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BİEÎNCt CELSE 
ı Açılma saati : 2,30 

REÎS — Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde saat üçte bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Hiyaneti vataniye ile mahkûm İbrahim bin 
Mehmed ile rüfekası hakkında Adliye Vekâletin
den mevrut evrakı hükmiye Adliye Encümenine 
havele ve Sokarya muzafferiyeti münasebetiyle 
vilâyattan mevrut tebrik telgraflarına cevap ya
zılması tensibedildi. 

Evlâdı şühedanın leylî mekteplere meccanen 
kayıt ve kabulleri hakkında evvelce Heyeti 
Umumiyeye takdim edilip Maarif Encümenine 
havale edilmiş olan teklifin bir an evvel intaci 
için mezkûr encümene tebligat ifasına dair Ka
resi Mebusu Vehbi Beyin takriri üzerine takrir 
Maarif Encümenine havale ve evrakı şühedanın 
diğer talebeye tercihan leylî mekteplere kayde
dilmesi için Maarif Vekâletine tezkere tahriri 
tensibolıındu. 

Bilâhara Büyük Millet Meclisi Reisi Başku
mandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin ha
rekâtı umumiyei harbiye ve ahvali dahiliye ve 
hariciye hakkındaki beyanatı istima ve işbu be
yanatın derhal Fransızca tercümesiyle tabı ve 
neşredilmesine dair Karesi Mebusu Vehbi Beyin 
teklifi kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine gazilik unvaniyle müşirlik rütbesinin 
tevcihine dair azayı kiramdan seksen zatın im-
zasiyle verilmiş olan teklifi kanuninin ruzname-
ye alınarak müstaceliyet karariyle müzakeresi 
bilicra maddeleri ve heyeti umumiyesi dahi ka
bul olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

îkinci Celse 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tah

tı Riyasetlerinde bilinikat Paşa Hazretleri uh
delerine tevcih buyurulan unvan ve rütbeden 
dolayı Meclise arzı teşekkür eylediler. Üç sene 
hapse mahkûm bulunan Zeynozade Bekir Ağa
nın tabib raporuna müstenit maluliyetine binaen 
bakıyei müddeti eezaiyesinin affına dair olan 
teklifi kanuni Adliye Encümeninin mazbatası 
veçhile kabul ve münhal bulunan istanbul Me
busluğuna intihabedilmiş olan Dahiliye Nazırı 
esbakı Fethi ve Binbaşı Rıza beylerin mebus
lukları kabul olunarak perşembe günü içtima 
edilmek üzere saat 6 da celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Atıf Ziya Hurşid 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Yoktur sadaları) Zaptı sabık aynen kabul 
olundu. 

6. — SUALLER 

1.— Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, Koç-
giri hâdisesi hakkında neşredilmiş olan Kararna
me hakkında İcra Vekilleri Riyasetinden sual 
takriri 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey, iki 
gün evvelki gazetede Koçgirı hâdisesi hakkında 
yazılan bir tamim aynen naklolunuyordu. Heye
ti Vekileee ısdar olunan kararnamenin Büyük 
Millet Meclisinin kararma da iktiran ettiği söy
leniyor. Bu ise daha encümende müzakere edil
memiş. Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. 

REİS — Salâhaddin Beyin bu beyanatını sual 
mahiyetinde telâkki ediyorum. Tensip buyurur
sanız beyanetı şifahiyelerini tahriri sual adde
derek Heyeti Vekileye tebliğ edelim. (Heyeti Ve-
kileden Celâl Bey var sesleri) 

Müsaade buyurun efendim. Aidolduğu Ve-
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kâiete tezkere yazılır. Icabeden cevap alınır. Sual 
şeklinde. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Sakarya zaferi münasebetiyle muhtelif 
yerlerden gelen tebrik telgrafları 

RElS — Zafer münasebetiyle gelen tebrik tel
grafları vardır. Arzu ederseniz okunsun. Okun
masını arzu ediyor musunuz? (Hayır sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B (Yoygad) — Nere
den geldiklerini anlıyalım. 
. RE IS — Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Ka-

rabekir Paşadan, Beşinci Grup KumandanrFah-
reddin Beyden. 

Tensip buyurursanız Divanı Riyasetçe cevap 
yazılsın. 

2. — ÂZAYt KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Kastamonu Mebusu Murad Beyin vefatı 

RElS — Kastamonu Mebusu Murad Bey ar
kadaşımız hastalıktan ifakat bulamıyarak maal
esef vefat etmiştir. Ailesne Meclisi Âliniz namı
na bir taziyetname yazarız. Diğer hususatı da 
emsaline tevfikan Makamı Riyaset yapar. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Gazianteb Mebusu Yesin Beyin, mebus
lardan doktor olanların Ankara'da tesis ettikleri 
hastanelerdeki vatani hizmetlerinden dolayı ken
dilerine teşekkürname yazılmasına dair takriri 

RE IS — Doktor olan arkadaşlarımız hasta
nelerde hidematı vataniye ile uğraştıkları hase
biyle kendilerine teşekkür yazılmasına dair Gs 
zianteb Mebusu Yasin Beyin takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Mebus arkadaşlarımızdan doktor olan zevatın 

Ankara'da tesis ve idaresini kabul ettikleri has
tanelerdeki hidematı mebrurelerine karşı kendi
lerine Meclis namına beyanı teşekkür olunması 
ve bu teşekkürnamenin tarihî günlerimizin en 
had devresinde verilmesi noktai nazarından dok
tor arkadaşlarımız için tarihî vazifelerine karşı 
bir vesaiki milliye olacağını arz ve teklif ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Yasin 

. 1337 O : 1 
HASAN BASRI B. (Karesi) — Hizmet eden 

doktorların esamisi Divanı Riyasetçe malûmdur. 
Bunlara isim üzerine takdirname yazılmak lâ
zımdır. 

RE t S — Tensip buyurursanız efendim, Di
vanı Riyaset Meclisi Âliniz namına bu arkadaş
lara icabeden teşekkürnameyi yazar. Meclisi Âli
niz onların hidematı mukaddeselerini minnet ve 
şükranla karşılar. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşâne) — Gümü-
şane Müftüsü hakkında bir takririm var. Efen* 
dim, bu meseleye dair biraz izahat vermek mec
buriyetindeyim. Tensip buyurursanız başka bir 
celseye talik edelim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, evvelâ Seriye Vekâletine gitsin de orası tet
kik etsin. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Müftülerin tekaüde 
sevk edilmemesi için yakında bir kanun çıktı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hayır 
efendim, çıkmamıştır. Daha derdesti müzakere
dir. 

RElS — Efendim, tensip buyurursanız başka 
celseye talik edelim. (Muvafık sesleri) 

5. — MAZBATALAR 

1. — Muinsiz efrat ailelerinin infakt Jıakkın-
da kanun lâyihası ve Kavanini Maliye, Muvazenei 
Maliye ve Müdafaai Milliye encümenleri mazba- • 
talan 

RElS — Efendim, ruznamei müzakerata ge
çiyoruz. 

Muinsiz efrat aileleri hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin müzakeresine başlıyoruz. Tabı ve tevzi 
edilmiştir. (Maliye Vekili burada yok sesleri). 

Esbabı mucibe 

Muinsiz efrat ailelerine seferberlik esnasında 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun mevaddı 
mahsusasma istinaden verilmekte olan şehri otu
zar kuruş maaşın bugünkü gılayı es'ara nazaran 
bunların ancak bir iki günlük maişetlerini temi
ne medar olduğu malûmdur. Halbuki bu nam ile 
tediye edilmekte olan mebaliğ istihdaf edilen ga
yeyi temine medar olmadığı halde bütçeye bir 
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milyon lira raddesinde bir bârı azîm tahmil et
mektedir. Bu maaş tamamen ashabı istihkaka tev
zi edilmiş olsa, yine milletin bu gibi mulıtacin 
hakkındaki atıfet ve sahabetinin bir eseri hayrı 
telâkki olunabilirdi. Fakat, maaşın kılleti bir
çoklarının işbu maaşatı tahsil için ihtiyarı kül
fet ve rağbet etmemelerini mucibolmuş ve ekse
riyeti .âzimesi kura ahalisinden olan ashabı maa
şın gelip gitme külfetinden vareste kalmaları iein 
tahsildarlar marifetiyle köylerde tevzii maaş usu
lünü takip ieabetmiştir ki, bu da maaşatin bütün 
bütün ziyama sebebolmuştur. Maaşatı muinsizle
rin cidden istifadesini mucibolacak bir hale ge
tirmek için on misline iblâğ etmek lâzımdır. Bu
na da bütçenin katiyen mütehammil olamıyacağı 
aşikârdır. Binaenaleyh işbu muinsiz ailelere vu-
kııbulacak ianeyi kasaba ve kurada bulunan hem
şehri ve hemkaryelerine tevdi etmek cihadı adi
de ile muvafıktır. Esasen muhtacı muavenet bu
lunan muinsiz efrat ailelerinin bugün dahi uzak, 
yakın akrabalariyle hemkaryeleri tarafından 
komşuca iane edilmekte oldukları muhakkaktır. 
Fakat bunun her köyde ve her aile hakkında baş
ka bir tarzda tatbik edilmekte olmasına mebni 
bunu bir kaide ve intizam tahtına almak ve bu 
aileleri muntazaman iaşe edebilmek için bâzı me-
vaddı kanuniye tanzim ve takdim olunmuştur. 
Ordunun mevcudu hazırına nazaran adedleri yir
mi beş, otuz bin kadar olduğu anlaşılan muinsiz 
efrat ailelerinin her köye isabet eden miktarı ni
hayet birkaç adede inhisar 
ekseriyetle hemkaryeleri tar1 

te oldukları cihetle köylere) bu yüzden yeni biı 
bâr tahmil edilmiş olmıyacağı meydandadır. 

edeceği ve bunlar da 
afından iaşe edilmek-

Şelıir ve kasabalarda bulunan muinsiz ailele
re gelince: Bunlardan hakikaten muhtacı muave
net olanların infak ve iaşesi devairi belediyenin 
vazaifi esasiyesi cümlesindendir. Ancak ekseri 
yerlerde belediye bütçeleri bu muavenetin ifasına 
kaadir olamıyacak derecede zayıf olduğundan bu 
misillû belediyelere fazla bir varidat temin ede
rek istitaatleri tezyidedilmek suretiyle matlub-
olan muavenetin ifa ettirilmesi mümkün olmak
la Müsakkafat vergilerine belediye hissesi ola
rak mevzu küsuratı munzama icabına göre yüz
de yüz derecesine kadar çıkarılması ve bunun 
derecesini tâyin için encümeni belediyenin ha
izi salâhiyet olması münasip görülerek lâyihai 
kanuniye ona göre tanzim ve takdim olundu. 

1337 C : 1 
Muinsiz efrat ailelerinin ikdanna mahsus ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Muinsiz efradı askeriye aile
lerine Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mucibin
ce verilmekte olan şehrî otuzar kuruş maaş 
Mart 1337 tarihinden itibaren kat'olunarak 
mezkûr ailelerin emrü iaşesi mevaddı âtiye mu
cibince temin olunacaktır. 

MADDE 2. — Bir karyede cidden muhtacı 
muavenet ne kadar muinsiz efrat ailesi varsa 
beherine yevmi birer kilo ekmeklik zahire ve
rilmek şartiyle bir senelik ihtiyaçları karyenin 
muhtar ve heyeti ihtiyariyesi taraflarından her 
sene harman mevsiminde tahakkuk ettirilerek 
o sene idrak edilen mahsulâtın derecesine göre 
karye zürramdan beherine isabet eden miktar 
bittâyin öşürle beraber harmanlardan alınarak 
köy ambarlarında iddihar edilecek ve harman 
sonunda ailelerden her birinin hissei musibesi 
ahalii karye huzurunda muhtar ve heyeti ihti
yariye tarafından tefrik ve tevzi olunacaktır. 
Hissesine isabet eden zahireyi vermekten imti
na edenlerden muhtar anın müracaatı üzerine 
Hükümetçe usulen ahzü tahsil olunur. 

MADDE 3. — Mezkûr ailelerden kendi tar
lasını zer etmeye iktidarı olmadığı anlaşılanla
rın tarlaları muhtar ve heyeti ihtiyariye taraf
larından ahalii kuraya münavebe ve imece ta-
rikleriyle zer ettirilecektir. İmeceye iştirak et
mek istemiydiler olursa muhtaran taraflarından 
tarlalar münasip ücretle sürdürülüp ektirilerek 
ücreti imeceye iştirak etmiyenlerden marifeti 
Hükümetle tahsil ettirilecektir. 

MADDE 4. — Belediyesi müteşekkil olan 
kasaba ve şehirlerdeki nıuinsiz efrat ailelerine 
yevmi birer kilo ekmek itası hususu belediye
lerce temin olunacaktır. Buna karşılık olmak 
üzere belediyeler namına Müsakkafat vergile
rine zamimeten alınmakta olan yüzde yirmi beş 
resmi munzam encümeni belediye karariyle ih
tiyaca göre yüzde yüz derecesine kadar iblâğ 
olunabilecektir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Maliye ve Dahiliye Vekilleri me
murdur. 

MADDEİ MUVAKKATE — Bu seneye mah
sus olarak Marttan harman mevsimine kadar 
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karyelerde bulunan mezkûr ailelerin eıttieühiöşesi 
yine heyeti ihtiyariye karariyle 1336 senesi âşarı 
nispetinde ahalii kuradan alınacak ekmeklik za
hire ile temin olunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Mustafa Kemal 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 
Dahiliye Vekili 

Refet 
Maliye Vekili 

Perid 
Nafıa Vekili 
İsmail Fâzıl 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

Umuru Seriye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili N. 
Ahmed Muhtar 

Hariciye Vekâleti V. 
Ahmed Muhtar 
Maarif Vekili 

Hasta 
İktisat Vekâleti V. 

Mahnrad Celâl 
Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi 

tsmet 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Muinsiz efrat ailelerinin sureti ikdam hak

kındaki Maliye Vekâletinin 9 Eylül 1336 tarihli 
lâyihai kanuniyesi encümenimizce tetkik ve mü
talâa olundu. 

Encümenimizce icabı badehu bilmüzakere bir 
karara raptolunmak üzere kanunun ber mucibi 
havale evvelemirde Müdafaai Milliye Encümeni
ne tevdii tezekkür kılındı. 

12 Teşrinievvel 1336 
Reis Mazbata Muharriri 

Niğde Siıiob 
Vehbi Mehmed Şevket 
Kâtip Âza 

Saruhan İzmit 
Reşad Hamdi 
Âza Aza
dene Ergani 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Muinsiz efrat ailelerinin sureti ikdarı hak

kında Heyeti Vekileden mevrut ve Heyeti Umu-
miyece Kavanini Maliye ve Müdafaai Milliye en
cümenlerine havale buyurulan ve Kavanin En
cümeni tarafından encümenimize verilmiş olan 
lâyihai kanuniye 16.1.1337 tarihinde inikade-
den encümenimizde tetkik ve mütalâa olundu. 

Muinsiz efrat ailelerinin ikdarı esas itiba
riyle kabul edilmiş ve müstacelen temini ve su
reti icrasının bir şekle raptı da lüzumlu görül-

1337 0 : 1 
m % iteide bunun su veri tatbikiye ve icraiy esini 
münakaşa encümenin dairei salâhiyetind'en ha
riç bulunduğundan Kavanini Maliye Encümeni
ne havale buyuruılmak üzene Makamı Oelili Ri
yasete takdimi karargir olmuştur. 

16/iKânunusani/1337 
Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Bolu 
Yusuf İzzet 

Mazbata Muharriri 
Traibzon 
Hüsrev 

Kâtip 
Bayezid 

Dr. Refik 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
İşbu lâyihai kanuniye encümenimizce müta

lâa ve t'etkik olundu. Bilvicuh 'kabiliyeti tatbikı-
yesi ıgörüiemiyen teklifi mezkûrun reddi esas 
itibariyle takarrür ederek işin müdafaai "mem
lekete taallûku itibariyle maaşat üç beş misline 
'kadar tezyid şartiyle muinsizlere sabıkı veçhile 
Maliye bütçesinden muaveneti nakdiye ifası ve 
usulü tevzi ve tediyatm da ıslahı ve bunun için 
bütçeye konulacak tahsisat mukabilinin devair 
bütçelerinden mümkün olduğu kadar tasarrufu 
tensip ve tezekkür edilmiş olduğundan bu esa-
sat Muvazenei Maliye Encümenince de musip 
görüldüğü takdirde keyfiyetin devair bütçetleri-
nin tetkiki esnasında nazarı dikkate alınması 
ve bu ıbaptaki mütalâatın da inhası ricasiyk 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdi kılındı. 

VNisan/1337 
Mazbata Muharriri 

Karahisarı sahib 
Mehm'ed Şükrü 

Âza Âza 
Konya 

Arif 

Encümen Reisi 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Kâtip 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Âza Â za 

Âza 
Antalya 

Alı Vefa 

Âza 
Kayseri 
Rifat 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
No : 8 
Muinsiz efrat ailelerinin sureti ikdarı hak

kında 5/Nisan/1337 tarihli mazbata ile Kava
nini Maliye Encümeninden tevdi olunan mer
but lâyihai kanuniye encümenimizce mütalâa ve 
tetkik olundu. 
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Lâyihada teklif edildiği veçhile köylerdeki 

'muinsiz efrat ailelerinin karye zürramdan öşür
ce birlikte alınacak 'zehair ile temini iaşeleri 
mevcut vergilerimizin <en ağırı olan Aşar Vergi
sine yeni bir zam icrası demek olacağı cihetle 
şayanı kabul ve mevaddı sairesi de kabiliyeti 
tatbikıyeyi hafız görülemeyip teklifin reddi ve 
kanunu hazır ahkâmının muhafazai meriyeti en-
eümenimizee takarrür etmiştir. Ancak muinsiz 
ailelere elyevm ita edilmekte bulunan maaşatm 
tezyidine vaziyeti maliyemiz müsait bulunmadı
ğından bu hususun ve esaslı bir surette muhtacı 
ıslah bu'lunan usulü tevzi ve tediyatta elyevm 
mevcut nevakısm nazarı dikkate alınarak ka
nunu hâzırın ona göre tadili rieasiyle Kavanini 
Maliye Encümenine tevdii keyfiyet olundu. 

12/Nisan/1337 
Muvazene! Maliye 

Encümeni (Reisi Mazbata M. 
Burdur Trabzon 

Veliyüddin Hasan Hüsnü 
Âza Âza 

Niğde Sivas 
Mehmed Ata 

Âza Âza 
Yozgad îçel 

Feyyaz Âli Ali Haydar 

Müdafaai memlekete taallûku hasebiyle bilâ-
münakaşa kabul edilen kırk beş milyon liralık 
bütçenin kemiyetçe en az, keyfiyetçe en mühim 
bir cüzü demek 'alan işbu muinsizler maaş atının 
mukabili diğer vekâletlerin bütçelerinden behe
mehal tenkis ve tasarruf edilmek şartiy'le bu 
maaşatm hiç değilse bir misli daha tezyidi ta
raftarıyım . 

Kâtip 
Saruhan 

Reşad 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Muinsiz efrat ailelerinin sureti îkdarı hak

kında 12/Nisan/T337 tarihli Muvazene! Maliye 
Encümeni mazbatası i'le Hükümetçe teklif edi
len merbut l'âyihai kanunye 'encümenimizce mü
talâa ve tetkik kılındı. 

Lâyihada teklif edildiği veçhile köylerdeki 
muinsiz efrat 'ailelerinin karye zürramdan öşür
le birlikte alınacak zehair ile temini iaşeleri 
mevcut vergilerimizin en ağırı oılan Aşar Vergi
sine yeni bir zam icrası demek o'lacağı cihetle 

şayanı 'kabul görülememiş ve İâyihai kanuni-
yenin mevaddı sairesi de kabiliyeti tatbikıyeyi 
ıgayrihaiz bulunmuş olduğundan teklifi mezkû
run reddi ile muinsiz efradı askeriye ailelerine 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mucibince ve
rilmekte olan şehrî otuz kuruş maaşın bir fer
din hiçbir ihtiyacını temin edemiyeceği 'encüme-
nimizce nazarı dikkate alınarak bütçelerden ta
sarruf edilmek suretiyle bunların maaşlarının 
tezyidi suretiyle terfihi hallerine çalışılması mü-
dafaai memleketin takviyesine medar olacağı te
emmül edilerek keyfiyet Muvazenei Maliye En
cümenine havale edilmiş ise de Muvazenei Ma
liye Encümeninin merbut mazbatasında muhar
rer olduğu veçhile bunların tezyidi maaşlarına 
vaziyeti maliyemizin müsaidolmadığı bildiril
miş olmasına göre encümenimizce yapılacak bir 
muamele kalmadığından bu hususun esaslı bir 
surette ıslah ve hallinin teemmülü zımnında 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılınır. 

19 Nisan 1337 
Encümen Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Mehmed Şükrü 
Hüseyin Avni 
Kâtip Âza Âza 

Ahmed Hamdi Yusuf Ziya 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Encümen namına söyliyeceğim, efendim. 

Kavanini Maliye Encümeninde bu meseleyi 
müzakere ve tetkik ettiğimiz zaman filhakika ve
rilen maaşın muinsiz ailelerini ikdar edecek bir 
kemiyette olmadığını gördük. Bunun tarzı ita
sında bâzı gûna fenalıklar olduğu cümlece meş
huttur. Fakat bu, idare makinasmın bozukluğun
dan başka bir şey değildir. Bu hususta devairi 
aidesinin şiddetli kontrolü olacak olursa tevziat 
hususunda bugünkü fenalıklar kısmen azalmış 
olur. Kavanini Maliye Encümeni aynı zamanda 
bugün verilmekte olan miktarla onların terfihi 
mümkün olduğundan tezyidi hususunu teemmül. 
etmiş ve Muvazenei Maliye Encümeni tezyit 
imkânı olmadığını beyandan sonra hiç olmazsa 
kemafissabık verilmekte olan miktarın verilme
sine taraftar olmuştur. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, lâyihanın Hükümet tarafından ne 
zaman Meclisi Âlinize tevdi edildiği nazarı iti
bara alınırsa tam bir sene olduğu görülür. Ge
çen sene Eylülde bu lâyiha, yapılmış, verilmiştir. 
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Şüheda ailelerine otuz kuruş olarak verilen ma
aşın bizzat Hükümet mal sandıklarından alınma- , 
sı için ailelerin ihtiyarı külfet ettikleri nazarı 
itibara alınarak bu maaş» doğrudan doğruya 
köyde muinsiz ailelerine memurini maliye vası-
tasiyle gönderilmiş. Fakat, onun memurin vası-
tasiyle tevziinde de birçok suiistimalât olduğu, 
hattâ neticei tahkikatta bâzı yerlerde bu para
ların şunun, bunun zimmetinde kaldığı görül
müş olduğundan, geçen sene Maliye Vekâleti, 
kanunun kasdettiği muinsiz efrat ailelerinin ma
aşlarını,. daha sağlam bir esasa irca ile diğer 
bir lâyiha tanzim edip Meclise göndermiştir. 
Şurasını arz etmek isterim ki ; bu lâyiha Muva-
zenei Maliye Encümeninde Müzakere edilirken 
bendeniz Muvazenei Maliye Encümeni mazbata 
muharriri olarak bulunuyordum. Ve o zaman da 
reddi taraftarıydım. Şimdi noktai nazarım de
ğişmiş değildir... Yalnız şunu arz edeyim ki, 
1337 senesi Maliye bütçesine muinsiz ailelere ve
rilmek üzere bir tahsisat konmamıştır. Ve büt
çenin esnayı müzakeresinde bildiğimiz büyük 
Muvazenei Maliye Encümenince de bu lâyihadan 
bahisle mainsiz efrat ailelerine para konmadığı 
gibi, bundan evvelki Muvazenei Maliye Encü
meninde de bu mesele müzakere edilip Heyeti 
Celilece bir karara raptedilmemiş olduğundan 
yeniden Maliye bütçesine bunlar için tahsisat 
konmamış ve yine lâyihanın âkibeti malûm ol
madığı için yeni encümeniniz de masarif büt
çesinde bu paraları tahakkuk ettirip tahsisat 
koymamıştır. Mesele o zamandan beri sürünce
mede kalmış muinsiz efrat ailelerine mahsus ma
aş tahsisatı bütçeye konmamış ve tediyatta bu
lunulamamıştır. Eğer şekli tediyat tebdil edile
cekse, yani muinsiz efrat aileleri her köyde er
babı ziraatin düşü iaşesine bırakmak isteniyorsa 
bu, zamimeten köylüden yeni vergi almak de
mektir. Bu Muvazenei Maliye Encümenince ka
bul edilmemiş. Fakat yerine de başka bir şey 
konmamıştır. Eğer Heyeti Celileniz muinsiz ef
rat ailelerinin başka bir şekilde ikdarı için re'-
sen bir şeyi tensibederse ona diyeceğim yoktur. 
Bu teklif reddedildiği takdirde şunu arz ede
rim ki, sene iptidasından beri muinsiz efrat 
ailelerinin kanunen müstahak oldukları maaşı 
vermek için Maliye bütçesine lâakal altı yüz 
bin liranın ilâvesi lâzımdır. Kanunun neticei 
müzakerede alacağı şekle göre bu meselenin 
müstacelen hallini istirham ediyorum. Eğer es-
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ikiden olduğu gibi yine otuz kuruş üzerinden 
Maliye bütçesinden verilmesi Heyeti Celilenizin 
tasdikine iktiran edecek ise müzakereye netice 
verilmesini istirham ederim. Çünkü her yerden 
vukubulan şikâyetlere rağmen Muvazenei Mali
ye Encümeninizin tesbit ettiği masarif bütçeli!- \ 
rinde bunun karşılığı ne tahakkuk ettirilmekte, 
ne de mahallerinde tediyat yapılmaktadır. 

BİR MEBUS BEY — Reis Bey müsaade bu
yurursanız bir şey söyliyeceğim. Bu sene mah
sulünden yüzde kırkını almışsınız. Yüzde kırk 
muinsiz efrat ailelerinin idaresini temin edebi
lirini? * 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bu mesele büsbütün başkadır. Yeni bir teklif 
mahiyetindedir. Bu teklif muinsiz efrat aileleri
nin maişetini zâbitan gibi muayyenatı askeriye 
ile temin ediniz' demektir. O halde yine aynı 
miktar tahsisatı, mahsubu icra edilebilmek için 
Müdafaai Milliye bütçesine koymak lâzımdır. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Tekâlifi mil
liye olarak köylünün mahsulünden yüzde kırkı 
almmıyacaktır. (Alınmıştır sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bu müzakerede Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerinin de bulunması lâzımdır. Bizim ta
mimlerde, tekâlifi milliyenin zürrea şümulü 
yoktur. Üşre inzimam etmek suretiyle yüzde 
kırk alınacaktır, diyerek lâzımgelen tamimi yap
mışızdır. Bunu nazarı itibara almıyarak yapıl
mış muamele var mıdır yok mudur? Resmen ha
berdar değilim. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Reis Bey, mü
saade buyurursanız, Ankara havalisinde bâzı 
bildiğim köylerde... 

BİR MEBUS BEY — Tekâlifi milliye mese
lesi ayrıca müzakere edilsin. Ona göre karar 
verelim. 

MUSTAFA Ef. (Devamla) — Nerde kaldı? 
Yüzde kırk hepsini alıyorlar. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Tekâlifi milliye meselesi başkadır. Müsaade bu
yurunuz, buyurdunuz ki, bütçede para yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Muvazenei Maliye Encümeni bütçeyi tetkik eder
ken bu meseleden bahsile bir para koymamıştır. 
Eğer Heyeti Celileniz, eskiden olduğu gibi, ka
nun mucibince, bütçeye para konularak bu maa-
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şm tesviyesi taraftarı ise lütfen şu miktarı tahsi
sat olarak koyunuz, deyin. Fakat konmamıştır. ' i 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Henüz bunun reddi hakkında bir kanun kabul 
edilmediği halde Maliye Vekâleti bunu ne hak ve 
salâhiyetle bütçeden çıkarıyor? Bunun ademite-
diyesi hakkında Meclisçe kabul edilmiş bir kanun 
yoktur. 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN B. (Devamla) — 
1.337 bütçesini bizden evvelki Heyeti Hükümet 
tanzim edip ve muinsiz aileler maaşatı için para 
konmadığını sarahaten söyliyerek ve şu lâyihaya 
istinacfen buraya para konmamış. Eğer o lâyiha 
tetkik edilip tahsisat ilâvesi iktiza ediyorsa lütfen 
tahsisatını ita ediniz. 

REÎS — Görülüyor ki, mazbatayı tetkik eden 
üç encümen hepsi aynı kararı vermiş, Maliye Ve
kili de buna mütemayil, bu lâyihanın terviç, yani 
kabulü hakkında söz söyliyecek kimse varsa söy
lesin, söz vereyim. 

BÎR MEBUS BEY — Müsaade buyurun, efen
dim, encümenlerin bir kısmı kanun lâyihasını 
reddedip muavenet meselesini kaim etmek istiyor, 
zammetmek istiyor. Binaenaleyh bunun için red
di birçok şekilde göstermişler. Bâzı karyelerde 
bir ailede üç, dört nüfus olması hasebiyle muin
siz maaşı olarak aldıkları paranın mecmuu olan . 
iki yüz kuruş bir para ile gaz yağını, kilini almak
la maişetini biraz tehvin etmektedir. Bunu da 
kaldıracak olursak o aileleri daha müşkül vazi
yete sokmuş olacağımızdan verilmekte olan bu pa
ranın kemafissabık verilmesine taraftarız. Tezyi
di imkân dâhilinde olsa idi buna da taraftar olur
duk. 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümeninin mü
dafaası ve mütalâası var mı? 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Müdafaai 
Milliye Encümeni, muinsiz ailelerinin ikdarına 
esasen taraftardır. Fakat vaziyeti maliyenin ne 
raddeye kadar müsaidolduğu malûm olmadığı için 
aidolduğu encümenlere tevdi etmiştir. Muinsiz 
ailelerinin ikdarına Müdafaai Milliye tamamen 
tararftardır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Kanunun 
lehinde söyliyeceğim. 

REÎS — Rica ederim Hilmi Bey, oturunuz. 
VEHBÎ B. (Konya) — Canım mesele bit

miştir. Lâyihai kanuniyeyi her iki encümen 
reddetmiştir. Kabiliyeti tatbikıyesi olmadığı- | 
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-m beyan ediyorlar. Bu hülyadan başka bir 
şey değildir. Binaenaleyh kanunun reddi ile 
muinsiz ailelerinin terfihi ne yolda olacaksa 
öyle bir teklif getirilsin. Hükümet bunun baş
ka bir türlü çaresine baksın. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Dün ai
lesini bizim muavenet ve himayemize tevdi 
ile cepheye giden ve bugün toprak altında 
al kaniyle yatan şühedânın ailelerini ufak 
bir muavenetten mahrum bırakmak muvafık 
mıdır? Değülir zannederim. Bunlar hepsi bu 
toprak için ölmüşlerdir. Senin, benim rahatım 
için ölmüşlerdir. Bu teklif katiyen doğru de
ğildir. Bunların iaşelerini ne köylüler yapa
bilir, ne de belediyeler yapabilir. Zaten te
kâlif köylünün tepesini aştı. Ankara'da alın
mıyor. Fakat Balâ köylerine gidip bakınız 
ellerinde bir tane barıkılmıyor. Gelip âşarcı alı
yor, imam alıyor, tüccar alıyor, demirci alı
yor, alıyor, alıyor. Elinde bir şey kalmıyor ki, 
muinsiz ailelerinin infakını da zavallı köylü
lerin omuzları üzerine yükletiyorsunuz. 

Sonra belediyeler de bunu katiyen yapa
maz. Belediyelerin bugünkü vazaifinden en 
mühimmi olan sokaklarda titriyen bikes za
vallılara bir lokma ekmek veremiyor. Efendi
ler, belediye sokaktaki pisliklerin hangisini 
temizliyor acaba? Belediyeler yükseldikçe, 
halkı sevmedikçe, bu memleket için titreme-
dikçe, bu muaveneti ne belediyelerden bekle
yebiliriz, ne de köylüler zenginleşmedikçe ve 
yükselmedikçe köylülerden bekleyebiliriz. Bu
nun bir çaresini bulmak bizim için bir borç
tur. 

REÎS — Müsaade buyurunuz, kanunun le
hinde idarei kelâm eden varsa lütfen isimle
rini yazdırsın. Söz îsmail Hakkı Beyindir. 

ISMAÎL B. (Erzurum) — Efendim bendeniz 
Kângırı livasına gitmiş idim. Malûmuâliniz va
zifemiz hasebiyle en ziyade nazarı dikkatimizi 
celbeden şey, muinsiz ailelerinin maaşatiyle ey
tam ve eramilin sefaletidir. Encümenimiz mu
insiz ailelerinin maaşatını kabul etmediğinden 
şimdiye kadar onlara para verilmemiştir. 

Şühedâ ailelerine ve eramile gelince, mal-
müdürlerinin keyfine kalmıştır. Kângırı liva
sında mülhakatiyle beraber 550 aile mevcuttur. 
Bunlardan 174 aile <akçed vahide almamıştır. 
Bir kısmı maaş almıştır. Kanuni olan bir meşe-
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le olduğu halde bu eytam ve eramil ve şüheda j 
maaşatı katiyen suiistimal ediliyor. i 

Muinsiz maaşatma gelince; Evvelce cephe I 
zâbitanma birer nefer tayını verilmesi için bir 
kanun yapılmıştı. Bendeniz o zaman Müdafaai j 
Milliye Encümeninde idim. O kanun içersinde 
muinsiz efrad ailelerine verilecek tayinat da 
köylüye tahmil edilmişti. Zâbitana verilecek bir 
nefer tayını reddedildiğinden dolayı bu tama-
miyle ateşe yandı, gitti. Bu günkü günde mu
insiz efrat aileleri ehemmiyetli bir surette mü
zayaka içindedirler. Bendenizce köylü tarafın
dan iaşesi muvafiktir. Birer kilo zahire veril
mesi musiptir. O bir; I 

ikincisi; şüheda eytam ve eramail meselesi. 
Malûmuihsanmızdır ki ; manen Cenabı Allahtan 
istimdadettiğimiz gibi maddeten de ordu efra
dından istimdadediyoruz. Onlar da daima bi- | 
zim gözümüzün içine bakıyor, bizden istimdad-
ediyor. Ben sizin için çalışıyorum, size evlât ve I 
iyalim vediadır, diyerek bizden istimdadediyor. | 
Maalesef biz bunu yapmıyoruz. Arz ettiğim gi- i 
bi; şüheda aileleri sefalet içerisindedir. Maliye ı 
Vekâletinden bilhassa rica ederim. Bunu va
kit ve zamaniyle temin etsinler. Teklif edilmiş j 
kanunun bilhassa kabulünü rica ederim. I 

FERÎD B. (Çorum) — Bu kanunun müta
lâasında başlıca iki nokta görüyorum: biri, es- i 
ki kanuna tevfikan esasen verilmekte olan otu- i 
zar kuruşun ipkası, diğeri de, bütçeye bâr ol- j 
maksızm doğrudan doğruya muinsiz efrat aile- ! 
si iaşesinin efradı ahali tarafından şu gösterilen i 
surette temin meselesidir. Evvelemirde muva- ı 
zenei umumiyeden bunlara muavenet imkânı j 
mevcut mudur? Bunu tahlil edelim. | 

Pek iyi buyuruyorsunuz ki ; muinsiz efrat J 
ailesine verilen maaşın aslı otuz kuruştur. Aile- ! 
si üç kişiden iberet olanın doksan kuruştur, j 
On kişiden ibaret olan bir ailenin alacağı pa- j 
ra ile yalnız ekmeklerini temin etmenin müm- j 
kün olup olmadığını sual ederim. Bu -para, ku- | 
ru ekmek almıya kâfi değildir. Binaenaleyh j 
bunlara verilen maaşat. münhasıran, Hükümet j 
muinsiz ailelere maaş veriyor, dedirtmekten j 
ibaret kalıyor. Bu sözü söylemek için bütçeye | 
bâr olan miktar nedir? Asgari dört milyondur. [ 
Hükümet beş yüz bin lira varidat bulabilmek i 
için ahalinin sırtına mütaaddit yük yüklemek i 
için kanunlarla gelirken, hiçbir kimsenin kuru 
ekmeğini tedarikine dahi medar olmıyan dört '' 
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milyon lirayı Hükümetin sokağa atması mâkul 
olamaz. Bendeniz iki vilâyette tatbik ettiğim şey
lerle biliyorum ve söylüyorum. Merkez kazası ile 
Kastamonu beş bin lira şehrî veriyordu. On dört 
kazası vardı. Her kazanın ikişer bin lira aldığını 
farz ederseniz senevi yirmi sekiz bin lira tutar. 
Bunu on vilâyete zarbediniz. İki yüz seksen bin 
lira bulursunuz. Şimdi de seferberlik ilân edi
yorsunuz. iki milyon olsun, iki milyon lira ve
receksiniz. Halbuki bu para ile hiçbir köylüye 
tuz parası bile temin edemiyeeeksiniz. Madem ki, 
bu para ile onları refah ve saadete nail etmek 
mümkün değildir, böyle imkânsız bir şey için 
bir iki milyonu Muvazenei Umumiyeye bâr et
mek doğru olamaz. 

