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Otuzikinci İçtima 

S . / . 134i Pazartesi 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

Münderecat 

Sayfa 
4 

4,11 

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

2. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Orduda 
daimi küçük zabitan istihdamına dair Müda^ 
faai Milliye Vekâletinden suali. 4 

3. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin; em
lâki milliyeden addolunan saraylardaki eşyaya 
dair Maliye Vekâletinden suali ve Vekil Mus
tafa Abdülhal'ik Beyin şifahi cevabı. 11:13 

4. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; ba-ı 
zı vilâyetlerde hasaralt yapmış olan çekirgeler 
hakkında suali ve Ziraat Vekili Hasan Fehmi 
Beyin şifahi cevabı. 13:14 

5. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Er
meni komitelerinden gizli olarak Türkiye'ye da
hil olan bazı eşhas halkkırida Hariciye ve Dahi
liye Vekâletlerinden suali. 14 

3. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 

4 

4 Lâyihalar 
1. — Aydın Demiryolları şirketiyle aktolu-' 

nan ihtilâfnamenin imza ve teatisi hakkında hü
kümete mezuniyet verilmesine dair kanun lâ
yihası (1/574) 4 

2. — Hükümeti sakıta zamanında mahallî 
mal sandıklarınca bazı memurin ile mütekai
din ve eytam ve eram'ile tesviye olunan maa-< 
satın istirdat edilmemesi hakkında kanun lâyi
hası (1/575) 4 

3. — Hariçten celbolunacak meyankökleri-
nin kabulü muvakkat suretiyle ithaline dair ka
nun lâyihası (1/576) 4 

4. — Takaüt ve İstifa Kanununun ellinci 
maddei muaddelesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/577) 4 

5. — Evkaf tarafından idare edilmekte olan 
ormanların Ziraat Vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihası (1/578) 5 
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Sayfa 
6. —- Kastamonu Vilâyetine tabi Cide ka

zasında «gâhınöbet» usulüyle Beyneşşürekâ ta
sarruf ve ziraat edilen arazinin furuihtuyla şu-
yuunun izalesine dair kanun lâyihası (1/579) 5 

7. — Hudut ve Savahili Sıhhiye Müdüri
yetinin 1341 senesi bütçesine dair kanun lâyi
hası (1/580) 5 

8. — Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 
18 nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
(1/581) 5 

9. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
138 nci maddesine bir zeyil ilâvesine dair ka
nun lâyihası (1/582) 5 

10. — 1340 senesi Muhassesatı zatiye büt
çesine yüzyirm'ibin lira tahsisatı fevkalâde itası 
hakkında kanun lâyihası (1/583) 5 

11. — Tütün ve Sigara kâğıdının inhisar 
tahtında idaresi hakkında olup, evvelce takdim 
kılınan kanun lâyihasmca icra kılman tadilât 
hakkında kanun lâyihası (1/584) 5 

Teklifler 5 
1. — Karahisarısahip Mebusu Sadık Beyin; 

Köy Kanununun 29 ncu maddesinin tadiline 
dair teklifi kanunisi (2/411) 5 

2. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; takvimi 
vekayi matbaasının Maarif Vekâletine devri 
ve ilk ve orta mekteplere mahsus kitapların 
mezkûr matbaada tap ettirilerek talebelere 
meccanen tevzii hakkında teklifi kanunisi (2/412) 5 

3. — Erzincan Mebusu Sabit Bey ve dokuz 
refikinin; turüku umumiyelden olan Elâziz -
Dersim - Erzincan yolunun acilen inşaası için 
1341 senesi Nafia Vekâleti bütçesine bir nVilyort 
lira tahsisat vaz'ina dair teklifi kanunisi (2/413) 5 

Mazbatalar 5 
1. — Afyonkarahisar Vilâyeti harikzedegâ-

nının tehvini ihtiyacı için ellibin lira tahsisi 
hakkında (1/564) numaralı kanun lâyihası vö 
Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası. 5 

2. — Ereğli - Karadere şimendüfer hattının 
inşa ve işletilmesi için 1340 senesi bütçesine 
mevzu tahsisatın 1341 senesinde dahi sarfı hak
kında (1/541) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 5 

3. — Senei haliye Muvazenei Umumiye Ka
nununun otuzbeşinci maddesinin tefsirine dair 

Sayfa 
Başvekâletten mevrut (3/316) numaralı tezkere 
ve tefsire mahal olmadığı hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 5 

4. — Şûrayı Askerinin teşkilât ve vazaifi 
hakkında (1/557) numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 5:6 

5 . - 2 6 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi 
ve Resimleri Kanununun onbeşinci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/340) nu
marah tezkere ve Dahiliye Encümeni mazbatası 6 

6. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 
«Yol Kanunu» unvanlı (2/371) numaralı teklifi 
kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığı
na dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 6 

7. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Mekâtibi 
Harbiyeden yetiştirilecek zabitan hakkında 25 
Şubat 1329 tarihli nizamnamenin tadiline dair 
(2/380) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 6 

8. — Mekâtibi ziraiye şuebatı fenniyesinden 
olan konservehane ve tamirhaneler ile mektebe 
merbut çiftliğin idamei faaliyeti için her mües
seseye faslı mahsus tahsisatından onbin liradan 
otuzbin liraya kadar sermaye vaz'ı hakkında 
(1/569) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 6 

9. — İstanbul Mebusu Doktor Refik Beyin; 
Tıp Fakültesi Tıp Kanunu Müderrisi merhum 
doktor Vasfi Beyin ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/399) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 6 

10. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; barrî, 
bahrî, havaî ve jandarma erkân ümera ve za-
bitanı ile memurin ve mensubini askeriye maaş 
ve tahsisatı fevkalâdelerine mütedair kanunun, 
binek hayvanatı iaşesine dair olan beşinci mad
desinin tadili hakkında (2/400) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 6 

11. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
(Himayeyi etfal vergisi) unvanlı ve (2/402) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 6 

12. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey ve 
rüfekasının; Çorum - Sungurlu - Çerikli yolu
nun turuku umumiye meyanına ithaline dair 
(2/403) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü-
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Sayfa 
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 6 

13. — Maraş Mebusu Abdülkadir Bey ve 
rüfekasının; Maraş'ın istilâsında şehit olan dok
tor Mustafa Bey ve Evliya Efendi ailelerine, hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
(2/404) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası. 6 

14. — Rize Mebusu Ekrem Bey ve rüfe
kasının; turuku umumiyeden olan Rize - Er
zurum yolunun 1341 senesi zarfında inşaası için 
Nafıa Bütçesine tahsisat vaz'ına dair (2/405) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 6:7 

15. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askeri 
elkap Kanunu) unvanlı ve (2/406) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 7 

16. — Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin; 
Muhamat Kanununun onikinci maddesinin tadi
li hakkında (2/407) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 7 

17. — Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyin; 
3 Mart 1340 tarihli kanunun Türkiye Cumhu
riyeti haricine çıkarılan hanedanı osmaninin 
mutasarrıf oldukları emvali gayrimenkulenin 
tasfiyesi hakkındaki yedinci maddesinin tadi
line dair (2/401) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddine-dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 7:9 

18. — Kurabayı Müslimin Hastanesi Rönt
gen Mütehassısı olup, Esnayı vazifede her iki 
eli kat edilen Doktor İbrahim Vasıf Beye hi-
dematı vataniye tertibinden maktuan elli lira 
maaş tahsisi hakkında (1/507) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 9 

Tezkereler 9 
1. — Niğde Mebusu Ata Beyden inhilal eden 

azalığa diğer bir zatın intihabına dair Memurin 
Muhakemat Encümeni Riyasetinden mevrut 
tezkere. 9:10 

Sayfa 
2. — Eylül, Teşrinievvel ve Teşrinisani ay

larına ait raporun gönderildiğine dair Divanı 
Muhasebat Encümeni Riyaseti tezkeresi (3/346) 10 

3. — Eskişehir'de dördüncü kolordu kuman-
danlığınca karargâh ittihaz kılman kulüp bina
sının sureti iştirası İstimlâk Kanununa tevfikan 
vaki olmadığı için Müdafaai Milliye Vekâleti 
ile Divanı Muhasebat arasında zuhur eden ih
tilâfın tefsiren halline dair Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi (3/347) 10 

4. — Silâh altına alınan bilûmum memurin 
ve katebeye verilecek maaş hakkındaki 14 Şu
bat 1331 tarihli Kanunun üçüncü maddesinin 
tefsirine dair Divanı Muhasebat Riyasetinden 
mevrut tezkere. (3/348) 10 

5. — Recep Beyin istifasıyle inhilâl eden 
Dahiliye Vekâletine Tekfurdağı Mebusu Cemil 
Beyin intihap edildiğine dair Riyaseticumhurdan 
mevrut telgrafnameler. 10 

Muhtelif Evrak 10 
1. — Bahriye Vekâletinin teşkilinden dolayı 

teşekkürü mutazammın istanbul Ticareti Bah
riye Odası Reisi Sudi imzalı telgraf name. 10 

2. — Ergani, Balıkesir, Sinop, Gümüşhane 
meclisi umumilerinin inikat ettiğine dair, mez
kûr vilâyetlerden mevrut telgrafnameler. 10 

Takrirler 10 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, ra

kının bira ve likör meyanına dahil olmadığı hak
kında Adliye Encümeni mazbatasının müstace-
len ve tercihan müzakeresine dair takriri. 10:11 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 14 
1. — 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefi

yeti nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât 
Beyin turuku hususiye ve umumiyede amelei 
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi 
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve 
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair kanun 
teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim Beyin; 
tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi hak
kında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve Na
fıa Encümenleri müşterek mazbataları, 14:25 

— 3 — 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 1,45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

REİS — Zaptı Sabık Hülâsası okunacaktır. 

OTUZBÎRİNCİ İÇTİMA 

3 Kânunusani 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın; Tahtı Riyasetlerinde iriikad ede
rek zaptı saibik hulâsası kıraat ve aynen kabul ve ev
rakı varide ait oldukları mahallsre havale olundu. 

Tütün cezai nakdilerinin affı hakkındaki teklifi 
kanuninin reddini mutazammın Adliye Encümeni 
mazbatası kıraat ve kalbul edildi. Müteakiben Toksöz 
ve Oryant Niyüz gazetelerinin set ve tatilleri esbabı
na dair Ergani Mebusu Kâzım Vehbi ve Sivas Me
busu Halis Turgut Beylerin; suallerine Başvekil Fet
hi Beyin ve Sıtma salgını hakkında Bolu Mebusu Fa-

li'h Rıfkı Beyle İngiliz Hariciye Nazırının Türkiye'ye 
müteallik beyanatı hakkında Adana Mebusu Zamir 
Bey ve Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşanın sualle
rine Sihhiye Vekili Doktor Mazhar ve Hariciye Ve
kili Şükrü Kaya Beylerin; verdikleri cevaplar istim a 
olundu. 

Badehu tarik mükellefiyeti hakkındaki kanun lâ
yihasının müzakeresine geçilerek dördüncü ve beşinci 
maddeler müzakere ve birisi tadilen, diğeri aynen ka
bul olunduktan sonra berayı tenefüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek salifüzzikir 

kanun lâyihasının altıncı maddesi müzakere ve tadi
len kabul olundu ve müteakiben Pazartesi günü içti
ma edilmek üzere celseye hitam verildi. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

/. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin, Bayezit vilâye
ti dahilindeki bazı kazaların mahkemelerine dair şi
fahi suali, 

REİS — Adliye Vekâletine havale edilmiştir. 

duda daimi küçük zabıtan istihdamına dair şifahi su
ali. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâletine havale edil
miştir. 

Zaptı sabık hakkında bir mütalâa var mı efendim? 
2. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin, Or- (Hayır sesleri) zaptı sabık hulâsası kabul edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Aydın Demiryolları Şirketiyle aktolunan ih

tilâf namenin imza ve teatisi hakkında hükümete me
zuniyet verilmesine dair kanun lâyihası (1/574) 

REİS — Nafia Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Hükümeti sakıta zamanında mahallî mal 

sandıklarınca bazı memurin bile mütekaidin ve eytam 
ve eramile tesviye olunan maaşatın istirdat edilmeme
si hakkında kanun lâyihası (1/575) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir, 

3. — Hariçten celbolunacak meyan köklerinin ka
bulü muvakkat suretiyle ithaline dair kanun lâyihası 
(1/576) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

4. — Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci maddei 
muaddilesinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/577) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

— 4 -
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5. — Evkaf tarafından idare edilmekte olan or
manların Ziraat Vekâletine devri hakkında kanun lâ
yihası (11578) 

REİS — Evkaf Encümenine havale edilmiştir. 
6. — Kastamonu Vilâyetine tabi Cide kazasında 

«Gâhnöbet» usulüyle Beynesşüreka tasarruf ve ziraat 
edilen arazinin furuhtuyle suyunun izalesine, dair ka
nun lâyihası (11579), 

REÎS — Tapu ve Adliye Encümenlerine havale 
edilmiştir. 

7. — Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdürüyetinin 
1341 senesi bütçesine dair kanun lâyihası (1/580) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

8. — Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun onse-
kizinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası (1/581) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Dahiliye Encüme-
lerine havale edilmiştir. 

9. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 138 nci 
maddesine bir zeyil ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/582), 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

10. — 1340 senesi Muhassesatı zatiye bütçesine 
yüzyîrmibin lira tahsisatı fevkalâde itası hakkında 
kanun lâyihası (1/583), 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

11. — Tütün ve Sigara kâğıdının inhisar tahtında 
idaresi hakkında olup, evvelce takdim kılınan kanun 
lâyihasında icra kılınan tadilât hakkında kanun lâyi
hası (1/584), 

REÎS — Encümeni mahsusa havale edilmiştir. 
Teklifler 

1. — Karahisarısahip Mebusu Sadık Beyin; Köy 
Kanununun yirmidokuzuncu maddesinin tadiline dair 
teklifi kanunisi (2/411,) 

REÎS — (Lâyiha Encümenine) hale edilmiştir. 
2. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; takvimi vaka

yı matbaasının Maarif Vekâletine devri ve ilk ve 
ortamekteplere mahsus kitapların mezkûr matbaada 
tab ettirilerek talebelere meccanen tevzii hakkında 
teklifi kanunisi (2/412) 

REÎS — (Lâyiha Encümenine) hale edilmiştir. 

