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ber mu dibi talefo iade edileceği tebliğ' edildi. 
Azayı ikiraımdan bâzı zevata mezuniyet itaıs,ıra 
ve mezuniyetlerini tecavüz ettiren bâzı zevatın 
tecavüz ettirdikleri müddetlerin mezuniyeti ka-
nuniyelerinden mahsubuna dair Divanı Riyaset 
tezkeresi kıraat ve kabul olundu. Brüksel'de 
inikadedecek beynelmilel Ticaret Konferansına 
izam olunan iki kişilik heyet için altı namzet 
irae edildiğine dair kezalik Divanı Riyaset tezke
resi kıraat ve intihabın icrası içtimai âtiye tehir 
edildi. 

Mecliste temini inzibat için duhuliye vara
kası olmıyan zevatın Meclise âdemi ithali ve 
hariçten hiçbir ferdin encümen ve şube odala-

» 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat : Saat 1,55 

Reis : Ali Fethi Bey 
I 

Kâtipler : Ragıb Bey (Zonguldak), Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 

REİS -—•. Celseyi açıyorum, ızaptı sabık hulâsası lokunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 300 — 
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rina ithal edilmemelerinin usulü ittihazı kararı
nı havi Divanı Riyaset tezkeresi dahi kıraat ve 
tasvibolundu. 

Hilâfetin ilgası ve Hanedan hilâfetin Türki
ye'den ihracı dalayısiyle muhtelif mahallerden 
mevrud tebriki mutazammm telgrafnamelere 
Divanı Riyasetçe cevap itası tensibedildi. Bade
hu Dahiliye bütçesinin bakiyesi müzakeresine 
geçildi. Heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
re kâfi görülmüş olan bütçenin fasıllarına ge
çilmesi dahi kabul olundu ve cereyan eden mü
zakere neticesinde 125, 126, 127, 128, 129 ncu 
fasıllar aynen kabul edildi, mütaakıben teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından küşad ve Dahiliye büt

çesinin fasılları üzerindeki müzakereye devam 
edilerek 132 nci fasıldan maada diğer fasıllar 

Teklifler 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalt Hilmi Beyin 

(Lakab Kanunu) unvalı teklifi kanunisi (2/314) 
(Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 

Kıraliyeti arasında akit ve imza olunan Muhade-
net Muahedenamesinin tasdiki hakkında (1/454) 
No. lu kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

2. — 28 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve 
Bakaya Kanununun birinci maddesinin (ve cera-
imi mezkûreye merbut ve müteferri' olarak fa
ili asli addedilen) fıkrasının tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/224) No. lu tezkere ve 
Adliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3. — Ankara - Siva§ ve Ankara - Musaköy 
Demiryollarının Hükümet tarafından inşasına ve 
bunun için 1339 ve 1340 senelerinde sarfı muk-
tazi mebaliğe ait tahsisatın itasına dair (1/403) 
No. lu kafbun lâyihası ve Nafia ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(İstanbul) — Efendim Ankara - Sivas ve Anka
ra - Musaköy hatlarının inşası için iktiza eden 
tahsisatı Heyeti Celileniz kabul etmeden işe ta-

aynen kabul ve mezkûr 132 nci faslın müzake
resi Müdafaai Milliye Vekilinin huzuruna talik 
olundu. Yekûnu umumi işbu faslın müzakere
sinden sonra te'sbit edilmek üzere Evkaf Muvak
kat Bütçesi lâyihai kanuııuyesinin müzakeresine 
başlandı ve cereyan eden müzakere neticesinde 
aynen kabul edildi. Badehu Öksüz Yurtları mu
vakkat bütçesinin müzakeresi icra edilerek bu 
bütçe dahi aynen kabul olundu ve her iki büt
çe tâyini esami ile reye vaz'edilerek ikisine de 
yüz kırkikişer kabul reyi verilmiş ise de nisap 
olmadığından içtimai âtide tekrar reye vaz'olu-
nacağı tebliğ edildi ve Salı günü içtima edilmek 
üzere Celseye nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 
itiraz var mı? Zaptı sabık hulâsasını aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

mamiyle başlıyamıyacağız. Onun için istirham 
ederim,. müstaceliyetle müzakere edilmek üzere 
ruznameye alnısın. 

REİS — Efendim Ankara - Sivas ve Anka
ra - Musaköy Demiryollarının Hükümet tarafın
dan inşası ' için gönderilen kanun lâyihasının 
müstaceliyetle müzakeresini Nafia Vekili Beye
fendi teklif ediyorlar. Bu teklifi reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldısm. Kabul edilmiştir. 

4. — Nafia Vekâleti ile Fransız tebaasından 
K. Grunbilat ve şürekâsı beyninde münakit Mer
sin Liman ve Rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz, 
mukavele ve şartnameleri hakkında (1/237) 
No. lu kanun lâyihası ve Nafia ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Tezkereler 
1. — Baytar Mektebi Âlisinden neşet eden

lerin Tıp Fakültesi mezunları misillû hizmeti 
maksureleri zamanında müessesatı baytariyede 
tatbikat görmeleri ve bu müddet esnasmda ken
dilerine tahsisat itası hakkında Başvekâletten 
mevrud tefsir talebini mutazammın tezkere 
(3/233) (Sıhhiye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine) 

2. — Evrakı varide 
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2. —İstanbul Emval ve Eytam Sandığının 
mülga Maliye Nezaretine ikraz eylediği mebaliğin 
tediyesi için 1339 senei Maliyesi bütçesinde açı
lacak faslı mahsusa dört yüz bîn lira tahsisatı 
munzamma zam ilâvesine mütedair olan kanun 
lâyihasının Meclisçe henüz tasdik'edilmemiş ol
masına binaen meblâğı mezburun 1340 senesi 
bütçesine ithali hakkında Başvekâletten mevrud 
tezkere (Ş/324) (Muvazenei Maliye Encümeni
ne) 

1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 se
nesi Mart ve Nisan aylarına mahsus Muvakkat 
Bütçe Kanunu ikinci defa reyi âlinize vaz'oluna
caktır. 

2. — Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesinin 

1. — Memurin Muhakemat Encümeni ve Tet
kik Heyeti âzalarının intihabı 

REİS — Efendim Memurin Muhakemat ^En
cümeni ve Tetkik Heyeti azaları için yapılacak 
olan intihabatta suhulet olmak üzere Heyeti 
Celilenize bir şey arz etmek isterim. Namzet
lerin esamisini havi matbu liste vardır. Bunlar
dan intihabını arzu ettiğiniz zevatın isimlerini 
açık bırakırsınız. Diğerlerinin isimlerini çizer
siniz. Ayrıca bir kâğıt yazmaya ihtiyaç kalmaz 
ve iki heyeti birden intihabetmiş olursunuz. Me
murin Muhakemat Encümeni için (9) isim açık 
bırakacaksınız, Tetkik Heyeti için de (15) isim 
açık bırakacaksınız^ sağdaki listede (9) isim, 
soldaki listede (15) isim1 kalacaktır. 

MUSA KÂZIM Ef. Konya) — Efendim Tet-
kilö Heyeti namzetleri meyanmda .bendenizin de 
ismim vardır. Pek meşgul olduğum için devam 
edemiyeceğim. Binaenaleyh rey vermeyiniz ki 
hem rey dağılmasın, hem de kabul edemiyece
ğim. 

TAHSİN B. (Maraş) — Olamaz efendim, 
rica ederiz. 

REİS — 1340 tsenesi Evkaf ve 1340 senesi 
Öksüz yurtları Mjjdiriyeti Umumiyesinin muvak
kat bütçeleri hakkında reylerini istimal etmiyen 
rüfeka varsa lütfen reylerini istimal buyursun
lar. Rey istihsal muamelesi hitam bulmuştur. 

3. — Hiyaneti harbiye cürmüne ictisarları sa
bit olduğu cihetle idam ve sair muhtelif cezalara 
mahkûm edilen Mustafaoğlu Topal Hüseyin ile 
diğer kesana ait hüküm evrakının rabtan takdim 
kılındığı hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/235) (Adliye Encümenine) 

Takrirler 

1. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin 
Gazianteb ile Akçakoyunlu arasında bir dekovil 
inşası hakkında takriri (Başvekâlete) (4/4) 

1340 senesi Mart ayına mahsus* Muvakkat Bütçe 
Kanunu dahi aynı zamanda ikinci defa reyi âli
nize vaz'olunacaktır. 

Bu kanunları kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı rey puslası vereceklerdir. 

ALİ SÜRURİ B. (Karahisarışarki) — Efen
dim bu matbu liste Marttan evvel yapılmıştı. 
Bendeniz de şubede vukubulan teklif üzerine 
namzetliği kabul etmiştim. Fakat tevdi buyur
duğunuz vazifeden dolayı encümende bulunamı-
yacağım. Reyleriniz zayi olmamak* üzere ben
denize rey verilmemesini bilhassa rica ve istir
ham ederim. 

REİS — Efendim netice* arayı arz ediyorum. 
Evkaf bütçesinde reye iştirak eden âzanm adedi 

(125) tir. Muamele tamamdır. Kanun (125) rey
le müttefikan kabul edilmiştir. 

Darüleytam bütçesi için reye iştirak eden 
âzanm adedi (127) dir. Kanun müttefikan ka
bul edilmiştir. 

Efendim Memurin Muhakemat Encümeni ve 
Tetkik Heyeti âzalarının intihabatma başlıyo
ruz. Memurin Muhakemat Encümeni için ayrı, 
Tetkik Heyeti için de ayrı bir kutu konacaktı*. 
Pusla pekâlâ ikiye tefrik olunabilir ve birisine 
bir encümenin, diğerine de öbür encümenin isim
leri yazılır. (Yoklama suretiyle ve tâyini esa
miyle intihabat yapıldı.) 

Efendim reylerini istimal etmiyen rüfeka 
varsa lütfen reylerini istimal buyursunlar. Rey 
istihsal muamelesi 'hitam bulmuştur. 

(Galib Bey, (Niğde), Hamdi Bey (Ordu), 
Kemal Bey (Saruhan), encümene at arayı, Ha
san Bey (Antalya), Mehmed Bey (Karesi), Yu-

3. — İKİNCİ DEFA EEY İSTİHSALİ 

4. — İLTİHAPLAR 

— 302 — 
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nus Nadi Bey (Menteşe) Tetkik Heyetine ait 
arayı tasnife memur edilmişlerdir.) 

2. — Brüksel'de inikadedecek beynelmilel Ti
caret Konferansına izam olunacak iki kişilik he
yetin intihabı 

REİS — Her rey varakasına yalnız iki isim 
yazılacaktır. 

HACİM MÜHÎDDİN B. (Giresun) — Altı 
isimle mukayyed değil mi Reis Bey ? 

REİS — Hayır efendim, Divanı Riyasetçe 
münferidolarak irae edilen âzanm isimleri bir 

daha okunacaktır. 
Şükrü Bey (İzmit), Şefik Bey (Trabzon) 

Şükrü Bey (İzmir), İhsan Hamid Bey (Er
gani), Mahmud Esad Bey (İzmir), Mustafa 
Şeref Bey (Burdur) 

Henüz reyini istimal etmemiş rüfeka varsa 
lütfen biran evvel istimal buyursunlar. Rey is
tihsal muamelesi hitam bulmuştur efendim. 
Hüseyin Rıfkı Bey (Edirne), Mehmed Bey 
(Diyarbakır), Münir Hüsrev Bey (Erzurum) 
tasnifi araya memur edilmişlerdir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAI> 

1. — Köy kanunu lâyihası (1/339) 
REİS — Efendim Köy Kanununun bakıyei 

müzakeratma geçiyoruz. Malûmuâliniz onuncu 
ve on birinci maddelere ait fıkralar, encümene 
gönderilmişti. Encümenden tadilen gelen şekil
leri okunacaktır. Arzu buyuran rüfeka zapte
debilirler. 

Madde 10. —, Fıkra 3 : Köylerdeki kuyu 
ağızlarına bir arşın yüksekliğinde bilezik ve et
rafını iki metre eninde harçlı döşeme ile çevir
mek., 

Fıkra 21 : Köyde insanlarda salgın ve bu
laşık bir hastalık çıkarsa veya frengili adam 
görülürse o gün bir adam yollıyarak Hükümete 
haber vermek, bu haber- üzerine kazadan me
mur gelinceye kadar hastanın yanma bakacak
lardan başkalarını sokmamak lâzımdır. 

Fıkra 22 : Köy hayvanlarında salgın ve 
bulaşık bir hastalık görülürse o gün bir adam 
yollıyarak Hükümete haber vermek, bu haber 
üzerine kazadan bir memur gelinceye kadar has
ta olan hayvanı diğerlerinden ayrımak ve hasta 
hayvan ile beraber bulunmuş olan* hayvanları 
köyün hasta olmıyan hayvanları ile karıştırma-
mamak 

Madde 11. —: 

Fıkra 30 : Köyde sağlık işlerine bakmak 
üzere bir sağlık koruyucusu bulundurmak yok 
ise vilâyet veya kaza merkezinde açılacak sağ
lık derslerine adam -göndererek yetiştirmek su
retiyle köyde istihdam etmek. 

Fıkra 31: Hükümet tarafından sağlık işle
rinde kullanılmak üzere verilecek ilâçları ko
rumak. 

REİS — Efendim onuncu maddenin encü
menden gelen üçüncü fıkrası hakkında söz ds-
tiyen var mı? (Hayır sesleri) Söz istiyen yok, 
üçüncü fıkrayı aynen reyinife koyuyorum? Ka
bul edenle! lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olundu. 

Yirmibirinci fıkra hakkında söz istiiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Yirmibirinci fıkrayı aynen 
reyiâlinize vaz'ediyolum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu 
efendim. 

Yirmiiki'nei fıkra hakkında söz istiyen var 
mı efendim? 

SAKİR B. (Çatalca) —: Bu fıkrada eksik var 
efendim. 

REİS — Hangıi fıkra, yirmiikinci fıkra mı? 
Aynen Heyeti Celileye yazdırdık. Eksik kal
mış ise kabahat bizde değildir. Yirmiikmei fık
ra hakkında s*öz istiyen yok. Aynen reyiâlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın, Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırışın. Kabul olunlu. 

Efendim şu halde onuncu maddeyi aynen re
yiâlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Onbirinci maddenin tadil edilen fıkralarına 
geçiyoruz. Otuzuncu fıkra hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) Aynen reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul olunmuştur. Otuzbirinci fık
ra hakkında söz istiyen var mı efendim? (Ha-

— 303 . . . 



î 11 . 3 . 1340 C : 1 

yır sesleri) Aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın efendim. Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal-

. dırsm. Kabul olundu efendim. O halde onbi-
rinci maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kebul etmiyenler el kaldırsın. Onbi-
rinci madde kabul olundu efendim. 

Üçüncü fasıl 

İmece ve köy parası 

Madde 12. — Köy işlerinin birçoğu, bütün 
köylü birleşerek imece ile yapılır. 

REİS —• Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Onikinci maddeyi reyiâlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Aşmen kabul olunmuştur. 

