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KÂTÎPLEB 

BtBİNCÎ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 2,30 

REİS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

RMtS PŞ. — Ekseriyet var, celseyi açıyorum 
efendim, zaptı sabık hulâsası okunacak efendim. 

1. — İZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci Celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetinde birinci celse zevali saat ikide küşadedildi. 
Zaptı sabık kıraat olunarak isim tashihi suretiyle ta-
dilen kabul olundu. İzmir'in işgali senei devriyesi 
olmak hasebiyle işbu işgali protesto için ahalinin 
dışarıda Heyeti Muhteremeye intizar etmekte olduğu 
Müfid Efendi (Kırşehir) tarafından Meclise arz edil
mesi üzerine celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetinde ikinci celse zevali saat üçte inikadetti. 
İzmir işgalini protesto etmek üzere Miting Heyeti 

mukarreratı kıraat edildikten ve İzmir ve havalisin
de düşman tarafından ika edilen fecayı ve mezalime 
dair vâki olan beyanat kemali teessürle istima kılın
dıktan sonra protestonamenin Heyeti İcraiyeye tev
diine karar verildi. Celâl Beyin (Saruhan) İzmir 
fecayii hakkındaki nutkunun tabı ve neşri hakkında 
Erzincan Mebusu Emin Beyin takriri kabul ve Maraş 
Heyeti Merkeziyesinin telgrafı kıraat ve Niğde Me
busu Hamdi Paşanın mezuniyet hakkındaki takriri 
kabul edildi. Tetkiki mezabıt encümenlerinden mev
rut Mamuretilâziz, Mersin, İzmir, Adana, Saruhan 
ve Antalya mebuslariyle Ertuğrul Mebusu İsmet ve 
Balıkesir Mebusu Kâzım beylerin ve Karesi mebus
ları Basri Beyle Abdülgafur Efendinin mezabıtı inti-
habiyeleri tasdik ve evvelce Edirne Mebusluğunu ka
bul etmiş bulunan Kâzım Karabekir Paşanın yerine 
diğerinin intihabının Karesi'ye işarı tasvibolundu. 
Sıhhiye ve Hariciye, Şer'iye ve Evkaf encümenlerinin 

Kanunu Esasi Encümeniyle İrşat Heyeti için intihab-
ettikleri zevatın esamisi kıraat ve Kanunu Esasi En
cümeni intihabatınm bir an evvel ikmali Makamı Ri
yasetten tebliğ edildi. Mütaakıben Büyük Millet 
Meclisine Batum'dan intihabolunan üç zatın müzake-
rata iştirak etmek üzere hareket ettiklerine dair 
Kâzım Karabekir Paşanın telgrafı kıraat olunarak 
mazbatalarının vürut ve tetkikine lüzum kalmaksı
zın âzalıklarının kabul edildiği sürekli alkışlar ara
sında Makamı Riyasetten bildirildi. Badehu Büyük 
Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin Bursa mebuslarının mazur addedilmeleri hak
kında Erzincan Mebusu tarafından verilen takririn 
Heyeti İcraiyece tasvibedildiğine dair tezkeresi kı
raat olundu. Kırşehir Mebusu Rıza Beyin mezuniyeti
nin on beş gün daha temdidi hakkındaki telgrafı oku
narak ademiis'afı tekarrür etmiş ve on beş dakika 
teneffüs edilmek üzere celseye nihayet verilmiştir. 

Üçüncü Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetinde üçüncü celse saat beş buçukta içtima .ederek 
İsparta Mebusu Hüsnü Bey ve refikinin orman ka-
tiyatı hakkındaki takriri üzerine İktisat Encümenince 
tanzim edilen mazbata Heyeti İcraiyeye havale olun
du. Konya mebuslariyle Kütahya Mebusu Atalay Be
yin zahire sevkiyatı hakkındaki takrirleri üzerine 
İktisat Encümenince tanzim edilen mazbata kıraat 
edilerek kabul ve Niğde Mebusları Abidin Bey ve 
rüfekasmın memurlukla mebusluğun içtimai hakkın
daki takrirleri Kanunu Esasi Encümenine havale edil
di. Livadaki bâzı yollar ve köprüler hakkında Yozgad 
Mebusu Rıza Beyin takriri Nafıa Vekâletine, orman 
katiyatmdan kasabalar ahalisinin de müstefid olma
sına dair diğer takriri İktisat Encümenine havale 
edildi. Adliye Encümeninin, encümen Riyasetiyle Ka
nunu Esasi Encümenine intihabeyledikleri zevatın 
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esamisini müşir mazbataları kıraat ve Konya Mebusu 
Arif Beyle refikinin mebusların harcırahı hakkındaki 
takriri Heyeti İdareye ve Meclis îdare intihabatma 
dair Kütahya Mebusu Cemil Beyin birinci takriri Da
hiliye Encümenine ve haymenişin kabaile ait ikinci 
takriri Dahiliye ve Muaveneti içtimaiye encümenlerine 
havale kılındı. Mütaakıben Pazar günü encümenlerde 
çalışılmak üzere Pazartesi günü saat altıda içtimai 
umumi olacağı ve ruznamenin zaptı sabık hulâsası 
ile evrakı varide ve encümenlerden vürut edeeek me-
zabıttan ibaret bulunduğu Makamı Riyasetten bitteb-
liğ saat altıyı çeyrek geçerek celseye nihayet verildi. 

RiEÎS Pş. — Zabıt hakkında bir mütalâa var 
mı? (Kabul sesleri) 

HAHKI PŞ . (Niğde) — Niğde Mebusu Ham-
di Paşa "yazılmış, Hakkı Paşa olacak. 

p î t S P§. _ Tashih ettik efendim. 
Vürude'dien bâzı telgraflar var. 

• 2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Dersim mebusluklarına Diyab ve Musta
fa ağalarla Tevfik, Mustafa ve Ramiz beylerin 
intihabolunduklarına dair Dersim mutasarrıflı
ğının telgrafı 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Eseri muvaffakiyeti devletleriyle ilcaatı za

mana göre efkârı muhitiye nüvazişkârane ele 
alınarak Büyük Millet Meclisi için icra ettirilen 
intihabatta rüesayı âşairşen Diyab Ağa 49, Mus
tafa Ağa 41, Mahkeme Başkâtibi Tevfik Efendi 
39 ve Ankara'da bulunan Yüzbaşı Mustafa 
efendi 37 ve 'Kolağası Ramiz Efendi 33 rey ile 
haizi ekseriyet olarak intihabeidildiği, Yüzbaşı 
Mustafa Efendi orada olup diğerlerinin de gön
derilmek. üzere bulunduğu. 

12 Mayı's 1336 
'Mutasarrıf 

'Doğan 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1, — hâzistan Mebusu Necati Efendinin, Mu
durnu havalisindeki isyanın tenkil edildiğine dair 
telgrafı. 

Nallıhan 
k Ankara Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Şimdi muvaisalat ettim, vesait bulduğum tak- I 

dirde hemen 'Mudurnu'ya hareket edeceğim, is
yanın tenkil edildiğini tebşir eder ve sadık aha- ! 
linin Büyük Millet Meclisine hürmetlerini takdi- \ 
me vesile olduğu ve daha ileride hattâ Erenköyü j 
sırtlarından İnayeti Bâriye sığınarak size tebşir ı 
telgrafları keşide edeceğimi 'kaviyen temin eyle- i 
rim efendim. 5 Mayıs 1336 - | 

Lâzistan j 
Necati j 

REÎS Pş. — Efendim. Necati Efendi arkada- j 
şımız bir vazifei mahsusa ile gönderiliyor ve yol- ' 

da !bu telgrafı veriyor. Arzu buyurursanız 'bun--
'dan tsionra bir celsei hafiye yapalım. !Bu hususta 
itayı malûmat ederim. (Çok 'güzel, muvafık 
Besleri) 

2. — Karahisarı Sahib Mebusu Halil Hilmi 
Efendinizi, mezuniyetinin temdidine dair telgrafı 

Ankara Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti öelilesine 

Riyaseti Celilelerinden istihsali mezuniyeti 
müstelzim mazeretin ademizevaline binaen on 
heş gün daha temdidi müsterhamdır, ferman. 

17M:ayısl336 
Karahisar 

Halil Hilmi 
(Olamaz sadaları) 
REPÎK ŞEVKET B. (/Saruhan) — Ailesi yal

nız ve hasta'dır. Bilhassa bendeniz rica ederim. 

EMİN B. (IBursa) — îstifa etsin. 

REİS Pş. — Ka'bul buyurur musunuz efen
dim? (Hayır hayır ısesleri) 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
buyurursanız izahat vereyim Paşa Hazretleri. 
Hakikaten ailesi hastadır. Mümkün olursa... 
(Olamaz hayır hayır sadaları, gürültüler) Ailesi 
oraya gidecek, tabiî yetişemiyeceb (Gürültüler) 

REtS Pş. — Müsaade edin reye koyacağım, 
kabul edenler. ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Ekseriyet yok, kabul olunmadı efendim. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Bu 
vesile ile mezuniyet istiyen arkadaşlarımızın ha
zan fevkalâde mühim sebepleri oluyor. Biz bunu 
takdir edecek 'bir mevkide değiliz. Çünkü esbabı 
mueibesi dermeyan edilmiyor. Divanı Riyaset, 
hakikaten kendisinin bir mezuniyet almasına lü
zum görürse, Meclise tevdi eder ve biz tabiî le
hinde karar veririz. Hayır diyoruz : öyle sebep
ler olabilir ki, ne hayirm mânası vardır, ne eve-
tin mânası vardır. Divanı Riyaset tetkikte bu
lunur. 

REÎS Pş. — Efendim, es'balbı katîye ve haki
kiye bulunsa idi Divanı Riyaset lâzımıgelen malû-
matı verir ve Heyeti Umumiyenin müsaadesini 
istirham. ederdi. Buna dair bir şeyimiz yok. 
(Karar verildi sesleri) 

ALI ŞÜKRÜ B. ('Trabzon) 
alâkadar olsun. 

Divanı Riyaset 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Usulü müza
kereye dair... Mezuniyete, mütaallik müracaatler 
evvelâ Divanı Riyasete gelir, Divanı 'Riyaset tet
kik ve teteb'bü eder, lâzımgelirse tahkikatta bu
lunur, muvafık görürse kararını Heyeti Umumi-
yeye tebliğ eder, usul böyledir. 

3. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, Biga Mu-
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tasarrıfhğına tâyininden dolayı mezun addedil-
mekliğine dair telgrafı 

Ankara Meclisi Kebiri Millî Riyasetine 
Saruhan livasmca tevkil edildiğim Meclisi 

Kebiri Millî âzalığma müttehiyi hareket iken 
ilcaatı hal ve mevki hasebiyle uhdei âciziye tev
cih edilen Biga Mutasarrıflığını biliztirar kabul 
ile Biga'ya muvasalat ve umuru mevduama müba
şeret eylediğim cihetle Heyeti Celilece mezun 
addedilmekliğime ve neticei kararın lütfen emir 
ve işarına müsaadei miahsusaları mâruzdur efen
dim. 

13 Mayıs 1336 
Saruhan Mebusu Biga Mutasarrıfı 

Miralay 
Âvni 

(Telgrafın kıraatini mütaakıp : Hay hay bilâ 
müddet mezun sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Memuri
yetin mebuslukla sureti alâkası hakkında bir ka
rar verilecektir. O karara talikan mezun adde
dilmesi... 

REÎS Pş. — O karara talikan mezun addedi
yoruz. 

4. — Dersim mebusluklarına Diyab ve Mus
tafa ağalarla Tevfik, Mustafa ve Ramiz Beylerin 
intihabolunduklarına dair Elâziz valiliğinin tel
grafı 

Ankara Büyük Millet Meclisi Umuru Dahiliye 
Vekâletine 

Dersim sancağmca Büyük Millet Meclisi âza-
lığı için icra kılman intihapta Ferha'duşağı Aşi
reti Reisi Diyab Ağa, Abbasuşağı rüesasından 
ve mahkeme âzasından Mustafa Ağa ve mahke
me Başkâtibi Tevfik ve Yüzbaşı Mustafa Bey
efendilerle Kolağası Ramiz Beyin ihrazı ekseri
yet ettikleri Dersim Mutasarrıflığının işari üze
rine mâruzdur. 

17 Mayıs sene 1336 
Elâziz Vali Vekili 

Vehbi 

KÂTÎP HAYDAR B. — Evvelce okuduğum 
telgrafın aynıdır. Dersim intihabının neticesini 
bildiriyor. 

REÎS Pş. — Efendim encümenlerden gelen 
encümen intihabatma dair mazbatalar var. 

5. — trşat Encümenine Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Beyin intihabedildiğine dair Hariciye En
cümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Eneümenimizce trşat Encümeni âzalığma in-

tihabolunan Ziya Hurşid Beyden maada bir aza
nın daha intihabı ]âzımgelmekle mezkûr âzalığa 
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin intihabedil-
diği mâruzdur, 16 Mayıs sene 1336 

6. — Kanunu Esasi Encümenine Kırşehir Me
busu Müfid ve Amasya Mebusu Rıza efendilerin 
intihabolunduklarına dair Şer'iye ve Evkaf En
cümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Kanunu Esasi Encümenine Kırşehir âza^m-

aan Müfid ve Amasya azalarından Rıza efendile
rin intihabedildikleri berayi malûmat arz olunur 
efendim. 

16 Mayıs sene 1336 

7. — Kanunu Esasi Encümenine Bursa Mebu
su Muhiddin Baha ve Sivas Mebusu Rasim Beyle
rin intihabolunduklarına dair Maarif Encümeni 
mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunu Esasi Encümeni için Maarif Encüme

nince yapılan intihapta Muhiddin Baha- Bey 
(Bursa) ve Rasim Bey (Sivas) ekseriyetle kazan
mışlardır. 17 Mayıs 1336 

8. — trşat Encümeni Riyasetine izmir Mebusu 
Yunus Nadi, Mazbata Muharrirliğine Trabzon 
Mebusu Ali Şükrü ve Kâtipliğe Bursa Mebusu 
Muhiddin Baha Beylerin intihabolunduklarına 
dair encümen mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
trşat Encümeni Riyasetine Yunus Nadi, Maz

bata Muharrirliğine Ali Şükrü, Kâtipliğine Mu
hiddin Baha Beylerin intihabedildiği arz olunur. 

16 Mayıs 1336 

9. — Kanunu Esasi Encümenine Eskişehir 
Mebusu Abdullah Azmi ve Manisa Mebusu Refik 
Şevket Beylerin intihabolunduklarına dair Nafıa 
Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Nafıa Encümeni âzası adeden pek mahdut 

miktarda olup içimizde hukuk mütehassısları da 
bulunmadığından Kanunu Esasi Encümeni için 
diğer encümenlerdeki rüfekadan Abdullah Azmi 
ve Refik Şevket Beyefendilerin intihabı münasip 
görülmekle Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kı
lındı. 17 Mayıs 1336 

10. — trşat Encümenine Saruhan Mebusu Re-
şid ve Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beylerin 
intihabolunduklarına dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
trşat Encümenine Müdafaai Milliye Encüme

ni âzasından Saruhan Mebusu Reşid.Bey ile Di
yarbekir Mebusu Hacı Şükrü Bey tâyin edilmiş 
ve kendilerine tebligat ifa kılınmış olduğu mâ
ruzdur. 

11. — Fevzi Paşanın Kozan Mebusluğunu ter
cih ettiğine dair takriri. 
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KÂTİP HAYDAR B. (Kütahya) — Harbiye 

Nazırı sabıkı .Fevzi Paşa Hazretleri (Feke) den 
de intihabedildiği için hangisini tercih edeceği 
müşarünileyhten istifsar edilmiş, kendileri Fe-
keyi tercih buyurmuşlardır, binaenaleyh, Geb
ze'ye yeniden intihap icrası için tebligat icra 
edilecektir. 

12. — İrşat Encümenine Kastamonu Mebusu 
Sabrı Beyin intihabolunduğuna dair Nafıa En
cümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Sabri B. (Kastamonu) 

Nafıa Encümeni âzası haddi nisapta olma
dığından irşat Encümeni için Heyetimizden ba
lâda ismi muharrer bir zatın tefriki münasip gö
rülmekle İrşat Encümenine kabul için Heyeti 
Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

17 Mayıs 1336 

KÂTÎP HAYDAR B. — Yalnız bir âza in-
tihabetmişler. (Muvafık, sesleri). 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Encümen da
imî olmadığı için diğer encümenlerden de inti-
habedebilir ve usule muvafıktır, efendim. 

REÎS Pş. — Evet... Muvafık mı efendim? 
(Muvafıktır, sadaları). 

Efendim, (Olti) mebuslarının intihap maz
bataları var. 

13. — Oltu mebusluklarına Yasin ve Rüstenı 
beylerin intihabolunduklarına dair Olti Hükü
meti Şûra Heyetinin tezkeresi 

Derseadette Meclisi Mçbusan Riyasetti Celilesine 
Atufetli efendim, hazretleri; 
Devleti âliyei Osmaniye ile Düveli itilâf^e 

arasında akdedilen mütareke ahkâmına mebni 
idarei Hükümetle büyük ordunun çekilmesi üze
rine sahipsiz ve hamisiz kalan vatan ve namusu
nu kurtarmak için istihkarı hayat eden Elviyei 
Selâse müslümanları bütün mahrumiyet ve yok-
suzlukları iktiham ederek alâkaderilimkân mev
cudiyet göstermiş ve bilhassa Olti Sancağı
nın bu baptaki fedakârlığına binaen memleke
te ermeni şöyle dursun bir ecnebi bile ayağını 
basamamıştır. (Alkışlar ve teessürler). Ecnebi 
parmağiyle bir siyaset neticesi dağılan Kars Şû-
rayi îslâmiyesiıden sonra Olti Hükümeti olduk
ça resmî ve bilfiil memleketi idare ettiğini ve 
(Olti'nin) Elviyei Selâse merkezi idaresi olduğu
nu ilân ederek Ermeni idaresine düşen zavallı 
Kars ve Ardahan'la yerli müslümanları elinde 
bulunan Batum, Şavşat, Ardanuç, Artvin, Ağba-
ba, Zarşad, Şüregil, Çıldır, Kağızman, Sancak 
kazalarını elyevm idare etmekte olan Şûra he
yetleriyle icabeden muhaberat yapılarak lâzımge-
len evamir ve talimat verilmekte bulunmuş ise 
de kırk iki senelik medit ve ezici bir esareti 
mutlaka altından kurtulan Elviyei Selâse müs

lümanları artık ne yapacaklarını şaşırarak 
acınacak bir hale gelmişlerdir. Devleti âliyei 
Osmaniyenin yakında sulh konferansına çağı
rılacağı ceraidi resmiyelerde işaa olunduğuna 
binaen bivaye kalan zavallı memleketimiz mu
kadderatının da himematı devletleri sayesinde 
Türkün ve Türklüğün arzusu dâhilinde bir ne-
ticei hazneye iktiran edeceğini bildiğimiz için 
seksen bin müslümanm vekili resmisi sıfatiyle 
armağan olarak (iki Türk) murahhası izam ey
ledik, kırk iki seneden beri matemli Elviyei Se
lâse Türklerinin şeriri saltanat ve hilâfeti uz-
maya karşı olan lâyetezelzel merbutiyetlerini 
arz edeceklerdir. Zavallı Elviyei selâse müslü-
manlarmm eşkirizi teessür ve tahassürlerini din
dirmek için Türk yatağı olan Elviyei Selâsemi-
zin de camiai saltanatı seniyeye lütfen ithalini 
himematı atûfilerinden niyaz eyleriz olbapta 
emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

11 Mart sene 1336 
Elviyei Selâse'den Olti Hükümeti Âza Âza 

Şûra Heyeti Reisi 
Yusuf Ziya Ramiz İzzet 

Âza Âza Şûra Kâtibi Umumisi 
Bahri Ahmed Naci 

întihapname 
Bizler Elviyei Selâsenin merkezi idare ve fa

aliyeti olup yetmiş sekiz bin nüfusu islâmiyeyi 
havi Olti Sancağının müntehibi sanileri bulun
duğumuz cihetle olbaptaki nispeti kanuniye ve 
idarei âdilei meşrutaya binaen ekseriyeti âra ile 
Tahir Beyzade Yasin Beyi mebus intihabeyle-
dik. 

İnikadı iradei seniyei cenabı tacidarı âzami
ye iktiran eden Türkiye Meclisi Âlii teşriîyesi-
nin âzayi asliyesi meyanma kayıt ve kabul bu-
yurulması niyaz ve istirhamatımız cümlesinden-
dir. 