Ahalinin yardım etmesi meselesine gelince : 
Aşara zammetmek, sonra mahallî ahalisine bun
ları yükselmek, bu da adimülimkândır, kabili 
tatbik değildir. Çünkü köy hayatını bilirsiniz, 
pek iyi takdir edersiniz ki, köylerde zaten işe 
yarıyacak adamlar askerdedir. Üst tarafı ihtiyar 
ve alildir. Köylülerin ağniyası mahduttur. Ağ-
niyadan olanların hepsi kasaba ahalisindendir. 
Köylerle alâkası vardır. Köylüleri kendi men
faati namına istihdam ederler. Menfaatin âzamisi 
şehirlilere ve pek cüzisi köylülere münhasır kalı
yor, Esasen, bütün mesaisini aharın menfaatine 
hasretmekte olan zavallı köylülere bir de birbirini 
iaşeyi yüklemek ne-dereceye kadar muvafıkı in-
sftır? Onu takdirinize bırakıyorum. Binaena-
enaleyh, bunun da kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 

Dünyanın her tarafında insanlar yekdiğerine 
teavün için teşkilât yapmışlardır. Yalnız Hükü
metin hazinesine göz dikildiği zaman hiçbir 
şey yapılamaz. Bizim için ölen, vatanın selâmet 
ve saadetini temin için çalışan, bütün memleke
tin ırz ve namusunu muhafaza için istihkarı ha
yat eden efradın ailesine bakmak, geride kalan
ların vazifesidir. Bu vazife yalnız Hazinei Dev
letten yapılmakla kâfi gelmez. Birçok cemiyatı 
hayriye vardır, onlar vasıtasiyle yapılması imkânı 
vardır, bugün, bakınız Hilâliahmer Cemiye
tinin bu Hükümete ifa ettiği hidemat ne kadar 
yüksektir. Binaenaleyh bu gibi şeyleri, vergi 
tarhı ile, ahalinin zenginini, fakirini ve bilhassa 
ekseriyeti azîmeyi teşkil eden fukara köylünün 
sırtına binmek suretiyle ve o vasıta ile yapmak
tan ise, Hilâliahmer gibi birçok cemiyetler teş
kil ederek, geride kalan ağniyanm, menafii a;;îmc 
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ashabının bir kısmını oraya ihale etmek suretiyle 
yapılırsa zannederim daha muvafık, daha kabi
liyeti tatbikiyesi olur.. Binaenaleyh esasen veril
mekte olan otuz kuruş paranın verilmesini de 
reddediyorum. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Muinsiz 
efratın iaşesi hakkında teklif edilen bu kanun 
mucibince muhtacı muavenet aileler başlıca iki 
kısımdır. Bir kısmı kasaba ve şehirlerde bulu
nanlar, bir kısmı da köylerde bulunanlar... Be
nim bildiğim seferberlikten bu ana gelinceye 
kadar, köylüler esasen bir para almış değildir
ler. Yalnız aldıysa kasabalılar almışlardır. Köy
lüler ise kendi kendilerini idare ettiler. Açlık
tan vefat etmediler. Bilhassa benim bildiğime 
göre elverir ki Hükümet bunları ikdar etmeden-
se, üzerinden zulmü kaldırsa kâfidir. Köylüler 
başka bir şey istemiyor. Benim şimdi aynelyakin 
bildiğim, köyde brisi iki evlâdını cepheye gön
deriyor. Giden vazifesini ifa ediyor, cepheden 
firar da etmiyor, orada sebat ediyor, neticede 
karısı ile yedi sek^z yaşındaki çocuğunu terk ede
rek şehid oluyor. Evde anası nüzule uğramış. 
Karısı.ise on beş yaşında bir gelin. Bugün köy
de Mehmed Ali namında bir yüzbaşı var. Gelin 
gidecek, ormandan odun kesecek diye ısrar eder. 
Gelin menzüle .kadını bırakacak, dağa gidecek, 
ormana gidecek buraya odun taşıyacaktır. Köy
lüler ikdar istemiyor. Bunu bizzat bendeniz 
rica ettim. Bunu tenbih ettiler, tekit ettiler. 
Hiçbir faydası olamıyor, köylüyü görüyorsunuz; 
köylü evlâdını veriyor, varını, yoğunu veriyor, 
samanını veriyor, arpasını veriyor, elbisesini 
veriyor. Şehirlilerle beraber don gömlek ve ça
rığını veriyor. Hattâ bineceği merkebini de ve
riyor. Bunun mukabilinde ne istiyor? Hiçbir şey 
istemiyor. Hükümet bunlara ne yapıyor? Jan
darmaların dayağıdır mukabili bunun, bunlardan 
başka bir şey yoktur. Rica ederim. Nazarı dikka
tinizi celbederim... 

VEHBİ Ef. (Konya) — Hacı Mustafa Efen
di, dinlerine, imanlarına sövdüklerini söylemyi 
unutmayınız? 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Evet 
köylüler, canım efendim, aman efendim, bu 
kış bir parça bize tohumluk bırakınız, tohumlu
ğumuzu bari kaldıralım diyorlar. Buna muka
bil yüzbaşı beyin cevabına bakınız. 

— Haydi be, Yunan'a kalacak, biz alalım 
da Yunan'a kalmasın, işte efendim, bu esasen 
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avam arasında söyleniyor. Köylüler Hükümete 
karşı o kadar müteessir, o kadar muğber ki olur 
şey değildir. Hükümet de biz, biz de Hükümet, 
Efendiler, bu jandarmalar takibe gidiyor, mese
lâ bir köyde, gece ben odada yatmam, odada pi
re var, ben falanca eve gideceğim, diyor. Herif 
akşama kadar çalışan ailesini saat altıda kaldır
maya mecbur oluyor. O jandarmayı evinde yatı
rıyor. Bilmem ki, bu zulüm ile ne edeceğiz? 

Şimdi Şükrü Bey diyor k i ; suiistimal etmiş
ler. Kimler? işte birtakım memurin. Böyle fuka
raların maaşlarını ketmetmişler, almışlar, gasbet-
mişlerdir. Memur, zabit, mebus her ne ise, her 
kimse bunların tecziye edildiğini maalesef göre
medim. Ancak, tecziye de köylüye, yük de köylü
ye, ben anlıyamadım ki... Bu kanuna hiç lüzum 
yoktur. Ancak üşrü çok olanlar, bikes olanlara 
versin, terfih etsin, onlara iane etsin, deniliyor. 
Bunu zaten köylüler yapıyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
— Kendine kifayet ettikten sonra olabilir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Efen
dim, bu olabilir. Lâkin şimdi ben anlıyorum ki, 
köylerde bilhassa arpa namiyle bile bir şey bırak
madılar. Mahaza köylü ona da razıdır. Dövme
sin, dinine, imanıma sövmesin. O kadar mezalim 
yapılıyor ki, buna Meşruti Hükümet denemez. 
Zaten denmez ya. Vallahi olur şeylerden değil
dir. Hiç kimse vazifesini hakkiyle yapmıyor. Biz 
de buna tamamen lakayt kalıyoruz. 

Sonra şehirlilere gelince: Şehirliler hakikaten 
zengindir. Zengin kısmından cebren almalı bun
ları iaşe etmelidir. Eğer Akaarat Vergisine zam
medecek olursanız bunda da adaletsizlik olur. Za
ten akaar sahipleri vermeye muktedir değil, me
selâ asker ailesi eskisi gibi veremiyor. Yalnız 
zengin olan efendileri mecbur etmeli. Zenginlere 
tekâlifi cebriye yapalım, şehrin zenginleri ne için 
müstesna olsun? Bu iş böyle olursa biter, gider. 
Söyliyeceğim bundan ibarettir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim, bu 
kanunun evvelce müzakere edilip edilmediğini 
bilmiyorum. Fakat evvel emirde bu kanunun mü
dafaası lâzımgelirken Maliye Vekili Bey bu söz
lerle acaba kanunu geri mi aldılar, ne yaptılar? 
Bu bana biraz garip görünüyor. Madem ki, aley
hinde söz söylendi. Bendeniz de birkaç söz söyle
mek istiyorum. 

Arkadaşlarım da pek güzel izah ettiler. Mem-
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İeketin hakikaten bu zavallı bikeslerini hima
ye "etmek lâzımdır ve elzemdir. Diğer yerlerde 
bu muavenet cemaat teşkilâtı tarafından yapıl
makta olduğu halde buralarda bu şey tecelli 
edememiş olduğu için Hükümet kendi üzerine 
almış, fakat bir şey yapamamıştır. Vekil Be
yin ifadeleri veçhile ta kasabalara kadar gün
lerce süründürülmek suretiyle veyahut köyrenc 
gönderilen tahsildarlar vasıtasiyle, hattâ ırzı 
bahasına verilmeye çalışılan bu otuz kuruşun 
hiçbir menfaat hasıl edemiyeceği hepimizce ma
lûmdur. Şu halde bunların ancak biraz ikdarı 
hususuna razıyız ve lüzumuna da kaamiiz. Şu 
halde bu iki usul dairesinde şu teklifi kanuni 
yapılmış. Fakat bu teklifi kanuni alelıtlak red
dedilmiş gibidir ve reddedilmektedir. Yani Aşar 
Vergisi ağır olduğu için aşara zam suretiyle vâ
ki olan her hangi şekil doğru değildir, denili
yor. Bendenize kalırsa bu muaveneti fertlere 
değil, içtimai hayata arz etmelidir. Hattâ hal
kın aralarındaki tesanüt esasatı üzerinde yeni 
yapmak istediğiniz teşkilâtın kabili tatbik ol
duğunu iddia ediyoruz. Böyle mühim esasatı ile
riye sürerken otuz, kırk kuruşluk bir meseleyi 
kudretsizlik yüzünden köylünün temin edemi-
yeceğini söylerseniz bendeniz doğru olduğunu 
zannetmem, bu doğru değildir. Çünkü; vaziyet 
bizi tekzibetmektedir. Köylü kendi arasında, 
kendi zavallılarını zaten idare ve iaşe 'etmekte
dir. Siz icbar etmediğiniz halde vicdanlarında 
bu mecburiyeti hissedip bu işi yapıyorlar. Ai
leler az çok Hükümet tarafından idare ediliyor
sa köylü daha iyisini yapar. Binaenaeleyh bu 
şekil tamamıen gayrikabili tatbik değildir. Fa
kat Hacı Mustafa Efendinin dediği gibi bu tek
lifi mütesaviyen yükletmek zaten acezeden ma-
dudolan ve her suretle idaresizlik yüzünden ezil
mekte bulunan ve intizamsızlık yüzünden mü
temadiyen bozulmuş olan köylünün idaresinden 
diğeri için birşey almak mantıki değildir. Bir
az insaf lâzımdır. Evet, elli kileden fazla öşür 
ver, denildiği zaman, belki çiftlik sahipleri; bir
çok yerlerde arazi zer •ettiren, köylerde arazisi 
olduğu halde şehirlerde oturan birçok ağniya şu 
mıiktarı aşara resmi munzam suretiyle verebile
cektir. Şehirlerde de buna mümasil; senede bin 
kuruş vergi verenden, meselâ iki misli fazla 
vergi temin etmek kabildir ve bu yapılmalıdır. 
ve ahaliyi yekdiğerinin tesanüdüne alıştırmalı-
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yız. Bu memleket bu şekilde mütemadiyen yâ-
şıyamaz. Hepimizin daima Hükümete göz dik
mesi lâzım değildir. İçtimaiyatımızın değiştiril
mesi lâzımdır. Bugün için müşkül gibi görünür
se de köylünün arasına bir esas koymuş oluruz. 
Şu teklifi kanuni makbuldür. Kabul edelim. 
Bâzı hususatı esas itibariyle iyi ve şayanı kabul
dür. Yalnız bir iki noktasının tebdili, arz ettiğim 
veçhile, kabildir. Bunu yapmakla zannediyorum 
en hayırlı bir iş yapmış olururz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, arz etmiştim M; muinsiz ailelerinin 
ikdarı merhemini bulmaya çalışıyoruz ve o rey-

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Mazhar Bey 
arkadaşımıza bütün kalbimle teşekkür ederim. 
Maliye Vekili Beyefendi; kendilerinden evvel 
gelen Maliye Vekili Beyefendi tarafından lâyi
hanın Meclise gönderilmiş olduğunu söylediler, 
bu doğru değildir, onun mukabili olarak şöyle 
yapılmalı demeli idi ve buna mukabil evvel emir
de Meclise, koca, koca teessüf ederim. (Gürültü
ler) (Sözünü geri al sesleri) Esbabını söyliye-
yim. (Geri al sesleri, gürültüler) Bu derde de
va olmak üzere şöyle yapılmalı, demeli idiler. 
Bu şayanı teessüf değil midir? (Gürültüler) 
Yalnız, bu encümenlerden beklerdim ki, onun 
derdine deva bulmalı idiler. Bu, deva değildir, 
doktor olan kalkar, böyle aç, bîilâç kaldı demez, 
bir çare gösterir; Mazhar Beye teşekkür ederim. 
Biz bu devirde yeni, yeni teşkilât ile, esasat ile 
meşgul iken bu kadar esaslı olan bu kanunu 
reddetmek doğru mudur? Bu kanun kooperati
fi ileriye sürüyor, eski Türklük yolunda yeni 
bir esas vücuda gelecektir. Lâkin kanun imeceyi, 
kooperatifi tesis etmiştir. Bu kanunun gayrı ka
bili tatbik noktaları yok değildir. Binaenaleyh 
fikrimce bu kanunu Heyeti Vekileye iade etme-t 

lidir. Sebebi, bu kanunu buraya göndereli bir 
sene olmuştur. Cenafbı Hakka hamdüsena ki, çok 
safhalar geçirdik; devreler geçirdik ve yine bu 

sefer öyle bir devredeyiz ki; yine Cenabı Hakka 
çok şükür, yine zaferlerle kalbimiz çûşu huruş-
tadır. Ona mukabil tekâlifi milliye gibi şey
ler ileriye sürülerek, yeni yeni birtakım usul
ler ittihaz olunuyor. Şu halde muzafferiyat kar
şısında gönüller çûşu huruştadır. Bu lâyiha ye
ni esaslara göre tadil edilmelidir. Binaenaleyh 
istirham ederim, bu, her halde Hükümete iade 
edilsin. 
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de sabit olduğumu arz ettim. Lâyihayı istir-
dadedemezdim. Lâyiha bir iki encümenden geç
miş olduğundan Heyeti Celilenizde müzakeresi 
zaruri idi. İhtimal ki, Heyeti Celileniz eski 
Hükümetin teklifini kabul eder de encümenin 
reddine muhalif bulunuyor, kabul tarafına mü
temayil olur. Burada istirdadını rica ederim. 

Bu kanunun müzakeresi esnasında bendenizin 
istediğim bir şey var. Sene iptidasından beri ka
nun mevcııdolduğu halde muinsiz efrat aileleri 
maaşını tahakkuk ettiremiyoruz. Çünkü bütçe
de mukabili yoktur. Onun için bu kanunun is
tirdat zamanı simdi gelmiştir. Bu cihet de izah 
edilmiştir. Bendeniz iane şekliyle, şu tertiple, 
imece usuliyle muinsiz efrat ailelerinin iaşe ve 
ikdar edileceklerine kaani olanlardan değilim. 
Darüleytamlar nazarı itibara alınacak olursa bu 
lâyihanın esası ihtiyari şeylerle muaveneti içti
maiye şeklindeki cemiyetlerin muavenetleriyle ne 
dereceye kadar idare edildiklerini görürsünüz. 
Eğer Heyeti Celileniz bir vergi ile iaşelerini te
nlin çtmek istiyor, ahaliye vergi şeklinde bir 
mecburiyet tahmil etmek istiyorsa, bendeniz bu 
esasa taraftar olmadığım için lâyihayı encümene 
iade edersiniz, yahut bunun için sureti mahsu-
sada bir encümen teşekkül eder, bir şey hazır
lar. Bendeniz bunun için lâakal sekiz yüz bin 
lira tahsisat istiyorum. Bu iane ile olmaz, ya ka
nuni ve mecburi bir şey olur, yahut vergi şek
linde bir şey olur. İhtiyari olmaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İmece usulü 
kanuni ve mecburi olamaz mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mevzuu 
müzakere nedir? Hükümetin teklifi midir? 

REİS —- Mazbatanın heyeti umumiyesinden 
ibarettir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Köylülerin bunu yapacağına kail olmak doğru 
değil, dediler. Hayır efendim, esasen o köylüler 
onları iaşe ediyorlar. Harman zamanında onla
ra buğday ve saire veriyorlar. Hükümetin ver
miş olduğu otuz kuruş onların ancak tuz ve kil 
parası olur. O da muntazam verilmiyor. Tah
sildarların, falanın elinde şurada burada kalmak
tadır. Eğer Hükümet tarafından bunların mun-
tazaman ay beay verilmesi temin edilirse yine 
bir dereceye kadar iyidir. Bunun yerine daha 
iyi bir şekil koymadan kaldırmak doğru değildir, 
dediler. i 

Sonra Tu nah Hilmi Bey, encümene teessüf et- I 
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tiler, kendilerine teessüfü iade ediyorum. Sözünü 
geri alsın. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Katiyen o su
retle değil. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) - - ({eriye 
almaya mecbursunuz. 

REİS — Şükrü Bey teessüfünüzü geri alınız. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hilmi 

Beye karşı teessüfümü yeri aldım efendim. 
(Handeler) Yerine bir şey koymak lâzımdır. 
Encümen bunu düşündü, fakat bugün yerine 
koyacak bir şey bulamadı. Bu, zaman işidir, 
uzun zamana mütevakkıftır. Bugün bu ihtiyaç
tır ve teinin edilmelidir. Başka bir şekil bulun
caya kadar bu maaşlar verilmelidir. Şimdiye 
kadar bu paranın verilmediğine teessüf ederim. 
Bütçeden kaldırılmamak idi. Yerine bir şey 
konduktan sonra bu kaldırılmalı idi. Henüz ye
rine bir şey ikame edilmedi. Muinsiz efrat aile
lerine verilmekte olan maaşatı kaldırmak ve on
ları bugüne kadar böyle sefil bırakmak doğru 
değildir. Efendiler; onların ihtiyacını temin 
edecek bir şekil bulduktan sonra muinsiz efrat 
ailelerinin maaşlarını kaldırabilirdik. Buluna
cak o şekil muinsiz efrat ailelerine verilmekte 
olan maaşı kaldırmaya mâni midir? Bunu bir 
yola koyalım. Bunu yoluna koymadan maaşla
rını bütçeden kaldırmak, onların felâketini, on
ların zaruretini teşdidetmekten ibaret olur. Bir 
defa nahiye teşkilâtını yapalım. Teşkilâtı Esa
siye Kanunu çıkardığımız halde bugüne kadar 
onun mevaddını tatbik etmekte ihmal ediyoruz. 
Maatteessüf nahiyelerin şahsiyeti mâneviyesine 
hukuku şahsiyesine riayet etmiyoruz. O kanun 
köylülerimizi kurtaracaktır. Mustafa Efendi 
Hazretlerinin pek yüksek sesle söylediği sözle
ri unutmıyalım efendiler. Köylerin kudretini 
köylünün eline verelim, onların başındaki zul
mü kaldıralım. Onların memlekette hâkim ol
duğunu görürsek ondan sonra zulüm ve sefale
tin önüne geçeceğiz. Bunu yapmadıkça köylü
ye jandarma da zulüm yapacaktır, zabit de ya
pacaktır. Günkü o hiçbir şeye malik bulunma
maktadır. Onları zalimlere karşı müdafaa ede
cek surette bir hak ve hukuk ile teçhiz edelim. 
Ondan sonra hepsi kolaydır. Evvelemirde ya
pılacak şey, nahiyelerin hukuku meselesidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; bendeni
zin asıl anlamak istediğim noktayı Şükrü Bey 
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efendi tekrar söylediler. Fakat sual mahiyetin- I 
de söylemediler. Maliye Vekili Beyefendi; selef
lerinin cüreti maliyesini bilirler, cüreti idari-
yesini de bilirler. Kanuna muhalif olduğu hal
de muinsiz maaşatı bütçeden tayyedilmiş. Or
tada muinsizlere maaş verilmesi kanunu mev
cut iken bütçeden doğrudan doğruya tayyedil
di. Efendiler; Ferid Bey bu para dört milyon 
lira tutuyor diyorlar. 80 milyon dalii tutsa ve 
bütçeyi tamamiyle istiabetse memleketin evlât
larının parası memlekette kalacaktır, verilmesi 
lâzımgelir. 

FERİD B. (Çorum) — Faide bahşolmak su
retiyle. 

VEHBİ B. (Devamla) — Kanun her şeyi 
faide bahş kılar. Kanuna hürmetsizliktir ki; 
faidesizliği tevlideder. Elde kanun bulundukça, 
sarfiyatta o kanuna tevfik hareket edildikçe mem
lekette hiçbir fenalık, yolsuzluk meydana gel
mez. Fakat elde muinsiz ailelerine maaş veril
mesi kanunu mevcut ve sabık bütçede para mev
cut iken, lâhik bütçeye para koymamak ve bu
güne kadar o kanunun hükmünü infazdan sarfı I 
nazar etmek bilmiyorum ne dereceye kadar doğ
rudur f Bunu bir maddei kanuniye ile teklif 
ederler, evvelki kanun mevkii fiilden kalkar, o 
vakit leh ve alyyhinde söylenir. Nasıl ki, birçok 
maaşat ve saire tesviye ediliyorsa muinsiz ailele
rin maaşların] da o suretle tesviye borcudur. Ma- I 
liye Vekâletinin o paraya tedarik edip vermesi 
borçtur. Muinsiz ailelerine bu suretle muavenet 
olur mu ? Bendeniz de kailim ki, otuz kuruşla bir 
muinsiz ailesi geçinemez. Fakat, bu kâfi değil 
demekle encümenlerin yaptığı gibi mühmel bı
rakmak bu da doğru değildir. I 

Muinsiz aileler iki kısımdır: Bir kısmı zengin 
olur. Muinsiz olur ki, ekseri köylüleri nazarı dik
kate alıyoruz, tarlasını ektiremez, hayvanına ba-
kamaz, bağı, bahçesini imar edemez. Bunlar köy
lünün imece suretiyle.müzaheret ve muavenetine 
malik olursa hiç muavenet istemez, Hazineden 
bir şey beklemez; köylünün kesesinden bir şey 
beklemez. Bunları nazarı dikkate alarak tefrik 
etmek lâzımdır. 

İkinci kısım ki, hakikaten bikes ve bivaye ka- I 
îanlardır. Bunlar köylülerde pek azdır. Bunlar I 
köylüye; zenginlere yüklenecek bir yüktür. Zaten I 
bunu köylü yapıyor, bunu yalnız muntazam bir I 
usule tâbi tutmak lâzımdır. Bu suretle yapıla
cak bir tertip ile köylerdeki, mahallatdaki muin- | 
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siz ailelerini terfih edelim. Eğer bunu yapılaya
cak olursak o adamları cepheye gönderirken on
lara söz vermiştik, o sözleri geri almak lâzımdır. 

BEİS — Efendim! Söz alan yedi zat var, ki
fayeti müzakere hakkında da mütaaddit takrir
ler vardır. 

FERİD B. (İstanbul) — Reis Bey müsaade 
buyurun, zamanı idaremden bahis buyurdular. 
Vehbi Beye cevap vereceğim. 

REİS — Zatıâlinize yedinci olmak üzere söz 
geliyor. Heyet müzakereyi kâfi görmezse o za
man söylersiniz. 

FERİD B. (İstanbul) — Hayır efendim! 
Benden bahsedildi. Zamanı idareme aidolan kı
sımdan bahsedeceğim. Yanlış söylediler, cevap 
vereceğim, hakkımdır zannederim. 

REİS — Ferid Bey, size söz vermiyorum. 
FERİD B. (İstanbul) — Efendim, zatıma. 

şahsıma, zamanı idareme taallûk ediyor. 
REİS — Zata taallûk eden şey için ayrıca 

söz veririm. 
Şimdi efendim, mütaaddit takrirlerin üzerine 

müzakerenin kifayetini reye koyuyorum. Müza
kereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim! Şimdi takrirleri telhis edeyim : 
Takrirlerin iki tanesi, lâyihai kanuniye madde
lerinin müzakeresine geçilmesini, bir kısmı ka
nunun reddini teklif ediyor. Diğer bir takrir k i : 
Karesi Mebusu Basri Beyin olup bir encümen 
teşkil ederek işin ehemmiyetine göre orada tet
kikini teklif ediyor. 

Diğer bir iki takrir de, lâyihanın Heyeti Ve-
kileye iadesini teklif ediyor. Fakat malûmâli-
niz Meclisi Âliye gelen bir lâyihada Meclis bir 
noksan görürse ya encümene iade -eder, yahut 
burada o noksanı ikmal eder. 

Maliye Vekili Bey bütçede tahsisat olmadı
ğından bahsettiler. O ayrı bir meseledir. Onun 
için bir teklifi kanuni gelmedikçe o meseleyi 
mevzuubahsedemeyiz. Tahsisatı munzamına ola
rak bir teklifi kanuni veya bir lâyihai kanuni
ye vermek lâzımdır. Bunu ister âzayi kiram, is
ter Heyeti Vekile teklif etsinler, o ayrı bir me
seledir. 

Şimdi efendim tehiri; bir meselei müstehire 
olduğu için bunu reyi âlinize arz ediyorum. 
Basri Beyin ve rüfekasmm teklifi veçhile Mü-
dafaai Milliye. Kavanin ve Muvazenei Maliye 
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encümenlerinin mazbata muharrirlerinden te- j 
rekkübedecek bir encümeni mahsusta bu mese
lenin tetkikini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Efendim ekseriyetle kabul edildi. I 

Mevicudoılan kanun mucibince muinsiz efrad 
ailelerinin maaşlarını tesviye için tahsisatı mun
zamına istenmesine dair de ya Heyeti Vekile veya 
rüfekayı 'kiram lâyiha veya teklifi kanuni ver
sinler. 

MADÎYE VEKİDÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Tahsisatı munzamma şeklinde talebedemem. Ma-
lûmuâliniz henüz bütçe tasdik edilmemiştir. Ka
nuna istinaden bu setı'ei maliye bütçesine sekiz 
yüz bin liranın, tahminî söylüyorum, konması 
lâzımdır. Tahsisatı munzamma şeklinde olamaz. 
Çünkü henüz bütçe Meclisi Âlice tasdik edilmiş 
değildir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Encümeni 
mahsus tarafından bu mesele müzakere ve tet
kik edilir. 

REİS — Efendim, mesele encümene verilmiş
tir. Tahsisat için kanun lâyihası gelirse reyinize 
arz ederim. Meselenin esası kapanmıştır. Yalnız 
Ferid Bey zatına ait bir meseleden bahsedecek
lerdir. 

FERÎD B. (İstanbul) — Vehbi Beyefendi 
muinsizler hakkındaki maaşatı bir kanun ile il
ga edilmedikçe tediyesinden imtina edilmemesi 
l'âzımıgeldiğini beyan buyurdular ki, tamamiyle 
muhiktir. Bendeniz maliyeden infikâk edince
ye 'kadar muinsiz maaşatı tesviye edilmiştir. 
Şüphesiz ki, buyurdukları veçhile hatlıdırlar. 
Heyeti Celileniz tarafından bu ıkanunun meri
yeti ilga edilmedikçe onu vekiliniz tatbike mec
burdur. 

Araya bir meseleyi karıştırdılar : Bütçe ile, 
teklif ile tatbikat meselesini karıştırdılar. Evet 
1336 bütçesinde bendeniz bunun zaidolduğunu 
ve mahalline masruf olmadığını gördüğüm ci
hetle kendi aklime a muvafık bulduğum bir şe
kille Heyeti Celilenize feklif ettim ve bütçe 
projesinde de buna ait bulunan muhassasatı 
koymadım. Fakat, bununla muinsiz maaşatı te
min edilmedi değil ve 'edilmemesi imkânı da 
yok. Çün'kü : Bütün 1336 senesi içerisinde büt
çe kavanini muvakkate ile idare 'edildi ve kava-
nini muvakkate kavanini mevcuda ve mevzua-
nın tatbikini emrettiği için, onun meyanmda 
muinsiz maaşatı tediye edildi. Heyeti Celilenize 
verilen şey, tasvibinize arz edilen şeydir. Tasvi- I 
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binize arz edilen şeyle tatbik edilen şey 'büsbü
tün başkadır. 1337 senesinde 1337 Bütçesi Şu
batın on beşinci günü Heyeti Celilenize tevdi 
edildi ve tevdi edildiği zaman takriben bir mil
yon liraya baliğ olması lâzımgelen bu masrafın 
oradan tayyedilmesi arz edildi. Mamafih yine 
bütün idarem zamanında muvakkat bütçelerle 
maalesef idarei memuriyet etmek zaruretinde 
kaldığımız için yine kavanini saire mucibince 
infikâkime kzdar muinsiz maaşatı verildi ve o 
hiçbir suretle kanun tarafınızdan kabul edilme
dikçe ilga edilmedi 

Evet, buyurabilirsiniz ki, muinsiz maaşatm-
dan tediye edilmemiş kısım vardır. Elbette var
dır». Heyeti celilenize, 1336 senesi bütçesinin, üç, 
dört ay evvel iki buçuk milyon liralık açık ile 
kapatılacağını arz •etmiştim. îşte iki buçuk mil
yon lira bulunmadığı için yalnız muinsiz maa
şa^ değil, diğer birtakım hususata dair maaşat 
da tabiî Mayıs evasıtma kadar tedahülde kal
dı, 1337 bütçesinden tediye ve tesviye edilmedi. 
Fakat 1336 bütçesinden de, 1337 senesi zama
nındaki zamanı idaremde de, muinsiz nıaaşatı-
mn tediye edilmemesi hakkında hiçbir emir ve
rilmemiştir ve katiyen bunu yapmıya da benim 
salâhiyetim yoktur. Kâfi mi, Vehbi Beyefendi? 
% VEHBÎ B. (Karesi) — Cevabını Maliye Ve
kili Bey versinler. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim; Ferid Beyefendi maaşatm tediye edil
diğini tenvir buyurmadılar, tediye etmemek 
için »emir verilmediğini söylüyorlar. Bu husus
ta bendeniz kendisinden nazariye itibariyle ay
rılırım. Bendeniz, kanun lâyihasının akıbetini 
anlamadan muinsiz efrat aileleri maaşatmm te
diyesi için havale verilemiyeceğine kaaniim. 
Kendileri de derhatır buyururlar k i : 1337 se
nesinin masraf bütçelerini verdikleri zaman 
maliyo bütçesinde muinsiz efrat maaşatı için 
tahsisat konmamıştır. Bendenizce şimdi de hâlâ 
avans üzerindo yaşıyorum, ve şimdi hâlâ katî 
bütçe elimize gelmediği için Muvazenei Mali
ye Encümeninin verdiği esasat dairesinde bulu
nuyoruz. Fakat, bunların hepsi avans mahiye
tindedir. 1337 senesi bütçesi muvazenei umumi-
yesinde muinsiz efrat maaşı için tahsisat mev-
cudolmadıkça bendeniz avanstan sarfiyat icra 
edilemiyeeeği kanaatindeyim. Çünkü o avans
tan vukubulacak sarfiyat bilâhara 1337 senesi 
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umumi bütçede mevzu tahsisattan mahsubedil- I 
mek icabeder. Lâyiha da tahsisat meveudolma-; 
dıkça bendeniz avanstan sarfiyat olamıyacağı 
kanaatinde olduğum içindir k i ; lâyihanın mu
kadderatı taayyün etmedikçe sarf için mezun 
değilsiniz emrini vermekte tereddüdetmedim. 

ALÎ B. (Amasya) — Meclisi Âli bir karar 
ile Maliye bütçesine 600 bin lira muinsiz aile
ler maaşı için ilâve edin diyor, zaten verilmek
te olan tahsisat bir kanun dairesinde olduğun
dan bütçeden tayyedilen tahsisatın verilmesini 
teklif ederim. Bu müzakerelerle onların karın
ları doymuyor. Nitekim bir seneden beri hiçbir 
kimsenin bir para almadığını Maliye Vekilleri
nin her ikisi de (itiraf ettiler. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Bu bir eııeüme- I 

REÎS — Celse küşadedildi 

2. — İdarei kura ve Nevahi kanunu lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1) 

REÎS — îdarei Nevahi Kanununun müzake
resine başlıyoruz. 

Dahiliye Encümeninin mazbatası okunduk
tan sonra heyeti umumiyesi hakkında söz söy-
liyecek zevat isimlerini yazdırsınlar. 

ADNAN B. (İstanbul) — Bu gayet uzun bir 
mazbatadır, tabedilmiş ve dağıtılmıştır, okun
masına lüzum yoktur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen zevat isimlerini kaydettirsin. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey! 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında bir fikir 

(1) 5 sıra sayılı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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ne verildi. Bu takrir de oraya gitsin, hepsi ora
da müzakere edilsin. 

REÎS — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin 
evrakı takımı ile encümene havale edelim, diye 
bir takriri var. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Usul hakkında bir 
şey arz edeceğim. Velevki encümen bir şekli 
diğer bulsa ve bize teklif etmiş olsa da, bugüne 
kadar tahakkuk eden para, Maliye Vekâletinin 
borcudur, ödiyecek, kanunun hükmü infaz edi
lecektir. Binaenaleyh teklifi Maliye Vekâletine 
tevdi buyurun. Böyle her ikisinin nazariyeleri 
arasında muinsiz çocukların paralara zayi olma
sın, hak tezahür etsin. 

REÎS — On dakika teneffüs saat: 4,00 

I dermeyan edebilmek çin Nizamnamei Dahiliye
mizde ruznameye konan bir kanunun 48 saat son
ra mevkii müzakereye konması sarihtir. Rica 
ederim bunun Cumartesi ruznamesine ithalini 
teklif ederim, bir kere okuyalım efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bu kanun tab ve tevzi edileli üç ay oldu. Fakat 
Meclisimizin müzakere edeceği kavanin meyanm-

j da en mühimmini bu kanun teşkil ediyor. Malû-
muâlinizdir ki, birkaç ay evvel tab ve tevzi edi-

i len bu kanunun müzakeresi, Bugüne kadar bâzı 
j esbab dolayısiyle ve harbin ihdas etmiş olduğu 

buhranlar dolayısiyle teehhür etmiş ve bugün 
ruznameye alınmış bulunuyor. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu kabul etmekle nahiyelerin şahsiyeti 
mâneviyesini ve hakkı kazasını kabul ettik. 

Onun sureti tatbikine dair elbette bir kanun 
iktiza ediyor. O kanun bugüne kadar maalesef 

j gecikti geç olmakla beraber işte bugün Meclisin 
[ tetkikine arz edilmiş bulunuyor bunun fevaidi 

Î K Î N C I CELSE 
Açılma saati 4,45 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb Bey (Kütahya) Atıf Bey (Kayseri) 
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hakkında bendeniz söz bulamıyorum. Bunun fay
dalarını hepimiz de takdir ederiz. 

Yine demin bir kanunun müzakeresi esnasın
da bunun fevaidinden bahsedildi; köylüye ya
pılan zulümden bahsolundu. Bendeniz bu gibi 
harekâtın, umuru idareyi halka vermekle kabili 
izale olduğuna kail bulunuyorum. Eğer köylü
ler umuru idaresini kendi eline alır ve onu ya
vaş, yavaş kendisi yapmaya başlıyacak olursa ta
biidir ki, onu yetiştirmiş olacağız ve idarede 
dâhi gibi adamlar yetişecektir. Biz görüyoruz ki, 
köylüler kendi aralarında yapacakları bir iş ol
duğu zaman köy odasında toplanıp derhal yapı
yorlar ve hem de süratle... Yalnız Hükümetin 
tesiri ve onu bağlıyan kuyuclu olmadığı içindir 
ki, süratle muvaffak oluyorlar. Biz bütün kava-
ninimizle onları tahtı takibe almış bulunuyoruz. 
Köylünün, memleketi hakkında, idaresi hakkın
da, kendi işleri hususunda hiçbir salâhiyeti ve 
fikri yoktur. Hükümeti merkeziyelere karşı onun 
muvazzaf olduğu bir vazife vardır. O da asker 
vermek, memleketi müdafaa etmek, vergi ver
mek, jandarma dayağı yemek ve bir de bizim 
arzu ettiğimiz adamları göndermek, arzu edi
len şahsa rey vermek... İşte bunlardır, efendi 
köylünün vazifesi.. Halbuki köylünün vazife
si; pekâlâ biliriz ki, bu değildir. Binaenaleyh 
bendeniz bu kanunun filhal müzakeresine baş
lanmasına ve bütün kanunlara takdimen mü
zakere edilip intacedilmesine taraftarım. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Dahiliye 
Encümeninden bir istirhamda bulunacaktım, 
fakat şimdi anladım ki, encümenin ne mazbata 
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muharriri ne de reisi var. Mazbata Muharri
ri mezun, zannederim Reis Bey de Kayseri'de 
bulunuyor. Binaenaleyh kanunun ehemmiyeti
ne binaen Refik Şevket Bey biraderimizin tek
lifi veçhile bendeniz de Cumartesiye tehirini 
teklif ederim. Encümen kendisine bir mazbata 
muharriri ve reisi intihabetsin. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Kanun 
Cumartesiye tehir edilsin ve ilk madde olarak 
müzakere edelim. 

ZEKÂI B. (Adana) — Reis Bey! Hiç bi
rimizde kanun lâyihası yok. Kaleme sorduk 
kalemde de yok. Vaktiyle tevzi edilmiş. Şim
di birçok arkadaşlar da yoktur. Bu kadar mü
him bir kanun böyle nasıl müzakere edilebi
lir? 

RElS — Efendim! Kanun lâyihaları encü
menden çıkıp Heyeti Celilenize geldiği zaman, 
zabıtları karıştırırsanız görürsünüz ki, makamı 
Riyaset : idareyi Nevaihi Kanununu Heyeti 
Celilenize mal edilmiştir diye tebligatta bu
lunmuştur. Tabı ve tevzi edileli de üç dört ay 
oluyor. Bu kanun ruznameye alınmıştır. Bina-
enlayh müzakere edeceğiz. O kadar esaslı bir 
kanundur ki : Bunu bir günde, birkaç günde 
değil birkaç ayda ancak intacedebileceğiz. 
Zaten bugün vaktimiz de dardır. Müzakereyi bu
rada kesiyorum. 

Cumartesi günü içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

(5 Sonra içtimaa nihayet verildi) 

T. Ti. M. M. Matbaan 
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Idarei kura ve nevahi kanunu lâyihası ve Dahiliye Encümeni 

mazbatası 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Hemen her memlekette devlet ma kınasının en mühim kısmını şehir ve karye idareleri yani kom
münler teşkil eder. Gerek Hükümete ait hukuk ve vazaifin ve gerek efrada mütaallik hukuku siya
siye, medeniye ve sairenin tamamii mahfuziyetine, ifa ve istifasına hadim bilûmum kuyut ve 
muamelâtın esası kamilen kommünler tarafından ihzar edildiği gibi memleketin inzibat ve asayi
şini, sihhati ıımumiyesini, maarifin intişarını şehir ve köylerin esbabı refah ve unvanını temin hu
susunda komnıünlerin hidematı hükümeti merkeziyenin ifa edebileceği hidemattan daha mühim ve vâ
sidir. Bizde de vazaifi devlet ıueyanıııa ithal olunan her işin mebdei karyeler olduğu ve neşredilen 
Kavanin ve nizamata daima vazaifin en mühim kısmını karyelere tahmil ettiği halde Hükümetle bu 
cüzülerin tekemmülâtı idariyesi hususunda şimdiye kadar tamamiyle lâkayıt kalınmıştır. 

Meselâ hukuku medeniyeye ait birçok mesaile ve askerlik gibi hidematı devletin en mühim kıs
mına istinatgah olan nüfus kuyudatı kamilen karyeler tarafından tanzim ve tasdik edilen evraka 
müstenittir. Heman her şubei idarede hal böyledir. Binaenaleyh karye idareleri ne nispette te
kemmül ederse idarei umumiyei Devletin de o nispette taali etmesi ve karyeler, hali iptidaide 
bırakıldıkça idarei umumiyei Devlete ait devairin de her ne yapılırsa yapılsın terakkiden mah
rum kalacağı pek tabiîdir, işte idaresi kura ve nevahi unvaniyle tanzim olunan lâyihai kanuniye 
bu maksadı mühiminin temini için vücuda getirilmiştir. 

Kommün teşkilâtı hususunda memleketimizde öteden beri iki cereyan, mevcuttur. Bunlardan bi
risi hayatı hususiyesini civarındaki kura ile beraber yaşamamış olan her şehir, kasaba ve karyenin 
kendi başına bir kommün olarak tanınması ve diğerleri de kommünlerin mütaaddit köylerden nıü-
rekkeben vücuda getirilmesidir. 

ikinci cereyana taraftar olanların hulâsai mütalâatı şudur : Bizde köyler ekseriyetle küçük 
ve fakir ve ahalisi de okumak ve yazmaktan mahrumdur. Bu sebepten dolayı .her karye kendi başı
na bir kommün addedildiği takdirde köylerimizin ekseriyeti azîmesi kommün müdür ve kâtibiyle 
müstahdemini sairenin maaşını tesviye edemiyeceği gibi kommün dairesi ve mektep gibi mebaniyi 
de vücuda getiremez. Yol inşa edemez. Hulâsa mütarakki memleketlerde kommünler tarafından ifa 
edilmekte olan vazaifin hiçbirisini ifa edemez. Ve binaenaleyh matlup semere de vücuda gelemez. 