3. — Erzincan Mebusu Sabit Bey ve dokuz refiki
nin; turuku umumiyeden olan Elâziz - Dersim - Er
zincan yolunun acilen inşaası için 1341 senesi Nafıa 
Vekâleti bütçesine bir milyon lira tahsisat vaz'ma 
dair teklifi kanunisi (2/413), 

REÎS — (Lâyiha Encümenine) hale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Afyonkarahisar Vilâyeti harikze de ganinin 

tehvin ihtiyacı için ellibin lira tahsisi hakkında (1/564) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REÎS — Ruztıameye kondu. 

2. — Ereğli - Karadere şimendüfer hattının in-
şaa ve işletilmesi için 1340 senesi bütçesine mevdu 
tahsisatın 1341 senesinde dahi sarfı hakkında (1/541), 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları 

REÎS — Ruznameye alındı. 

3. — Senei haliye Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 35 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (3/316) numaralı tezkere ve tefsire mahal ol
madığı hakkında Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası : 

REÎS — Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
1340 senesini Öksüzyurtları bütçesinde memurini 

mazule maaşatı mevcut bulunmamasından naşi Mali
ye Vekâleti Muhassesatı Zatiye Bütçesinden itasına 
dair tefsir talebini havi Başvekâleti Celilenin (6/4023) 
numaralı 23 . 11 . 1340 tarihli tezkeresi ledelhavale 
encümenimize tevdi edilmiş ise de cereyan eden mü
zakeresi neticesinde hususu mezkûr hakkında maarif 
vekâletince alel usûl tahsisatı munzama talep edilme
si esas itibariyle kabul edilerek salifüzzikir tezkere 
münderecatının muhtacı tefsir bulunmadığına Encü
mence karar verilmiş olmakla icrai icabı menutu Reyi 
Âli riyaset penahileridir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 
Çorum Mebusu 

Ferit Recai 

REİS — Efendim! Mazbatayı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. (Anlaşıl
madı sesleri) Okunan mazbata reddi mutazammındır. 
(Tekrar okunsun sesleri) 

(Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim. Mazbatayı Reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum, kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Mazbata kabul edilmiştir efendim! 

4. — Şurayı Askerinin teşkilât ve vazaifi hakkın
da (1/557) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 
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REİS — Ruznameye alındı. 
5. — 26 Şubat 1340 tarihli Belediye vergi ve Re

simleri Kanununun onbeşinci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut (3/340) numaralı tezkere 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı. 
6. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, «Yol 

Kanunu» unvanlı (2/371) numaralı teklifi kanunisi 
ve Tayini muaemeleye mahal olmadığına dair Da
hiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; Dahiliye 

Encümenine muhavvel 15 . 11 . 1340 tarihli ve (2/371) 
numaralı teklifi kanunisi mütelaa ve tetkik olundu. 

Teklifte münderiç mevad ve hususat ahiren tan
zim ve Heyeti Umumiyeye takdim kılınan tarik mü
kellefiyeti bedeniye ve nakdiyesi kanunu lâyihasında 
teemmül ve temin edilmiş olduğundan tayini muame
leye mahal olmadığı karar verilmekle takdim kılındı. 
31 . 12 . 1340 

hiliye Encümeni 
Sivas 

Reisi 

Ahmet Muammer 

Kâtip 
Antep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
tzmit 

İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Ordu 
Faik 

Aza 
Tekfurdağı 

Faik 

REİS — Efendim! Mazbatayı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

7. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; mekâtibi har-
biyeden yetiştirilecek zabıtan hakkındaki 25 Şubat 
1329 tarihli nizamnamenin tadiline dair (2/380) nu
maralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
8. — Mekâtibi ziraiye şuebatı fenniyesinden olan 

konservehane ve tamirhaneler ile mektebe mevrut çift
liğin idamei faaliyeti için her müesseseye faslı mah
sus tahsisatından on bin liradan otuz bin liraya kadar 

sermaye vaz'ı hakkında (1/569) numaralı kanun lâ
yihası ve Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

9. — İstanbul Mebusu Doktor Refik Beyin, Tıp 
Fakültesi, Tıp Kanuni Müderrisi merhum Doktor 
Vasfı Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisi hakkında (2/399) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzaker olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

10. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Benî, Bahrî, 
Havaî ve jandarma erkân, ümera ve zabitan ile me
murin ve mensubini askeriye maaş ve tahsisatı fev
kalâdelerine mütedair kanunun, binek hayvanatı ia
şesine dair olan beşinci maddesinin tadili hakkında 
(2/400) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Müdafaai Milliye ve Dahiliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

11. — Edime Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; (Hi-
mayei et fal) vergisi unvanlı ve (2/402) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

12. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey ve rü-
fekasının; Çorum - Sungurlu - Çerikli yolunun turu-
ku umumiye mey anına ithaline dair (2/ 403) numara
lı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine havale edilmiştir. 

13. — Maraş Mebusu Abdül kadir Bey ve rüfe ka
sının; Maraş'ın istihlasında şehit olan Doktor Musta
fa Bey ve Evliya Efendi ailelerine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair (2/404) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

14. — Rize Mebusu Ekrem Bey ve rüfekasının; 
turuku umumiyeden olan Rize - Erzurum yolunun 
1341 senesi zarfında inşası için Nafia bütçesine tah
sisat vazına dair (2/405) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

6 — 
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REİS — Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine havale edilmiştir. 

15. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askerî elkap) 
kanunu Unvanlı (2/406) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

16. — Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin; Mu-
hamat Kanununun 12 nci maddesinin tadili hakkın
da (2/407) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

17. — Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyin; 
3 Mart 1340 tarihli kanunun, Türkiye Cumhuriyeti ha
ricine çıkarılan hanedanı osmaninin mutasarrıf olduk
ları emvali gayri menkulenin tesfiyesi hakkındaki ye
dinci maddesinin tadiline dair (2/401) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Vardır, okuyacağız. 
EMİN BEY (Tokat) — Paşa Hazretleri! Encümen 

namına mazbata hakkında izahat vereceğim. 
REİS — Okunsun da efendim!.. 

Riyaseti Celileye 
3 Mart 1340 tarihli kanunun, Türkiye Cumhuriyeti 

haricine çıkarılan hanedanı osmaninin mutasarrıf ol
dukları emvali gayri menkulenin tasfiyesi hakkındaki 
yedinci maddesinin tadiline dair Niğde Mebusu Ebube
kir Hazım Beyin, (2/401) numaralı teklifi kanunisi 
Encümenimizce ledettetkik mebhusuanh kanunun ah
kâmı umumiyesi müedasına nazaran tadil teklifi şa
yanı müzakere görülmemiş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 3 . 1 . 1341 

Reis Mazbata Muharriri 
Tokat 
Emin 

Kâtip Kâtip 
Kângırı Erzurum 

Yusuf Ziya Muhalifim 
Raif 

Aza Aza 
Konya 
Mustafa 

Aza 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Müsaade 
buyurursanız takririmde okunsun. (Okunsun sesleri) 

Riyaseti Celileye 

3 Mart 1340 tarihli kanunu mahsus mucibince 
hududu millî haricine çıkarılan hanedanı osmaninin 
mutasarrıf oldukları emvali gayri menkulenin bir se
ne zarfında tasfiyesi mezkrû kanunun yedinci mad
desi icabından olup, halbuki şu sırada emlâk kıymet
lerinin malum olan fevkalâde düşüklüğüne nazaran 
tehirinde memleketimiz için bir zarar melhuz olma
yan bu tasfiye muamelesinin tacili milleti necibemizin 
hissiyatı adaleti perveriyle kabili telif olmayacak bir 
netice hasıl edeceğinden bu muamelenin bir sene da
ha tehiri suretiyle lâzımei maadeletin icrası zımnın
da zirdeki maddei kanuniyenin kabulünü Heyeti Ce
lileye arz ve teklif eylerim efendim. 24 Kânunuevvel 
1340 

Niğde Mebusu 
Ebubekir Hazım 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Evvel emir
de efendiler, Adalet bir zaman ile, mekân ile, şahıs ile 
mukayyet değildir. Adalet alelıtlak adalettir. Ve Mec
lisi Âliye şayan olan adalet, lâyetegayyer olan bir ada
lettir. Lâyiha Encümeni muhteremiminin benim tek
lifimi ne salâhiyetle reddettiğini bir türlü anlayamı
yorum, şayanı hayrettir. Bu encümenin salâhiyetine 
nazaran eğer teklifte kavait ve esasatı hukukiyeye 
muhalif bir şey bulursa o vakit teklifi reddedebilir. 
Halbuki efendiler! Teklifimde öyle bir şey yoktur. 
Bu, istidai adalet ediyor, Malûmu âlileri bunların çı
karılması için bu kanunla on gün müddet tayin edil
diği halde 2 - 3 gün içinde çıkarıldılar. Emvali men-
kuleleri nasıl satıldığı ve maalesef kimlerin eline geç
tiği cümleniz işitmişsinizdir ve görenleriniz de var
dır. Ezcümle bu satılacak emvali gayrımenkule içinde 
damatların da emlâki şahsileri ve zatileri vardır ve bu 
emlâk babalarından kalmış emlâktir. Halbuki bu da
matlardan bir kısmının zevceleri 1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 sene 
evvel ölmüş ve hatta bilâ velet ölmüş, zevçleriyle bir 
alâka terketmemiş olanları da vardır. Bunlarda bit
miştir, bunlarınki de satılacaktır. Sonra? (gidenlerin 
satılmayacak mı sesleri) Buraya gelir burada söylersi
niz. Ezcümle İstanbul'dan bir mektup aldım. İşte mek
tup efendiler! İstanbul'dan bunu yazan zat Düyunu 
Umumiyenin Damga Müdürü Fevzi Beydir. Bunun oğ-
iU da Damat idi. Her hangi sultanın bilmiyorum. Fev
zi Beyin yegâne evlâdı idi. Bu, bundan bir kaç sene 
evvel öldü. 7 - 8 yaşlarında bunun bir kız çocuğu var
dı. O da tebit edildi. Şimdi bu satılacak emvalin için
de bu çocukcağız, bu masumenin de hissesi vardır. 
Sultanlardan mütevellit evlâdı ünasın sülâlei Osmani-

— 7 — 
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yeden madut olmadıklarına Şûrayı Devlet karar bile I 
vermişti. Bu kararın sebebi sülâleden olanın evlâdını 
vergilerden istisna ediyorlardı, Şûrayı Devlet, hayır 
bunlar sülâleden değildir. Meskenlerinden, ikametgâh
larından vergi alınmak lâzım gelir diye karar verdi. 

Şimdi bu çocuk o kararla da sülâleden olmak im
tiyazından da tecrit ve mahrum edilmişti. Sekiz yaşla
rında bir masumedir. Şimdi bunun babasından kal
ma 2 - 3 parça emlâki vardır. O da satılacaktır. Zaten 
kanunda hanedan kadınları ve zevçleri diyoruz. De-
mekki, meydanda bir kadın olacak, ona tebean de zev
ci gidecek, kadın ölmüş olursa, meydanda, kadin ol
mazsa ve o adam başkasıyle teehhül etmiş ise yine 
gönderiyoruz. Ve şimdi malını da satağız. Eğer bun
dan 10-20-30-40 sene evvel bir kadınla sureti meş-
ruada izdivaç etmek bir cürüm ise, aradan bu kadar 
zaman geçmiş affı umumiler tevali etmiş, bundan da I 
istifade etmese müruru zaman vardır. Binaenaleyh 
bendeniz Meclisi Âlinin hissiyatı adalet perveraneden I 
hiç bir zaman inhiraf etmeyeceğine tamamen eminim. 
Ona göre adilâne kararınıza intizar ederim. (Ne isti- | 
yorsunuz sesleri) 

LÂYİHA ENCÜMENİ REİSİ EMİN BEY (To
kat) — Efendim! Hazım Beyefendinin teklifi kanu
nisi hilâfetin ilgasına ve hanedanın Türkiye Cumhu
riyeti haricine çıkarılmasına dair olan 3 Mart 1340 ta
rihli Kanunun yedinci maddesinin bir fıkrasını tadile 
mütedairdir. Bu teklifi kanuni, alelûsul Encümenimi
ze havale edildi. Malûmu ihsanınız nizamnamei dahi
linin encümenimize bahşettiği vazife ve salâhiyet ken-
kisine gelen bir teklifin şayanı müzakere olup olma- I 
dığını kararlaştırmaktan ibarettir. Biz de bu teklifi tet
kik ettik. İkinci şıkkı ihtiyar olundu ki, şayanı müza
kere görmedik. (Niçin sesleri) Arz edeceğim. Geliyo
rum, acele etmeyelim. Şayanı müzakere görmedik, 
binaenaleyh ona göre tanzim kılınan mazbatası Mec
lisi Âliye takdim kılınmıştır. Hazım Beyefendi, Encü
menin bu teklifi kanuniyi reddetmeye salâhiyattar ol
madığını işaret buyurdular. Halbuki Encümen reddine 
karar vermemiş, şayanı müzakere olmadığını işaret et
miştir ki, bu da nizamnamei dahilide muayyen olan 
vazifesini ifa etmekten ibarettir, ikincisi; bu teklifin, 
mevcut ahkâm ile tearuz edip etmemesi meselesidir 
ki, Hazım Beyefendi tearuz etmiyor buyurmuşlardır, i 
Onu da arz edeceğim. 3 Mart 1340 tarihli kanunun I 
yedinci maddesini aynen arz edeyim. I 

Madde 7. — «İkinci maddede mezkûr kimseler 
Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bilcümle em- j 
vali gayrimenkulelerini bir sene zarfında hükümetin I 
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malûmat ve muvafakatiyle tasfiyeye mecburdurlar, 
Mezkûr emvali gayrimenkuleyi tasfiye etmedikleri 
halde bunlar hükümet marifetiyle tasfiye olunarak 
bedelleri kendilerine verilecektir.» 