Din, ırk, lisan, ananatı milliyei müslime ve 
teselsülâtı tarihiyenin esasatı malûmesi itibariyle 
camiai saltanatı Osmaniye ve Hevzei makamı 
muallâyi hazreti hilâfetpenahiden iken doksan 
üç Osmanlı ve Rusya harbi meşmunda gaddar 
ve haksız bir kuvvete istinaden tazminat muka
bili gasbolunan aziz memleketimiz. Birestlitovsk 
muahedesinde Rusya tarafından Devleti âliyei 
Osmaniyeye reşnien ve ahden iade ve bu) haki
ki meşruumuz teslim ve tasdik edilerek bütün 
cihana ilân ve tebliğ olunduğu halde üç yüz 
otuz dört senesi Teşrinisanisi zariında kabul edi
len mütarekei umumiyede istirdadedilen bu 
hakkı millî ve mukaddesimiz her nasılsa yine 
elimizden gasbedildi ise de milletten doğan me
tin ve lâyetezelzel bir azim ve imanı millî kuv-
vot ve sebatımız sayesinde mukadderatı milliye 
ve idariyemizi bir seneden beri kendi elimizle 
idare etmekteyiz. 

Anavatan'a olan irtibatı kavimizi teyit ve 
takviyeye matuf ve idarei meşrutaya tevfikan 
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hukuku milliyemizin halelden vikaye ve tedvir 
ve temşiyetini nâtık nüshateyn olarak işbu ve
kâlet ve intihapnamemiz miri mumaileyhe ita 
kılındı. 11 Mart 133 G 
Oltu sancağının Lisbik nahiyesi Bu dahi 

Müntahibisani 
Mehmed Kâmil İsmail Hakkı 

Bu dahi Nik kazasına merbuf Ayadir 
nahiyesi müntahibisanisi 

Molla Horum Receb 
Bu dahi Bu dahi 
Rüstem Veysel 

Pertek kazasının Kusur Bu dahi 
nahiyesi müntahibisanisi Süleyman 

Yakub 
Bu dahi Tavusgert kazasının Penasger 

Hafız nahiyesi müntahilbisanisi 
Abdülmecid 

Bu dahi Tavusgert nahiyesi münta-
Hafız Polat hibisanisi 

Maksud 
Oltu kasabası münta Akçakale nalhiyesinin 

hibisanisi Kaskanlı aşireti münta-
Süleyman hibisanisi 

Hamza Asker 
Bu dahi Köle kazasının Simkob nahiyesi 

Receb müntahibisanisi 
Receb 

Oltu Şûra Hükümetinin dokson dokuz numa
ralı olbaptaki emri mucibince icra kılman işbu 
intihabatın usulüne muvafık olarak yapıldığını 
tasdik eyleriz. 

11 Mart 1336 
Belediye Reisi Âza Âza 

Hüseyin Şamil Şevket 
Âza 

Mehmed 
Oltu Belediye Heyeti tarafından tasdik olu

nan işbu intihapname Şûra Heyeti tarafından 
dahi tasdik kılınmıştır. 

11 Mart 1336 
O'ltu sancağı Şûra Hü- Heyetten Hâkimüşşeri 

kümeti Heyeti Reisi Yakub 
Yusuf Ziya 

Âza Şûra Kâtibi Umumisi 
Ramız 

Âza Âza 
Bahrî İzzet 

(Kıraati mütaakıp alkışlar) 
REİS Pş. -*- «Hamdullah Subhi Beye hita

ben» Söz istemiştiniz, buyurun. 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Har

bi Umumi iptidasında ordularımız Oltu'ya gir
diği vakit eşraftan 'bir zat Rus istilâsından beri 
sandığının içinde sakladığı bir Osmanlı Bay
rağını ortaya çıkarmış, onu birkaç defa yüzü
ne, gözüne sürdükten, öptükten sonra onunla 
dışarı çıkmış ve bir cemmi gafiri arkasına top-
lıyarak ordumuzu istikbal etmiş idi. Harbin 

muhtelif cilveleri oldu, talihsiz günlerimiz oldu; 
ordularımız tekrar oradan çekildiler ve tekrar 
Rusya'nın inhilalinden sonra içeri girdiler, bu 
kardeşlerimizle birleştiler. Burada (Birestli-
tovsk) Muahedeyi mevzııubahsedilerek, bu top
rakların bizle birleşme]? hakkı tasdik edildiği 
yadediliyor, Meclis İstanbul'da toplandığı va
kit Elviyei Selâse'yi düşünmüş, orada halkın 
arayı umumiyesinden çıkan karar nazarı dik
kate almış ve bu kararın infaz edilmesi husu
sunda da gayet kuvvetli bir temenni serd et
mişti, şimdi İliz en 'bedbaht günlerimiz içinde 
mesut ve canlı bir ha'ber almış olduk. Bize kırk 
sene evvel kendimizden ayrılmış olan Oltu'dan 
bir selâm yolladılar. Selâmların en mübeşşiri, 
en azizi ve. en zihayatını bize yolladılar. Ara
mızda ıneveudolan emel birliğini tahtım eden 
bir hareket vücuda getirdiler. Eğer İstanbul 
adamları, İstanbul'un hainleri bizi dağıtmakta, 
milletin bu Mecliste tecelli eden emeline karşı 
suikastta muvaffak olsalardı oradaki kardeş
lerimizle bizim birleşmemiz mümkün olaibile-
cek mi idi? İstanbul Hükümeti ki en zelilâne 
bir m ut av atı bugün kabul ve infaz etmeye ça
lışıyor. Bu kardeşlerimizi kabul etmiyecek ve 
onlarla hiz birleşemiyecektik. Halbuki Anadolu 
dâhilinde vücuda getirdiğimiz mütecellit hare
ketin ilk büyük muvaffakiyeti olmak üzere biz
den ayrı düşmüş 'bir vatanın bizimle birleşme
sine şahidoluyoruz. (Alkışlar) Bunun arkasın
dan diğer kardeşlerimiz gelcek. Harbi Umumi 
arasında uğradığımız felâketlere mukalbil saa
detler de elde ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimiz 
ihrazı istiklâl etti. Kendi hasma «bir Hükümet 
kurdu. Bundan on, on beş gün kadar evveldi, 
Meclisimizde diğer bir müjde haberi aldık, Şi
mal'de Orenburg etrafında on milyonluk bir İs
lâm ve Türk Hükümetinin teessüsünü öğren
mekle nıesudolduk. Şimdi yeniden bir kısım 
kardeşlerimizin dilleriyle, dinleriyle, emelleriyle, 
bizden ayrılmaz bir kısım Türklerin Meclisimize 
bir mebus yolladıklarını görüyoruz. Biz kendi
lerini buraya kabul etmekle mesuduz. Bin acı
mıza mukabil bize en derin mân asiyle derin bir 
teselli getiren bu haberi saadeti almakla mübeş-
şer oluyoruz. Kendilerini ve kendimizi tebrik 
ederiz ve Cenabı*-Hakka karşı temenniyatımızı 
serd ederek 'deriz ki; bu gibi iyi haberler birbi
rini takibetsin, diğer kardeşlerimizin de hize 
geldiklerini ve bizimle 'birleştiklerini görmekle 
mesudolahm. Teklif ediyorum; Millet Meclisi 
muhterem arkadaşımızın elini kendi Reisinin 
eliyle sıksın, onu taziz ve takdis etsin. Oltu'ya 
tebriklerini ve kendi kardeş selâmını yollasın. Bu 
birleşmeden dolayı duyduğu derin saadeti oraya 
tebliğ etsin. (Hay hay «adaları ve alkışlar) 

•REİS Pş. — Bu teklifi reye koyuyorum. Ka
bul buyuruluyor mu: (Hay hay sadaları) 

(Oltu Me'busu Yasin Bey süreıkli ve şiddetli 
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alkışlar arasında kürsü hitabete gelerek Reis 
Paşa ile musafaha ettiler.) 

YASIN B. (Oltu) — Muhterem efendiler; 
kırk iki sene Rusya içerisinde kaldığımız için 
lisanım o kadar Türkçe yoktur. Size arz ede
yim, ne fikirde olduğunu Elviyei iSelâse'nin yani 
affımzı istirham ederim. (Esteğf irullah, sesleri) 
Kendi lisanımea ufak bir şey yazmışım, kendi 
lisanımdan okuyayım. (Hay hay, sesleri) 

Muhterem mebuslar; 
Elviyei Selâse kırk iki senelik esaret günle

rinin acıları, yaraları, altında bile, Rusya istib
d a d ı Ermeni, Rum, Gürcü jandarmaları ve bü
tün memurlarının tazyiki altında bile büyük 
Türk Hükümetine karşı ezelî merbutiyetten hiç
bir şey kaybettiği yoktu. (Alkışlar) Rusya /ar
lığı yıkıldıktan sonra Elviyei selâse bilhassa 
Oltu 'sancağı, 'memleketi kurtarmak ve ahalisini 
imhadan muhafaza etmek için Osmanlı ordusu 
gelinceye kadar her türlü fedakârlıkla keı.di 
kendini idare etti. Şanlı Osmanlı ordusu geldi
ğinde milletin üzerine nur doğmuş gibi oldu. 
Ne yapacağını şaşırdı. Her tarafta çiftlerle öküz
ler, koçlar kurban kesildi. Osmanlı askerinin 
ayak bastığı yerden hayvanının tırnağının al
tından avuçlarla toprağı şeker gibi yiyordu. 
îşte onu anlatmaya lisanım dönmüyor. Minare
lerde ezan okuyan hoca taşlanırken şimdi ezan 
sesi işitiliyor. Camilerde şanlı albayrak asıldı, 
salâtü selâm verildi. Kasabalarda, sokaklarda 
başı şapkalılardan geçilmiyorken bütün al fesli 
doldu. Sokaklarda; «Drasti» veyahut, «Yarılos» 
işitiliyorken şimdi her yerde biri diğerine selâm 
veryor. (Alkışlar) Şehirler dâhilinde çan nesin
den kulaklarımız sağır olurken her taraftan gü
zel ezan sesi işitildi. Her gün. her vakit canın
dan, malından korkuyorken herkes emin olup 
rahat yatıyordu. Geçirdiğimiz bu saf alı günler 
maatteessüf tam bir sene devam etmedi. Müta
reke üzerine ordumuz asker, hududa çekilmek 
mecburiyetinde kaldı. Ordu çekiliyorken Elviyei 
Selâse ahalisi bütün karalar giyindi, yas çekme
ğe başladı, gözlerinden kanlı yaşlar akıyordu.. 
Evet fakat miller yas çekmekle, siyah giymekle 
gerek hayatıun ve gerek memleketinin kurtula-
mıyacağmı iyi biliyordu. Elviyei Selâs j ahali
si esaret ve zulüm gördüğünden bir daha esir 
olmamak için Elviyei Selâse «Cenubu - Gaibi, 
Kafkas Hükümeti», namında ve merkezi Kars 
olarak bir hükümet tesis etti. Evet merkezi Kars 
olarak bu hükümeti İngilizler kahbece işgal edip 
bâzı adamları tevkif edip Malta'ya gönderdi. 
(Kahrolsun, sadaları) Karsî işgal etti ve K'crs 
ve civar köyleri Ermenilere teslim ettiler. Di
ğer kazalar, merkezî Oltu olarak bir hükümet 
teşkil edip hayatını ve hukukunu muhafaza için 
bütün mevcudiyetleriyle çalışıyordu. İngilizle
rin altın parasına aldanmıyarak kuvvetinden, I 
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makineli tüfeklerinden, toplarından, kuvvetlerin
den korkmıyarak memleketlerini terk 'etmemişler
dir ve etmezler de. (Bravo... Alkışlar) Her ne ka
dar Ermeniler, Rumlar, Gürcüler münferiden ve 
bilâhara müttefikan taarruzda bulundularsa da 
millet ahdü peyman etmiş olduğundan muvaffak 
olamadılar ve olamıyacaklardır. (Alkışlar) Aha-