Madde 13. — Köy sınırı içinde yapılacak iş. 
ler İçin para toplanması lâzımgelirse işbu ka
nunun buyuruğu üzere ihtiyar imeclisinin hük
mü ile köye (salma) salınır. Toplanan paraya 
(Köy parası) denir, 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
Heyeti Celileniz de bilirler ki,bizim köylerimiz
de şehit aileleri ve eytam eramil çoktur. Bunla
rın bir koyunu, bir ineği veyahut üç - beş, ta
vuğu vardır ki bunlarla geçinirler. Bu gibi 
iktidarı malîsi oltmıyan şehit ailesi, dul kadınlar. 
eytam, eramilin bu salmadan istisnasını teklif 
ediyorum. (Köylüler yapar sesleri) 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
1 Bozök Mebusu Ahmed Hamdi Bey, onçüncü 

maddeye âtideki fıkranın ilâvesini teklif edi
yor. (İktidarları olmıyan eytam ve eramil ve 
dul kadınlar bu salmadan müstesnadır.) 

Efendim reyiâlinize koyacağım. Böyle bir 
fıkranın ilâvesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
Onüçıüncü maddenin nihayetine fıkrai âti-

iyenin ilâvesini teklif ederim. 

Kângırı 
Talât 

«Ağalardan biri kabzımal olarak bu para
yı hıfzeder ve kendi işlerine sarf edemez. Eder

se tanzim ettirilir. Nahiye müdürü, kaymakam 
ve vali hesapları her zaman tetkik ve muaye
ne edebilirler» 

REİS —•• Efendim bu takdiri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
madı efendim. Onüçüncü maddeyi aynen reyi
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Aynen kabul olundu. 

Madde 14. — Köy parası şunlardır : 
1. İhtiyar meclisi tarafından köylüye salı

nacak paralar, 
2. İşbu kanuna göre alınacak para eezala-^ 

rı,. 
3. Köy namına yazılı emlâk ve arazi geliri 
4. Yoliyle vakfedilen arazi ve emlâk geli

ri, 
5. Avariz gelirleri (ağaç, arazi, emlâk, pa

ra) , 
6. Hediye, bağlanmış paralar ve mallar 

(İanat ve teberruat), 
7. Köy namına ekilen tarla geliri, 
8. Köy destgâh ve ambar ve dükkânları ge

liri, 
9. Mühürlenecek ilmühaberlerden alınacak 

para (Bu para köy ihtiyar heyetince yapılıp 
kaymakam veya vali tarafından tasdik olunan 
cetvele göre alınır.) 

10. Köy sınırı içindeki taş, kireç, tuğla, ki
remit, çorak, kil gibi ocaklardan alınacak para 
(nısıf kutru elliden yüz metreye kadar olanlar
dan) 

11. Çay ve nehirler üzerindeki kayık ve sal
lardan alınacak para (senenin altı ayı işliyenle-
re mahsustur. Bundan fazla işliyenler vilâyet 
idarelerinindir.) 

12. Köy 'sınırı içindeki otlaklardan ve me
ralardan fazla'sınm kira paralar]; 

REİS — Efendim, bu fıkralar matbu nüs
halarda yoktur, arzu buyuranlar yazabilirler. 

13. Köyde satılmak için kesilen hayvan
lardan alınacak para (Zuphiye Resmiı) 

14. Köy sınırı içinde satılan hayvanlar-
dah alınacak İhJtı'sap Resmi. 

15. Köy sınırı içindeki sahip ağaçların 
ve yemişlerin geliri. 

VEHBİ B. (Karelsi) — (Sahibsiz ağaçların) 
olacak efendim, yanlış yazılmış. 
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REİS — Peki efendim o suretle tasnih edil- I 
mistir. 

16. Köy sınırı içindeki kaplıcalar, maden 
suları (şimdiye kadar belediye, iıdarei hususi
ye, maliye, evkaf ve eşhas tarafından bede
liyle elde edilenler hariç) 

VEHBÎ B. (Karesi) — ((belediye)., değil 
efendim, yanlış tabedilmiş (yoliyle) olacak. 

REÎS — Tashih edilmiştir efendim. 
17. (xeliri yetişımiyen köylerde köy muh

tarı, imam, kâtip, koruyucu, sığırtmaç, danacı 
gibi köy adamlarının aylıkları veya senelikleri 
için salınacak para veya mahsuller. 

REİS —-Efendim, ondördüncü madde hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) On
dördüncü maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
KaJbul edenler, lütfen el kaldırsın? Aksini reye 
'koyuyorum? Ka'bul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir, efenndim. 

Bu maddedeki tâbirata dair bir teklif 
vardır. Armağan veya bağışlanan kelimele
rinin konmasını Sivas Mebusu Halis Turgud 
Bey teklif ediyorlar? Bu teklifi nazarı dik-
'kate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Aksimi 
reye koyuyorum. Nazarı dikkate almıyanlar lüt
fen ellerini 'kaldırışın. Nazarı itibara alınmamış
tır efendim, onfoeşinci maddenin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Madde 15. — • Köy namına harcanacak pa
ra ikiı türlüdür. Biri küylünün isteğine bağlı 
olmıyan, diğeri köylünün isteğine bağlı olan

dır. 
REİS — Oribeşinci madde hakkında söz is-

tiyen var anı ef endim? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kalbul eden
ler lütfen el kaldıksın. Aksini reye koj/uyoruım 
efendim? Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
KaJbul edildi efendim. • 

Ma<|de 16. —, Köylünün isteğine bağlı olmı-
yarak harcanacak paralar şunlardır : 

1. Köy muhtarının) köy derneğince kesilen 
aylık veya seneliği'. 

2. (Varsa) Kâtip aylığı. 
3. Köy namına yazıla veya vakıf emlâk 

ve arazinin vergi ye başka masrafı. • • * 
4. Köyün mecburi işlerine lâzım olacak 

paralar. 
5. İhtiyar meclüsinin hükmü ile isteğie J 

bağh iken medburi yapılan işlere lazım olacak 
paralar. ' ., j 
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I 6. Köy işine bafkacak adamların aylığı. 
' TALÂT B. (Kângırı) — Efendim yukarı

dan beri geçen maddelerde imam için, muhtar 
I için para toplanacaktır, deniliyor. Kezalifc 

fcurada da tekit ediyor. Meselâ buradaki muh-
I tarm köy derneğince kesilen aylık veya se

neliği denilince buna imam dâhil olmryacak 
I mıdır? Sonra, imam ve muhtara bir para 
I verilecektir, öteden beri biliyoruz ki, bun-
I 1ar köylerden para alırlar, bu usul tekrar baki 

'kalacak mı? Yine yukarıda dokuzuncu mad-
I dede geçti, ilmühaberlerden para alınacak de^ 

niliyor, yani bu, köy namına mı alınacak, 
tır, imam, muhtar para almıyacak midir? Bu-

I nun tavzihini istiyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) -— Al'mıyacaktır efen
dim. 

TALÂT B. (Kângırı) — Sonra bu mad-
I denin altıncı fıkrası zaittir. Çünkü 17 nci 
I fjkrada geçmiştir/ Burada da köy işine bak'a-
I calk adamların aylığı diye ayrıca fıkra koy

mak: mittir. Tayyını teklif ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, iki nokta 
I söylediler, birisi onyedinci fıkrada tuıtula-
I cak zevatın isimleri yazılıyor, diğeri de 
I onaltmcj maddenin birinci fıkrasııîda muh-
I tar diye aynen yazılıyor. Altıncı fıkra hak

kında \ d a söylediler. Hükümetin altıncı fıkra-
I sinda görülüyor ki, yalnız köy koruyucuları 
I denilmiştir. Biz, köy koruyucularına, imamı-
I na,; ve sairesine hepsine şâmil .olsun diye 

böyle yaptık. Köy işine bakacak kimlerse 
I onların hepsi burada vardır. Mut'tan birinci 
I fıkrada talh'sisan zikröttik. Zaten bunu ver-
I mefctedilerler, zahiri verirler, zeytin verirler 
I sair birçok şeyler verirler, maaşına karşı her 
I yerde bir şey verirler. Şimdi bunu verdik--
I leri gibi kövijaı isine batacak '«İdamlara da, vermek

lerdir. Mühürliyecekleri ilmühaber ve sairelerden 
I alacakları para da köyün Varidatıdır, muhta

rın varidatı değil. Bunu da bir tarife dâhi-
I linde alacaklardır. Hepiniz bilirsiniz ki, köy-
I lerde imamların nikâh gilbi her hangi bir ce-
I miyetlerde Hükümete verecekleri ilmühaber-
I den alacakları para insaflarına kalmıştır. Müş-
I külât çıkmasın diye tarife yapacaklardır ve 
I bu. tarife tasdik edileciektir. Bu suretle fazla 
| para alınmıyaeaiktır. 
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TALÂT B. (Kân'gırı) — Zapta geçmesini 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim madde hakkında başka 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Talât Bey, 
(Köy işine bakacak adamların aylığı) fıkra
sının tayymı teklif ediyorlar. Bu tcfclifi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 'koyu
yorum, efendim. Tayyı kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın Fıkranın tayyolun'm'amaöı ka
bul olundu efendim. 

Maddeyi aynen reyi âıTinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum efendim. Kabul etmr'iyenler lütfen 
el kaldırsın. M<aıdde kabul edildi efendim. 

Dördüncü fasıl 

Köy muhtarının ve ihtiyar meçlisi âzalarının 
seçilme yolu 

Madde 17. — Her köyde bir köy derneği, bir 
köy muhtarı, bir de ihtiyar meclisi vardır. Köy
de yirminci maddeye göre köy muhtarı ve ihti
yar meclisi âzalarının seçmeye hakkı olan köylerin 
toplanmasına köy derneği denir. Köy muhta
rı ve ihtiyar meclisi azaları, doğrudan doğru
ya köy derneği tarafından ve köylü arasından 
seçilir. Köy muhtarı ihtdyar meclisinin başıdır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi aynen abul edenler lütfen el kal
dırsın. " Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Madle kabul olundu. 

Madde 18. — Muhtar ve ihtiyar meclisi âza
larının seçilmesi her iiki senede bir kere yapılır. 
Seçilmek mutlaka Şubat ayı içinde olur ve Mart 
ayında.yeni seçilen köy muhtarı ve ihtiyar mec
lisi âzası yirmibeşinci maddeye göre işlerine baş
larlar. Günü biten köy muhtarı ve ihtiyar mec
lisi azaları yeniden seçilebilir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
TALÂT B. (Kângırı) Vehbi Beyefendiden 

biir sualim var. Bu seçilmek keyfiyeti reyi ale
nî ile mi olacak reyi hafi ile mi? 

VEHBİ B. (Karesi) — Aşağıda ondokuzun-
cu maddede vardır efendim. 

REİS •— Başka söz istiyen var mı? Onseki-
zinci maddeyi reyiâlıinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul olundu efenlim. 

Madde 19. — İhtiyar meclisine nüfusu bin 
kişiden aşağı olan köylerde sekiz ve bdnden iki 

bine kadar olan köylerde iki kişi (ihtiyar meclisi 
azaları) seçilir. En çok sayı kazananları ihtiyar 
meclisine âza ve geri kalan öbür yarısı da ye
dek âza olur. Âzalıktan birisi açıldıkta yedek 
azalardan en çok sayı kazanmış olanı onun yeri
ne geçirilir. 

REŞİD Ağa (Malatya) — Efendiler bin ki
şiden aşağı olan köylerde sekiz tane âza seçi
lir deniliyor. Biz halbuki bugün bâzı köyler var
dı! ki beş adamlıdır. Bâzı köyler vardır ki, beş 
hanesi vardır ve beş adamı vardır. Bunun üze
rine üç adam daha başka köyden mi getirecek
lerdir. İzah. buyursunlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim madde dik
katle mütalâa buyurulursa ve kanunun heyeti 
umumiyesi göz önüne getirilirse, bütün düşün
dükleriniz mezcedıilmiş demektir. Sekiz kişi in-
tihabedilecek dördü kalacak, sonra yüz elli ki
şiden noksan olan yerde bu kanun tatbik edil-
miyecektir. Binaenaleyh bu gibi litirazat varit 
değildir. 

REİS — Madde hakkında bir tadil tikriri 
vardır. 

Riyaseti Celıileye 
19 ncu maddenin ikinci fıkrasının şu suret

le tadil ve tavzihini teklif ederim. 
Kângırı 

Talât 

«Seçilerek âza sayısına göre bunlardan en 
çok sayı kazananlardan ilkin olanları âza ve bun
lardan sonra en çok sayı kazananları sıraaiyle 
(yedek âza) olurlar.» 

REİS — Bu tadil takririni reyiâlinize vaz'edi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. Mad
deyi aynen reyiâlıinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. ' Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Mad
de aynen kabul olundu efendim. 

Madde 20. — Köyün imamı ile muallimi veya 
başmuallimi ihtiyarlar meclisinin her zaman aza
sıdırlar. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 

TALÂT B. (Kângırı) — Müsaade buyurur 
, nıusunuz efendim? Köylerde muallimler iki ki- # 

simdir. Biri maariften gönderilen nıualL mlor, 
diğeri köyde bulunan muallimlerdir. Burada 
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resmî muallim tâbirini kullanmak lâzımdır. En
cümen de bunu kabul eder zannederim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim zannede
rim burada bu da vazıhtır. Köy muallimi ve 
imamı dedikten sonra köydeki muallim ya imam 
dır. Yahut maarif dairesinden gönderilmiştir. 

TALÂT B. (Kângırı) — Hariçten başka 
muallim de tutarlar. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Başka muallim yok
tur. Hususi mektep açamazlar. Mutlak resmî bir 
mektep bulunacaktır. Buradaki muallim de Hü
kümetin muallimidir. Ve (Başmuallim) diyo
ruz. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Bir sual soracağım. 
Efendim bir köyde hem imam, hem muallim bu
lunursa bu mecldse her ikiside mi dâhil olaca^? 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet ikisi de dâhil 
olacaktır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Reis Bey söz isti
yorum öyle ise. 

MUSTAFA FEYZÎ Ef. (Konya) — Beye
fendi bu muallimler, imamlar daima bu Mec
liste âza sıfatiyle bulunacak mı, yoksa ihtiyar
larına mı bağlı? 

VEHBÎ B. (Karasi) — Bulunacak^ 
MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) —*Ne mee-

buriyetleri var? 
VEHBÎ B. (Karesi) — Bu kanun o mec

buriyeti kendilerine tahmil ediyor. Köyün müs
tahdemidir. 

EMÎN B. (Eskiuehir) — Efendim malûmu-
âlinıizdir ki meclisi idarelerde mühendisler, maa
rif müdürleri ve saire «meclisi idareye iştirak et
mekle kendlerine mevdu vazifei asliyelerini ih
mal ediyorlar, âtıl bir insan olarak kalıyorlar. 
Muallimler maatteessüf son zamanlarda siyase
te karışmak üzere idiler. Binaenaleyh muallim
leri köy işlerine, siyasete karıştırarak memleketi 
yükseltecek ve bütün hepimizin arzusu olan 
maarifi perişan 'bir hale k'oymıyalım. (Filânın 
kavgası oldu, gel muallim efendi, filân karı-
siyle kaviga etti, halledelim derneğe buyur 
muallim efendi.) Çocuklar da orada masal 
satsınlar. Bu Köy Kanunu çok mühimdir. 
(Doksan üç) ten sonra, (Tanzimatı Hayriye) 
dedikleri vakitten sonra.. 