Bilâkis kendilerine tahmil olunacak hidematı ifa edemiyecek derecede büyük ve zengin olmıyan 
köyler tevhidolunarak kurayı mütaaddideden mürekkep kommünler vücuda getirilse birçok hide-
mat müşterek memurlar vesatatiyle ifa ettirileceği gibi teşriki mesai usuliyle karyelerin imarına 
da imkân hâsıl olur. Hususiyle diğer memaliki Şarkiyede de mütaaddit köylerden mürekkep kom
münler vücuda getirilmektedir. 

Hükümet bu mütalâata taraftar olamadı. Çünkü : 
Evvelâ : Kommün bir cüzü idari olmaktan ziyade bir cüzü içtimai olup kavanini tabiiyei içti-

maiyeye tebaan teşekkül etmiştir. Mütaaddit ailelerin arzın muayyen ve mahdut bir kıtasını ken
dilerine makar ittihaz ederek meskenler inşasiyle hali bedaveti terk ettikleri andan itibaren kom
mün vücuda gelmiştir. 

Kommün bu suretle teessüs edince bir taraftan menafii hususiye ve müşterekelerinin temini ve 
müşterek mazarratların ref'i ve diğer cihetten tahtı tasarruflarına aldıkları kıtai arzın civarlarm-
daki kommünlerden siyaneti zaruretleri yüz göstermiş ve bunun neticesi olarak da kommün hu
kuk ve vazaifi vücuda gelmiştir. Binaenaleyh kavanini devlet ile kommün teşkil edilemez. Kom-
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nıün bidayeten müteşekkildir. Hükümetin vazifesi onun* mevcudiyetini tasdik ve hukuk ve vaza-
ifini tesbit ve teftiş eylemekten ibarettir. 

Saniyen : Fakir köylerin kendi başlarına yapamıyacakları şeyleri sekiz on köyün birleşerek 
yapabileceği hakkındaki mütalâat tetkik ve tahlil olunursa görülür ki, zahiren pek parlak ve 
mukni olan bu fikir doğru değildir. 

Komünlerin ifa edeceği vazaif şunlardır. Karye dâhilinde sükûn ve inzibatın muhafazası ve 
mahsulâtın hasardan vikayesi, karyeye kabili şürp su isalesi, köyün seylâptan, harikten sıyaneti, 
sokakların tanzimi ve tathiri ve elyevm belediyeler tarafından ifa. olunan vazaifin köyün ihtiya
cı nispetinde karye dâhilinde de icrası, mekâtibi iptidaiye inşası ve emsali şeylerdir. Şimdi nıü-
taaddit köylerden mürekkep kommünler teşkil edildiğine göre şu vazaifin tarzı ifasını tetkik ede
lim. 

Bir karyenin mahsulâtı korucusu marifetiyle hasardan vikaye olunur. Bilfarz beş karyeden 
her biri kendisi için şeraiti nıatlubeyi haiz birer korucu bulamıyaeağından bunlann birleşerek 
müştereken iki veya üc korucu kullanmaları muvafık olur, diyebilir miyiz? Teferruatına ait me-
hazirden sarfı nazar böyle bir teklifin hiçbir karye ahalisince cayi kabul bulamıyacağı şüphesiz-
dir. Çünkü; bu takdirde iki veya üç köyün mahsulâtı lâyikıyle muhafaza edildiği esnada diğer
leri tamamiyle ihmal edilmiş olacaktır. Bu karyelerden birinde içilecek su bile yok iken diğerin
de hattâ mahsulâtı bile tamamiyle İska edecek dereler mevcudolabirir. Susuz karyeye inşa oluna
cak çeşme ve isale olunacak su için bu yolda ihtiyacı olmıyan karyelerin lâkayıt kalacaklan ve 
bilâkis onların kendi dereleri mecrasını tathir ve sedler inşası gibi işlerle iştigal eyliyecekleri ta
biîdir. Bir karyenin sokakları tefriş olunur ve karye .dâhilinde hattâ tenvirat yapılır ve sair va-
zaifi belediye ifa olunursa bundan diğer karyeler yine istifade edebilir. Ve bu vazaifin araya 
eebir ve tegallüb girmedikçe müştereken ifa ettirilmesine imkân var mıdır? Yekdiğerine nihayet 
çeyrek, yarım saat mesafede altı karyeye müştereken bir mektep inşa edebilirler. Fakat Anado-
luda böyle köyler yek azdır. Köy mekâtibi iptidaiyesine devam edecek e t.fal nihayet altı yaşın
dan on iki yaşma kadar çocuklardı!*. Bu sindeki etfal senei tedrisiyenin sülüsanı kışa tesadüf 
eden bir mahalde bir ve hattâ yarım saat mesafedeki karyenin mektebine gidebilir mi? Bir kar
yeyi kendi iskele ve istasyonuna ve merkezi iktisadisine veyahut civarından geçen her hangi bir 
tarika musıl olan yolu kendileri için aynı ihtiyaca malik olan köyler neden yapmaya mecbur ol
sunlar. 

Hulâsa; karyelere ait vazaif birer birer tetkik ve tahlil olunursa görülür ki. bunlar beş on kö
yün bir araya gelerek müştereken yapacağı şeyler değildir. 

Hususiyle bunlardan müştereken yapılması mümkün olan şeylerin diğer memaliki müterakkiyede 
olduğu gibi aralarında sendikalar teşkil edilmek suretiyle ifası da kabildir. Meselâ; birkaç karye
nin müştereken bir kâtip istihdam eylemesi veya mazarratlarında iştirakleri olan bir bataklığı bir
likte kurutmaları iki karyeyi yekdiğerine rapdeden yolun müştereken inşası gibi şeyler sendikalar 
teşkili suretiyle yapılabilir ki, lâyihada bunlar için ahkâmı mahsusa münderiçtir. 

Salisen : Memleketimizdeki köylerin küçük olması mütalâasına gelince : Bu da tamamiyle doğru 
değildir. Fransa gibi bize nispetle nüfusu kesir ve kesif olan bir hükümette bile nüfusu umumi-
yesi beş yüze, yani hanesi yüze baliğ olamıyan kommünlerin adedi on sekiz bindir. Miktarı binleri 
tecavüz eden birtakım kommünler var ki, bunların nüfusu umumiyesi yüzü tecavüz edemiyor. Hattâ 
nüfusu umumiyesi sekiz on kişiden ibaret kommünler bile vardır. 

İngiltere kommünlerine mahsus kanunun intihabat faslında nüfusu umumiyesi üç yüzü tecavüz 
etmiş kommünler için ayrıca ahkâm mevcudolduğu gibi intihabolunmak hakkını fevkalâde geniş 
tutan ve hattâ kadınları bile kommün müdür ve âzalığma kabul eden kanunu mezkûr intihabolun
mak şeraitini cami olan efradı on beşe baliğ olamıyan kommün]eri de düşünmüş ve bunlar için ah
kâm vaz'eylemiştir. 

Bu cihet her memlekette böyle olduğu gibi kommün hudutlarının tadiline dair kanuna vaz'ettiği 
şeraite nazaran bunları mümkün mertebe büyük bırakmak istiyen İtalya'da da bu hal bu merkez
dedir. İtalya kommün kanununun intihabat faslına nazaran intihabolunabilecek efradı on beşe ba-
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liğ olamıyan kommünlerde bunlar bilâintihap âza sıfatını iktisabeylemektedir ki, bununla da beş, on 
haneli karyelerin İtalya'da da kendi başlarına .birer kommiin olarak kabul edilmiş olduğu tezahür 
eylemektedir. 

Hulâsa : Bir dereceye kadar bâzı Balkan Devletleri, müstesna olmak üzere hiçbir devlet kommün 
vücuda getirmek için sahai arazi, adedi kura ve nüfus ve miktarı varidat gibi mikyaslar aramaya 
lüzum görmemiştir. 

Rabian : Mütaaddit köylerden mürekkep kommün teşkilâtına taraftar olanlar kommün (Section) 
lerini nazarı dikkate alarak bu tarzda kommünlerin diğer memleketlerde de mevcudolduğunu ileri 
sürüyorlar. Halbuki, (Section) lu kommünler bizde mütaaddit ve hattâ yekdiğerine biraz da uzak 
parçadan mürekkebolaj-ak mevcudolan karyelerin mümasili olmaktan başka bir şey değildir. Meselâ 
yukarda zikrolunduğu veçhile Fransa'da beş on nüfuslu yani üçer, beşer haneli kommünler mevcud-' 
olduğu gibi sekiz, on ve hattâ daha fazla köyceğizden mürekkep kommünler de vardır. Bizde de se
kiz, on haneli köyler bulunduğu gibi, sekiz, on ve hattâ daha fazla parçadan mürekkep divan namı 
verilen karyeler vardır ki, bunların da heyeti mecmuasını bir karye olarak kabul ettik. 

Hâmisen : Birtakım eşhasın bir yerde toplanarak sureti mütemadiyede ve müçtemian çalışabil
meleri için evvel emirde eshasm müzakçre edecekleri ve yapacakları işlerde menfaat ve mazarratları 
müşterek olmalıdır. Aksi takdirde bu içtima sebepsiz ve saiksiz kalır, devam edemez. Bu kaide dev
letlerden, vilâyattan başlıyarak kommünlere ve hususi şirketlere varıncaya kadar hükümfermadır. 
Müterakki devletler taksimatı idarelerini yapar ve tefriki vazaifini icra ederken daima bu ciheti na
zarı dikkate almışlardır. Günkü, dünyada en iyi iş o işte alâka ve menfaati bulunanlar tarafından 
yapılanlardır. 

Memaliki ecnebiyeden bâzılarında, meselâ; FranSa'da bir kommün kanunu vardır. Nüfusu yüz bin
leri tecavüz eden şehir belediyeleriyle beş, on nüfuslu bir karye aynı kanun ile idare olunmaktadır. 
Diğer devletlerin ekserisinde ise .şehirler için ayrı ve köyler için ayrı kanunlar yapılmıştır ve şüphe
siz en iyi usul de budur. Çünkü, ekseriyetle sanayi ve ticaret merkezi olup ihtiyacatı da fevkalâde 
vâsi bulunan şehirler ile ahalisi ekseriyetle çiftçilerden ibaret ve ihtiyacatı binnispe mahdut bulu
nan köylerin aynı kanun ile idare olunamıyacağı tabiîdir. Bizde de şehir kommünlerinin tefriki esası 
evvelce kabul edilmiş ve Dersaadet ve valâyat belediye kanunları bn maksatla yapılmıştır. Lâyihai 
hâzırada köy kommünlerine ait noksan ikmal edilmektedir. 

Kommün kelimesi bizde vaktiyle her nasılsa yanlış olarak nahiye kelimesiyle tercüme olun
muştur. Halbuki nahiye kelimesinin ne mânayı lûğavisiıün ve ne de mânayı ıstılahı ve idaresi
nin kommün kelimesiyle bir münasebeti yoktur. Mânayı lûğavisi itibariyle kommün kelimesi
nin en güzel mukabili keryedir. Ve arapçada karye içtimai bir mânayı ve en büyük şehirden 
başlıyarak en küçük karyelere varıncaya kadar kâffesini ifade eden bir kelimedir. Bu itibarla 
kommün kelimesine mukabil karye kelimesinin istimali tercih olundu, ve aşağıda izah olunacağı 
veçhile nahiye kelimesi de mevkii aslisinde istimal edilmek üzere bırakıldı. 

Lâyihanın birinci maddesinde izah edildiği veçhile karyeler şahsiyeti mâneviyeyi haiz bir cü-
zütammı idaridir. Karyeler hem idarei umumiyeye mütaallik olarak kavanin ve nizamat ile 
muhavvel vazaifi ifa ve hem de karyenin menafii hususiyesine ait umuru işbu kanunun bahşeyle-
lediği salâhiyet dairesinde tedvir eder ve icabeden masarifi karyeye mahsus bütçeden tesviye 
eyler. 

Karyelerin vesaiti idariyesi karye meclisleri, idare heyetleri ve müdürlerdir. 

Karye meclisleri intihabatı karye meclisleri âzası heman her yerde müntahipler tarafından 
doğrudan doğruya intihaboluııur. Memaliki müttehidenin ekserisinde intihapçılar vergi ver
mekle de mukayyet tutulmamıştır. Çünkü vergi vermek kaydı müsavat kaidesini muhil ve hu
kuku tabiîyeye muhalif görülmektedir. Bizlerde de karye intihabatında memaliki mütemeddi-
necle olduğu gibi bilâtakayyüt ve bilâvasıta arayı umumiye esası kabul edilmediği gibi vergi 
kaydı intihabolunacaklar için de nazara dikkate alınmadı. 
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Karyelerin vezaifi —• Lâyihai kanuniyeııin üçüncü faslında karyelerin ve emniyet, sıhhati 

umumiye, zâbıtai belediye ve karye zabıtasına, mekteplere, yollara, ormanlara, mezruat ve ima
lât ve tanzimata ve sair umuru mahalliyeye dair ifa edecekleri vazaif birer birer tâdededilmiş 
vo idarei umumiyeye aidolarak kanunen ve nizaman kendilerine muhavvel vazaif i ifa ile mükel
lef bulundukları ayrıca gösterilmiştir. Karyeye ait bütün hususatın karye bütçesine dâhil va
ridat ile temini ifası kabil olamadığı cihetle bâzı işlerin meşgul olmadıkları bir zaman ve mev
simde köylülere bedenen ifa ettirilmesi muvafık görülmüştür. Zaten mükellefiyeti bedeniye usu
lü Macaristan'da, Fransa'da, Bulgaristan'da, Romanya'da heman her yerde caridir. 

Karye meclisleri - Hükümette ve vilâyatta olduğu gibi karyelerde de bir heyeti müzakere bir de 
kuvvei icraiye vardır. 

Karye meclisleri, karyelerin bir heyeti müzakeresidir. Karyeye mütaallik her husus için karar 
verir. Karye meclislerinin senede iki defa içtimai münasip görüldü. îlk içtinıada sal muhasebesi 
tetkik olunacak ve ikinci içtimada senei âtiye bütçesi müzakere edilecektir. 

İııdelicap karye meclisleri fevkalâde olarak içtima edebilecektir. 
Karye meclisleri mukarreratmm murakabesi - Devletler, vilâyetlerini merkeziyet, tevsii mezu

niyet, ademimerkeziyet gibi esaslarla idare etmektedirler. Fakat hiçbir memlekette karyelerin mer
keziyetle idaresine teşebbüs edilmemiştir. Hattâ bâzı devletlerin kavanini esasiyelerinde kommün-
lerin ademimerkeziyet veya muhtariyetle idare olunacağı münderiçtir. Biz de bu hususta gayet vâsi 
bir ademimerkeziyet esası kabul ettik. Fakat diğer cihetten kommünlerin tamamen müstakil bı
rakılması da bilhassa bizim gibi karyeleri henüz pek iptidai bir halde bulunan mahallerde caiz 
değildir. Binaenaleyh her memlekette olduğu gibi bizde de karyelerin mafevk heyetler tarafından 
kontrolü esası kabul olundu. Memaliki sairede de kontrol hususunda iki usul takibedilmektedir. Vi-
lâyatı merkeziyete karip bir şekilde idare eden Fransa'da kommünlere karşı olan kontrol hakkı 
Hükümeti merkeziye tarafından istimal olunmakta ve vilâyatmı ademimerkeziyetle idare eden in
giltere'de komünler vilâyat mecalisi unmmiyesi encümeni daimileri tarafından kontrol edilmekte
dir. Biz de lâyihada en ziyade ikinci şıkki kabul ettik. Ve karye bütçelerinin ve mecalis mukarre
ratmm tetkik ve tadili salâhiyetini vilâyat mecalisi umumiyesi encümeni daimilerine bıraktık. 
Karyelerin bâzı hususat için akdi müşareket eylemeleri münferiden ifa edemedikleri bâzı hususat 
için şeraiti muayyene dairesinde sendikalar teşkil etmek üzere karyelere salâhiyet bahşedilmiş fa
kat mecburiyet tahmil olunmamıştır. Meselâ doktor ve kondoktor gibi memurini fenniyenin kurayı 
mücavire arasında müşterek olması zaruridir. Çünkü bir karye başlıbaşma bu kabil memurini fen
niyenin maaşatmı tesviye edemez. Edebileceğini farz etsek bile bizde her karye için memurini fen
niye tedarik ve istihdamı kabil değildir. Kezalik müşterek yollar vücuda getirebilmek için kurayı 
mücavire bizzarure tevhidi masarif ve mesai edeceklerdir. Kanunun altıncı faslına hususatı müş-
terekeye ait işlerin ifası için intihap ve teşkil olunan komisyonların ne suretle itayı karar ve 
ifayı vazife edebileceklerine sendikanın bütçesine dâhil varidatın neden ibaret bulunduğuna 
ve teferruatı saireye dair mevaddı mahsusa dereolunmuştur. 

Bu komisyonlar şahsiyeti mâneviyeyi haiz olup ukut ve mukavelâtı ifa ve mevhubat ve teber-
ruatı kabul eder. Ancak karyeler gibi ayrıca umuru müştereke için kesri munzam tarh etmek 
salâhiyetini haizdir. 

Müdürün vazife ve salâhiyetleri : Karyelerin bir heyeti müzakeresi bir de kuvvei icraiyesi 
vardır 

Yukarda heyeti müzakereden bahsedilmiş idi. Bâzı memleketlerde ez anı cümle Holânda, 
Belçika ve italya'da idare ve icra kuvveti suveri muhtelifede teşkil olunmuş heyetlere mevdudur, 

Fransa'da, Romanya'da, Bulgaristan'da kuvvei icraiye müdürün yedinde temerküz ettiril
miş, Almanya'da köy kommünleri için vahdeti icra essaı kabul »edilmiştir. Biz de lâyihada vah
deti icra esasını kabul ettik. 

Karye müdürü hem Hükümeti m,erkeziyenin mümessili hem de karye cemaatinin reisidir. 
Müdür Hükümetin mümessili sıfatiyle karye dâhilinde emniyeti umumiyeyi muhafaza eder ve 
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Hükümeti merkeziyeye mütaallik olmak üzere kavanin ve nizamatla kendisine tahmil olunan 
vazaifi saireyi ifa eyler. Müdür, Hükümeti merkeziyeye ait vazaifi ifa eylerken tamamen 
mafevk memurini idarenin tahtı hüküm ve emrindedir. Karye müdürü, karye cemaatinin re
isi olmak sıfatiyle belediye ve karye zabıtasına mütaallik vazaif dle mükelleftir. Bu vazaifi 
ifa ederken mafevk memurini idarenin tahtı nezaretindedir. Karye müdürünün, karyenin şah
siyeti mâneviyesine aidolmak üzere üçüncü bir kısım vazaifi daha vardır. Karye müdürü
nün hem Hükümeti merkeziyenin mümessili olması ve hem karye cemaatinin reisi bulunması her 
memlekette esas olarak kabul olunmuş ve kendisine Hükümete ve karyeye aidolmak üzere iki 
türlü vazaif tahmil olunmuştur. Bu esasat nazarı dikkate alınarak karye müdürünün her 
iki sıfatla ifa eylediği vazaifi asliye hakkında lâyihai kanuniyenin birinci faslına ahkâmı mah
susa dercedilmiştir. Bir de karye müdürüne bilhassa zabıtai mahalliye vazaifine ait evamir 
ısdar eylemek ve bu emir kuvvei müeyyidesi olmak üzere muhalefet edenleri cezayı nakdiye 
mahkûm etmek salâhiyeti bahşolunmuştur. Bu salâhiyetin ne suretle istimal edileceğine dair 
lâyihada mevaddı mahsusa münderiçtir. 

Karye Müdürlerinin intihabatı : Karye teşkilinden maksat kendi kendilerini idare etmek için 
köylere salâhiyet vermek demek olduğundan vazifei icranın reisi ve karyenin mümessili olan mü
dürün intihabı ahali ile tâyini esası kabul edilmiştir. 

Karye rüsumatı ve varidatı : Kuraya tevdi ve tahmil edilen vazaif ve hidematm istilzam ey
lediği masarifin tesviyesi karyelere bâzı rüsum ve varidatın teminine vabeste olacağı bir emri 
bedihidir. Buna binaen karyelere bâzı müteferrik rüsum ve varidat verilmiş olduğu gibi Devletçe 
alınmakta olan rüsum ve tekâlifin bâzıları üzerine küsuratı munzama tarhına da salâhiyet ita kılın
mıştır. 

Bütçe ve Sâl Muhasebesi : 
Karye meclisince kabul olunan bütçenin tamamiyeti encümeni vilâyet kararma mütevakkıf 

addedildiği gibi bütçenin neticei tatbikatı demek olan sâl muhasebesinin tamamiyeti de aynı usu
le tâbi tutulmuştur. Fazla olarak bütçede muhalifi kanun cihetleri doğrudan doğruya tadil için 
encümene salâhiyet verilmiştir. Karye meclisince kabul olunan ve encümenin tasvibine iktiran eden 
bütçede tadilât icrası ve bütçeye mevcudolmıyan tahsisatı cedide ilâvesi yine meclisin kararma 
ve encümenin tasvibine mütevakkıf tutulmuştur. 

Yukarda serd olunan esasat dairesinde yeni bir şekle girecek olan karye idarelerine bu yeni 
usulü kendi kendilerine idame eylemeleri ve her karyenin lâyikiyle okur yazar ve ahkâmı kanuni-
yeye vâkıf müdür ve kâtip bulmaları- imkânsız olduğundan pek uzun zaman karyelerin yakından 
hükümetin muavenet ve teshilâtma mazhar olmaları lâzımgelir. Bunun için elyevm mevcudolaın 
nevahinin tevsian teşkili kabul .olunarak hükümetin mümessili olmak üzere istihdam olunacak 
nahiye müdürleri, nahiyeye merbut kura heyetlerinin gerek olbaptaki lâyihai kanuniyede 
mevcut vazaifi mahalliyenin ve gerek ahkâm ve kavanini umumiye ile her karyenin ifası ile mü
kellef olduğu vazaif in teshil ve tamamii tatbikine müstemirren ve mütemadiyen nezaretle vuku-
bulaeak hatiatm tashih ve ıslahına ve mahalline metruk umur ve vazaifi mühimmeden bir karye
nin ihtiva eylediği köylerde mütesaviyen ve mütenasiben temini istifadelerine ve münferiden bir 
karyenin icrasına muktedir olamadığı ameliyarı vâsiamn teshili icrası zımnında alâkadar olan 
diğer kommünlerin temini iştirakine ve umum nnhiye ve kommünlerin nam ve hesabına olarak ta-
bib ve ziraat muallimi, baytar ve kondoktor gibi her karyenin bidayeten hem tedarik ve hem de 
masarifini ifaya gayrimuktedir bulunduğu memurların tedarik ve icabettikçe kommünlere sevk' 
olunmak üzere nahiye merkezinde istihdam olunmalarına ve masarifat ve maaşatınm mütenasiben 
kommünlere tevzi ve tesviyesine tavassut eylemek gibi vazaifle mükellef olmak ve kommünlerin 
lâyıkı veçhile tedviri umurda meleke hâsıl eylediklerine hükümetçe kanaat husulünde bu tarzda
ki nahiye teşkilâtını ilga ile kommünlerin doğrudan doğruya kazalara ilhakı zımnında şekli mez
kûrun kabulü zaruri görülmüş olduğundan bu baptaki lâyihaya bunun için iki fasıl ilâve kılın
mıştır. • ^ 
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(tdarei Nevahi Kanunu) nun esbabı mucibe lâyihasıdır 

Kalbi millette bir «Cerihai elem» halinde ka
nayan bugünkü felâketi inhitatımızın; pek uzak 
bir mazinin mevrusu seyyiatı olan «Merkeziyet
çilik» ve «İdaresizlik» gibi bâzı esbap ve avamil-
den mümbais olduğunu artık bütün vuzuh ve ha
kikati ile anlamış ve bu ahvali müessif enin lüzu
mu izalesini tamamiyle pişi imzana almış olan 
mukadderatı millet ve memlekete bizzat vâzıül-
yed Büyük Millet Meclisi ve onun kuvvei icra-
iyesi olan Hükümeti; efradı milletin refah ve 
saadetini; memleketin asayiş ve emniyetini, en 
mühim menabii kuvayi hayatiyesi olan ahalisi
nin sıhhatini temin ve muhafaza etmek gayele-
riyle bilûmum memaliki mütemeddine ve müte-
rakkiyede olduğu veçhile tekâmülü tedrici kanu
nuna tevfikan ziraat, maarif, nafıa, sıhhiye ve 
bunlara mümasil vazaifi mahalliye ve hidematı 
ümran perveriyi bizzat halkın desti himmet ve 
kudretine vermek suretiyle (Halka doğru git
mek) ve tâbiri diğerle (Halk idaresi tesis etmek) 
hususundaki niyat ve âmâli ıslahatküsteranesini 
ahiren tanzim ve kabul etmiş olduğu (Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu) ile izhar ve ilân eylemiştir. 

İşte; bu gaye ile istihdaf edilen neticeye en 
seri'bir tarik ve vasıta ile vusul için Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin Teşkilâtı Esasiye Kanu
nundan mülhem olarak her şeyden evvel tanzim 
ve ıslahı lâzımgeldiği kanaatinde bulunduğu 
«nevahi» idaresine; Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
tevfikan bir şekli nevini medeni ve müterakki 
vermek maksadiyle kaleme aldığı (tdarei Kura 
ve Nevahi) Kanunu ile esbabı mucibe lâyihası 
ençümenimizce tetkikatı arnika ve müzakeratı me-
dide ile münakaşa edilerek bâzı nikatta tadilât 
icrasiyle kabul edilmiş ve kanunu mezkûr şekli 
muaddeliyle ve işbu esbabı mucibe lâyihasiyle 
birlikte Heyeti Celilenizin pişi enzan tetkik ve < 
tasvibine arz ve takdim kılınmıştır. Şöyle ki : Ev
velâ; Heyeti Vekilenin teklifi kanunisinde şim
diye kadar hayatı hususiyesini müstakil, fakat 
mühmel ve tâbiri sahihiyle bir tezebzübü elim 
içinde yaşamış olan köyler; gerek bir parçadan 
ibaret olsun ve gerek müteferrik ve dağınık köy 
veya mahallerden, yani (Divan) lardan mürek
kep bulunsun cümlesini birer nahiye itibar et
miş ise de bu suret bugünkü taksimatı mülkiye
mize, şeraiti hazırai içtimaiyemize, seviyei ha-

1 iyemize ve hususiyle nüfus ve serveti umumiye-
mize nazaran kabiliyeti tatbikiyeden mahrum ol
masına ve kabul edilen (Teşkilâtı Esasiye) Ka
nununun maddei mahsusası da nahiyelerin bir 
veya birkaç köyden terekküp ve teşekkül ede
bileceği merkezinde bulunmasına binaen bu «tak
sim» keyfiyetine köylerin bilhassa varidatı esas 
ittihaz edilerek bir nahiyede istihdamı icabeden 
memurini idariye ve inzibatiye ve sairenin maa-
şatını temine kâfi varidatı meveudolan tek bir 
karye dahi «nahiye» olabileceği gibi, merkeze 
dört saatten fazla buut ve mesafesi olmamak şar-
tiyle birkaç karyenin bir «nahiye» halinde idare
si de kabul edilmiştir. 

Saniyen : idari, inzibati, kazai, icrai bir
çok vazaifi haiz olacak olan nahiye müdürlerinin 
halkın ruhundan doğmuş, onlann hüsnünazar 
ve itimadını kazanmış kimselerden olması daha zi
yade mucibi menfaat olacağı nazarı dikkate alı
narak şeraiti malûmei kanuniyeyi cami olmak 
şartiyle intihapla yapılması şartı esasi olarak ka
bul edilmiştir. 

Sâlisen : Nahiyelerin ifasına salâhiyet verilen 
vazaif ve hidematı mahalliye meyanmda mektep 
inşası, emniyetin tesisi, sihhati tımumiyenin mu
hafazası, emrazı sâriyenin men'i sirayeti, muhil
li sihhat mekûlâtm men'i, hasta ve zayif hayva
nat luhumunun men'i füruhtu, sokaklarla mey
dan mahallerinin kaldırımla tefrişi, mükellefiyeti 
bedeniye suretiyle su birikintilerinin ve küçük 
bataklıkların kurutulması, su mecralarının tat-
hiri, sedler inşası, şürbe salih suların isa-
lesi, ağaç garsı, karye yollarının ıslahı kar
yeleri yekdiğerine veya iskele, istasyon, turku 
umumiye,. vilâyet yollarına rapteden yolların 
mükellefiyeti bedeniye usuliyle inşa ve tami
ri, hayvanatı ehliyenin ıslahı cinsi, emrazi 
sâriyei 'hayvaniyenin men'i sirayeti, nahiyelere 
ait menkul ve gayrimenkul emval ve emlâ
kin hüsnümuhafaza ve idaresi, nıezruatın İs
kası keyfiyetinin kezalik mükellefiyeti bede
niye suretiyle icra ettirilerek halkın mütesa-
viyen temini istifadesi, yetim çocukların hima
yesi, kabristanların muhafazası ve bu vazaifin 
ifası için iktiza eden memurların istihdamı 
velhasıl Belediye Kanunu ile şehirlere mevdu 
bilcümle vazaifin ifası dahi dâhildir. 
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Rabian : Asri terakkiyat ve inkişaf at a 
mazhariyeti şiddette matlubolan nahiyelerin 
bu gayeye vusul için ihtiyarına mecbur ola
cakları masarifatı tevzin ve «âdi» ve «fevka
lâde» namlariyle tanzim, edecekleri bütçele
re vaz'edileeek varidatı temin için bilâvasıta 
tekâliften bâzılarına ve ezcümle müsakkafat, 
arsa, arazi, temettü, ağnam, deve, eamuz, ca
navar rüsumuna, zebhiye rüsumuna, aşar vergi
sine, bey, ve ferağ ve intikal harçlarına, taş 
ocakları, tuğla, kiremit, kireç imalâthaneleri 
rüsumuna küsurat tarhı, satılacak hayvanat ile 
merakibi bahriye ve berriyeden, mevaddı müş-
taileden, mikyasattan, inşaat ve tamirattan, köp
rülerden, iskelelerden, sallardan resim ahzı, ee-
zayi nakdî tahsili gibi salâhiyetler dahi bah
şedilmiştir. 

Hamisen: Nahiyelerde arzu olunan bu te-
rakkiyatı istihsale hadim olmak üzere nahi
yeler heyeti idareleri, vilâyet şûralarınea tas-
vibedilmek şartiyle icabında istikrazat yap
mak, menafii umumiyeye ait imtiyazat ile iki 
seneden fazla müddetle akdedilecek icar ve 
isticar mukavelâtı tanzim etmek; sokakları 
ve umumi meydanları tanzim ve tevzi etmek, 
tenezzüh mahalleriyle umumi bahçeler, pana
yır, koşu mahalleri vücuda getirmek veya 
bunları ilga etmek, kıymeti on bin kuruştan 
fazla olan akaaratı beyi ve ferağ veya mü
badele veya vefaen beyi ve ferağ eylemek, 
menafii umumiyeye mahsus olan nahiye emva
linden birinin ciheti tahsisini değiştirmek gibi 
hususatta da mezun addedilmiştir. 

Sadisen : Köylülerin en ziyade müşteki oldu 
ğu hayvan hırsızlığı ile mezruata İrası hasar hu 
susatmın sureti katiyede men'i için (Hayvan 
hırsızlığının men'ine dair kanunu muvakkat) in 
ve mezruata ikaı hasar edenler hakkında beledi
yelere mevdu salâhiyetlerin devamı tatbik ve is
timaliyle beraber ayrıca tedafnri mania ve ah
kâmı cezaiye dahi vaz'edilmiştir. 

Sabian : Halkın en ziyade teşne ve muhtaeol-
duğu «Adalet» in hüsnütatbikı «Hukuku tasar-
rufiye ve şahsiye» nin bihakkin temini için Hü
kümetçe en küçük ve ücra mahallere kadar mah
kemeler teşkiline veya seyyar hâkimler tâyinine 
muvaffakiyet hâsıl oluncaya kadar nahiyelere 
(Salâhiyeti kazâiye ve icraiye) verilmesi teem
mül edilerek mehaz 'ittihaz olunan ve vaktiyle 

bâzı vilâyatta tatbik edilen ve netayici müfide 
tevlidetmiş olan nahiye meclislerinin vazaifi sul-
hiye ve adliyesini mübeyyin 19 Cemaziyelâhir 
1325 ve 17 Temmuz 1323 tarihli Nizamnamede 
mevzu ahkâmı kazaiye ve icraiye bir derece daha 
tevsi olunarak kura ahalisi arasında ciheti karz-
dan veyahut emvali menkule ve gayrimen-
kule ihtilâfat ve münazaatından ve saireden iki 
bin kuruşa kadar tekevvün edebilecek deaviyi 
kabili istinaf ve temyiz olmamak üzere hükmen 
ve katiyen ve bu miktarı mütecaviz deaviyi de 
sulhan rüyet ve tesviye etmek ve kabahat nevin
den olmak üzere müstelzimi ceza olan ceraim için 
lâyihai kanuniyede gösterildiği veçhile bir haf-, 
ya kadar hapis cezasına hükmeylemek salâhiyeti 
verilmiştir. Yalnız vilâyet ve kaza merkezlerin
deki nevahinin salâhiyeti kazaiyesi kemafissabık 
mahakimi nizamiyeye aittir. 

Saminen : Kavanini mevzua ve mevcude ile 
şimdiye kadar şehir ve kasabalarda müteşekkil 
mecalisi belediyeye mevdu.yazaif ve salâhiyet ba
dema işbu kanun mucibince nevahiye verilmiş 
olmasına nazaran elyevm vilâyet ve kaza merkez
lerinde mevcut belediyelerin hikmeti vücudu kal
mamış ve vazaifi mebhuse tamamen nahiye mü
dür ve heyetlerine intikal etmiştir. 

Tasian : Tanzim olunan işbu Nevahi Kanu
nunun Heyeti Vekilenin teklifinde şimdilik mü
nasip görülecek yalnız bir kısım vilâyatta tedri
cen tatbik edileceği dermeyan edilmiş ise de, ka
nunu mezkûr encümenimizce memleketimizin her 
tarafında kabili tatbik olabilecek bir şekil ve 
surette ıslah edilmiş olmasına nazaran şimdiden 
ve aynı zamanda her vilâyette tatbiki mümkün 
ve her türlü fevait ve mahassenatı da mucibola-
cağı kanaatiyle tarihi neşrinden itibaren meriye
tini kabul etmiştir. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata M. 
Hakkâri 

Mazhar Müfid Hamdi 
Kâtip 

Kayseri Yozgad 
Ahmed Süleyman Sırrı 

Mezun olduğundan hini 
imzada bulunamadı 

Karesi Karahisarı Şarki 
Hacim Muhiddin Mustafa 
Kângırı Mersin Çorum 
Behçet İsmail Safa Fuad 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

îdarei kura ve nevahi 

Birinci Fasıl 

Karyelerin hududu ve sureti tâdili 

MADDE 1. — Karye bir cüzütammı idari
dir. Karye nef'ü zararı kendine mahsus olan 
umuru işbu kanun ahkâmına tevfikan bizzat ida
re ve temşiyet etmek salâhiyetini haiz ve idarei 
umumiyeye mütaallik kavanin ve <nizamatın 
tevdi eylediği vazaifi ifa ile mükelleftir. 

MADDE 2. — Şimdiye kadar hayatı hususi-
yesini müstakillen yaşamış olan köyler .gerek bir 
parçadan ibaret olsun ve gerek müteferrik re 
dağınık köy veya mahallelerden mürekkep bu
lunsun birer karyedir. İşbu kanunun mevkii 
tatbike vaz'ını mütaakıp her kaza dâhilinde bu
lunan kur 'a ile her birinin muhtevi olduğu köy
lerin esamisini mübeyyin cetveller meealisi umu-
miyeden tasdik olunarak Dahiliye Vekâletine 
gönderilecek ve Heyeti Vekileee tasvibedildik-
ten sonra işbu kanunun eczayı mütemmimesin-
den olmak üzere isimleri mecelle şeklinde ilân 
kılınacaktır. 

MADDE 3. — îki veya daha ziyade köyler
den mürekkep karyeler merkez ittihaz olunan 
köyün namiyle yâdolunur. 

MADDE 4. — Bir karye merbutatmdan olan 
köyün karye haline ifrağı veya bir köyün bir 
karyeden diğer karyeye tahvili irtibatı mütaad-
dit karyelerin bir karye teşkil etmek üzere tev
hidi ve bir karye merkezinin tebdili, karye ha
line ifrağ veya irtibatı, tahvil olunacak köy ile 
tevhit veya merkezi tebdil kılınacak kura mün-
tehiplerinin sülüsanı ekseriyetinin talep veya 
kabulü ve meclisi umumii vilâyetin kararı üze
rine nizamnamei mahsus ile yapılır. 

MADDE 5. — Müstakil bir karye teşkil et
mek üzere ayrılan köyün müntehipleri karye 
meclis azasını intibah etmek üzere davet olunur
lar. Bu suretle intihabolünan meclis müddeti 
mütebakıyeyi ikmal eder. 

MADDE 6. — Bir karye veya köyün ismi 
karye meclisiyle vilâyet meclisi umumisinin ka
rarları ve nizamnamei mahsus ile tebdil edile
bilir. 

Kanunu lâyiha sureti 

t MADDE 7. — iki karyenin tevhidi bir kö
yün karye haline ifrağı veya diğer bir karyeye 
tahvili irtibatı hakkındaki kararlar senei âtiye 
iptidasında mevkii tatbike vaz'olunur. 

MADDE 8. — Mütaaddit köylerden mürek
kep karyenin emval ve emlâki karyenin mali 
müştereki olur. Ancak köylüler köylerine ait 
mera ve bataklık gibi 'arazii metrûkeden ke-
mafissabık münhasıran istifade etmek hakkım 
muhafaza ederler. Bir köy merbut olduğu kar
yeden ayrıldıkta mera ve baltalıklar tamamen 
eskisi gibi kendisine aidolur ve hududu sabı
kasını muhafaza eder. Şu kadar ki, müşterek 
olan emval ve akarat ve duyûn ve matlubat her 
iki tarafın mütesaviyen intihabeylediği azadan 
müteşekkil bir komisyon marifetiyle karye ile 
ayrılan köyün adedi mükellefini esas ittihaz 
edilerek aralarında taksim olunur. Emval ka
bili taksim değilse, ayrılan köye nazaran hissesi ' 
verilir. İhtilâf zuhurunda Encümeni Daimîye 
müracaat olunur. Encümen sureti katiyede me
seleyi halleder. 

MADDE 9. — Her Osmanlı bir belediyeye 
veya karyeye mensup ve o belediye ve karyenin 
sicili nüfusunda mukayyedolmak lâzımdır. Her
kes mensubolduğu belediye ve karyeye ait rü
sum ve tekâlif ve vazaifini ifa etmekle mükel
lef ve belediye ve karye hukukuna maliktir. 

MADDE 10. — Bir ecnebi bir karye dâhilin
de ikamet edebilmek için cünha ve cinayetle 
mahkûm olmayıp hüsnühal ve ahlâk ashabından 
bulunduğunu ve maişetini temin edebilecek bir 

I sanata malik olduğunu vesaiki lâzime ile ispat 
etmelidir. Bir ecnebinin karye dâhilinde ikameti 
karye meclisinin kaymakam tarafından musad-
dak kararı üzerine mümkündür. 

