamnamenin beşinci maddesi var, Bu doğrudan 
doğruya köylünün miri ormanlarından ne suretle in
tifa edeceğini gösteriyor ve ayni zamanda köylüyü 
birtakım kuyudata tabi bulunduruyor. Halbuki biz 
köylüye hakkı îhtitabı muayyen bir şekilde verdiği
miz bu maddeye artık tuzum kalmıyor. Yirminci 
madde ise kasafoat ve kura baltalıkları, kadimen bir 
kasabaya ihtitaben ve intİfaen tefrik ve tahsis edil
miş olan koru ormanlardır, diyor. Ha inilti kadimen 
tâbirini katdırmış oluyorsunuz. Yeni bir baltalık te
sis ettiğiniz için yirmi beşinci madde ise her kasaiba 
ve karye ahalisinin heyeti mecmuası kendi kasafbası 
baltalıkları... İlâh şu kadar baltalıklardan istifade et
tirilen meselelerde muamelâtı meriyesirre tevfikan ke-
mafcan öşür alınacaktır-diyor. Binaenaleyh bia; bu
rada yalnız ösürii kaldırmış oluyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsarı Sahip) — 
Müsaade buyurulur mu? Bir fıkrayi istizah edece
ğim, Yirmi yedinci madde mucibince kadimen balta
lığı olanlara orman verecek miyiz? . 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Devamla) — Onun için bir kaydımız var efendim. 
Eğer kadimen baltalıkları olupta bu miktarda bulun
mazsa tevsian veriyoruz. Eğer bundan fazla ise onla
rın hakkı ihtitabını tamamen kabul ediyoruz. Altın
daki maddelerde vardır. Yalnız bundan öşürü kal
dırıyoruz efendim, 
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MBHM'ET ŞÜKRÜ BEY — Fazlası alınacak de
mektir. 

•İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Davamla) — Almayacağım efendim. 

SOLDAN BİR MEBUS BEY — Bazı köylerin 
meşelikleri aynı zamanda meralarıdır da, bu gibiler 
«hakkında ne muamele yapacağız? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
— Biz köylüye bunu istediği şekilde tasarruf ve mu
hafaza etmesini bırakıyoruz. Mesuliyetti kendilerine 
ait olmak üzere isterlerse hayvanlarını sosarlar, is
terlerse çıkarırlar. 

SOLDAN BİR MEBUS — Fakat meşe ve ardıç 
ormanları sayılırsa, o köylüye az düşer. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
— Mera meselesini de Arazli kanununun derdest bu
lunan tadilinde nazarı dikkate alırız efendim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
takrir var. Binaenaleyh altıncı madde hakkındaki mü
zakerenin kifayetiyle yedinci maddeye geçilmesini 
kabul buyuranlar lüiEfen el kaldırsın. Yedinci mad
deye geçilmiştir. 

•MADDE 7, — Baltalıkların hukuku tasarrufiye-
lerii ve ahalinin sureit ve hakkı intifaları Orman ni
zamnamesinin birinci babının üçüncü kısmiyle Arazi 
kanunnamesinin doksan birinci ve doksan ikinci ve 
yüz ikinci maddeleri mucibince tamamiyle mahfuz
dur. 

(Muvafık, muvafık sesleri).. 

•REİS — Efendim yedinci madde hakkında söz 
isteyen yoic Binaenaleyh bu maddeyi tasvip edenler 
lütfen el kaldırsın. Tasvip edilmiştir efendim. Tu-
nali Hİlmİ Beyin bir teklifi var. İki maddenin İlâvesi 
hakkında. Bİrisİ: Bu kanun tarihi neşrinde muteber
dir. 

Diğeri, bu kanunun icrasına Maliye Vekili me
murdur. Bu iki maddenin ilâvesini kabul edenler el 
kaldırsın. Hilmi Beyin bu teklifi de kabul edilmiştir 
efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY — 
Aslında bu iki madde mevcuttur. Tabında unutulmuş
tur. 

REİS — Efendim bu kanunun encümene giden 
ikinci maddesi geldikten sonra ikinci müzakeresine 
geçiyoruz. Evrakı varide meyanında okunan Hilmi 
Beyin nispeti müterakkiye esası üzerine vergi vazı 
hakkındaki teklifi kanun metninin zapta geçmesini 
teklif ediyorlar. Bir tekliftir, zapta geçer, bunun için 
istihsali araya lüzum yoktur. 

18. — izmir Mebusu Hacı Süleyman Efendinin, 
Umuru maarifin esbabı tarakkisi hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha ve Maarif encümenleri mazbata
ları. (2J93) 

REÎS — Tedrisatı iptidaiyentn ahaüî mahalüyeye 
terki hakkında İzmir Mebusu Süleyman Efendinin 
teklifi kanunisi vardır. Onun müzakeresine geçece
ğiz. En mühim teklifi kanunidir. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz alanlar isimlerini kayıt ettirsinler. İI'K 
söz teklif sahibi Hacı Süleyman Efendinindir, buyu
runuz. Diğer söz alanları da sırasiyle okuyorum. Ra-
sih Efendi, Tunalı Hilmi Bey, Vehbi Bey başka var 
mı efendim? (Maarif Vekili, yok sesleri). 

(Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Asırlardan beri idame edilen ihmal ve lâkaydi 
neticesi olarak halkın nasıl bir marazı müMiki cehil 
ile malûl olduğu muhtacı izah değildir. Hatta aksi
nin sülbutundan asla endişe etmeyerek iddia oluna
bilir ki, dünyada bedbaht Anadolu halkı kadar gay
yayı cahil içinde çırpınan bir kavim yoktur. Bilaistisna 
bütün Anadolu'yu pemçei istilâsına alan bu fakrı ir
fan, bu göze görünmeyen el ite tutulmayan inkıraz 
mikrobu, balkı eüyazübillâıh müsilimanlığından de
ğil, hatta insanlığından bile şüphe edilecek bir dere-
'kei elimeye sürüklemiştir. Binaenaleyh vatanı inkıraz
dan kurtarmak için düşünen dimağlar evvelemirde 
bu marazı biaman ite mücadele etmelidirler. Çünkü 
Allahını, Peygamberimi, ırkını, benliğini unutan bir 
halkı esaretten ve inkirazdan ve inidamdan kurtar
mak için başka bir tariki şayi mutasavver değildir ve 
bundan maada olan tedabir muvakkattir, geçicidir. 
Çok teessüf olunur ki maraz tanınmış, meraret ve fe
caati de tadılmış olduğu halde bugüne kadar tedavi
sine masruf mesaide isabet edilemediğinden kal ve 
kam'ı müyesser olamamıştır. 

Filhakika bidayeti mesrutıiyetten beri gelip geçen 
salâlttiyettar dimağlar, başta maarifi tuba ağacına 
'teşbih eden Emrullah Efendi olduğu hakle, bu ma
razı cehlin tedavisiyle uğraşmışlar ise de bunlardan 
bir ktsmı tahsili iptidaiyeden ziyade tahsili âlîye taraf
tar, bir kısmı da tahsili İptidainin marifeti hükümetle 
icrasına lehdar bulunduklarından, on iki senelik me
sai, yamız mücadele! fikriyeden İbaret kalmış ve im-
hayi maraz arzularına rağmen, bunun eskiden bedter 
bir surette istikrar ve tamimine sebep olmuşlardır. 
Mekâtibi iptidaiyennn ancemaatin İdare olundukları 
vakit yetiştirilen talebe ile mekâtfbi mefkurenin Hükü
met emrine tevdiinden sonra yesBirilen talebe arasın-
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daJci farkı azim irfan, bu davanın en bariz ve en celi 
•bir burhanıdır. Filvaki bundan on beş sene mukad
dem, meselâ Aydm Vilâyetinde mahalli encümen 
•maarifleri tarafından idare olunan mekâtibi iptidaiye 
ve rüştiye talebesinin teşkilâtı cediderfen sonra liva ve 
kazalarda tesis edilen idadi ve sultani talebelerine 
muallimlik edecek kudreti irfana malik bulundukları 
•henüz hatırlarımızı işgal eden vakayii mötehakıkıka-
dandır. Binaenaleyh Dâiniz mazinin ve tecrübenin bu 
acı derslerinden müstefit ve mütenebbih olarak me-
kâtîhi iptidaiyenin maarif idarelerinden fekki İrtiba-
tiyle kel - evvel ancemaatin idaresini temin etmek 
üzere âtiyülarz yedi maddelik bir kanun lâyihasını 
Heyeti Celilenîn nazarı tasvibine arz ve takdim su
retiyle vazifeİ vatanİyemi ifaya oüretyap oldum. Me
kâtibi İpLidaiyettin ancemaatin idaresindeki fevaidi 
kalbul ile beraber mekâtibi mezbure tedrisatının Hü
kümetçe ittihaz ve kabul olunacak usul ve program 
dairesinde icrasındaki lüzumu da takdir eylediğim 
cihetle birinci maddede, mekâtibi mezkûraıin maarif 
müdüriyetlerinin tahtı nezaret ve murakabelerinde ol
mak üzere kaydının vazı suretiyle bu lüzumu tespit 
etmek istedim. 