«li yalnız Osmanlı Hükümetinden başka kimseye 
memleketini vermiyeceğini söylüyor ve hiç kim
seye esir olmamak için son derece faaliyetle 
müdafaa edip esir olmuyor. Oltu tarafında cep
helerde öyle zaman olmuştu ki, cephede bulunan 
her neferin elinde on, ancak on bir tane fişek 
kaldığı halde bile azminden dönmemiş ve cep
heyi terketmemiştir. Değil bu milletlere karşı, 
büyük ecnebi kuvvetlerine bile karşı mevcudi
yet gösterdi ve göstermektedirler ve kimseyi 
memleket içerisine bırakmamıştır. Ve iki sene
den beri Elviyei Selâse kendi kendini idare et
mektedir. Evet bütün Elviyei Selâse ahalisinin 
âmâli şanlı Osmanlı bayrağının altında yaşamak
tır ve bunun a'ksinde âmâli olan hiçbir fert 
yoktur. Bununla beraber emin olunuz Elviyei 
Selâse dünyanın her türlü hâdisesine karşı Tür
kün saadet ve felâketine iştiraki en büyük ve 
hayati vazifelerinden birisi tanıyor. (Alkışlar) 

Evet muhterem efendiler! Elviyei Selâse bil
hassa Oltu sancağı her ne kadar kendi kendini 
idare ediyorsa da istikbalini ve hayatını büyük 
kardeşi olan Türkiye 'nin istiklâl ve saadetinde 
bulan ve ona bütün mevcudiyetiyle çalışmayı va
zife bilen Elviyei Selâse 'nin hir mebusu sıf atiyle 
ve Iküçü'k kardeşiniz olarak refakatinize kabul 
olunduğundan bütün Elviyei Selâse ve bilhassa 
Oltu sancağı namına teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

MİRALAY REFET B. (İzmir) — Allahm 
azameti tecelli ediyor ve Allahm kelâmı yerini 
huluyor. Bu levha bize zalimlerin akıbetlerini 
(ne olduğunu görünüz...) mealinde vâki olan 
hitabı izzeti tecelli ettirdi. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Ne şeref.... 
REFET B. (Devamla) _ Zalimlerin akıbe

ti bundan elli sene evvelisi mahza süngüleri 
daha çok, kılmçları daha fazla ve zulmü daha 
akur olduğu için bizden birkaç para taz
minat bedeli mukabilinde cebren alman sek
sen bin müslüman bugün kırılan Rus istibdadı 
arasında, bize koştu ve bize mebusunu gönder
di. Başka bir şey değil efendiler. Alla
hm inayetini, Allahm azametini ve işte biz 
bugün hakikaten emri ilâhinin tecellisini gör
dük ve görüyoruz. Zalimlerin âkibeti neye va
rıyor? Bundan elli sene evvelisi bizi ezen, bizi 
mahvetmek istiyen Ruslar da, Rus boyunduru
ğu da kırıldı. Bundan evvel bizden zorla ayrı
lan müslümanlar bugün doğrudan doğruya ken
di mebuslarını göndermekle tekrar vahdeti, bir-
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ligi temin ve tekrar buraya iltihak ettiklerini 
alenen söylediler. Benden evvel buraya çıkan ve 
benim bu Mecliste haiz olduğum hakkı, vekâ
leti milliye hakkını tamamen haiz olan arkada
şım hoş geldi, safa geldi ve bize selâmlar, saa
detler getirdi. Bize okunan mazbatasında ora
daki müslümanlarm mahviyetkâr bir lisan ile 
bize armağan olarak iki mebus gönderdikleri ş 
yazılıyor. Hayır efendiler, onlar bize armağan 
olarak iki mebus göndermekle iktifa etmiyor
lar, onlar bize seksen bin müslüman kardeş ve 
onların yaşadığı bir kıta, bir arazi ve bir kale 
veriyorlar. Orada Şark'tan beliren tehlikenin 
karşısında burada bulunan bizler bir kale, bir 
ileri karakol görüyoruz ve onlar orada düşma
nın ilk sademesine karşı göğüslerini germişler 
bizi bekliyorlar ve doğrudan doğruya bu bir ka
lan Osmanlı toprağını, müslüman yurdunu, Türk 
yurdunu bekliyorlar. Fakat, efendiler, onlar o 
vazifeyi yaparken bizim başka bir vazifemiz yok 
mu acaba? 

Onların mebuslarını aramıza aldığımız za
man bize düşen bir vazife yok mu? Yalnız on
ları 30 - 40 seneden beri esir oldukları halde na
musu dinilerini, namusu millilerini muhafaza 
eden ve aynı zamanda bugün bize bir kale teşkil 
eden onları, buraya mebuslarını kabul ettiği
miz zaman selâmlamaktan başka ' bize düşen 
yeni bir vazife yok mu? Acaba onları orada 
yalnız mı bırakacğız, onlara elimizi uzatmıya-
cak mıyız ve onlar bizden bunu istemek hakkı
nı haiz değil midirler? Onları selâmladık ve ka
bul ettik. Onlara selâm gönderiyoruz. Fakat 
acaba o selâm kâfi mi? Acaba onlara demiye-
lim mi ki; ey müslümanlar! Siz bize kale oldu
nuz, bizi dinlediniz ve hâlâ dinliyorsunuz, ora
da islâm ve Türk kanı döküyorsunuz ve biz 
burada hiç olmazsa bir ileri karakolumuz var, 
diye rahat rahat şimdiye kadar bulunduk, fa
kat artık bundan sonra o ileri karakolun arka
sında biz sizin bir kısmı küllininiz. Bunu diye
lim mi? (Hay hay, sesleri). Efendiler : Azameti 
ilâhiyenin tecellisi esnasında gözümün önünde 
başka bir levha daha var, başka bir levha daha 
tecelli ediyor, elli sene evvelki bir manzara... 
Kars kalesi, düşen bir kale, yıkılan burçlar, te
kerlekleri kırılmış toplar, kırılmış süngüler,4 

ağlayan askerler ve esir olan bir kumandan; 
zavallı halk hücum eden insanların önünde ne 
yapacaklarını bilmiyorlar, ihtiyar nineler ço
cuklarını düşünüyorlar, ihtiyar babalar, ak sa-
kallariyle ağlıyor ve bugün olduğu gibi Şark'-

taki ebedi düşmanımız Ermeniler Ruslarla be
raber kanlı süngülerle beraber yürüyor, hücum 
ediyor. İhtimal ki, mebus çıkan bu delikanlı o 
zaman belki hiç yoktu, belki onun annesi o za
man göz yaşları dökerken bir Osmanlı bayra
ğını, o zaman hakikaten mahcup yaşıyan Os
manlı bayrağını sakladı ve belki bugün Osmanlı 
bayrağı, demin Hamdullah Subhi Bey kardeşi
min dediği gibi eski bir namusu millinin son 
hâtırası olarak tecelli etti. Fakat bugün yine 
o Kars kalesi orada henüz daha düşmanın elin
de, yalnız Kuşlar yok. İngilizlerin eliyle o ebedi 
düşmanımız Ermenilerin Hükümetine merkez 
yapılmış ve oradaki islâmlar yine aynı halde 
sernigûn ağlıyorlar, inliyorlar, sızlıyorlar, öl
dürülüyorlar, ve Osmanlı bayrağı henüz ve hâlâ 
saklı duruyor. Acaba bunlara karşı bizim bir 
vazifemiz yok mu? Acaba yalnız selâm mı gön
dereceğiz, efendiler? Yoksa oradaki kumandan 
artık emir almasın mı, artık yardım, bize dü
şen yardım yapılmasın mı? (Hay hay, farzdır, 
sadaları) Efendiler bugün bir Aydın cephesi, 
bir Kilikya cephesi bugün bir vatan cephesi 
vardır. Orası da bizim vatanımızın bir cephesi
dir. (Alkışlar). Ben öyle diyorum, biz bugün 
onlara selâm göndermiyelim, onlara açık ümit 
gönderelim ve diyelim ki : Artık siz, biz yoktur, 
siz Dizimsiniz, biz de sizin. Siz oradaj çalışın ve 
biz de sizin için bugün çalışıyoruz ve artık bu 
günden sonra açık söyliyelim ve geliyoruz, di
yelim, rica ederim efendiler. (Hay hay, sesleri) 
(Alkışlar). 