Buna nazaran bunların hukuku tasarrufiyelerinden 
imbeas etmiş olan haklan evvelemirde kendilerine mü
saade verilmek, derecei saniyede velayeti âmme mü
lâhazasına binaen hükümete bir salâhiyet bahşolun-
mak suretiyle muhafaza ve temin edilmiştir ki, hükü
metin takip etmiş olduğu umdelerle adalettir ve hü
kümete de bu vazife tevdi olunmuştur. Teklifin ma
hiyeti ise tasfiye müddetinin iki seneye iblâğını istih
daf ediyor. Arkadaşlar! Beşinci maddeyi de arz ede
yim : 

Madde 5. — «Bundan böyle ikinci maddede mez
kûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde emvali 
gayrimenkuleye tasarruf edemezler. İlişiklerinin kat'ı 
için bir sene müddetle bilvekâle mahakimi Devlete 
müracaat edebilirler, bu müddetin mürurundan son
ra hiç bir mahkemeye hakkı müracaatları yoktur.» 

Buna nazaran teklifin istihdaf ettiği mahiyet bu 
madde ile neticeten tearuz etmiş oluyor. (Tadil sesleri) 
Müsaade buyurun, tadili talep edilen, yedinci madde
nin fıkrai ahiresidir. (Gürültüler) Müsaade buyurun 
arz edeyim, tadil beşinci maddeye değil, yedinci mad
deye mütealliktir. Bununla beraber arz edeyim. Bu 
kanunda iki cihet vardır. Biz, tadil hangi maddeye 
tevafuk ederse o maddeyi tetkik ederiz. O kanun içe
risinde tearuz eden ahkâmı mevcut olanla olmayanı 
nazarı dikkate alırız ki : Bu teklif beşinci madde ile 
tearuz ediyor. 

Bir misal söylüyeyim, Biz, bu tasfiye müddetini 
iki seneye iblâğ edersek ondördüncü ayda bu emlâk 
sahipleriyle hariçten bir adam arasında bir ihtijâf zu
hur etti. Mahkemeye müracaat edecek, hangi mah
kemeye gitse o mahkeme davayı kabul etmez. Çün
kü Beşinci madde sarihtir. Mahkeme derki: Ben se
nin davanı kabul etmem. Çünkü bir sene zarfında mü
racaat etmedim. Bu maddeler yekdiğerinin mütem
mimi ve yekdiğerine merbuttur. Bununla beraber bu 
kanunun iki ciheti vardır. Birisi ahkâmı asliyesidir ki; 
Bu, Teşkilâtı Esasiye Kanunuyle tayin edilmiş oldu
ğundan lâyetagayyerdir. İkincisi, ahkâmı müteferria-
sıdır ki: O asıldan lâyenfek olduğundandır ki, biz ta
dil teklifini şayanı müzakere görmedik, mahaza tak
dir Heyeti Celilenizindir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendiler! (Reye sesleri) (Müzakere devam edemez 
sesleri) 
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REÎS — Reye konulmazdan evvel Meclis müzake
re edebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usûl hak
kında söz istiyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDÎ (Eskişehir) — Ben 
de usûl hakkında söylüyeceğim. Efendim! Mevzuu 
müzakere olan mesele, Lâyiha Encümeninde Lâyiha
nın reddi, kabulü meselesidir. Lâyiha Encümeninin 
sebebi teşkili ihtisas encümenlerini işgal etmemek için 
bir teklifin şayanı müzakere olup olmadığını tetkik 
etmektir. 

Bir şeyin şayanı müzakere olup olmaması Teşki
lâtı Esasiyemiz, mevcut olan hukuku medeniyemize 
ve intizamı âmmeye muvafık veya mugayir olmasıy-
Je kaimdir. Ahkâmı Esasiyeye aykırı olarak bir teklif 
vaki olursa şayanı müzakere değildir denilir. Esas 
hakkında karar verecek olan İhtisas Encümenidir. 
Bu teklifi kanuni ile ise evvelce mevcut bir kanunun 
tadili isteniyor. Demekki şayanı müzakeredir. Meclis
ten geçen bir kanunun bir fıkrasının tadili meselâ tas
fiye müddetinin temdidi talep olunuyor. Talep edilen 
tadil, tasfiye müddetinin temdidinden ibarettir, thti
sas Encümeni esasını red veya kabul edebilir. Esas 
hakkında beyanı mütalâa etmek ihtisas encümenine 
aittir. 

Binaenaleyh Meclisten geçmiş bir kanun ortada 
dururken onun bir cüz'ü hakkında verilmiş bir tadil 
teklifi için şayanı müzakere değildir demekle ben en
cümeni hissiyatına mağlûp olmuş addederim. Binae
naleyh teklif şayanı müzakeredir. Ait olduğu encü
mene havale edilmek lâzımdır. (Kâfi sesleri) 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Usûl hakkında söz istiyorum. 

RElS — Zaten usûl hakkında söz verdim. Daha 
sizden evvel usul hakkında söz alanlar vardır. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Usûl hakkında bir 
kişi söyledi. 

(Mazbatanın reye vazı sesleri) 

REİS — Efendim! Meselenin esasını zaten müza
kere edemeyiz. Usûl hakkında arkadaşlar söz söyle
yebilirler, fakat bu arkadaşlara da sıra numarasıyle 
söz verebilirim. Usûl hakkında Abdullah Azmi Efen
diye söz verdim ve daha ziyade usûl hakkında söz ver
meye de ihtiyaç yoktur zannederim. Binaenaleyh red
di mutazammın olan mazbatayı reye koyacağım, eğer 
kabul edilmezse ait olduğu encümene havale ederiz. 
Mazbatayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldır ısınlar.. Mazbata 
kabul edilmemiştir. Teklif Dahiliye Encümenine ha

vale edilecektir. (Dahiliye, Adliye Encümenine sesle
ri) Dahiliye ve Adliye Encümenlerine havale edilmiş
tir efendim. 

18. — Gurebayı Müslimin Hastahanesi Röntgen 
Mütehassısı olup, esnayı vazifede her iki eli kat edilen 
Doktor İbrahim Vasıf Beye hidematı vataniye terti
binden maktuan elli lira maaş tahsisi hakkında (11-507) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

Tezkereler 
1. — Niğde Mebusu Ata Beyden inhilâl eden Aza-

lığa diğer bir zatın intihabına dair Memurin Muha-
kemat Encümeni Riyasetinden mevrut tezkere 

Riyaseti Celileye 

Memurini Muhakemat Encümenine mensup Aza
yı Kiramdan Niğde Mebusu Ata Beyin, müddeti me
zuniyeti uzun süreceğine ve encümende de dokuz aza
nın cümlesiyle birlikte tetkik olunacak evrak mühim
ine mevcut olmasına binaen miri mumaileyhin yerine 
müstacilen diğer zatın intihabına müsaade buyurul-
masını rica ederim efendim. 3. Kânunusani 1341 

Memurini Muhakemat 
Encümeni 

Reisi 
Hacim Muhittin 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efendim! 
Muhakemat Encümenine biran evvel işlerini bitirmek 
için mezuniyet vermiştiniz. Encümeniniz bir aydan 
beri çalışıyor ve çalışacaktır. İşlerinin kısmı mühim-
mini de intaç etmiştir. Bugünlerde bazı mühim mesail 
vardır ki, Encümen, onların müzakeresine, tetkikine 
başlamak zaruretindedir. Niğde Mebusu Ata Bey ar
kadaşımız iki ay mezuniyetle gitmiştir. Uzun müddet 
encümene gelemiyecektir. Encümen azasının hepsinin 
huzuruyle bu tetkikatı yapmak istiyoruz. Ata Beyin 
yerine kendisinden sonra ekseriyete haiz olan Karasi 
Mebusu Haydar Adil Bey vardır. Heyeti Celileniz 
muvafık ve kabul buyurursa rey iş'arı ile onun azalı-
ğını Heyeti Celilenize teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Rey cetvelinde Ata Beyden 
sonra Haydar Adil Bey 62 rey almıştır. (Gürültüler) 
efendim! Bundan evvel Meclisi Âli, aynı veçhile rey 
iş'arı ile intihap yapmıştı. Tasvip edilmezse tekrar he
sap edilir. Binaenaleyh Haydar Adil Beyin.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Taamül-
dür Paşa Hazretleri! 

REİS — Binaenaleyh Haydar Adil Beyin Ata Bey 
gelinceye kadar muvakkaten Encümene devamını ka
bul edenler lütfen.. (Muvakkat olamaz, daimi sesleri.) 
(Vekâleten sesleri). 
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Efendim! Bu suretle yapılmış muameleler vardır 
ve bunda vekâlet, asalet mevzubahis değildir. Ata Be
yin yerine Haydar Adil Bey intihap buyuruluyor. Me
sele bundan ibarettir. (Muvakkaten değil ama, sesle
ri) 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Fakat 
iki ay mezuniyeti haizdir ve bu zamanda gelmiyecek-
tir. 

REİS — Efendim! Ata Bey istifa etmemiştir. En
cümen azalığından ıskat mucip ahvali de yoktur. Bi
naenaleyh Haydar Adil Beyin vekâleten encümene in
tihabını kabul edenler lütfen el kaldırsın.. (Vekâle
ten olamaz sesleri) Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Nizamna
me sarihtir. Reye böyle şey konulamaz. Yoksa Ata 
Bey istifa eder. 

(Olmaz meclisin taamülüdür sesleri). 
REİS — Kabul edilmiştir efendim. Bilâ mazaret 

değildir. İstifa da etmemiştir. Mezuniyet almıştır. 
VEHBİ BEY (Karasi) — Müsaade buyurunuz. 
REİS — Mesele bitti efendim. 
VEHBİ BEY (Karasi) — Meclisin teamülü hi

lâfına bir karardır. Nasıl olur efendim? 
REİS — Karar verilmiştir. 
2. — Eylül, Teşrinievvel ve Teşrinisani aylarına 

ait raporun gönderildiğine dair Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi (3/346) 

REİS — Divanı Muhasebat Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Eskişehir'de Dördüncü Kolordu Kumandan
lığıma karargâh ittihaz kılınan Kulüp binasının su
reti içtirası, istimlâk Kanununa tevfikan vaki olmadı
ğı için Müdafaai Milliye Vekâyeti ile Divanı Muha
sebat arasında zuhur eden ihtilâfın tefsiren halline dair 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi (3/347) 

REİS — Dahiliye, Ve Divanı Muhasebat Encü
menlerine havale edilmiştir. 

4. — Silâh altına alınan bilumum memurin ve 
ketebeye verilecek maaş hakkındaki 14 Şubat 1341 ta
rihli kanunun üçüncü maddesinin tefsirine dair Di
vanı Muhasabat Riyasetinden mevrut tezkere (3/348). 

REİS — Kavanin ve Muvazeneyi Maliye ve Diva
nı Muhasabat Encümenlerine havale edilmiştir. 

5. —• Recep Beyin istifasıyle inhilal eden Dahili
ye Vekâletine Tekfur dağı Mebusu Cemil Beyin inti
hap edildiğine dair Riyaseti Cumhurdan mevrut Telg
raf name: 

REİS — Okunacaktır. 
Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 

I Riyaseti Celilesine 
Recep Beyefendinin vukuu istifası üzerine Dahi

liye Vekâletine Tekfurdağı Mebusu Cemil Beyefendi
nin intihap edildiği Başvekâleti Celileden iş'ar kılın
makla intihabı vaki tasvip edilmiştir. Keyfiyeti Mec
lisi Âlinin ıttıalına arz eylerim. 

Türkiye Reisicumhuru 
Gazi Mustafa Kemal 

Muhtelif Evrak 
1. — Bahriye Vekâletinin teşkilinden dolayı te

şekkürü mutazammın İstanbul Ticareti Bahriye Oda-
I sı Reisi Sudi imzalı tegrafname. 

J REİS — Divandan münasip cevap yazılacaktır. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Böyle 

telgraflar gelmekle biz vakitlerimizi zayi ediyoruz. 
Telgrafhanelerin yolları beyhude işgale ediliyor. (Han-

I deler) 
REİS — Hilmi Bey ne oluyorsun! 

2. — Ergani, Balıkesir, Sinop, Gümüşhane Mec
lisi umumilerinin inikat ettiğine dair mezkûr vilâyet
lerden mevrut telgrafnameler. 

REİS — Bunlara da divandan münasip cevaplar 
yazılır. 

Takrirler 
1. — Kastamonu Mebusu Hcdit Beyin; rakının 

bira ve likör meyanına dahil olmadığı hakkında Adli
ye Encümeni mazbatasının müstacelen ve tercihan 

I müzakeresine dair takriri: 
REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
I Men'i Müskirat Kanununun ruhuna ve sarahati-
I ne mugayir olarak rakının alenen içilmesine hükü

metçe müsaade verilmiş olmasından dolayı zabıta 
vukaatının, cinayetin çoğaldığı matbuatın mütalâasın
dan müsteban oluyor. Hassaten İstanbul matbuatın
dan sık sık müessir vakayı görülüyor. Bir mektep ta
lebesinin bile katil olduğu yazılıyor. Bu vaziyet kar
şısında Meclisi Âlinin, yapmış olduğu kanunun yan
lış tatbik edilmesine ve hakkı tefsirine tecavüz edil
miş olmasına tahammül gösteremiyeceği şüphesiz
dir. Cumhuriyet İdaresinde halkta en çok aranması 
icapeden fezailin düşmanı olan rakının bira ve likör 
meyanına dahil olamıyacağına Dahiliye Kavanini 
Maliye ve Adliye Encümenlerinin ruznamenin ikinci 
maddesindeki tefsirinin tercihan ve derhâl müzake
re edilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
I Halit 
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REİS — Efendim! Bu, ruznamemizin ikinci mad
desinin derhal ve müstacelen müzakeresi hakkında bir 
tekliftir. Binaenaleyh bu mazbatanın birinci madde
den sonra müstacelen müzakeresini.. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Müsaade buyurunuz, Reis Paşa! 

REİS — Efendim! Neye dair söylüyeceksiniz? 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu müs

taceliyet teklifi hakkında söylüyeceğim, takdimi te
hir meselesi hakkında söylüyeceğim. 

Efendim! Meclisi Âlinizin müstacel olarak kabul 
etmiş olduğu mevadın müzakerelerine evvelâ başlan
mak lâzımdır. Bu müstacel kararlar sıraya konulur 
ve tertip sırasıyle müzakere edilir. Derhal ve diğer 
müstacel mevada tercihan müzakeresi muvafık de
ğildir. Eğer böyle olacak ulursa Meclisi Âli daha mü
him bir meseleyi tehir etmiş olur. Pamuk zamanı ge
çiyor, Şubatta ekilecektir. Buna ait kanunun müsta
celiyetle müzakeresini Heyeti Celile kabul etmiştir. 
O da iki maddelik bir kanundur. Binaenaleyh şimdi 
müstacelen ve derhâl müzakeresi talep edilen mazba
ta hakkında müstaceliyet kararı alındıktan sonra ter
tip sırasına riayet edilmesi lüzumunu arz ediyorum. 