Memurini muayyen ve mahdut bir ücretle istih
damdan ziyade, hidematı hasene ve fevkalâdelerine 
göre muvakkat veya daimi taltif ıiîulünün memur
ları hüsnü İfayı vazifeye rağbet ve teşvik ettiği bit-
tecrübe sabit olduğundan ikinci madde İle; mesaii 
hasenesi görülen muoffim ve mualfeneiier mükâfatı nak-
tiye Ha ve maaşına zamaim icrasının Encümeni Maa
rifin dairei salâhiyetine ithalim münasip gördüm. 
Gerçi üçüncü madde mökâtÜbİ iptidaiye muallimle
rinin Encümeni Maarifçe tâyini esasını kabul etmiş 
isem de, mualfim ve muallimlerin maarifi umumiye-
nin aradığı evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz olmala-
nndafci gayri kabili inkâr bulunduğundan mekâtibi 
metabureye tâyin edilecek muallim ve muallimterin 
maarif müdüriyetince tasdiki ehliyet ve kifayetleri 
maddei mezkûrede şartı esasi olarak kabul edilmİş-
tir. Maarif hissei ianesi olarafc bir kazanın maa ne-
valhi ve kura verdiği vergi gerçi tamamen o kaza aha-
'Msinin temini irfanı için sarfedikmek daha ziyade mu-
vafrkı hak ve daha ziyade asri bir davayı adalet gÜbi 
görünüyor İse de milletin tahsili iptidaiden başka 
daha âli bir tahsile ihtiyacı da 'gayri kabili ret bir 
hakikat olup işbu ihtiyacın başka suretle temini de 
şimdilik müassir ve belki de müteazzir bulunmasına 
"binaen ahaliden elbayet olunan işbu hissei maarifin 
şimdilik nısfını mskâtfbi İptidaiye namına mahallin
de bittevkif Ziraat bankalarına ve cemaat namına | 

tevdiini münasip görerek dördüncü maddeyi ona gö
re tertip eyledim. Vaktiyle mahalle mekâtibi iptida i-
yesİ namına hamiyetmendan ahali tarafından temk ve 
teberru olunduğu halde ahiren muhasebei hususiye 
namına devredilen emvali menkule ve gayrimenkule-
nin işbu kanun kabulü halinde aslına rücuu lüzumu 
derkâr bulunmakla beşinci madde ile bu husus tespit 
kılınmıştır, tşbu kanun lâyihasının müstaceliyet ka-
rariyle Lâyiha ve Maarif encümenlerine havalesiyle 
M'eclİsi Umumide müzakeresini kemali ehemmiyetle 
rica ve temenni eylerim, 

Teklifi 'Karnini 
MADDE 1. — Zükûr ve ünas bilûmum makMoi 

iptidaiye, maarif müdüriyetlerinin tahtı nezaret ve 
murakabelerinde olmak üzere, ancemaatin ve mad
dei âtiyede muharrer Encümeni Maarif va*rtasıyla 
idare olun urlar. 

MADDE 2. — Encümeni maarif merkezi kaza
da kaymakam ve livada mutasarrıfların riyaseti fah
riyelerinde olmas üzere Meclisi belediye ve idare
leri tarafından üç âza ile bir müftüden ve bir mu
vazzaf sandık emini ve bir doktordan mürekkeptir. 
Kazanın ihtiyacı olan mekâtibi ihdas ve inşa, mual
lim ve muallimlerini münasip görecekleri ücretle tâ
yin ve ledeîrktiza azil ve tebdil ve erbabı hamiyet ca
nibinden vuku'bulacak teberruatı nakdiye; kefaleti 
oıütesdsıileleri altında üıbattı ve tenmiye ve gerek te
berru ve gerekse müceddeden İnşa veya iştira sure
tiyle cemaatin tahtı temüllük ve tasarrufuna girecek 
emvali gayrimenkuîeyi idare ve icar ve mesaii trase-
nesi görülen muallim ve muaHim'elere müsâfatı nak
diye ita veya maasatına zamaim İcrası işbu encüme
nin cümlei vazaif indendir. 

MADDE 3, — Mekâtibi İptidaiyeye encümence 
tâyin kılınacak muallim ve muallimedar mekâtibi res-
miyede müstahdem hem mesleklerinin haiz olmaları 
•lâzım gelen evsaf ve şeraiti kanuniyeyi cami ve ic-
•rayi tedrise salİh bulunduklarım iki ay zarfında maa
rif müdüriyetlerinden musaddak vesika ile İspat ey-
löirredikçe memuriyetüeri asalete tebdil olunamaz. 

MADDE 4. — Maarif hissei ianesi olmak üzere 
aşar ve müsakkafata zamimeten cîbayet edilmekte 
olan varidatın nısfı makâtİbi iptidaiyenin masarif ve 
maaşa 11 karşılığı olmak üzere her kazada bittevkif 
Encümeni Maarif namına Ziraat bankalarına tevdi 
olunur. Encümeni maarif İşbu varidat ile iıbah TC 
icareden hâsıl olan irat nispetinde kazanın irfan ih
tiyacını tatmine bezli makderet eyler. 
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MADDE 5, — Şimdiye kadar cemaat namına vu-
kubulüp ahiren idarei hus-usiyeye devredilen kâffei 
teberruatı menkule ve gayrimenkule yine cemaat na
mına ret ve iade kalınacaktır. 

MAIDDE 6, — İdarei hususiyei vilâyat kanunu 
muvakkatinin 78 nçi maddesinin dokuzuncu ve 80 
nci maddesinin birinci fıkralariyle mevaddı merfıu-
•reyi muaddit 17 Rabiyülalhir İHI tarihli kanununun 
fıkaratı mezbureyi tadil eden fıkralarının işbu ka
nuna mugayir bulunan ahkâmı mülgadır. 

MADDE 7. — işbu kanunun İcrasına Maarif Ve
kâleti memurdur, 

'18 Eylül 1336 
izmir Mebusu 
Hacı Süleyman 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
No. : 49 

Bİhmıum mskâtîbi iptidaiyeriin maarif idareleri
nin taflutı nezaret ve müra'kab'eterinde olmak üzıere 
ancemaatin ve maJhalli Maarif encümenleri marife
tiyle idare ve vaktiyle maarif namına, terk ve teberru 
edilmiş oldukları hakle ahiren idarei nususiyeler na
mına zapt ve tasarruf olunan emvaîi gayrimenkule-
nin mevkufun lehine iadesi lüzumuna vesaireye dalir 
İzmir Mebusanı Hacı Süleyman Efendinin Heyeti 
Umumiyeden muhavvel 18 Eylül 1336 tarihli yedi 
maddelik lâyıhai kanurıiyesiy-le esbabı mucibesi encü-
meırimizce mütalaa ve kalbi müzakere edildi. Bir 
müddetten beri dairei malhdudei resmiye içinde do
laşarak şehrahı füyuzatını âdeta kaybetmek derece
lerine düşmüş olan İrfanı İptidainin lâyrki olduğu sa
haf fesihai marifette istediği gibi serbest ve her nevi 
kuyut ve tahdidattan ser azat bir halde ilerlemesini 
temine matuf olarak teklif edilen lâylba'i mezkûre en-
cümeraîmizce şayestei kayıt ve kabul görülmüş olmak
ta ifayı muktazası zımnında bir kere Maarif Encü
menine havale ve tevdii zımnında heyeti rniisarüni-
leyhaya takdimi tezekkür kılındı. 

23 Eylül 1336 
Lâyiha En. Reisi M. M. 

Müfit Süleyman Sırn 
Kâtip 
Ali 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Mekâtibİ iptidaiyenin maarif idarelerinin tahtı ne

zaretinde olmak üzere ancemaatin idaresine ve vak
tiyle maarif namına teberru edilmiş oldukları halde 
ahiren idarei hususiye namına zaptolunan emvali gay-
rimertkulenin mevkufu lehine iadesine dair izmir Me- | 
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busu Hacı Süleyman Efendinin encümenimize mu
havvel yedi maddelik teklifi kanunisi tetkik olundu. 
Maarifi iptidaiyenin esaslı bir surette neşir ve tami
mi ve memleketimize karanlık bulutlar gibi çöken 
cehlin izalesi için maarifi iptidaiyenin halkın eline 
tevdii münasip görülerek Heyeti Umumİyeye arz 
olunmuştur. 