ÂTA B. (Niğde) — Tanzimatı Hayriye daha 
evveldir. 

EMİN B. (Devamla) — Belki daha evvel
dir. Bendeniz bil hususta büyük tetkik ve 

'tetehbu sahibiyim diye iddia etmiyorum. He
yeti ihtiyariyelere salâhiyet verilmemiş, kukla 
gibi kalmış. Köy vaziifine ait muhtarlara sa
lâhiyet vermek lüzumunu herkesçe taayyün et
miş. Köylüye ait umumi işlerde böyle salâ-
hiyetsiz insanlar kendi kabiliyeti ile temayüz 
etmişse o köyü idare etmiştir., Temayüz etmiş 
kimseler yoksa o köyde işler mühmel kalmış
tır. Böyle mühim bir kanunu maalesef baştan 
ayağa kadar gayrikalbili tatbik bir hale geti
ren Encümeni Âliye teessüfümü izhardan 
geri duramıyacağım. Bununda beraber hiç ol
mazsa kabili tatbik olan yerleri alırız, kabili 
tatbik olmıyanları (zaten halk iade edecektir 
ve inşallah geçenki arz ettiğim gibi köy me
busları çoğalacak ve-Köy Kanununu onlar ya
pacaktır. )ı 

VEHBÎ B. (Karesi) — Zatıâliniz gibi olursa 
felâket.. 

EMÎN B. (Devamla) — Mutlaka benim 
gibi olursa kaymakam gibi şeylerden daha 
iyi yapar. Şimdi efendim, çok rica ederim, 
köylerimizin halini görüyoruz. Köy vazifesi 
•oldukça mühim bir vazifedir. Eğer muallim 
efendiyi de köy vazifesiyle tavzif eder, alâka
dar eylersek oturup vazifei mevduasiyle meş
gul olmaktan ziyade lâf ile vakit geçirmeyi 
vazife addeder. Vazifei asliye ve mühim-
mesini ihmal eder. Rica ederim muallimler 
bunlarla işgal edilmesin. 

REİS — Efendim başka söz istiyeıı yok
tur. Emin Bey, muallimlerin Ağalar Derne
ğinden ihracını teklif ediyorlar. Reyi âlinize 
koyacağım. Bu tadili kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi efendim. O halde maddeyi reyi âli
nize koyuyorum. Kalbul edenler lütfen eıl kal
dırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. Ka-» 
hul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Madde ay
nen kabul olundu. 

Madde 21. — Köy muhtarı ve ihtiyar me'c-
lisi azasını seçecek olanlarda şu şartlar bulun
malıdır : 

1 

1. Türkiye Cumhuriyeti tebaasından 'ol
mak, 

2. Köy halkından olmak veyahut altı ay
dan beri köyde yerleşmiş olmak ve köy nü
fus kütüğünde yazılı bulunmak. 
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3. Onsekiz yaşını bitirmiş olmak. 
4. : Cinayetle mahkûm olmamak, 
•5. Delilik, bunaklık, sefihlik gibi bir hal 

'seibehiyle hâkim tarafından vasi konulmuş ol-
iinamalk. 

REÎiS — Söz istiyen var mı efendim"? (Ha
yır sesleri). Maddeyi aynen reyi âlinize koyu
yorum. Kahul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — Köy muhtarlığına ye ihtiyar 
meclisi âzalığma seçilmek için yukarıdakiler-
den başka şu şartlar da bulunmalıdır : 

1. Yüz kızartacak cünha ile cezalandırıl
mış olmamak 

2. Hükümet ve vilâyet ve köyün imtiyazlı 
şirketlerin aylıklı memuru olmamak, 

3. Köy işlerinin ve aşarının mültezim ve
ya mütaahhidi ve bunların ortağı olmamak. 

4. Mebusluk vilâyet meclisi umumisi ve vi
lâyet ve kaza idare meclisi ve nahiye heyeti 
âzalıiklariinda bulunmamak. 

ZEKÎ B. (Grümüşane) — Efendim burada 
(Köy işlerinin ve aşarının mültezim veya 
m'ü'taahhidi ve bunların ortağı olmamak) di
yor. Encümenin buradaki noktai nazarını 
iyice anlıyamadım. Muhtar, kendi aşarını ilti-
zim edemiyeeck, bundan ben şunu anlamak 
istiyorum. Köyün heyeti umumiyesi namı
na, kârı, zararı bütün köye aidolmak üzere 
aşar iltizam edeibileöek midir, edemiyeeek mi
dir? Köylünün almaması muvafık olduğunu 
'biliyorum, şahsı namına alabilecek mi? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim Hanedanı 
saltanat giıbi kökünden yıkılıp gitmesini arzu 
ettiğimiz aşarın... 

MEHMED B. (Kastamonu) — Zaten on
ların yaptığı kanundur, onu da kendileri gibi 
atarız inşallah.. 

-VEHBÎ B. (Karesi)) — Muhtar taraf m-
ran ferden alınması doğru değildir. Fakat köy 
namına alınmasına da söz yoktur. Zaten kanun 

;da sarihtir, kendi namına alamıyacak ve di
ğeriyle de ortaklık etmiyecek demektir. 

ZAMÎR B. (Adana) — Burada deniliyor 
ki, yüz kızartacak derecede cünha... cünhayı 
anlıyorum, falkat yüz kızartacak kelimesinden 
maksat nedir? 

AHMED MAHÎR Ef. (Kastamonu) — Mi
sal gösterin.. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Ceraimi ahlâkiye 
efendim, zannederim, bunu herkes bilir. Şim
diye kadar kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. 
Hattâ atlarda, istisna edilen kısımdır ki, her
kes bilir ve bu kürsüden tekrara lüzum gör
müyorum. 

VELED ÇELEBİ Ef. (Kastamonu) — Cün
ha diyorsunuz neden suç demiyorsunuz? 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Yüz kızarta
cak cünha ile mahkûm olmamak diyor. Ma
lûmdur ki„ bir lira cezai nakdî ile bir hafta 
mahkûmiyet dahi cünhadır. Bir hafta mah
kûm olan da hukuku medeniyeden sakıt mı 
olacak? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Hukuku medeni
yeden sakıt değildir. Köyün muhtarı olmıya-

; cak -efendim. Bir cezai nakdr'ye mahkûmiyet ile 
değil yüz kızartacak cünha ile... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozdk) — Mu
hilli haysiyet ve namus... 

VEHBÎ B. (Karesi) — illâ muhilli hay
siyet ve namus demek işitiyorsanız yazalım. 

VELED ÇELEBÎ Ef. (Kastamonu) — ' 
Cünha yazılmış, bunu acık Türkçe niçin yazmı
yorsunuz, suç demiyorsunuz veya kalbahat 
demiyorsunuz ? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu ka
nuni bir tâbir olduğu için.. 

VELED ÇELEBÎ Ef. (Kastamonu) — Köy
lüler bilirler mi bunu? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Belediye Kanu
nunda değiştireceğiz. Adliye Encümeni de diğer 
kanunda değiştirsin. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) Her halde 
cünha tâbiri lâzımdır, ıstılah kanunidir. An
cak yüz kızartacak denilince her şey yüz kı
zartır. Muihili haysiyet diye bir tâbir vardır. 
O tâbiri kullanmalıdır ki, şimdiye kadar ze-

«Ibanzeddir ve ıstılah olmuştur, yüz kızarta
cak ne demektir, öyle adam'vardır ki, mahke
meye gelirse yüzü kızarır. Bu gibi şeylerde 
tâbiratı kanuniye'yi kullanmak her halde doğ
rudur. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Köylüye anlatacağı
nız zaman bunu böyle söyliyeceksiniz. , Senin 
şimdiye kadar yazdığın kanunu yine sen oku
yordun. Köylü okııyam'amakta idi. Binaenalieyh 
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siz değiştirmek istiyorsanız değiştirirsiniz. Fa
ka t encümen buna taraftar olamaz, 

VELED ÇELEBİ (Kastamonu) — O halde 
cünhayı da değiştiriniz. 

VEHBÎ B. (Kare'si) — Efendim Muhil şeref 
ve, haysiyeti bilmezler. Fakat cünhayı 'bilirler. 

' 'MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Köy
ler, ekseriyetle nahiylere merbuttur ve nahi
yelere merbut olduğu için bu maddede vilâyet 
ve kaza meclisi idaresi kelimesinden sonra 
«Nahiye meclisi ve belediye meclisi âzalıklıfc-
İarmda da bulunimaniia'k» kelimesinin ilâvesini 
teklif ediyorum çürikü muhtar, mühürlerini 
(nahiye meclisi âzası eline alıyor ve istediği gibi 
işi yapıyor. Belediye âzası da öyle yapıyor. 
Her halde bunun alt tarafına nahiye ve bele
diye meclisi âzalıklarmda bulunmamak fık
rasının ilâvesini teklif ederim. 

VEHBÎ B. (Kare'si) — Efendim yoktur. 
Gerçi nahiyelerde meclis heyeti vardır ama... 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Var
dır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Nahiyelerde heyet 
vardır: 

REİS — Dördüncü fıkra şu şekli alıyor: 
Mebusluk vilâyet meclisi umumi ve vilâyet ve 
kaza.. (Hayır sesleri) Nasıl olacak şekil Vehbi 
Beyefendi^ 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mebusluk,- vilâyet 
meclisi umumisi ve vilâyet ve kaza meelilsi ida
re ve nahiye heyeti âzalıklarmda bulunmamak 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Na
hiye heyetiyle belediye meclisinde âza bulun
mamak. 

VEHBİ B. (Karesi) — Meclisi belediye na
hiyelerde yoktur. Nahiyelerde ya bu kanun 
taitlbifc edilecektir veyahut kasaba kanunu 
ta'tlbik edilecektir. Belediye yok efendim, esasen 
bu kanunun olduğu yerde belediye olamaz. 

REİS — Efendim, Kastamionu mebusu Meh-
med bey bu âzalıklar meyanma nahiye heyetiy
le belediye âzalıklarmım da ilâvesini teklif 
ediyorlar. Bu teklifi nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum, ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
O halde fıkra şu şekli alıyor : «Mebusluk, vilâyet 
meclisi umûmisi ve vilâyet ve kaza meclisi idare 
ve nahiye heyeti âzalıklarmda bulunmamak» 
bu şekli almıştır, Bozlok Mebusu Süleyman 
•Sırrı Beyim bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Fıkradaki yüz kızartacak kelimesinden son

ra muterize içerisine, (muhilli haysiyet ve şe
ref) cümlesinin yazılmasını teklif eylerim. 

B'ozok v 
Süleyman 'Sırrı 

REİS — Efendim Boziok Mebusu Süleyman 
Sırrı Bey, fıkradaki yüz kızartacak kelime
sinden sonra muhilli haysiyet ve şeref keli
mesinin yazılmasını teklif ediyor. Bu teklifi 
reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Efendim rica ederim reyinizi istimal 
buyurunuz. Fıkrada yüz kızartacak kelime
sinden sonra muhil şeref ve haysiyet cüm
lesinin ilâvesini Süleym'an Sırrı Bey teklif edi
yor. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi 
efendim. O halde maddeyi aynen reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi efendim. 

Madde 23. — İhtiyar meclisi ikinci sene
nin Şubat 'ayı içinde aralarında kararlaş
tıracakları bir günde yeni yapılacak seçilme 
için 20 nci maddeye göre seçecek olan köylüyü, 
yani köy derneği toplar. 

REİS — Ağalar derneği yerine ihtiyar mec
lisi konmuştur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Burada bir de köy 
derneği vardır ki, köylünün •onsekiz yaşından 
yukarı olanları topladığı zaman köy dermeği 
olur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini , reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Aynen kalbul olundu. 

Madde 24. — Köy muhtarının ve ihtiyar 
meclisi azalarınım 'günleri (bittiği zaman 25 nci 
maddeye 'glöre yeniden lâzımıigelen seçilmeyi va
kit ve zamanında yapmak muhtarın vazifesidir. 
Muhtar Ibu vazifesini yapmadığı ve seçilmemin 
•geri kalmasına sebdbolduğu halde kendisinden 
foeş liradan yirmilbeş liraya kadar »eza parası 
alınır. İşlbu ceza kaza idare meclisince karar al
tına alınır. İdare meclisinin kararına karşı söz 
yoktur. 

REİS — Madde hakkında ^öz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi 
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âlinize vaz'ediyorum.' Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye yaz'ediyorum. Kalbul e't-
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
lbul edildi efendim. 

Madde 25. — Köy derneği birinci olarak köy 
muhtarını ve ondan sonra ihtiyar meclisi azala
rını seçer. 

REÎıS — Madde hakkında siöz istiyen var mı 
efendim? (Hayır 'sesleri) Maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum/ Kalbul 'edenler lûltfen -el 
kaildırsm. Aksini reye vaz'ediyoruim. Kalbul et-
miyen'ler lütfen el (kaldırsın. Kalbul edildi efen
dim. 
i 
" Madde 26. — Seçilmek yapılıp bittikten «son
ra günü bitmek üzere olan May muhtar 've ihti
yar meclisi âzası yeniden (seçilenlerin adlarını ve 
her birinin ne (kadar sayı [kazandığını ve yedek 
âza adlariyle bunların her Ibirinin kazandıkları 
sayıları bir maızfbata ile Hükümete 'bildirir. îş-
(bu mazbata üzerine yeniden seçilen 'azalara Hü
kümet tarafından Ibuyuruldu 'gelir ve köy muh
tarlığı mührü yeni köy muhtarına verilir. Yeni 
meclis kaymakam veya validen (buyuruldu al
dıktan sonra işe başlar. 