NECATİ B. (Erzurum) — Bendenizden ev
vel kürsüye gelen efendiler, Meclisi Muhtere
min hissiyatına tercüman oldular. Bendeniz bu 
hususta bir şey söylemiyeceğim, yalnız Meclisi 
Âlinize bir teklifte bulunacağım, pek elemli 
günlerde Oltu Sancağının idaresini deruhde eden 
büyük bir ailenin büyük bir reisi vardır ve bu 
günde orada Hükümet reisidir. Mademki bu
gün mebuslarını alkışlarla kabul ettik ve orası 
şüphesiz hukukan olduğu gibi fiilen de bugün 
vatanımızın bir cüzüdür. Ziya Bey namında 
olan bu zatm oraya Meclisi Âli tarafından mu
tasarrıf tâyin edilmesini teklif ediyorum. (Hay 
hay, sadaları). 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Asker 
sevk etmeli. 

REİS Pş. — Necati Beyin, mutasarrıf tâyin 
teklifini kabul buyuruyor musunuz? (Hay hay, 
sesleri) Pek iyi efendim, yirmi dakika teneffüs
ten sonra hafi bir celse yapalım. 

İkinci Gelse Hafidir 



KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 4 

REÎS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

REÎS Pş. — Ekseriyet var. Celseyi açıyorum. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
±% — İstanbul Mebusu Dr, Adnan ve Erzurum 

Mebusu Hüseyin Avni beylerin, İstanbul'un iş
galini mütaakıp akdedilen mukavelâtın keenlem-
yekün addine dair teklifUri ile Karahisan Sahib 
Mebusu Hulusi Beyle arkadaşlarının, İstanbul 
Hükümetinin ittihaz ettiği ve edeceği her türlü 
taahhüdat ve mukarreratm kabul edilmiyeceğine 
dair takriri ve Adliye ve Hariciye encümenleri 
mazbataları (2/5, 2/6) 

REİS Pş. — Efendim îstanbulca ittihaz olu
nacak mukarrerat ve uhudun ikeenletrıyelkü'n ad
dolunması için kanun lâyihası Heyeti İcraiyeye 
havale edilmiş idi. Müsaade ederseniz Heyeti lc-
raiyenin noktai nazarını Celâleddin Arif Bey
efendi izah edeceklerdir. 

ADLÎYE VEiKÎLÎ CELÂÜEDDİN ARİF B. 
(Erzurum) — Efendim, malûmüâliniz olduğu 
veçhile rüfekayı muhtjsremeden birkaç zat Mec
lisi Âlinize İki takrir ita etmişler. Bunda da İs
tanbul Hükümetince akdedilmiş veya edilecek 
bilumum mukavelât, mukarrerat, muahedat, 
ukudatm keenlemyeîkün 'olmasını talebeylemiş-
lerdi. Meclisi Âliniz bu takrirleri evvelâ Adliye 
Encümenine havale eyledi. Sonra Hariciye En
cümenine gönderdi ve her ilki encümen arasın
da bir ihtilâf çıktı./Bu ihtilâfın esası kanunun 
mebde, daha doğrusu kanunun tatbikinin meb
deinden ibarettir. En mühim ciheti burası idi. 
Meselenin bir defa Heyeti ileraiyeee de tezekkür 
olunması için Heyeti İcraiyece de tezekkür olun
ması için Heyeti tîeraiyeye havale olundu ve He
yeti Icraiye bu bapta düşündü ve esas itibariy
le İstanbul'un işgali oJLan 16 Mart 1336 tarihini 
esas olarak !kabul eyledi. Korkulan cihet ne idi, 
Hariciye Encümeninin korunduğu en mühim ci
het; İstanbul 'da mütarekenin akdindenberi bir
takım muahedatı hafiye yapılmış olmasıdır. Ma-
I&muâlîniz 'muahedatın tamamiyle tatbik edile
bilmesi için o muahedatın bahusus terk ve ilha
kı arazi ve Osmanlıların hukulku asliye ve şah-
siyelerine taallûk eden mesail, sonra 'Devletçe 
masarifi mucibolacak muahedatın doğrudan 
doğruya Kanunu Esasi mucibince Meclîsi Millî
den geçmesi lâzımdır. En 'ziyade rüfekataıızın ef-
tkârmı teşviş eden bir cihet var idi k i : O da Fe-

rid Paşanın birinci ve ikinci sadareti esnasında 
İngilizlerle hafi bir muahede akdettiği meselesi
dir ve zannediyorum ki; Hariciye Encümeni de 
bu hususu nazarı itibara almış olduğundan bu 
kanunun ahkâmını ta mütarekenin hini akdine 
kadar tevsi eylemek arzusunda bulunuyordu. 
Falkat; bir tehlikeden kaçalım derken, birçok 
tehlikelere kendimizi arz edeceğiz ıgibi geliyor. 
Mesele o derece şümullüdür ki, bilûmum mua
hedat, mukavelât, ukudat ve mukarrerat keen-
lemyekün dediğimiz zamanda mütarekenin hini 
imzasından bugüne kadar teşmil edersek zanne
diyoruz ki; birçok telâfi edilemiyecek zararlar 
husule gelecek. Ezcümle, misal olmak üzere arz 
ediyorum ki, malûm olduğu üzere, levazımatı 
askeriyenin ve şimendiferler idaresinin tütün
leri vardı. Bu tütünlerin fiyatı da ıgali olduğu 
zamanda okkası bir liradan birisine ihale edil
di. Bir mukavele yapıldı, sonra aradan bir, iki 
sene geçer. Hali asli rücu eder. Tütünün fiyatı 
düşer. Tütün alan zat, bu elimizle çıkardığımız 
kanunla ve Hariciye Encümeninin talebettiği 
veçhile mütareke tarihinden itibaren olmak 
üzöre olursa mahkemeye igider de ; efendim bu 
mukavele zaten münfesihtir, zaten biz bu muka
veleyi mütarekeden sonra yaptık, alınız tütün
lerinizi veriniz paramızı- derse ne demeye hak
kımız olur ? Bunu alelimiyya dermeyan edilen bir 
misal gibi telâkki ediyorum. Bunun ıgibi birçok 
misaller de mevzuubahsolabilir. Buna karşı deni
liyor k i ; Meclisçe bunların muteber olduğunu 
veyahut başkalarının muteber olmadığı hakkın
da o zaman karar veririz meselesi mevzuubahso-
luyor. Halbuki bu gibi işlerde esas itibariyle 
yapılacak şey taayyün etmelidir. Onlardan 
birisi doğrudan doğruya gittiği zaman mah
keme, bakalım Meclis bu işe ne ıkarar vere
cektir demez. Elindeki ikanuna göre icrayı ah
kâm eder. Vakıa 16 Mart 1336 tarihinden itiba
ren aynı tehlike mevcudolabilir. FaJkat ara-
daiki müddet cüzidir. İki aydır. Ancak iki aylık 
bir müddet olabilir. Halbuki; diğerinde bir sene
yi mütecaviz bir müddet mevzuubahistir. Bun
dan dolayıdır ki, Heyeti îeraiye işbu esası, kabul 
ediyor. İstanbul 'un işgali olan 16 Mart 1336 ta
rihinden itibaren Büyük Millet Meclisinin tas
vip ve ıttılaı haricinde ilstanbulca akdedilmiş 
veya edilece'k bilûmum muahedat, mukavelât 
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ve ukudat, mukarreratı resmiye keenlemyekûn-
dür. Yalnız arzu buyurulursa Abdullah Azmi 
Efendi Hazretleriyle şu mesele hakkında görüş
tüğümde de söyledim, bu meselede diğer arka
daşlarımın fikrini temin ve tatmin edebilnıyk 
için bu (Mukarreratı resmiyeden) sonra (Alel-
ûmum hafi muahedelerde) kelimesini ilâve ede
riz. Bunun da yazılmasında Heyeti îcraiye hiçbir 
mahzur görmüyor ve bu suretle istanbul'un iş
gali tarihi olan 16 Mart 1336 tarihinden itibaren 
Millet Meclisinin tasvip ve ıttılaı haricinde İs
tanbul'ca akdedilecek veya edilmiş bilûmum, 
muahedat, mukarrerat ve ukudatı resmiye ile 
muahedatı hafiye keenlemyekündür. Bu esası na
zarı dikkati âlinize arz ediyoruz ve ikinci mad
de olmak üzere bu kanunun icrasına Lüyük Mil
let Meclisi vekilleri memurdur diyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Birinci 
maddeyi lütfen bir daha okuyunuz efendim. 

CELÂLEDDÎN ARİF B. — İstanbul işgali 
tarihi olan 16 Mart 1336 dan itibaren Büyük 
Meclisin tasvip ve ıttılaı haricinde İstanbul'ca 
akdedilmiş veya edilecek bilûmum muahedat ve 
mukavelât ve ukudat ve mukarreratı resmiye 
keenlemyekündür. 

BİR MEBUS — Ya muahedatı hafiye. 
CELÂLEDDÎN ARÎF B. — Evet efendim 

onu da ilâve ediyoruz. İstenilirse "Meclisi Âliniz 
tasvip buyurursa o (Resmiye) kelimesinden i>ou-
ra (Bilûmum muahedatı hafiye) cümlesi de ilâ
ve edilebilir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, İs
tanbul'un işgali tarihi olan 16 Mart 1336 tali
hinden İstanbul Hükümetince veya kendisine 
Hükümet süsü veren heyetçe ittihaz olunacak 
mukarrerat ve saire hakkında Hariciye Encüme
ninin noktai nazariyle Heyeti İcraiyenin noktai 
nazarı arasında bir fark görmüyorum. Yalnız 
bu ihtilâf bundan evvelki zamana ait idi. Bu da 
mütareke zamanından itibaren yapılan mu
karrerat ve muahedatı hafiye meselesi idi. Şim
di burada iki şey var. Birisi muahedatı siyasi
ye, hepiniz bilirsiniz ki, matbuata kadar intikal 
etti. Ferid Paşanın şahsiyle İngiltere arasında 
bir muahedei hafiye akdedilmiş bu evvelce, biz
ce tasni edilmiş bir şey zannediliyordu, halbuki 
tahakkuk etmiş gibidir. Hattâ Avrupa gazetele
rine kadar yazıldı. New - York Herald gazetesi 
açıkça diyor ki, birçok Avrupa hükümetleri
nin dosyalarında bunun sureti mevcuttur. H.er 
halde bu yaJan bir şey olmasa gerek. Bu ciheti 
var, bii' de iktisadi şeyler var, hariciyeye men
sup birçok zevattan işitmiş idim ki, Ferid Pa
şa hariciye evrakından bir numara alır. Şu nu
marayı açık bırakın der ve muamele yürür, ha
riciyeye'mensup zevat bile bunun esasını bil
mez. Ferid Paşanın şahsına verilmiş bir ,;;ey. 
Bu şekilde on, on beş numara alınmıştır. Tabiî 