3 Eylül 1336 
Reis Mazbata Muharriri 

Besim Atalay Cevdet 
Kâtip Âza 

Abdülgafur Esad 
Aza 

Halil ibrahim 

HACI SÜLEYMAN. EFENDİ (İzmir) — Efen
dim, muhasebei hususiyelerden mekâtibi iptidaiyenin 
fekkiyle cemaate verilmesi için teklifi kanuni mahi
yetinde esbabı mücmeli takdim ettiğim takririme da
ir bahse girilmezden evvel müsaadenizle bir şey arz 
edeceğim. 

Bu kürsüde nasıl siz idarei kelâm etmek salâhi
yetini haiz İseniz ben de ayniyle o hakka malikim. 

SOLDAN BÎR MEBUS BEY — Öyle bir şey 
söyleyen olmadı Hoca Efendi. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Size itiraz 
eden olmadı Hoca Efendi. 

HACI SÜLEYMAN EFENDİ (Devamla) — Bu
rada hiçbirimizin yekdiğeri üzerine bu bapta rüçha-
niyeti yoktur. Rüfekai mufateremeden bazıları îfadei 
meram ederken sözünü kestirmek için gürültü yap
mak, ayak vurmak kanunu münazaraya muhalif ol
duğundan başka ahlâkan, içtimaan, ilmen, dimağan 
yüksek olan mebusanı kirama yakışmaz. 

TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Hay Allah razı 
olsun Hoca Efendi. (Handeler) 

REİS — Teklifi kanuninizi İzah buyurunuz, sa
det dahilinde söyleyiniz. (Devam, devam sesleri) 

HACI SÜLEYMAN EFENDİ (Devamla) — Her 
vakit hürmetle yadettiğim ve fakat isimlerini söyle
mek istemediğim, meziyeti zatiyeleri derkâr ve fazi
leti müktesepleri aşikâr kıymetil arkadaşlarımızdan 
bazılarının ekseriya bu halat karşısında bulundurul
malarına bir türlü mana veremiyorum. Mümtaz sima
lardan ve zevatı âliyeden terekküp etmiş bir Heyeti 
Celile efradma değil, mektebi edepte ebcedhan olan 
etfalde bile görülmedik bir şekilde Meclisin mehabeti
ni ihlâl ettiğinizden dolayı dilhunum. 

REİS — Sadet dahilinde söyleyiniz. (Gürültüler, 
söylesin, devam, devam sesleri) 
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DR. TEVFİK RÜ§TÜ BEY (Menteşe) — Söyle 
hocam söyle. (Devam, devam sesleri) 

HACI SÜLEYMAN EFENDİ (Devamla) — Se-
kinet ve sükûnetin muhafaza Duyurulmasını tekrar 
tekrar, ayrı ayrı cümlenizden rica ederek sadede rü-
cu ile söz haşlıyorum : A'lâmı muhaddiin (Talebelil-
mü farizatın alâ küllü müslimİn) hadisini tahrirde bu 
kadar iktifa buyurulursa da, cazımı ulemayı islâmi-
yeden hathnetülhuffaz, Celâlettini Sİyutî (ve müslime-
tin) kavli şerifini rivayet buyurduklarından her mü
min ve her mümine üzerine İlmühalini tahsil etmek 
nazarı erbabı şeriatte alelıtlak vaciptir. Maruzatım 
ehemmiyetli olduğu İçin dikkatle dinlemenizi rica 
ederim. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Kemali hürmetle dinliyoruz Hoca Efendi. 

HACI SÜLEYMAN EFENDİ (Devamla) — Üm
meti merhumenin böyle her iki sınıfının her ferdi
ne bilâ istisna şamil olan bir vazifei mutaddesenin 
ifasını bîr şerzemei kalitenin uhdesine tevdi etmek 
kadar abes bir şey tasavvur edemiyorum. Her bel
de, her köy, maarifinin, mekâtibi İptidaiye hususun
da, zîmamı idaresini yedi ihtiyarına almalıdır. Bu 
ana değin idarei hususiye tarafından gasp olunan 
hukuku meşrualarını köylünün istirdat ettiği gün, te
rakki ve teali etmek için ilk hatveyi atmış olacak 
ve Hükümetin de kendilerinden arzu ettiği istifade 
ve menafi kapılan, bir daha kapanmamak şartiyle 
açılmış olacaktır. Köylü mukadderatını tekrar, tec
rübe İle ataletleri zühulleri yakinen malûm bulu
nan üç, beş kişinin idaresine bırakmak, zanneder
sem cehaleti tamimden başka bir şey değildir. Hele 
köylüden çocuklarınızı okutacağız diyerek hissei maa
rif ve masarifi mecbure ve daha saire, saire diye 
alıpta aynı para İle me"kâtM taliye ve âliyede ağni-
ya ve mütehayyızan ve vükelâ evlâdını okutmak ka
dar bariz bir kizîbin, sarih bir zulmün celi bir isti
dadı, vazih bir ademi müsavatı, (Yaşa hocam ses
leri) bu kadar cüstücuya ve son derece tahrirde rağ
men bizden başka milletlerin birinde vuku bulmuş 
suretini miratı âlemde göremiyorum. (Bravo sesleri) . 
Her türlü saadet, dinden, o da maariften doğar. 
İlim ve irfan sebebiyle dindar bir adamın dünya ve 
ahreti mamurdur. Çünkü din, hayatı yevmiyede bir 
hattı hareket, İkbalde bir hami, felâkette bir teselli, 
meşakkat zamanlarında muin, tehlikeye karşı melce 
ve kederli günlerde istİnadgâh ve emin bir ilticagâhtır. 
Cehalet sebebiyle dinini kaybeden adamlar saadeti 
dareynden mahrumdurlar. Zira insan hissi dînden te-

cerrüt ettiği dakikada kalp, her türlü mezayayı in-
saniyeden taarri eder. Bünyanı fezaili yıkılır. Vazife-
şinaslık, iffet, şefkat, muhabbet, uhuvvet, adalet, tea-
vün, merhamet ve insaf gibi hissiyatı mübeccele na
mına kaîbinde, dimağında ne varsa hepsi birer birer 
çekilir, Sahai kalp bomboş, tamtakır kalır. Her me
sele tabii burada teşrih olunamaz. Pek çok mesail 
vardır ki, burada teşrih etmek ve gazete, cerideye 
geçirmek istiyorum. Biz, mademki halka doğru gi
diyoruz, halkın hissini okşayahm. Halkın bize irti
batı azalmıştır. Halktan aldığımız paranın hiç ol
mazsa bir parçasını onlara sarfederek, böyle vazifei 
dİniyelerinin, vazifei mukaddeselerinin İfasına çalı
şalım ve hükümet ile ahali beynindeki hukuku mü-
tekâbilenin bir cüzüne olsun hizmet etmiş buluna
lım. Hulâsa suİahlâk gibi bir veledi gayrimeşru tev
lit eden ve bir menfaati hasise uğrunda, sertacı mah-
lûkat olan efenayi beşeri ayak altında ezen ve sonra 
da lâşei kilab gibi girdabı ademe atan, murdar ve 
mülevves, yeddi karalı cehli, memaliki mahrusenin en 
uzak köşelerinde vaki ufak köylerinde bile bir daha 
dirilmeyecek derecede öldürmedîkçe kâinatta temi
ni hesti kabil değildir. (Bravo, sesleri, alkışlar) Bu
gün beşeriyeti muztarîbeye çaresaz olacak yegâne 
âmil, cehlin imhasına, marifetin ihyasına, mekârimi 
ahlâkın İntiharına vabeste bulunan esbabı İhzar et
mektir. Münevver ve ruhperver bîr İstikbali temin 
etmek için insanlar buna çalışmalıdır. 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Lütfen biraz 
yüksek.,. 

HACI SÜLEYMAN EFENDİ (Devamla) — El
birliğiyle buna muvaffak olduğumuzu görmek benim 
için ilk emel İse de son sözdür. (Bravo sesleri), (Al
kışlar) 

REİS — Besim Atalay Bey, encümen namına mı 
söyleyeceksiniz? 

ıBESrM ATALAY BBY (Kütahya) — Şahsım na
mına söyleyeceğim. 

REİS — Mazbata muharriri nasıl söyler? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Mazbata 
muharriri değilim, reisim. (Encümen reisidir sesleri) 

REİS — Yani encümen namına söyleyeceksiniz? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Sahsım 
namına. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Aleyhinde söyleyecekler, 
söylesin. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Cevdet Bey 
çıksın. 
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BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Emret de 
Cevdet Bey çıksın... Efendim yükselmemiş milletler
de... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Lütfen kanunu 
bir hulâsa eder misiniz? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Halkın ida
resini halka tevdi ötmek... 

HACI SÜLEYMAN EFENDİ (İzmir) — Tevzi 
olundun efendim, yok mu sizde? 