RAGIB B. (Kültah'ya) — Bfenldim kanunun 
heyeti umumiyesi müzakere edilirken Dahiliye 
Vekili .Fethi Bey, (bendenizi ağır bîr itham altın
da bırakmıştı. Fakat teessüf (olunur İki, burada 
yok. Şimdi bu.madde hakkında soyliyeoeiklerim. 
kendisine cevap vermek için Ibana fırsat verdi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) —Dahiliye 
Vekili Fethi Bey değil, Ferid Beydir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Yanlış 'anlamışsı
nız. Fethi Bey değil, Ferid Beydir. Efendim 
şimdi huralda 'gerçi lelhemtmiyetsiz >gibi tgörünür 
ibir riokta var. Bendenizce (bu 'çok mühimdir. 
Köy meclisi şu kanuna tevfikan yapılan intihap
tan Sonra ıbir de 'kaymakamdan Ibuyuruldu alır 
diyor. Ya efendiler kaymakam Ibuyuruldu ver
mezse (köylünün hakkı intihabı ne »olur? Köylü 
niçin intihabı yapıyor, niçin kaymakam Ibuyu
ruldu veriyor? Ben bunun arasında büyük Ibir 
tenakus görüyorum. Fakat asıl tehlike burada 
değil, zaten şimdiye 'kadar köyün 'mazbatası 
üzerine <- Heyeti ihtiyariye köylün 'mazbatası içe
risinde bulunduğu için - kaymakam Ibuyuruldu 
vermezdi. Biz işi o kadar ileri götürdük ve o ka
dar sıkıştırdık ki, bu sefer köyün ihtiyar mec

lisi azalarına dahi kaymaikam tarafından buyu
ruldu verilecek, yani şimdiye kadar sırf kay
makamın buyurulduculuğu yüzünden köylerde 
tahaddüs eden ihtilâfat azalmış gibi bir de bu 
ihltilâfata heyeti ihtiyariyeleri de itlhal ederek 
sen âza olacaktın, ben âza 'olacaktım haydi kay
makama igideiim diye memlekette nüfuziu beş 
on kişinin delâleti ve tavassutu ile biri bir tara
fa gidecek, diğeri Ibir tarafa ;gideıcek hu suretle 
ihtilâf hâsıl 'olacaktır. Ve şimdiye kadar kay
makamların buyuruldulanndan bundan başka 
'bir netice 'çıkmamıştır. Bu meseleyi (bendeniz kö-

. yün hayati 'meselesi olarak telâkki ediyorum. 
Çünkü köylüye ilk darbe, kamçı buradan bası
lar. Bilirsiniz ki, köylerde muJhltarlik meselesi 
kendilerinin olduğu için hiç de ihtilâf olmaz. 
Fakat mesele ufak Ibir mesele dolayısiyle Hüfcü-

. mete aksettikten siönra köylerin, badii nifak tef
rikası olur. Onun içindir ki, evvelâ köylüye hak
kı intihabı verdikten sonra ibu hakkı intihaba 
Ibaşfca Ibir parmak müdahale ettirmemek nokta
sından, diğer taraftan da >ciheti tatbikiyesinde 
görülen fbüyüfc mahzurlardan İbu imaddedeki 
«kaymakamın buyuruldu'su» fıkrasının (kaldırıl
ması lâzım ve vaciptir. lOnun için bendeniz bir 
takrir yazdım, takdim ediyorum. Yalnız kayma-

• kam köy üzerinde hiç imi,salâlhiyettar olmasın? 
Hayır efendiler, merkezin köy üzerinde daima 
salâhiyeti vardır. Köye tahsildarı' 'gidecektir. 
Jandarması gidecektir. Köylü, ilmühaberleri 
mer'keze 'götürecektir. IMühürliyecektir, tapuya 
gidecektir. Muhasebeye 'gidecektir. Valiye 'gide
cektir. Her daire ile işi vardır. Her daire ile te
masta bulunacaktır. Ve asayişi umumiye dahi 
doğrudan -doğruya merkezin olması dolayısiyle 
'köylüler daima Hükümetle temastadırlar. Fa
kat kendilerine aidolan meselelerdeki teması bir 
kat daha artırırsak şimdiye kadar vahim olan 
neticelerine devam edip gidecektir. Binaenaleyh 
encümen, tasvifbederse şöyle bir fıkra ilâve 'ede
bilir. «Şayet aralarında ihtilâf 'çıkarsa intihapta 
yolsuzluk olursa, intihap kanun dairesinde ol
madığına dair şikâyet vâki olursa kaymakam o 
vakit müdahale edebilir.» Fakat doğrudan doğ
ruya usuîi dairesinde yapılan intihabın netice
sinde tahakkuk eden esami üzerinde kaymaka
ma 'müdahale hakkı verilmemelidir. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Raıgıb Beyin bu maddeye dair 
bir takriri var okunacak : 
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Riyasete I 
26 neı maddenin beşinci satırında bir mazba- I 

ta ile bildirir cümlesinden sonra ve (Martın !bi- I 
rinci 'günü yeni seçilen ihtiyar meclisi işe baş- I 
lar) diye İbir fıkra ilâvesiyle (İşbu mazbata üze
rine) diye başlıyan son fıkraların tayyını tdklif I 
ederim. 

Kütaihya 
Ragıb 

REİS — Encümen Ibu takrire dair ne 'diyor? 
VEHBİ B. (.Karesi) — Efendim Heyeti Ce-

lile kabul ederse (biz de ederiz. 
REİS — Eifendim Ragıb Beyin teMifini reyi 

âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el I 
kaldı r ın . Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Ragılb Beyin tekli
fi kabul (olundu. O 'halde madde şu şekli altmış
tır : I 

«•Seçilmek yapılıp bittikten sonra (günü bit
mek üzere olan muhtar ve ühîtiyar meclisi âzası I 
yeniden seçilenlerin adlarını ve her Ibirinin ne I 
kadar sayı kazandığı ve yedek âza adlariyle j 
bunların her Ibirinin kazandıkları sayıları bir I 
mazbata ile Hükümete bildirir ve Martın birin- I 
ci günü muhtar ve ihtiyar meclisi işe başlar.» I 
• RAGIB B. (Kütaihya) — Evet mazbata ile 
Hükümete bildirir ve Martın birinci 'günü müh- I 
tar ve ihtiyar meclisi işe başlar. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Martın birinci' »günü 
* yeni muhtar ve ihtiyar meclisi işe başlar. I 

REİS — Efendim bu şekilde maddeyi ıkabul 
'edeniler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaız'edi-
yorum. Kalbul etmiyenler lütfen <el kaldırsın. Ka
bul olundu. 27 nci maddeyi ıok<uyoruız. 

Madde 27. — Baba, loğul, güveği ye 'kardeş
lerin ihtiyar 'meclisinde âza olarak bir arada bu- I 
lunmaları yasaktır. Bunların seçilmiş olduğu I 
görülürse içlerinden <en çok sayı kazanmış 'olan I 
âzalıikta bırakılır. ISayıları beraber olursa bun- I 
larvan yaşça büyük olan alınır. 

REiİS — Söz istiyen var mı efendim? ('Hayır 
'sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaız'ediyo- I 
rum. Kalbul edenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
bul edilmiştir. '28 nci maddeyi okuyoruz. 

Madde -28. — Köy derneğinde seçim sırasın
da işi ibo'zacak veya 'geri bırakacak olanlardan 
ve fenalık yapanlardan ilkinde yüz kuruştan I 
beşyüz kuruşa 'kadar ,para cezası alınır. İkinci- | 
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de ceza parası iki kat alınır. Köy demeğinde 
aralarında anlaşamazlarsa 'ertesi günü yine der
nek olacak ve bu dernekte sözü keseceklerdir. 
İkinci dernekte de söz kesilemezse muhtarın ve
receği haberle köyün bağlı olduğu Hükümet re
isi veya memur edeceği kimse üç gün içinde kö
ye gelir ve onun gözü önünde seçim yapılır. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen re
yi âlinize vaz'ediyorum. Kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Maddfe 'kabul 
olunmuştur. 

Madde 29. — Köylülerin malı olmayıp çift
lik olarak bir imal sahibine ait köylerde muhtar 
ve ihtiyar meclisi 'azasının halk tarafından ser
bestçe seçilmesine kaymakam ve nahiye müdü
rü yafandan bakmaya memurdur. ıBöyle köyler
de köy muhtarını ve ihtiyar meclisi 'azasını çift
lik sahibinin karışması sebebiyle halkın ezildiği 
görülür'se kaymakamın teklifi üzerine köy muh
tarını vilâyetin valisi seçer ve köye bildirir. Bu 
yolda seçilen köy muhtarı tıpkı köylü tarafın
dan köy muhtarına benzer ve onun bütün işleri
ni görür. 

REİS „— Söz istiyen var mı efendim ? 
TALÂT B. (Kângırı) — Beşinci satırdaki' 

(,köy muhtarını) yerine (köy muhtarına) demek 
lâzımıgelir. „ * 

REİS — Yani köy muhtarı yerine, köy 
muhtarına demek yahut köy âzası yerine köy 
azasına demdk lıâzımıgeliyor, öyle imi eifendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır eifendim, ora
da ihtiyar meclisi azasını seçerken yahut seçme
de olması lâzımdır. 

TALÂT B. (Kângırı) — Seçerken lâıfziyle 
olursa 'muvaffak olur. . 

VEHBİ B. (Devamla) — Hayır, ondan son
ra ihtiyar meclisi azasını seçerken çMtlik sa
hibi... 

REİS — Efendim maddede (seçerken) keli
mesi eksik (İhtiyar meclisi azasını seçenken) 
olacaktır. (İhtiyar meclisi azasını seçerken çift
lik sahibinin 'karışması sebebiyle halkın ezildiği 
görülürse kaymakamın teklifi üzerine... ilâh. 
madde bu şekildedir. Maddeyi bu suretle reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye .'koyuyorum, kabul etmi
yenler lütfen ^ellerini kaldırsın. Madde kabul 
olundu. 
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Madde 30. — Klöy ımulhtarlığına ve ihtiyar 
meclisi âzalığına seçildikten sonra : 

1. Yüz kızartacak fenalıktan dolayı cünha 
ile mahkûm olanlar, 

2. Delilik, (bunaklık ve sefihlik gilbi Ibir hal 
sebebiyle hâkim tarafından vasi konulabilir. 

3. Hükümet ve vilâyet ve köyün i'mltiyazlı 
şirketlerinin maaşlı (bir memmurluğuna girenler 

4. Kendi köyünün mültezimi ve mütaahıhidi 
ve bunların ortağı alanlar, 

5. Mebusluğa, tmeclisi umumi ve idare mec
lisi azalırlarından birine seçilenler muhtar ve 
ihtiyar meclisi âzalığından • çıkarılırlar. 

REİS — Söz istiyen var mı? 

ıSÜLEYMAN SIRRI B. (©loıziok) — Efendim 
dördüncü (fıkranın nihayetinde (ve ibünların or
tağı) ndan sonra (ive kefili) olanlar, oraya böy
le Ibir 'kelime konacaktı. Esasen vardı unutul
muştur. 

REİS — Efendim ortağı kelimesinden sonra 
(kefili) kelimesinin konulacağını söylüyorlar. 
MuvaJfik mı efendim?, ^ 

VEHBİ B. (Karösi) — Evet iefendim. 
TALÂT B. (Kânigırı) — Müsaade buyurulur-

»a mütaahhit (kelimesini izah etsinler. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Köyün mütaalhlhidi-

ni izah edeyim. Meselâ köye su getirecekler ve
ya cami yapacaklar. O köyün azalarından ihti
yar olanlar Ibunu idare edecek, ibu mütaahhidiola-
oıaz. Yani ihtiyar meclisinde âza olanlardan bi
risi olamıyaeağı için aynıca mütaalhhüt lâzımdır. 
Onun için (ıMütaahhit) konmuişjtur. 

REİS — Efendim dördüncü fıkra şu şekli 
alıyor : (Kendi köyünün mültezimi ve müteah
hidi ve bunların ortağı ve kefili olan..) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Veya ke
fili olan. 

REİS— (ve) mi (veya) mı? 
VEHBİ B. (Karesi) — Veya kefili. 
REİS — Beşinci fıkraya «nahiye heyeti âza-

lıklarmı» da ilâve edecek miyiz ? 
VEHBİ B. (Karesi) — Evet efendim, nahiye 

heyeti âzalıklarmı ilâve edeceğiz. l 

REİS — Efendim beşinci fıkra, «Mebusluğa, 
meclisi umumi ve idare meclisi ve nahiye heyeti 
âzalıklarmdan birine seçilenler muhtar ve ihti
yar meclisi âzalıklarmdan; çıkarılırlar» şekline 
tahvil olunacaktır. Bu şekil ile 30 ncu maddeyi 
aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

REİS —• Efendim Brüksel'deki beynelmilel 
Parlâmento Konferansına izam olunacak âza 

, intihaJbınm neticesini arz edeceğim. Reye iştirak 
eden âzanm adedi 159 dur. Binaenaleyh ekseri
yeti mutlakası 80 olmak lâzımgelir. Şefik Bey 
(Trabzon) 74 rey, İhsan Hamid B. (Ergani) 72 
rey, Mustafa Şeref B. (Burdur) 58 rey, Şükrü B. 
(İzmir) 35 rey, Mahmud Esad B. (İzmir) 26 rey, 
Şükrü B. (Çanakkale) 4 rey, Vehbi B. (Karesi) 
1 rey, Halid B. (Kastamonu) 1 rey, Emin B. (Es
kişehir) 1 rey, almışlardır. Binaenaleyh hiçbir 
âza ekseriyet ihraz edememiştir. 

HACİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Efen
dim bu kanunu bir intihabolmadığı için ekseri
yet kazanan arkadaşlarımız teşrif etsinler, He
yeti Celileniz muvafık görürse (Hay hay sesle-
ri) 

REİS — Efendim en çok rey alan Şefik Bey 
(Trabzon)', İhsan Hamid Bey (Ergani) nin He
yet tarafından reyi işari ile intihabını reyi âlini
ze koyacağım, muvafık mı efendim? (Muvafık 
sesleri) Trabzon Menusu Şefik Bey ve Ergani 
Mebusu İhsan Hamid beylerin intihab olunması
nı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kaibul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Muvafık görüldü efendim. 

Memurin Muhakemat Encümeni için yapılan 
intihabın neticesini arz ediyorum. Reye iştirak 
eden âzanm adedi 153 tür. Muamele tamam. Ça
talca Mebusu Şükrü Bey 126 rey, Münir Hüs-
rev B. (Erzurum) 118, Halis Turgud B. (Sivas) 
114, Abidin B. (Saruhan) 113, Ahmet Hilmi B. 
(Kayseri) 112, Besim B. (Mersin) 109, Hacim B. 
(Giresun) 109, Haydar Âdil B. (Karesi) 101, 
Münip B. (Van) 61, İbrahim B. (Van) 57, İhsan 
Hamid B. (Ergani) 54, Abdülgani B. (Mardin) 
49, Süleyman Sırrı B. (Bozok) 42, Emin B. (To-
kad) 40, Avni B. (Bozok) 39, Kadri B. (Muş) 
32, Neşet B. (Aksaray) 28, Hüseyin B. (Elâziz) 
22, Alî Sururi Ef. (Karahisarı Şarki) 19, Mus
tafa B. (Tokad) 15 rey almışlardır. Binaenaleyh 
dokuz kişi âza intihabolunacağma göre : Şalkir 
B. (Çatalca), Münir Hüsrev B. (Erzurum), Ha
lis Turgut B. (Sivas), Abidin B,. (Saruhan), Ah
met Hilmi B. (Kayseri), Besim B. (Mersin), Ha
cim Muhittin B. (Giresun), Haydar Âdil B. (Ka-
rasi) sekiz kişi ekseriyetle intihabolunmuştur. 
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Münib Bey (Van) 61 rey almış olduğu için ek
seriyet kazanamamıştır. (Reyi işari ile sesleri) 
Beyi işari ile bunun da reye konmasını teklif 
ediyorlar. Van Mebusu Münib Beyin Muhake-
mat Encümeni Âzalığına intihabını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır

sın. Muvafık görülmüştür. Şu halde Tetkiki Mu-
hakemat Encümeni Münib Bey (Van) ilâvesiyle 
şimdi esamisini arz ettiğim 9 zattan ibaret olmak 
üzere teşekkül etmiştir. On dakika teneffüs için 
celseyi tatil ediyorum. 

< 
Hitamı Celse Saat : 4,05 

»&<( 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 4,35 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonjuldak), Kâzım Bey (Ergani) 

/ 

REİS — Celseyi açıyorum. Köy Kanununun bakıyei müzakeresine devam ediyoruz. 