REİS — Tabiî kararlara göre sıraya konacaktır. 
Bugün müzakere edeceğimiz ruznamenin birinci mad-

REİS — Suallere verilecek cevaplara geçiyoruz. 

3. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin, Emlâki mil-
liyeden addolunan saraylardaki eşyaya dair Maliye 
Vekâletinden suali ve Vekil Mustafa Abdülhalik Be
yin şifahi cevabı. 

REİS — Suali okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Saltanat ve hilâfetin ilgasından sonra emlâki mil-
liyeden addolunan saraylarda mevcut eşya Maliye 
Vekâleti tarafından bir komisyon vasıtasıyle tadat ve 
mazbut defterleriyle hıfz ve siyanet ettirilmekte iken 
işbu saraylar eşyasından bir kısmının diğer devaire 
tevzi olunduğu istihbar kılınmıştır. Saraylardan ha
rice çıkarılan bu eşya diğer dairelere kanun dairesin
de ve kıymeti mukabilinde mi naklolunmuştur? Ya
hut kıymetleri bütçelerinden mahsup mu yapılmıştır? 
İşbu emvali milliyenin ziyadan vikayesi için her türlü 
tedbir ittihaz olunmuş mudur? Saraydan başka ma
halde verilen eşyanın mazbut ve mufassal bir defteri 
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desidir. Pamuk meselesinin de müstacelen müzakere
sine Heyeti Celilece karar verilmiştir. Binaenaleyh bu 
mazbatanın, pamuk meselesinden sonra müzakeresi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Efendim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Müstaceliyet hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Mesele bitti efendim. Artık söz söylene
mez. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Başkası söylerde ben 
niçin söylüyemem, hakkı kelamda müsavat yok mu
dur? Rakı yüzünden bir birlerini öldürüyorlar. Ne
den pamuk meselesi müstacel oluyor. 

ZAMİR BEY (Adana) — Pamuk meselesi mem
leketin iktisadiyatına taallûk ediyor. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Şimdiye kadar yirmi-
bin adam ölmüştür. Hapishaneler mahbusin ile dolu
dur. 

REİS — Efendim! Meclisi Âli ruznamesine hakim
dir. Arzu ederse en başa alır ve müzakere eder. 

TAHSİN BEY (Aydın) — O halde niçin hakkı 
kelâmımı istimal ettirmediniz? Hakkı kelam hususun
da vekillerin fazla bir hakkı imtiyazı yoktur. 

var mıdır? Şifahen keyfiyeti tenvir buyurmalarını Ma
liye Vekili Muhtereminden sual eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Ahmet Muhtar 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kangırı) — Saraylarda bulunan eşya tamamen 
tespit olunarak hepsi mukayyettir. Saraydan Heyeti 
Vekile kararıyle yalnız meclisi millî binası için ve 
şehir emanetine bedeli mukabilinde devredilen ezza-
ne ile Darülfünuna verilen kütüphaneden başka bir 
şey devedilmemiştir. Meclisi Millî namına verilen eş
ya da parası mukabilindedir. Tahsisatı da mahsup 
edilmek üzeredir. Eğer Muhtar Beyefendi parasız ola
rak başka bir yere eşya verildiğine kanii ise lütfen söy
lesinler. Maliye Vekâleti bunu takip etmeye amade
dir. Kendileri izahat verirler. Maal memnuniye, ta-
kipederim. Eşya tamamen tespit edilmiştir. Her ne
reye verilmişse envantarlerde dahildir. Nereden alın
mışsa imza mukabilinde alınmıştır. Bu arz ettiğim yer
lerden başka bir yerde hiçbir eşya verilmemiştir. 
Eczane şehiremanetine bedeli mukabilinde verilmiş-

2. — SUALLER CEVAPLAR (devam) 
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tir. Kütüphane ise Darülfünuna devredilmiştir. (Üç-
yüzdoksanbeş) Kalem eşyada Meclis binasına getiril
miştir. Onların da bedeli Meclis bütçesinden mahsup 
edilmek üzeredir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, sarayla
rın eşyası tabiî eşyayı milliyedir. Maliye Vekili Muh
tereminin, eşya hıfz olunuyor, tadat olunmuştur, 
hepsi mazbuttur dediğine teşekkür ederim. Bende
niz korkuyordum ki, zayi olmasın. Çünkü kıymetli 
eşyadır. (Korkma sesleri) Yalnız meclise gelen eş
yanın mahsubu icra olunmuş mudur? Yani bütçeden 
karşılığı verildikten sonra mı buraya geldi, yoksa he
nüz mü yapılacaktır? Onu öğrenmek istiyorum. Eğer 
mahsubu sonradan yapılacaksa Maliye Vekâletinin 
veya Heyeti Vekilenin bütçe haricinde eşyayı bir yer
den diğer bir yere nakletmeye salâhiyeti yoktur. Me
selâ Meclisi milliye gelen bu avizenin kıymeti takdir 
olunmuş ve takdir olunan kıymet meclisin bütçesin
den Maliye Vekâletine verilmiş midir? Çünkü bu Ma
liye Vekâletinin malıdır. Bu malın parası verilmiş ve 
bütçeden mahsubu yapılmış mıdır? Zannediyorum ki, 
meselâ hâlifenin bindiği otomobil vardır. 

TUNALT HİLMt BEY (Zonguldak) — Sabık ha
lifenin. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Herşeye karışır mı
sınız? (Handeler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yine tek
rar ediyorum sabık hâlifenin diyorum. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Saraya mensup 
olanların otomobilleri ne oldu, nerede kullanılıyor, 
satıldı mı? Parası bütçeye girdi mi, yoksa devaire ken
di bütçeleri dahilinde verildi mi? Bir tanesi, işittim ki 
Londra'ya kadar gitmiştir. Parası ile giderse tabiî çok 
iyi, Bu Maliye Vekâletinin işidir. Parası mukabilinde 
istediği yere satar. Emval ona mevdudur. Devaire, 
hakikaten nakit mukabili veya ücreti tediye edilmek 
üzere verilmiş midir? Hulâsatan arz ediyorum: Bida
yette vermiş oldukları izahata teşekkür ederek iki 
şey soruyorum. Meclisi Milliye ile gelen eşyanın pa
rası Meclisi Milliye geldikten sonra verilmiş midir? 
Yoksa bedehu alınacak tahsisattan mı verilecek? Ya 
bu avizeler için meclis bütçeye para vermezse ne ola
caktır? Sonra bu bütçelerde otomobiller vardır. Ne 
olmuştur? Hangi daireye verilmiştir, parasıyle mi ve
rilmiştir, yoksa daha iyi fiyatla satılabilmek için ga
rajlarda saklanıyor mu? Maliye Vekilinin bileceği bir 
meseledir. Yoksa verildi de parası alınmamış ise, so
ruyorum, niçin parası alınmamıştır? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu mec 
lisin adı Büyük Millet Meclisidir. Meclisi Millî değil
dir. Kanunen bu, böyledir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hepsi bir değil mi? 
Mesele şekil meselesidir. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Kân 
gırı) — Bu binaya gelen mefruşatın bedeli; tertibin
den tesviye edilmek üzeredir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Parası alın-
' mış mı efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Tahsisatı verilmiş. Mahsup edece
ğiz. Başka bir şey yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Veresiye.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bunların saraylarda hıfz edilmesi 
ile, burada hıfz edilmesi arasında bendeniz bir fark 
görmüyorum. Maksat hıfzetmektir. Orada da bizim 
namımıza, buradada namımıza hıfz edilmektedir. Ora
sı da bizim, burasıda bizim binamızdır. Bunların hep
si tespit edilmiştir. Eğer buraya gelen eşyadan biri
sinin kaybolup olmadığını sormak istiyorlarsa, sor
sunlar cevap vereyim. 

Otomobillerden bir kısmını bendeniz İstanbul'da 
iken, gördüm, garajda duruyordu. Fakat henüz satı
lıp satılmadığını bilmiyorum. Arz ettiğim gibi eşya
ların hepsi tespit edilmiştir. Fakat henüz satmak için 
karar vermedik ve hangilerinin kıymeti tarihiyeyi haiz 
olduğunu hangilerinin kıymeti tarihiyeyi haiz olma
dığını tespit etmedik. Binaenaleyh orada bulunanlar 
oradadır. Eğer bir daireye otomobil alınmış ise tahsi
sata mukabil alınmıştır. Eğer tahsisatı verilmeden 
alınmış ise söylerler hemen tahkik ederiz ve tahsisatı
nı alırız. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Londraya 
gitmiş. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Londraya gidenden haberdar de
ğilim. ve londraya gidecek otomobil yoktur. Fakat 
Londra Sefiri Londra'ya giderken otomobilsiz gitmiş
tir. Sefirlere otomobil vereceğiz. Zekâi Bey olsun, kim 
olursa olsun, Hükümet bittabi sefirlere otomobil ve
recektir. Eğer gitmiş ise bilmiyorum. Gitmemiş ise ve 
Hariciye Vekili Beyefendi de gitmediğini söylüyor-
larsa.. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Gitmemiştir efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bunun 
nakliyatı için Divanı Muhasebattan beşyüzliralık bir 
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muamele geçmiştir ve bunu Divanı Muhasebat vize 
etmemiştir. Reddetmiştir. Demek ki bu hususta bir 
muamele geçmiştir. Eğer gitmedi ise mesele yoktur. 

HARİCÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Rica ederim «İse» şartını kaldırsınlar. 
Gitmemiştir diyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Sonra efendim, Da
hiliye Vekâletine de bir otomobil verilmiş olduğunu 
işittim. O da verilmiş midir, verilmemiş midir? Bu
nu da sarahaten zikretsinler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Onu da tetkik eder arz ederim efen
dim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Sarahati ifadeni
ze nazaran şimdiden bilmeniz lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Eğer otomobil verilmiş ise bittabi 
bunun tahsisatını alırız. Bunun başka şekilde imkâ
nı yoktur efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Biliyor
sunuz ki: Tahsisat verilmemiştir. Bunların defteri 
mazbuttur ve verilen şeyler sarihtir diyorsunuz. Bu 
sarih ifadenize nazaran siz bittabi Dahiliye Vekâleti
ne bir otomobil verilip verilmediğini de bileceksiniz 
ve şimdiden bilmeniz lâzım gelir. İşte bu otomobilin 
verilp verlmediğini sarih olarak söylemelisiniz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Defterler meydandadır ve sarahat 
vardır. Yalnız otomobil verilmişte parası alınmamış 
yani tahsisatsız ise derhal mahsubunu yaparız. Bun
ların sabit eşya cetvelinde daima kayıdı mevcuttur, 
(Kâfi sesleri) Böyle olmasa ne eşyayı milliye kalır ve 
ne de bir şey (kâfi sesleri) 

4. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; bazı vilâ
yetlerde haşarat yapmış olan çekirgeler hakkında sua
li ve Ziraat Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Efendim! Zülfü Beyin Ziraat Vekâletin
den suali vardır. 

Riyaseti Celileye 
Atideki suallere şifahi cevap vermesini Ziraat Ve

kili Beyefendiden rica ederim. 
1. — Diyarbekir, Siverek, Mardin ve Urfa Vilâ

yetleri dahilinde bu sene oldukça haşarat yapmış olan 
çekirgenin müthiş tohum gars ettiği ve bunun önü alın
mazsa gelecek sene için zürraın zararı külliye duçar 
olacağı muhakkak bulunduğu cihetle bu husus için 
vilâyetlerden Ziraat Vekâletine mükerrer müracaat
lar vaki olmuştur. Vekâlet ne gibi tedbirler ittihaz et

miştir? Çinko, para vesaire gönderilmiş midir? Tahri
batın önü alınabilecek midir? 

2. — Hattın cenubunda hâkim arazide külli çekir
ge garsiyatı vardır. Memleketimizde tahribat yapmak
ta olan bu afetin tamamen önüne geçilmesi mezkûr 
tohumlarında imhasına mütevakkıf bulunduğu cihet
le hükümetimiz bu arazinin ait olduğu hükümetle bir
likte bir tedbir ittihaz etmiş midir. 

Diyarbekir Mebusu 
Zülfü 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Geçen sene cenuptan uçkun 
halinde gelen çekirgeler cenup vilâyetlerimizin beş 
tanesinde mahal mahal tahribat yapmış ve aynı za
manda mahal mahal tohumunu bırakmıştır. Çekir
ge Mücadele Kanununun mahalli idarelerine, vekâle
te ve fen memurlarına bahşetmiş olduğu salâhiyete 
tevfikan kış müddetince araziyi kazdırmak ve sürdür
mek suretiyle tohum toplumak ameliyesine kemali 
germi ile çalışılmaktadır. Şimdiye kadar (onbirbin se-
kizyüzoniki) dönüm arazi sürülmek suretiyle tohum
lar toplattırılmıştır. Fakat mevsimin kış olması itiba
riyle asıl faaliyet bundan sonra devam edecektir. 
Memleketimizde muhtelif mahallerde elimizde mev
cut bulunan çinko levhalardan «Kırkbeş» bin parça
sı cenup vilâyetlerimize gönderilmiştir. Gönderilen bu 
miktarın kâfi geleceği düşünülerek 15 bin çinko levha 
da yeniden sipariş edilmiştir. Bunlardan yeniden mem
leketimize dahil olmaktadır. Muhtelif mahallerden 
sevkedilen 45 bin parça ile hariçten celpedilen «15 
bin» parça çinko levhanın bir kısmı mahallerine git
miştir. Bir kısmı da mahallerine nakil ve sevk olun
mak üzeredir. Şimendüfer hattı üzerinde bir köprü
nün bozulması bu sevkiyatı bir müddet teahhura uğ
ramasını mucip olmuştur. Lüzumu kadar memur ve 
tahsisatta gönderilmiştir. Her şeye rağmen, tercihan 
ve takdimen havalesini temin etmekteyiz ve mahal
lerinde para almak hususunda da müşkülât çekiliyor. 
Hatta şimdiye kadar «7750» küsur lira gönderilmiş
tir ve bu suretle mücadele; kemali germi ile devam et
mektedir. Asıl mesele biz bu mücadeleye devam eder
ken hududumuzun cenubunda kalan arazide çekirge 
mücadelesine, Suriye ve Irak hükümetleri bakmadık
ları, ehemmiyet vermedikleri içindir ki senei atiyede 
dahi bu tehlikeye maruz kalmamak için Hariciye Ve
kâleti vasıtasıyle Suriye ve Irak hükümetlerinin naza
rı dikkatini celp ettik. Halep'de bu meseleyi görüş
mek üzere mütehassıs memurlar gönderilmesine o 
hükümetler muvafakat ettiler. Biz de vekâletin emra-
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zı sariye şubesi müdürü ile Cenup Vilayetlerimizde
ki Ziraat Müdürlerinden birisini murahhas tayin et
tik. Bunlar da Halep'e vasıl olmak üzeredirler. 