REİS — Siz söyleyiniz, devam ediniz. 

BEStM ATALAY BEY (Devamla) — Pederşahi 
hükümetlerde, hükümet, ahaliyi bir aile tasavvur ve 
kendisini o ailenin reisi farzetmis; reis istediği gibi o 
memlekette, o millette tasarruf eder. Nasıl ki aile 
reisi ailenin efradından birisini istediği tarzda ter
biye eder, tedip eder ve istediği tarzda mülkte ta
sarruf eyierse, hükümdarlar da o memlekette ayniyle 
bu suretle tasarruf etmişlerdir. Şüphesiz bunun bir çok 
mazarratları ve bir çok fenalıkları görülmüştür. Ka
nunu tabiiye, sünnetullaha, tebaan yükselen milletler 
bunu bozmuşlar; sadrı celili îslâmda görülen cum
huriyeti islâmiye ve intihabı islâtnla taayyün eden 
Hülefayi Raşidin zamanında vâki olan yüksek ada
let, huzur, rahat, refah ve saadetin hepsi, hükü
metlerin, halka, adalete ve hakka İstinat etmesi yü
zünden idi. Fakat sonra bu yine cehalet yüzünden 
pederşahi tarzına dökülüp «hükümdarların memle
kete babalık yapması ve memleketi istedikleri gibi 
tasarruf etmesi haktır» yolunda bir zehap hâsıl ol
du. Şüphesiz ki bir adam ne kadar âdi) olsa ve ne 
kadar yüksek ve iyi düşünebilse istişareden, yanın
da bulunanların yardımından muarra kaldıkça o mem
leket yükselemez. Ne ise, hükümetler anlaşıldı ki 
bir aile değildir, içtimai bir mukavele üzerine bir
leşmiş bir heyeti içtimaiye ve bîr cemiyettir. Bun
ların içerisinden en âkili, en erşedi, en müstahak-
ki bunlara riyaset ederek onların umurunu tedvir 
eder, onların istişaresiyle iş yapar. Hükümet ile halk 
arasında katiyen fark yoktur, halk, hükümet; hükü
met halktır. Biz şimdiye kadar yaptığımız teşkilâtta, 
Tanzimatı Hayriyedenberi bilhassa, tamamiyle hü
kümeti halktan ayırmışız. Hükümet ile halkın ara
sına; suüdare, sui telâkkimiz, cehaletimiz dolayısiy-
le, bir çok açıklıklar girmiş ve bir çok açıklıklar ol
muştur. Zararın neresinden dönülürse kâr orada
dır. Bugün halkı kendi vazifesiyle alâkadar etmek 
başka, angaryaya sevkeder gibi sevketmek daha baş
ka... Halka; maarifi sen yapacaksın, yolunu sen ya
pacaksın, mekteplerini sen inşa edeceksin derseniz 

Şüphesiz daha iyi yapacaktır. Hükümet, yolları ben 
yapacağım demiş, maarifi ben yapacağım, kitapları 
ben bastıracağım demiş, fakat hiçbirini yapmamış. 
Yaptı İse de pek az yapmıştır. Nasıl ki biz teşki
lât yaptıktan sonra ormanlarımız harap olduysa, na
sıl ki mekteplerimiz harap olduysa, medreselerimiz de 
hiçe gitmiş ise, bu teşkilât, yani Tanzimat yüzün
dendir, halkın işini halka bırakmamak yüzündendir. 
Vaktiyle ormanlar üti türlü idare edilirdi. Vakıa sa
det haricidir. Ya mütegallibenin kanat germesiyle, 
yahut tepelerine yatırmış olduğumuz bir iki dede
nin ruhlarına ithaf ettiğimiz fatiha ile idare edilir
di. Her tarafa orman memurları tâyin ettik, müfettiş
ler tâyin ettik, bilmem neler yaptık, Allafaü azimüş-
şan şahittir ki, bunun yüzde doksanının faidesİz 
olduğunu biliyorum. Fakat, bir dedeye bağladığımız 
bir paçavra, bize koca ormanı muhafaza ettirdi. Bu
nu yıktık, frenk teşkilâtını aynen kabul ettik, ne ol
du? Heder oldu. Sonra mektepler ne oldu? Onlar 
da heder oldu. Meşrutiyetten sonra mektepleri yük
selteceğiz derken, Haşim Paşa devrindeki hali de 
kaybetti. Hele bugünkü tahribat, Şükrü Beyin za
manını bulmak için elli sene lâzımdır. Beyefendi, bu
nu size bir maarifçi sıfatiyle temin ederim. Bunun 
en iyisi işi halka bırakınız. Medreseler hakeza! Med
reselerde teşkilât yapmak istedik. Ne oldu?.. Fakat 
evvelce halkın elinde İken şüphesiz medreseler da
ha iyi idi, daha evvel daha iyi idi. Çünkü halka 
fazla salâhiyet vermiştik. Halk doğrudan doğruya 
medrese açar,, kimse ve Hükümet ona karışmaz. 
Şüphesizdir ki lâzım gelen muaveneti yapardı. Fa
kat Hükümet doğrudan doğruya müdahale etmez; 
burnunu sokmaz, kitaplarına, medreselerine, mektep
lerine, katiyen müdahale etmezdi; halka bırakırdı. 
Lâzım gelen muaveneti uzaktan bakarak yapardı. 
Bugün mektep yok, medrese yok, talebe yok; kitap 
yok, alay alay, tümen tümen maarif müdürleri tâyin 
olunur. (Çaresini bulalım sesleri) Çaresi bulunur el
bette. Maliye Vekili Beyefendinin de itiraz ettiği veç
hile emri vaki karşısında katıyoruz. Bir iptidai mual
limi birdenbire maarif müdürü oluyor. Yolsuz tâ
yinler, yolsuz nasıplar her gün vukua gelip duru
yor. Bunların önünü almak, mektepleri hakikaten 
memleketin ihtiyacına, halkın ihtiyacına asrın ihtiya
cına göre yükseltmek üzere halka bırakmak ve Maa
rif Nezaretinin programlarda ve tedrisattaki nezare
tini ipka etmek üzere bu tarz da muvafıktır zanne
derim. 

REİS — Efendim aleyhinde söyleyecek varsa is
mini yazdırsın, söz Rasih Efendinin. 
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RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim gerek 
Hoca Süleyman Efendi Hazretleri, gerek Besim Ata-
lay Bey kardeşimiz derdi teşrih buyurdular. Fakat gös
terdikleri deva zannedersem gayri kâfidir. Çünkü bu
günkü teşrih buyurdukları dert, en ziyade muallim-
sizlifc; bir de parasızlıktan neşet ediyor. Bu derdi te
davi edemiyoruz. Bilirsiniz ki 1327 senesine kadar, 
mekâtibi iptidaiye, şimdi şu teklif edilen kanun şek
linde, maarif komisyonlarının ehnde idi. Bilâhara 
tadil edildi, vilâyata biraz mezuniyet verildi, mezuni
yetleri tevsi edildi. O tevsi edilen mezuniyet üzeri
ne her köyün heyeti ihtîyariyesi, o köyün maarif 
encümeni idi, kazada da, kaymakamların riyaseti al
tında müntehap altı azadan mürekkep bir encüme
ni maarif teşekkül etti. Bunların fevkinde de vi
lâyet veya müstakil liva merkezlerinde de, kaza teş
kilâtı gibidir, bîr tedrisatı iptidaiye meclisi, mutasar
rıfın veyahut valinin riyaseti altında meclisi umu
miden müntehap üç âza, mekâtibi iptidaiye muallim
leri tarafından müntehap üç âza, maarif müfettişleri, 
sıhhiye müdürleri, maarif müdürleri dahil olmak üze
re teşekkül etmiştir. Şu halde teşekkül itibariyle he
yetin yalnız İçinde memur olarak kazalarda kayma
kamlar veyahut sıhhiye müdürleri var, gerisi münte
hap, bir kısmı muallimin tarafından müntehap, bir 
kısmı da haîkın intihap ettiği meclisi umumî tarafın
dan müntehap. Şu halde işi halkın eline verelim id
diamız; mevcut teşkilât ile elde edilmiş bir şeydir. 
işi halkın eline verelim, herkes maarifini düşünsün 
demek değildir tabii. Teklifi kanunide olduğu gibi, 
halk tarafından müntehap bir encümene tevdi ede
lim deniyor. Halbuki mevcut encümenler de halk 
tarafından intihap edilmiştir. Şu halde fark nerede 
kalıyor? Bugünkü teşkilât mucibince, muntazam bir 
bütçe ile, muntazam bir meclisin murakabesi İle İda
re edilen şekli bozacağız, ne bütçesi olan, ne mura
kabesi olan, doğrudan doğruya komisyon şeklinde 
bir heyetin eline teslim edeceğiz. 27 - 28 - 29'a ka
dar bunu tecrübe etmiştik. Şimdi gerisin geriye mi 
gideceğiz? Zannederim dert asıl orada değildir. Söze 
başladığım veçhile dert orada değil, asıl muallim 
meselesidir. Bir de para meselesidir. Mekâtibi iptidai-
yeleri köye, kasabaya terkedelim. Fakat zannederim 
ki terlettiğimiz gün, ne kadar mektep varsa kapa
nacaktır. Çünkü bir defa bizim en ziyade son za
manlarda, son asırlarda, hepimizin fert itibariyle; 
şahsiyetimiz İtibariyle hassaİ mümeyyizemİz, vazife-
sizliktir, umuma ait işi iş bilmemektir. Burayı dü
şünmek icabeder. Bu komisyona tevdi edelim. Ko
misyona dahil olacak zevat bir defa, kendisinin beş 