Beşinci Fasıl < 

Muhtarın göreceği işler 
Madde 31. — Köy sınırı içinde köylüye ait 

işleri yapmak ve yaptırmak muhtarla onun ba
şında bulunduğu ihtiyar meclisinin vazifesidir. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Madde aynen kabul edildi. 

Madde 32. 
ikiye ayrılır 

Köy muhtarının göreceği işler 

1. — Devlet işleri. 

2. — Köy işleri. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize kojyuyo-
rum. Kabul «demler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul 'edildi. 

Madde 33. — Köy .muhtarının göreceği Dev
let işleri şunlardıır: . , ' 

1. — Hükümet tarafından bildirilecek ka
nunlar, nizamlar} !köy içinde ilân etmek ve hal
ika anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimat-» 
lar, emirlerle kendisine verilecek işleri .görmek 

2. — Köyün sınırı içinde dirlik ve düzen
liği korumak (asayişi korumak) 

gunu 3. —-Salgın ve 'bulaşık hastalıkları 
gününe Hükümete haber vermek. 

* S ' 
4. — Hekim olmıyanları ve üfürükçüleri 

hastalara ilâç yapmasını men etmek ve Hükü
mete haber venmek. 

5. — Köylünün çiçeik ve bulaşıcı hastalık
lar aşısı ile aşılanıp 'hastalıktan kurtulmasına 
çalışımaik. 

6. — Köye gelip gidenlerin niçin gelip git
mekte olduklarını anlamak ve (bunlar içinde 
şüpheli adamlar vejjahuty ecnebiler görulütrse 
hemen yakın 'karakola haber vermek. 

7. — Her ay içinde k'öyde doğan, ölen, ni-
kâlhlanarî ve ^boşananların defterini yapıp ertesi 
ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna 
vermek ve köyün nüfus defterini birilikte götü
rerek vukuatı yürütmek. 

8. — Vergi toplamak için gelen tahsildar
lara, yol .göstermek, yardım etmek ve tahsil
darların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber 
vermek. 

9. — Asker toplamak ve bakaya ve kaçak
ları Hükümete ha'ber venmek. 

10. — Köy civarında eşkıya görürse Hükü
mete ihaber venmek ve elinden gelirse tuttur
mak. 
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11. — Köylünün ırzına ve canına ve malına 
(••el uzıatan ve Hükümet kanunlarını dinİ!emiy;en 
kimseleri yardımcı (arkadaşları İle beralber ya
kalattırarak Hükümete göndermek. 

12. — Köy sınırı içinde (yangın ve sel olur
sa köylüleri toylayıp söndürmeye ve çevirmeye 
çalışmak. 

(Onman.yangınlarında sınırdan dışarı olsa 
dalhı yardıma mecburdurlar) 

13. — Mahkemelerden gönderilen cevapna-
me ve her türlü tezkere ve hükümleri lâzıım 
gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve 
mahkeıme mübaşirine ve jandarmaya vazifesinde 
kolaylık göstermek. 

14. — İhzar ve tevkif ınıüzekkerelleri (bâzı 
adamların kanun namına tutulmasını emreden , 
mahkeme kağıdı)^ gösterildikte , aranılan kim
seleri kâğıdı gösterenlere tutturmak. 

15. — Zarar görenlerin ve (bilip işitenlerin 
haber vermedi üzerine sorup araştırmak. 

16. — Bu kanunda isimi geçen dâvaların 
ihtiyar (meclisine [söyleyip hükmünü almak. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA MEH-
MED VEHBİ BEY^Karasi) — Efendim, bura
da yalnız bir fıkra var. 11 nci fıkradaki «... din-
lemilyen kimseleri yandımcı arkadaşlarıyla be- • 
raber...» tâbirinin yerine «köy korucuları ve 
gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete 
göndermek» fıkrası konulmak suretiyle tas
hih edilmek lâzıımgelir. Evvelice Iköy korucu
ları ve gönüllü korucularıyla beraber tâbiri 
vardı. Bu madde tanzim edildikten ısonra baş-
ika bir madde daha ilâve edilmişti. 

REİiS — Efendim, 11 inci fıkra şu şekli alı
yor: «Köylünün canına ve ırzıına ve malına el 
uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen 
kimseleri köy koruyucuları ve gönüllü koruyu--
cularla braber yakalattırarak Hükümete gön
dermek. 

TALÂT tB. (Kâmgırı) — Efendim, 6 nci fık
rada ecnebiler görülürse karakola haber veri
lir deniliyor. Ecnebi, mâlûmuâliniz şaki de ola
bilir. Onun için «haber verilir» tâbirinin yeri
ne «yakalatıp Hükümete teslim etmek» fıkra
sını koymak lâzımgelir. (Hayır sesleri) 

edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Muhtarın göreceği köy işleri 
şunlardır : , 

1. — 10 ncu maddede sayılan işleri ihtiyar 
meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak. 

2. — 11 nci maddede sayılan işlerin yapıl
ması için köylülere öğüt vermek. \ 

3. — İhtiyarlar meclisi ile görüştükten son
ra köylüyü işe çağırmak. 

4. — İhtiyar meclisi kararı ile köy işyerine 
harcanacak parayı toplamak. 

5. — Köy işlerine harcanacak parayı topla
dıktan sonra harcamak için emir vermek. 

6. — Bir ay içinde nerelere ve ne kadar pa
ra harcamış ise gelecek ay başında hesabatı ih
tiyar meclisine vermek. 

7. — Köy işlerinden hem davacı, hem hasım 
olarak mahkemede bulunmak ve isterse mah
kemeye diğer birini yerine (vekil) göndermek
tir. 

BEİS — ISöz istiyen var mı efendim? 

SÜLEYMAN ŞIKKI B. (Bozok) — Müsaa
denizle bir kelime arz edeyim. Dördüncü fık
rada köy işlerine harcanacak parayı toplıya-
cak, deniliyor. Fakat topladıktan sonra ne ya
pacak, diye hatıra bir sual geliyor. Toplamak 
ve saklamak lâzımdır, çünkü yukarıdaki altın
cı fıkrada «nereye ne hareediyorsa hesabını 
vereceği» söyleniyor. Onun için oraya bir «sak
lamak» kelimesi ilâve edilirse daha münâsibo-
lur. 

REİS — 'Tabiî değil mi efendim. Bir para 
toplanınca elbette saklanacaktır. 

İSÜLEYMAN ISHIRI B. (Bozok) — Tabiî 
efendim, fakat toplar da başkasına verir. Onun 
için bir de «saklamak» kelimesi behemehal 
ilâve edilmelidir. 

REİS — 'Efendim; ISüleyman Srrrı Beyin 
teklifini reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kâldırsm. Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul olunmadı. Binaenaleyh maddeyi aynen re
yinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
len lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
olundu. 

(SÜLEYMAN ISIRRI B. (Bozok) — Onun 
için ayrıca bir fıkra var canım. 

REİS — IBaşka söz istiyen var mı efendim? 
•Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
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Madde 35. — Köy muhtarlarıma köy işleri
mi gördükleri zamam karşı gelen, kötü söyliyen-
ler Devlet memuruma karşı koyanlar gibi ceza 
görürler. 

BEfS — Söz istiyem var mı efendim? Mad
deyi aymem reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lûtfem ellerini kaldırsın. Aksimi reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Madde 36. — Muhtar yazılarını köy kâtibi
ne yazdırır. Köyde kâtip bulunmazsa bu işi kö
yün muallimine yaptırır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — (Muallim de bulun
mazsa köyün imamına yaptırır efendim. 

BEliS —• Efendim; 36 mcı maddemin emcü-
men tarafından son teklif edilen şekli şudur : 
Muhtar yazılarını köy kâtibine yazdırır. Köy
de kâtip bulunmazsa bu işi köyün muallimine, 
yoksa imamına yaptırır. Maddeyi bu şekilde 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsm. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olum
du. 

Madde 37. — Köy muhtarının köyler fay
dasına olmıyan kararlarını Kaymakam bozabi-

v lir. Fakat omun yerine kaymakam kendiliğin
den karar ^eremez. Karar, yine köylü tarafın
dan verilir. 

REİS — iSöz istiyem var mı efendim?. 
T A l A İB. (Kâmgırı) — Malûmuâliniz, ka

rar birkaç kişi tarafından verilebilir. Onum için 
«karar» tâbiri yerime «emir» tâbirimi koymak 
gerekir. 

REİS — Efendim köy muhtarı tâbirinin ye
rine burada ihtiyar meclisinin vereceği karar 
demek istiyorlar. 

TALÂT B. (Kângırı) — Eğer behemehal 
«muhtar» tâbiri kullanılacak ise «emir» denil
melidir. Çünkü karar birkaç kişi tarafımdan 
verilebilir. 

REtS — Efendim, «kararlarını» tâbirinin 
yerime «emirlerini» kelimesini ikame etmek is
tiyorlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim «emir» tahi
ni için geçende birçok arkadaşlar itiraz ettiler. 

REİS — Efendim, «kararlarım» yerine «emir
lerini» kelimesinin muvafık olup olmadığını reye 
koyuyorum. Muvafık görenler lütfen ellerini kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum. Muvafık görmi-
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Muvafık görül
medi. O halde maddeyi aynen reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul 'etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Madde aynen kabul edildi. 

Madde 38. — Kaymakam köy muhtarının köy 
işlerini yapamadığını görürse köy muhtarına bir 
ihtar gönderir. Bundan sonra da iş görmediğini 
anlarsa köy derneğini toplar, başka bir köy muh
tarı seçtirir. 'Çıkarılan köy muhtarı gelecek se
çimlerde yine seçilebilir. * 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? Madde
yi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edildi efendim. 

İhtiyar Meclisinin, göreceği işler 
Madde 39. — İhtiyar meclisi en az haftada 

bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini 
muhtar toplanmaya çağırır. İhtiyar meclisi, köy 
muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma gü
nü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber 
vererek kendi isteği ile de toplanabilir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerimi kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler ellerini 'kaldırsın... 
Madde aynen kabul edildi. 

Madde 40. — İhtiyar meclisi köy işlerini en 
ziyade lâzım olandan başlıyarak bir sıraya koyar 
ve biri yapılıp bittikten sonra sırası ile hepsini 
(köylüye gördürmeye çalışır. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurulursa 

bu maddeyi encümene vbriniz. Nasıl işlerini tan
zim edeceklerime dair mufassal bir surette yaza
cağız. 

REİS — Efendim 40 ncı maddeyi geri almak 
istiyor. Muvafık görürseniz verelim. (Hay hay 
sesleri). 

TALÂT B. (Kângırı) — Bunlardan yapılan 
işlerin sıraya konulması için Hükümeti haberdar 
etmek lâzımdır. 

Madde 41. — İhtiyar meclisinin göreceği işler 
şunlardır : 

1. -İhtiyar meclisi köylüye ait işleri konu
şur ve hangi işleri köylü tarafından kendileri ça
lışarak doğrudan doğruya ve hangi işlerin para 
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ile veya ırgat ile görülebileceğine karar verir 
«'köy ilşerinden köy abal'isinin imece ile çalışarak 
yapacakları 'ışı, köylünün çift ve çubuğu ile uğraş
madıkları boş zamanlara bırakır. t 

2. İhtiyar meclisi mektep, cami, hamam gibi 
köylüye faydalı olan işleri yapmak için istediği 
yeri değer parasiyle satmalır. Mal sahibi razı ol
mazsa kaza idare meöîiıisi işi gözden geçirir. Ka
za idare meclisinin kararına söz yoktur. 

3. 'Tarlası olmıyan veya yetişmiyen köylüye 
köyün sınırı .içinden boz hâlinden bir parça ayırıp 
vermek ve tasarrufu mal sandığına veya şair dai
relere geçmiş olan, 'araziyi köy namına satmalıp 
arazisi olmıyarilara verm!ek ve bedelini taksitle köy 
sandığına ödetmek mecburidir. 

4. İhtiyar mieclisl köylünün kaçar gün çalı
şacağını kestirir. 

5. Köy işi için beher köylüye halline göre 
salınacak paranın ne olacağını keser. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi aynen 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yen'ler ellerini kaldırsın... Madde aynen kabul 
edildi. 

Madde 42. — Paranın harcanmasında hiçbir 
fenalık olmamasına ve faydasız yere para veril
memesinde köy muhtarı ve ihtiyar m'eclisi azaları 
göz, kuluk olurlar ve paranın harcanmasında fe
nalık ve yolsuzluk olduğu Hükümetçe anlaşılırsa 
kaza idare meclisinin hükmüyle Tahsili Emval 
Kanununa göre köy • muhtarı ve ihtiyar meclisi 
azasının malları satılarak köylünün parası öde
nil'. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi aynen 
reyinize 'koyuyorum. Kabul edenler ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
ler elerini kaidırısn... Madde aynen kabul olun
du. . 

Madde 43. — Mecburi işleri gördürnıiyen ve 
toplanması isteğe bağlı olmıyan paraları toplamı-
yan ve toplattırmıyan köy muhtarı ve ihtiyar 
meclisi azaları hakkında 27 nei m'addede'ki ceza 
idare meclisi karariyle Hüşkümet tarafından 
tahsil ve' köy sandığına teslim olunur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, 28 nei mad
dedeki demek lâzım. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi bu 
veçhile kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsrn... Kabul edilmiştir. 

İki ve daha ziyade köylere düşen işler 
Madde 44. — İki ve daha ziyade köyler ara

sındaki işler için o köylerin muhtar ve ihtiyar 
meclisleri kendi aralarında kararlaştıracakları 
bir köyde toplanarak konuşurlar ve ne türlü ya
pılacağını ve her köyün o işte ne türlü yardım 
edeceğini 'kararlaştırırlar ve ondan sonra Hükü
mete haber vererek alacakları izne göre işe başlar
lar. 

REİS — Söz istiyen var "mı? Reyi âlilerine ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye. koyuyorum. Kabul etmiyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Bir köy sınırının büyütülmesi 
veya küçültülmesi başka bir köye dokunmuyorsa 
ihtiyar meclisinin dilemesi ve kaza idare mecli
sinin tasdiki vilâyet idare meclisinin izniyle yapı
lır. Sınırın büyütülüp küçültülmesi başka bir kö
ye dokunuyorsa Hükümetin emriyle her iki kö
yün ihtiyar medlıi'Sİeri bir araya toplanır. Eğer 
aralarında anlaşırlarsa her iki köyün ihtiyar mec
lisinin bir araya toplanıp anlaştıktan sonra ve
recekleri hüküm üzerine kaza m'eclisi idaresinin 
tasdiki ve vilâyet idare meclisinin izniyle sınırı 
düzeltilir. İş bu maddede beyan olunan sınır 
kararları vilâyetlerden Dahiliye Vekâletine haber 
verirler. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey bu madde 

sınır meselesine taallûk ediyor. 'Sınır meclisi 
için yukarıda bir madde vardı. O madde encü
mendedir. Müsaade buyurursanız onu tavzihan 
•iki madde yapıp getireceğiz. Bunu da o zaman 
müzakere ederiz. Encümene iadesini istirham 
ederim. 

REİS — Efendim 45 «ci maddeyi encümen 
istiyor. Talebi veçhile mezkûr maddeyi encüme
ne iade ediyoruz. 