Çölden gelip de Suriye ve Irak hudutlarından bi
zim arazimize geçen bu çekirge hakkında o saha üze
rinde alınacak müşterek tedabir orada müzakere ede
ceklerdir. Bunun neticesini ayrıca Heyeti Celilenize 
arz edeceğim. Hülâsa hududumuz dahilindeki müca
deleye kemali faaliyetle devam edilmektedir ve lâ
zım gelen vasaitte temin edilmiştir ve bittabi en mü
him olan para meselesi de temin edilmiştir. Ümit edi-

/. _ 22 Şubat 1337 tarihli Tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel (l 1287) numaralı ka
nun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin; turuku 
umumiye ve hususiyede amelei mükellefe usulünün 
tatbikine dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebu
su Feridun Fikri Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiye-
sinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün tatbikine 
dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim 
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi 
hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve Nafıa 
Encümenleri müşterek mazbatası. 

Madde : 7. — Yol Mükellefiyetini bedenen veya 
nakden ifa etmek isteyen eşhasın isimleri muhtar ve 
ihtiyar meclisleri tarafından her senenin Kânunusa
nisi zarfında cedveli mahsus ile muhasebei hususiye-
lere bildirilir ve Muhasebei Hususiyelerce o senenin 
Şubatı zarfında tahakkuk ettirilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Paşa! Bir kelime 

arz etmekliğime müsaade buyurulur mu efendim. 
REİS — Buyurunuz! 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! maddede «Kâ

nunusanisi» zarfında deniliyor. Kânunusanide veri
lecek defterler üzerinde Şubatta tahakkuk ettirmek 
mümkün olamaz. Onun için Teşrinisaniye tahvili hak
kında bir takrir veriyorum. Kabulünü rica ederim. -

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
«Heyeti ihtiyariye bedenen ifayı mükellefiyet ede
ceklerin isimlerini her senenin Kânunusanisi zarfın
da cetveli mahsusla» bildirir deniliyor. Cetveli mah
susla Heyeti İhtiyariyenin bildireceğini ve bu vazife
nin ifa edileceğini zannetmiyorum. Çünkü köyde ev
velemirde cedveli mahsus tutacak kimse yoktur. Yal
nız köylü tarik bedelini tahakkuk ettirmek için mu
hasebei hususiyeye gelir. Muhasebei hususiye memu-

yoruzki; bu afetin önüne bu sene geçeceğiz. (Kâfi 
sesleri) 

REİS — Zülfü Bey! Bir şey söylüyecekmisiniz? 
ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Hayır efendim kâ

fidir. 
5. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin, Ermeni 

Komitelerinden bazı eşhasın gizli olarak Türkiye'ye 
dahil olduklarına dair Hariciye ve Dahiliye Vekâlet
lerinden sual takriri. 

REİS — Efendim! Bir sual daha, var, onu celsei 
atiyeye talik ederek ruznameye geçiyoruz. 

j runa söyler ve isimlerine işaret ettirir ve bu surette 
tasdik edilir. Onun için bendenizce madde şu şekil
de olmalıdır: Yol mükellefiyetini nakden veyahut be
denen ifa etmek isteyen eşhasın isimleri heyeti ihtiya
riye tarafından esnayı tahakkukda Muhasebei Hu-
susiyelere bildirilir. Yani, (her senenin Kânunusanisi 
zarfında...) şu satırın çıkması lâzım gelirki kanun da-

I ha ziyade mabihüttatbik olur. Çünkü köylüler cetvel 
tutturup da Muhasebei Hususiyeye veremezler. 

I REİS — Efendim! Başka söz isteyen yok, tadil 
tekliflerini okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddedeki (Kânunusani zarfında) fıkra

sının (Teşrinisanisi) suretinde tashih ve tadilini tek
lif ederim. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Bu seneye 
şümulü olmaz. Teşrinisaninin yerine Mart iptidası 
olmalıdır. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddedeki üçüncü satırın tayyi ile ikinci 

satırın nihayetine (esnayı tahakkukta) kelimesinin ilâ
vesini teklif ederim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! İki takrir var. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 

Bu takrirler hakkında Encümen noktaî nazarını söy
lesin ve bizi tenvir etsin. 

ENCÜMEN NAMINA AHMET HİLMİ BEY 
(Kayseri) — Efendim! Müddet meselesi Encümenin 
düşündüğüne nazaran Kânunusani zarfında tahak
kuk ettirilmesi herhalde iyidir. Bir sene daha vakit 
vardır. Bu bir sene zarfında hazırlanır, bunların içe-
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risinde hastası olur, serveti vardır. Bilâhara fakir ol
mak ihtimali vardır. Bu nokatı nazardan Kânunusa
ni en ziyade muvafıktır. Mamafih esas mesele bu 
değildir. Teşrinisani olmuş, Kânunusani olmuş, Mart 
olmuş, Haziran olmuş; bunlar esaslı mesele olma
makla beraber Encümenin teklifi olan Kânunusani 
bendenizce daha muvafıktır. Herhalde bunun kabul 
olunması lâzımdır. 

Sonra Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız; heyeti ih-
tiyariyelerin bir cetveli mahsus halinde muhasebei 
hususiyelere veya Meclisi umumilere getirip getiril
memesi hususunu serdetmişlerdir. Bendeniz diyorum 
ki heyeti ihtiyariye elbette bunu yapacaktır. Ama 
bugün olmazsa bile yarın olacaktır. Bir köyde bir 
cetvel tanzim edebilecek kadar bir heyeti ihtiyariye ol
madıktan sonra birçok vazaif vardır ki onlar da bu
nun gibi teahhur eder. Esas itibariyle heyeti ihtiya-
riyelerin bir cetveli mahsus halinde getirmesi lâzım
dır. Bunu heyeti ihtiyariye Kaza Merkezine gelip 
muhasebei hususiye memurunun huzurunda cetvelini 
tanzim eder ve mühürler. 

Yahut köyünde tanzim edip mühürleyerek geti
rir. Herhalde bu şekilde olması, Heyeti İhtiyariyenm 
cetveli mahsus tarzında tanzim edip hükümete ge
tirmesi muvafık bir şekildir. Binaenaleyh maddenin 
aynen kabulü daha salim bir yoldur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Takririmi izah 
edeyim. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 
Maddede Kânunusani denildiğine nazaran bu sene 
bu kanun tatbik edilecek midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Edilecek
tir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ne suretle 
olacak? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bu sene va
kit geçtiği için gelecek sene için hazırlıkta bulunur
lar. Şayet yetiştirebilirlerse bu seneden tatbik eder
ler. Malumu Âliniz meclis umumiler hali inikattadır. 
Fakat Meclisi Umumiler içtimaına hitam verdikten 
sonra onların yerine kaim olan encümeni daimiler 
vardır. Encümeni vilâyetler her an vazife ifa ettiği 
için Kânunusani zarfında tahakkuk edecek yol mü
kellefiyeti; müteakip aylarda her vakit tatbik edilebi
lir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O halde 
Kânunusani kaydı ihtirazi değildir. Yani Kânunusa
ni kaydı mevcut olduğu müddetçe gerek Meclisi 
Umumiler ve gerek Encümeni Daimiler Kanunu mev-
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kii tatbika vaz edebileceklerdir. Bunun zapta geçme
sini istiyorum. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Evet yetiştire-
bilirse tatbik edebileceklerdir. Şunu da arz edeyimki 
en ziyade Kânunusani ayının kabulü bizde köylüle
rin işsiz zamanıdır. Yaz zamanı olacak olursa belki 
gelip gitmesi işlerine mani olacaktır. Kânunusani 
olursa en ziyade boş oturacakları bir zamandır. O 
ayda gelirler, bu vazifelerini yaparlar ve işlerine bir 
tesir yapmaz. Ondan dolayı bu ay kabul edilmiştir. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni tekrar 
okuyorum. Efendim! Bu takriri nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Na
zarı itibara almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazart 
dikkate alınmamıştır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Takririmi izah 
edeceğim. Efendiler! Memlekette bir kazada iki yüz 
elli karyenin yol mükellefiyeti tahakkukatı öyle Kâ-
nunisani zarfında bitirilemez. Şimdi bizde her yer 
karlarla mesturdur. Sonra köylüler kendi muhitleri
ne göre düşünüyorlar. Hiç kimse aşağı inemez. Teş
rinisaniden bed ederek Kânunusani nihayetine kadar 
bu tahakkukları kabul ederseniz o vakit çok güzel 
olur. Yoksa bugün Kânunusani zarfında yapacak de
niliyor. Yapılamazsa vaziyet ne olacak? Şimdi Kâ
nunusaniden evvel Haziranda yapabilir diyorlar. 
Hayır yapamazlar. Çünkü Hazirandan Kânunusa
niye kadar bir çok vefat vukuu bulabilir. Sonra def
ter birçok tadilâta uğrayabilir, Teşrinisaniden başlar, 
Kânunusaninin nihayetine kadar nihayetlendirilir di
yebiliriz. Yoksa Kânunusani zarfında takyit edersek 
doğru olmaz. Binanenaleyh mebdei Teşrinisaniye ka
bul edersek çok doğru olur. 

REİS — Şükrü Beyin takririni reye koyuyorum! 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmıştır. Kânunusani yerine Teşrinisa
ni ilâve edeceğiz. Efendim! Encümen buna itiraz ede
cek mi? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Hayır efen
dim! Encümen kabul ediyor. 

REİS — Efendim! Encümen de kabul ediyor. 
Madde bu suretle tashih edildikten sonra muaddel 
şeklini okuyorum: 

Madde 7. — Yol mükellefiyetini bedenen veya 
nakden ifa etmek isteyen eşhasın isimleri muhtar ve 
ihtiyar meclisleri tarafından her senenin Teşrinisani
si bidayetinden Kânunusanisi nihayetine kadar cet
veli mahsus ile muhasebei hususiyelere bildirilir ve 
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muhasebei hususiyelerce o senenin Şubatı zarfında 
tahakkuk ettirilir. 

REİS — Efendim! Bu maddeyi tashih ettik. Na
zarı dikkate alınan takrir mucibince maddeyi kabul 

/. — 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) numaralı ka
nun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin; turuku 
hususiye ve umumiyede anıelei mükellefe usulünün 
tatbikine dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebu
su Feridun Fikri Beyin; Tarik mükellefiyeti nakdiye-
sinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün tatbiki
ne dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbra
him Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni-
yesi hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve 
Nafia Encümenleri müşterek mazbatası. 

REİS — Sekizinci madde okunacak. 
Madde 8. — Vilâyetlerin hususi yolları hakkın

da - iktisadi ehemmiyetlerine nazaran - beş senelik 
bir program tanzimi Meclisi umumilerin cümlei va-
zaifindendir. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Şimdiye kadar Meclisi umumiler yol yapamamışlar 
ise bunun sebebi, parayı tahsil edememelerinden ve 
ondan sonra tahsil edilen paranın gayet az kısmını 
yollara tefrik etmelerinden yani yarısını veyahut sü
lüsünü - vilâyetin haline göre - ancak sarf edebildik
lerinden ileri gelmektedir. Öyle vilâyetler yardır ki, 
turuku hususiye tahsisatının yüzde onunu veyahut 
yüzde ellisini azamî olarak yollara sarf etmişlerdir. 
Bu husus, hususi encümende görüşüldü, konuşuldu 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. On dakika tenefüs 
için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse : saat 3.30 

ve tarik bedelâtı tahsilatının beş senedeki mecmuu-
nun lâakâl yüzde sekseninin yollara tahsis edilmesi 
encümence kabul edilmiştir. Bir yanlışlık olsa gerek, 
şimdi elinizde bulunan mazbatada bunu görmüyo
rum, evvelden bunu ikmal edelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Vilâyet
lerin turuku hususiye için beş sene program yapma
ları çok iyidir. Yalnız nazarı dikkatinizi celbederim, 
bu programı her vilâyet yapar ve birbirlerinden ha
beri olmazsa memleketin yol esası kaybolur. Onun 
için evvelce de olduğu gibi bu programları merkezi 
hükümet bir defa görsün. (Hayır sesleri) Lütfediniz 
efendim, izah edeyim. Mesele tenevvür etsin. Sonra 
siz de fikrinizi söylersiniz, o vakit noktai nazarımız 
belli olur. Efendim! Mesele şu şekilde tecelli eder. 
Bir vilâyet kendi yollarını tespit ederken kazalarını 
ve köylerini nazarı itibara alarak tespit eder, diğer 
vilâyet de kendi yolunu tespit eder neticede her vi
lâyet kendine göre yol yaptığı için vilâyetin birisi
nin yolu şöyle gider, öbür vilâyetin yolu başka yere 
müntehi olur. Arada hiç irtibat kalmaz, halbuki esas 
mesele, memleketin umumî yoludur. Bu yolların he
yeti umumiyesi memleketin turuku muvasalasını te
sis eder. Onun için vilâyetlerin yaptığı programı mer
kez, bir defa nazarı tetkikten geçirsin, tasdik etsin, 
ondan sonra kesbi katiyet etsin ve iş yapılsın. Zaten 

»m<* 

İKİNCt CELSE 

Bed'i Müzakerat : saat 3.50 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Encümenin bidayeten tespit ettiği madde de bu veç
hile idi. 