paralık işini, yani menfaati şahsİyesinî, menfaati 
umumiyenin milyonlar değer işine herhalde tercih 
edecektir. Kendi işinden beş dakikalık bir vakit ayı
rıp da umumî iş için zannetmem ki çalışsın, vakit 
bulabilsin, tecrübe bunu göstermiştir, Şimdiye kadar 
umuma ait olarak teşekkül etmiş encümenlerin, ko
misyonların, meclislerin tarihlerini tetkik edecek olur
sanız görürsünüz ki; ya üç, ya dört defa içtima et
miş beşinci içtimada dağılmıştır. Binaenaleyh işi eli
nizden çıkarmazdan evvel iyi düşünmemiz icabeder. 

Saniyen bu komisyonlara tevdi edelim. Varidatı ol
madıktan sonra, o heyet her gün de içtima etse, ya
pacağı, havanda su dövmek kabilinden bir müzake
redir. Başka bir şey yapamaz. Halka tevziat İse, halk 
vergilerin nev'inden, çokluğundan bıkmış. Bir defa 
Hükümetin kuvveti ile tahsil edemediği bir şeyi, o 
komisyon tahsil edipte o mektebi İdame ettirmenin 
zannetmem ki imkânını bulsun. Sonra bunda İhtimal 
ki arkadaşlarımızın bazıları diyecekler ki; canım 
böyle dersin de gayrimüslimler ancemaaten İdare edi
yorlar? Onlar kadar bu millet - Allah göstermesin -
mahkûm yaşar da, menfaatini takdir ederse, belki o 
vakit ihtiyaç hisseder, o zarureti görür, belki o vakit o 
işi görür. Fakat şu netice ile, şu haleti ruhiye ile 
ona terkettin mi, arkasından iteklemedin mi, o iş o gün 
ölmüştür, sönmüştür. 

Sonra Meclisi Âlinizin bu münasebetle, bilhassa 
nazarı dikkatinize, arz edeceğim bir nokta vardır ki; 
Besim Atalay Bey biraderimizin buyurduğu gibi, bu
gün maarif tamamiyle iflâs etmek üzeredir, memle
kette maarif kalmamıştır. Bilhassa maarifi iptidaiye... 
Bendeniz bunu muallim, para, bir de program mese
lesinde iddia edebilirim. Bilirsiniz ki cümleten arka
daşlar, rüfekayı kiram, bizde bir teşkilât derdi var
dır. Maarif Nezaretinde de program derdi vardır. Bir 
vakitler isveç usulü idman, bir vakitler Fransa usu
lü, bilâhara ingiltere usulü, sonra Alman usulü izci
lik hepsi de bu gibi şeylerdir. Programın ruhunu teş
kil eden işte şu silsİlei teşkilât, maarifi hiçe indir
miştir. Her nazır değiştikçe böyle bir İngiliz zihni
yeti, bir Fransız zihniyeti, bir İsveç zihniyeti, bir Al
man zihniyeti İle gelmiştir. Halbuki milletlerin ruhu 
maariftir. Maarif de ruhu milletten ise, Türkse 
Türktür, Islâmsa tslâmdır, Fransız ise Fransızdır, in
giliz ise İngilizdir, Alman ise Almandır. Maarife hiç 
bir şey girmez. 

BİR MEBUS BEY — Türk İslâm değil mi? 
RASİH EFENDİ (Devamla) — Efendim, Türk 

deyince, islâm demektir. Bütün âlemi islâmın, Avru-
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panın da kabul ettiği şey, alemi islâmı Türk olarak 
yadeder. İste bu teşkilât ruhu, Maarif Nezaretinde 
daima değişen programlar, bizim maarifimize, yani 
Maarif Nezaretimize program kazandırdı, fakat mem
leket kaybetti. Yani mevcut az olduğu halde hiç ol
mazsa bir temel vardı, bugün o temel de kalmadı. Bi
naenaleyh memlekette yapacağımız - gerek teşkilât, 
gerek ıslahat • ne ise, yine temelden başlayalım. Te
mel de maariftir. Milletin seviyei irfanını yükselte
cek, haleti ruhiyesini takviye edecek surette bir prog
ram kabul etmek zannedersem Heyeti Aliyenin bor
cudur, ilk vazifesidir. O borcu, o vazifeyi İfa ettik
ten sonra. Maarif Nazırı ne kadar değişirse, değişsin, 
memleketin haleti ruhiyesiyle, yani temeli ile oynaya
maz. 

Saniyen; vüâyatın bütçelerini tetkik edecek olur
sanız bir çok münhal muallimliklerin bütçeye ithal 
edilmiş olduğunu görürsünüz. Bir çok mektep açıla
mamış, çünkü muallim yoktur. Bütçeye ithal edilen 
muallimi de bulmuş, fakat bir noktadan tâyin ede
miyoruz, O da, Maliyenin tahsilat yapamaması yü
zünden parası yok. Bugünkü maarif maaş gürültüsü, 
varidat yoksuzluğu yüzünden değildir. Bir çok defa 
mevzubahis olduğu gibi bir de sırf bir tahsilat yok-
«uzluğudur. Bilirsiniz ki seferberlikte tahsilat yoksuz
luğu da şundan inbias etti zannedersem, seferberlikte 
bir çok, istikraz yaptık, elimizde bir çok para vardı, 
Hükümet sıkılmadı, sıkılmayınca tahsisata da lüzum 
kalmadı. Lüzum görülse de tahsildarlar esasen meş
gullerdi. Çünkü ashabına verilmek üzere tevdi edi
len muinsiz maaşatı ile ticaret etmekle meşgul bu
lunuyorlardı. Arkadaşlar! Onlar parayı köylere tevdi 
edeceğiz diye Maliyeden alırlar ticaret yaparlardı. İş
te bu suretle dört sene mütemadiyen tahsilat namına 
hiçbir şey yapılmamış desem hata etmiş olmam. Hü
kümet fazla istikraz parasiyle idarei umur etti ve l 
binnetice tahsilat yapılamadı. Mütarekeden sonra ken
dilerini vazifelerine sevkedip idarei hususiyelerin şu 
sıkıntısını def için tahsildarlar tahsilat yapmıyorlar. 
tşte bugünkü bu maasat gürültüsü, bu tahsilâtsızlık 
yüzünden tevellüt ediyor. Böyle devam edip gidiyor. 

tstidraden şurasını arz edeyim kî geçen gün ben
deniz bir teklif vermiştim, Darülmuallimİn talebesi 
ile muallimini tecil için... Malûmu âliniz, esasen mu
allimlerin seferberlikte kısmı azamı hizmeti vatani-
yelerine koştular. Bir çoğu şehit olup bîr kısmı dön
dü ise de mesleğine dönmedi, başka şeyle iştigal etti. 
Şimdi memleketin bu ihtiyacını temin İçin o sanata 
herhalde bir müsaade bahşetmek icabeder. Bence bu 
milletin bu derdi biran evvel tedavi edilsin. 

Sadedimize gelelim... Şu halde arkadaşlar, hal
kın idaresinde ona salâhiyet ve mezuniyet vermek 
esasına müstenit olarak bahşedilmiş bu teşkilât yani 
bugünkü Tedrisatı iptidaiye Kanununda, İdarei Hu
susiye! Vİlâyat Kanununda mevcut olan teşkilât, mun
tazam bir surette halk teşkilâtıdır, bu idare yerine, 
maarifi İptidaiye işlerini, muamelâtı gayri muntazam 
ve evvelce tecrübe edilmiş olan bir heyete tevdi eder
sek zannederim mevcudu da muhafaza edemeyiz fik
rindeyim. Maruzatım bundan İbarettir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, Hoca 
Efendi Hazretleriyle bazı nukat üzerinde ve esasata 
dair son derece kafadar bulunuyoruz. Burada, alelıt
lak, hangimiz olursa olsun, maarife son derece ta
raftarız. Yalnız bendeniz o derece ileri gidiyorum ki... 