Madde 46. — İki veya daha ziyade köylere 
düşen işler için köyleri'n ihtiyar meclisleri kendi 
aralarında anlaşamazlarsa bunlardan bir tarafın 
dilemesi üzerine köyün bağlı olduğu Hükümet Re-
iısi işe karışır ve o köylerin ihtiyar meclislerini 
toplıyarak işi bitirir. 

. REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi aynen 
reyi âlilerime koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
'ellerini kaldırsın... Asisini reye koyuyorum. Ka
bul 'etmiyen'ler lütfen ellerimi kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
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Altıncı Fasıl 
Köy derneklerinin göreceği dâvalar 

Madde 47. — İhtiyar meclisti aşağıdaıki dâva
lara katı surette bakar ve kararları derhal ya
pılır. İstinaf ve temyizi yoktur. 

1. On liraya kadar ödünç para dâvaları, 
2. On liraya kadar alım, satım, icar ve ica-

ret ve saireden 'alacak dâvaları. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim bu 
fasıl köyün heyeti ihtiyariyesine hakkı kaza veri
yor. Şimdi dâva edilen bir şeyi miktarının dûn 
olması veyahut fazla olması o meseleye ak usulü 
mevzuayı, hukuku mevzuayı tağyir edemez. Bin 
liralıik bir dâvayı halledecek usul ve kanun ney
se, beş liralık bir dâvanın da usul ve, kanunu odur. 
Birtakım mesaıilli hukukiye vardır ki, pek muaz-
zeldir. Bunu şimdi Mektebi Hukuktan mezun olan 
hâkimlerimiz bile bakkiyle halledemediklerinden 
dolayı hâkimlerimiz tarafından verilen hükümle
rin hemen nısfı derecesi Mahkemei Temyiz tara
fından nakzolunuyür. (Gürültüler) Şimdi müd-
deyi aleyhin sözü inkâr mı, defıi mıi? İnkâr olur
sa ne olur, defi olursa ne olur, yemin verdirmek 
lâzımgelirse yemin nasıl olur ve yeminin şekli ne
dir? Bunları köyün heyeti ihtiyariyesıi değil], an
cak Mektebi Hukuk mezunu hâkimlerimiz bilir. 
(Köylüler çok iyi bilirler sesleri.) Bunlara hakkı 
kaza vermek adaleti teman etmek değildir, itika-
dmdayım ve köylüye hakkı kaza verilmesi taraf
tarı değilim. Bu faslın tayymı teklif ediyorum. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim en
cümene bu maddeyi getirdiğinden dolayı bilhassa 
saımimî teşekkürlerimi takdim ediyorum. Salâhi
yeti kazadan bahseden birtakım usul ve eşkali 
mücerredeye kapılarak bu maddeyi tayyetmek as
la caiz değildir. (Doğru sesleri) Efendiler buna 
emin olunuz ki, köylünün idraki selimi mahke
melerimizin kılı kırk yaran tetkikatında'n daha. 
salimdir, daha kuvvetlidir, daha faydalı netice
ler ihzar eder. Adliyemıiz hakkında büyük bir 
fikir hürmetle mütehaSsim, fakat şurasını da iti
raf etmek mccburiyetind^iim id, biz bu maddeyi 
teshit etmeden evvel dahi halk yine bu kabil ufak 
tefek meseleleri kendi 'aralarında ballötımekte ve 
örf ve âdetlerine tabi olmaktadırlar. Binaenaleyh 
köylüyü mahkeme kapısında bekletmekten ve bir 
meselenin, 15 sene zarfında Mahkeme! Temyizden 
geçerek uzun uzadıya bekletmekten ve bir mese

leyi 15 sene zarfında Mahkemei Temyizden dere-
caıtı muh'telifeden geçirerek kesbi katiyet için 
bekletmekten kurtaracak olan bu madde ve bu 
fasıl Köy Kanununun en nafi ve en mükemmel 
'ahkâmında ndır. Bunun kabulünü istirham ede
rim. (Çok doğru sesleri). 

REİS — Efendim Bozck Mebusu Hamdi Bey, 
maddenin tayyını teklif ettiler. Reyi âlinize ko
yuyorum. Tayyı kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etımyeınler 
el kaldırsın... Tay teklifi kabul edilmiştir. Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen 'öl kaldırsın... Aksimi reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler el baldırsın... Madde 'aynen ka
bul 'edilmiştir. 

Madde 47. — Aşağıdaki dâvalarda ihtiyar 
meclisi iki tarafı uzüaştırni'aya (Sulh etmeye) ça
lışırlar. Uzlaştıkları surette 'bir kâğıda yazarak al
tını uzlaşanlarla kendileri mühürler, mühürleri 
yoksa adlarını yazarlar Yey& parmak basarlar. 
Uzlaşaımadıkları halde İhtiyar mecKsi işi bitirme
yi üzerine almak içıitn iki tarafa sorar, (talikim) 
arazi olursa ihtiyar meclisi, kendi örf ve âdetle
rini ve maslahata göre bir karar verirler ve bu 
kararlarda yine yukarıda söylendiği üzere yazı
lır ve mühürlenir ve dımaa veyahut parmak bası
lır. Bu kararlar dahî katî olur, istinaf ve temyi
zi yoktur. 

1. On liradan yukarı elli liraya kadar 
ödünç para dâvaları. 

2. On liradan yukarı alım ve satım, icar, 
icaret ve saireden. alacak dâvalar. 

REİS — Efendim maddede '(Talhkim) keli
mesinden sonra bir sıfır konacaktır. Ondan 
sonra da «Arazi olursa» yazılmış ki «razı olur
larsa» olacaktır. Efendim maddeyi bu şekilde 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
'koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Madde kabul olunmuştur. Kırksekizinci 
maddeye geçiyoruz: 

Madde 48. — Kırkaltı ve kırkyedinci mad
delerde gösterilen ve elli liraya kadar olan dâ
valarda (elli lira dâhildir) evvelâ ihtiyar Mec
lisine müracaat edilmedikçe hiçbir mahkemeye 
gidilemez. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti-
yen yok. Aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu-
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yorum. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Madde aynen kalbul edilmiştir. 

Madde 49. — Elli liradan fazla dâvalarda 
aralarını bulmak üzere köylünün istedikleriyle 
öne sürecekleri işlere iki tarafın rızasiyle ve 
hakem süratiyle 'bakarlar «Tahkim». 

REİS — Efendim kırkdozuncu madde hak
kında söz istiyen var mı? (Hayırsesleri) mad
deyi aynen reyinize 'koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini rey koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde 
aynen kalbul olunmuştur. 

% Madde 50. — Köylünün iki tarafın uzlaşma-
siyle bitirile-bilen her türlü işlerini gördürürler 
(Sulh) 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — «iSul-
han görülen» kelimesinin ilâvesini teklif ede
rim. 

ı 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim ( müsaade 

Ibuyurulur mu? Sulh hakkı her zaman malûmu-
âliniz mevcuttur. Sende de, bende de, herkeste 
mevcuttur. İki adam ıgelir de «Bizi sulh edin 
aramızda halkem olun hiz sulhe razıyız» derler 
veyahut onun teklifiyle (ıSiz bu işe razı olun) 
der. Tarafeyn de (Razı oluruz) derse lorflfT 
Bunu kanunen tesibit etmekten ibarettir. (Ka-

>• tiyet ama sesleri) hariçte böyle köylünün yapa
cağı sulhaneye, katî olmadığı için »buna kati
yet vermek lâzımıgelir. -» 

REİS — Efendim bu madde biraz müp
hem. Maddenin ıbaş tarafına «İhtiyar Meclisi» 
koymak lâzımıgelmez mi? 

KÂZIM B. (Ergani) — Efendim madde «iki 
tarafın uzlaşmasiyle toitirileibilen her şeyi (gör
dürürler» denilirse daha iyi olmaz mı ? 

VEHBİ B. (Karesi) — -Görürler olacaktır 
efendim. Maddenin başına da «ihtiyar meclis
leri» demek lâzım. 

/ 
REİS — Madde şu şekli alıyor. «İhtiyar 

meclisleri köylünün iki tarafın uzlaşmasiyle 
bitirileibilen her türlü işlerini görürler» Bu şe
kilde maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Ateşini reye koyuyorum. 
Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın." Madde 
bu şekilde kabul olunmuştur efendim. 

Madde 51. — Her kim başkasının çift alât 
ve edevatını ^ve hayvan ve davar ve ağıllarını 
ve bekçi kulübelerini kırar, bozar, ve binek ve 
araba, atını ve başka bir hayvanını ve her nevi 
davarını kasten öldürür ve boğazlar veya sakat
lar veya başkasının emlâk ve arazisinin hudut 
işareti olan hendekleri doldurur veya taşları ve 
toprak yığınlarını kaldırır veyahut yaş ve ku
ru ağaçtan veya sair şeyden yapılmış ve çev
rilmiş olan ağıl, çit ve avluları bozar, yıkar -
yakar veya su değirmeni ve su ile idare olunan 
tezgâh ve havuz ve sınai göl sahipleri veya icar-
cıları su yollarını başka türlü yaptırarak veya 
kendi arkını ayıklamıyarak başkalarının tarla 
veya bağ veya bostanını suya bastırsa veyahut 
henüz biçilmemiş dlan mahsulâtını veya dikil
miş olan ağaç, sebze ve sairesini kırar, bo
zar veya telef ederse veya içine hayvan salı
verirse bundan dolayı zarar gören mahkemeye 
dâva etmez de yalnız zarar ve ziyanını ödet
mek üzere ihtiyar meclisine dâva ederse ihti
yar meclisi 46, 47, 49, 50 nci maddelere göre 
dâvayı halleder. Bu suretle ihtiyar meclisinin 
neticelendirdiği işlerden dolayı hukuku umumi
ye dâvasının istimaından mahkeme memnudur. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim bâzı, bir de 
yolları söküyorlar. Halbuki buna karşı biz bir 
hakkı nezaret verecek olursak daha iyi olur 
zannındayım. Bilmem encümen ne diyecektir? 
Yani bunların hakkında da bir fıkra ıkorsa'k iyi 
olmaz mı efendim? 

REİS — Efendim 51 nci maddenin bir fık
rasına dair Çanakkale Mdbusu Mehmet Beyin 
tadil tekliif var okuyorum. 

«51 nci maddenin 13 ncü satırındaki «he
nüz biçilmemiş» tâbirinin (Biçilmiş veya biçil
memiş) tarzında tadilini teklif ederim» diyor. 

MEHMED FÜAD B. (Kastamonu) — «Bi
çilmiş» olmaz «Biçilecek» denilirse olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Başkalarının tarla 
veya bağ, veya bostanını suya bastırırsa veya
hut henüz biçilmemiş olan mahsulatını demek
tir. 

MEHMED FÜAD B. (Kastamonu) — 
Mahsulâtını veya korusunu demek lâzımdır. 
Malûmuâlinizdir ki köyün bir köşesinde koru
su olur ki koru ötedenberi köylünün bir or
manlığı olur. Yani kendi dikmez. Hidayinabit 
olarak yetişir. Binaenaleyh mahsulâtını veya 
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dikilmiş ağaç korusunu denince, yani kendisi 
tarafından dikilmiş olan korular vardır ki on
ları kendisi keser, bozar. Binaenaleyh (Koru) 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 

MUSTAFA B. ('Çorum) — Efendim mü
saade buyurulUTtsa encümenden bir şey sora
cağım.. «Ve davar ağıllarını ve bekçi kulübe
lerini kırar, bozar veyahut binek ve-araba atı
nı çalarsa» bu hususta bir şey söylemek lâzım-
,gelmez mi? 

"REİS- — Onun için başka madde var. Efen
dim henüz biçilmemiş tadilinin yerine (biçilmiş 
veya biçilmemiş) tâbirini reyi âlinize ivaz 'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak-
iSİni reye vazedeceğim kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim mad
denin 13 nıcü satırı .şu şekli aldı: «Henüz biçil
miş veya biçilmemiş' olan mahsulâtını» (Veya 
korusunu) kelimesinin ilâvesini de MJehmed Bey 
teklif ediyor. Bu suretle kabul ediyorsunuz? 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'e diyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

O halde efendim,' madde «henüz biçilmiş 
veya biçilmemiş olan mahsulâtını veya koru
sunu veya dikilmiş olan ağaç sebze ve saire.. 
ilâik» Bu şekli ajıyor. Maddeyi bu suretle ka
bul edenler el kaldırsın. Aksini reye vazedece
ğim. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 52. — Onuncu maddeye göre zarar 
gönen bir adam, mahkemeye veyahut - ihtiyar 
meclisine dâva etmeyip de kendisini zararlamdı-
ran adamla hariçte uyuşur ve sulh oılur da' bunu 
senet veya şehitlenle kararlaştırır ihtiyar mec
lisi huuızrunda deftere geçirterek altını mühür
ler veya imzalar ve parmak basarlarsa bundan 
sonra mahkemeye veya ihtiyar meclisine dâva 
etmek hakkından vazgeçmiş sayılırlar. 

REtS — 52 nci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kalbul edenler lütfen el kal
dırsın? Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 53. — Onuncu maddede yazılan 
mecburi işleri yapmıyan köylüden ihtiyar mec
lisinin karariyle haline göre bir kuruştan yüz 
kuruşa ıkadar ceza alınır. Ceza parasını ver-
.miyenler hakkında maddeye göre muamele ya-
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pılır. Cezaya mahkûm olan adam o işten yine 
kaıçarsa evvelki ceza iki kat olarak alınır. İhti
yar meclisince salman parayı ödemiyenlerden 
iki katı nci maddeye göre tahsil olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis 
Beyefendi 53 ncü madde makamına kaim ol
mak üzere bir teklif arz edeceğim. Efendim, 
buraya (kadar köylülere verilen hakkı kâza 
bahsi, .mevaddı bitti. Bundan sonra cezayı nak
dilerine ne suretl'e alıniması ve sonra dâvanın 
ne suretle görüleceği) geliyor. Burada bir nok
san vardır. Yani köylüye verilecelk bir salâhi
yet daha var ki buraya ilâve edilmemiştir. Gre-
çen devrede de Nahiye Kanunu ımüzakere edi
lirken bendeniz aynı teklifi yaptım. Heyeti sa-
bılkai 'Celile kalbul etmiş ve encümene gönder
mişti. Bu teklifi müşterek encümende |yaptığım 
zaman henüz daha bu kaza falslı ımüzakere ve 
intacedilimediği için teklifim Heyeti Celilenin 
gözünde büyüdü. Sonra ıbu mevaddı kabul edip 
bu şekil tesbit edildikten sonra 'bendenizin 
telklifimin kabul edilmediğini zannederimi mü
teessir oldular. Vait buyurdular. Heyeti Oeli-
leıye takdim edildiği zaman ikabul edeceklerdi. 
Malûmuâliniz köyle rde'ki hadilsat en ziyade ara
zi imünazaası üzerinedir. Yani Emvali ıgayırı-
menkûlenin tasarrufundan mütehaddis ihtilâ-
fattır. Buna evvelce Meclisi idareler bakıyor
du. Bilâhara Sulh mahkemeleri teşekkül eden 
yerlerde mahkemeye verildi. O da şu idi: Me
selâ iki kişi arasında mübte'lâfinfih bir arazi 
dâvası, münazaası zulhur ettimi Meclilsi idareye 
ımüratcaat ederdi. O zaman Meclisi idare de eli
nizde tapunuz var mı diye sorardı, ikisi de ta
pu ibra.z ederse muahhar olan tapuya bakar
lardı. Elski tapu sahibinden intikalen veyahut 
feraan alınımış ise yeni tapu sahibi olan adamın 
araziyi, elinde bırakıp eski tapu sahibine tebli
gat yapardı. Yok, bir tarafın elinde tapusu var 
ilse tapusu elinde olan mutasarrıf olurdu. Ver
gisini (kim verirse o mutasarrıf olurdu. Vergisi 
yoksa zilyedi kimse o mutasarrıf olurdu. Diğer 
taraf mahkemeye giderdi. Malûımuâliniz, köy
lerde en ziyade'bu mesele hadistir. Onun için 
bendenizde bunu - yeri burasıdır - 53 ncü mad
de olmaik üzere takdim ediyorum. Kabul buyu-
rulursa köylünün arazi dâvası da halledillımiş 
olur. 