Yoksa münferiden her vilâyetin yolları memleke
tin şebeki iktisadiyesinde bir ahenk olmadan yapılır 
ve mesai berhava olunur. Onun için çok rica ediyo
rum, bu vilâyetlerin işine müdahale değil, vilâyetler 
programlarını yapmakta serbesttir. Beş senede bir, 
yapacağı programı merkez yalnız görecek bunda yol
suzluk görecek, olursa ve yaptıkları programda bir 
ahenksizlik varsa o ahenksizliği mahalline ihtar eder. 
Bu kadarcık bir şeyi vilâyetlerin salâhiyetine müda
hale şeklinde kabul etmeyiniz, menfaati hadim bir 
muamele diye kabul ediniz. Onun için maddenin ni
hayetine şöyle bir fıkranın ilâvesini istirham ediyo
rum. «tşbu programlar, Nafia Vekâletinin muame
lesi dahilinde tasdik edildikten sonra turuku husu
siyetim umum inşaatı mahiyetini alır.» Programlarını 
kendileri yapıyorlar. Her şeyi kendileri hazır edi
yorlar. Yalnız memleketin turuku umumiyesinin 
ahengi için bir kere merkez görsün, mesele bundan 
ibarettir. Başka bir şey değildir. O da, beş senede bir 
defa on günde yapılacak bir şeydir bunu kabul ede
lim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Aylar
ca program tasdik edilecek diye beklenecek, bu tek
lif zaittir. 

SABRİ BEY (Saruhan) — Nafia Encümeni Rei
sinden bir şey soracağım. 

REİS — Encümen namına söylemiyor, Encümen 
namına Ahmet Beyden sorarsınız. Kanunu müdafaa 
eden müşterek encümendir. Müşterek Encümen na
mına burada söyleyecek Ahmet Beydir. Geldiği za
man suallerinizi sorarsınız. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbakır) — 
Bu program meselesi şayanı ehemmiyettir, Malumu 
âlinizdir ki, Meclisi umumilerin gayreti şimdiye ka
dar program olmadığından dolayı daima tatbikatta 
hüsnü semere vermemiştir ve aldığımız raporlarda bu
nu müeyyettir, yani hiçbir vakit Meclisi umumilerin 
salâhiyetlerini tahdit değildir. Malumu âliniz prog
ram beş senelik yapılacaktır ve ancak bir hafta zar
fında tetkik edilecektir. Bu, programlar devlet yolla-
rıyle olan münasibet noktai nazarından tetkik edile
rek gönderilirse daha iyi olur. Malumu âliniz bir iş 
ne kadar tetkikten geçerse ve erbabı ihtisasın müta
lâası da inzimam ederse zannedersem daha iyi neti
ce verir. Ecnebi mütehassıslarla beraber bizim de ye
tişmiş salâhiyettar mütefennin mütehassıslarımız var
dır. Şimdiye kadar vilâyet kanunlarında bu hak ve

rilmişti, bu hakkı alıp da böyle müstakilen bırakmak 
iyi semere vermez. Tecrübe bunu bize bizzat göster
miştir. Her halde beş senede bir defa bu program ve
kâletçe tetkik edilip iade edilirse daha iyi semere 
verir. Arkadaşlarla beraber bendeniz de teklif ediyo-
dum ve bizim vekâlet heyeti fenniyesi de bu ciheti 
şiddetle arzu ediyor. 

Bu maddeyi biz de tetkik ettik. Bu olmazsa ora
daki fen memurlarıyle daima ihtilâf hâsıl olur, tec
rübe bunu göstermiştir. Evvelce de bu hak vekâlete 
verilmiştir. Arkadaşlarımızın dediği gibi bu, bir haf
ta on gün bir iştir. Gelir, tetkik edilir ve iade olu
nur. Beş senede on gün gelip bir heyeti fenniye tara
fından tetkikat yapılması ve erbabı ihtisasın malu
matına müracaat edilmesi daha iyi olur. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Fa
kat müddetle takyit edilmek lâzım gelir. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — 
Maksat, asıl gelmesidir. Müddet de koyabilirsiniz. Bu, 
on beş gün zarfında olabilir. Kayıtta konulursa kabul 
ederiz, her halde konmasında ısrar ediyoruz. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Kabul edilen beşin
ci maddeye göre... 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — Şim
di müzakere ettiğimiz sekizinci maddedir. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim! Kabul 
edilen beşinci maddeye göre nazarı dikkate alınarak 
program tanzim etmeye imkân var mıdır? 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — An
layamadım, 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Diyorum ki, kabul 
edilmiş olan beşinci maddeye göre bir program tan
zimine imkân görüyor musunuz? » 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — 
Tabiî efendim, program olsa dahi, beşinci madde ile 
bunun alâkası yoktur. Beş senelik mesai programı 
tanzim edilecek, hangi yollar yapılacak, bunların as
kerî cihetleri, turuku umumiye ile olan münasebetleri 
tespit edilecektir. 

Nasıl ki, bazı vilâyetler buna riayet etmişler. Beş 
senelik programları tasdik edilmiş iade edilmiş. Şim
di buna riayet etmeyen vilâyetlere de aynen teşmil 
edilecektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Bir vilâyetin etrafında kendilerine komşu olan Mec
lisi umumilerle beraber bir araya gelip içtima etme
leri lâzım mıdır değil midir? Eğer komşu vilâyetlerin 
meclisi umumileri bir araya gelip kendi müşterek iş-
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leri için görüşmez ve karar vermezse bir çok günle
rin ziyaa uğramasını mucip olur. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — Zi
yaa uğramaz. 1 5 - 2 0 gün zarfında vekâletin ait ol
duğu heyeti fenniyesi tetkik ederek o vilâyete yine 
iade edecek. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Memleketin şimdiye kadar yol yapmak hususunda 
azmine mani olan merkeziyeti idare olmuştur. Her 
şey böyle Nafia Vekâletine getirerek tasdik ve tetki-
katla işi uzun müddet tavik etmek memleketi maatte
essüf bugünkü hali elimde bırakmak demektir. Maa
lesef, öyle vilâyetlerimiz vardır ki, içinde bir karış 
yol mevcut değildir. Bu maddedeki kanun ile maksut 
olan turuku hususiyedir. Vilâyet yollarıdır. Bunların 
da böyle vilâyetler programlarını meclisi umumiler 
Nafia Vekâletine gönderecek olurlarsa elhal 70 - 80 
vilâyetimiz olduğuna nazaran bütün bu vilâyetlerin 
programlan Nafia Vekâletine gelecek, Nafia Vekâ
leti bunları uzun uzun tetkik edecek ve tamikatta bu
lunacak ve nihayet bunlar tasdik edildikten sonra bu 
kanun mevkii meriyete geçmiş? olacaktır. O halde bu
nun başka türlü anlaşılmasına imkân yoktur. Bütün 
bu, programlar, Nafia Vekâletine gelecek olursa, Na
fia Vekâleti tasdik etmedikçe meclisi umumiler işe 
başlamayacaklardır. Binaenaleyh önümüzdeki 1341 
senesi boş geçecektir demektir. Yeni hayata girmek 
için her' n kemali samimiyetle bekleyerek gözlediği 
azim bu ^one için de söndürülecektir. Demek oluyor 
ki, asıl kanunun ruhu bu maddedir. Eğer yine merke
ziyet fikrine saplanarak Nafia Vekâletinin şimdiye ka
dar yapamadığı yolları yine Nafia Vekâletinin tasdiki
ne, ihtisasına bilmem nesine lüzum vardır. Diye ar
tık bu sahada mahiyetinde tereddüt hâsıl ettiğim usul
lere bağlanacak olursak cidden darbe olur ve bu ka
nunla memleketin ve Heyeti Celilenizin beklediği ga
ye katiyen fevt olur. 

Hem de efendiler! Biz bugün mümkün olduğu ka
dar Hâkimiyeti Milliye mevfümunu memleketin her 
tarafına tatbik ettirmek istiyoruz. Mümkün olduğu 
kadar merkeziyet fikrinden ayrılarak memleketin 
Meclisi Umumilerin vasi salâhiyet teçhiz ve takviye 
etmeye çalışıyoruz. Meclisi umumilerin Nafia Vekili 
sabıkı Muhtar Beyin buyurdukları gibi - iki vilâyet 
arasındaki ittisali temin edemeyecek derecede bir ka-
biliyetsizlik göstereceklerine niçin kani olalım? Bir 
Meclisi umumî hakkı takdir sahibidir. Onlar da ze-
vilukuldendir. Diğer taraftaki meclisi umumî ile gö
rüşür, müzakere yapar, binaenaleyh o da menafii ik-

tisadiyesini derpiş eder ve bu suretle bilnetice katiyen 
kendilerinin vehmettikleri hususat hâsıl olmaz. Yani, 
matlup sabit olur. İki vilâyet arasındaki ittisal tahak
kuk eder, ve ittisak peyda olur. Bunlara itimat et
mek lâzımdır. Hâkimiyeti milliyenin ruhu, meclisi 
umumilerin taazzuvu ve kendilerinde kabiliyet gör
mesiyle inkişaf edebilir. Binaenaleyh tam böyle en 
ruhlu, en esaslı bir maddeye geldik mi bütün prensip-

'lerimizi inkâr ediyoruz. Bu gibi hususatta merkeziyet 
esasının mahzurları noktasında cümlemiz müttefik 
değil rniyiz? Müttefik olduğumuz halde işte mahallî 
tatbiki burasıdır. O parlak sözlerin mahalli işte bura
sıdır. Bu işin Nafia Vekâletine gelmesi mesuliyetini 
deruhde ederek söz söyleyen arkadaşlarımız, inkişaf 
noktasından hakikaten büyük mesuliyeti vicdaniyeye 
girdiklerini bilmeli ve takdir etmelidirler. Bugün mem
leket cidden ağlanacak bir haldedir. Böyle olduğu 
halde yine Nafia Vekâleti işi, tasdik filân diyerek ay
larca bekletecek, bu kanun da ölecektir. Bu kanu
nun ölmesi mesuliyetini deruhde etmeyelim günahtır 
efendiler!... 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler! Bendeniz 
vekaletlerce yapılan ve yapılmakta olan talimatlar 
aleyhinde maruzatta bulunacağını. Malumu âliniz, 
Heyeti Cel ileniz bir kanun yapıyor, gönderiyor. 

Ondan sonra o kanunun ahkâmı tatbikiyesi şura
da duruyor, onun yerine ait olduğu vekâletin yapmış 
olduğu talimat tatbik edilmeye başlanıyor. Efendiler! 
Kanuna mugayir ne program ve ne de talimat olur. 
Madem ki talimat veya program yapılacaksa o halde 
kanuna ne lüzum vardır. Çünkü yapılıp gönderilen 
talimatnamelerle asıl kanunun ahkâmı infaz edilme
yecek, o talimatnamenin ahkâmına tevfiki hareket 
etmezse o memur azledilecektir. Ondan sonra o me
mur gelip «kanun hilâfında program yapılmıştır. 
Bende kanuna göre hareket etmek istedim bundan 
dolayı azledildim» diyecek olsa o kimseyi kimse din
lemez. Yani kanunların ahkâmı tatbik edilmiyor, her 
talimatnamelerin ahkâmı tatbik ediliyor. Taşralarda 
umumiyetle böyledir. İsterseniz numunesini göstere
yim. Bundan dolayı bendeniz talimat yapılması aley
hinde iken bir de program yapılması usulünü icat 
ediyoruz ki, ben bunu anlayamıyorum... Kanun He
yeti Celilenizde çıkan kanundur. O kanuna ayrıca bir 
de talimat, program yapmak muvafık değildir. Bu, 
hâkimiyeti milliyeye bir darbedir, katiyen muvafık 
değildir. Binaenaleyh vekâletlerin talimat yapmama
ları esasını da rica ederim. Heyeti Celile usul ittihaz 
etsin vekâletlerde böyle talimat yapmaktan vaz geç
sinler. (Bravo sesleri) 

18 — 
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AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Bendeniz mahallî idarelerde istiklâl taraftarıyım. Bi
naenaleyh vilâyetler dahilindeki hususi yolların prog
ramlarının tanziminde ve inşasında vilâyetlerin hür 
ve müstakil kalmasına bu esas itibariyle bittabi taraf
tarım. Ancak, yol işleri ve nafia umuriyle müteveg-
gil mühendis ve yol işleri mütehassıs arkadaşlarımızın 
mütalâası şayanı dikkattir ve hakikaten bir memleke
tin birçok vilâyetlerden terekküp eden bir memleke
tin bir ülkenin hususi yollar namı altında ayrılan yol
larının mücavir vilâyetlerle iltisak peydah eden nok
taları tespit edilmezse ve o, bir kafadan bir makam
dan bütün memleketin menafii umumiye ve iktisadi-
yesine göre tespit olunmazsa vilâyetlerin istiklâl ve 
hürriyet içinde yaptıkları birçok fedakârlıklar heder 
olur. Bu itibarla hiç şüphe yok vilâyetler dahilindeki 
hususi yolları yapmakta aslen hür ve müstakil olma
sı icabeden vilâyet halkının yani, vilâyet meclisi umu
milerinin bu salâhiyetini sureti mutlakada takyit eder 
mahiyette olmamak şartıyle demin arz ettiğim müta
lâayı temin edecek kaydın bu kanuna ilâvesine taraf
tarım. Fakat vilâyetlerimiz malumu ihsanınız, ya or
ta vilâyetlerdir, ya kenar vilâyetlerdir. Orta ve kenar 
vilâyetlerde ya tamamen dört tarafı kara hudutlarıy-
le mahdut olan vilâyetlerdir veyahut bir tarafı deniz
le mahdut olan vilâyetlerdir. Onun için bütün bir vi
lâyetin hudutları dahilinde bulunan hususi ve umumî 
işlerinin yapılması için programlarının bir makama 
yani Nafia Vekâletine veyahut başka bir mahalle gel
mesine lüzum yoktur. Demin mütehassıs arkadaşları
mın mütalâasından istimbat ederek esbabı mucibe 
olarak kayıt ve işaretlettiğim nokta bir zaruretse mik-
tarınca takdir edilmelidir. Meselâ; İzmir vilâyetine 
mücavir vilâyetler vardır. Fakat İzmir Vilâyetinin de
niz hudutları da vardır. Bilfarz İzmir'den Foça'ya 
gidecek yolun güzergâhını tayin etmek için vilâyetin, 
idarei mahalliyenin istiklâl ve hürriyetini takyit edici 
bir kayda hiç lüzum yok. Yolhususidir ve mahallî 
idarelerde istiklâl, Meclisimizin ve kavanini mevcu-
demizin kabul ettiği bir asıldır. Binaenaleyh bu kıs
mın Nafia Vekâletine gelip de mazharı tasdik olma
sı için vakit israf etmeye lüzum yoktur. Fakat Me
nemen ile Manisa hududunda bulunan bir köyü yek
diğerine raptedecek şose yapılırsa, Manisa Vilâyeti 
tarafından da aynı köy istikametinde gelecek olan bir 
yol bulabileceğinden Manisa vilâyeti ile İzmir vilâ
yeti, mücavir kara hudutlarıyle yekdiğerine bağlı olan 
bu iki vilâyet yollarının iltisak noktalarının elbette 
tayini lâzımdır. 