ABDÜLKADIR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Hangi Hoca Efendi? 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Sahibi lâ
yiha... İlmin, ihnühaHn her mümin ve mümine tara
fından öğrenilmesi bir vazifedir buyurdular. Hiç te
reddüde hacet yoktur ki muslime üzerine de farzdır. 
Çünkü ben kızımı İlimle, ulûmu fünun ile terbiye ede-
bilirsem yarın o, meydana getireceği evlâdını güzel 
terbiye eder, 

BİR MEBUS BEY — Aksi olursa? 

HİLMİ BEY (Devamla) — Aksi olursa tabiatiyle 
aksi olur. Fakat oğlumu öğretmezsem ne olacak? Bir 
kere aç kalmak tehlikesine, ilimsiz bulunmak dolayı-
siyle maruz kalamaz. Çünkü görüyoruz cahillerimiz 
t$sıt&]htâı$ pt&jâllia çtftfeflııstorfcır. Staftjilyietı; «vUâto ta-
mamîyle kendi kucağında büyüyecek değil ki, bir ta
kım seyyiat ona tamamiyle geçebilsin. 

REİS — Sadet dahilinde ve kanunun heyeti 
umumİyesi hakkında söyleyiniz. (Sadede sesleri). 
Söyleyenlerin hepsi sadetten çıktı o da çıksın. 

TUNALI HİLMİ BEY ^Devamla) — Vazife 
noktasına gelelim. Hadisi şerifte de buyurulduğuna 
göre, bunu elbette katiyen bir vazife gibi telâkki eder. 
Fakat bence vazifeden daha büyük bir şey varsa o 
da haktır. Bir çocuğun okuyup yazması, bir çocuğun 
talimi velhasıl bir çocuğun en büyük düşmanı olan 
cahillikten kurtarılması bizim için bîr vazifedir, öyle 
ise onun İçin bir haktır. O çocuk, o mahluk katiyen 
hakkını istemeğe mecburdur. Hattâ gecen gün Bele
diye kanunu münasebetiyle arkadaşlardan biri bir 
'teklifte bulundular. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
— Sadet harici oldu. 
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(HtLMt BEY (Devamla) — Rica ederim efen
dim, okur yazar olanlar ya âzalığa yahut münte-
bipliğe kabul edilsinler. Hayır! nasıl oluyor da sen 
zalim, bunu okutmadığın, hakkını vermediğin 
halde nasıl oluyor da - müsaade buyurun, 
cemiyeti beşeriyeye atfediyorum - ikinci bir haktan 
tecrit etmekle onu defetmek İstiyorsun? (Sadede ses
leri). Affedersiniz. Bendeniz mukaddemenrden başka 
bir netice çıkaracağım. Buralarını şu vesile ile arz 
etmekten maksadım, maarife, ilme, mekteplere olan 
düşkünlüğümün derecesini arz etmek istiyorum. Şim
di kısa söylemek cihetine gelelim. Atalay Bey dedi
ler ki; Efendim mektepler, -medreseler evvelleri daha 
iyi idare olunuyordu, sonradan gide gide iyi idare 
edilemez oldu. Çünkü idarei hususiyeyi Maarif 
nezaretine verdik. Atalay Bey bir kere tarihimizin 
bize gösterdiği milli muvaffakiyetli safahatı söyle 
gözönüne getirirlerse • nitekim kendileri bir kayıt 
koydular ki evvelleri daha iyi idare ediliyordu - bu 
safhaları gözönüne getirecek olurlarsa, zavallı mîl
let, yorgun zamanlarına tesadüf etmiş devrelerinde 
tabiatiyle mekteblerinİ idare edemez oldu. Medrese
lerine de bakmaz oldu. Nihayet iş o dereceye geldi 
'ki ademi merkeziyet bizde cari iken şiddetli bir mer
keziyet bizde teessüs etmeğe başladı ve nihayet gide 
gide maartf de bu merkeziyete tâbi oldu. Bir taraf
tan halkın daima zayıf düşmesi, bir taraftan halk 
malûldür vesairedir dîye Öyle bir derkeye geldi ki, 
Rasih Efendinin buyurdukları gibi, vazifesizlik halkı 
baştan başa istilâ etti, his denilen şey vazifesizlikten 
ibaret oldu. Buna karşı çare, halkın elinde kendisini 
ve seviyesini işletecek ve parlatacak, yükseltecek İş
lerin bulunması idi Binaenaleyh o işler, yine o hal
ka verilmelidir. Fakat işlemiyecek... Geçen gün iki 
defa tekrar ettim, hususi bir mahalde : 

— Halk ne istiyor biliyor musun Hilmi?... De
diler... 

— 'Biliyorum dedim. Aman Bana memleketin işi
ni değil, köyümün işini bile havale etmeyin, umumi 
(işlerden hoşlanmaz oldum, bıktım artık, zevk alamı
yorum. Halbuki memleketin temeli köylü ve halk 
olduğu jçtn, o halde Büyük Millet Meclisinin elinden 
ne gelirse, halkı cebren, fikren çalıştıracak şiddetli 
kanunlar yapsın. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY — Şiddetle if
tira ediyorsun. 

HASAN BASRI BEY (Karesi) — Halkçılık ol
maz o zaman. 

TUNAU HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
onu hususi meclislerde görüşelim olmaz mı? Benim 
kırk senelik kanaatim budur. Bundan sonra bazı 
noktalardan bahsolundu ki oralarını mazbata mu
harriri söyler. Oralarım bertaraf edelim. Zaten biraz 
uzun söyledim değil mî?., Epryice uzun söyledim. 
(Handeler) (Fazla sesleri) Hakikaten fazladır, fazla 
söyledim. Yalnız bir noktaya itiraz edeceğim. Kont
rol yok dtyor. Halbuki birinci madde kontrolden 
İbaret. Fransızcasınt söylüyoruz. Türkçesini anlamı
yoruz. Orada murakabe vardır. (O da arapça sesleri) 
Arapçayı kabul ederim, arapçayı bulamazsam on
dan sonra fıransızcayı kabul ederim. Binaenaleyh 
efendiler: ihtimalki tadil edilecek esaslı noktalar 
vardır. Bahusus Rasih Efendinin iliştiği bir nokta 
parasızlıktır velevki 'kanun bugün tatbik edilecek 
olsa bile tahsilâtsızlrk yüzünden bir semere vermez. 
Herhalde halka en büyük maddi hakkını, kendisinin 
verdiğinin nısfının terkettiğimiz gün, bu kanunun 
müzakeresini teklif ederim. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (Si
nop) — Efendim, memleketimizin maarifinin ne 
halde bulunduğu cümlenin malûmudur. Bundan do
layıdır kâ âzayi kiramın her biri ara sıra bu bapta 
bastı makal ediyorlar. Hakikaten çok hakları var
dır. Memleketi İhya edecek ve bu milleti kurtara
cak her şeyden evvel zannedersem maariftir. Maat
teessüf maarifimizin bugünkü halini evvelce de arz 
etmiştim. Bu defa yüne tekrar ediyorum ki; şu 
beş altı aylık maarif umurunda bulunmakla daha 
ziyade bu hakikati gördüm. Bu, adetâ bir harabezar-
dır ve orada müteferrik kalmış bir iki muallim de -
teşbihte hata olmaz - onlar da baykuş gibi ötüp du
ruyorlar ve bir netice de çıktığı yoktur. Fakat bu 
'kusur kimde Acaba?.. Halkta mı?. Hükümette mi? 
'Ben zannedersem ikisinde de mevcuttur. Yani bir 
kısmımız ifrata gidiyoruz. Halkçılık diyoruz, halka 
doğru gidiyoruz, halkı tutuyoruz. Hükümet üzerine 
çullanıyoruz... Bir kısmımız Hükümetçidir, halktan 
hiç bir şey gehniyeceğini söylüyoruz. Fakat bence 
bu mesele birinden diğerine, bir uçtan diğer uca 
gidilerek' halledilemez. Zannediyorum ki - hayrilu-
mur evsatuha - ikisinin ortasını bulmakla, ikisini tev
hit etmekle olur ve hiç bir vakitte 'idarei maslahatla 
değildir. Esasen ben hiç bir vakit idarei maslahatçı 
olmadan ve daima da Öyle yaparım. Şimdi benim 
şahsım burada mevzubahs değildir. Zaten tnesele, 
ortada mevcut bir hastalığı tetkik ve teşşhis etmek 
ve onun devasını bulmaktır. Bu umumi bir mesele
dir Hepimize aittir. Hükûmt hakikaten umuru mu-
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arife lâyrki surette, bu asra değer bir derecede him
met edememiştir ve elan da zannederim edemiyor 
ve şunu söyleyeyim ki bu senle Heyeti Cettlenize tak
dim olunan bütçede, bu memleket maarifi için Hü
kümet, masarifi umumiyesinden yüzde bir tahsis 
etmiştir. Yüzde birle ne yapılabilir bilmem. Fakat 
bunda Hükümetin özrü ayandır, meşrudur. Çünkü 
ayak yorgana göre uzatılır, Fakat Belki mümkün 
olur da bir yerden bir parça kısıpta "buraya zamme-
dilebilirdi O da bir başka mesele... 