| bunların hepsi muahedatı siyasiye değil, ihti
mal ki, iktisadi mukarrerat da var ve bunlar 
hafidir, resmî değildir. Meselâ bu meyanda 
Ergani madeninin Fransızlara verildiği söyleni
yor. Bunlar hepsi iktisadi meseledir. Efendim 
sonra bir taraftan Zonguldak'ta Türklerin ve 
Hükümetin uhdesinde bulunan ve askerî levazım 
dairesinin işlettiği ocakların da İtalyanlarla 
Fransızlara verildiği mevzuubahistir. Şimdi mü
tarekeden evvel yapılan muahedat hakkında bir 
kayıt koymıyacak olursak emrivakileri kabul 
etmiş olacağız. 0>.da zannederim ki, caiz değil
dir. Emsali de vardır. Hem zalimane şekli vardır 
ki, onu da Romanya yapmıştır. Donanma Cemi
yeti namına mütarekeden evvel yani Romanya 
ile müsaleha akdedildiği zamanda Romanya'dan 
bir gemi alınmış idi. Bu gemi tüccarların birisi
ne satılmış idi ve mükemmel vesaiki resmiye-
si de var idi ve füruht için lâzımgelen mua
mele yapılmış idi. Romanyalılar bir kanun çı
kardılar, tekrar seferberlik ilân edip Macaris
tan'ı işgal ettikleri zaman, Alman işgali zama
nında ve Alman işgali altında bulunan mevaki-
de, hattâ Almanya ile Romanya arasında bulu
nan havalide Alman nüfuzu câridir, diye yapılan 
bilcümle mukarrerat ve muahedat mefsuhtur 
dediler. Parası verildiği halele gemiyi zaptedip 
alıp gittiler. Efendim, nazarı dikkatinizi celbe-
derim. Bunların emsali vardır. Binaenaleyh, 
Heyeti îcraiye mütarekeden beri ve bu işgal za
manında olan müddet zarfında yapılan îıafi 
muahedat ve mukarreratı Meclis tanıyamaz. 
Bunun için lütfen bir kaVıt konulsun. Diğeri 
için encümen ile Heyeti îcraiye arasında bir 
fark yoktur. İşgal tarihinden itibaren bu cihet 
nazarı dikkate alınsın. 

CELÂL B. (Saruhan) — Efendim, bendeniz 
söz almış iken evvelâ usulü müzakereden bah
sedeceğim. Bu kanun ikinci defa Meclise gelip 
gidiyor. Eğer bugün Mecliste müzakere oluna
cağını bilseydim, ufak tefek malûmat toplar 
ve müstahzaratı zihniyede bulunur ve bu suretle 
huzurunuza çıkardım. Ruznamei müzakerata 
dikkat edilmediğini gördüğüm için gayrimüs-
tahzar olarak çıkıyorum ve kanaatlerimi müda
faaya mecbur oluyorum. Ben zannediyorum ki, 
şu ilân olunan ruznamei müzakeratımızda Meni 
Müskirat Kanunu veyahut bâzı teferruat mü
zakere edilecektir. Eğer Meclis bunun her hal
de müzakeresine taraftar ise ona göre mâru
zâtım var, onu da arz edeceğim. Demek isti
yorum ki, bunun müzakeresi bugün bir zaru
ret halinde değilse başka zaman müzakeresini 
teklif ve rica ediyorum. Başka bir günkü ruzna
mei müzakeratımıza dâhil olsun ve her arkadaş 
yeniden tetkikatta bulunsun (Çok münasip se
daları). Bu Adliye ve Hariciye encümenlerinin 
muhtelif nıkatı nazarları vardır. Bendeniz de 
Hariciye Encümeninin noktai nazarını kabul 
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edenlerden bulunduğum için sırf onu müdafaa 
edeceğim. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Esas itibariyle 
müzakere kabul edilecek mi? 

REİS Pş. — Evvelâ bu kanunun tehir mü
zakeresini reye koyalım. Bunu kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseri
yet var, o halde tehiri kabul olundu, efendim. 

2. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Müs
kiratın men'i hakkındaki teklifi kanunisi ve Adli
ye, Sıhhiye, Maliye ve Şer'iye encümenleri maz
bataları (2/4) 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, işretin 
men'ine dair Ali Şükrü Bey tarafından bir lâyi-
hai kanuniye teklif edilmişti. Bu lâyiha Heyeti 
Celilenizin karariyle Maliye, Adliye, Şer'iye, Sıh
hiye encümenlerine havale edilmiş, encümenler
de bu bapdaki nofctai nazarlarını Heyeti Âl iye
nize birer mazbata ile arz etmişlerdir. Emir buyu-
rulursa mazbataları okuyalım. Arzu ederseniz 
mazbata muharrirleri gelsinler, izahat versinler. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Maz
batalar okunsun, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dini mübinimizce tahrim edilmiş olan işre

tin halkımız arasında taammümü istimalinden 
tevellüdeden fenalıklar, felâketler tadadedilemi-
yecek derecede çok mühlik ve mühribdir. Salik 
bulundukları din, menetmediği takdirde mil
letini bu beliyei ummadan bir kanunu mahsus 
ile kurtarmış olan Cemahiri Müttehide! Ameri
ka Hükümeti cidden takdire ve nümunei imti
sal olmaya lâyıktır. Cehaleti arnikası hasebiyle 
içki hususunda hat ve hudut bilmiyeü, binaen
aleyh her dem hanümansuz felâketlere duçar 
«lan memleketimiz halkını bu müthiş beladan 
kurtarmak için âtideki mevaddm kanun şeklin
de kabulünü teklif ederim : 

Madde 1. — Memaliki Osmaniyede her .ıevi 
müskirat, imal, idhal, furuht ve istimali sureti 
katîyede memnudur. 

Madde 2. — Müskirat imal, idhal, furuht 
edenler nezdinde yakalanacak olan müskiratın 
beher kıyyesi için (50) lira cezayi nakdî a «mır 
ve mevcut müskirat müsadere olunur. 

Madde o. — îşret ettiği görülenler ya haddi 
serî ile tedibolunur, yahut (50) liradan (250) 
liraya kadar cezayi nakdîye mahkûm edilir. 

Madde 4. — Bu kanunun tasdik ve neşriyle 
beraber mevcut içkiler müsadere ve imha edilir. 

Madde 5. — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'idir. 

Madde 6. — Bu kanunun icrayi ahkâmına 
bilûmum zâbıtai mülkiye ve adliye ve mehakimi 

nizamiye memurdur. 27 Nisan 1336 
Trabzon Mebusu 

Ali Şükrü 
Adliye Encümeni mazbatası 

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ve rüfekası 
taraflarından men'i müskirat hakkında vukubu-
lup Büyük Millet Meclisince encümenimize ha
vale olunan teklifi kanuni tetkik olundu. 

Teklifi vakiin şer' ve akla muvafakati ve 
muvafakat dolayısiyle Millet Meclisinden geçe
cek bir kanun ile teyidi lüzumu müttefikan 
muvafık görülmüş se de ancak Büyük Millet 
Meclisinin hâdisatı fevkalâdeden tevellüdetmiş 
bir Meclis olması hasebiyle vezaifi fevkalâde 
ahvale inhisar edip kavanini cariyenin tadilâtı 
veya bunlara yeniden bâzılarının lâvesi gibi 
hususata tahsisi iştigal olunduğu takdirde mü-
selsel ve zamanın kıymet ve nezaket ve ieaba-
tiyle gayrimütenasip birçok tekâlif ve vaziyet 
karşısında bulunmayı icabedeceği teemmül edil
miştir. Onun için ancak esbabı âtiyeye bina
en işbu teklifin şimdilik reddi ve ahvali tabiî-
yenin avdetinde bu mühim meselei diniye ve 
içtimaiyenin ârjzüâmik mevkii müzakere ve 
tenkide vaz'ı münasip görülmüştür. Şöyle ki; 
Meclis kavanini cariye ahkâmının kemafis^abık 
tatbik ve infazını kabul ve tasdik etmiş olmakla 
vazifesi münhasıran işbu infazı temine matuf 
olmak ve ancak ahvali fevkalâdenin istilzam 
ettiği mesailde kanunu mevcudolmadığı veya 
meveııdolup da. hâdisat ve ihtiyıacatı hazırai 
fevkalâdeye tevafuk etmediği» tahakkuk eden 
hususatta, vaz'ı...kanun eylemek vazifesiyle mü
kellef olduğu için esasen kanunu cezanın (265) 
nci maddesinin hüsnü tatbikine bezli himmet 
ve gayret olunduğu takdirde teklif edilen hu
susun temini kabil olacağı teemmül olunarak 
bunun için de mezkûr maddenin takip ve tat
bikinde tekâsül eden memurin hakkında He
yeti leraiyenin şedit tebligat ve nezarette bu
lunması hususunun Heyeti îcraiyei muvakka
te Riyasetine, Büyük Millet Meclisince tebliğ 
olunması ile iktifa ve işbu mazbatanın M diye 
ve Sıhhiye ve Şer'iye encümenlerine takdimi en-
cümenimizce ekseriyetle karargir olmuştur. 

29 Nisan 1330 
Adliye En. Reisi Mazbata M. ' Kâtip 

Erzurum Saruhan Kastamonu 
Celâleddin Arif Refik Şevket Abdülkadrı 

Kemali 
Âza Âza Âza 

Sinob Karahisarı Sahib İçel 
Hakkı Hami Mehmed Şükrü Şevki 

Âza Âza Âza 
İçel Karahisarı Sahib Kırşehir 
Ali Halil Hilmi Cevdet 

Âza 
İsparta 
Tahir 
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Sıhhiye Encümeni mazbatası 

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey tarafından 
verilip encümenimize havale buyıırulan işbu 
lâyilhai kanuniye mütalâa ve müzakere olundu. 