Muhtar Beyefendinin işaret ettikleri üzere, Kara 
hudutlarıyle yekdiğerine bağlı olan iki vilâyetten bi
risi diğer vilâyete doğru şose istikametinde on, onbeş 
kilometre fark ile biraz daha istikamette yol yaparsa 
bunlar yekdiğerine muvazi bile olsalar tekrar bu iki 
yol arasında bir irtibat tesisi için ayrıca bir yol yap
mak zarureti hâsıl olacak ve yol uzayacaktır. Bundan 
zaman kaybedecek olan vesaiti nakliye fazla fersude 
olacaktır. Bundan başka idarî ve siyasî bir çok mah
zurlar da bulunabilir, onun için bendeniz iki cihetin 
telifi ve mütalâatınm mahsulü olmak üzere bir takrir 
yazdım. Mazharı tasvibiniz olursa Makamı Riyasete 
takdim edeceğim, kabul buyurursunuz. 

Takririmde diyorum ki .Kara hududu ile yekdi
ğerine mücavir olan vilâyetlerin yekdiğerine iltisak 
edecek yollarının programlan üç ay zarfında iade edil
mek üzere Nafia Vekâletince tasdik olunur.' Buraya 
bir de kayıt koydum. Feridun Fikri Bey arkadaşımız 

bihakkın endişe etmişlerdir, endişelerine iştirak ede
rim. Hükümeti merkeziye idarei hususiyeler tarafın
dan gönderilen bir çok, mütalâanameler bir tasdik ve 
takdire mazhar olabilmek için aylarla, senelerle ve 
belki bizim bilmediğimiz asırlarla yatmış ve nihayet 
mahallî vilâyetlerin hukuku sarihasına taallûk eden bir 
çok işler akim kalmıştır. Buna mani olmak için de 
üç ay koyuyorum. Zannediyorum ki üç ay müddet az 
değildir. (Çoktur sesleri) belkide çoktur. Binaenaleyh 
Nafia Vekilimiz üç ay müddeti çok görürlerse bunu 
bir ay yapmak mümkündür ve kendileri de bir hafta 
iki hafta ve nihayet üç hafta olarak beyan buyurmuş
lardır. Onun için bendeniz takririmin bu kaydının da 
huzurunuzda tadil ediyor ve bir ay diyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir aya de
ğil, bir güne bile razı değilim. 

REİS — Efendim! Daha dört zat söz almışlardır. 
Müzakerenin kifayeti hakkında takrir vardır. Okuna
cak : 

Riyaseti Celileye 

Sekizinci madde hakkında cereyan eden müzakere 
kâfdiir. Maddenin aynen reye vaz'ını teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! Evvelâ müzakerenin kifayeti
ni reyinize vaz edeceğim. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü. Binaena
leyh tadil teklifleri okunacak : 

— 19 — 
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Riyaseti Celileye I 
Kabul buyurulan beşinci maddeye nazaran işbu I 

şekilde bir program tanzimi adimülimkân olduğun
dan maddenin tayyını teklif eylerim. 

5 Kânunusani 1341 
Çanakkale Mebusu 

Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin nihayetine fıkrai atiyenin ilâ

vesini teklif eylerim. 
İşbu programlar Nafıa Vekâletinin mütalâası 

dairesinde ve nihayet bir ayda tasdik edildikten son
ra turuku hususiyenin umumi inşaat program, mahi
yetinde olur. 

Trabzon I 
Ahmet Muhtar j 

Riyaseti Celileye 1 
i 

Sekizinci maddenin nihayetine atideki cümlenin i 
ilâvesini teklif eylerim. ' 

Mücavir vilâyetler dahilinde bulunan ve yekdi- j 
gerine ittisali icabeden yolların güzergâhında tadilât i 
icrasına Nafia Vekâleti salâhiyettardır. j 

Eskişehir Mebusu j 
Mehmet Arif j 

İ 
Riyaseti Celileye j 

Sekizinci maddeye berveçhi ati fıkranın ilâvesini j 
arz ve teklif eylerim : j 

İ 
İşbu programa nazaran mücavir vilâyetler yolları- j 

nın iltisak noktalarının tetkik ve tespiti evvelâ vilâ- i 
yetler mühendislerinin tahtı mesuliyetindedir. ı 

Çorum Bolu | 
Doktor Mustafa Şükrü j 

Riyaseti Celileye \ 
Sekizinci maddeye berveçhi ati fıkranın ilâvesini I 

teklif ederim efendim. j 

«Kara hududuyle yekdiğerine mücavir olan vilâ- j 
yetlerin yekdiğerine iltisak edecek yollarının program- j 
lan, bir ay zarfında iade edilmek üzere Nafia Vekâ- | 
letince tasdik olunur.» j 

Karasi 
Ahmet Süreyya J 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddeye, ikinci fıkra olarak fıkrai atiye

nin kabulünü teklif ederim. j 
«Vilâyetlerin yekdiğeriyle ittisal kespedebilecek 

yollarını birleştirebilmek için mücavir vilâyetler mec- \ 
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lisi umumileri yekdiğeriyle muhabere ve noktai na
zarlarını tevhit ederler.» 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci madde olarak esasen müşterek encümen

ce kabul edilen ve herhalde bir yanlışlık neticesinde 
mazbatada mevcut olmayan fıkrai aityenin kabulünü 
teklif ederim. 

Tarik bedelâtı tahsilatının beş senelik mecmuu-
nun lâakâl yüzde sekseni yollara sarf olunur. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin atideki tarzda tadilini teklif 

eylerim. 
Erzurum Mebusu 

Lütfü 

Vilâyetlerin hususi yolları hakkında iktisadî ehem
miyetlere ve Nafıa Vekâleti tarafından tamim edile
cek umum yollar projesine nazaran beş senelik bir 
program tanzimi meclisi umumilerin cümlei vazaifin
dendir. 

REİS — Efendim! Evvelâ maddenin tayyı hakkın
da takrir vardır. 

(Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu tay takririni nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el 
kaldırsın... (Kendisi de kaldırmıyor sesleri) nazarı dik
kate alınmamıştır efendim. 

Nafıa Vekâletine salâhiyet veren bir takrir vardır. 
O okunacak. 

(Eskişehir Mebusu Arif Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim! Bundan sonra üç takrir daha vardırki, 
aynı maaldedir. Muayyen müddetle Nafıa Vekâletine 
salâhiyet verilmesi hakkındadır. 

(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Aynı mahiyette olan Süreyya Beyin tak
riri. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Hayır Reis 
Paşa, Hazretleri! Aynı mahiyette değildir. Okunsun 
anlaşılacak. 
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REÎS — Efendim! Muhtar Beyin takriri nazarı 
dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri tek
rar okundu.) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Paşam, 
Müsaade ederseniz arz edeyim : - benim teklifim 
Muhtar Beyin takririnden bir yerde ayrılıyor - ki vi
lâyet dahilinde bulunan, iki ucu dahilde kalan yol
larda vilâyet katiyen serbesttir. Hiç bir tarafın tasdi
kine ihtiyaç göstermeden yollarını yapar, hürdür. 
müstakildir. Ancak, vilâyet dahilinden diğer vilâyet 
hududuna giden yol yok mudur efendim! işte o yolun 
diğer mücavir yolun herhangi cihetinden müntehi olur
sa ve diğer vilâyetlere oradan gidecek yollardır. (Re
ye, sesleri, gürültüler) 

REİS — Efendim! Süreyya Beyin takririni naza
rı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikka
te almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

(Çorum Mebusu Mustafa ve Bolu Mebusu Şük
rü Beylerin takriri tekrar okunmuştur. 

REİS — Efendim! Bu takrirleri nazarı dikkate 
alanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Feridun Fikri Beyin takriri tekrar okunmuştur.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, tak
ririmi geri alıyorum. 

REİS — Efendim! Feridun Bey takririni geri al
malardır. 

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

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu takrir bu
nunla alâkası olmayan başka bir meseledir. Bu, İda-
rei Mahalliye Kanunudur. 

REİS — Efendim! Bu takrir, maddenin nihayeti
ne bir fıkra ilâvesi hakkındadır. (Hayır sesleri)- Bu 
takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Bir takrir daha vardır. Efendim! Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyindir, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin sonuna berveçhi atı fıkranın ilâvesini 

teklif eylerim : İşbu programın tasdiki icabetmez! 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan

lar... 
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I SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Takririmi izah edeceğim. Mademki Nafıayı müdaha
le ettirmemek istiyorsunuz. Bir fen memuru istikşa
fının yaptıktan sonra maddede sarahat olmazsa be-
hemahal merciine gönderir. İşte bu kayıt olursa gön
dermez. Bu kaydın konması lâzımdır. (Kabul sesleri) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, nazarı dikkate 
almayan lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

(Sekizinci madde aynen tekrar okundu.) 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Burada 

manâ yine karmakarışıktır. Türkçe doğru değildir. 

REİS — Sekizinci maddeyi aynen kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Mükellefiyetini bedenen ifa edecek
ler «amelei mükellefe», dördüncü maddede zikrolun-

I duğu veçhile mesalisi umumiyece tayin edilecek iş za
manlarında, yol mühendislerinin vaki olacak talepleri 
üzerine mahallî hükümetlerince cem ve memurini nez-
dine sevk edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Edecekler, 
edecek olacaktır. Herhalde bir yanlışlık var. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Her 
sene bedenen yol mükellefiyetini ifa etmeye hazır 

I olanlar sevk edilmez de, iş gösterilmez de ertesi se-
J neye ve ertesi sene öbür seneye kalırsa ve bu teraküm 
I ederse bunlar borçlanacak mı? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hayır, onun için 
madde var efendim. 

AHMET HAMDİ BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, bunun için madde yoktur. Bir zaman gelecek ki, 
iki ay çalışacaksın veya para vereceksin, denecektir. 
Bunun için madde doğru değildir. Yaptığımız kanu
nun ruhu ile kabili telif değildir. Bunun için doku
zuncu maddeye fıkrai saniye olarak ilâve edilmek 
üzere bir takrir takdim ettim. Kabulünü rica ederim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Mü-
I kellefiyetini bedenen ifa edecek amelei mükellefe ola

cak. 
TALÂT BEY (Ardahan) — Orada zait iki keli

me daha var. «Memuriyeti nezdine» ne demektir, bit
tabi gidecek amele memuriyetini bulur. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Efendim! Burada 
sehv vardır. Bu sehv maddei kanuniyenin esnayı ta
bında yapılmış, çünkü aslında «mükellefiyetini bede-

I nen ifa edecekler» dendikten sonra muterize içerisin-
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de «amelei mükellefe» denilmiştir. Mukterize sehven 
kaldırılmıştır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Usulsüz 
efendim. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — (Bir de memurini nez-
dine), (memuru nezdine) olacaktır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
müsaade buyurursanız mükellefiyetini bedenen ifa 
edecekler cümlesi kâfidir. Amelei mükellefe tabirine 
lüzum yoktur, haşivdir. Bunun tay edilmesini teklif 
ediyorum. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bu teklife 
Encümen iştirak ediyor. 

REİS — Efendim! Bu teklife Encümen de iştirak 
ediyor. (Amelei mükellefe) kaydı çıkıyor, (mükelle
fiyetini bedenen ifa edecekler oluyor) 

REİS — Efendim! Memurini nezdine (cümlesine 
ne dersiniz? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bunun aynen 
kalması doğrudur. Çünkü mühendis sözü geçmiştir. 
Halbuki bazı yerlerde mühendis ve bazı yerlerde kon
düktör bulunmaz. Memur denilirse mutlak bir ke
limedir. Bu tabirin kalması muvafıktır. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddiye reye koya
cağım. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — «Mahallî müret-
teplerine» denilecek takrir vereceğiz. 

Riyaseti Celileye 
Aşağıda muharrer fıkranın dokuzuncu maddeye 

ikinci fıkra olarak kabulünü arz ve teklif eylerim : 
Mükellefiyeti bedenen ifa edeceklerden tayin edi

len inşaat zamanında celp olunmayanların, yahut 
celbolunup da iş gösterilmeyenlerin o seneye ait mü
kellefiyeti sakıt olur. 

Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Bunun yeri burası de
ğildir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Yeri burası
dır efendim. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Paşam, bendenizde 
aynı şeyi onuncu madde olarak teklif ediyorum. Tak
ririm vardır. 

REİS — Söz bitmiştir efendim. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Encümenin, akalliye-

tinin notkai nazarı var. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin son kısmının şu suretle tadilini teklif 

ederim. 
Mahallî hükümetçe mürettep oldukları mahallere 

sevk olunurlar. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim! Muhtar Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

(Bozok Mebuhu Ahmet Hamdi Beyin takriri tek
rar okundu.) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Encümen nasıl düşünü
yor? İzahat versin efendim. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMET HİLMİ 
BEY (Kayseri) — Efendim! Madde açıktır, izah edi
lecek bir şey yoktur. O sene ifayı vazife etmişse va
zifesini yapmıştır. İfa etmediği takdirde mükellefiyeti 
geçmiştir. Öbür seneler için tekrar tatili icabetmez. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Yani ifayı mükelle
fiyet etmiş addedilecektir. Gelecek seneye devredil
meyecektir. 

REİS — Ahmet Hamdi Beyin teklifini nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate al
mayanlar lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) 

REİS — Bir daha okunsun efendim. 
(Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri tek

rar okundu.) 
AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Ba

zı arkadaşlar bu maddeye anlayamadılar. Müsaade 
buyurursanız izah edeyim. 