Üç ayı tecavüz etmemek üzere ticaret için 
muvakkaten karye dâhilinde ikamet eden ecne
biler bu hükme tâbi değildir. 

îkiııci Fasıl 
J İntihap 

Müntahipler - Müntehaplar 

MADDE 11. — Karye meclisi âzası münta
hipler tarafından doğrudan doğruya intihab-
ohımır. 
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MADDE 12. — Müntahibolabilmek için şe
raiti âtiye lâzımdır. 

1. Karye ahalisinden olmak veya altı ay-
danberi karye dâhilinde mukim ve karye si
cili nüfusunda mukayyet bulunmak. 

2. Yirmi bir yaşını ikmal etmiş bulun
mak. 

3. Cinayetle mahkûm ve mahcur olmamak. 

MADDE 13. — Karye meclisi âzalığma in-
tihabolunabilmek için şeraiti ânifeden başka 
şeraiti âtiye de lâzımdır. 

1. Yirmi beş yaşını ikmal etmiş olmak 
(tahsili iptidaiyi ikmal etmiş olanlardan yirmi 
bir yaşını itmam edenler âzalığa intihaboluna-
bilMer) 

2. Muhilli şeref ve hasiyet bir fiilden do
layı cünha ile mahkûm olmamak. 

3. Köyün hayatı umumiyesinde fiilen dâ
hil ve alâkadar bulunmak. 

MADDE 14. — Dairei memuriyetleri dâhi
linde Hükümet ve vilâyet memurları ve kary? 
bütçesinden maaş alan memurin ve müstahde
min karye meclis âzalığma iııtihabolunamaz. 
Kezalik karye mültezim ve mütaahhitleri ay
nı karye dâhilinde âzalığa intihabedilmez. 

İkinci kısım 

Karye meclis âzahğı ile kabili telif olmıyan 
hidemat, ka\rye meclisinde içtimm caiz olmıyan 
kimseler, karye meclis âzalığmdan sükûtu müs-

telzim ahval 

MADDE 15. — Mebusluk, meclis âzahğı, 
memuriyet karye âzahğı ile kabili telif değil
dir. İşbu evsafı haiz bir kimse karye meclis âza
lığma intihabolunduğu takdirde intihabat ne
ticesinin tarihi ilânından itibaren on gün müd
detle hakkı ihtiyarı haizdir. Bu müddet zar
fında hakkı ihtiyarını istimal etmezse âzah
ğı sakıt olur. 

MADDE 10. — Baba ile oğul ve biraderle
rin bir mecliste içtimai caiz değildin-. Bu su
retle içtimai caiz olmıyanlar beş karye meclis 
âzalığma intihabolundukları takdirde en ziya
de rey alan âzahk hakkını iktisabeder. Tesa-
vii âra vukuunda peder veya sinnen büyük 
olan birader tercih olunur. 

9 — 
I MADDE 17. —• Mütaaddit köylerden mü

rekkep kurada birkaç köyden intihabedilmiş 
olan âza üç gün müddetle hakkı ihtiyarı ha
izdir. Bu müddet zarfında hakkı ihtiyarım 
istimal etmezse en ziyade rey veren köyün âza
sı olur. 

MADDE 18. — Cinayet, muhilli şeref ve 
haysiyet bir fiilden dolayı cünha ile mahkû
miyet ve diğer bir karyeye sureti katîyede hak
li mekân, âzahk ile kabili telif ve içtima ol
mıyan ahvalden birinin kabul ve ifası âzalık-

I tan sukutu müstelzimdir. Iskat keyfiyeti Mec
lisi Idarei Kaza karariyle icra olunur. 

Üçüncü kısım 

Muamelâtı intihabiye 

MADDE 19. —• İntihap senesi mayısının 
birinci günü bilûmum karyelerde intihap cet

ve l l e r in in tanzimine mübaşeret olunur. İnti
hap cetvelleri karye müdürü tarafından tan
zim ettirilir. Mütaaddit köylerden mürekkep 

I kurada her köye ait intihap cetvelleri ayrı 
ayrı tetibolunur. İşbu cetvellerin nihayet bir 
ay zarfında tanzim ve ikamli lâzımdır. 

MADDE 20. — İntihap cetvellerinin ihtiva 
.ettiği mevat berveçhi âtidir. 

1. Hakkı intihabı haiz olanların isim ve 
şöhretleri. 

2. Sanatları. 
3. Sinleri. 
4. Okuyup yazmak bilip bilmediği ve bir 

mektepten mezunsa o mektebin ismi, derecesi. 
5. Mahalli ikametleri. 

MADDE 21. — İntihap cetvellerinin hita
mı tanziminde ziri karye müdürü ile kâtibi ta
rafından bittasdik bir sureti Haziranın on be-

I sine kadar merkezi kazaya irsal ile meclisi 
i idareye tevdi ve bir sureti de köylerde, cami, 
I kilise, mektep ve karye dairesi kapıları gibi 

umumun görebileceği mahallere talik olunur. 

MADDE 22. — İlk intihapta karye muhtar 
heyeti ihtiyariyesi ve intihabatı sairede karye 
müdürü ve idare heyeti intihabiye vazifesini 
ve karye kâtip veya muallimi veya karye mün-
tehipleri meyanmda okur - yazar olanlardan 

I biri vazifei kitabeti ifa eyler. 
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MADDE 23. — İntihap cetvelleri Haziranın 

yiraıi beşine kadar on gün müddetle muallâk 
kalır. Bu müddet zarfında hakkı intihabı 
lıaiz olan her şahıs gerek kendi isminin cet
vellerde mukayyet olmamasına gerek hakkı 
intihabı haiz olmıyan bir kimsenin cetvellere 
ithal edilmiş olmasına yahut cetvel müncle-
recatmda gördüğü diğer bir noksan veya 
hatâdan dolayı heyeti intihabiyeye itiraz et
mek hakkını haizdir. Bu müddet mürurundan 
sonra vukubulacak itirazat mesnıu olmaz. 

MADDE 24. — Heyeti intihabiye itirazatı 
vakıayı tarihi müracaatten itibaren beş gün 
içinde bittetklk karar itasına mecburdur. Cet
vellerde tashih at icrası lâzımgeldiği halde 
icabı ifa. ve kazaya derhal malûmat ita olu
nur. ' 

.MADDE 25. — Heyeti intiha biyenin kara
rma razı olmrvan on gün içinde kaza meclisi 
idaresine istin af en müracaat edebilirler. Mec
lisi idare tarihi, müracatten itibaren on 
zarfında bir karar vermeye ve'işbu kararı 
karye raüdiriyetine tebliğ etmeye mecburdur. 
Meclisi idarenin bu baptaki kararı katidir. 

Dördüncü kısım 

Azan m miktarı : tniİhabatrn zaman ve sureti 
icrası 

MADDE 26. — Karye meclisi umumisi : 
Nüfusu 250 yi tecavüz etmiyen kurada 11 

w 
gün 

» 251 ile 500 arasındaki kurada 
» 501 ile 1000 arasındaki kurada 
» 1001 ile 2001 arasındaki kurada 
» 2001 ile 3000 arasındaki kurada 
» 3000 den fazla kurada 

azadan terekkübeder. 

15 
17 
19 
2i 

MADDE 27. — Mütaaddit köylerden mürek
kep kurada intihabolunacak âza karyeyi teş
kil eden köylerin nüfusları nispetinde beyin
lerinde taksim olunur. 

MADDE 28. — Intihabbata ıımumeıı Ağus
tosun birinci günü mübaşeret olunur. 
"Valiler intihabatı vakti muayyeninde icra ettir
meye mecburdur. 

MADDE 29. — İntihabat karye dairesinde 
heyeti intihabiye marifetiyle icra. olunur ve ni

hayet üç gün devam eder. Mütaaddit köylerden 
mürekkebolan kurada her köy için karye mer
kezinden ayrı ayrı intihap yapılır ve her köyün 
intihabat için hangi köy karye merkezine gele
ceği heyeti intihabiyece evvelden tâyin edilir. 

MADDE 30. — Bir köyün ahalisi diğer kö
yün intihabatma iştirak edemez. Ancak karye 
ahalisinden biri karye dâhilinde bulunan diğer 
köylerden de intihabolunabilir. 

MADDE 31. — İntihabatta âza adedine mü
savi namzet dahi intihabolunur. Namzetlerin 
intihap sandığı ayrıdır. 

MADDE 32. — Müntahipler a m ı ettikleri 
takdirde intihap esnasında heyeti intihabiye nez-
dinde iki vekil bulundurabilirler. Şu kadar ki, 
işbu vekillerin lâakal on müntahip tarafından 
tevkil edilmiş olması lâzımdır. 

MADDE 33. — Rey puslaları kesbi katiyet 
eden intihap cetveli mucibince karye dâhilinde 
ne kadar müntahip varsa o miktarın iki misli 
olmak üzere heyeti intihabiyece ihzar ve heyet 
mührüylc tahtim olunarak intihabata bağlıya
cağı sırada müntahiplere ikişer ikişer tevzi olu
nur. Müntahiplerden okuyup yazmak bilmiyen
ler rey puslalarını istedikleri kimselere yazdır
maya hakları vardır. 

MADDE 34. — Rey puslalarınm tevziini mii-
taakıp intihap cetvelleri heyeti intihabiyece 
müntahipler tarafından tâyin olunan vekiller 
varsa bunların muvacehesinde küşadedilerek 
içinde hiçbir şey mevcudolmadığı anlaşıldıktan 
sonra kapatılıp kilitlenerek dört tarafından si
cimle bağlanıp lâakal üç mahallinden heyeti in
tihabiye reisi ve âzası ve arzu ederlerse münta
hip vekilleri tarafından bittahtinvbir masa üze
rine vaz'olunur. İntihap sandıklarının başka baş
ka anahtar ile açılır iki kilidi bulunur. İntihap 
esnasında işbu anahtarlardan biri reis nezdinde 
diğeri azadan en müsinninde muhafaza olunur. 

MADDE 35. — Maddei ânifede beyan olu
nan muamelâtın hitamında müntahipler intihap 
sandığının bulunduğu mahalle kabul edilerek 
hüviyetleri heyeti intihabiye tarafından bittah-
kik intihap cetvelindeki isimleri hizasına bir işa
ret vazedildikten sonra rey puslalarını sandık
lara atmalarına müsaade olunur. Her müntahip 
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hakkı intihabını bizzat istimale mecbur olup 
yerine diğer birini tevkil ve ikame edemez. 

Beşinci kısım 

Reylerin tadat ve tasnifi 

MADDE 36. — Rey itası muamelesinin hita
mında derhal tadat ve tasnif muamelesine ipti-
dar olunur, işbu muamelenin bilâ fasıla icra ve 
ikmâli lâzımdır. 

MADDE 37. —- Tadat ve tasnif muamelesine 
vekiller dahi iştirak ederler. Vekil tâyin edil-
memişse heyeti intihabiye reisi tarafından oku
yup yazmaya muktedir muntahiplerden iki kişi 
bittefrik heyete kabul olunur. Bunlar huzurun
da intihap sandıkları birer birer kuşat ve içle
rinde zuhur eden rey puslaları ayrı ayrı tadad-
olunarak rey alan isimler bir zabıt varakasına 
kayıt ve kimlerin ne kadar rey almış oldukları 
bilhesap tasrih ve işim varakanın ziri heyet 
tarafından tasdik olunur. 

MADDE 38. — Âtide tadadolunan rey pus
laları keenlemyekün hükmündedir. 

1. Heyeti intihabiye tarafından tevzi olu
nan rey puslalarmın gayrı olanlar. 

2. Hiçbir ismi havi olmıyanlar. 
3. Havi olduğu esami okunmıyacak derece

de olanlar, 
4. Intibabolunmak hakkını haiz olmıyan 

kimselerin esamisini muhtevi bulunanlar (o ze
vata münhasır olmak üzere) 

5. întihabolunan kimselerin hüviyetini mu-
tazammm olmıyanlar (yalnız o zevata münhasır 
olmak üzere) 

6. Derununda adedi muayyenden fazla esa
mi muharrer bulunanlar; (Baştan itibaren ade
di muayyenden sonraki isimleri tayyedilmek 
üzere) 

MADDE 39. — Tadat ve tasnif muamelesi
nin hitamında bir zabıtname tanzim olunur, tş-
bu zabıtname mevaddı âtiyeyi ihtiva eder 

1. Yevm ve mahallî intihap. 
2. Heyeti intihabiye âzasiyle vekillerin ve

ya tadat ve tasnif muamelesine iştirak eden 
müntahiplerin isim ve şöhretleri. 

3. İntihap cetvelinde mukayyedolan mün
tahiplerin miktarı. 

4. Rey veren müntahiplerin miktari, 
5. Müntahiplere tevzi olunan, intihap san

dıklarına atılan ve sandıklarda zuhur eden ve 
keenlemyekün addolunan puslalarm miktarı. 

6. Rey alanların isim ve şöhretleriyle ka
zandıkları reylerin miktarı. 

MADDE 40. — İntihap zabıtnamesi heyeti 
intihabiye reis ve âzasiyle tadat ve tasnif mua
melesine iştirak eden vekil veya müntahipler 
tarafından tasdik ve intihaba esas ittihaz olu
nan intihap cetvelinin bir sureti aynen bir def
teri mahsusa kaydedildikten sonı*a intihaba mü-
taallik evrak ile birlikte kazaya irsal ve^kay-
makam tarafından da derhal meclisi idarei ka
zaya tevdi olunur. Evrakı intihabiyeye ve kar
yenin nüfusuna nazaran âzalığa ve namzetliğe 
intihabedilmiş olanların esamisi meclisi idarece 
defteri mahsusuna kaydedilir ve keyfiyet nahi
ye müdiriyeti vesatatıle karye müdiriyetine bil
dirilerek ahaliye ilân olunur. 

MADDE 41. — Hangi intihabın keenlemye
kün olduğu meclisi idarei kazaca tâyin olunur. 

Altıncı kısım 

Ahkâmı cezaiye 

MADDE 42. — Nüfuzu memuriyetlerinden 
istifade ile şunun, bunun intihabı için bizzat ve 
bilvasıta müntahipleri teşvik veya tehdideden 
memurin memurivetlerinden azlolunmakla bera-
ber üç aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

MADDE 43. — Kanunen hakkı intihabı haiz 
olan bir kimseyi o haktan mahrum etmek yahut 
hakkı intihabı haiz olmıyan bir kimseyi o hakka 
nail eylemek maksadiyle intihap cetvelleriyle di
ğer vesaiki sirkat, ihbar veya imha edenler üç 
aydan ekal olmamak üzere hapsolunur. 

MADDE 44. — Yevmi intihapta muayyen 
saatte bir sebebi meşrua müstenidolmaksızm va
zifesi başına gelmiyen veya geldikten sonra bi-
lâsebep ifayi vazifeden imtina eden heyeti inti
habiye reis ve âzası beş liradan on beş liraya 
kadar cezayi nakdîye mahkûm olurlar. 

MADDE 45. — Sahte bir isim veya sıfat 
takınarak yahut kanunen bildirilmesi lâzımge-
len ve hakkı intihabın sukutunu icabeden bâzı 
ahvali ketmederek kendisini intihap defterine 
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yazdırmaya yahut mükerrer kaydettirmeye cü
ret edenler bir aydan altı aya kadar hapse mah
kûm olurlar. 

MADDE 46. — Müntahiplerden bir veya 
birkaçını para hediye ve saire ile itma ve ikna 
ederek kendilerine yahut arzu ettikleri diğer 
bir kimseye rey vermeye yahut diğerlerini rey 
vermekten istinkâf etmeye sevk edenler bîr ay
dan altı aya kadar hapse mahkûm olurlar. Bu 
gibi teklifatı kabul ve icra edenler dahi aynı ce
zaya duçar olurlar. 

MADDE 47. — Esnayi intihapta rey pusla -
larmı gasp ve sirkat, teksir ve tebdil veya bun
ların mündereeatmı tahrif edenler altı aydan 
ekal olmamak üzere hapse mahkûm olurlar. 

MADDE 48. — îşbu kanunda beyan olunan 
efal ve harakâta mütaallik cezalar intihabın tas
dik veya feshedilmiş olması nazarı dikkate alın
maksızın hükmolunur. Efali mezkûre teşebbüs 
derecesinde'kaldığı halde cezalar nısıf derecesi
ne tenzil olunur. 

MADDE 49. — Esnayi intihapta vukuage-
lip işbu kanunda beyan ve tasrih olunmıyan ce-
raim Ceza Kanunu ahkâmına tâbidir. 

MADDE 50. — Mevaddı mütekaddimede be
yan olunan ceraime ait dâvalar sulh mahkeme
sinde; sulh mahkemesi olmıyan mahallerde kaza 
bidayet mahkemesinde sulh hâkimlerine dair olan 
kanun mucibince hal ve faslolunur. Bu kabîl 
deavi alâkadar olanların yahut heyeti intihabi-
yenin şikâyet ve müracaatı üzerine müddeiumu
mi tarafından ikame olunur. 

. MADDE 51. — Bu kabîl dâvaların intihabın 
icra ve ikmalinden itibaren nihayet altı ay zar
fında ikamesi meşruttur. Hakkı intihaba müta
allik bilûmum müstediyat ile deavi her türlü 
hare ve rüsum ve damga pulundan müstesnadır. 

Yedinci kısıni 

Mevaddı muvakkate 

MADDE 52. — îlk intihabata mütaallik in
tihabat cetvelleri ve karyelerin muhtevi olduk
ları köylerin miktarı nüfusu, nüfus idaresindeki 
kuyudat esas ittihaz edilerek kazaca tanzim ve 
ziri kaymakamla nüfus memuru tarafından tas
dik edilecektir. 

MADDE 53. — İlk intihabatta heyeti intiha-
biyeye kaymakam tarafından tâyin olunacak me
muru mahsus riyaset edecektir. 

Üçüncü fasıl 

Karyelerin vazaifi 

MADDE 54. — Karyelerin vazaifi berveçhi 
âtidir. 

1. Bir karye dairesi tedariki karye daire
lerinin yeniden inşası lâzımgeldiği takdirde bun
ların devletçe kabul olunan plân ve resim muci
bince vücuda getirilmesi mecburidir. 

2. Tedrisatı iptidaiye kanununa tevfikan 
mekâtibi iptidaiye tesis ile maarifi iptidaiyenin 
neşir ve tamimi, mektebin müeeddeden inşası lâ
zımgeldiği takdirde devletçe kabul olunan plân 
ve resim mucibince vücuda getirilmesi mecburi
dir. 

3. Karye dâhilinde huzur ve intizamın ve 
emniyet ve selâmetin temini. 

4. Sıhhati umumiyenin muhafazası ve em
razı sâriyenin men'i sirayeti için iktiza eden te-
dabirin ittihazı. 

5. Çarşı ve pazar bulunan mahallerde mu
hilli sıhhat mekûlâtm ve hasta ve zayıf hayvan 
lühumunun men'i füruhtu, ekmeğin pişkin ve 
temiz olmasına ihtimam olunması. 

C>. Sokaklar ile meydanların veya pazar ma
hallerinin peyderpey kaldırımla tefrişi. 

7. Tanzim olunacak kanunu mahsus muci
bince iştiraki mesai ve mükellefiyeti bedeniye su
retiyle havayi ifsat eden su birikintilerinin ve 
küçük bataklıkların kututulması, su mecralarının 
tathiri ve setler inşası, şürbe salilı suların kar
yeye isalesi, dere ve yol kenarlarına ağaçlar dik-
tirilmesi, mevcut çeşmelerin ve kuyuların hüsnü 
halde muhafazası. 

8. Kanunu mahsusuna tevfikan karye yolla
rının ıslahı ve karyeleri yekdiğerine veya iskele 
ve istasyon ve turku umumiye ve vilâyat yolla
rına vasleyliyen yolların mükellefiyeti bedeniye 
usulü ile alâkadar ahaliye inşa ve tamir ettiril
mesi. 

9. — Hayvanatı ehliyenin ıslahı cinsi için iyi 
cinsinden boğa, aygır, teke ve koç tedariki. 

10. — Hayvanatın emrazdan temini mahfu-
ziyeti ve emrazı sâriyei hayvaniyenin men'i si
rayeti için tedabiri fenniye'ittihazı. 
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11- — Menkul ve gayrimenkul bilcümle kar
ye emvalinin hüsnü muhafazası. 

12. — Karye tarlalariyle bahçe ve bostanla
rının temini İskası için icabeden ameliyatın alâ
kadar köylülere derecei istifadelerine göre mü
kellefiyeti bedeniye suretiyle ifa ettirilmesi ve 
karye ahalisinin umumuna veya bir kısmına ait 
suların âdilâne tevzii, 

13. — Yetim ve metruk çocukların ve mec
nunların toplattırılması ve kaza ve vilâyet mer
kezlerine sevkleriyle vilâyet müesseselerinin tah
tı himayesine tevdii,, 

14. — Kabristanın hüsnü muhafazası ve ica-
bederse mahallî ahara nakli, 

15. — Çarşı ve pazarı olan kufayi cesimede 
Belediye Kanunu ile şehirlere mevdu vazaifin 
icabı hale göre ifası, 

16. — Karye vazaifini icra için icabeden 
memurinin isthdamı, 

17. — Devletçe Kavanin ile karye vazaifi 
meyanma ithal edilecek hususatı sairenin temi
ni icrası, 

MADDE 55. — Maddei mütekaddimedeki hu-
susatm sureti tatbikıyesi tanzim olunacak ni
zamnamelerle tavzih olunacaktır. 

MADDE 56. — Karye vazaifi mey anında ta-
dadolunan hususat için bedenen ifayı mükellefi
yet etmiyenler mukarrer olan eyyamı mesainin 
adedine göre yevmiye ita eylemekle mükellef tu
tulur, yevmiyenin miktarı karye meclisince tak
dir olunur, işbu bedelât hangi husus için istifa 
edilmiş ise münhasıran o hususa sarf olunur, 
her mükellef kazma, kürek ve balta gibi alâtı 
birlikte getirir. 

Dördüncü fasıl 

Karye meclisleri - Karye müdür muavinleri 
Karye hatipleri 

MADDE 57. — Karye heyeti karye meclisi 
ile müdür muavinlerinden ve müdür vekilleriy-
le kâtipden ibarettir. 

MADDE 58. — Heyeti idaresi, müdür ile mu
avinlerinden ve karye meclisince intihaboluna-
cak iki âza ile kâtipten mürekkeptir. 

MADDE 59. — Karye meclisi senede iki 
defa içtima eder. Içtimalar Mayıs, Kânunuevvel 
aylarında vâki olur. Birinci içtima bir, ikinci 
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içtima 3 hafta devam eder. Bu müddet sülüsa-
nı ekseriyetle kabili temdittir. Meclisin işi kal
madığına Meclisçe karar verilirse iş bu müd
detin hitamından evvel de içtimaa nihayet veri
lir. Meclis Mayıs içtimaında senei sabıkanın he
sabı katisini rüyet ve Kânunevvel içtimaında 
ise bütçenin tanzimi ile iştigal eder. Maamafilı 
her iki içtimada diğer mesail de müzakere olu
nur. 

MADDE 60. — Karye meclis azasını gününü 
tâyin ederek akdi içtimaa davet eylemek mü
dürün vazifesidir. Yevmi içtima lâakal üç gün 
evvel ihbar edilmek iktiza eder. 

MADDE 61. — Bâzı mevaddı mühimmenin 
müzakeresi zımnında kaymakam veya nahiye 
veya karye müdürü tarafından gösterilen lü
zum veya azayı meclisin sülüsanı tarafından 
vâki olan talep üzerine müdürün davetiyle 
meclis sureti fevkalâdede içtima ve işbu içtima
da münhasıran sebebi davet olan mevat ile iş
tigal eder. 

Müdür, yevm ve esbabı içtimai lâakal üç gün 
evvel kaymakama bildirir. 

MADDE 62. — Müdür meclise riyaset ve 
müzakeratı karye ve belediye meclislerinin usu
lü müzakereleri hakkındaki nizamname muci
bince idare eder. Müdürün gaybubeti takdirin
de vazifei riyaset muavin tarafından ifa olu
nur. Muavin de bulunmadığı takdirde meclise bir 
reisi muvakkat intihabedilir. 

MADDE 63. — Meclisde azayı mürettebenin 
nısfından ziyadesi hazır bulunmadıkça icrayı 
müzakere edilemez. Ancak birinci defa lüzumu 
kadar âza icabet etmediği halde tahriren vâki 
olacak ikinci davet üzerine içtima eden azanın 
miktarına bakılmıyarak müzakerat icra olunur. 

MADDE 64. — Meclisde azadan birinin şah
sına ve ailesine veya şürekâsına ve akrabasından 
birine (peder, valide, ecdat, evlât, ahfat, bi
rader,' hemşire, zevce, kapınpeder, kayınvalide 
kayınbirader, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, 
enişte, bacanak) a mütaallik bir mesele müzake
re edildiği esnada alâkadar âza müzakârata işti
rak edemez. 

MADDE 65. — Karye müdürü karye idare
sine aidolup kendisine taallûk eden hesabatm es-
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nayi tetkikinde mevkii riyasetten çekilir ve aza
dan biıi muvakkaten riyasete intihabolunur. 

Müdür mecliste hazır bulunarak izahat vere
bilir ise de rey verilirken çekilmesi lâzımdır. 

MADDE 66. — Reyler aleni verilir. Yalnız 
intihabat reyi hafi ile olur. Azayı mevcudenin 
ekseriyeti mutlakasiyİe ittihazı karar olunur. Te-
savii âra vukuunda reisin bulunduğu taraf ter
cih olunur. 

Reis en sonda rey verir. Ancak şahsa mütaal-
lik mesailden bahsolunduğu vakit meclisin kara
rı, üzerine müzakârat hafiyen cereyan edebilir. 

MADDE 67. — Karye meclisi müdür tarafın
dan tevdi veya azadan biri tarafından teklif olu
nup da meclisin ekseriyeti tarafından kabul edi
len hususatı müzakere e'der. 

MADDE (Î8. — Her içtima iyin bir zabıtna
me tanzim olunur. İşbu zabıtnameye kararlar 
ıııüzakâratın aksamı esasiyesi, içtima tarihi, aza
dan mecliste hazır bulunanların bulunınıyanlarm 
ve teklifin leh ve aleyhinde rey verenlerin esa
misi dercedilir. Zabıtname içtimai âtide kıraat 
olunarak hakikate mutabık görüldüğü takdirde 
o içtimada hazır bulunan âza tarafından imza ve
ya talıtim olunur. 

MADDE 69. — Her içtimain nihayetinde iç
tima âtide ne gibi mevat müzakere edileceği aza
ya bildirilir. 

MADDE 70. — Bizzat kaymakam veya nahi
ye müdürü veya göndereceklerini memurini mah
susa meclis müzekâratında hazır bulunabilir. Fa
kat rey veremez. 

MADDE 71. — Karye kâtibi mecliste hazır 
bulunarak vazifei kitabeti ifa ve indelicap mü
zakere olunan mevat hakkında izahat ita eder. 
Fakat reye iştirak edemez. 

MADDE 72. — Mekteplere, umuru sıhhiyeye 
ve hususatı saireye dair mesail müzakere edildi
ği vakit muallem tabib, sıhhiye memuru ve ica-
beden diğer alâkadar memurin meclise davet ve 
izahat ve mütalâatı istima olunur. 

MADDE 73. — Zabıtnameler lale]) vukuun
da herkese irae olunur. Ancak hafiyen cereyan 
eden müzakeratı hâvi /ahitnameler meselesi ne-
ticeleninceye kadar kimseye irae olunamaz. 

MADDE 74. — Zabitnamelerin birer hulâsa
sı karye binası kapısına talik olunur. 

MADDE 75. — Karye meclisleri azasının 
müddeti hizmetleri iki senedir. İşbu müddet bi
rinci içtimai âdinin ilk gününden iptidai* eder, 
çıkan âza tekrar intihabolunabilir. 

MADDE 76. — Karye meclis âzası karye 
bütçesinden hiçbir nam ile muhassasat almıya-
rak ve fahriyen ifayı vazife ederler. 

MADDE 77. — Azadan biri esbabı meşrua 
irae etmeksizin birbirini velyeden üç davete 
icabet etmezse karye meclisinin »karariyle beş 
yüz kuruşa kadar cezayı nakdîye mahkûm olu
nur ve bundan sonra yine devam etmezse müs
tafi ad ve ilân olunur. 

MADDE 78. — Meclis âzası ihtiyarlık, ma
luliyet, Devlet memuriyetine tâyin olunmak ve 
mebuLS olmak gibi esbabı makbuleye müstenidol-
mıyarak istifa edemez, ederse meclisin takdirine 
arz olunur, ret takdirinde hizmete mecburdur. 
Bu mecburiyete rağmen içtimai arda bulunmıyan 
azadan her gaybubet ettiği içtima, için meclis 
karariyle yüz kuruş cezayı nakdi alınır. 

MADDE 79. — Karye meclisi azasının nısfı 
ve daha fazlası istifa eder veya bir sebebi kanuni 
ile âzalıktan sakıt olursa ve namzetler buluna-
maroasından dolayı ikmal suretiyle azayı meclis 
sınıfından fazla bir miktara iblâğ olunamazsa 
keyfiyet kaymakam tarafından vilâyete bildirilir. 
Vilâyetin iş'arı üzerine meclis münfesih olur. 

MADDE 80. -~ Karye meclisi vazaifi asliye
sinden inhiraf veya suiniyetle karye menafimi 
ihlâl eder veyahut ef'al ve harekâtı ile asayişi 
umumiye halel vermesi melhuz' bulunursa kay
makamın müdellel işarı üzerine vilâyetçe key
fiyet esbabı mucibesiyle beraber müfettişi umu
miliğe bildirilir ve oradan vukubulacak işar üze
rine meclis fesholunuı, vali lüzumu âcil görürse 
muvakkaten meclisi tatil eder ve derhal müfetti
şi umumiliğe malûmat verir, tatil müddeti bir 
avı tecavüz edemez. 

MADDE' 81. — Fesih tarihinden 
derhal venideıı intihabat icra olunur. 

itibaren 

MADDE 82. — Karye meclisinin feshi üzeri
ne yeniden intihabolunan meclis müddeti baki
yeyi ikmal eder. 
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MADDE 83. — tııhilâl vukuunda eski âza 
hangi köyden müntebap ise o köyden en ziya
de rey alan namzet onun yerine geçer ve müd
deti bakiyeyi ikmal eder. 

MADDE 84. — Meclisin feshi halinde ve dev-
rei içtimaiyenin hitamında müdür ve muavin 
ve müdür vekilleri yeni meclis içtima edinceye 
kadar vazifelerini vekâleten ifa eder. 

MADDE 85. — Karyenin idaresi karye mü
dürleri ile heyeti idareye muhavveldir. 

MADDE 86. — Müdür muavini yalnız müdü
rün kendi nezaret ve mesuliyeti altında tâyin 
eylediği hususatı temşiyet eder. Ancak müdür 
gaybubet eder veya eli işten çektirilir veyahut 
kanunen azledilirse, müdür vekili olur ve mü
düre ait vazaifin kâf fesini salâhiyeti tamme ile 
ifa eder. 

MADDE 87. — Karye kâtibi meclisin zabıt
namelerini tanzim, karyenin umuru hesabiye ve 
tahririyesini ifa ve bütçe ve hesabı katiyi tertip. 
ihzar ve defterleri, dosyaları, ve evra'kı saireyi 
muhafaza eder ve kanunen, nizam en kendisine 
muhavvel hususatı saireyi icra -eder. 

Beşinci Fasıl 

Karye meclisleriniîi salâhiyetleri ve 
vazifeleri 

MADDE 88. — Karye meclisi ifası müdüre 
ait umurdan maada bilcümle hususatı tetkik ve 
müzakere eder. 

MADDE 89. — Meclis kararlarını havi zabıt
namelerinin birer sureti on gün zarfında nahi
ye müdürü vesatatiyle kaymakama gönderilir. 
Kaymakam vusul tarihini mübeyyin bir makbuz 
irsal eder. 

MADDE 9ü. — Âdi ve fevkalâde içtimaa! 
haricinde veya salâhiyet 'hilâfında veyahut ka-
vanin ve nizamata mugayir olarak karye mec
lisince ittihaz edilen mukarrerat keenlemyekün 
dür. Nahiye, müdürünün veya alâkadaranmm 
müracaata üzerine ikaza meclisi idaresi her za
manda işbu mukarreratın keenlemyekün oldu
ğuna hükmeder. İtiraz vukuunda keyfiyet vilâ
yet encümeninde sureti kafiyede hallolunur. 

MADDE 9.1. — 64 ncü maddede beyan ol
duğu veçhile azadan biri doğrudan doğruya ve-
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yahut dolayısiyle alâkadar olduğu mesail hak
kındaki mukarrerata iştirak eylerse hu kabil 
kararlar fesholunabilir. Kaymakam meclisi ida-
rei kaza karariyle makbuz tarihinden itibaren 
otuz gün zarfında kararın mefsuhiyetme hük
meder ve keyfiyeti 'karyeye bildirir. Alâkada-
randan ve mükellefinden biri tarafından kara
rın mefsuhiyeti talebolunabilir. Ancak bu ta
lep kararı mezkûrun tarihi ilânından itibaren 
on beş. gün zarfında vâki olmalıdır. On beş gün 
zarfında mefsuhiyet hakkında talep vâki olma
mış ise, kaymakam !kararı mezkûre muhalif ol
madığını beyan ile iade edebilir. 

MADDE 92. — Kaza meclisi idaresinin fe
sih ve iptal hakkındaki kararlarına karşı mec
lis veya alâkadar olanlar tarihi tebliğinden iti
baren on gün zarfında vilâyet encümenine mü-
racatle itiraz edebilirler. Encümenin bu -baptald 
kararı katidir. 

MADDE 93. — Karye meclisinin hususatı 
âtiyeye dair mukarreratı vilâyet encümenince 
tasvibedildikten sonra meriyüliera olur. 

1. Istikrazat ve meııafii umuma ait imtiya
za! mukavelenameleri (Senesi içinde tesviye 
olunmak üzere karye meclisleri karariyle avans
lar akdolunabilir.) 

2. İki seneden fazla müddetle akdedilen icar 
ve isticar mukavelâtı. 

3. Tamirat müstesna olmak üzere bilûmum 
inşaata mütaallik keşifname plân ve resimlerin 
encümence tasdik ve tasvibi lâzımdır. 

4. Sokakların ve umumi meydanların tan
zim ve tevsii, teııezzüh mahalleliyle umumi bah
çeler, panayır ve koşu mahalleri vücuda getiril
mesi veya bunların lâğvedilmesi. 

5. Kıymeti on bin kuruştan fazla olan akaa-
ratın beyi ve ferağı veya mübadelesi veya vefaen 
beyi ve ferağı. 

6. Meııafii umumiyeye mahsus olan emvali 
karyeden birinin ciheti tahsisinin değiştirilmesi. 

7. Bütçesi. 
8. Sâl muhasebesi. 
9. Tahsisatı mıınzamma veya bütçede tadi-

[ lâtı saire. 
10. Karyeye ait dâvaların sulhan veya hük

men tesviyesi. 
I 11. İvaz mukabilinde vukubulan teberruat. 
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MADDE 94. — Maddei mütekaddimede be
yan olunan kararlar makbuz tarihinden itibaren 
kırk beş gün zarfında encümen karariyle bittas-
vip iade veya tadil olunmalıdır. 

Aksi takdirde karye mukarreratı mezkûrenin 
tatbikatına iptidar olunabilir. 

MADDE 95. — Tadil kararma karye meclisi 
müfettişi umumiliğe ınüracaatle itiraz edebilir. 
Müfettişi umuminin bu baptaki kararı katidir. 

MADDE 96. — 93 ncü maddede beyan olu
nan mukarrerattan maada diğer bilcümle karar
lar muhtacı tasvip değildir. 

MADDE 97. — Kanunen ve nizamen muay
yen olan hususat veya memurini idarenin taleb-
eylediği mevat hakkında karye meclisleri rey ve 
mütalâalarını beyan etmeye mecburdurlar. 

MADDE 98. — Karye meclisleri mahza 
menafii mahalliyeye taallûk eden işler için de-
vairi devlet nezdiııde temenniyat ve müstediyat
ta bulunabilirler. Siyasiyat hakkında beyanı ef
kâr ve mütalâat edemezler. 

MADDE 99. — Bir taraftan teklif olunan 
mevat ve mesaili hakkında tetkik ve mütalâala
rını beyan etmek üzere karye meclisince intihab-
edilmiş birkaç azadan mürekkep komisyonlar teş
kil olunabilir. îşbu komisyonlar fâsılai içtimai-
yede karye müdürünün tahtı riyasetinde inikad-
ederek mevaddı muayyene hakkında icrayı tet-
kikat eder ve neticei tetkikat ve müzakeratını 
tahriren karye meclisine arz eyler. 

Altıncı fasıl 

Mücavir karyelerin bâzı hususat için tevhidi 
masarif ve mesai etmeleri 

MADDE 100. — İki ve daha ziyade karye 
meclisi müessesatı hayriye ve sıhhiye vücuda ge
tirmek iskelelere, istasyonlara ve sair merakizi 
ticariyeye musil olan ve müştereken istifade olu
nan yolları inşa etmek, müşterek dereleri tathir 
ve bataklıkları teybis eylemek, amali ziraat ve 
sanayii muhtelife ve leylî iptidai mektepleri aç
mak, tabip, baytar, kondoktor istihdam etmek, 
alâtı ziraiye iştira ve damızlık boğa, aygır teda
rik eylemek gibi hususat için encümeni vilâyetin 
tasvibiyle akdi müşareket edebilirler. 

MADDE 101. — Maddei anifede bahsolunan 
hususatm ifası için karye meclislerince reyi hafi 
ile müntehap ikişer azadan mürekkep bir komis
yon teşekkül eder. işbu komisyon kaymakamın 
davetiyle kura meclislerinin Kânunuevvel içti-
mamdan evvel merkezî kazada içtima ve kayma
kamın veya tevkil eylediği zatın tahtı riyasetin
de inikadederek muayyen olan hususatı müşte
reke için icabı masariften her karyenin tesviye 
edeceği miktarı karyelerin derecei istifadelerine 
göre takdir ve eyyam mesaiyi tâyin eder. Her 
karyeye isabet eden hisse o karyenin masarifi za-
ruriyesinc dâhildir. Aynı zamanda komisyon in
şaata ne suretle nezaret ve vücuda getirilecek 
müessesatın kimler tarafından ne yolda idare 
olunacağına dair de karar verir, icabeden memu
rini tâyin eder ve mukarreratmı alâkadar karye 
meclislerine tebliğ eyler. 

MADDE 102. — Komisyon karye meclisleri 
gibi icrayı müzakerat ve ekseriyeti âra ile ittiha
zı karar eyler. Karye meclisleri mukarreratı hak
kında beşinci fasılda beyan olunan ahkâmı mua
melât komisyon kararları hakkında da caridir. 

MADDE 103. — Karye meclisleri Muhtelit 
Komisyon mukarreratına tarihi tebliğinden itiba
ren on beş gün zarfında vilâyete müracaatle iti
raz edebilir. Vilâyet dahi encümeni vilâyet kara
rını itirazname tarihinden itibaren on beş gün 
içinde tebliğ etmeye mecburdur. Encümeni vilâ
yetin kararı katidir. 