Alelıtlak müskirat istimali yüzünden heyeti 
içtimaiyemizin tabakati muhtelif esinde husule 
gelen tahribatın derecesi pek büyüktür ve me-
vaddı kûuliye istimalinin tevessü vt taammümü 
yüzünden şeraiti ahlâkiye ve içtimaiyemiz peri
şan bir hale gelmiştir, Milletin yüzde seksenini 
teşkil eden köylülerimizin cehaleti müskirata 
karşı itiyat ve lâkaydi tevlidetmekte ve bir
çok cinayata sebebiyet vermektedir ve emrazı 
içtimaiyenin vqJsi mikyasta intişarına badi ol
maktadır. Bundan başka bu gibi müskiratın 
kullananlar üzerinde icra ettiği muzır tesirler 
sıhhati umumiyemizi de ihlâl ve neslimizi inkı
raza sevk eden en mühim âmiller arasına dâhil 
bulunmaktadır. Buna zamimeten hariçten ithal 
olunan envai müskirat yüzünden serveti milli-
yemizin de mühim bir kısmı ecnebilere intikal 
etmektedir. Esbaba mezkûreden dolayı işibu lâ-
yihai kanuniyenin ' esas itibariyle kabulü encü-
menimizce karargir olmuştur. Ancak, mezkûr 
lâyihan kanuniyedeki mevadda gelince : Hariç
ten ithal ve imale ait hususat ileride tetkik 
edilmek üzere şimdilik istimalinin sureti katiye 
ve şedidede meni cihetine gidilmesi ve bunun 
için de Adliye Encümeninin dermeyan ettiği Ka
nunu Cezanın (265) nci maddesi yerine foerveç-
hi âti mevaddı kanuniyenin ikame edilmesi 
Heyeti Umumiyeye ar'z olunur. 

Maddei kaime — Hafi veya celi işret isti
mali memnudur. Alelıtlak işret istimal ettiği sa
bit olanlar yirmi beş liradan elli liraya kadar 
cezayı nakdî veya 'bir haftadan Ibir maıha kadar 
hapsedilirler. Mükerrirler 'hakkında birinci fık
radaki cezalar iki kat hükmolunur veya ikiden 
on güne kadar belediye tanzifatında istihdam 
olunurlar. Mükerrirler memurin, hükkâm ve 
zâbitandan iseler bir daha Devlet hizmetinde is
tihdam edilmemek üzere tardolunurlar. Zahıta 
memurlarından bu hususta «vazifesini suiistimal 
edenler ve terahisi görülenler Kanunu Cezanın 
(102) nci maddesi mucibince tecziye edilirler. 

Sıhhiye En. Reisi M. M. Kâtip 
Dr. Asım Dr. Suad Dr. Mazhar 

Maliye Encümeni mazbatası 
Müskiratın memaliki Osmaniyeye ithal ve 

men'i istimal ve imali hakkında Trabzon Melbu-
su Ali Şükrü Bey tarafından verilen takrir encü
menimizde mütalâa olundu. Müskirat istimali 
şer'an ve ahlâkan memnu ve mezmum olup bu
nun tahdidi mazarratı encümenimizce de mat
lup ve • mültezemdir. Ancak, Devletin Düyunu 
Umumiyesine mahsus varidat meyanmda Müski
rat Rüsumu namiyle meşrubatı kûuliyeden resim 
alınmakta bulunmuş olması ve varidatı mezkû-

renin sinin ve tevarihi muîhtelifede ecanipten 
istikraz olunan mebaliğ mukabili olup Devletçe 
taalhhüt altına alınmış olması hasehiyle Memaliki 
Şahaneye ithal veya dâhilde imalinin men'i cihe
tine gidilememek bir emri zaruri 'bulunmuştur. 
Alelhusus Hükümetini geçirmekte olduğu şu 
buhran esnasında mukaddema taahhüdedilmiş 
varidatı sektedar edecek bu kabil ahvale te
şebbüs, siyaseti müstakbelei Devlet için de mu
vafık ve şayanı tecviz görülememiştir. Meşruba
tı kûuliye istimalinden tevellüdedecek mazar
ratın önüne geçmek bunun istimalini tahdidedi-
ci vesaite müracat etmekle kaibil ola'bileeeği 
münasib olduğu mütalâa ve müskiratın ihtiya-
catı asliyei beşeriyeden olmaması hasebiyle bu
nu istimal ve imal edenler üzerine ağır vergi 
tarhetmek yani «bugünkü mevcut miktarını tez-
yidetmek de mugayiri adalet olamıyacağı ta
biî bulunmuştur. İzahatı ânifeye nazaran: Ad
liye Encümeni tarafından dermeyan olunan 
mülâhaza veçhile - bu hapta Kanunu Cezada 
mevcut maddenin verginin tezyidi hakkındaki 
tedabir ile birlikte ve hüsnüsuretle tatbiki 
halinde fevaidi muntazıranm tedricen istihsali 
ka'bil olabileceği tezekkür kılındığı arz olunur. 
Maliye En. Reisi M. M. Konya 

Ferid Puad Hulusi 

Şer'iye Encümeni mazbatası 

Müskiratın men'i ve istimali hakkında kanun 
lâyihası 

Hakayikı eşyayı taharri ve tetkik ile işti
gal eden zevatın malûmu olduğu üzere bu âlem
de tesadüfi ve abes olarak vücuda gelmiş hiçbir 
şey yoktur. Her şeyin hilkati bir sebebe müstenit 
ve her hilkate bir gaye müieretteptir. Hattâ her 
zerre bile bir kanun ve intizam dairesinde kendi 
hilkatiyle münasip bir vazife ifa etmekte ve o va
zifeye hir gaye terettübeylemektedir. 

Sırrı tekvinin zerrattan şümusa kadar, bü
tün eşyaya sirayeti ve her şeyin ta'b'an ve fıt-
raten mükellef olduğu vazaifi hüsnüifaya mec
buriyeti ve ecnasın envada, envam efratta ke
mali intizam üzere tecelliye mazhariyeti sayesin
de ihtiva ettiği binihaye mahasin ve bedayi ile 
şu silsilei kâinata saha arayı vücudolduğu şüp
heden varestedir. 

Bu âlemde vücudunu asla hissedemediğimiz 
her hangi bir zerrenin bile tekliften azade ola
rak vücuda gelemediği sabit ve mütöhakkak bir 
kaziye olmasına 'binaen ekmeli mahlûkat olan 
kadem nihadei âlem olamadığı evleviyetle şahit 
olur. 

Sırrı teklifi anlamak istiyen erbaıbı fazlu 
kemalin neticei tetebbuat ve tetkikatmdan tek
lifin ancak bir vazifeden ibaret olduğu ve bu 
vazifeye terettübeden hakkın yani fevaidin 
hâşâ Sâri Hazretlerine değil mükellefe aidoldu-
ğu ispat olunmuştur. 
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Şu avalimde her şeyin kendi istidadiyle mü

tenasip tekâmülüne hizmet edecek bir kanun ve 
bir vazife vaz ve tâyin olunduğu (gibi insanın 
da kendi hilkati kâmilesiyle mütenasip teali ve 
terâkkisine medar olabilecek ahkâmı şer'iye ve 
vazaifi diniye vazı buyurulmuş ve bunlara intiba 
ve riayet edenlerin kadir ve şerefi ne rütbe âli 
olduğu görülmüştür. Bunun içindir ki, dinen me
mur olduğu vazaifi ifa eden ve nehyiolduğu şey
lerden içtinabeyliyen iher hangi bir müslim her 
veçhile mesud ve her yerde memduh olmuştur. 
Binaenaleyh dini mübini Ahmediyenin emrettiği 
şeylerin menfaati mahza ve nehyeylediği efâlin 
mazarratı sırf a olduğu bulgun cihanın müselle
midir. 

Hilim ve tevazu, adalet, hukuka riayet, ırz ve 
namusa hürmet, zuafaya merhamet, fukaraya 
muavenet, her mahlûka şefkat, her fiil ve kavil
de sidik ve istikamet, surî ve mânevi bütün 
umurda ciddiyet, israf ve tebzirden katiyen mü-
canebet, her hususta iktisada riayet, her zaman 
sâyi ve amele ikdam ve gayret ve nefsi lâğviyat 
ve fııhşiyattan ve her türlü sefahatten siyanet, 
kemali taharet, ve nezafetle evkatı muayyene-
sinde halika ibadet Islamın Kanunu Esasinin 
muhtevi olduğu maddelerinin en mühimlerinden-
dir. Kanunun emrettiğini yapmamaklığm ve 
men ettiğini yapmaklığm cürüm olduğu mütte-
fikünaleyhtir. Mileli mü'temeddine erbabı ceraim 
hakkında cezalar tertilbederek mücriminin ıslâhı 
nefsine "ve müskiratın men'iyle insanları her 
veçhile evci balâya irtika ettirmeye eczanü'dil 
sâyi ettikleri şu ıson asrı medeniyette dini islâm 
ve müsliminin öteden toeri hadim ve hâmisi olan 
Hükümetimizin de çalıştığına asla şüphe edil
mez. Ruhi fenana verdiği mânevi lezzet, kalbe 
ba'hşettiği saffet ve nezahete ve bedene temin 
eylediği sıhhat ve saadet ile herkesin -gıpta etti
ği bu İkamın ahkâmının maatteessüf tatbiikmda 
(gösterilen lâkaydi ve betaet neticesinde milleti
mizin Ikemiyeten ve ikeyfiyeten duçarı tereddi 
olduğunu gören bizler kan ağlamaktayız. 