Efendim! Bunun bendenizce izah edilecek bir ye
ri yoktur. Madde gayet sarihtir. Aslında, bir de müd
det tayin etmişlerdir. Şayet o müddet zarfında gel
meyecek olursa muaftır. Encümen o fıkrayı kaldırmış
tır. Alelıtlak gelecekler, sevkedilecekler. Memuru han
gi tarafta inşaata lüzum varsa gösterecek, mahallî 
hükümeti o tarafa amelei mükellefeyi sevkedecektir. 
Sonra onu müteakip maddeler vardır. Eğer o müddet 
zarfında gelmeyecek olursa - Bunlar muayyendir - El
bette sakıt olmuştur. (Neden sakıt olur sesleri) (Gü
rültüler) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Söz isterim efendim. 
İzah edeceğim. Akalliyetin de hakkı vardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Telâşa mahal 
yoktur. Bunun müzakere edileceği yer, burası değil
dir. Maddeyi bir daha okuyalım, «Mükellefiyetini be
denen ifa edecekler amelei mükellefe dördüncü mad-
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dede zikrolunduğu veçhile» yani dördüncü maddede 
yalnız mükellefiyeti turuku hususiyeye münhasırdır, 
Turuku umumiyeye de şöyle yapın, diyor. Bu turuku 
umumiyeye aittir. Turuku hususiye ile alâkası yoktur. 
Bu madde turuku umumiyeye mükellefiyeti bedenen 
ifa edecekleri şevki lâzımgeldiği zaman yol mühendis
leri lüzum gösterecek ve o suretle sevkedilecek tar
zındadır. Maksatta budur. O da mevaddı müstacele-
dedir. Halbuki arkadaşların şimdiki teklifi turuku hu
susiyeye sevkedileceklerin, mükellefiyeti bedenen ifa 
edecek kimseler hakkındadır ki o ayrıca bir madde 
olmak ve ayrıca düşünülmek lâzımdır. O madde ile 
alâkası yoktur yalnız turuku umumiyeden müstacelen 
tamiri icabedenlere ait bir madde olmak lâzımgelir. 
(Mazbata muharriri bey böyle söylemiyor sesleri) Öy
le söylesin, söylemesin ben de söylemiyorum. Madde 
öyle söylüyor. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bendenizde 
müstakilen bir madde olmak üzere teklif ediyorum. 

REİS — O halde takririnizi geri alınız. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Geri alıyorum. 
REİS — Efendim! Dokuzuncu maddeyi kabul 

olunan tadillere göre okuyoruz : 

Madde 9. — Mükellefiyetini bedenen ifa edecek
ler, dördüncü maddede zikrolunduğu veçhile mecalisi 
umumiyece tayin edilecek iş zamanlarında, yol mü
hendislerinin vaki olacak talepleri üzerine mahallî hü
kümetçe mürettep oldukları mahallere sevk olunurlar. 

REİS — Efendim! Maddeyi bu suretle kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Her ferdin bedel mükellefiyeti yol 
mühendisi veya memuru nezdinde isbatı .vücut etti
ği günden bede edip, ikinci maddeye tevfikan mec
lisi umumilerce tayin edilecek müddet zarfında işle
rini ikmal edenler ifayı hizmet vesikasına kespi istih
kak ederler. İşbu vesika mühendis ve çavuş tarafın
dan müştereken imza olunur. 

Her vesikanın itasında bir cetvel tanzim ve ma
hallî hükümete irsal edilmek şarttır. Bu vesait her se-
nei içtimaiyede berayı tetkik Meclisi Umumilere arz 
olunur . 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Şimdi kabul ettiğimiz dokuzuncu maddede hüküme
tin bu yol ile alâkası, ameliyat zamanında amelenin 
celp ve inşaat mahalline şevkine inhisar ediyor. Ma
lumu âlinizdir ki hükümet, amele ile alâkadar olmaz, 
idare memurları bizzat bununla iştigal etmezlerse bir 
netice hâsıl olmaz ve yol yapılmaz, şimdiye kadar ya-

< pılan yolların ekserisi böyle yapılmıştır. Onun için 
bendeniz onuncu madde olmak ve idare memulları
nı alâkadar etmek üzere bir madde teklif ettim. Tek
lifim kabul edilirse kanun şedit ve süratle tatbik edi
lir. Teklifimin lütfen kabulünü rica ederim. 

REİS — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
teklifi okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Şimdiye kadar yapılmış olan yollarda idare me

murlarının büyük bir tesir ve hizmetleri bulunduğu 
malûm olan bir hakikattir. Hal böyle iken, bu ka
nunda mevcut ahkâm rüesayı idarenin yol inşaatıyle 
alâkalarını lâyıkıyle temin etmemiştir. İşte bu mak
sadı teminen berveçhi ati maddenin kanuna onuncu 
madde olarak ilâvesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Madde 10. — İdare memurları ameliyat zaman
larında dahil dairei memuriyetlerinde teftişatta bu
lunarak ne kadar amele sevk ve ne kadar yol yapıl
mış olduğuna dair her onbeş günde mafevklerine ra
por vermek ve inşaatın hüsnü cereyan ve amelenin 
istihdamını murakabe etmekle mükelleftir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bunu ya
parsanız kanundan istifade edersiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — (Amele) ta
biri kabul olunamaz. Mükellefin suretinde tashih edi
niz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, ben de 
müşterek encümen azasında bulunmakla beraber bu 
maddenin tertibinde yoktum, maddede bir anlaşılma-
mazlık vardır. Her ferdin bedel mükellefiyeti yol mü
hendisi veya memuru nezdinde isbatı vücut ettiği 
günden bede edip... 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Bedel mükellefiyeti 
değildir. Bedeni mükellefiyetidir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bedeni mükellefi
yeti, yol mühendisi veya memuru nezdinde isbatı vü
cut ettiği günden bede edip... «O gün yani akşam 
üzeri mühendisin yanma gelirse, burada o gün gel
miş mânası çıkar. Lâkin asıl mesele» «...bede edip 
ikinci maddeye tevfikan meclisi umumilerce tayin edi
lecek müddet zarfında işlerini ikmal edenler ifayı hiz
met vesikasına kesbi istihkak ederler. 

Esasen ikinci maddedeki müddet, yalnız işi tayin 
içindir. Yoksa bedeni mükellef olanlar, yani bede
nen çalışacak olanlarla hiç alâkası yoktur. Her sene, 
bedenen çalışacak olanların ve hatta nakden ifayı mü-
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kellefiyet edeceklerin kaç günlük nakit vereceklerini ı 
tespit etmek için vilâyet meclisi umumileri: ikinci madde 
mucibince müddeti tayin ediyorlar. Lâkin bu müd
detin iş ile hiç alâkası yoktur. Aynı madde diyorki: 
Mükellefiyet bu müddet zarfında iştir. Binaenaleyh 
geldiği günün akşamından bede olunur. Ne vakit 
bede olunur. Yani müddetin tayininin hiç ehemmi
yeti yoktur. O ameleye iş verilecektir. O işi bitirdiği 
vakit geri gidecektir. İkinci madde ile bu madde 
arasında fenakuz vardır, burada, amelenin muayyen 
bu müddette çalışıp gitmesi mevzubahis değildir. An
cak amelenin muayyen işi bitirip gitmesi mevzubahis
tir. Binaenaleyh madde, o veçhile yazılmak lâzımge-
lir. Madeyi böylece tashih edelim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Muhtar Beyefendinin hakları vardır. İkinci maddede 
iş esasını kabul ettiğimiz halde burada «ikinci madde
ye tevfikan meclisi umumilerce tayin edilecek müd
det zarfında...» deniyor. Bu müddetin tabiatiyle bu
rada mânası olmaz. Yalnız şu noktai nazardan bu 
cümle buraya girmitşir: Meclisi umumilere altı ilâ on-
iki gün arasında bir salâhiyet verilmiştir. Ona bi-
naendirki buraya müddet girmiştir. I 

Yukarıda ikinci maddede iş esasını kabul ettiği
mize nazaran burada müddetin bulunması doğru de- 1 
ğildir. Binaenaleyh, şu şekilde tashihini Encümen de I 
kabul ediyoruz. Arz ediyorum: «İkinci maddeye tev
fikan» dedikten sonra «Meclisi umumilerce tayin edi
lecek müddet zarfında» cümlesi kalkacak. «İşlerini 
ikmal edenler...» fıkrası alâhale kalacak. Yani mad
de şu suretle olacak. 

Her ferdin bedeni mükellefiyeti yol mühendisi ve
ya memuru nezdinde isbatı vücut ettiği günden bede 
edip ikinci maddeye tevfikan işlerini ikmal edenler 
ifayı hizmet vesikasına kesbi istihkak ederler, «İlh.» 
Şeklinde olduğu takdirde Muhtar Beyefendinin bu
yurdukları tezatta dahil olur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — «Tayin edilecek» 
tâbiri de kalkıyor değil mi efendim? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Evet efen
dim. I 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz bu
rada bir tadil teklif ediyorum. Maddede «İşbu vesi- I 
ka mühendis ve çavuş tarafından müştereken imza I 
olunur» deniyor. Halbuki hepiniz bilirsinizki yol ba- I 
şmda idarei hususiyelerin mutemetleri bulunur. Onun I 
için bunu çavuşa imza ettirmektense mühendis ile I 
mutemede imza ettirmek çok muvafık olur. Bina- I 
enaleyh, «Mühendis ve çavuş» fıkrası yerine «Mü- I 
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hendis ve Mutemet» fıkrasını koymalı. Sonra her 
yerde mühendis olmadığına göre «Mühendis veya 
kondoktör» demelidir. Çünkü bir vilâyette ancak bir 
mühendis bulunur. (Fen memuru sesleri.) Evet efen
dim. «İşbu vesika mutemet ve mühendis veya fen 
memuru tarafından müştereken imza olunur» demek 
lâzımgelir. Yekdiğerini de kontrol etmiş olurlar. 

REİS — Buyurun Halit Bey! 
HALİT BEY (Kastamonu) — Aynı şeyi söyleye

cektim. Binaenaleyh artık lüzum kalmadı. 
REİS — Buyurun Şükrü Bey! 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Encümen söyledikten 

sonra benim maksadım hâsıl oldu. Sözümden sarfı
nazar ediyorum. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yok. Tak
rirleri okuyoruz: 

Makamı Riyasete 
Onuncu madedeki (Bedel mükellefiyeti) ibaresi

nin aslı (Bedeni mükellefiyeti) dir. Ona göre tashihen 
kabulünü teklif ederim. 

İzmit 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddenin berveçhi ati tadilini teklif eyle

rim. 
(İşbu vesika mutemet ve mühendis veya Fen Me

muru tarafından müştereken imza olunur.) 
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Karasi 
Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhi ati tadilini teklif ederim: 
O köy veya mahallede mükellefiyetini bedenen 

ifa edeceklerin her köy veya mahalle adedine ve Mec
lisi umumilerce tayin edilen müddeti mükellefiyetine 
göre gösterilen işler ikmal edilince kendilerine ifayı 
hizmet vesikası verilir. 

Her vesikanın itasında bir cetvel tanzim ve mahal
lî hükümetine irsal edilmek şarttır. 

Bu vesaik her senei içtimaiyede berayı tetkik mec
lisi umumilere arz olunur. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bir defa daha okunsun 
efendim. 

REİS — Reye arz ederken okunacaktır. Evvelâ 
Süleyman Sırrı Beyin onuncu madde olarak bir teklifi 
vardır, okunacaktır. 
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Madde 10. — idare memurları ameliyat zamanla
rında dahil daire memuriyetlerinde teftişatta buluna
rak ne kadar mükellef sevk ve ne kadar yol yapılmış 
olduğuna dair her onbeş günde mafevklerine rapor 
vermek ve inşaatın hüsnü cereyan ve mükellef istih
damını murakabe etmekle mükelleftir. 

AHMET HÎLMÎ BEY (Kayseri) — Reis Paşa! 
Bunun yeri burası değildir. Aşağıda yirmiüçüncü 
maddede mesuliyet babı vardır, tcabederse oraya kö
rüz. Buraya konulması doğru değildir. 

NAFİA VEKÎLÎ FEYZt BEY (Diyarbekir) — 
Ahmet Hilmi Beyin söylediği doğrudur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ahmet Hilmi Be
yin buyurduğu doğrudur. 

REtS — Efendim! Yirmiüçüncü maddede nazarı 
mütalâaya alınabileceğini söylüyorlar. Binaenaleyh 
bırakıyoruz. Şimdi tadil tekliflerii reyinize arz ede
ceğim. Hüseyin Rıfkı Beyin teklifi en çok tadili ihti
va ediyor. Onun için evvelâ onu reye vaz edeceğim. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, 
Müsaade buyurursanız takririmi izah edeyim. 

REtS — Buyurun! 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 

Bu, matbu maddeye göre herkese ayrı ayrı iş gösteri
leceği anlaşılıyor. Bunu hiç bir vakit imkânı yoktur 
ve zaten encümen, mecmu köy ve mahallelerdeki mü
kelleflerinin adedine göre iş ayrılacak şekilde tespit 
etmiştir. Bendenizin takririmde de onu ifadeden iba
rettir ve nihayetinde mutlak olarak «ifayı hizmet ve
sikası verilir» dedim. Çünkü Ankara'da onbir yerde 
iş açmak zarureti vardır bu onbir yerde ne mühendis 
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bulunabilir ve ne de fen memuru bulunabilir. Binae
naleyh mutlak olarak bırakmak daha iyidir. O işe kim 
memur edilirse o baksın, ister fen memuru olsun. İs
ter olmasın. Böyle mutlak olarak kalsın. 

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

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Encümen muvafakat edi
yor. 

REtS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmıştır. Encümende zaten mu
vafakat etmiştir. Binaenaleyh takriri Encümene ve
receğiz. Madde o veçhile tanzim edilecektir. 

Efendim! Vehbi Beyin bir takriri vardır. Vesika
ların kimler tarafından imza edileceğine dairdir. Oku
nacak ve reyinize arz edilecektir. 

(Karasi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin takriri tek
rar okundu.) 

RElS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

izmit Mebusu İbrahim Beyin bir takriri vardı. 
Tashihe aitti. Zaten onu encümenin tespit ettiği veç
hile tashih ettik. Binaenaleyh okumaya lüzum yoktur. 

Efendim! Onuncu maddeyi nazarı itibara alınan 
takrirlere göre tespit etmek üzere takrirlerle beraber 
encümene iade ediyoruz. 

Efendim! Çarşamba günü saat birde içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 4,45 
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