Halka gelince; efendiler Şu dört beş ay zarfında 
gördüm ki halk kendi menafimi takdir edemiyecek 
bîr derecede bulunuyor. Maatteessüf halk meselâ ne 
yatyor? Encümen maarifler var, azalar var, yap
tıkları şey nedir biliyor musunuz?., en ziyade Mecalisi 
umumiye azalarının, eşrafın en ziyade de muzdarip 
olduğum ve çare bulamadığım şey, mektepleri be-
yenmemek, mektepleri kapatmaktır. 

Misal isterseniz getireyim. Ne kadar isterseniz... 
Olmaz diyorlar. Hattâ diyenler var ki, bize okuyup 
yazmanın ne lüzumu var? 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Cebren 
alır okuturuz. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RİZA NUR BEY (De
vamla) — Maatteessüf dalma mektepler kapatılıyor. 
Demek ki sırf halkın eline bırakılacak olursa, şim
diden sizi temin ederim, daha pek çok mektep ka
panır. Bir taraftan halka tevzi edeceksiniz... 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Müsaade 
buyurur musunuz bir şey sorayım. Acaba bunlar ni
çin kapatıyorlar, esbabı nedir acaba?.. Bizzat ben
deniz bulunduğum kazada bu vaki oldu. Bendeniz 
Adapazarı âzasından bulunuyorum ki orada Meclisi 
maarif encümeninde tdân. 

Hükümetin bir iradei semyesi var. Bu iradei 
seniyeye tebean halka «şu kadar para isterim» di
yor. Biz diyoruz ki «fendim maarif müdürüne - İşte 
kendisi buradadır, sorabilirsiniz • biz mektep İsteriz, 
bu mektepler para İstiyor, bizden on bin lira istiyor
sunuz, yirmi bin lira vereceğiz. Fakat mekteplerde 
hiç bir talebe namaz kılmadığı gibi hocalar da na
maz kılmıyor. Bundan dolayı bu parayı vermiyeceğiz 
diyorlar. *Bu parayı vermiyorlar ve mektebi de ka
pattılar. Hem de aleni bir surette o muallimler na
maz kılmazsa, talebeler arkasında namaz kılmazsa, 
o tahsilden bu millet fayda görmez diye böylece 
karar verdiler. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RİZA NUR BEY (De
vamla) — Bu, umumi bir hastalıktır efendim. Bir 

çok yerlerde Marif vekaleti umumiyetle ulûmu dini
ye muallimleri tâyin ettiği gibi imamlar da tâyin et
miştir. Mekteplerde eğer namaz kıİdırmıyorlarsa ka
bahat belki imamındır. Çünkü vazifedardır, maaş 
veriliyor. Hükümetin hunda kusuru yoktur. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Efen
dim, burada Celâl Bey isminde bir muallim vardı. 
Onun zamanında herkes mektepten çocuklarını al
mağa mecbur oldu. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (De-
vemla) — Ne ise efendim, o da ayrı bir sebeptir. 
'Şimdi efendim bendenizin itikadunca diğer bîr cihet 
te vardır ki halkın etine terkedilemez. Çünkü bizde 
maalesef cemaat teşkilâtı yoktur. Bir takım nİzamat 
ve usule tâbidir, 

Cemaat mehallinden teşkil edilir, tanzim edilir. 
>Bu, maatteessüf yoktur. Sonra diğer taraftan köy 
ve nahiye teşkilâtı yapılmamıştır ve bu işesasen doğ
rudan doğruya ona merbuttur. Bunlar yapılma
dıkça halkın doğrudan doğruya kendisini bırakmak 
bilmem ki iyi bir netice verir mi?. Şimdi efendim 
maddei kanuniye üzerinde bu hususta söylenecek 
çok söz vardır. Meseleyi dallandırmıyalım. Yalnız 
maddelerden arz edeyim, bazı şeyler gördüm. Eğer 
umumi söylüyorsanız? (Hayır, hayır sesleri). 

(MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY — 
Heyeti umum iyesi pekâlâ, öyle İse başka bir şey 
yoktur. Maddelere geçilmesini arz ederim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ 'BEY (Kastamonu) 
Meşrutiyetin ilan edildiği gün halka vadettiğimiz 

saadeti temin edecek bir çok esbaptan birisi de maa-
rifçilik meselesi idi. Fakat on iki senedenberi, ham-
dolsun, devri meşrutiyet denilen on iki senedenberi-
dir ki çocuklarımızı bir hafta evvel okutabilecek bir 
elifba bile vücude getiremedik. Maalesef eski tarzı 
tedris görmüş olan 'Besim Atalay Bey kardeşimiz de 
dahil olduğu halde, vücuda getirememişlerdir. En 
büyük noksanımız bendemzce, bir meslekte sahibi 
'ihtisas adamamız bulunmadığından ileri geliyor. 
'Bundan doğuyor, Hükümet alelûsul düşünüyor. Hü-
kûmetçihk zihniyetiyle hareket ediyor, Hükûmetcilik 
zihniyetiyle düşünüyor. Maarifçilik için halktan is
tediği şeyi, halk seve seve verdiği halde, Hükümet 
mavuzia lehine sarfetmiyor, halk bunu görüyor. 
(Buna benzer, eğer madde zikredilmek fâzımgetirse, 
bir çok vergi zikredebiliriz Mektebi hukuk ianesi 
alınır, mektebi hukuka katiyen gitmez, tarik vergisi 
alınır, yollar meydanda. Yalnız bu meselenin fevka-
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}âde mühim bir mesele olduğu, Hilmi Bey birade
rimiz gibi kırk sene bu İşle iştigal eden arkadaşlarla 
beraber, hakikaten şu mesele münasebetiyle bu me
seleyi ehemmiyetle tetkik etmeleri lâzımgeldiğlni 
zannediyorum. Memlekette maarif için millet para 
vermiyoor değil, millet parayı tamamiyle veriyor. 
Fakat Hükümetin Hükûmetçi zihniyetidir ki öyle 
zannediyorum, mekteplerin bu halde bozuk düzen 
gitmesine sebep oluyor. Öyle zannediyorum ki idarei 
hususiye; alınan paraların; meselâ: Bursa vilâyetinin 
mülhakatından olan Bilecik varidatı hususiyesi Bur-
sanın bazı fevkalâde ımaratına sarfolunuyor ve mu
allimler altı ay, sekiz ay, bir sene maaş alamıyor
lar. Bunu Bilecik'te bulunduğum zaman görmüştüm. 

Halk zihniyetiyle bir türlü alâkadar olmak iste-
miyori işleri halka vermekten o kadar fehaşi ediyo
ruz ki, halk, bu tarzı idareyi kendisine verdiğimiz 
günü hemen bozar diyoruz. Efendiler; Allah aşkına 
beş ay evvel buraya geldik, beş aydanberİ yokluk
la beraber, bizzat mebusanı kiram hâlâ kumlu ek
mek yiyoruz. Heyeti umumiyemiz, öyle zannediyo
rum ki, hep Hükûmetçilik zihniyetiyle, hep idarei 
maslahat zihniyetiyle hareket ediyoruz. Gece vakti 
sokak süpürtmek nasip olmadı ve otmıyacak efen
diler. Halk İdaresini temin ederseniz.. Belediye reis
leri; mutasarrıfların ve valilerin arzu ettiği şahsiyet
lerdir, kaymakamların arzu ettikleri şahsiyetlerdir ve 
bunlar sizin ileri getirdiğiniz ve sizin eski kanunla
rınızın vücude getirdiği şeylerdir. Daha ilerisini taf
sile lüzum görmüyorum. Halka verirseniz tatlı ek
mek yiyemez, olsa olsa kumlu ekmek yer, başka 
bir şey olmaz. Zaten şimdi de o. Bundan İlerisi 
can sağlığıdır. Bundan fazlası olmaz. Olsa olsa bu 
tadar yapar. Memleket öyle muallimler yetiştirmiş
tir ki, bir yerde bulunuyordum, mektepleri teftişe 
gittim. Misal olmak üzere arz ediyorum; mektebin 
havlusu addedilen bir yerde kız, çoluk, çocuk küf
rederek boğuşuyorlardı. Belediye reisi, jandarma ku
mandanı; burası mekteptir dediler. 'Mektebe girdik, 
muallim yok, mubassır yok, kimse yok... Asıl garip 
şey. Hükümetin HükûmetçiUğini anlatacağım, Hü
kümetin Hükûmetçitiğinin neticesini size çıkaraca
ğım. Muallim efendi dedim, bu çocuklara biraz dersi 
edep verseniz, na kadar küfürbaz bu çocuklar, mek
tep havlusunda küfrediyorlar, birbirleriyle boğuşuyor
lar. Efendim. Aldığım cevap şudur.. Zatı âlinizden 
evvelki kaymakamlara mükerreren yazdım. Şunun 
etrafına hiç olmazsa bir duvar çekiniz ki çocuklar 
mektebe geldiği zaman birbirine küfretmesinler. 
Ben bunu bir türlü anlamadım, bilmem artık öküz 