, , REİS — Efendim buna dair bir de takrir 
vardır, okun>acaiktır : 
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Madde 53. — Tarla, bağ, bahçe, hane gibi' 
bir yerden kaldırılıp diğer yere götürüleımiyen 
anallar (Emvali gayrı menkule) hakkında k'öfyı-
de iki şahıs arasında zina olursa ihtiyar meclisi 
aşağıda yazıldığı üzere nizaı bitirir. 

1. — Nizalı olan mahaller için niza edenler
den tapu koçanı sureti sorulur eğer iki tarafta 
tapu koçanı glosterirler.se koçanların tarihlerine 
bakılır. Tarihi yeni olan koçanda tarihi eski 
olan koçan sahibinden satmalmdığına yahut 
intikal ettiğine dair bir kayıt varsa o anal yeni 
•koçan sahibinin 'elinde bırakılarak yeni tarihli 
koçan sahibine isterse 'mahkemeye dâva etmek
te 'serbest olduğu söylenilir. 

2. — Eğer yeni koçanda 'birinci fıkrada ya
zıldığı yibi bir kayıt yoksa ıo hailde mal, tarihi 
eski olan koçan sahibi elinde bırakılarak diğe
rinin mahkemeye gitmesi tebliğ olunur. 

3. — Eğer bir tarafın elinde tapu koçanı 
var da öbüründe yoksa imal, elinde koçan bu
lunduran şahsın, elinde kalur. Diğeri isterse 
ımaüı'ketmeye dâva edebilir. 

4. — İki tarafında elinde koçan yoksa ver
gisini 'kim veriyorsa vergi|yi yerenin elinde bı
rakılarak diğerinin .mahkemeye gitmesi tebliğ 
olunur. 

5. — Eğer vergiye bağlı değilse o imal han
gisinin elimde veyahut Sapanının altında ise o 
kimse mala sahibolarak diğerinin .mahkemeye 
gitmesi tembih olunur. 

Riyaseti Celileye 
Bu fasıl köy ihtiyar meclisinin ıgöreeeği dâ

valardan bahistir. Halbuki (köylerde' en çok gü
rültü ve nizağ tarla ve bağ ve 'bahçe gibi eımvali 
gayrknenkulenin. tasarrufundan mütehaddistir. 
Ve bu yüzden dolayı da malhkemelerde, meca-
lisi idarelerde takip ve maslahat için günlerce. 
sürünen binlerce köylüye .şahidiz. Bendeniz Da
hiliye ve Adliye encümenlerinin ımüşterek İç-
timaında bu husulstaki teklifimi arz ettiğim 
halde maalesef kabul edilmemiş ve ihtiyar mec-
liclerine hakkı kaza yerildikten sonra daha 'eh
ven ve daha elzem olan teklifimin reddedildi
ğine de müteessif olmuşumdur. Hattâ Heyeti 
Celilelerine arz ve teklif edersem kabul ede
ceklerini de\vait etmişlerdir. Binaenaleyh köV-
lerde eksiksiz hadis olan ve her zaman 'köylüler 
arasında niza ve husumet zuhuruma bahis olan 
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emvali gayrimenkulenin hallini temin eden tek-
• lifi âcizanemin işbu faslın 52 nci maddesinden 

sonra 53 ncü madde olarak kabulünü arz ve 
teklif eylerim. 

Bozpk 
ı Süleyman Sırrı 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler, Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız tarafından 
vaki olan teklif, bugün sulh mahkemelerinde bu
lunan ref'i yed dâvalarının hal ve faslını köy he
yeti ihtiyarelerine vermek meselesidir. Sulh 
mahkemesinin tesisinden evvel münazaatı harici
yeyi, haricen hal ve fasletmek emeliyle bu mesele 
idare meclislerine verilmişti. Meclisi idarelerin 
bu işleri, ahkâmı hukukiye ve mülâhazai hak ve 
madelete muvafık mutabık bir şekilde temşidet-
tikleri çok az vâkıdır. Mesele haddizatında çok 
nazik ve mühimdir. Filhakika köylüler arasında 
tahaddüs eden ufak tefek ve bilhassa mahiyeti 
hukukiyesi itibariyle basidolan münazaatı huku-
kiyelerini kendi aralarında hal ve f asledebilmele-
ri çok şayanı arzudur. Fakat teklifi vâki vasa-
tıkı hukukiyeyi ihtiva eden bir iş değildir. Bir 
adam her hangi bir tarla veyahut emvali gayri-
menkule namı altında töplanabilen bütün emva
lin tasarrufuna taallûk eden ihtilâf at ve müna-
zaattan dolayı heyeti ihtiyariye huzuruna gide
cek ve heyeti ihtiyariye de bunların hangisinin 
zilyed, hangisinin hariç bulunduğu veyahut her 
ikisinin yedlerindeki, vesaiki tasarruf iye ve te-
mellükiyelerini tetkik edecek, arihlerine baka
cak, arihlerinde muahhar ve mukaddem olanları
nı tetkik edecek, tefrik edecektir. 'Sonra bunla
rın tarihlerini (yani senetlerini gösterdikleri tak
dirde) kimden teferru ettiği esasını tefrik ede
cek, ayrı ayrı teferru etmişlerse ayrı bir hüküm, 
ayrı bir esastahakkuk edecek, bunun ayrı hüküm 
tahakkuk edecektir. Sonra daha evvelce vâzıül-
yed olan adamın kim olduğunu arıyacak, hulâ
sa birtakım meselelerden sonra bütün bu mesail 
bütün bu esasatı nazan dikkate aldıktan sonra 
birisinden tasarruf edebileceksin, ötekine de sen 
hariçsin, terk edeceksin, diyeceksin. Bununla be
raber (mülkiyetine hükmetmiş değilim, istersen 
mahkemeye git) diyecektir. Zaten mahakimin zil
yed ref'iyed dâvalarında yaptığı hüküm de bun
dan ibarettir. Bunun pek mühim ehemmiyeti hu
kukiyesi vardır. Binaenaleyh bunu köy heyeti 
ihtiyariyelerinin bugünkü vaziyeti ilmiye ve hu-
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kukiyeleri itibariyle başarabilmelerine imkân 
yoktur. Köylüler arasında tesisi arzu edilen raıü-
veddet, muhabbet ve muhadenet için bu, gayet 
münafidir. Bilâkis münaf eret ve münazaatm 
müşeddet bir surette devamına, tevlidine badi 
olacaktır. Binaenaleyh teklifi vâkıın reddini ta-
lebederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
Süreyya Bey kardeşimiz işi pek îzam ettiler. Yu
karda köylüye bir hakkı ikaza verdik. Birisi aha
rının mezruatma îrası hasar edecek olursa hem 
tazminat ve hem de cezayı nakdiye mahkûm ola
cak. Bakınız, heyete tazminat ve ceza hakkını 
verdikten sonra hukuku umumiyeyi de ıskat edi
yoruz. Köylere bu arazi meselesinin halli salâ
hiyeti verilmezse emin olunuz yapacağımız şu 
kanunun büyük bir noksanı olur. Bendeniz hü
küm versin falan demiyorum. Bir mülk ya ta
puya dâhildir, yahut değildir. Köylü, onu biz
den iyi bilir ve der ki; onun tapusu vardır. Mah
kemeye müracaat et eğer köylüye bu hakkı ver
mezsek yine birbirine müdahale ederler. Esasen 
şimdiye kadar arazi meselesinden dolayı mahke
meye müracaat edenlerden hangisinin dâvası 
halledilmiştir? Lütfen bana bir tane gösteriniz. 
(Hiç yoktur, doğru sesleri) Bunun için malına 
mutasarrıf olan, vergisini veren ve zilyed olan 
birisinin malına hariçten bir mütegallibe vazıyed 
etmiş olamaz. Onun için bunu kabul etmekle bu 
kanunun bir noksanını ikmal etmiş olursunuz. 

MEHMED FUAD £. (Kastamonu) — Efen
dim, köylerde umuru tasarrufiye muamelâtı bü
tün bütün karışıktır ve buna da sebep açıktan açı
ğa Hükümettir. Nahiye merkezlerinde birer ta
pu memuru vardı. Güya tasarruf yapıyorum di
ye Hükümet bunu da kaldırdı. Halbuki tapu 
varidatı bugün; o vâkitki varidata nisbeten 
dörte bir derecesine inmiştir. Onsekiz saatlik 
bir mesafeden iki köylü birbirine arazi satacak
tır, Bunun için merkez kazaya gidecek, maz
bata yaptıracak, hudut meselesinde bir yanlışlık 
olsa bir keşif kaldıracak. Hulâsa birçok masraf 
yaptıracak. Halbuki satacağı tarlayı 30 - 40 lira
ya satarsa 20 - 30 lira kadar da bir masraf yapa
caktır. Hulâsa birçok masraf vaziyetlerden son
ra eline pek cüzî bir para geçebilecektir. Bunun 
için köylünün ufak tefek müşkülâtını halletmek 
için, Süleyman Sırrı Bey kardeşimizin teklif 
ettiği teklifi kanuniyi Umuru Tasarrufiye En

cümeni ile beraber mehmaemken sızıltının önü
nü almak için müzakere edilerek tesbit edilme
si için havalesini rica ederim. Çünkü 15 - 20 se
neden ıberi tapu ile tasarruf yoktur. Çünkü köy
lü şehire gidemiyor. Memur getiremiyor. Esasen 
harlbden yeni çıktı, sıkıntılı zamanlarında tarla
sını sattı. Onun için başkasının tahtı tasarrufun
da bulunuyor. Hulâsa bir karışıklıktır devam edi
yor. Şimdi, köylüye bu salâhiyeti verdiğimiz za
man (15) sene evvelki senedini gösterdiği vakit 
5 sene, 10 sene evvelki hakkı tasarrufu menede-
cektir. Sanra, «sen şikâyete gideceksin», buyur
dular. O da çok doğru. Çünkü bir mütegallibe 
o adamcağızın malına tahakküm edecek. Sonra 
da «Dayı sen mahkemey git» diyecektir. Onun 
için her halde umuru tasarruf iyenin hükmünü 
köylüye veremeyiz, vermemelidir. Mamafih arz 
ettiğim gibi sızıltının önünü almak için idari 
karar vermek üzere Umuru Tasarrufiye Encü
meni ile beraber tesbit edilmek üzere encümene 
iadesini rica ederim. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim, 
malûmuâlileri zilyed dâvalarının rüyeti öteden 
beri mahakimin dâirei salâhiyeti dahilindedir. 
Tahattur ettiğime göre 1325 senesinde Babı Âli, 
verdiği bir emirle arazi mesailinden mütevellit 
deavinin-salâhiyeti hallini meclisi idareye vermiş
ti. Babı Âlinin bundan maksadı halka suhulet 
göstermek değil, o zaman Şarkta bir emeli melû-
nanei siyasiyeye mümaşâtkâr görünmek mecbu
riyetinden neşedetmiştir. Verilen talimatta zan
nederim aşağı - yukarı Süleyman Sırrı Bey 
kardeşimizin teklif ettikleri şekle muvafık bir ta
limat idi. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Aynı 
idi. 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Bu, sonra
ları meclisi idareden nakzedilerek mahakime ve
rildi. Elan mahakim bakıyor. Şimdi bunu ihti
yar meclisine vermek doğru müdür, değjl midir? 
Bendenize göre doğru değildir. Çünkü ihtiyar 
meclisleri bunu kendi temayülâtı şahsiyelerine 
göre halletmek istiyeceklerdir. Esasen onlar 
böyle mühim dâvaları hal ve rüyet edecek bir 
seviyeye v|isıl olmamışlardır. Bunu 'köy ihtiyar 
meclislerine verirsek köylünün nüfuzu şahsiyele
rine bir vesile vermiş oluruz. Fakat şunu da 
söylemek mecburiyetindeyim ki,, arazi münazaa-
tmdan mütevellit deavinin meclisi idarelerce 
rüyet edilmesi usulü, başat ve suhuleti haiz ol-
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mask itibarîyle 'halikımız için mühim ve faydayı 
muciptir. Binaenaleyh bn maddenin encümene 
iadesi ve bu Salâhiyetin mahakimden alınarak vi-
lâyat veya kaza onecalisi idaresine bırakılmam 
taraftarıyım. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bendenize 
kalırsa Süleyman Sırrı Beyin teklifi ile köylüye 
kazai bir salâhiyet verilmiş değildir. Evvelce 
sırf idâri bir şekil vardı. Mecalisi idarece tatbik 
olunurdu. O şekli köylüye veriyoruz ve köylü
nün en kolay yapabileceği işlerden birisidir. 
Mahkemeye müracaat edildiği takdirde mahke
me, o arazi için şahidini o köyden ister. Keşfini 
gider o köyde yapar, ve o köyün muhtarından 
ve köyün heyeti ihtiyaresinden aldığı malûmatı 
tesbit ettirerek, mühürlettirerek mahkemeye ge
lir. Fakat mahkemeler için hali, ve usuli muha
kememizin şekli malûm olduğu için filhakika 
şimdiye kadar arazi münazaasına mütaallik olan 
dâvalardan pekçokları görülememiştir. Yüzler
ce keşif yapılmıştır yüzlerce muhakemeler, mec
lisler kurulmuştur. Fakat hiçbiri neticelenme
miştir. Biz de arazi vâsidir, kıymeti zaten nok
sandır. Meselâ 10 dönüm bir arazi için bâzı ar
kadaşların dediği gibi 25 - 30 lira keşif parası 
vermiştir. 20, 25, 30 lira da avukatlara ve mah
keme harcına vermiştir. Hâlâ da münazaa hal
ledilmemiştir, muallâkta kalmıştır1. Binaenaleyh 
bu salâhiyeti, idari olan bu salâhiyeti köylüye 
vermek her halde ve her suretle muvafıktır. Son
ra Muhterem Süreyya Bey kardeşimiz meseleyi 
hukukî şekilde gayet büyük gösterdiler. Zilye
dini arıyacakmış, bilmem ne yapacakmış. Hayır 
köyde böyle böyle bir şey yoktur. Her hangi bir 
arazi meselesinde olan münazaayı, mahkeme, 
yâni köyün heyeti ihtiyariyesi tarafeyni dinle-
mecfen hepsini bilir. Hattâ kaç seneden beri ki
min sürdüğünü, kimin işlediğini, ondan evvel 
kimin sürdüğünü köylü bilir. Bu köylünün ana-
nesidîr. Zaten köylüce bedihi olan bir meseleyi 
bir şekli Mariyede halletmekten ibarettir. Bir
çok merasime tâbi tutmaya, lüzum yoktur. Me
sele; köylünün bedihiyatmdan ibaret olmak üze
re bildiği bir şeyi idareten hallettirmek şeklin
dedir. Yine köylünün halline razı olmazsa mah
kemeye gitmek salâhiyeti maddede veriliyor. 