MADDE 104. — Komisyonda inhilâl vukubu-
lursa yerine diğer âza intihabolunur. Ve karye 
meclisi teceddüdettikçe komisyon âzası yeniden 
intihabolunur. infisah halinde yalnız münfesih 
meclisten yeniden âza intihabolunur. Eski âza 
yeni âza tâyin olununcaya kadar vazifelerine de
vam ederler. 

MADDE 105. — Kaymakam veya nakliye mü
dürü komisyon kararlarını mevkii tatbika vaz'-
eyler. inşaata dair lâzımgelen mukaveleleri tan
zim ve müşterek bütçe dâhilinde sarfiyatı icra 
eder. Komisyonun usulü muhasebesi karye usulü 
muhasebesinin aynıdır. 

MADDE 106. — Komisyonun müdellel kara
rı ve encümeni vilâyetin tasvibiyle sendika mün
fesih olur ve tesviyei hesabat meselesi her karye
nin derecei iştirakine göre komisyonca hallolu-
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nur. İhtilâf vukuunda encümence kati olarak ka
rar verilir. 

Yedinci Fasıl 

Karye müdürlerinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 107. — Karye müdürü karyesinin 
reisi ve mümessili vasıtai icraiyesi ve Hükümeti 
merkeziyenin vekilidir. 

MADDE 108. — Karye müdürü Hükümeti 
merkeziyenin vekili sıfatiyle mafevk memurini 
idarenin tahtı hüküm ve emrinde idarei ıımurai-
yeye mütaallik kavanin ve nizamatı neşir ve ilân 
ve işbu kavanin ve nizamat ile kendisine muhav-
vel hususatı ifa ve emniyeti unıumiyeyi kâfil te-
dabiri evvelden ittihaz ve icra bir vaka zuhurun
da derhal tedabiri icra ve idarei umumiyeye aid-
olarak kavanin ve nizamatı mahsusa ile kendisine 
muhavvel vazaifi ifa ederler. 

MADDE 109. — Karye müdürü belediye za
bıtası vazaifi ile mükellef ve bu vazaifin icrasına 
dair mafevk memurini idarenin evamir ve teb
ligatını ifaya mecburdur. 

Karye müdürünün zabıta vazaifi ve işbu va
zaifin suveri icraiyesi bir kanunu mahsus ile tâ
yin olunacaktır. 

MADDE 110. — Karye müdürü zabıtai be
lediye ile kır zabıtasına mütaallik tedabiri âti-
yeyi icra eder. 

1. Sedleri, bentleri muhafaza, karyenin de-
recei ihtiyacına göre alât ve edevatı itfaiye te
darik ve gönüllü itfaiye takımı teşkil eder. Su
ların tuğyan etmesi, bir şeddin yıkılması, harik 
zuhur etmesi gibi mucibi harik ve tehlike hâdi-
sat karşısında karye müdürü icabı ahvale göre 
tedabiri seriayı ittihaz etmekle beraber derhal 
kaymakama ihbarı keyfiyet ve tedabiri mütteha-
ze hakkında itayı malûmat eder. 

2. Karye müdürü, sıhhati umumiyeye mü
taallik hususatı nazarı dikkat önünde tutar, sâ
ri ve salgın emrazın zuhurunu men'i için kava
nin ve nizamat Ve talimatı mahsusa ile irae edi
len tedabiri icra eder. Hastalık zuhurunda der
hal kaymakama malûmat ita eder. Mahaza has
talığın tevsiini tevkif için faideli gördüğü teda
biri muvakkateyi ittihaz edebilir. 

3. Hayvanat ve nebatatın marazdan temini 
selâmeti ve bir hastalık arız oldukta defi için 
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kanunen ve nizamen mükellef olduğu tedabiri 
icra eder. 

4. Ziraate muzır olan hayvanat ve haşara
tın veya nebatatın imhası hakkındaki kavanin 
ve nizamat ve talimat ahkâmını icra eder. 

5. Karye müdürü, bekçiler vasıtasiyle bağ, 
bahçe, tarla ve çayırlar ve alelûmum karyeler-
deki emval ve emlâki zarar ve hasardan vikaye 
ve buralara giren hayvanatın ika eylediği haşa
ratı Kanunu Cezanın 261 nci maddesini muad-
dil maddei kanuniyeye tevfikan tâyin ettirir ve 
indelicap haşarata sebebiyet verenleri cezayı 
nakdiye mahkûm eder. 

6. Köylerde zarar ika eden kurt, yabani 
domuz ve sair vahşi hayvanatın itlaf ve imhası 
için sürek avları tertibederler. 

7. Tehlike melhuz olan maili inhidam bina
ları masrafı sahiplerine aidolmak üzere yıktırır 
veya tamir ettirir. 

8. Panayır ve pazar mahallerinde ve sair 
içtima yerlerinde intizamı muhafaza ve halkın 
huzur ve rahatını selbeden ahvali bertaraf eder. 

9. Sokaklar ile meydanların ve pazar ma
hallerinin tathirat ve tanzimatma itina ve abdet-
hanelerden muzahrafatm sokaklara, meydanla
ra akmasını ve sokaklardan geçenlere zarar ve
recek veya taaffünatı mucibolacak suların pen
cerelerden sokağa dökülmesini ve çöp ve gübre 
gibi mütaaffin ve muzırrı sıhhat şeylerin sokak
lara ve meskûn mahaller kurbüne atılmasını me-
neder. Ve sokakların bâzı münasip noktalarının 
tenvir edilmesi ve sokaklardan tahta, taş, top
rak ve kerpiç gibi levazımı inşaiye ve sairenin 
kaldırılmasını temin eyler. 

10. Kahvehane, gazino, lokanta, han, ha
mam, otel ve fırınları ve kasap dükkânlarını 
pazar ve panayır yerlerini ve emsali umumi ma
halleri teftiş eder ve buralarda kavaidi sıhhye-
yi tatbik etMrir. 

11. Ekmeğin temiz ve pişkin olmasına ve 
hasta hayvan etleri satılmamasına dikkat ve 
muhilli sıhhat ıne'kûlâtm furuhtunu men'eder. 

12. Evzan ve ekyal ve mikyasatm ayarına 
dikkat eder. 

13. ölen hayvanatı masarifi sahiplerine aid
olmak üzere köyden uzak mahallerde kavanini 
sıhhiyenin tâyin eylediği derinlikte kazdırılan 
çukurlara defnettirir. 

14. Nizamnamei mahsus ahkâmına tevfikan 
ahlâka mugayir ve hissiyatı diniyeyi rencide 
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eden her türlü tiyatro, sinema sair menazırı ve 
âdabı umum iyeye mugayir ahvali men'eder. 

15. Kıptileri, falcı ve üfürükçü gibi itika-
datı bâtılayı neşreden eşhası icrayı sanattan 
men 'eder. 

MADDE 111. - - Karye müdürü karyenin 
mümessili vasıtai icraiyesi sıfatiyle vazaifi âti-
yeyi ifa eyler: 

1. Ziyamdan ve zarar ve hasarından mesul 
olduğu karye emval ve emlâkini hüsnü muha
faza ve idare ve bu bapta muktazi tedabir ve 
muamelâtı ittihaz ve ifa, her sene karyeye ait em
vali menkule müfredat cetvelini tanzim ve kar
yeye mütaallik evrak ve defatir ve senedat ve 
saireyi muhafaza eder. 

2. Karye kâtibi ile birlikte bütçeyi ihzar, 
sal muhasebesini lieclit tetkik meclise tevdi, 
karyeye ait rüsum ve varidatın ve icar ve ilti
zam bedelâtmm, vaktü zamaniyle tahsilini te
min ve tahsisat m muntazaman muhtassunlehle-
rin-e sarfını emir, Kânunuevvel ayındaki içtima-
da karye meclisince intihabedilen azadan iki 
kişinin iştirakiyle karyeye ait müzayedat ve 
münakasatı alenen icra, karye rüsum ve varida
tını talipleri uhdelerine ilzam ve ihale, karye 
için lüzum görülen taahhüdat ile karyeye müta
allik mercilerince usulünde tasdik edilmiş olan 
hususata dair akdolunan mukavelâtı imza ve tah-
tim eyler, 

3. Emaneten v%ya ihaleten karye namına 
vukubulmakta olan inşaata nezaret eder. 

4. Merciinin tasdikine iktiran etmiş olmak 
şartiyle beyi ve ferağ, mübadele, ikraz, sulh, ka
bul ve vasiyete mütaallik ukudu imza ve icra 
eder.. 

5. Karye müdürü veya vekili karye namına 
müddei ve müdoeaaleyh sıfatiyle mahakimde is
patı vücudeder. (Karye aleyhine ikamei dâva 
etmek istiyen mahkemeye müracaat etmeden lâa-
kal bir ay mukaddem ya doğrudan doğruya veya
hut kaza kaymakamı vasıtasiyle karye müdürüne 
ihbarı keyfiyet etmeye mecburdur.) 

6. Tedrisatı İptidaiye Kanununun tahmil 
eylediği vazaifi hüsnü ifa eder. 

7. Karye yollarının hüsnü halde muhafaza
sına ve mükellefiyeti bedeniyenin tâyin eylediği 
günlerde ifasına ihtimam eder, 
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8. Köy evlerinin, mezarlıkların ve çeşme, 

pınar ve kuyuların ve arkların ve kıymeti tari-
hiycyi haiz mebaninin tarzı inşası ve hüsnü mu
hafazalarına kavanin ve nizamatı mahsusa mu
cibince itina eyler. 

9. Karye meclisinin kâffei mukarreratını 
mevkii tatbika vaz'eder. 

MADDE 112. — Karye müdürü kavanin ve 
nizamatı mahsusa ile 'kendisine bahşolunan sa
lâhiyete istinaden ısdar eylediği evamire muhalif 
surette hareket edenleri heyeti idare karariyle 
beş yüz kuruşa kadar cezayı nakdiye mahkûm 
eder. 

MADDE 113. — Heyeti idareden hükmolu
nan cezayı nakdiler nahiye müdürünün tasdiki 
üzerine infaz olunur. İtiraz vukuunda keyfiyet 
meclisi idarei kazaca sureti kafiyede halledilir. 

MADDE 114. — Müdür tarafından ısdar olu
nan umuma dair evamir münadi marifetiyle ya
hut karye dairesi, mektep, mabet gibi mahalle
re talik suretiyle ilân olunur. Ve hususi evamir 
alâkadarana tebliğ edilmedikçe lâzimülicra ola
maz. 

Sekizinci fasıl 

Karye müdürleriyle muavinlerinin ve diğer karye 
mumurinin suret1* intihap ve tâyinleri ve maaşları 
ve haklarında tatbik olunacak muamelâtı inzi

batiye ve icraiye 

MADDE 115. — Karye müdür ve muavin
leri ve heyeti idare âzası iki sene müddetle 
karye meclisince intihabolunur, intihap mec
lis âzası meyanmdan yapılabileceği gibi hariç
ten de icra olunabilir. 

întihab olunan müdür ve muavinler şeraiti 
kanuniyeyi haiz olmadıklara takdirde kaymaka
mın mütalâası ve encümeni vilâyetin kararı 
üzerine intihabı reddolunur. 

Bu takdirde meclis şeraiti kanuniyeyi haiz 
diğer âza intihabına mecburdur. İntihabı red-
dolunmıyan müdür ve muavinlerin memuriyet
leri kaymakamlıkça tasdik ve kendilerine teb
liğ olunur. 
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MADDE 116. — Karye varidatı müsaido-
lan kurada müdürlere maaş verilebilir. Maaşın 
haddi âzamisi* iki bin kuruştur. Encümeni vi
lâyet bütçede mevzu müdür maaşını kurye 
varidatına nazaran fazla gördüğü tadirde ten
kis edebilir. Muavinler fahriyen ifayı vazife 
ederler. 

MADDE 117. — Mütaaddit köylerden mü
rekkep kuranın merkezden maada köylerinde 
birer müdür vekili bulunur. Ve bunlar köy 
dâhilinde müdür namına ifayı vazife ve hiz
met ederler. 

Müdür vekillerinin intihabı müdür mua
vinlerinin intihabı gibidir ve fahriyen ifayı 
hizmet ederler. 

MADDE 118. — Karye kâtipleri nizamna-
mei mahsusa ile tâyin olunacak evsaf ve şe
raiti haiz olmak üzere karye meclisi münakid 
olmadığı zamanlarda heyeti idare tarafından 
tâyin ve memuriyetleri kaymakam tarafından 
tasdik olunur'. Intihabolunan kâtip şerait 
matlubeyi haiz bulunmadığı takdirde intiha
bı vâki meclisi idarei kaza karariyle red-
dolunur. Varidatı müsait olmıyan kurada va-
zifei kitabeti mektep muallimleri veya karye 
imamları ifa eder. 

MADDE 119. — Karyenin diğer memuri
ni kavanini mahsusa ile muayyen şeraiti haiz 
olmak şartiyle karye meclisi tarafından hıti-
hab olunur. 

MADDE 120. — Karye kâtibi ile diğer nre-
murinin maaşları karye meclisince takdir ve 
tâyin edilir. 

MADDE 121 — Karye memurini hakkında 
heyeti idare karariyle ihtar, kat'ı maaş ve azil 
cezaları tatbik olunur. 

MADDE 122 — Müdür, muavin ve vekil
ler hakkında mücazatı inzibatiye kaymakam 
tarafından icra olunur. Müdür meclisi idarei 
kaza kararı ile kabili azildir. 

MADDE 123. _ İstifaları kabul olunmadan 
mevkii memuriyetlerini terk eden müdür il'e 
karye memurinine altı ay müddetle memuriyet 
verilmez. 

Dokuzuncu fasıl 

BÜTÇE 

Birinci kısım 

Karyenin varidat ve masarif ah 

MADDE 124. — Karyenin varidatı âdi ve fev
kalâde olmak üzere iki kısımdır. 

MADDE 125. — Karyenin varidatı âdiyesi 
şunlardır : 

(1) Bilâvasıta tekâliften bâzılarına âtide 
muharrer nispetler dâhilinde küsuratı âdiye 
tarh olunur. 

A) Müsakkafat, arsa ve arazi ve temettü, 
ağnam, deve, camus, canavar rüsumunun asılları
na yüzde yirmi beşten elliye kadar. 

B) Aşar Vergisinin maazamaim yekûnuna 
yüzde yirmi yani : Elyevm yüzde on iki buçuk 
nispetinde istihsal olunan aşardan c/c 15 nispe
tinde alınacak ve iki buçuğu karyelere verilecek
tir. 

2. Beyi ve ferağ ve intikal harçlarının asıl
larına yüzde yirmi beş. 

3. — Taş ocaklarından Devletçe alman rüsu
mun yüzde onundan yirmi beşine kadar alınacak 
resim. 

4. Tuğla, kiremit ve kireç imalâthanelerin
den Devletçe alman resmi senevinin yüzde yirmi 
beşi. 

5. Kır bekçileri için tarla, çayır, bağ ve bah
çelerin mesahasına ve emlâk ve arazi sahibi olmı-
yanların hayvanatına ve. derecei servetine ve tc-
mettülerine göre karye meclisince alınacak ücü-
rat (bu ücretler karye heyeti idaresince tâyin 
olunarak her ferde tebligat icra olunur ve itira-
zatı vakıa meclisçe tetkik edilerek sureti kafiyede 
tâyin edilir). 

6. Müzayede resmi : (Karye dâhilinde her 
nerede olursa olsun aleni müzayede ile satılan 
her nevi eşya ve emvali menkule esmamndan 
müşteriye aidolmak üzere yüzde iki buçuk resim 
alınır. Tahriren karyeye malûmat verilmeksizin 
hususi mahallerde müzayede'icrası memnudur. 
Perakende suretiyle satılan eşyayı hasise bu re
simden muaftır). 

7. Merakibi berriye ve bahriyeden haddi 
âzamisi her vilâyet mecalisi umumiye ve miktarı 
karye mecalisi tarafından tâyin olunacak resim. 

(S. Sayısı: 5) 



S. İntisap Resmi : inek, öküz, deve, naııda, 
beygir, kısrak, merkep, katır gibi iri hayvanatın 
alım, satımından bayie aidolmak üzere \üzc!e 
iki buçuk resim alınır. 

9. Zeblıiye Resmi : (Zeblıolunacak koyun ve 
keçiden üçer, kuzu ve oğlaktan birer buçuk, da
nadan altı, sığır ve canavardan dokuz, deve ve 
mandadan on beş kuruş alınır. Bu miktarlar had
di âzami olup nahiye meclisinin karariyle mez
kûr miktarlardan tenzilât icra olunabilir). 

10. Mevaddı Müşteile Resmi : (Karye dâhi
linde istihlâk olunmak üzere ithal olunan petrol 
ve baktıran beher kilosundan beş para, ispirto
nun kilosundan on para resim alınır. İşbu mik
tarlar haddi âzami olup mezkûr miktarlarda ten
zilât icrası caizdir. 

11. Mikyasat damga harcı : (Bilûmum ev-
zan ve ekyal ve mikyasatın karye meclisince daın-
galattırılınası mecburidir. Damga vaz'ı mukabi
linde bir defaya mahsus olmak üzere bunların 
her parçasından iki kuruş ve muayene resmi na-
miyle her sene yirmi para alınır. Ayak satıcı
ları bu resmin nısfına tâbidir. Damgalanmamış 
evzan ve ekyal ve mikyasat satan veya istimal 
edenlerden bir misil cezayı nakdi alınır. 

12. Sokak, meydan, tiyatro ve iskele mahal
lerini sandalye ve saire ile işgal eyliyen esnaftan 
işgal eylediği arazinin mesahai satlıiyesine göre 
günlük aylık veya senelik olarak tarife mucibin
ce alman ücretler. 

13. inşaat ve tamirat ruhsatiyesi : (Alelû-
mum inşaat ve tamirat için karye idaresinden 
ruhsat istihsali mecburidir. Yapılacak bina müş
temilâtının işgal edeceği arsanın kıymetine na
zaran beher metre mutrabbamdan ve her kat için 
bir defaya mahsus olarak tarifesi mucibince ruh
satiye Resmi alınır. Zeminden itibaren irtifaı va
satisi iki metreye kadar olan bodrumlar kat ad
dolunmaz. irtifaı iki metre veya ondan ziyade 
olan tavan arası odasından nısıf resim alınır. 

Binanın sokak istikametini tecavüz eden cum
ba, şehneşin, balkon vesair çıkıntıların satıhları
nın beher metre murabbamdan inşaat Resmi iki 
misil olarak alınır. 

Mevcut binalara vukubulan ilâvattan inşaat 
misillû resim alınır. Alelûmunı tamirat inşaat 
rüsumunun nısfını tecavüz etmemek üzere tan
zim okunacak tarife dairesinde resim alımı*. 

Her nevi akaaratı vakfiye ve emiriye dahi rü
suma tâbidir. Bilcümle maabit ve mekâtip ve kış

la ve hastaneler misullû ebniyei emiriye ve hay-
riye inşaat ve tamiratı için meccanen ruhsat ita 
olunur. Ruhsat alınmaksızın yapılan inşaat ve ta
mirattan iki kat resim alınır. 

14. Büyük nehir üzerinde karyelerce inşa 
olunan köprüler ile tesis olunan iskelelerden ve 
müruru ubura mahsus kayık ve sallardan alınan 
ücret. 

15. Karyece alınacak cezayı nakdiler. 
16. Karyeye ait emvali menkûle ve gayrimen

kul enin her nevi hasılat ve iradı. 
(Karyenin müessesatı maliyeye mevdu uıe-

baliğden alınan faiz lüzumsuz eşya ve emvali 
menkule ile teksiri nesle elverişli olmıyan damız
lık hayvanatın furuhtundan hâsıl olan mebaliğ 
karyeye ait akaratm icar bedelâtı, ormanlardan 
alman otlakiye bedeli karyeye ait ormanların 
hasılatı ve karye meralarının icar edilen aksa
mından alman varidat, köy merasında râyedilen 
tüccar hayvanatından tarifeye tevfikan alman 
ücret, karyeye ait yetişen fidanların ve budansın 
ağaçların dallarının furuhtundan hâsıl olan me
baliğ; eşhasa icar edilen alât ve edevatı ziraiye-
den derecei istifadeye nazaran ve tarifeye tevfi
kan alman ücret ve saire gibi şeylerden ibaret
tir. 

17. Kavanini saire ile teinin edilen her nevi 
varidat. 

MADDE 126. — Karyenin fevkalâde varidatı 
şunlardır: 

. 1. Maddei sabıkanın birinci ve ikinci fıkra
sında muharrer bilâvasıta tekâlifi emiriye üzeri
ne haddi âzami alelade zamaim miktarını tecavüz 
etmemek üzere tarholunaıı küsuratı munzamai 
fevkalâde. 

2. Fürııht veya mübadele olunan karye em
lâk ve akaaratı bedeli. 

3. Hibe ve vasiyet suretiyle vukubulan te-
berrüat. 

4. istikraz hasılatı. 
5. Hazinei Devlet tarafından muaveneten 

verilen mebaliğ. 
6. Vilâyet idarei hususiye bütçesinden mu

aveneten verilen mebaliğ. 
7. Varidatı âdiye fazlası. 
8. Karyeye ait arızi ve muvakkat varidat. 

MADDE 127. — Bir karye hududu dâhilinde 
emlâk ve arazisi bulunan diğer .kura ahalisine iş-
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bu karyenin ahalii asliyesine tarholunan zama-
imden fazla zamaim tarholunamaz. 

MADDE 128. — Menafii umuma aidolan köp
rü ve bina gibi şeylerin vücuda getirilmesi veya 
bunıın tesviyesi için varidat kifayet etmediği tak
dirde küsuratı fevkalâde tarholunur. İşbu fevka
lâde küsurattan hâsıl olan mebaliğin mavuziale-
lıine sarfı mecburidir. 

MADDE 129. — Karye mesarifi âdi ve fev
kalâde olmak üzere iki kısımdır. 

MADDE 130. — Masarifi âdiye nahiyeye ait 
hidematm istilzam eylediği senevi ve daimi ma
sariften ibarettir. 

MADDE 131. — Masarifi fevkalâde inşaat ve 
tesisatı cedide masarifinden ve daimî masarif ha
ricinde vukubulan arızi ve muvakkat masariften 
ibarettir. 

MADDE 132. — Karye meclisince her sene 
bütçeye ithali mecburi olan masarif berveçhi âti
dir : 

1. Karye kâtip ve muallimini, bekçi ve ko
rucuları maaşatı ile harcırah, yevmiye ve sai-
resi. 

2. Karye dairesinin bedeli icarı ile tenvir ve 
teshin tefriş ve saire masrafı. 

3. Karyece akdolunmuş istikrazatm re'sül-
mal ve faizinin itfası ve sair düyunun tesviyesi 
masarifiyle bu hususta ihtiyari muktazi masari
fi saire. 

4. Kavanin ve nizamat ve mukarreratı Dev
let mecmualarının tedarik, muhafaza ve teclidi 
masarifi. 

5. Karyece idare edilen mekâtibin maaş ve 
her nevi masarifi. 

6. Mevcut turk ve maabirin su tuğyanlarına 
karşı yapılan sedler tamiratı mütemadiyesi ile 
sokaklar su boruları, çeşmelerin ve emsali mües-
sesatm hüsnüidare ve muhafazası masarifi. 

MADDE 133. — Maddei anifede tadâdolunan 
masariften gayri karye vazaifine dâhil hidematm 
istilzam eylediği masarifin bütçesine derci ihti
yaridir. 

İkinci Kısım 

Bütçenin ihzar ve kabulü 

MADDE 134. — Karye bütçesini karyenin 

bir senelik varidat ve masarifatı mütemmimesini 
mübeyyin ve bunların mevkii tatbik ve icraya 
vaz'ına mezuniyeti mutazammındır. 

MADDE 135. — Karye bütçesinin tatbik edil
diği müddete «devrei hesabiye» ıtlak olunur. îş-
bu devre, her senenin Mart'ı ibdidasmda başlar 
Şubat 'ı gayesinde hitam bulur. Bu müddet zar
fında tahsil olunan varidat ile ihtiyar olunan ma
sarif o sene bütçesi hesabına irad ve masraf kay
dolunur. 

MADDE 136. — Her sene bütçesinin varidatı 
mürur eden üç sene zarfında varidatı âdiye tah
silatının vasatisi alınmak suretiyle hesabolunur. 

MADDE 137. — Karye bütçesi müdür ve kâ
tip tarafından tanzim ve Kânunuevvel içtimaın-
da tetkik edilmek üzere karye meclisine tevdi 
olunur. Karye müdürü tarafından her sene büt
çe ile birlikte karyenin ahvali maliyesini mübey
yin bir kıta rapor tanzim ve karye meclisine tev
di olunur. 

MADDE 138. — Bütçe Karye Meclisince tet
kik ve aynen veya tadilen kabul olunduktan 
sonra Encümeni Vil'âyate lededtevdi nihayet bir 
hafta zarfında kaymakamı kaza vesatatiyle vi
lâyete irsal olunur. 

MADDE 139. — Encümence senei cedidenin 
hululünden evvel bütçe hakkındaki tetkikat 
ikmal olunarak senei cedidenin 'hululünden ni-
'hayet on gün evvel bütçe karyeye iade edilme
lidir. 

MADDE 140. — Bütçe encümence bittasvip 
iade edildikten on gün sonra bir hulâsası karye 
dairesine talik ve ilân olunur. 

MADDE 141. — Müddeti muayyene zarfında 
bütçe iade edilmediği takdirde Karye Heyeti 
bütçenin tatbikatına mübaşeret edebilir. 

MADDE 142. — Encümen bütçede muhalifi 
kanun bir şey gördüğü veya doksan üçüncü 
madde mucibince haiz olduğu salâhiyete istina
den bütçenin bâzı mevaddını tasvibetmediği tak
dirde bütçeyi tâdil edebilir. 

MADDE 143. — Karye Meclisi masarifi mec-
burenin istilzam eylediği tahsisatı bütçeye it
hal etmediği veya noksan olarak ithal eylediği 
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takdirde varidat cihetinden bir karşılık teda
rik' olunarak Encümeni Vilâyet karariyle re'sen 
ithal olunur. Bu suretle re'sen ilâve olunan ma
sariften senevi ve muayyen olan bir miktarı 
muayyeni üzerinden mütehavvil olanlar da son 
üç senelik hesabı katide tahakkuk eden miktarı
nın vasatisi alınmak suretiyle bütçeye ilâve olu
nur, ilâve olunan nıuhassasatın varidat cihe
tinden karşılığı veya masarifi gayrimelhuze ter
tibinden veya bütçeye mevzu masarifi ihtiyari-
yeden naklen Karye Meclisince tâyin olunan 
küsuratı âdiye miktarını tezyiden temin olunur. 

MADDE 144. — Muhtelif kura arasında 
Müşterek müessesatm maaş ve her nevi masarifi 
alâkadar kura bütçelerine hisseleri nispetinde 
kayıt ve ithal edilmek mecburidir. Her nahiyeye 
isabet edecek Karye Meclisi tarafından bütçeye 
ithal edildiği takdirde maddei ânifede beyan 
edildiği veçhile encümen karariyle re'sen ilâve 
olunur. 

MADDE 145. — Karyenin bilcümle varidat 
ve masarifi bütçeye ithal olunur ve bütçe hari
cinde varidat ve tarh ve eibayet edenlerle bu 
hususta emir verenler hakkında Ceza Kanunu
nun 108 nci maddesi ahkâmı tatbik olunur. Ke
za bütçe ile muayyen tahsisat haricinde sarfi
yat icra eden Karye Müdürü kâtibi ile müşte
reken mesul tutulur. 

MADDE 146. — Encümence tasvibolunan 
bütçede tadilât icrası veya maddei âtiyede mu-
sarrah ahvalden maada bütçeye mevzu muhassa-
satm tezyidi veya bütçeye tahsisatı cedide ilâ
vesi Karye Meclisinin kararma ve Encümeni 
Vilâyetin tasvibine mütevakkıftır. İşbu şerait 
haricinde bütçenin tağyiri caiz değildir. 

MADDE 147. — Karye meclisi bütçe tanzi
mi esnasında mutasavver olmıyan ve gayri ka
bili tehir olan masarifin tesviyesi veya fasıllara 
mevzu olup da ademikifayeti sabit olan muhas-
sasatm ikmal noksanı için bütçeye varidatı âdi-
yenin yüzde dördünü tecavüz etmemek üzere ih
tiyat akçesi namiyle tahsisatı lâzime vaz'edebi
lir. İşbu tahsisat karye müdürünün tensibiyle 
sarf ve fusulü saireye naklolunur. 

Karye müdürü her fasılai içtimaiyede işbu 
tertipten vukubulan sarfiyat ve münakalât cet
velini ilk içtimaında evrakı müsbitesiyle birlik
te karye meclisine tasdik ettirmeye mecburdur. 

(S, S« 
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Üçüncü Kısım 

Karyenin hesabatı 

MADDE 148. — Karye müdürü karye büt
çesinin âmiri itasıdır. Karye müdürü bütçede 
tahsisat mevcudolup lüzumu sarfı tahakkuk eden 
masarife ait ita emrini ısdara mecburdur. 

MADDE 14!). — Karye katil)i karye emva
linin muhasibi mesulüdür. 

MADDE 150. —• Karye varidatı mükeffei kâ
tibi bulunan kurada kâtibi bulunmıyan mahaller
de karye müdürünün mesuliyeti tahtında kabz ve 
sarf olunur. Karye kâtibi müdür tarafından ic
rası emir olunan masarifin bütçeye mevzu mıı-
hassasatı tecavüz etmemesine ve sarf olunan me-
baliğin mavuzialehine sarf edilmesine dikkat et
meye mecburdur. 

MADDE 151. — Tekâlifi emiriye üzerine kar
ye hesabına munzam âdi ve fevkalâde küsurat; 
maliye tahsildarları marifetiyle tahsil ve her on 
beş günde bir tahsildar tarafından mükeffei kar
ye kâtibine ve kâtip mükeffei değil ise karye mü
dürüne tevdi olunur, işbu vazaifeden dolayı ma
liye tahsildarlarına ayrıca bir ücret veya aidat 
verilmiyeceği gibi karyeye ait küsuratı munza-
mayı Devlet vergileriyle mütenasiben tahsil ve 
müddeti kanuniyesi zarfında doğrudan doğruya 
karye veznesine teslim etmediği anlaşılan tah
sildar derhal azlodunur. 

MADDE 152. — Maliye tahsildarları mari
fetiyle tahsil olunan varidattan gayrı karye va
ridatı kavanin ve nizamatı mevzuasına ve usul ve 
kavaidi cariyeye tevfikan emaneten veya ihale-
ten karye idaresi tarafından Tahsili Emval Ka
nununa tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 153. — Karye varidatını tediyeden 
imtina edenler hakkında Tahsili Emval Kanunu 
ahkâmı tatbik olunur. Kanunu mezkûr mucibin
ce tahsilat komisyonlarına mevdu vazaifi, karye 
müdürü ve karye meclis âzasından, meclis tara
fından müntehap bir zat ile karye kâtibinden 
mürekkep komisyon tarafından ifa olunur. 

MADDE 154. — Karyece icra kılınacak bilû
mum müzayedat ve münakasat Devletçe kabul 
olunan usul ve kavait dairesinde icra olunur. 
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MADDE 155, — Sıfatı resmiye ve salahiyet 

ve mezuniyeti kanuniyesi olmıyanlardan her kim 
hot behot karye varidatının tahsil ve idaresine 
kıyam ederse hukuku şahsiyesinin istirdadına ha
lel gelmemek üzere salâhiyet ve mezuniyet hari
cinde sffatı resmiyeyi takınanlar hakkında kanu
nu cezanın maddei mahsusasmda muayyen ceza
larla mücazat olunur, 

MADDE 156. — Karye müdürü, karye kâtibi 
ile birlikte mürur eden sene bütçesine mütaallik 
sal muhasebesini her sene nihayet Mayıs iptida
sına kadar ihzar edip liecliltetkik karye meclisine 
tevdie mecburdur. Sal muhasebesi karye mecli
since badettetkik encümeni vilâyete irsal edilmek 
üzere kaymakamlığa tevdi edilir. Encümeni vi
lâyet yeni sene bütçesinin tevdiinden evvel sâl 
muhasebesini tetkik etmeye ve bütçeye mutaba
kat ve ademim utabakatı hakkında bir karar itti
haz etmeye mecburdur. 

MADDE 157. — Karye kâtibi zamanı idaresi 
muamelâtından mesul ve her sene evrakı müsbi-
teye müsteniden idare hesabı vermekle mükellef
tir. tdare hesabı karye kâtibi vazifei memuriye
tinde tam bir sene kalmış ise Mart iptidasından 
Şubat nihayetine kadar ifa eylediği muamelâtın 
kâf fesini bir seneden noksan kalmış ise müddeti 
memuriyetinde ifa eylediği muamelâtı ihtiva ey
ler. Bütçeye taallûku olmıyan muamelât dahi ida
re hesabına dâhil olur. 

MADDE 158. — Karye kâtibinin idare hesa
bı her senenin Şubatı nihayetinde veya memuri
yetinin hitam tarihinde kat'olunur. İdare hesabı 
kat/olunduğu tarihten itibaren nihayet bir ny zar
fında verilir. 

MADDE 159. — tdare hesabı kaza meclisi 
idare kararma karşı karye kâtibi kararın kendi
sine tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında 
encümene müracaatle istinafı keyfiyet edebilir. 
Encümenin bu husustaki kararı katidir. 

MADDE 160. — Muayyen müddet zarfında 
idare hesabı vermiyen karye kâtibine meclisi 
idarei kaza karariyle üç günden yedi güne ka
dar kıstelyevm yapılır. Daha ziyade teehhür vu
kuunda azlolunur. 

MADDE 161. — Karye kâtibi zimmetindeki 
matlubatm takip ve tahsili hususunda ifa olu
nacak muamelâtı Devletin nakde vaziülyed mu
hasipleri hakkında yapılan muamelenin aynıdır. 

Onuncu fasıl 

Mevaddı müteferrika 

MADDE 162. — Emvali karye, mahfuziyet 
ve masuniyet itibariyle emvali Devlet hükmün
dedir. 

MADDE 163. — Karye meclisi tarafından 
hükmolunan cezayı nakdîler Tahsili Emval Ka
nununa tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 164. — Karye 21 Kânunusani 1329 
tarihli Kanuna tevfikan istimlâkatı icra eder. 

MADDE 165. — Karye mektepleri, karye da
ireleri ve umuma ait tenezzüh mahalleri, bah
çeleri, meydanlıkları, pazar ve panayırlar için 
icabeden. arazi, tarla olsun arsa olsun, Devletçe 
bilâbedel karyeye terk olunur. 

MADDE 166. — Karye ahalisinin erkekleri 
on sekiz yaşından altmış yaşma kadar mükelle
fiyeti bedeniyeye tâbidir. Yalnız bedenen ifayı 
mükellefiyete gayrimuktedir olan mâlûlin ile 
tahtı silâhta bulunan efradı askeriye işbu mü
kellefiyetten müstesnadır. 

MADDE 167. — Karyede her şahıs yaya 
kaldırımını kendi hanesinin cephesine isabet 
eden. kısmını inşa ve tamir etmekle mükelleftir. 

MADDE 168. — Bir sokakta müceddeden 
inşa olunan kaldırımın masarifi inşaiyesinin 
nısfı karyeye aittir, nısfı diğeri de o sokaktaki 
hanelerin cephelerine nispetle hane sahiplerine 
tevzi olunur. Şu kadar ki, masarifi tamiriye ta
mamen karyece tesviye edilir. 

MADDE 169. — îşbu kanun mucibince kar
ye teşkil olunan köylerin muhtarlık ve ihtiyar 
heyeti mülgadır. Kavanin ve nizamat ve tali
matı muhtelife ile muhtarlara ve ihtiyar heyet
lerine muhavvel vazaif karye merkezinde kar
ye müdürü ile heyeti idareye intikal eder. 
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On birinci fasıl 

Nahiyelerin sureti teşkili 

MADDE 170. — Bir nahiye sekizden yirmiye 
kadar .karyeden terekkübeden nüfusu her ne 
miktara baliğ olursa olsun bir nahiyenin adedi 
kurası sekizden dun olamıyacağı gibi nüfusu 
umumiyesini her halde beş bine iblâğ için yir
miye kadar karye de ilâve olunabilir. Fakat bir 
karye nahiye merkezine yirmi kilometreden faz
la mesafede kalamaz. Adedi kurası sekizden 
fazla olan nahiyeler için haddi âzami nüfus on 
bindir. Bu esaslar ancak karyelerin vaziyeti ta
biiye ve ieabatı iktisadiye! erine göre pek zaruri 
ahvalde ihmal olunabilir. 

MADDE 17.1. — Merkez ittihaz olunacak kar
yenin mahmaemken nahiyenin vasatına veya ik
tisadi cereyanlara nazaran umumi güzergâhlar 
üzerine müsadif kurayı eesimeden intihabolıın-
masına itina edilir. Nahiyeyi teşkil eden mın-
takanm bir ismi umumisi bulunduğu takdirde 
nahiye bu isimle ve bulunmadığı takdirde mer
kezine nispetle yâd olunur. 

MADDE 172. — Balâdaki iki maddeye naza
ran nahiyelerin sureti teşkili bir nizamname ile 
tavzih olunarak teşkilât bilikmal ikinci maddede 
bahsedilen cetvelle memzucen mecelleye derç kı
lınacaktır. 

MADDE 173. — Maddei sabıkadaki tertip ve 
neşrinden sonra bir nahiyenin ilgası veya kaza 
hududu tebdil edilecek surette tadili kanunu 
mahsus vaz'ma mütevekkıftır. Bir nahiyeye 
merbut kuranın kaza dâhilinde bir nahiyeden 
diğer nahiyeye tahvili irtibatı nizamname i mah
sus ile yapılır. Fakat bu üç şekildeki tadilât için 
evvelemirde vilâyet meclisi umumisinin kararını 
istihsal eylemek lâzım gel ir. 

MADDE 174. — Teşkil olunacak . nahiyeler 
meyanında isimleri müşabih Are müşterek veya 
mucibi hacalet olacak surette münasebetsiz olan
lar bulunduğu takdirde bunlar Dahiliye Vekâ
letince mahalleri ile bilmuhabere tebdil olunacak
tır. Bunun haricinde isim tebdili mecalisî umu
miye karariyle ve nizamname ile yapılır. 

24 -
On ikinci fasıl 

Nahiye memurlarının vazaifi 

MADDE 175. — Nahiyenin idaresi vali ta 
rafından mansup müdüre muhavveldir. 

MADDE 176. — Nahiye müdürü kavanin ve 
nizamat ve mukarreratı devletle uhdesine mev
du bilûmum vazaifiu ifasi\ie mükellef ve nahi
yenin inzibat ve asayişinden mesuldür. 

MADDE 177. — Nahiye müdürü sureti dai-
mede köyleri devrederek kura mecalisi umumi-
yesiyle müdürlerine ve idare heyetlerine kava
nin ve nizamatı mahsusa ile mevdu vazaifin 
muntazaman ve tamamen ifası hususunda mua
venet ve teshilât iraesiyle mükelleftir. Nahiye 
müdürü bu vazifenin sureti ifasını her ay niha
yetinde kaymakama göndereceği raporla izah 
eyliyecektir. 