mü farzediyor, hayvan mı farzediyor?... Ne farze
diyor. Güya duvar çevrilmedikçe bunlann küfrünün 
önüne geçilmez demek istedi. Bırakın bari halka 
da, kendi muallimlerini seçmekte, kendi düşüncesi
ne, kendi esasatına muvafık olarak hareket etsin. 
Halbuki Hacı Süleyman Efendi 'Hazretlerinin tek
lifleri bir dereceye kadar halka vermektedir. Yine 
maarif müdürleri var. Yine Maarif nezaretine mer-
butiyeti, programlarda yine salâhiyeti teftisiye, sa
lâhiyeti tetkikiyye var. Büsbütün halka verilmiyor. 
Bu tekliften korkmağa lüzum yok. 

Sonra Maarif encümeninden bahsettiler. Bun
lar iş görmüyor dediler. Encümenleri de demin söy
lediğim veçhiyle, vücuda getirmiş olan, meclisi idare 
azaları ve sairedir. Binaenaleyh onlardan fazla mev
cudiyet beklemeğe lüzum yok. Netice olmak üzere 
şunu arz ediyorum. Bilhassa Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti... 

Esaslı teşkİlâtiyle iştigal etmek üzere halkçılık 
programını ortaya atmıştır. Zannederim bu mesele 
ile fevkalâde alâkadar olan ve bir gün beş gün, bir 
ay değil, pek mühim zamanlarımızı bu meselenin 
halli için sarfa mecbur olduğumuzu nazarı dikkate 
alarak bunun o encümene gönderilmesini rica ederim 
(Muvafık sesleri). 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim usulü müza
kere hakkında söyliveceğim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Bey bunu 
encümende kabul edelim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usulü müzakere hak
kında söyleyeceğim. 

REÎS — Kürsüye çıkmış olan zat sözünü ikmal 
etsin de ondan sonra. 

MÜFtT EFENDt (Kırşehir) — Heyeti muhte-
remede müzakere edilen kanun hakikaten ehemmi
yetli ve şayanı tetkik bir meseledir. Hoca Efendi 
Hazretleri, teklif etmiş olduğu lâyihai kanuniye ile 
memleketimizde mevcut bulunan zulmeti cehli kal
dırmak ve onun yerine nuru marifeti ikame etmek 
maksadiyle yaptığımdan dolayı şayanı tebrik ve tak
distir. Ancak kendileri bir şey yapalım derken yık
mışlar ve bu kanunun heyeti utıaumiyesiyle nazarı 
itibare alındığı zaman arzusuna muhalif bir mesele 
meydana çıkacağından ve bizim zaten kurulmuş dü
zenimizin bozulması ica'bettiğinden bu kanunun na
zarı itibare alınmamasını bendeniz arz edeceğim. Es
babı da Hoca Efendi Hazretlerinin teklif etmiş. ol
dukları varidatı maarifle idarei maarifi ikiye ayır
mıştır. Şimdi vilâyet mecalisi urmımiyelerince tedri-
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«atı iptidaiye kanununa tevfikan tahsisi mecburi 
olan, yani deminderiberi, gerek Tunalı Hilmi Bey 
ve gerek diğer rüfekamızm tahsili farzı âyn oldu
ğundan bahsettikleri tahsili iptidainin tahsilini Hü
kümet o farzı aynin teyidi İçin mecburi kılmış ve 
bunun için de bir varidat temin edebilmek üzere 
tedrisatı 'iptidaiye vergisi namiyle bir madde vazet
mişti. Şimdi gerek hisseİ maarif namına aşardan 
aldıkları para ile beraber tatbik ettikleri zaman ço
ğalacak parayı Hoca Efendi Hz. varidatı maarifin 
nısfım almak suretiyle encümene terkederek, vari
datını kısmı küllisinden vaz geçmişler: Saniyen teş-
fcil ettirmek istedikleri encümeni maarif ki, bu en
cümeni maarif doğrudan doğruya mektep binası in
şa etmek veyahut muallimlere sükna hazırlamak ve 
bu mektepten gezmekten ibaret olarak bir vazife 
ile tavzif edilmiş, başka bir cihet kalmamıştır. Hal
buki eğer Hoca Efendi Hazretleri tedrisatı iptidai
ye meclisleriyle encümeni maarifin vazifelerini az 
buçuk tetkik etmiş olsa idi, o tedrisatı iptidaiye 
meclisiyle encümeni maarif deminki asıl şurada olan 
Hoca Efendi Hazretlerinin söylemiş olduğu derdi 
meydana koymuş olurdu, tedrisatı iptidaiye, encüme
ni maarif ledethace o kanunun sarahatine binaen 
memleketin icabettirdîği dersleri mektebi iptidaide 
okutturmak üzere bir mazbata tanzim ederek maa
rifi umumiye idaresinden alır, tahsil ettirirken bu
günkü encümeni maarifte böyle bir salâhiyet kal
mamış bu encümeni maarif yalnız eskidenberi nü-
kudu mevkufe ve avarız parası diye ortadan kalkmış 
ne kadar varidat varsa bu encümen maarif bu para
ları bu teberrüatı vererek zaten derdi ile meşgul ol
duğumuz muallimin maaşatını vermemek suretiyle 
mektepte mevcut bulunan usulü mevzuayı boza
caklardır. Şimdi programını tashih edemiyen, vari
datını temin edemiyen bir encümen Maarif mi, 
yoksa varidatı bir kanunla taayyün etmiş usulü 
mahsusalı ve emvali mevzualı bir bütçesi bulunmuş 
olan İdaremi İyidir? mukayese buyurunuz. Binaen
aleyh bu kanunun heyeti umumiyesî hakkında o su
retle kabul ve reddini reyi âlinize bırakıyorum, ve 
sözüme nihayet veriyorum. 

REİS — Heyeti celileye ahvali telhis edeyim de 
söz vereyim. Söz alan dokuz zat var, bir de mü-
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zakerenin kifayetine dair bir takrir var. Ondan ev
vel diğer iki takrir vardır. Bir meselei taliye teşkil 
ediyor arzu buyurursanız reyinize arzedeyîm, ol
mazsa müzakere devam etsin. 

Şimdi Çorum mebusu Fuat Bey ile Adana me
busu Zekâi Beyin Elâziz mebusu Hüseyin Beyin 
teklifleri, programın gelmesinden sonra müzakeresi
ne dairdir. 

Riyaseti Celileye 
Kfekâtibi ibtrdaiyenin sureti islâhı hakkındaki 

işbu teklifin her türlü şuabatı idarede halkçılık esası 
üzerinden Meclisin takip edeceği program taayyün 
ettikten sonra nazarı i t ibare alınmak üzere şimdilik 
tabirini teklif eyleriz. 

Çorum Adana 
Fuat Zekâi 

Riyaseti Celileye 
izmir mebusu Süleyman Efendinin işbu tek

lifi kanunisi muvafık olmakla beraber bunun kura 
ve nevahi teşkilâtı sırasında müzakere edilmesini 
teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

REİS — Bu teklifleri, nazarı îtibare alanlar el 
kaldırılsın. Müzakere, programın gelmesine talik edil
miştir efendim. 

BÎR MEBUS BEY — Muvazenei maliye encü
menine gitmesi lâzımdır, bu mesele gayet mühim bîr 
meseledir. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY (Si
nop) — Ufak bir şey arzedeyim, müsaade buyuru
nuz, Bu 6-7 madde ile de bitmez. Halbuki bende
niz Tedrisatı ibtidaiye kanununu hazırlıyorum, tak
dim edeceğim, bunu da onunla tevhit edersiniz ve 
teşkilât programı yapıldıktan sonra, zannedersem çok 
muvafık olur, bendenize havale buyurunuz. 

REİS — Baltalık kanun hakkındaki ikinci mad
de şimdi gelmiştir, şekli muaddel okunacaktır, me
sele bitsin. 

Çarşamba günü bermutat iki buçukta içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapapfnft saati : 5,30 Bariezzeval 
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