VEHBİ B. (Karasi) — Efendim bu madde
ler; müşterek encümen mahsulüdür. Adliye ve 
Dahiliye Encümenlerinin müştereken tesbidet-
tiği mevaddır. Süleyman Sırrı Bey, takrirlerin-
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Süleyman Sırrı Bey şimdi okunan 53 neü 
maddenin ipkasına taraftar mısınız? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — 53 ncü 
ma'dde 'olarak teklif ettim. 

REİS"— Efemdim şimdi okunan madde ka
lacak ımı t 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu). — Tabiî efendim.. 
REİS •— O ıhalde 53' neü maddeyi reye koya^-

eağım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vazedeceğim. Kabini etmiyenler elle
rini 'kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim 53 ncü 
ımaddenin nihayetindeki rakam notksan )kal-

; de ifade ettikleri veçhile orada da bunu derme-
yan ettiler. Uzun uzadıya müzakere cereyan etti. 
Hattâ zannederim bir T iki gün bunun üzerinde 

ı işlendi. Maddeler; birkaç defa yazıldı, bozuldu. 
Bugün kanunda esas olarak kabul edilen, götü-

: rülenr yani menkul kısma aidolan mevaddır. 
Götürülemiyen, yani gayrimenkul kısma aidolan 
mevaddm, hakkı tasarrufa ait dâvaların bu ka-

: nunla kabul edilmesi esası reddedildi. Şimdi 
; köyde Hasan ile Hüseyin bu tarla senindir, be-
; nimdir, veyahut iki kardeş babamdan bana kal-
[ di sana kaldı diye bir birlerinin .gırtlağına sa-
i rılmış, kavga ediyor. Muhtarın vazifesi de bun-
' lan1 ayırmaktır. Mevsimi ziraat geçmeksizin o 
I tarlanın, - hattâ tavı geçmeksizin - ekilmek za-
l rureti vardır. Bu gibi mesaili tetkik etmek üze-
: re eğer müsaade buyurursanız encümene alalım. 
\ Bir şekil bulabilirsek getiririz. Bulamazsak en-
; cümen, yine noktai nazarını arz eder. Encümene 
i havale buyurunuz. Bir kere daha bu takrir üze-
j rine tetkikatta bulunalım. 

REİS — Efendim, 53 ncü 'madde makamına 
kaim olmak üzere Bozok Mebusu Süleyman Sır
rı Bey tarafından verilmiş »lan ımıaddeyi Encü
men talebediyor. 

MEHMED FUAD BEY (Kastamonu) — 
Umuru Tasarruf iye Encümeni ile beraber... 

, KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Umuru 
Tasarrufiyeye hacet yok. Adliye ve Dahiliye 
Encümenlerine havalesi kâfidir. 

REİS —• «Umuru Tasarrufiyeye ihacet (ytoik» 
'buyuruyörlîar. Bazi'ları da var diyorlar. Reyini
ze feoyacağum, Umuru Tasarrufiye Encümeninde, 
Dalhiliye Encümeni ile birlikte bunu müzakere 
etmesini kabul edenler lütfen el ikal'dııism. Ak
sini reyinize koyacağum. Kaibul etaıijyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edillımiştir efendim. 
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«mıştır. Encümen bunun 63 olacağını isöjylüyor. 
«ihtiyar tmedlisince salınan parayı ödeımiyenler-
den iki katı 63 neü Maddeye g'âre tahsil -olu
nur» madde bu şekildedir. 

Efendim, tetkik heyeti içia yapılan intihap 
neticesini arz 'edeceğim. Araya iştirak eden âza 
adedi 159 ve nısalbı «kseriyet 80 dir. Vehbi Bey 
(Karasi) 144, Halil Bey (Zonguldak) 128, İh
san B. (Ankara) 122, Ali Rıza B. (Kırşehir) 109, 
Osman Nuri B. (Bursa) 126, Ahmed Mahir Ef. 
(Kastamonu) 100, Musa Kâzımı Ef. (Konya) 99, 
Osman Niyazi B. (Karasi) 98, Cemal B. (Saru-
han) 95, Kâzim Ef. (Erzurum) 93, Şükrü B. 
(îzmit) 93, Abdullah B. (Trabzon) 90, Mehmed 
Cavit B. (Karasi) 84, Sadık B. (Karahisarısa-
fhib) 82, Hafız İbrahim Ef. (İsparta) 79, Meh-
ımed B. (Dijyarbeikir) 75, Kâzım Vehbi B. (Er
gani) 74, Nazmi B. (Halkkâri) 74, Yusuf B. 
(Denizli) 72, Ahmed Saki B. (Antalya) 69, 
Şü'krü B. (Bolu) 66, Talât B. (Canik) 59, Şev
ket Ef. (Giresun) 57 rey kazantmışlardır. Nısa-
•bı, ekseriyete göre Vehbi Bey (Karasi), Halil B. 
(Zonguldak), İhsan Bey (Ankara), Ali Rıza B. 

(Kırşehir), Osman Nuri Bey (Bursa), Ahmed 
Mahir Efendi (Kastamonu), Musa Kâzım Efen
di (Konya), Osman Nilyazi Bey (Karasi), Ke
mal Bey (Saruhan), Cazim Efendi (Erzuruım), 
Şülkrü Bey (izmit), Abdullah Bey (Trabzon) 
Mehmet Cavit Bey (Karasi), Sadık Bey (Kara-

| hisansahib) tetkik heyetine âza ihtihabedil-
milşlerdir. 14 kişidirler. Bir kişi kalıyor. 

VEHBİ BEY. (Karasi) — Onu da reyi işari 
ile intihabederiz. 

REÎS — Reyi işari ile en çok rey almış olan 
Hafız ibrahim Efendi (İsparta) nm tetkik he
yetine intihabını reyinize koyacağıım. Hafız 
İbrahim Efendi (İsparta) nın intihalbım kabul 

| 'edenler el (kaldırsın. Aksini reye koyacağım. 
Kabul 'etmiyenler el kaldırsın. Hafız İbrahim 
Efendi (İsparta) 'ile şimdi isimlerini okuduğum 
zevat tetkik heyetine âza in'tihabolunmuşlar
dır. 

Ef endikn; yarın Jandarma ve Emniyeti Uımu-
m^ye bütçelerini ımüzaîkere etmek ve muayyen 
saatte toplanmak üzere celseyi tatil fediyoruım. 

i Hitamı Müzakerat : Saat : 5,35 
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Darüleytamlar Müdiriyeti Umumiyesinin 1340 senesi Mart ayma mahsus Muvakkat Bütçe Ka
nununun neticeyi arası 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Reye iştirak edenler : 125 
Kabul edenler : 125 
Reddedenler : — 
Müstenkifler : — 

(Kabul edenler) 

Artvin : (HiLmıi B.), Ardaıhan : Halit Paşa), 
Amasya : (Esad B., Ali Rnza Er) , Antalya : 
(Ahmed Saki B., Hasan Sıtkı B, Murat B.), 
Ankara : (İhsan B., Şükrü B.), Aydın : (Tah
sin B), Ordu : (ismail B., Hamdi B., Halil Sıt
kı Ef., Faik B.), Erzincan : (Sabit B.), Erzu
rum : (Gazim Ef.)) Ertuğrul : (İbrahim B., 
Ahmet Nusret B., Halil B., Raisini B.), Ergani : 
(İhsan Hatmid B., İhsan B., Kâzım B.), İzımir : 
(Şükrü B., Oismanzade Hamdi B.), İsparta : 
(Hüseyin Hüsnü Ef., Mükerram B.), İstanbul : 

(İsmail Canibulad B., Hamdi B., Süleyman Sır
rı B.), Elâziz : (Muhiddin B., Mustafa B., Na
ci B.), Urfa : (Şeyh Saffet Ef., Ali B.), İçel : 
(Dr. Tevfik B., İzmit : (İbrahim B., İbralhiım 
Süreyya B., Mustafa B.), Bayezid : (Şefik B.), 
Bursa : Refet B., Mustafa Fehmi Ef.), Bur
dur : (Hüseyin Baki B.), Bozok : (Ahmet Hajıı-
di B., Bolu : (Dr. Emin Cemal B.), Biga : 
(Me-hmed B.), Tekirdağ : (Cemil B ) , Tdkad : 
(Emin Kemal B.), Canik : (Cavit Paşa), Cebe
libereket : (İhsan B.), Çorum : (Dr. Mustafa 
B., İsmet B., Ferid B., Münir B.), Dersim : (Ah
in ed Şükrü B., Feridun Fikri B.), Denizli : (Dr. 
Kâzım. B., Yusuf B.), Diyarbeikir : (Zülfi B., 
Feyzi B., Melhmed B.), Rize : (Eset B.), Zon
guldak : (Yusuf Ziya B.), Siirt : (Halil Hul-

ki Ef.), Sivais : (Halis Turgut B., Ziyaeddin 
B.), Siverek : (Mahmut Ef.) , Saruhan : Ke
mal B.,) Trabzon : (Ahmed B., Hassan B., Rah
im i B., Şefik B.), Gaziantep : (Hafız Şa'hin Ef., 
Ali Cenani B., Ferit B.), Kırıkkilise : (Dr. Fu
at B.), Karasi : (Haydar Âdil B., Osman Niya
zi B., Şuuri B., Mehmed Cavit B., Melımed 
Vehbi B.), Karahisarı Ş a r k i : (İsmail B.), Ka-
raihisarısahib : (Sad,k B., İzzet Ulvi B.), Kas
tamonu : (Ahmed Maihir Ef., Hasan Fehmi 
Ef., Halit B., Ali Rıza B., Mehmed Fuad B.), 
Kozan : (Ali Saip B.), Konya : Eyüp Sabri 
Er., Mustafa Ef., Mustafa Feyzi E l , Musa Kâ
zımı Ef., Naim Hazini Ef.), Kırşehir : Maih'bup 
Ef., Yalıya Galip B.), Kayseri : Ahm:ed Hilmi 
B., Sa'bit B., Dr. Halit B., Nuh Naci B.), Geli
bolu : (Celal Nuri B.), Gümülane : (Hasan Feh
mi B., Zeki B.), Kangırı : (Rifat B., Ziya B., 
Talât B.), Kütahjya : (Ragıp B., Şeyh Seyfi 
Ef.), Mardin : (Derviş B., Abdülgani B.), 
Mersin : (Besim B., Niyazi B.), Maraş : Tali
sin B., Abdülkadir B.), Malatya : Hacı Bedir 
Ağa., Reşid Ağa), Menteşe : (Esad Ef.), Muş : 
(İlyas Sami B., Osman Kadri B.), Niğde : (Ga
lip B. Ata B , Halit B.), Van : (Haikkı B.„ Mü-
nib B.,) 
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(Kabul edenler) 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan : (Halit Pa
şa), Antalya : (Ahmed Saki B., Murat B.), 
Amasya : (Esat B., Ali Rıza Ef.), Ankara : 
(Şa'kir B., îhsan B.), Ayd,n : (Tahsin B.), Or
du : (Halil B., İsmail B., Hamdi B., Faik B.), 
Erzincan : (Sabit B.), huzurum : (Cazim Ef.), 
Ertuğrul : (Ralsiım B., Ahımed B., İbrahim B., 
Halil B.), Ergani : (Kâzım Vehbi B., İhsan Ha-
>mit B., İhsan B.), Izımir : (Osmanzade Hamdi 
B., Şükrü B.), İsparta : (Hüseyin Hüsnü Ef., 
Mükerrem B.), îstanibul : İsmail Canlbulat B., 
Süleyman Sırrı B., Hamdi B.), Elâziz : (Mu: 
hiddin B., Yağcı Naci B., Mustafa B.), Urfa : 
(Ali B., Şeyh Saffet Efi), İçel : (Dr. Tevfik 
B.), İzmit : (Muıstafa B., İbrahim B., Safvet 
B., Süreyya B.), Bayezid : (Şefik B., Bunsa : 
(Mustafa Fehmi Ef, Refet B.), Burdur : (Hü
seyin Baki B.), Bozok : (Hamdi B.), Bolu : 
(Dr. Emin Cemal B.), Biga : (Mehmed B.), Te
kirdağ : (Cemil B.), To'kad : (Emin B.), Ca: 
nik : (Cavit Paşa), Cebelibereket : (İhsan B.), 
Çorum : (l&met B., Mustafa B., Münir B., Fe
rit B.), Denizli : (Kâzım B., Yusuf B.), Diyar-
belkir : (Feyzi B., Zülfi B., Mehmed B.), Rize : 
(Esat B.), Zonguldak : Yusuf Ziya B.), S'iirt : 
(Halil Hulki Ef.), Siverek : (Mahmud Ef.), 

Sivas : (alis Turgut B., Ziya B.), Saruhan : 
(Kemal B., Trabzon : (Ahmed Muhtar B., Şe
fik B., Rahmi B., Hasan B.)> Gaziantep : (Ha
fız Şahin E l , Ali Cenani B.), Kırkkilise : (Dr. 
Suat B.), Karasî : (Ali Şuuri B., Mehmed Ca
vit B., Osman Nfyiazi B., Haydar Âdil B., Meh-
ıme'd Vehbi B.), Karahisarışar'ka. : (İsmail B.), 
KarahJsariisalhip : (İzızert; UlVi B., Sadık B.), 
Kastamonu : (MeOnmted Fuat B., Hasan Fehmi 
Ef., Ali Rıza B., Ahmed Mahir Ef., Halit B.), 
Kozan : (Ali Sait B.), Konya : Eyüp Sabri B., 
Naim Haziım Ef., Mustafa Ef., Musa Kâzıım Ef., 
Mustafa Fevzi Ef.), Kırşehir : (Mahbub Ef., 
Yahya Galip B.), Kayseri : (Ahmed Hilmi B., 
Nuh Naci B., D. Halit B., Sabit B.), Gelibolu : 
(Celâl Nuri B.), Gümüşane : (Hasan Fehmi 
B., Zeki B.), Kanığın : Ziya B., Talât B., Rıfat 
B.), Kütahya : (Şeyh Seyfi Ef., Ragıp B.), 
Giresun : (Hacim Muhiddın B.), Mardin : (Ab-
dültgani B., Devriş B.), Mersin : (Besim B., Ni
yazi B.), Maraış : (Tahsin B., Abdülkadir B.), 
Malatya : (Hacı Bedir Ağa, Reşit Ağa), Men
teşe : (Esat Ef.), Muış : (Ilyas Sami B., Osman1 

Kadri B.), Niğde : (Halit B., Galip B., Ata B.), 
Van : (Hakkı B., Munib B.) 