MADDE 178. — Nahiye müdürleri şimdiye 
kadar neşrolunan kavanin ve nizamat ile uhde
lerine mevdu olan ve işbu kanun ile kura heyet
lerine tevdi edilmemiş bulunan bilûmum vazaifi 
ifada devam eyliyeeekleri gibi elyevm kaza mer
kezlerinde hal ve rüyet olunan umurdan kava
nin ve nizamatı mahsusa ile nahiyelere tefrik ve 
tevcih edilebilecek işleri de rüyet eyliyecekler-
dir. 

MADDE 179. — Vazaif ve muamelâtı kesir. 
olan nevahide birer de kâtip bulunur. 

MADDE 180. — Nahiye merkezlerinde kura 
mecalisi umumiyesi mukarreratı müşterekesiy-
le maaşları temin olunduğu takdirde seyyar ta
bip, mühendis, ziraat muallimi gibi memurini 
fenniye de bulunur. 

MADDE 181. — Nahiye merkezlerinde lüzu
mu kadar jandarma bulunur. Nahiye jandarma
ları nahiye müdüründen alacakları emri infaza 
mecburdurlar. 

MADDE 182. — Nahiye müdürü merkezde 
bulunmadığı sırada kâtibi veya memurini fenni-
yeden biri ve bunlar da bulunmazsa merkez 
karyenin müdürünü tevkil eylerler. 

I MADDE 183. — îşbu kanun Heyeti Vekileee 
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münasip görülecek vilayatta tedricen tatbik olu
nacaktır. 

MADDE 184. — Tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicra olan işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Nafıa Vekili 
Münhal 

Dahiliye Vekili N. 
Adnan 

Hariciye Vekili 
Ahmed Muhtar 

Maliye Vekili 
Ferid 

İktisat Vekâleti V. 
Seyyahatte 

Adliye Vekili 
Celâleddin Arif 

Sıhhiye Vekili 
Adnan 

Maarif Vekili N. 
Ferid 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reis V. 

Fevzi 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İdarei NevaJıi Kanunu lâyiha sureti 

Birinci fasıl 

Nahiye hududu ve sureti tadili 

MADDE 1. — Nahiye bir eüzütammı idari
dir. Nahiye menfaat ve zararı kendine aidolan 
umura işbu kanun ahkâmına tevfikan bizzat 
idare ve temşiyet etmek salâhiyetini haiz ve ida
rei umumiyeye mütaallik kavanin ve nizamatm 
tevdi eylediği vazaifi ifa ile mükelleftir. 

MADDE 2. — Şimdiye kadar hayatı hususi-
yesini müstakillen yaşamış olan her nahiye mü
nasebeti mevkiiye ve iktisadiye gözetilerek masa
rifi zaruriyei daimesini tediye edebilecek veya 
taahhüdedecek bir veya birkaç köyden terekküb-
eder. İşbu kanunun mevkii tatbika vaz'ını ınüta-
akıp her kaza dâhilinde bulunan nahiyeler ile 
her birinin muhtevi olduğu köylerin esamisini 
nıübeyyin cetveller vilâyet şûralarından tasdik 
olunarak Dahiliye Vekâletine gönderilecek ve 
Heyeti Vekilece tasvibedildikten sonra işbu ka
nunun eezayi mütemmimesinden olmak üzere 
isimleri mecelle şeklinde ilân kılınacaktır. 

MADDE 3. — İki veya daha ziyade karye
den mürekkep nahiyeler merkez ittihaz olunan 
köyün namiyle yâd olunur. 

MADDE 4. — Bir nahiye nıerbutâtından olan 
köyün nahiye haline ifrağı veya bir köyün bir 
nahiyeden diğer nahiyeye tahvili irtibatı o köy 
müntahiplerinin sülüsanmm talebi ve nahiye şû
rasının kabulüne ve bir nahiye merkezinin teb
dili nahiye şûrasının talebi üzerine vilâyet şûra
larının kararma tevfikan nizamnamei mahsus 
ile yapılır. 

MADDE 5. — Müstakil bir nahiye teşkil et
mek üzere ayrılan köyün müntahipleri nahiye 
şûrasını intihabederler ve bu suretle intihabolu-
nan şûra müddeti mütebakiyeyi ikmal eder. 

MADDE 6. —• Bir köyün nahiye haline ifra
ğı veya diğer bir nahiyeye tahvili irtibatı hak
kındaki kararlar senei âtiye iptidasında mevkii 
tatbika vaz'ohınur. 

MADDE 7. — Mütaaddit köylerden mürek
kep nahiyenin emval ve emlâki nahiyenin mali 
müştereki olur. Ancak, köylüler köylerine ait 

mera ve baltalık gibi arazii metrükeden keraa-
fissabık münhasıran istifade etmek hakkını mu
hafaza ederler. Bir köy merbut olduğu nahiye
den ayrıldıkta mera ve baltalıklar tamamen es
kisi gibi kendine aidolur. Ve hududu sabıkasını 
muhafaza eder. Şu kadar ki, müşterek olan em
val ve akarat ve düyun ve matlubat her iki ta
rafın mütesaviyen intihabeylediği azadan müte
şekkil bir komisyon marifetiyle karye ile ayrılan 
köyün nahiye masrafının üç senelik hissei iştira
kinin vasatisi esas ittihaz edilerek aralarında tak
sim olunur. Emval kabili taksim değilse, ayrılan. 
köye nazaran hissesi verilir. İhtilâf zuhurunda 
vilâyet; şûrasına müracaat olunur. Şûra sureti. 
katîyede meseleyi halleder. 

MADDE 8. — Her Osmanlı bir nahiyeye 
mensup ye o nahiyenin sicilli nüfusunda mukay-
yedolmak lâzımdır. Herkes mensubolduğu nahi
yeye ait rüsum ve tekâlif ve vazaifini ifa etmekle 
mükellef ve nahiye hukukuna, maliktir. 

MADDE 9. - - Tebaai ecnebiyeden biri bir 
nahiye dâhilinde ikamet edebilmek için cünha ve 
cinayetle mahkûm olmayı]) hüsnühal ve ahlâk 
ashabından bulunduğunu ve maişetini temin, ede
bilecek bir sanata malik olduğunu vesaiki lâzime 
ile ispat etmelidir. Bir ecnebinin karye dâhilin
de ikameti karye meclisinin kaymakam tarafın
dan musaddak «kararı üzerine mümkündür. 

MADDE 10. — Nahiye meclisi âzası münta-
hipler tarafından doğrudan, doğruya intihabolu-
nur. 

MADDE 11. — Miintahibolabilmek için şe
raiti âtiye lâzımdır : 

L Nahiye ahalisinden olmak veya altı aydan 
beri nahiye dâhilinde mukim ve karye sicilli nü
fusunda mukayyet bulunmak, 

2. Yirmi bir yaşını ikmal etmiş bulunmak, 
3. Cinayetle mahkûm ve mahcur olmamak. 

MADDE 12. — Nahiye şûra âzalığma inti-
habolunabilmek için şeraiti ânifeden başka şera
iti âtiye de lâzımdır. 

1) Yirmi beş yaşını ikmal etmiş olmak 
(Tahsili iptidaiyi ikmal etmi§ olanlardan yirmi 
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bir yaşını ikmal edenler, âzalığa intihaboluna-
bilMer) 

2) 'Muhilli şeref ve (haysiyet bir fiilden do
layı cünha ile mahkûm olmamak. 

3) Nahiyenin" hayatı umumiyetinde fiilen 
dâhil ve alâkadar bulunmak. 

MADDE 13. — Dairei memuriyetleri dâhi
linde Hükümet ve vilâyet memurları ve nahiye 
bütçesinden maaş alan memurin ve müstahde
min Nahiye Meclisi âzalığına intihab'olıınanıaz. 
Kezalik karye mültezim ve mütaaMütleri aynı 
nahiye dâhilinde âzalığa intihabedilemez. 

İkinci Kısım 

Nahiye Meclisi âzahğı ile kabili telif olmıyan hi-
demat, Nahiye Meclisinde içtimai caiz olmıyan 
kimseler,- Nahiye Meclisi âzahğından sukutu 

müstelzim ahval 

MADDE 14. — Mebusluk, meclis âzahğı ve 
memuriyet nahiye âzahğı ile kabili telif değil
dir. İşbu evsafı haiz bir kimse Nahiye Meclisi 
âzalığına intihabolunduğu takdirde intihabat 
neticesinin tarihi tebliğinden itibaren on gün 
müddetle hakkı ihtiyarı haizdir. Bu müddet zar
fında. hakkı ihtiyarını istimal etmezse âzahğı 
sakıt olur. 

MADDE 15. — Baba ile oğul, damat ve bi
raderlerin bir mecliste içtimai caiz değildir. Bu 
suretle içtimai caiz olnııyanlar bir Nahiye Mec
lisi âzalığına intihab o lundıVkl arı takdirde en zi
yade rey alan âzalık hakkını iktisabeder. Tesa-
vii âra vukuunda peder veya si mı en büyük olan 
birader tercih olunur. 

MADDE 16. — Muta ad dit köylerden mürek
kep kurada, birkaç köyden intihabedilmiş olan 
âza üç gün müddetle hakkı ihtiyarı haizdir. Bu 
müddet zarfında hakkı ihtiyarını istimal etmez
se en ziyade rey veren köyün âzası olur. 

MADDE 17. — Cinayet, muhilli şeref ve hay
siyet bir fiilden dolayı cünha ile mahkûmiyet 
ve diğer bir nahiyeye sureti katiyede naklime-
kân âzalık ile kabili telif ve içtima olmıyan ah
valden birinin kabul ve ifası âzalıktan sukutu 
müstelzimdir. Iskat keyfiyeti Meclisi İdarei Ka
za karariyle icra olunur. 

, ( S . S a 

Üçüncü Kısım 

Muamelâtı intihabiye 

MADDE 18. — İntihap senesi Mayısın bi
rinci günü bilûmum nahiyelerde intihap 'cetvel
lerinin tanzimine mübaşeret olunur. İntihap' cet
velleri karye dairesindeki intihap defteri esas 
ittihaz edilerek Nahiye Müdürü tarafından tan
zim ettirilir. Mütaaddit köylerden mürekkep 
nahiyelerde her köye ait intihap cetvelleri ayrı 
ayrı tertibolunur, İşbu cetvellerin nihayet bir 
ay zarfında tanzim ve ikmâli lâzımdır. 

MADDE 19. — İntihap cetvellerinin ihtiva 
ettiği mevat berveçhiâtidir : --

1.* Hakkı intihabı haiz olanların isim ve 
şöhretleri 

2. Sanatları. 
3. Sinleri. 
4. Okuyup yazmak bilip bilmediği ve bir 

mektepten mezun ise o mektebin ismi, derecesi. 
5. Mahalli ikametleri. 

MADDE 20. — İntihap cetvellerinin hitamı 
tanziminde ziri Nahiye Müdürü ile kâtibi tara
fından bittasdik bir sureti Haziranın on beşine 
kadar merkezi kazaya irsal ile Meclisi İdareye 
tevdi ve bir sureti de köylerde cami, kilise, mek
tep ve karye dairesi kapıları gibi umumun gö
rebileceği mahallere talik olunur. 

MADDE 21. — İlk intihapta merkezi -naihiye 
muhtar ve ihtiyar heyeti ve intihabatı mütaakıbe-
de nahiye müdürü ve idare heyeti, heyeti intiha
biye vazifesini karye kati]) veya muallimi vefa 
karye müııtahipleri meyanmda okur yazar olan
lardan biri vazifei kitabeti ifa eyler. 

MADDE 22. — İntihap cetvelleri Haziran'm 
yirmi beşine kadar on gün müddetle muallak 
kalır. Bu müddet zarfında hakkı intihabı haiz 
olan her şahıs gerek kendi isminin cetvellerde 
mukayyet olmamasına, gerek hakkı intihabı haiz 
olmıyan bir kimsenin cetvellere ithal edilmiş 
olmasına, yahut cetvel mündereeatında gördü
ğü diğer bir noksan veya hatadan dolayı heyeti 
intihabiyeye itiraz etmek hakkını haizdir. Bu 
müddetin mürurundan sonra vukubulacak itira
za! mesmu olmaz. 

MADDE 23. — Heyeti intihabiye itirazatı 
vakıayı tarihi müraeaatten itibaren beş gün 
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içinde bittetkik karar itasına mecburdur. Cetvel
lerde tashihat icrası lâzımgeldiği halde icabı ifa 
ve kazaya derhal malûmat ita olunur. 

MADDE 24. — Heyeti intihabiyenin kararı
na r*azı olmıyanlar on gün içinde kaza meclhi 
idaresine istinafen müracaat edebilirler. Vilâyet 
şûrası tarihi müracatten itibaren on gün zarfın
da bir karar vermeye ve işbu kararı nahiye mü-
diriyetine tebliğ etmeye mecburdur. Vlâyet şû
rasının bu babtaki kararı katidir. 

Dördüncü kısım 

Azanın miktarı - Intihabatm zaman ve sureti 
icrası 

MADDE 25. — Nahiye şûraları her yirmi 
hane için inhabedilecek birer azadan teşekkül 
eder. Yirmi haneden dün olan köyler dahi birer 
âza bulundurur. Bir nahiyede azanın adedi otu
zu tecavüz edemez. 

MADDE 26. — İntihabata umumen Ağus
tos'un birinci günü mübaşeret olunur. Valiler 
intihabatı vakti muayyeninde icra ettirmeye mec
burdur. 

MADDE 27. — İntihabat nahiye dairesinde 
Heyeti intihabiye marifetiyle icra olunur ve ni
hayet üç gün devaıiıeder. Müteaddit köylerden 
mürekkebolan nevahide her köy için karye mer
kezinde ayrı ayrı intihap yapılır ve her köyün 
intihabat için hangi köyün hangi karye merke
zine geleceği heyeti intihabiyece evvelden tâyin 
edilir. 

MADDE 28. — Bir köyün ahalisi diğer kö
yün intihabatma' iştirak edemez. Ancak nahiye 
ahalisinden biri o nahiye dâhilinde bulunan di
ğer köylerden de intihabolunabilir. 

MADDE 29. — İntihabatta âza ededinin 
müsavi namzet dahi inhabolunur. Namzetlerin 
intihap sandığı ayrıdır. 

MADDE 30. — Müntahipler arzu ettikleri 
takdirde intihap esnasında heyeti intihabiye nez-
dinde iki vekil bulundurabilirler. Şu kadar ki7 

işbu vekillerin lâakal on müntehip tarafından 
tevkil edilmiş olması lâzımdır. 

MADDE 31. — Rey puslaları kesbi katiyet 
eden intihap cetveli mucibince nahiye dâhilinde 

ne kadar müntehip varsa o miktarın iki misli 
olmak üzere heyeti intihabiyece ihzar ve heyet 
mühürü ile tahtim olunarak intihabata başlana
cağı sırada müntehiplere ikişer; ikişer tevzi olu
nur. Müntehiplerden okuyup yazmak bilmiyen-
ler rey puslalarını istedikleri kimselere yazdır
maya hakları vardır. 

MADDE 32. — Rey puslalarmm tevziini 
mütaakıp cetvelleri heyeti intihabiyece münte-
hipler tarafından tâyin olunan vekiller varsa 
onların muvacehesinde küşadedilerek içinde 
hiçbir şey mevcudolmadığı anlaşıldıktan sonra 
kapatılıp kilitlenerek dört tarafından sicim ile 
bağlanıp lâakal üç mahallinden heyeti intihabi
ye reisi ve âzası ve arzu ederlerse müntahip vekil
leri tarafından bittahtim bir masa üzerine vaz '-
olunur. İntihap sandıklarının başka, ba§ka 
anahtar ile açılır iki kilidi bulunur. İntihap es
nasında işbu anahtarlardan biri reis nezdinde 
diğeri azadan en müsinninde muhafaza olunur. 

MADDE 33_, — Maddei ânifede beyan olunan 
muamelâtın hitamında müntahipler intihap san
dığının bulunduğu mahalle kabul edilerek hüvi
yetleri heyeti intihabiye tarafından bittahkik 
intihap cetvelindeki isimleri hizasına , bir işaret 
vaz'edildikten sonra rey puslalarını sandıklara 
atmalarına müsaade olunur. Her müntahip hak
kı intihabı bizzat istimale mecbur olup yerine 
diğer birini tevkil ve ikame edemez. 

Beşinci Kısım 

Reylerin tadat ve tasnifi 

MADDE 34. — Rey itası muamelesinin hita
mında derhal tadat ve tasnif muamelesine ipti-
dar olunur. İşbu muamelenin bilâ fasıla icra ve 
ikmali lâzımdır. 

MADDE 35. — Tadat ve tasnif muamelesine 
vekiller dahi iştirak ederler. Vekil tâyin edilme
miş ise heyeti intihabiye reisi tarafından okuyup 
yazmaya muktedir müntahiplerden iki kişi bit-
tefrik heyete kabul olunur. Buoılar huzurunda in
tihap sandıkları birer birer kuşat ve içlerinde 
zuhur eden rey puslaları ayrı ayrı tadadoluna-
rak rey alan isimler bir zabıt varakasına kayıt ve 
kimlerin ne kadar rey almış oldukları bilhesap 
tasrih ve işbu varakanın ziri heyet tarafından 
tasdik olunur. 
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MADDE 36. — Atide tadadolunan rey pus-

laları keenlemyekün hükmündedir. 

1. Heyeti intihabiye tarafından tevzi olunan 
rey puslalarmm gayrı olanlar; 

2. Hiçbir ismi havi olmıyanlar; 

3- Havi olduğu esami okuıımıyacak dere
cede olanlar; 

4. İntihabolunmak hakkını haiz olınıyan kim
selerin esamisini muhtevi bulunanlar (o zevata 
münhasır olmak üzere) 

5. întihabolunan kimselerin hüviyetini nıu-
tazanımın olmıyanlar; (Yalnız o zevata münha
sır olmak üzere) 

6. Derununda adedi muayyenden fazla esa
mi muharrer bulunanlar; (Baştan itibaren adedi 
muayyenden sonraki isimleri tayyedilmek üzere) 

MADDE 37. — Tadat ve tasnif muamelesinin 
hitamında bir zabıtname tanzim olunur, i§bu za
bıtname mevaddı âtiyeyi ihtiva eder. 

1. Yevm ve mahallî intihap; 

2. Heyeti intihabij^e âzasiyle vekillerin veya 
tadat ve tasnif muamelesine iştirak eden müııta-
hiplerin isim ve şöhretleri; 

3. İntihap cetvelinde mukayyet olan mün-
tahiplerin miktarı; 

5. Müntehiplere tevzi olunan, intihap san
dıklarına atılan ve sandıklarda zuhur eden ve 
keenlemyekün addolunan puslalarm miktarı; 

6. Rey alanların isim ve şöhretleriyle kazan
dıkları reylerin miktarı. 

MADDE 38. — İntihap zabıtnamesi heyeti in
tihabiye reisi ve âzası ile tadat ve tasnif muame
lesine iştirak eden vekil veya müntahipler tara
fından tasdik ve intihaba esas ittihaz olunan in
tihap cetvelinin bir sureti aynen bir defteri mah
susa kaydedildikten sonra intihaba mütaallik ev
rak ile birlikte kazaya irsal ve kaymakam tara
fından derhal vilâyet şûrasına tevdi olunur. Ev
rakı intihabiyeye ve karyenin nüfusuna nazaran 
âzalığa ve namzetliğe intihabediimiş olanların esa
misini vilâyet şûrasmca defteri mahsusuna kay
dedilir ve keyfiyet nahiye müdürüne bildirilerek 
ahaliye ilân olunur. 

MADDE 39. — Hangi intihabın keenlemye
kün olduğu vilâyet şûrasmca tâyin olunur. 

Altıncı Kısım 

Ahkâmı Cezaiye 

MADDE 40. — Nüfuzu memuriyetlerinden 
istifade ile şunun, bunun intihabı jçin bizzat ve
ya bilvasıta mütahipleri teşvik veya tehdide-
den memurin memuriyetlerinden azlolunmakla 
beraber üç aydan bir seneye kadar lıapsolunur. 

MADDE 41. — Kanunen hakkı intihabı haiz 
olan bir kimseyi o haktan mahrum etmek, yahut 
hakkı intihabı haiz olmıvan bir kimseyi ö hakka 
nail eylemek maksadiyle intihap cetvelleriyle di
ğer vasaikı sirkat, ilıfa veya imha edenler üç ay
dan ekal olmamak üzere lıapsolunur. 

MADDE 42. — Yevmi intihapta muayyen sa
atte bir sebebi meşrua müstenidolmaksızm vazi
fesi başına gelmiyen veya geldikten sonra bilâse-
bep ifayı vazifeden imtina eden heyeti intihabiye 
reisi veya âzası beş liradan on beş liraya kadar 
cezayi nakdîye mahkûm olurlar. 

MADDE 43. — Sahte bir isim veya sıfat ta
kınarak, yahut kanunen bildirilmesi lâzımgelen 
ve hakkı intihabın sukutunu icabeden bâzı ahvali 
ketmederek kendisini intihap defterine yazdırma
ya, yahut mükerrer kaydettirmeye cüret edenler 
bir aydan altı aya kadar haııse mahkûm olur
lar. 

MADDE 44. — Müntahiplerden bir veya bir
kaçını para, hediye ve saire ile itina ve ikna veya 
tehdidederek kendilerine, yahut arzu ettikleri di
ğer bir kimseye rey vermeye yahut diğerlerine 
rey vermekten istinkâf etmeye sevk edenler bir 
aydan altı aya kadar hapse mahkûm olurlar. Bu 
gibi teklif atı kabul ve icra edenler dahi aynı ce
zaya duçar olurlar. 

MADDE 45. — Esnayi intihapta rey pusla-
larını gasp .ve sirkat, teksir ve tebdil veya bun
ların münderecatmı tahrif edenler üç aydan bir 
seneye kadar hapse mahkûm olurlar. 

MADDE 46. — tşbu kanunda beyan olunan 
e fal ve harekâta mütaallik cezalar intihabın tas
dik veya feshedilmiş olması nazarı dikkate alın
maksızın hükmolunur. Efali mezkûre teşebbüs 
derecesinde kaldığı halde cezalar nısıf derecesine 
tenzil olunur. 

MADDE 47. — Esnayi intihapta vukua ge-
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lip işbu kanunda beyan ve tasrih olunmıyan ce
mim Ceza Kanunu ahkâmına tâbidir. 

MADDE 48. — Mevaddı mütekaddimede be
yan olunan ceraiıne ait dâvalar hâkimi münferit 
tarafından; lîâkimi münferit olnııyaıı mahallerde 
Bidayet mahkemesinde Sulh Hâkimlerine dair 
olan Kanun mucibince hal ve i'aslolıınur. Bu ka
bil deavi alâkadar olanların yahut heyeti intiha
bıydım şikâyet ve müracaatı üzerine müddeiu
mumi tarafından ikame olunur. 

MADDE 49. — Bu kabil dâvaların intihabın 
icra ve ikmalinden itibaren nihayet bir ay zar
fında ikamesi meşruttur. Hakkı intihaba müta-
allik bilûmum mitstediyat ile deavi her türlü hare 
ve rüsum ve damga pulundan müstesnadır. 

Yedinci kısım 

Mevaddı muvakkate 

MADDE 50. — İlk intihaba/ta mütaallik in
tihabat cetvelleri nahiyelerin muhtevi oldukları 
köylerin miktarı nüfusu nüfus idaresindeki ku
yudat esas ittihaz edilerek kazaca tanzim ve ziri 
kajmıakam ile nüfus memuru tarafından tasdik 
edilecektir. 

MADDE 51. — İlk intihabatta heyeti intiha-
biye kaymakam tarafından tâyin olunacak me
muru mahsus nezaret edecektir. 

Üçüncü fasıl 

Nahiyelerin vazaifi 

MADDE 52. — Nahiyelerin vazaifi berveçhi 
âtidir : 

1. Bir nahiye dairesi tedariki : Nahiye dai
relerinin yeniden inşası lâzım geldiği takdirde 
bunların devletçe kabul olunan plân ve resim 
mucibince vücuda getirilmesi mecburidir. 

2. Tedrisatı İptidaiye Kanununa tevfikan 
mekâtibi iptidaiye tesisi ile maarifi iptidaiye-
nin neşir ve tamimi (mektebin müceddeden in
şası lâzımgeldiği takdirde devletçe kabul olunan 
plân ve resim mucibince vücuda getirilmesi mec
buridir. ) 

o. Nahiye dâhilinde huzur ve intizamın em
niyet ve selâmetin temini. 

4. Sıhhati umumiyenin muhafazası ve em-
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razı sâriyenin men'i sirayeti için iktiza eden te-
dabirin ittihazı. 

5. Çarşı veya pazar bulunan mahallerde 
muhilli sıhhat mekûlatuı ve hasta ve zayıf hay
van luhumunun men'i füruhtu, ekmeğin pişkin 
ve temiz olmasına ihtimam olunması, 

6. Sokaklar ile meydanların veya pazar ma
hallerinin peyderpey kaldırımla tefrişi. 

7. Tanzim olunacak kanunu mahsus muci
bince iştiraki mesai ve mükellefiyeti bedeniye 
suretiyle havayı if sadeden su birikintilerinin ve 
küçük bataklıkların kurutulması, su mecraları
nın tathiri, sedler inşası, şürbe salih suların kar
yeye isalesi, dere ve yol kenarlarına ağaç dikti-
rilmesi, mevcut çeşmelerin, kuyuların hüsnü hal
de muhafazası. 

8. Kanunu mahsusuna tevfikan nahiye yol
larının ıslahı ve nahiyeleri yekdiğerine veya is
kele ve istasyon ve turku umumiye ve vilâyet 
yollarına vasleyleyen yolların mükellefiyeti be
deniye usulü ile alâkadar ahaliye inşa ve tatnii' 
ettirilmesi. 

9. Hayvanatı ehliyeniıı ıslahı cinsi için iyi 
cinsinden boğa, aygır, teke, ve koç tedariki. 

10. Hayvanatın emrazdan temini mahfuzi-
yeti ve emrazı sâriyei hayvaniyenin men'i sira
yeti için tedabiri fenniye ittihazı. 

11. Menkul ve gayrimenkul bilcümle nahiye 
emvalinin hüsnümuhafazası. • 

12. Nahiye tarlalariyle bahçe ve bostanları
nın temini ıskası için icabeden ameliyatın alâka
dar köylülerin derecei istifadelerine göre mükel
lefiyeti bedeniye suretiyle ifa ettirilmesi ve na
hiye ahalisinin umumuna veya bir kısmına ait 
suların âdilâne tevzii. 

13. Yetim ve metruk çocukların ve mecnun
ların toplattırılması ve kaza ve vilâyet merkezle
rine sevkleriyle vilâyet müesseselerinin tahtı hi
mayesine tevdii. 

14. Kabristanın hüsnümuhafazası ve icabe-
derse mahalli âhara nakli. 

15. Çarşı ve pazarı olan kurayı cesimede Be
lediye Kanunu ile şehirlere mevdu vazaifiıı icabı 
hale göre ifası. , 

16. Nahiye vazaifini ifa için icabeden me
murinin istihdamı. 

17. Devletçe kavanin ile nahiye vazaifi me-
yanına ithal edilecek hususatı sairenin temini 
icrası. 
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18. Her köy hususi koru ve baltalıklarını aç-
mıyarak hüsnünıuhafaza eyliyecektir. , Korusu ve 
baltalığı olnııyan köyler ihtiyaçları nispetinde 
bunları vücuda getirmeye mecburdur. 

MADDE 53. — Madclei mütekaddimedeki hu-
susatm sureti tatbikıyesi tanzim olunacak nizam
namelerle tavzih olunacaktır. 

MADDE 54. — Karye vazaii'i meyanmda ta-
dadolunan hususat için bedenen ifayı mükellefi
yet etmiyeııler mukarrer olan eyyamı mesainin 
adedine göre yevmiye ila eylemekle mükellef tu
tulur. Yevmiyenin miktarı nahiye sûrasmca 
takdir olunur. îşbu bedelât hangi husus için is
tifa edilmiş ise münhasıran o hususa sarf olu
nur. Her mükellef kazma, kürek ve balta gibi 
alâtı birlikte getirir. 

Dördüncü fasıl 

Nahiye şûraları - Nahiye müdürleri 

MADDE 55. — Nahiye ve anasırı idariyesi 
nahiye şûrasiyle idare heyetinden ve müdürden 

.mürekkeptir. 

MADDE 56. — Nahiye heyeti idaresi mü
dürü ile muavinlerinden ve nahiye sûrasmca 
intihabolunacak iki âza ile kâtipten mürekkep
tir. 

MADDE 57 — Nahiye Şûrası senede iki de
fa içtima eder içtimalar Mayıs ve Kânunuevvel 
aylarında vâki olur. Birinci içtima bir, ikinci 
içtima üç hafta devam eder. Bu müddet sülüsa-
nı ekseriyetle kabili temdittir. Meclisin işi kal
madığına Meclisçe karar verilirse işbu müdde
tin hitamından evvel de içtimaa nihayet verilir. 
Meclis Mayıs içtimaında seııei sabıkanın hesa
bı katisini rüyet, Kânunuevvel içtimaında ise 
bütçenin tanzimi ile iştigal eder. Mamafih her 
iki içtimada diğer mesail de müzakere olunur. 

MADDE 58. — Nahiye Şûra azasını gününü-
tâyin ederek akdi içtimaa davet eylemek müdü
rün vazifesidir. Yevmi içtima lâakal üç gün ev
vel ihbar edilmek iktiza eder. 

MADDE 59. — Bâzı mevaddı mühimmenin 
müzakeresi zımnında kaymakam veya nahiye 
müdürü tarafından gösterilen lüzum veya aza
yı meclisin sülüsanı tarafından vâki olan talep 
üzerine müdürün davetiyle meclis sureti fevka

lâdede içtima ve işbu içtimada münhasıran se
bebi davet olan mevad ile iştigal eder. Müdür 
yevm ve esbabı içtimai lâakal üç gün evvel kay
makama bildirir. 

MADDE 60. — Müdür şûraya riyaset ve mü-
zakâratı nahiye meclislerinin usulü müzakere
leri hakkındaki nizamname mucibince idare eder. 
Müdürün gaybubeti takdirinde vazifei riyaset 
muavin tarafından ifa olunur. Muavin de bu
lunmadığı takdirde şûraca bir reisi muvakkat 
intihabedilir. 

MADDE 61. — Mecliste azayı mürettebenin 
nısfından ziyadesi hazır bulunmadıkça icrayı 
müzakere edilemez. Ancak birinci defa lüzumu 
kadar âza icabet etmediği halde tahriren vâki 
olacak ikinci davet üzerine içtima eden azanın 
miktarına bakılmıyarak müzakerat icra olunur. 

MADDE 62. — Azadan birinin şahsına ve 
ailesine veya şürekâsına ve akrabasından biri
ne; (Peder, valide, ecdat, evlât, ahfat, birader, 
hemşire, zevce, kayınpedeı, kayınvalide, kayın
birader, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, enişte, 
bacanak) a mütaallik bir mesele müzakere edil
diği esnada alâkadar âza müzakerat a iştirak 
edemez. 

MADDE 63. — Nahiye müdürü nahiye 
idaresine aidolup kendisine taallûk eden he-
sabatın esnayi tetkikinde mevkii riyasetten 
çekilir ve azadan biri muvakkaten riyasete in-
tihabolunur. 

Müdür mecliste hazır bulunarak izahat ve
rebilir ise de rey verilirken çekilmesi lâzım
dır. 

MADDE 64. — Reyler aleni verilir. Yal
nız intihap reyi hafi ile olur, âzayi mevcude-
niıı 'ekseriyeti mutlakasiyle ittihazı karar olu
nur tesavii ara vukuunda reisin bulunduğu ta
raf tercih olunur. 

Reis en sonda rey verir, ancak şahsa mü
taallik mesailden bahsolunduğu vakit mecli
sin kararı üzerine müzakerat hafiyyen cereyan 
edebilir. 

MADDE 65. — Nahiye meclisi müdür ta
rafından tevdi veya azadan biri tarafından 
teklif olunup da meclisin ekseriyeti tara
fından kabul edilen hususatı müzakere eder. 
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MADDE 66. >— Her içtima için bir zabıt
name tanzim olunur. îşbu zabıtnameye karar
lar, ve müzakeratın aksamı esasiyesi, içtima 
tarihi, azadan mecliste hazır bulunanlarla bu-
lunmıyanlarm ve teklifin leh ve aleyhine 
rey verenlerin esamisi dercedilir, zabıtname 
içtimai âtide kıraat edilerek hakikata muta
bık görüldüğü takdirde o içtimada hazır bu
lunan âza tarafından imza ve tahtim olunur. 

MADDE 67. -— Her içtimain nihayetinde 
içtimai âtide ne gibi mevaddm müzakere edile
ceği azaya bildirilir. 

MADDE 68. — Bizzat kaymakam veya 
gönderecekleri memurini mahsusa meclis mü-
zakâratında hazır bulunabilir fakat rey vere
mezler. 

MADDE 69. — Nahiye kâtibi mesliste ha
zır bulunarak vazifei kitabeti ifa ve indelicap 
müzakere olunan mevad hakkında izahat itâ 
eder. Fakat reye iştirak edemez. 

MADDE 70. — Mekteplere umuru sıhhiyeye 
ve hususatı saireye dair mesail müzakere edil
diği vakit muallim, tabip, sıhhiye memuru ve 
icabeden diğer alâkadar memurin meclise da
vet ve izahat ve mütalâatı istima olunur. 

MADDE 71. — Zabıtnameler talep vukuunda 
herkese irae olunur. Ancak hafiyen cereyan eden 
müzakeratı havi zabıtnameler mesele ııeticelenin-
ceye kadar kimseye irae olunamaz. 

MADDE 72. — Zabıtnamelerin birer hulâ
sası nahiye binası kapısına talik olunur. 

MADDE 73. — Nahiye şûraları azasının müd
deti hizmetleri iki senedir, işbu müddet birinci 
içtimai âdinin ilk gününden iptidar eder. Çıkan 
âza tekrar intihabolunur. 

MADDE 74. — Nahiye şûrası âzası nahiye 
bütçesinden hiçbir nam ile muhassasat almıya-
rak fahriyen ifayı vazife ederler. 

MADDE 75. — Azadan biri esbabı meşrua 
irae etmeksizin birbirinin velyeden üç davete ica
bet etmezse Şûra karariyle müstafi ad ve ilân 
olunur. 

MADDE 76. — Nahiye şûrası azanın nısfı 
veya fazlası istifa eder veya sebebi kanuni ile 
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âzalıktan sakıt olursa ve namzetler bulunama
masında^ dolayı ikmal suretiyle azayı meclis nıs
fından fazla bir miktara iblâğ olunamazsa key
fiyet kaymakam tarafından vilâyete bildirilir. 
Vilâyetin işarı üzerine meclis münfesih olur. 

MADDE 77. — Nahiye şûrası vazaifi asli
yesinden inhiraf veya suiniyetle menafimi ihlâl 
eder veyahut ef 'al ve harekâtiyle asayişi umumiye 
halel vermesi melhuz bulunursa kaymakamın 
müdellel işarı üzerine vilâyetçe keyfiyet esbabı 
mucibesiyle beraber müfettişi umumiyeye bildi
rilir. Ve oradan vukubulacak işar üzerine meclis 
fesholuııur. Vali lüzumu âcil görürse muvakkaten 
meclisi tatil eder ve derhal Müfettişi Umumiliğe 
malûmat verir. Tatil müddeti bir ayı tecavüz 
edemez. 

MADDE 78. — Fesih tarihinden itibaren 
derhal yeniden intihabat icra olunur. 

MADDE 79. — Nahiye şûrasının feshi üze
rine yeniden intihabolunan meclis müddeti ba
kiyeyi ikmal eder. 

MADDE 80 — İnhilâl vukuunda eski âza 
hangi köyden müntehap ise o köyden en ziyade 
rey alan namzet onun yerine geçer ve müddeti 
bakiyeyi ikmal eder. 

MADDE 81. — Meclisin feshi halinde devrei 
içtimaiyenin hitamında müdür ve muavin ve mü • 
dürvekilleri yeni meclis içtima edinceya kadar 
vazifelerini vekâleten ifa eder. 

MADDE 82. — Nahiyenin idaresi nahiye mü
dürü ile heyeti idareye muhavveldir. 

MADDE 83. — Müdür muavini yalnız müdü
rün kendi- nezareti ve mesuliyeti altında tâyin 
eylediği hususatı temşiyet eder. Ancak müdür 
gaybubet eder veya eli işten çektirilir veyahut 
kanunen azledilirse müdür vekili olur. Ve mü
düre ait vazaifin kâffesini salâhiyeti tamme ile 
ifa eder. 

MADDE 84. — Nahiye kâtibi meclisin zabıt
namelerini tanzim ve nahiyenin umuru hesabi
ye ve tahririyesini ifa ve bütçe ve hesabı katiyi 
tertip ve ihzar ve defterleri, dosyaları ve evrakı 
sairevi muhafaza eder ve kanunen, nizamen 
kendisine muhavvel hususatı saireyi icra eyler. 
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Beşinci fasıl 

Nahiye şûralarının salâhiyetleri ve vazifeUri 

MADDE 85. — Nahiye şûrası ifası müdüre 
ait umurdan maada bilcümle hususatı tetkik 
ve müzakere «der. 

MADDE 86. — Meclis kararlarını havi za
bıtnamelerin birer sureti on gün zarfında nahi
ye müdürü vasatatiyle kaymakama gönderilir. 
Kaymakam vusul tarihini mübeyyin bir makbuz 
irsal eder. 

MADDE 87. — Âdi ve fevkalâde içtimaat ha
ricinde veya salâhiyet hilâfında veyahut kavanin 
ve nizamata mugayir, olarak nahiye şûrasınca it
tihaz edilen mukarrerat keenlemyekündür. Nahi
ye müdürünün veya alâkadaranm müracaatı üze
rine kaza meclisi idaresi her zamanda işbu mu-
karreratın keenlemyekün olduğuna hükmeder. 
itiraz vukuunda keyfiyet vilâyet encümeninde 
sureti katiyede hallonur. 

MADDE 88. — 62 nci maddede beyan olun
duğu veçhile azadan biri doğrudan doğruya ya
hut dolayısiyle alâkadar olduğu mesail hakkın
daki mukarrerata iştirak eylerse bu kabîl karar
lar fesholunabilir. Kaymakam meclisi idarei ka
za karariyle makbuz tarihinden itibaren otuz 
gün zarfında kararın mefsuhiyetine hükmeder 
ve keyfiyeti nahiyeye bildirir. Alâkadarandan 
ve mükellefinden biri tarafından kararın mef-
suhiyeti talebolunabilir. 

Ancak bu talep kararı mezkûrun tarihi ilâ
nından itibaren on beş gün zarfında vâki olma
lıdır. On beş gün zarfında mefsuhiyet hakkında 
talep vâki olmamış ise kaymakam kararı mez
kûra muhalif olmadığını beyan ile iade edebilir. 

MADDE 89. — Kaza meçlisi idaresinin fe
sih ve iptal hakkındaki kararlarına karşı meclis 
veya alâkadar olanlar tarihi tebliğinden itibaren 
on gün zarfında vilâyet encümenine müracaatle 
itiraz edebilir. Encümenin bu baptaki kararı 
katidir. 

MADDE 90. —. Nahiye şûrasının hususatı 
âtiyeye dair mukarreratı vilâyet encümenince 
tasvibedildikten sonra meriyülicra olur. 

1. îstikrazat ve menafii umuma ait inıtiya-
zat mukavelenameleri (Senesi içinde tesviye 
olunmak üzere nahiye şûraları karariyle avans
lar akdolunabilir.) 

2. İki seneden fazla müddetle akdedilen 
icar ve isticar-mukavelâtı. 

3. Tamirat müstesna olmak üzere bilûmum 
inşaata mütaallik keşifname, plân ve resimlerin 
encümence tasdik ve tasvibi lâzımdır. 

4. Sokakların ve umumi meydanların tan
zim ve tevsii, tenezzüh mahalleriyle umumi bah
çeler, panayır ve koşu mahalleri vücuda getiril
mesi veya bunların lâğvedilmesi. 

5. Kıymeti on bin kuruştan fazla olan akaa-
ratın beyi ve ferağı veya mübadelesi veya ve-
faen 'beyi ve ferağı. 

6. Menafii umumiyeye mahsus olan emvali 
nahiyeden birinin ciheti tahsisinin değiştiril
mesi. 

7. Bütçesi. 
8. Sâl muhasebesi. 
9. Tahsisatı munzama veya bütçede tadi

lâtı saire. 
10. Nahiyeye ait dâvaların sulhen veya 

hükmen tesviyesi. 
11. ivaz mukabilinde vukubulaıı teberruat. 

MADDE 91. — Maddei mütekaddimede be
yan olunan kararlar makbuz tarihinden itiba
ren nihayet yirmi gün zarfında encümen kara
riyle bittasvip iade veya talil olunmalıdır. Aksi 
takdirde nahiye mukarreratı mezkûrenin tatbi
katına iptidar edebilir. 

MADDE 92. — Tadil kararma nahiye şûrası 
müfettişi umumiliğe müracaatle itiraz edebilir. 
Müfettişi umuminin bu baptaki kararı katidir. 

.MADDE 93. — (90) ııcı maddede beyan olu
nan mukarrerattan mâada diğer bilcümle karar
lar muhtacı tasvip değildir. 

MADDE 94. — Kanunen ve nizamen muay
yen olan hususat veya memurini idarenin taleb-
eylediği mevat hakkında nahiye meclisleri rey 
ve mütalâalarını beyan etmeye mecburdurlar. 

MADDE 95. — Nahiye şûraları mahza me
nafii mahalliyeye taallûk eden işler için devairi 
devlet nezdinde temenniyat ve müstediyatta bu
lunabilirler. Siyasiyat hakkında beyanı efkâr 
vo mütalâat edemezler. 

MADDE 96. — Bir taraftan teklif olunan 
mevat ve mesaili tetkik ve mütalâalarını beyan 
etmek üzere nahiye şûrasınca intihabedilmiş bir-
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kaç azadan mürekkep komisyonlar teşkil oluna
bilir. işbu komisyonlar fâsılai içtimaiyede nahi
ye müdürünün tahtı riyasetinde inikadederek 
mevaddı muayyene hakkında icrayı tetkikat 
eder ve neticei tetkikat ve müzakeratmı tahri
ren nahiye şûrasına arz eyler. 

Altıncı fasıl 

Mücavir nahiyelerin bâzı hususat için tevhidi ma
sarif ve mesai etmeleri 

MADDE 97. — İki ve daha ziyade nahiye 
şûrası müessesatı hayriye ve sıhhiye vücuda ge
tirmek, iskelelere, istasyonlara ve sair merakizi 
ticariyeye musil olan ve müştereken istifade 
olunan yolları inşa etmek, müşterek dereleri 
tathir ve bataklıkları teybis eylemek, amelî zi
raat ve sanayii muhtelife ve leylî iptidai mek
tepleri açmak, tabip, ve baytar, kondoktor is
tihdam etmek, alâtı ziraiye iştira ve damızlık 
boğa, aygır tedarik eylemek gibi hususat için 
encümeni vilâyetin tasvibi ile akdi müşareket 
edebilirler. 

MADDE 98. — Maddei ânifede beyan olu
nan hususatın ifası için nahiye şûralarmca reyi 
hafi ile müntehap ikişer azadan mürekkep bir 
komisyon teşekkül eder. îşbu komisyon kayma
kamın daveti ile nahiye şûralarının Kânunuev
vel içtimamdan evvel merkezi kazada içtima ve 
kaymakamın veya tevkil eylediği zatın tahtı ri
yasetinde inikadederek muayyen olan hususatı 
müştereke için icabeden masariften her nahiye
nin tesviye edeceği miktarı nahiyelerin derecei 
istifadelerine göre takdir ve eyyamı, mesaiyi 
tâyin eder. Her nahiyeye isabet eden hisse o na
hiyenin masarifi zaruriyesine dâhildir. Aynı za
manda komisyon inşaata ne suretle nezaret ve 
vücuda getirilecek müessesatm kimler tarafın
dan ne yolda idare olunacağına dair de karar 
verir, icabeden memurini tâyin eder ve mukar-
reratı alâkadar nahiye şûralarına tebliğ eyler. 

MADDE 99. — Komisyon nahiye şûraları 
gibi icrayı müzakerat ve ekseriyeti âra ile itti
hazı karar eyler. Nahiye şûraları mukarreratı 
hakkında beşinci fasılda beyan olunan ahkâmı 
muamelât komisyon kararları hakkında da câri
dir. 

MADDE 100. — Nahiye şûraları muhtelit ko
misyon mukarreratına tarihi tebliğinden itibaren 

on beş gün zarfında vilâyete müracaatle itiraz 
edebilir. Vilâyet dahi encümeni vilâyet kararını 
itirazııame tarihinden itibaren on beş gün içinde 
tebliğ etmeye mecburdur. Encümeni vilâyetin 
kararı katidir. 

MADDE 101. — Komisyon inhilâl vukubu-
lursa yerine diğer âza intihabolunur. Nahiye şû
rası teceddütdettikçe komisyon âzası yeniden 
intihabolunur. İnfisah halinde yalnız münfesih 
meclisten yeniden âza intihabolunur. Eski âza 
yeni âza tâyin olununcaya kadar vazifelerine 
devam eder. 

MADDE 102. — Kaymakam veya nahiye mü
dürü komisyon kararlarını mevkii tatbika vaz'-
eyler. İnşaata dair lâzımgelen mukaveleleri tan
zim ve müşterek bütçe dâhilinde sarfiyatı icra 
eder; komisyonun usulü muhasebesi nahiye usulü 
muhasebesinin aynıdır. 

MADDE 103. — Komisyonun müdellel kararı 
ve encümeni vilâyetin tasvibiyle mezkûr komis
yon münfesih olur. Ve tesviyei hesabat meselesi 

, her nahiyenin derecei iştirakine göre komisyonca 
halloluımr. ihtilâf vukuunda encümence katî 
olarak karar verilir. 

Yedinci fasıl 

Nahiye müdürlerinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 104. .— Nahiye müdürü nahiyesinin 
reisi ve mümessili, vasıta! icraiyesi ve Hükümeti 
merkeziyenin vekilidir. 

MADDE 105. — Nahiye müdürü Hükümeti 
merkeziyenin vekili sıfatiyle mafevk memurini 
idarenin tahtı hüküm ve emrinde idarei umumi-
yeye mütaallik kavanin ve nizamatı neşir ve ilân 
ve işbu kavanin ve nizamat ile kendisine muhav-
vel hususatı ifa ve emniyeti umumiyeyi kâfil te-
dabiri evvelden ittihaz ve icra ve bir vaka zuhu
runda derhal tedabiri icra ve idarei umumiyeye 
aidolarak kavanin ve nizamatı mahsusa ile kendi-

. sine muhavvel vazaifi ifa eder. 

MADDE 106. — Nahiye müdürü belediye 
zabıtası vazaifi ile mükellef bu vazaifin icrasına 
dair mafevk memurini idarenin evamir ve teb
ligatını ifaya mecburdur. Nahiye müdürünün za
bıta vazaifi ve işbu vazaifin suveri icraiyesi bir 
kanunu mahsus ile tâyin olunacaktır. 
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MADDE 107. — Nahiye müdürü zâbıtai be
lediye ile kır zabıtasına müteallik tedabiri âti-
yeyi icra eder. 

1. Sedleri, bentleri muhafaza; nahiyenin 
derecei ihtiyacına göre alât ve edevatı itfaiye 
tedarik ve gönüllü itfaiye takımı teşkil eder. 
Suların tuğyan etmesi, bir şeddin yıkılması, 
harik zuhuz eylemesi gibi mucibi harik ve teh
like hâdisat karşısında nahiye müdürü icabı 
ahvale göre tedabiri seriayı ittihaz etmekle be
raber derhal kaymakama ihbarı keyfiyet ve te
dabiri müttehaza hakkında itayı malûmat eder. 

2. Nahiye müdürü sıhhati umumiyeye mü-
taallik hususatı nazarı dikkat önünde tutar ve 
sâri ve salgın emrazın zuhurunu meni için ka-
vanin ve nizamat ve talimatı mahsusa ile irae 
edilen tedabiri iera eder. Hastalık zuhurunda 
derhal kaymakama malûmat ita eder. Mahaza 
hastalığın tevessüünü tevkif için faideli gör
düğü tedabiri muvakkateyi ittihaz edebilir. 

3. Hayvanat ve nebatatın marazdan temini 
selâmeti ve bir hastalık arız oldukta de f i için 
kanunen ve nizamen mükellef olduğu tedabiri 
icra eder. 

4. Ziraate muzır olan hayvanat ve haşa
ratın veya nebatatın imhası hakkındaki kava-
nin ve nizamat ve talimat ahkâmını icra eder. 

5. Nahiye müdürü, bekçiler vasıtasiyle bağ 
ve bahçe, tarla ve çayırlar ve alelûmum kar-
yelerdeki emval ve amlâki zarar ve hasardan 
vikaye ve bunlara giren hayvanatın ika eyle
diği Haşaratı Kanunu Cezanın 261 nci madde
sini muaddil maddei kanuniyeye tevfikan tâ
yin ettirir. Ve indelicap haşarata sebebiyet ve
renleri cezayı nakdiye mahkûm eder. 

6. Köylerde zarar ika eden kurt, yabanı 
domuz ve sair vahşi hayvanatın itlaf ve imhası 
için sürek avlan tertibeder. 

7. Tehlike melhuz olan maili inhidam bi
naları masrafı sahiplerine aidolmak üzere yık
tırır vey tamir ettirir. 

8. Panayır veya pazar mahallerinde ve sa
ir içtima yerlerinde intizamı muhafaza ve hal
kın huzur ve rahatını selbeden ahvali bertaraf 
eder. 

9. Sokaklar ile meydanların ve pazar ma
hallerinin tathirat ve tanzimatma itina ve ab-
deshanelerden muzahrafatın sokaklara, mey

danlara akmasını, sokaklardan geçenlere za
rar verecek veya taaffünatı mucibolacak sula
rın pencerelerden sokağa dökülmesini ve çöp 
ve gübre gibi mütaaffin ve muzırrı sıhhat şey
lerin sokaklara ve meskûn mahaller kurbuna 
atılmasını meneder. Ve sokakların bâzı müna
sip noktalarının tenvir edilmesi ve sokaklar
dan tahta, taş, toprak ve kerpiç gibi levazımı 
inşaiye ve sairenin kaldırılmasını temin eyler. 

10. Kahvehane, gazino, lokanta, han, ha
mam, otel ve fırınları ve kasap dükkânlarını 
pazar ve panayır yerlerini ve emsali umumu ma
halleri teftiş eder ve buralarda kavaidi sıh
hiyeyi tatbik ettirir. 

11. Ekmeğin temiz ve pişkin olmasına ve 
hasta hayvan 'etleri satılmamasına dikkat ve 
muhilli sıhhat mekûlâtın füruhutunu meneder. 

12. Evzan ve ekyal ve mikyasatm ayarına 
dikkat eder. 

13. ölen hayvanatı mesarifi sahiplerine ai
dolmak üzere köyden uzak mahallerde kava-
nini sıhhiyenin tâyin eylediği derinlikte kaz
dırılan çukurlara defnettirir. 

14. Ahlâka mugayir ve hissiyatı diniyeyi 
rencide eden her türlü tiyatro, sinema ve-
sair menazın ve âdabı umumiyeye mugayir 
ahvali meneder. 

15. Kıptilerin, falcı ve üfürükçü gibi iti-
kadatı bâtılayı neşreden eşhası icrayı sanat
tan meneder. 

MADDE 1U8. — Nahiye müdürü nahiyenin 
mümessili ve vasıtai icraiyesi sıfatiyle veza-
ifi âtiyeyi ifa eyler. 

1. Ziyamdan ve zarar ve hasarından me
sul olduğu nahiye emval ve emlâkini hüs
nü muhafaza ve idare ve bu bapta muktazi 
tedabir ve muamelâtı ittihaz ve ifa, her se
ne nahiyeye ait emvali menkule müfredat cet
velini tanzim ve nahiyeye mütaallik evrak, 
defatir, s-enedat vesaireyi muhafaza eder. 

2. Nahiye kâtibi ile birlikte bütçeyi ih
zar, sâl muhasebesini lieclittetkik meclise tev
di, nahiyeye ait rüsum ve varidatın ve icar 
ve iltizam bedelâtınm vaktü zamaniyre tahsi
lini temin ve tahsisatın muntazaman muhtas-
sun lehlerine serfma emir, azadan iki kişi-
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nin iştirakiyle nahiyeye ait mtizayedat ve mü-
nakasatı alenen icra, nahiye rüsum ve varida
tını talipleri uhdelerine ihale, nahiye için 
lüzum görülen taahhüdat ile nahiyeye müta-
allik mercilerince usulünde tasdik edilmiş, olan 
hususata dair akdolunan mukavelâtı imza ve 
tahtim eyler. 

3. Emaneten veya ihaleten nahiye namı
na vuku bulmakta olan inşaata nezaret eder. 

4. Merciinin tasdikine iktiran etmiş ol
mak şartiyle bey ve firağ, mübadele istikraz 
sulh, ve kabulü vasiyete mütaallik ukudu im;za 
ve icra eder. 

5. Nahiye Müdürü veya vekili nahiye namı
na müddei veya müddeaaleyh sıfatiyle maha-
kimde ispatı vücut eder. Nahiye aleyhine ikamei 
dâva etmek istiyen mahkemeye müracaat etme
den lâakal bir ay mukaddem ya doğrudan doğ
ruya veyahut kaza kaymakamı vasıtasiyle nahi
ye müdürüne ihbarı keyfiyet etmeye mecburdur.) 

6. Tedrisatı İptidaiye Kanununun tahmil 
eylediği vazaifi hüsnü ifa eyler. 

7. Nahiye yollarının hüsnü halde muhafaza
sına ve mükellefiyeti bedeniyenin tâyin edildiği 
günlerde ifasına ihtimam eder. 

8. Köy evlerinin mezarlıkların ve çeşme, pı
nar ve kuyuların ve arkların ve kıymeti tarihiye-
yi haiz mebaniııin tarzı inşası ve hüsnü muhafa
zalarına kavanin ve nizamatı mahsusa mucibin
ce itina eyler. 

9. Nahiye Şûrasının kâffei mukarrreratını 
mevkii tatbika vaz'eder. 

MADDE 109. — Nahiye Müdürü kavanin ve 
nizamatı mahsusa ile kendisine bahşolunan salâ
hiyete istinaden ısdar eylediği evamire muhalif 
surette hareket edenleri heyeti idare karariyle 
bin kuruşa kadar cezayı nakdiyeye mahkûm eder. 

MADDE 110. — Heyeti idareden hükmolunan 
cezayı nakdiler nahiye müdürünün tasdiki üzeri
ne infaz olunur. 

MADDE 111. — Müdür tarafından ısdar olu
nan umuma dair evamir münadi marifetiyle ya
hut nahiye dairesi mektep, mabet gibi mahallere 
taliki suretiyle ilân olunur. Ve hususi evamir o 
emir alâkadarana tebliğ edilmedikçe lâzimülicra 
olamaz. 

Sekizinci fasıl 

Nahiye müdürleriyle muavinlerinin ve diğer 
nahiye memurinin sureti intihab ve tâyinleri ve 
maaşları ve haklarında tatbik olunacak muame
lâtı inzibatiye ve cezaiye. 

MADDE 112. — Nahiye müdür ve muavin
leri ve heyeti idare âzası iki sene müddetle na
hiye şûrasında intihab olunur. İntihap meclis âza
sı meyanından yapılabileceği gibi hariçten de 
icra olunabilir. Intihabolunan müdür ve mua
vinler şeraiti kanuniyeyi haiz olmadıkları tak
dirde kaymakamın mütalâası ve encümeni vilâ
yetin kararı üzerine intihabi vâki reddolunur. 
Bu takdirde meclis şeraiti kanuniyeyi haiz diğer 
âza intihabına mecburdur. İntihabı reddolunmı-
yan müdür ve muavinlerin memuriyetleri kay
makamlıkça tasdik ve kendilerine tebliğ olu
nur. 

MADDE 113. — Nahiye varidatı müsait 
olan nahiyelerde müdürlere maaş verilebilir. 
Maaşın hattı âzamisi iki bin kuruştur. Encüme
ni vilâyet bütçede mevzu müdür maaşını nahiye 
varidatına nazaran fazla gördüğü takdirde ten
kis edilebilir. Muavinler fahriyen ifayı vazife 
ederle t*. 

MADDE 114. — Mütaaddit köylerden mü
rekkep nevahinin merkezden maada köylerin
de birer müdür vekili bulunur. Ve bunlar köy 
dâhilinde müdür namına ifayı vazife ve hizmet 
ederler. 

Müdür vekillerinin intihabı müdür muavin
lerinin intihabı gibidir ve fahriyen ifayı hizmet 
ederler. 

MADDE 115. — Nahiye kâtiple ti nizamna-
aıei mahsusa ile tâyin olunacak evsaf ve şera
iti haiz olmak üzere nahiye şûrası münakidol-
ınadığı zamanlar' da heyeti idare tarafından tâ
yin ve memuriyetleri kaymakam tarafından tas
dik olunur. întihabolunan kâtip şeraiti matlû-
beyi haiz bulunmadığı takdirde intihabı vâki 
meclis idarei kaza karariyle reddolunur. 

MADDE 116. — Nahiyenin diğer memurini 
kavanini mahsusa ile muayyen evsafı haiz olmak 
şartiyle nahiye şûrası tarafından intihaboîuriur. 

MADDE 117. — Nahiye kâtibi ile diğer me
murinin maaşları nahiye şûrasmca takdir ve tâ
yin olunur, 
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MADDE 118. — Nahiye memurini hakkın

da heyeti idare karariyle ihtar, kat'ı maaş ve 
azil cezaları tatbik olunur. 

MADDE 119. — Müdür, muavin ve vekil
ler hakkında mücazatı inzibatiye kaymakam ta
rafından icra olunur. Müdür kavanini mevzua 
ahkâmına tevfikan meclisi idarei kaza karariy
le kabili azildir. 

MADDE 120. — İstifaları kabul olunmadan 
mevkii memuriyetlerini terk eden müdür ile 
nahiye memurinine altı ay müddetle memuriyet 
verilmez. 

Dokuzuncu fasü 

BÜTÇE 

Birinci kısım 

Nahiyenin varidat ve mesarifah 

MADDE 121. — Nahiyenin varidatı âdi ve 
fevkalâde olmak üzere iki kısımdır. 

MADDE 122. — Nahiyenin varidatı âdiyesi 
şunlardır : 

1. Bilâvasıta tekaliften bâzılarına âtide mu
harrer nispetler dâhilinde küsuratı âdiye tarh 
olunur. 

A) Müsakkafat, arsa ve arazi ve temettü, 
ağnam, deve, camus ve canavar rüsumunun asıl
larına yüzde yirmi be§ten elliye kadar. 

B) Aşar vergisinin maazamaim yekûnuna 
yüzde yirmi, yani elyevm yüzde on iki buçuk 
nispetinde alınacak ve iki buçuğu nahiyelere 
verilecektir. 

2. Beyi ve ferağ ve intikal harçlarının asıl
larına yüzde yirmi beş. 

3. Taş ocaklarından Devletçe alman rüsu
mun yüzde onundan yirmi beşine kadar alına
cak resim. 

4. Tuğla, kiremit ve kireç imalâthanelerinden 
Devletçe alman resmi senevinin yüzde yirmi beşi 

5. Kır bekçileri için tarla, çayır, bağ ve bah
çelerin mesahasına ve emlâk ve arazi sahibi ol-
mıyanların hayvanatına ve derecei servetine ve 
temettülerine göre nahiye şûrasınca alınacak 
ücürat (Bu ücretler karye heyeti ihtiyariyesince 
tâyin olunarak her ferde tebligat icra olunur, ve 
itirazatı vakıa meclisçe tetkik edilerek sureti 
katîyede tâyin edilir.) 

I 6. Müzayede resmi (Nahiye dâhilinde her 
nerede olursa olsun-aleni müzayede ile satılan 
her nevi eşya ve emvali menkule esmanmdan 
müşteriye aidolmak üzere yüzde iki buçuk resim 
alınır. Nahiyeye malûmat verilmeksizin hususi 
mahallerde müzayede icrası memnudur. Peraken
de suretiyle satılan eşyayı hasise bu resimden 
muaftır.) 

7. Merakibi berriye ve bahriyeden haddi âza
misi her vilâyet şûrasınca ve miktarı nahiye şû
rası tarafından tâyin olunacak resim. 

8. Ihtisap resmi : İnek, öküz, deve, beygir, 
kısrak, merkep, katır gibi iri hayvanatın alım sa
tımından bayie aidolmak üzere yüzde iki buçuk 
resim alınır. 

9. Zebhiye resmi : (Zebholunacak koyun ve 
keçiden üçer, kuzu ve oğlaktan bir buçuk, dana
dan altı, sığır ve canavardan dokuz, deve ve man
dadan on beş kuruş, alınır. Bu miktar haddi âza
mi olup nahiye şûrasının kararı ile mezkûr mik
tarlardan tenzilât icra olunabilir.) 

10. Mevaddı müşteile resmi : (Nahiye dâhi
linde istihlâk olunmak üzere ithal olunan petrol 
ve bakûranın beher kilosundan beş para, ispirto
nun kilosundan on para resim alınır. İşbu mik
tarlar haddi âzami olup mezkûr miktarlarda ten
zilât icrası caizdir. 

11. Mikyasat damga harcı : (Bilûmum ev-
zan ve ekyal ve mikyasatın nahiye şûrasınca dam-
galattırılması mecburidir. Damga yaz'ı mukabi
linde bir defaya mahsus olmak üzere bunların 
her parçasından iki kuruş ve muayene resmi na-
miyle her sene yirmi para alınır. Ayak satıcıları 
bu resmin nısfına tâbidir. Damgalanmamış evzan 
ve ekyal ve mikyasat satan veya istimal edenler
den bir misli cezayi nakdî alınır.) 

12. Sokak ve meydan, tiyatro ve iskele ma
hallerini sandalye vesaire ile işgal eyliyen esnaf
tan işgal eylediği arazinin mesahai sathiyesine 
göre günlük, aylık veya senelik olarak nahiye şû
rasınca yapılacak tarife mucibince alman ücret
ler: 

13. İnşaat ve tamirat ruhsatiyesi : (Alel-
ûmum inşaat ve tamirat için nahiye idaresinden 
ruhsat istihsali mecburidir. Yapılacak bina müe-
temilâtının işgal edeceği arsanın kıymetine naza
ran beher metre murabbaından ve her kat için 
bir defaya mahsus olarak tarifesi mucibince ruh
satiye resmi alınır, zeminden itibaren irtifaı va-
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satisi iki metreye kadar olan bodrumlar kat ad
dolunmaz. Irtifai iki metre* veya ondan ziyade 
olan tavan arası odasından nısıf resim alınır. 
Binanın sokak istikametini tecavüz eden cumba, 
şehneşin, balkon ve sair çıkıntıların satıhlarının 
beher metre murabbamdan inşaat resmi iki misli 
olarak alınır. Her nevi akaaratı vakfiye ve emi-
riye dahi rüsuma tâbidir. Bilcümle maabit ve 
mekâtip, kışla ve hastaneler misillû ebniyei emi-
riye ve hayriye inşaat ve tamiratı için meecanen 
ruhsat ita olunur. Ruhsat alınmaksızın yapılan 
inşaat ve tamirattan iki kat resim alınır. 

14. Büyük nehirler üzerinde nahiyelerce in
şa olunan köyler ile tesis olunan iskelelerden ve 
mürur ve ubura mahsus kayık ve sallardan alı
nan ücret. 

15. Nahiyece alınacak cezayi nakdîler. 

16. Nahiyeye ait emvali menkule ve gayri-
menkulenin her nevi hasılat ve iradı. (Nahiyenin 
müessesatı maliyeye mevdu mebaliğden alman 
faiz lüzumsuz eşya ve emvali menkule ile teksiri 
nesle elverişli olmıyan damızlık hayvanatın fü-
ruhtundan hâsıl olan mebaliğ, nahiyeye ait akaa-
ratın icar bedelâtı ormanlardan alman otlakiye 
bedeli, nahiyeye ait ormanların hasılatı ve nahi
ye meralarının icar edilen aksamından alınan va
ridat, köy merasında râyedilen tüccar hayvana
tından nahiye şûrasınca yapılacak tarifeye tev
fikan alman ücret, nahiyeye ait yetişen fidanla
rın ve budanan ağaçların dallarının füruhtun-
dan hâsıl olan mebali, eşhasa icar edilen alât ve 
edevatı ziraiyeden derecei istifadeye nazaran ve 
tarifeye tevfikan alınan ücret ve saire gibi şey
lerden ibarettir.) 

17. Kavanini saire ile temin edilen her nevi 
varidat; 

MADDE 123. — Karyenin fevkalâde varida
tı şunlardır : 

1. Maddei sabıkanın birinci ve ikinci fıkra
sında muharrer bilâvasıta tekâlifi emiriye üzeri
ne haddi âzami alelade zamaim miktarını teca
vüz etmemek üzere tarholunan küsuratı munza-
mai fevkalâde. 

2. Füruht veya mübadele olunan nahiye em
lâk ve akaaratı bedeli; 

3. Hibe ve vasiyet suretiyle vuku bulan te-
berruat; 

4. İstikraz hâsılatı; 
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5. Hazinei Devlet tarafından muaveneten 

verilen mebaliğ; 
6. Vilâyet idarei hususiye bütçesinden mua

veneten verilen mebaliğ; 
7. Varidatı âdiye fazlası; 
8. Hazineye ait arızi ve muvakkat varidat, 

MADDE 124. — Bir nahiye hududu! dâhilin
de emlâk ve arazisi bulunan diğer nevahi ahalisi
ne işbu nahiyenin ahalii asliyesine tarholunan za-
maimden fazla zamaim tarholunamaz. 

MADDE 125. — Menafii umuma aitdolan köp
rü ve bina gibi şeylerin vücuda getirilmesi veya 
bunun tesviyesi için varidat kifayet etmediği tak
dirde küsuratı fevkalâde tarholunur. işbu fevka
lâde küsurattan hâsıl olan mebaliğin mavuzı ale
nine sarfı mecburidir. 

MADDE 126. — Nahiye masarifi âdi ve fev
kalâde olmak üzere iki kısımdır. 

MADDE 127. — Masarifi âdiye nahiyeye ait 
hidematm istilzam eylediği senevi ve daimî ma
sariften ibarettir. 

MADDE 128. — Masarifi fevkalâde, inşaat ve 
tesisatı cedide masarifinden ve daimî masarif ha
ricinde vukubulan arızi ve muvakkat masariften 
ibadettir. 

MADDE 129. — Nahiye şûrasınca her sene 
bütçeye ithâli mecburi olan masarif berveçhi âti
dir: 

1. Nahiye imamları kâtip ve muallimini, bek
çi ve korucuları maaşatı ile harcirah, yevmiye ve 
sairesi; 

2. Nahiye dairesinin bedeli icarı ile tenvir 
ve teshin tefriş vesaire masrafı; 

3. Nahiyece akdolunmuş istikrazatm resül-
mal ve faizinin itfası ve sair düyunun tesviyesi 
masarifi ile bu. hususta ihtiyarı muktazi masarifi 
saire; 

4. Kavanin ve nizamat ve mukarraratı Dev
let mecmualarının tedarik, muhafaza ve teclidi 
masarifi; 

5. Nahiyece idare edilen mekâtibin maaş ve 
her nevi masarifi; 

6. Mevcut turk ve maabirin su Üryanlarına 
karşı yapılan setler tamiratı mütemadiyesi ile so
kaklar su boruları çeşmelerin ve emsali müessesa-
tın hüsnü idare ve muhafazası masarifi; 
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MADDE 13Ö.— Maddei ânifede tadadolunan 

masariften gayri nahiye vazaifine dair hidematın 
istilzam eylediği masarifin bütçesine derci ihtiya
ridir. 

İkinci kısım 

Bütçenin ihzar ve kabulü 

MADDE 131. — Nahiye bütçesi nahiyenin bir 
senelik varidat ve masarifatı mütemmimesini mü-
beyyin ve bunların mevkii tatbik ve icraya vâz'-
ına mezuniyeti muıtazammındır. 

MADDE 132. — Nahiye bütçesinin tatbik edil
diği müddete «devrei hesabiye» ıtlak olunur. İşbu 
devre her senenin Martı iptidasında başlar. Şu
batı gayesinde hitam bulur. Bu müddet zarfında 
tahsil olunan varidat ile ihtiyar olunan masarif o 
sene bütçesi hesabına irad ve masraf kaydolunur. 

MADDE 133. — Her sene bütçenin varidatı 
mürur eden üç sene zarfında varidatı âdiye tah
silatının vasatisi alınmak suretiyle hesabolunur. 

MADDE 134. — Nahiye bütçesi müdür ve kâ
tip tarafından tanzim ve Kânunevvel içtimaında 
tetkik edilmek üzere nahiye şûrasına tevdi olu
nur. Nahiye müdürü tarafından her sene bütçe 
ile birlikte nahiyenin ahvali maliyesini mübey-
yin bir kıta rapor tanzim ve nahiye şûrasına tev
di olunur. 

MADDE 135. — Bütçe nahiye şûrasmca tet
kik ve aynen veya tadilen kabul olunduktan son
ra encümeni vilâyete ledettevdi nihayet bir haf
ta zarfında kaymakam kaza vesatatiyle vilâyete 
irsal olunur. 

MADDE 136. — Encümence senei cedidenin 
hululünden evvel bütçe hakkındaki tetkikat ik
mal olunarak senei cedidenin hululünden niha
yet on gün evvel bütçe nahiyeye iade edilmeli
dir. 

MADDE 137. — Bütçe encümence bittasvip 
iade edildikten on gün sonra bir hulâsası nahiye 
dairesine talik ve ilân olunur. 

MADDE 138. — müddeti muayyene zarfın
da bütçe iade edilmediği takdirde nahiye heyeti 
bütçenin tatbikatına mübaşeret edebilir. 

MADDE 139. — Encümen bütçede muhalifi 
kanun bir şey gördüğü veya doksanıncı madde 

mucibince haiz olduğu salâhiyete istinaden büt
çenin bâzı mevaddını tasvibetmediği takdirde 
bütçeyi tadil edebilir. 

MADDE 140. — Nahiye şûrası masarifi mec-
burenin istilzam eylediği tahsisatı bütçeye it
hal etmediği veya noksan olarak ithal eylediği 
takdirde varidat cihetinden bir karşılığı teda
rik olunarak encümeni vilâyet kararı ile re'sen 
ithal olunur. Bu suretle re'sen ilâve olunan ma
sariften senevi ve muayyen olanlar miktarı mu
ayyeni üzerinden mütehavvil olanlar da son üç 
senelik hesabı katide tahakkuk eden miktarınım 
vasatisi alınmak suretiyle bütçeye ilâve olunur. 
İlâve olunan muhassasatm varidat cihetinden 
karşılığı veya masarifi gayrimelhuz tertibinden 
veya bütçeye mevzu masarifi ihtiyariyeden nak
len Nahiye Şûrasınca tâyin olunan küsuratı âdi
ye miktarını tezyiden temin olunur. 

MADDE 141. — Muhtelif nevahi arasında 
müşterek müessasatın maaş ve her nevi masarifi 
alâkadar nevahi bütçelerine hisseleri nispetinde 
kayıt ve ithal edilmek mecburidir. Her nahi
yeye isabet edecek miktar nahiye şûrası tara
fından bütçeye ithal edilmediği takdirde maddei 
ânifede beyan edildiği veçhile encümen karariy-
le re'sen ilâve olunur. 

MADDE 142. — Nahiyenin bilcümle varidat 
ve masarifi bütçeye ithal olunur. Bütçe haricin
de varidat tarh ve cibayet edenlerle bu husus
ta emir verenler hakkında Ceza Kanununun 
108 nei maddesi ahkâmı tatbik olunur. Keza 
bütçe ile muayyen tahsisat haricinde sarfiyat ic
ra eden nahiye müdürü, kâtip ile müştereken 
mesul tutulur. 

MADDE 143. — Encümence tasvibolunan 
bütçede tadilât icrası veya maddei âtiyede mu-
sarrah ahvalden maada bütçeye mevzu muhassa
satm tezyidi veya bütçeye tahsisatı cedide ilâ
vesi nahiye şûrasının kararına ve encümeni vi
lâyetin tasvibine mütevakkıftır. İşbu şerait ha
ricinde bütçenin tağyiri caiz değildir. 

MADDE 144. — Nahiye şûrası bütçe tanzimi 
esnasında mutasavver olmıyan ve gayrikabili 
tehir olan masarifin tesviyesi veya fasıllarda 
mevzu olup da ademikifayeti sabit olan muhas
sasatm ikmali noksanı için bütçeye varidatı âdi-
yenin yüzde dördünü tecavüz etmemek üzere 
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ihtiyat akçesi ııamiyle tahsisatı lâzime vaz'ede
bilir. îşbu tahsisat nahiye müdürünün tensibi ile 
sarf ve fusulü saireye naklolunur. 

Nahiye müdürü her fâsılai içtimaiyede işbu 
tertipten vukubulan sarfiyat ve münakalât cet
velini ilk içtimamda evrakı müsbitesiyle birlik
te nahiye şûrasına tasdik ettirmeye mecburdur. 

Üçüncü kısım 

Nahiyenin hesabah 

MADDE 145. — Nahiye müdürü nahiye büt
çesinin âmiri itasıdır. Nahiye müdürü bütçede 
tahsisat mevcudolup lüzumu sarfı tahakkuk 
eden masarife ait ita emrini ısdara mecburdur. 

MADDE 146. — Nahiye kâtibi nahiye emva
linin muhasibi mesulüdür. 

MADDE 147. — Nahiye varidatı mükeffel 
kâtibi bulunan nevahide kâtibin bulunmıyan 
mahallerde nahiye müdürünün mesuliyeti tah
tında kabz ve sarf olunur. Nahiye kâtibi müdür 
tarafından icrası emrolunan masarifin bütçeye 
mevzu muhassasatı tecavüz etmemesine ve sarf 
olunan mebaliğin mavuzıalehine sarf edilmesine 
dikkat etmeye mecburdur. 

MADDPJ 148. — Nahiye varidatı kavanin ve 
nizamatı mevzuasma ve usul ve kavaidi cariye
ye tevfikan emaneten veya ihaleten nahiye ida
resi tarafından Tahsili Emval Kanununa tevfi
kan tahsil olunur. 

MADDE 149. — Nahiye varidatını tediyeden 
imtina edenler hakkında Tahsili Emval Kanu
nu ahkâmı tatbik olunur. Kanunu mezkûr mu
cibince tahsilat komisyonlarına mevdu vazaifi 
nahiye müdürü ve nahiye şûrası âzasından şûra 
tarafından müntehap bir zat ile nahiye kâtibin
den mürekkep komisyon tarafından ifa olunur. 

MADDE 150. — Nahiyece icra kılınacak bi
lûmum müzayedat ve münakasat devletçe kabul 
olunan usul ve kavait dairesinde icra olunur. 

MADDE 151. — Sıfatı resmiye ve salâhiyet 
ve mezuniyeti kanuniyesi olmıyanlardan her 
kim hotbehot nahiye varidatının tahsil ve ida
resine kıyam ederse, bundan mutazarrır olanla
rın hukuku şahsiyesinin istirdadına halel gel-
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memek üzere salâhiyet ve mezuniyet haricinde 
sıfatı resmiyeyi takınanlar hakkında Kanunu 
Cezanın maddei mahsusasınla muayyen cezalar
la mücazat olunur. 

MADDE 152. — Nahiye Müdürü, nahiye kâ
tibi ile birlikte mürur eden sene bütçesine mü-
taallik s'âl muhasebesini her sene nihayet Ma
yıs iptidasına kadar ihzar edip lieclittetkik 
Nahiye Şûrasına tevdie mecburdur. Sal muha
sebesi Nahiye Şûrasmca badettetkik Encümeni 
Vilâyete irsal edilmek üzere yeni sene bütçesi
nin tedvininden evvel sâl muhasebesini tetkik 
etmeye ve bütçeye mutabakat ve ademimuta'ba-
kati hakkında bir karar ittihaz etmeye mecbur
dur. 

MADDE 153. — Nahiye kâtibi zamanı ida
resi muamelâtından mesul ve her sene evrakı 
müsbiteye müsteniden idare hesabı vermekle 
mükelleftir. İdare hesabı nahiye kâtibi vazaifi 
memuriyetinde tam bir sene kalmış ise, Mart 
iptidasından Şubat nihayetine kadar ifa eyledi
ği muamelâtın kâffesini bir seneden noksan kal
mış ise müddeti memuriyetinde ifa eylediği mu
amelâtı ihtiva eyler. Bütçeye taallûku olmıyan 
muamelât dahi idare hesabına dâhil olur. 

MADDE 154. — Nahiye kâtibinin idare he
sabı her senenin Şubatı nihayetinde veya me
muriyetinin hitamı tarihinde kat 'olunur. îdare 
hesabı kat'olunduğu tarihten itibaren nihayet 
bir ay zarfında verilir. 

MADDE 155. — İdare hesabı Kaza Meclisi 
İdare kararma karşı nahiye kâtibi kararın ken
disine tebliği tarihinden itibaren nihayet bir ay 
zarfında encümene müracatle istinafı keyfiyet 
edebilir. Encümenin bu husustaki kararı kati
dir. 

MADDE 156. — Muayyen müddet zarfında 
idare hesabı vermiyen nahiye kâtibine Meclisi 
İdarei Kaza karariyle üç günden yedi güne ka
dar kıstelyevm yapılır. Daha ziyade teehhür 
vukuunda azlolunur. 

MADDE 157. — Nahiye kâtibi, zimmetindeki 
matlûbatın takip ve tahsili hususunda ifa 'olu
nacak muamelâtı Devletin nakde vaziülyed mu
hasipleri hakkında yapılan muamelenin aynı
dır. 
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Onuncu Fasıl 

Nevahi Heyeti İdaresinin salâhiyeti kazaiyesi 

MADDE 158. — Nahiye Şûrasının salâhiyeti 
kazaiyesi nahiyenin Heyeti İdaresi tarafından 
ifa olunur. Nahiye Heyeti idareleri reis ile be
raber âzamn nısfından lâakal bir ziyadesi mev-
cudolduğu halde deaviyi rüyet eâer. Tarafeyn
den biriyle muhakemesi ve karabet ve-adaveti 
ve dâvada dolayısiyle menfaati maliyesi olanlar 
talep ve iddia vukuunda heyetten ihracolunur. 

MADDE 159. — Riyaset vazifesiyle mükellef 
bulunan müdürlerin gaybubeti halinde vekâleti 
müdür muavini tarafından ve o da bulunmadığı 
takdirde ekseriyeti âra ile içlerinden intihabolu-
nacak âza canibinden ifa olunur. 

On birinci fasıl 

Heyeti mezkûrenin salâhiyeti kazaiyesi 
bey anındadır 

MADDE 160. — Nevahi heyeti idaresinin me-
vaddı hukukiyedeki vazaifi evvelâ nahiyeye mer
but kura ahalisi beyninde iki bin kuruşa kadar 
olan alacak dâvalariyle bu miktar ve kıymeti mü
tecaviz olmıyan emvali menkule ve gayrimen-
kuleye mütaallik deaviyi katiyen; yani kabili is
tinaf ve temyiz olmamak kaydiyle hükmeylemek, 
saniyen bu miktarı tecavüz eden alacak dâvala
riyle emvali menkule ve gayrimenkuleye ait de
aviyi kabili temyiz olmak şartiyle sulhan tesviye 
ve rüyet etmek keyfiyetinden ibarettir. Mecalisi 
mezkûrenin mevaddı cezaiyeye mütaallik vazaifi 
dahi kabahat nev 'inden olup Ceza Kanununun ba
bı şalisinde münderiç bulunan ve yüz elli kuru
şa kadar cezayı nakdî ahzını ve bir haftalık ha
pis cezasını icabeden ceraime kati ve bu miktar 
cezayı nakdîyi mütecaviz olan kabahat derecesin
deki efal ve harekâta kabili istinaf olarak hüküm 
ve karar vermek hususatına münhasırdır. 

MADDE 161. — Deavii hukukiye hayvan ve 
zahire ve sair emval ve eşya alıp satmak ve gün
delik ile çalışmak ve ortakçılık etmek ve hayva
nını diğerine kiralamak ve karzan akçe vermek 
ve Ceza Kanununun 261 nci maddesinde gösteri
len suretten maada bu yolda şahsı aharın bağ ve 
bahçesine ve mezru olan arazisine ve harman yı-
ğmlariyle mahsulâtı sairesine İrası hasar eylemek 
misillû hususat ile diğer bu gibi muamelâtı de-

aviyeden mütevellit alacak ve tazminat dâvaları 
ve hudut ve sınır münazaatiyle emlâk beyi ve 
şirasından ve bunların ciheti tasarrufiyesinden 
mütehaddis müddeiyattır. 

On ikinci fasıl 

MADDE 162. — Hukuk dâvalarından dolayı 
bidayeten ve itirazen nevahi idare heyetlerine 
müracaat için arzuhal tanzim ve itasına mecbu
riyet olmayıp dâva şifahen dermeyan olunur. 
Ve müddeaaleyh tarafı dahi nahiye müdürleri 
canibinden heyetin yevmi içtimamda bâpusla celp 
ve davet edilir. 

MADDE 163. — Müddei ve müddeaaleyh da
veti vakıa üzerine gelerek ya bizzat mahke
mede hazır bulunur. Ve her ikisi veyahut bun
lardan biri istedikleri halde huzuru heyette 
şahsı aharı taraflarından tevki 1 edebilirler. 

MADDE 164. — Müddei sabıkada gösterildi
ği veçhile deavii hukukiyenin teşkil olunacak 
tarafeyni vazaifi asliye ieabatına tevfikan ev
vel emirde sulha davet ve tergip ve teşvik olu
narak ve her ikisinin rıza ve muvafakatleri ha
linde keyfiyet takarrür eden sureti sulhiye da
iresinde karara rabtolunur. Ve sulhan tesviyesi 
gayrikabil ise yüz altmışıncı madde mantukmca 
iki bin kuruş veya bu miktar kıymeti tecavüz 
etmiyen deavinin berveçhi âti icrayı muhakeme
sine biliptidar evvelâ müddeinin talep ve iddiası 
sual olunup badehu müddeaaleyhin ifadatı ee-
vabiyesi istima kılınır. Mecellenin ikrar ve bey-
yinat ve tahlif hakkındaki kitaplarında göste
rildiği üzere müddeaaleyh dâvayı ikrar eyledi
ği surette şu ikrarına binaen müddeabihin tah
siline hükmolunur. İnkâr ettiği takdirde müd-
deisinden bu bapta senedi veya bu kabîl sair 
evrakı veyahut şahitleri olup olmadığı istifsar 
olunarak iddiasını bunlardan biriyle ispat eder
se kezalik müddeabihin lüzumu tahsili tahtı ka
rara alınır. 

Müddeinin dâvasını ispat edemediği surette 
talebiyle hasmına yemin verilir. Müddeaaleyh 
bu yemini kabul ve icra eder veyahut müddei 
talibi tahlif olmaz ise dâvası reddedilir. Ve 
müddeaaleyhin teklif olunan yemini kabulden 
istinkâfı suretinde dahi müddeabihin kendisin
den tahsilini nâtık karar ita kılyur. 
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Müddeaaleyh indelmuhakeme talebolunan me-. 

baliğ ile emval ve eşyanın ahiz ve kabzolunduğu 
nu ikrar ile beraber bunları bilâhara müdde-
iye teslim ve iade eylediği yolunda def i dâva
da bulunduğu ve hasmın inkârı üzerine şu mü
dafaasını yukarda tarif olunduğu veçhile ispat
tan izharı aczeylediği takdirde talebine muka-
rin müddeiye teveccüh eden yemin meselesi dahi 
birnci fıkraya tevfik olunur. Tazminata müte
dair deavide azadan biriyle nahiye meclisi kâ
tibine tevfikan meclisçe bilintihap mahalline izam 
olunacak lâakal üç nefer ehlihibrenin miktarı 
hasar hakkındaki beyanatı ve keşif ve muaye
neye muhtaç hususatı saireden dolayı şu veçhi
le intihap ve izam kılman erbabı vukufun malû
mat ve meşhudatı bu cihetler için esbabı hükmi-
yeden ad ve itibar edilir. Hukuk dâvalarından 
dolayı tâyin olunan yevmi muhakemede vukubu-
lan davete mazereti meşruasmdan naşi icabet 
edemediğini ihbar etmeksizin huzurdan imtina 
eden müddeaaleyhin gıyabında dâvayı vakıa 
berveçhibalâ rüyet ve tetkik ve hüküm ve kara
ra rabıt ve tevfik olunur. 

Şu kadar ki; hazırı bilmuhakeme olan müddei 
dâvasını ispattan izharı a czederek yemin tekli
finde bulunduğu surette hasmının indelitiraz ye
minden istinkâf etmesine talikan müddeabihin' 
tahsiline hükmolunur,. Ve zirde mürekkam mad
dede gösterilen müddet zarfında itiraz tarikiy
le müracaat olunduğu halde işbu yeminin icrası 
ve sair esbabı hükmiye dermeyan olunan itira-
zatın tetkiki ile icabına göre tekrar karar verilir. 
Ve müddeti muayyenesinin vürudundan sonra 
vukubulan müracaat bu sebepten dolayı reddedi
lir. 

MADDE 165. — Müddeaaleyh gerek bidaye-
ten ve gerek itirazen cereyan eden muhakeme es
nasında ikrarı deyn ile beraber tesviyesinden 
aczini beyan eylediği ve meclisçe tensibolundu-
ğu surette tekasiti muayyeneye raptiyle imhal 
olunur. 

On üçüncü fasıl 

Dâvanın ş&raiti sıhhati ile kummet hakkındadır 

MADDE 166. — Mecellenin kitabütdâvasm-
da tasrih olunduğu veçhile dâva olunan şeyin 
malûm olması lâzımdır. Binaenaleyh isim ve şa
hısları tâyin olunmaksızın müddeinin filân kar

ye ahalisinden birinde veya bir kaçında şu ka
dar kuruş alacağı olduğu yolundaki iddiası sa
hih olmadığından müddeaaleyhi tâyin ve beyan 
etmek suretiyle dâvası tashih ettirilir. 

MADDE 167. — Saat ve yüzük gibi menkulâ-
ta mütedair deavide bunlar haizin bilmeclis ise 
müddeinin ona eliyle işaret ederek «işte bu mal 
benimdir, şu adam ona bigayrihakkin vaziyed 
eder» diye dâvasını tasvir etmesi ve hazırı bil
meclis olmayıp da masrafsız celbi mümkün ise 
gerek dâva ve şahadette ve gerek ona böyle işa
ret etmek üzere meclise götürtülmesi ve eğer mas
rafsız ihzarı kabil değilse müddei canibinden 
onun tarif ve kıymetinin beyan edilmesi ve em
lâk ve araziye müteferri deavide hudut ve sını
rının zikir ve tasrihiyle beraber elyevm bun
ları kimin zabıt ve tasarruf etmekte olduğunun 
bissual vaziyedini iddia eyliyen tarafından şa
hit talebiyle bu cihetin 'evvelâ ispat olunması 
lâzımdır. 

MADDE 168. — Müddeaaleyhin dâvayı 
ikrar eylediği surette aleyhine hüküm 
teı^ettübederse in kâriyle hasım olacağına göre 
müddei «şu malı senin vekilin benden aldı» 
diye ikame eylediği dâvaya karşı semeni me-
bii feslime mecbur olmıyan müddeaaleyhe 
ikrarı halinde husumet teveccüh etmiyeceği 
gibi (filân adam tarlasını bir sene müddet
le elli kuruşa kiraya verınjş ben olmiktar 
veya daha ziyade ücretle talibim bana ver
sin) ve kezalik (filân adam filânı ortakçı et
miş veyahut hayvanını emaneten ona ver
miş beni ortakçı eylesin ve hayvanını emane
ten bana bıraksın) yolundaki dâvalar dahi 
sahih ve şayanı istima olamaz. 

MADDE 169. — Mecellenin salüfüzzikir 
kitabüddâvasmda beyan olunduğu üzere tahtı 
velayet ve vâsayette bulunanların leh ve aley
hinde ikame olunan deavide veli ve vasi ve 
terekeye mütaallik deyin dâvalarında dahi ve
reseden yalnız birisi hasım olur. Ancak te
rekeden ayın dâvasında zilyed her kim ise hu
sumet ona teveccüh eder. 

MADDE 170 — Bir malın zilyedi olan şa
hıs aleyhinde, ol m,al kendisinin olduğunu 
iddia eden kimse ile zilyedin esnayı muhakeme
sinde diğer birisi müddeabihin mutasarrıfı ha-
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kikisi olduğunu iddia ile dâvayı vakıanın hu
kukuna faallûkundan naşi muhakemeye dâhil 
olmak talebinde bulunduğu surette kabul olu
nur. V'e hüküm ve karar verildikten sonra 
da bu sebebe binaen eşhası sairenin dermeyan 
edeceği iddia ve itiraz dahi istima olunarak 
indelicap hükmü sabık tadil ve ıslah edilir. 

MADDE 171. — Emanet veya ariyet veya
hut rehin süreleriyle yedlerinde bulunan 
emval ve eşyaya mütaallik dâva vukuunda 
zilyed olan bu kabîl kesânm ve müstecir sı-
fatiyle ikamet eylediği bir mahalli diğer bir 
şahıstan isticar ettiğini esnayı muhakemede 
dermeyan «yliyen müddeaaleyhin §u ifadesi 
üzerine şahsı merkumun huzuru heyete cel
bi ve dâvanın bunlar muvacehesinde niyeti 
muktazidir. 

On dördüncü fasıl 

Şahitlere mütaallik mesail beyanmdadır 

MADDE 172. — tkamei şühut ile ispatı müd-
dea. edecek olan kimsenin evvel emirde ikame ede
ceği şahitlerin isim ve şöhret ve mahalli ikamet
lerini ve bunlardan başka şahidi olup olmadığını 
ve olduğu takdirde kimler idüğünü ve bunları ne 
vakit ikame edeceğini beyan etmesi lâzımdır. 

MADDE 173. — Şahitler heyet ve tarafeynin 
huzurunda başka, başka istima olunur ve her bir 
şahidin istimamdan evvel isim ve şöhretleri bis-
sual müddeinin mukaddema beyan eylediği ke-
sândan olduğu tahakkuk ederse istima olunur. 

MADDE 174. — Yevmi muayyende şahitler
den birisi gelip de diğerlerinin mazeretine mebni 
gelemedikleri anlaşılır ise hazır bulunan şahit 
istima olunup diğerleri için bir vâdei kalile tâyin 
kılınır. 

MADDE 175. — Şahidin hasta olmasından 
veyahut taifei nisadan olup da mazereti meşru-
asmdan dolayı şahadetinin ikametgâhında isti
mal talebolunursa ol şahidin ifadatmı ahzetmek 
üzere heyet âzasından münasibi naip tâyin ve na
hiye kâtibi ile maan mahalline izam olunarak ta
rafeyn hazır olduğu halde ifadatı istima olunur. 

MADDE 176. — Hukuk dâvalarında müd
deinin dâvasını iki erkek veyahut bir erkek ile | 

( S . Say: 

iki hatun ikamesiyle ispat etmesi lâzımdır. Bir 
erkeğin veyahut yalnız iki hatunun şahadetleri 
hükme kâfi değildir. 

MADDE 177. — Mecellenin kitabülbeyyina-
. tında tavzih olunduğu üzere istima olunan şa
hitlerin şahadeti dâvaya ve müddeaaleyh cani
binden ikame olunan şuhudun şahadetleri dahi 
defi dâvaya ya tamamiyle veyahut müddeabih-
ten ekal olmak suretiyle muvafık olmalıdır. Me
selâ : Müddei yüz kuruş dâva edip de şahitler 
elli kuruşa şahadet etseler bu miktar hakkında 
şahadetleri muteber olup, ancak, yüz elli kuruşa 
şahadet ettikleri ve müddei dahi şu alacağından 
elli kuruşu ahiren istifa edip burasını şahitlerin 
bilmediğini beyan ile dâvayı mezkûresiyle şaha
deti vakıa beynini tevfik etmediği surette şaha
detleri kabul olunmaz. 

MADDE 178. — Şahitlerin huzuru heyette 
veyahut 175 nci maddede gösterildiği üzere aza
dan tâyin ve izam olunacak naip muvacehesinde 
lâfzı şahadeti tasrih ederek meselâ müd
deinin ciheti karzdan müddeaaleyh zimme
tinde kalan yüz kuruş alacağı olduğunu 
biliyor ve böyle şahadet ederim.) diye 
ifayı şaihadet etmesi lâzımdır. (Müddeinin 
ciheti mezkûreden olkadar kuruş alacağı yoktur, j 
veyahut (filân şey filânın değildir.) ve filân kim
se olişi işlemedi.) diyerek nefyi sırfe vukubulan 
şahadet ile heyeti muhakemenin haricinde olan 
şahadet muteber değildir. 

MADDE 179. — Evlât ve ahfadın peder ve 
valideleriyle cet ve ceddcleri ve bunların dahi 
evlât ve ahfadı ve zevç ve zevce ile şirketten do
layı şeriklerden birinin ve müddei veya müddea
aleyhin infakiyle taayyüş eden adamı ile aylıklı 
hizmetkârının bunlardan birisi lehinde ve vasinin 
yetim ve vekilin müvekkil hakkında ve kefil-
bilmal olan kimsenin asıl medyum canibinden 
deynin eda kılındığı yolunda vukubulan şaha
detleri makbul olmadığı misillû rakkas ve mashara 
gibi namus ve mürüvveti muhil hal ve hareketi 
itiyadeden ve aleyhinde şahadet eylediği kimse 
ile adaveti dünyeviyesi örfen malûm olan eşhasın 
ve alelhusus kizbi mâruf bulunan kasanın dahi 
şahadetleri medarı hükmolamaz. Ancak kapı 
yoldaşların ve beyinlerindeki dostluk yekdiğeri 
malında tasarruf mertebesine vâsıl olmıyan dost
ların ve bâlâda beyan olunan derecede karabeti 
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bulunmıyan sair akrabanm birbirine şahadetleri 
makbul ve muteberdir. 

MADDE 180. — Hukuk dâvalarından dolayı 
edayı şahadet için heyete gelmek üzere şahitler 
cebrolunmaz. Tarafeyinden hangisi istima etti
recek ise onun şahitlerini ikame etmesi icabe-
der. Her ne esbaba müpteni olursa olsun şa
hitlerini getiremiyenlere ispattan izharı aezetmiş 
nazariyle bakılır. 

MADDE 181. — Şahitlerin istimamdan sonra 
vukubulan suale cevaben aleyhinde şahadet olu
nan taraf bu şahitlerin şahadatı vakıalarında sa
dık veya âdil olduklarını beyan etmiş ise dâvayı 
ikrar etmiş olduğundan ikrariyle ilzam olunur 
ve eğer şahitlerin âdil olmadıkları veyahut bu 
hususta muhte bulundukları yolunda itirafat 
dermeyan eylediği surette sırran ve alenen emri 
tezkiyeleri icra kılınır. 

On beşinci fasıl 

Tezkiyei şuhut hakkında 

MADDE 182. — Şahtler bervçehibalâ edayı 
şahadet ettikten ve heyetçe bunların şahadetleri 
zatı dâvaya veyahut müddeaaleyhin def i dâva
sına muvafık görüldükten sonra haklarında diğer 
taraftan itiraz vukuunda mecellenin tezkiyei şu-
huda mütedair olan faslı mahsusuna tevfikan 
sırran ve alenen tezkiye olunur. 

Şöyle ki: Evvelâ sureti dâva ile tarafeynin 
ve şahitlerin isim ve şöhret ve sıfatları ve baba 
ve dedelerinin kezalik esamisi diğerlerinden tef
rik edilecek veçhile «mesture» tâbir olunan va
rakaya tahrir ve bir zarf def ununa vaz'olunarak 
üzeri incelisin mühriyle bittahtim şahitlerin 
ikamet eyledikleri karye ahalisinden ve ehlivukuf
tan lâakal intihabolunacak iki kimseye irsal 
olunur. Bunlar dahi varakayi fetih ve kıraat 
edip içinde isimleM muharrer olan şahitler âdi'l-
seler zirine «Âdil ve makbulüşşahade» deyu 
tahrir ve âdil değilseler bu veçhile işaret ederek 
imza eyledikten sonra ahar şahsı münderecatı
na vâkıf etmeksizin heyete iade eder. 

MADDE 183. — Şahitlerin «Hallerini bilme
yiz» veyahut «meçhulülahval» veya «Allah bi
lir» gibi yazılan ibarat ile veya hiçbir şey ya
zılmaksızın mestureler iade kılındığı halde şu 
suretler dahi' şahitlerin makbulüşşahade olma

dıklarını beyana mahmul olması itibariyle di
ğer şahitleri varsa onları getirmesi tarafeyne 
beyan olunur. 

MADDE 184. — Şahitlerin 182 nci maddede 
gösterildiği üzere sırren vükübulan tezkiyelerin
de âdil ve makbulüşşahade oldukları tebeyyün 
eylediği surette kezalik mukim oldukları kar
yenin muhtar ve ihtiyar meclisi heyetiyle ahalii 
sairesinden heyete eelbolunacak kimselerden 
tarafeyn hazır olduğu halde şahitlerin hal ve 
şanı alenen sual ile tezkiye kılınır. 

MADDE 185. — Sırren icra kılınan tezkiye
de makbulüşşahade oldukları anlaşılan şuhudun 
tezkiyei aleniye esnasında âdil olmadıkları be
yan olunduğu ve diğer şahitler dahi bulundu
ğu takdirde onlar istima ve tezkiye edilir. Ve 
başka şahit yoksa dâvayı vakıa yemin ile fasıl 
ve hükmolunur. 

MADDE 186. — Crerek kablettezkiye ve ge
rek badettezkiye, şahitlerin zatı dâvada menfaa
ti maliyesi veyahut kendilerine müterettip zara
rın de f i gibi bir maksadı hafisi olduğunu diğer 
taraf iddia ederse o misillû iddialar istima olu
nur. 

MADDE 187. — Tezkiye ediciler canibinden 
şahitlerin bâzısı cerh ve bâzısı tadil olunursa 
cerh tarafı müraceah olmasiyle bu kabil şahit
lerin şahadetleri medarı hükmolmaz. 

MADDE 188. — Edayi şahadetten sonra fevt 
veya gaibolan şahitlerin indettezkiye adaletleri 
sabit olduğu, takdirde dahi şahadetleri kabul 
olunur. 

MADDE 189. — Şahitler şahadet ettikten 
sonra dâvaya karar vermeksizin huzuru heyet-

' te şahadetlerinden rücu ederlerse şahadetleri 
keenlemyekün hükmünde olur. Badelhüküm vu
kubulan rücu ile hükmü lahika halel gelmeyip 
mahkûmünbih şahitlere tazmin ettirilir. 

MADDE 190. — Şahitlerin bâzısı berveçhi 
balâ şahadetten rücu ettikten sonra bakisi ni
sabı şahadete baliğ ise rücu edenlerden zaman 
lâzımgelmez. 

MADDE 191. — Tarafeynden biri hiç şahi
dim yoktur, dedikten sonra şahit getirecek olsa 
veyahut filân ve falandan başka şahidim yoktur, 
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dedikten sonra ahar şahidim var dese kabul 
olunmaz. 

On altıncı fasıl 

Tahlif beyanındadır 

MADDE 192. — Mecellenin tahlife dair olan 
faslı mahsusunda beyan ve tarif olunduğu veç
hile dâvasını ispattan izharı aczeden tarafın ta
lebiyle hasmma yemin verilir. 

MADDE 193. — Tarafeynden biri tahlif olu
nacak olduğu halde dâva kendisine tasvir olu
narak (bu hususa yemin edermisin) diye sual 
olunup o dahi (evet, ederim) dedikten sonra 
müddealeyhin inkâr ettiği neyse meselâ : Müd-
dei ciheti karzdan §u kadar kuruş alacak dâva 
edip de müddeaaleyh borcu olmadığım bilbeyan 
hâsılı dâvayı inkâr ettiği surette (Vallahi benim 
ona o kadar kuruş borcum yoktur.) şeklinde ve 
(ben ondan o kadar kuruş istikraz etmedim.) 
diye ciheti inkâr ettiği surete göre de (Vallahi 
ben bu adamdan o kadar kuruş ikraz etmedim.) 
tarzında olarak Allahü Taalâ Hazretlerinin is
mine kasem, ettirilir. 

MADDE 194. — Yemin ancak huzuru heyet
te veyahut azadan gönderilecek naip muvacehe
sinde icra kılınır. Başka kimse huzurunda olan 
yemin ile nükûle itibar yoktur. 

MADDE 195. — Vekil hasma yemin verdi-
rebilir. Ama, kendisini tevkil etmiş olan tarafa 
yemin teveccüh ettikte bizzat gelip yemin etmesi 
lâzımgelir. 

MADDE 196. — Yemin ancak hasmm talebi 
üzerine verilir. Fakat, terekeden bir hak dâva ve 
ispat olundukta bu hakkını istifa etmediğine ve 
ettirmediğine ve onu ibra ve başkasının üzerine 
havale eylemediğine ve başka kimse tarafından 
ifa olunmadığına ve bu hakkın mukabilinde mü
teveffanın rehni olmadığına dair hasım tarafın
dan talep vukubulmaksızm müddeinin tahlifi ic
ra olunmak ve bir mala müstahak çıkıp da dâ
vasını ispat ettikte o malı kimseye satmamış ve 
hibe etmemiş velhasıl bir veçhile mülkünden çı
karmamış idi güne dair müddeiye ve satılan bir 
şeyi aybı kadimine binaen reddi halinde o şeyin 
aybma muttali olduktan sonra kavlen yahut te
mellük levazımından olan bir veçhile tasarruf 
ederek delâleten aybma razı olmamış idigüne 

dair müşterisine ve şüfa dâvalarında hakkı §üf-
asmı bir veçhile ispat etmemiş olduğu yolunda 
bu dâvayı ikame eden kimseye kezalik bilâtalep 
yemin verilmek lâzımgelir. 

MADDE 197. — Bir kimse kendi fiiline ye
min edecek oldukta bu şey böyledir, yahut de
ğildir, diye katiyen yemin ettirilir. Ama diğer 
kimsenin fiilî hakkında yemin edecek olduğu hal
de o şeyi bilmediğine dair kendisine yemin ve
rilir. 

MADDE 198. — Muhtelif dâvalar içtima et
tikte her birine başka başka yemin verilmek ica-
betmeyip bir yemin kifayet eder. 

MADDE 199. — Yemin teveccüh eden kim
senin yemin teklif olunup da; «Yemin etmem» 
diye sarahaten, yahut bilâ özür sükûtla delâleten 
yeminden nü külü halinde onun bu nükûlüyle 
hükmolunur. Ve badelhüküm yemin edecek olsa 
ona iltifadolunmaz. 

MADDE 200. — Bir kimse diğer kimseden; 
(Sen filânın vekilisin) diye dâva edip de o kim
se inkâr ettiği surette kendisine yemin verilmek 
lâzımgelmiyeceği gibi iki kişinin herbiri bir kim
senin yedindeki malı ondan iştira ettim, diye dâ
va edip de o kimse birine sattığını ikrarla diğe
rinin dâvasını inkâr ettiği surette kendisine yemin 
teveccüh etmez. 

On Yedinci Fasıl 

Deavii cezaiyenin keyfiyeti rüyeti beyanındadır 

MADDE 201. — Deavii cezaiye, ya mutazar
rır olan adamın şifahen vukubulan iddia ve şikâ-
yatı veyahut muhtar ve diğer heyeti ihtiyariye 
âzası ve bekçi ve korucu gibi zabıtai adliye vazi
fesini haiz olanlarla cürmün vukuuna kesbi ıttı
la eden eşhası sairenin ihbaratı üzerine rüyet ve 
tetkik olunur. Ancak muhtarla heyeti ihtiyari-
yeden ihbarı keyfiyet edenler indelicap - muhbir 
sıfatiyle de celp ve istinıa olunacakları cihetle -
bu misillû deavinin muhakemesinde bulunarak 
it ay i rey edemezler. 

MADDE 202. — Nahiye müdürleri kabahat 
ve cünha derecesinde bulunan her nevi ceraimi 
taharri ve bunlara mütedair ihbarat ve şikâyatı 
havi beyannameleri ahzederek delâil- ve emratmı 
mübeyyin zabıt varakasını tanzim etmek ve cera-
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imi meşhude ile cinayata dair olan efal ve hare
kâttan dolayı merkezi kazada bulunan memurini 
adliyeye derhal ihbar vukuat etmekle beraber bir 
taraftan failinin derdestiyle men'i firarı emrinde 
tedabiri lâzime ittihaz ve diğer taraftan dahi cür-
mü vâkım delâili sübutiyesiyle istimal olunan esli-
ha ve alât ve edavatı saireyi celp ve cemmeylemek 
hususatına müteferri olmak üzere Usulü Muhake-
matı Cezaiye Kanununun kendilerine tevdi eyle
diği vazaifi kemakân ifaya mecburdur. 

MADDE 203. — Nahiye heyeti idarelerince 
katiyen veya kabili istinaf olarak rüyet oluna
cak mevaddı eezaiyenin maznunları yüz altmış 
üçüncü maddede gösterildiği üzere bâpusla celp 
ve davet olunur ve evvelce tertip ve tanzim olun
muş zabıt varakaları mevcudolduğu ve işte müd-
deii şahsi dahi bulunduğu halde evvel emirde iş
bu varakalar tarafeyn muvacehesinde kıraat ve 
münderecatı izah olunarak badehu müddeii şah
sinin sureti şikâyet ve talebi ve maznunualeyhin 
bu baptaki müdafaatı istima kılınır. Meydanda 
zabıt varakası bulunmamasından veyahut nakıs 
ve gayrivâzıh bulunduğu veya sahteliği iddia kı
lınmasından naşi müddei canibinden ikame edil
mek istenilen şahitlerin celbine lüzum görüldü
ğü takdirde gerek bunların ve gerek cürmü vâki 
hakkında malûmat ve meşhudatı olup da heyetin 
tensibiyle davet edilecek olan muhbirlerin nakıs 
ve zaidolmıyarak hakikati hali söyliyeceklerine 
dair her birine yemin verildikten sonra malûma
tına müracaat ve sübutıı eiirme kâfi delâil ve 
emarat dahi tahkik ve taharri olunur. Zikrolunan 
zabıt varakalarının mevsukıyeti halinde bunlara 
ve aksi surette ihbarat ve şahadatı vakıa ile de
lâil ve emaratı saireye binaen maznunualeyhin 
sabit olan, cürmünün cezayi kanunisi tâyin kılı
nır ve iddia kılınan maddenin müstelzimi ceza bil
fiil ve hareketten madudolmadığı takdirde mua
melâtı cariyenin fesih ve iptali ve meydanda 
hükme kâfi ihbarat ile delâil ve emarat gayri-
mevcudolduğu surete göre de maznunualeyhin 
men'i muhakemesi yolunda karar ita olunmakla 
beraber iki bin kuruştan fazla olmıyan tazminat 
dâvalarına da bakılır. Maznununaleyhin pederi 
veya ceddi ve evlât ve ahfadı ve birader ve hem-
şireleriyle bu derecede karabeti olanlardan ve 
talâk vukuundan sonra bile zevç ve zevceden hiç
birinin şahadeti makbul değildir. Ancak bu ma
kule şahitler istima olunup da maznun ve müd

deii şahsi taraflarından itiraz vukubulmadığı su
rette şahadatı vakıaları medarı hükmolunur. 

MADDE 204. — Mevaddı eezaiyeden dolayı 
malûmatına müracaat olunmak üzere celbolunup 
da huzurdan imtina eden şahitler defai saniye
de nahiyenin zabıtai adliyesi marifetiyle cebren 
getirilir. Şu kadar ki, daveti vakıaya icabet et-
miyen şahidin hastalık gibi mazereti meşruası 
olduğu ve istima olunan diğer şahitlerin ihbaratı 
dahi hükme kâfi görünmediği takdirde meclis âza
sından biri nahiye kâtibi ile maan mahalli ikame
tine izam olunarak ifadesi alınır. 

MADDE 205. — Ceza dâvalarının tetkiki 
için davet olunan müddeaaleyhim ile maznun
ların bilâüzür yevmi muayyende ispatı vüvudet-
nıedikleri surette daavii mezkûre ânifeıı beyan 
olunduğu üzere gıyaben birrüye hüküm ve 
karara raptolunur. 210 ncu maddede tâyin kı
lman müddet zarfında müracaat vukuu ile 
s*erd ve iradolunan itirazat üzerine tetkika-
tı lâzime bilicra netayici hâsılaya göre hük
mü gıyabinin fesih ve tasdikine ve müddeti 
muayyen esinin müruru halinde hakkı itirazın 
sukutuna kara* verilir ve cezaya mütaallik 
sair mukarreratı giyabiyenin esbabı hükmi-
yesi aleyhinde dermeyan olunan itirazatm 
tetkikiyle icabına göre tekrar karar verilir 
ve müddeti muayyenisinin mürurundan son
ra vukubulan müracaat bu sebepten dolayı 
reddolunur. 

MADDE 206. — Her nevi kararlar yevmi 
muhakemede reisle beraber mevcudolan -aza
nın ittifak veyahut nısfından bir ziyadesinin 
ekseriyeti ârasiyle verilir. Tesavi vukuunda 
reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanmış ad
dedilir. 

On sekizinci fasıl 

Mukarreratı vakıa aleyhinde itiraz, istinaf ve 
temyk tariklerine sureti müracaatı ve banların 

tâbi oldukları müddetleri beyan eder 

MADDE 207, — îşbu kanuna nazaran ka
bili istinaf ve temyiz olan deavi usulü Muha-
kemat Kanununa tevfikan istinaf ve temyiz 
usullerine tâbidir. 
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MADDE 208. — Nahiye heyetlerinden veri

len mukarrerat için ilâmat tanzim ve ita olun-
mayıp mukarreratı mezkûre zirde mürekkam nu
muneler veçhile defteri mahsusuna kayıt ve ziri 
heyet tarafından imza ve tahtim olunduktan son
ra şifahen tarafeyne tefhim kılınır. Ancak da-
avii hukukiyenin kısmı gıyabisine ait kararların 
kaydı sureti her halde mahkûmun aleyhime teb
liğ olunmakla beraber aleyhinde istinaf ve tem
yiz dâvası ikame edilmek için talep vukuunda ve 
tarafeyne ve mevaddı cezaiyeye mütaallik mu
karreratı gıyabiyenin dahi sureti muhreceleri 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 158 nci 
maddesinde muharrer ilâm tebliği makamına 
kaim olmak üzere mahkûmun aleyhimin kendi-

j sine veya ikametgâhına tebliğ ve ita olunur. 
Ve mevaddı mezkûre hakkındaki vicahi karar
ları derhal ve giyaben lahik olan mukarreratın 
itiraz müddeti mürurundan sonra işbu kanun 
mucibince nahiye meclislerinin sureti katiye de 
fasledecekleri deavi hükümleri nahiye heyeti 
idaresince icra edilir. 

MADDE 209. — Maddei sabıkada gösteril
diği veçhile tarihi tebliğ olan mukarreratı gi-

I yabiye aleyhindeki itiraz ve istinaf ve temyiz 
I müddetlerinin mebdei tebliğ tarihleri ve mün-
I tehası dahi nahiye meclislerine vukubulan mü-
I racaatla istinaf ve temyizi dâva olunduğunu 
I natık tanzim olunacak arzuhallerin kaza maha-
I kimine tarihi kayıtları olduğu gibi vicahen 
I verilen kararların müddeti için mebdei tefhim 
I tarihi ve müntehası kezalik müracaat ve kayıt 
I tarihleridir. 

I MADDE 210. — Mevaddı hukukiyede yal-
I nız itiraz müddeti sekiz gün olup istinaf ve 
I temyiz müddetleri Usulü Muhakematı Hukuki-
I ye Kanunu ahkâmına tevfikan cereyan eder, ve 
T mevaddı cezaiyede Usulü Muhakematı Cezaiye 
I Kanununun sarahati dairesinde itiraz müddeti 
I beş ve istinaf müddeti on ve temyiz müddeti 
L sekiz günden ibarettir. 

I On dokuzuncu fasıl 

I Nahiye meclislerinin mercii istinafile kararların 
I sureti icraiyesi bey anındadır 

L MADDE 211. — Nevahi heyatı idaresinin 
I mercii istinafı merbut bulunduğu vilâyet ve-
wı: ya kaza bidayet mahkemesidir. Mercii temyi-

zide merbut bulunduğu ol bidayet mahkemesi
nin isıtinaf mahkemesidir. 

MADDE 212. — Nevahi meclislerinin vaza-
ifi adliyesine mütaallik muamelât ve mukarre
ratı natık bilcümle evraka damga pulu rabt 
ve ilsak olunmaz ve tarafeynden hiçbir nam ile 
hare ve resim alınmaz. 

MADDE 213. — Nahiye heyeti idareleri 
muamelâtı adliyesi müfettişi umumiliklerce tef
tiş ettirilir. 

Yirminci fasıl 

Mevaddı müteferrika 

MADDE 214. — Emvali nahiye mahfuziyet 
ve masuniyet itibariyle emvali Devlet hükmün
dedir, 

MADDE 215. -— Nahiye heyeti tarafından 
hükmolunan cezayi nakdiler Tahsili Emval Kanu
nuna tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 216. — Nahiye, 21 Kânunsâni 1329 
tarihli Kanuna tevfikan istimlâkatı icra eder. 

MADDE 217. — Nahiye mektepleri, nahiye 
daireleri ve umuma ait tenezzüh mahalleri, bah
çeler, meydanlıklar, pazar ve panayırlar için iea-
beden arazi, tarla olsun arsa olsun, Devletçe bilâ 
bedel nahiyeye terk olunur. 

MADDE 218. — Nahiye ahalisinin erkekleri 
on sekiz yaşından altmış yaşma kadar mükellefi
yeti bedeniyeye tâbidir. Yalnız bedenen ifayi mü
kellefiyete gayrimuktedir olan mâlûlin ile tahtı 
silâhta bulunan efradı askeriye işbu mükellefiyet
ten müstesnadır. 

MADDE 219. — Nahiyede, her şahıs yaya kal
dırımın kendi hanesinin cephesine isabet eden kıs
mını inşa Ve tamir etmekle mükelleftir. 

MADDE 220. — Bir sokakta müceddeden in
şa olunan kaldırımın masarifi inşaiyesinin nısfı 
nahiyeye aittir. Nısfı diğeri de o sokaktaki hane
lerin cephelerine nispetle sahiplerine tevzi olu
nur. Şu kadar ki, masarifi tamiriye tamamen na
hiyece tesviye edilir. 

MADDE 221. — işbu kanun mucibince nahi
ye teşkil olunan köylerin muhtarlık ve ihtiyar 
heyeti mülgadır. Kavanin ve nizamat ve talima-
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ti muhtelife ile muhtarlara ve ihtiyar heyetlerine 
muıhavvel vazaif nahiye merkezinde nahiye mü
dürü ile heyeti idareye ve diğer köylerde müdür 
vekillerine intikal eder. Köylerin her birinde o 
köyden heyeti idareden bulunan azadan birisi 
müdürvekili unvaniyle müdür ve heyeti idare 
namına ifayi vazife eder. İçtima günlerinde yine 
heyeti idarede bulunur. 

MADDE 222. — Vilâyet ve kaza merkezle
rinde şimdiye kadar belediyelerin ifa eyledikleri 
vazaif ve haiz oldukları salâhiyet badema nahiye 
müdür ve heyetlerine intikal eder. 

MADDE 223. — Vilâyet ve kaaa merkezlerin
de asayiş ve inzibat vazifesi bersabık rüesayı me
murini mülkiye ve polisle jandarma heyetleri ta
rafından ifa edilir. 

MADDE 224. — Vilâyet ve kaza merkezlerin
deki nevahinin salâhiyeti kazaiyesi mahallî müd
deiumumileri ile mahakimi nizamiyeye intikal 
eder. 

Yirmi birinci fasıl 

Nahiyelerin sureti teşkili 

MADDE 225. — Merkez ittihaz olunacak kar
yenin mehmaemken nahiyenin vasatına veya ik
tisadi cereyanlara nazaran umumi güzergâhlar 
üzerine müsadif kurayi eesimeden intihabolunma-
sına itina edilir. Nahiyeyi teşkil eden mıntaka-
nın bir ismi umumisi bulunduğu takdirde nahi
ye bu isimle ve bulunmadığı takdirde merkezine 
nispetle yâd olunur. 

MADDE 226. — Balâdaki iki maddeye naza
ran nahiyelerin sureti teşkili bir nizamname ile 
tavzih olunarak teşkilât bilikmal ikinci maddede 
bahsedilen cetvelîe ve memzucen mecelleye derç 
kılınacaktır. 

MADDE 227. — Vazaif ve muamelâtı kesir 
olan nevahide birer de kâtip bulunur. 

MADDE 228. — Nahiye merkezlerinde kura 
mecalisi umumiyesi mukarreratı müşterekesiyle 
maaşları temin olunduğu takdirde seyyar tabip, 
mühendisi ziraat muallimi gibi memurini fen
niye de bulunur. 

MADDE 229. — Nahiye merkezlerinde lüzu
mu kadar jandarma bulunur. Nahiye jandarma
ları nahiye müdüründen alacakları emri infaza 
mecburdurlar. 

MADDE 230. — Tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicra olan işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 
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