Irtikâbolunan ceraimin sinei ümmette açtığı 
rahnelerin tedavisine ehemmiyet verilmedikçe 
ve mücriminin cürmü ile 'ona terettübedecek ce
za arasında nispeti âdile giözetilmedikçe ıslâhı 
nelsetmeleri haricî ezimkân addedilere'k müski
ratın meni hakkındaki teklif üzerine Adliye En
cümenince ittihaz buyurulan ıkarar encümeni 
âcizanemizjee başka »bir şökle ifrağ edilmiş ve 
sahibi teklifin fikri tercih olunmuştur. Çmıkü 
Adliye Encümeni Kanunu Oezamızdaki meveud-
olan mevaddm kifayetini kabul ;etmiş, bu mad
deler ise müskiratın istimal ve imâlini değil, yal
nız alenen sarhoşluk etmeyi menetmiştir. Üm-
mülfesad, semmülibadolduğunda âlemi insaniye
tin bugün ittifakı bulunan müskiratın âlemi Js-
lâmiyette daha bidayette tahrim edildiği halde 
bu hürmeti meskût bırakarak yalnız sarhoşluğu 
halka [göstermemeyi emirden ibaret görülmüş-

| tür. Binaenaleyh müskiratın imal ve istimali
nin men'ini bilûmum teibaanm sıhhat ve ahlâ
kı ve Müslümanların dinleri noktasından de-
recei vücupta addederek zaten memnu olan bu 
halin ktıvvei teyidiyesini izhar ve tehiyeyi, mu
cibi emri şer'i vazife addeyledik. Vakıa müski
ratın men'ine bâzı mülâhazatı maliyeden dola
yı taraftar olmıyanlar da bulunabilir, lâkin bu
nun men'i ile istimalinden dolayı sarf olunan 
mebaliğin efradı milletçe tasarruf edileceği 
münasebetiyle Müskirat Rüsumu kendisine tah
sis edilmiş olan dairece cibayet olunan diğer 

I rüsum üzerine zammolunarak telâfisi kabil ola
cağı cihetle işbu mülâhazat dahi gayrivârit ad
dolunmuştur. Müskirat imal ve istimali cür-
miyle mütenasip ve ahkâmı esasii şer'iyeden 

t müstenbat mücazatı mübeyyin olarak zirdeki 
maddeleri tahrir ve Heyeti Umümiyenin nazarı 
tetkik ve tasdikine arz eyledik. 

15 Mayıs 1336 

Şer'iye En. Reisi Maraş 
Müfid Refet Abdullah 
Ankara Aydın . Kayseri 
Mustafa Ahmed Şükrü Mehmed Âlim 
Denizli Amasya Kayseri 
Hasan Rıza Sabit Feyyaz Âli 

Müskiratın men'i imal ve istimali Kanunu 

MADDE 1. — Memaliki Osmaniyede müski
rat imal ve istimali memnu olup haddi şer'iyi 
icabedenler mahkemei şer'iyeye verilir. Haddi 
icalbetmiy enler hakkında âtideki m ev at ah
kâmı tatbik olunur. 

. MADDE 2. — Alenen müskirat istimal eden
ler bir aydan üç aya kadar hapsolunurlar. 

MADDE 3. — Müskiratı istimal edip sarhoş 
olmıyanlar bir haftadan bir aya kadar, sarhoş 
olanlar bir aydan bir, seneye kadar hapsolu
nurlar. 

MADDE 4. — Müskirat âmilleri yakalandık
ları zaman müskiratta istimal ettikleri âlât ve 
edevat aleti cürüm olarak müsadere ve mevad-
dı müskire imha ve bir aydan altı aya kadar 
hapsolunurlar. 

MADDE 5. — Âmillerin cürümleri tekerrür 
ettiğinde mükerrirler hakkındaki usul tatbik 

i olunmakla beraber ayrıca elli altından iki yüz 
elli altına kadar cezayı nakdî alınır. Veyahut 
muvakkaten nefyolunur. 

MADDE 6. — îstimal edenlerin cürümleri 
tekerrür ettiğinde cezaları bir misli tazif olunur. 

MADDE 7. — Müskirat Resmi Devletçe her 
hangi daireye tahsis olunmuş ise o dairece alı
nan diğer rüsuma zammolunarak tahsil ettirile-

I çektir. 
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MADDE 8. — Kanunu cezanın işbu mevat 

ahkâmına muvafık olmıyan maddeleri mülgadır-. 

MADDE 9. — Bilûmum zabıta memurları bu 
mevat ahkâmını takibe mecburdur. Bu hususta 
teseyyüp ve ihmal ve müsamahaları görülen me
murların ilk defa bir maaşları katolunur. Teker
rürü halinde memuriyetlerinden tardolunur. 

Umuru Şer'iye ve Evkaf Encümeni Reisi 
Müfid 
Kâtip Kâtip 
Sabit Feyyaz Âli 

MALİYE V. HAKKI BEHÎÇ B. (Kırşehir) 
— Bir taraftan varidatı umumiyei Devlet meya-
nmda oldukça bir varidat tutan müskiratın ge
rek sureti katiyede men'i gerek tahdidi istimali 
taraftarı olmıyan hiç kimse yoktur. Fakat ma
lûmu âlileridir ki, bu mesele, serveti umumiyei 
miUiyemizin bir kısmı bağlardan ve bağcılıktan 
ibaret olduğundan, oldukça mühim bir meselei 
iktisadiyedir. Müskiratın men'i ciheti de olduk
ça mühim bir mevki tutan bir varidatın men'i 
olmak itibariyle de bir meselei maliyedir. Diğer 
taraftan serveti umumiyei miUiyemizin mühim 
bir kısmını teşkil etmektedir. Halbuki men'i 
müskirat, encümenler tarafından şiddetle ilti
zam edilen bir noktai nazardır. Bu cihet nazarı 
dikkate alınarak iktisadiyatı memleket itibariyle 
ve tatbikatça bir kere de Heyeti îcraiyede tet
kik edilmesi ve tevafuk etmesi lâzımgelen bir 
noktai nazardır. Burada teklif edeceğim cihet, 
müsaade buyurulursa; encümenlerin noktai na
zarlarını Heyeti îcraiyede muhtelif icra Vekil
leri kendi aramızda müştereken müzakere ede
lim, malî ve iktisadi cihetlerini tetkik edelim. 
Esas itibariyle bunun men'i ve tahdidi istimaline 
taraftar olduğumuz için tam mazbut ve muay
yen bir şekilde Heyeti Âliyenize takdim edelim. 
(Muvafık, sesleri) Heyeti Âliyeniz de ona göre 
müzakere etsin ve bunun üzerine müzakerat ce
reyan etsin. (Muvafık, sesleri). 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Encümenlerde müş
tereken müzakere edilir. (Gürültüler). 

REÎS Pş. — Bu teklifi kabul buyuı •uvor mu
sunuz, efendim. (Evet, sesleri). 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ EF . (Karahisarı Sahib) — 
Bu teklif reye konulduktan sonra müzakereye 
devam edelim. Evvelâ bu reye konulsun. 

ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) —• Bu 
teklif hakkında söz söyliyenler varsa söylesinler, 
efendim. 

REÎS Pş. — Bu teklif hakkında söz söyle
mek istiyen var mı efendim? 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz de söy-
liyeceğim, efendim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Malûmu âliniz biz 
mevcudolan nizamatm ahkâmına riayet edilme
sini kabul etmiştik, öteden beri nezaretlerce ya
pılmakta olan kavaninin, Şûrayı Devletten geç

tikten sonra Meclisi Vükelâca müzakere olun
ması ve Meclisi Vükelânın mazbatasiyle Meclisi 
Mebusana gönderilmesi usuldendir. Bu gibi ni-
zamat evvelce Meclisi Vükelâca tezekkür edildik
ten ve kabul olunan şekil takarrür ettikten sonra 
Meclise gelir (Yanlış, sadaları) bunun için bu 
usule tevfikan bunun Heyeti Icraiyeye berayı 
tetkik tevdii muvafıktır. 

'MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, müzake
re ettiğimiz mesele hakkında Maliye Vekili Bey
efendi Hazretlerinin teklifleri elde bulunan ka
nunu esasimize muhaliftir. Çünkü, kanun teklifi 
Heyeti Icraiye tarafından olduğu gibi Meclis 
Heyeti tarafından da olur. Maddei kanuniye 
ledelicap eğer tetkik edilmek veyahut bir nok
tası geriye alınmak icabederse encümene gider, 
yoksa tekâlifi esasiye heyetçe nazarı itibara 
alınıp aidoldukları encümenlere gönderildikten 
sonra bu encümenlerden ikisi selbî, diğer ikisi 
icabi karar verdikten sonra vukubulan bu talep 
icaben karar veren encümenlerde müştereken 
istişare edilmek şartiyle kabul edilir. Binaen
aleyh, Maliye Vekili. Beyefendi veyahut Vekil 
beyler gerek Encümeni Sıhhiyeye ve gerek En
cümeni Şer'iyeye teşrif buyururlar ve orada müş
tereken bu mesele hakkında beyanı müzakerat ve 
tetkikat icra edilir. Ondan sonra Heyeti Umu-
miyeye arz edilmek icabeder. Yoksa doğrudan 
doğruya îcra Vekillerine tevdii icabetmez. (Ha
yır, hayır, sesleri). 

MALÎYE V. HAKKI BEHlÇ B. — Müsaade 
buyurunuz, efendim. Meclisin sahai müzakeresi
ne vaz'edilen bir kanun her vakit Heyeti Icra-
iyece tetkika lüzum görülerek Heyetin müsaade
siyle kanunun aidolduğu vekâlet veya nezaret ta
rafından alınması öteden beri mer'i olan usulü 
meşrutiyet iktizasındandır. İkincisi, Heyeti Âli
yeniz dâhilinde bulunan her şahsın kanun tekli
fine salâhiyeti vardır. Fakat bu kanunda, demin 
arz ettiğim mercilerin vazaifi icraiyesine taallûk 
şedit olursa, Heyeti Icraiyenin mesuliyeti müş-
terekesine ve tatbiki onlara ait mesailden olma
sına mebni Heyeti îcraiyenin müştereken kendi 
aralarındaki fikirlerinin, bilmüzakere noktai na
zarlarının tesbit edilmesi lâzımdır. Bu olmadîkça 
Heyeti Âliyenizden çıkacak kanunun kabiliyeti 
tatbikiyesi olmaz veyahut Heyeti Âliyenizle'Hey
eti Icraiye arasında daimî bir ihtilâfa vesile olur. 
Buna mâni olmak için arz etmiştim ki, meşrutiyet 
teamülü, Heyeti Icraiyeye her zaman mevzuubahs-
olan kanunları tetkik etmek ve Heyetçe bir ka
rara rapdedildikten sonra Meclise iade salâhiye
tini kendisine bahşetmiş idi. (Reye reye sadaları) 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, zan
nediyorum ki, şimdi bahsedilen meselede Hakkı 
Behiç Beyin fikrine iştirak edemiyeceğim. Heyeti 
Icraiyenin her hangi bir şubesi tarafından yapı
lan bir kanun doğrudur ve varittir. Meclisi Me-' 
busanca yapılan bir kanunda ve teklif edilen lâ-
yihai kanuniyede de tâyin edilen mevaddı kanu-
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niyede bir hakkı bir himmeti masruf değildir ki, 
yaptığı şeyi tasmimen istiyebilsm. Kanun yapı
lır, onu tatbik edebilen Heyeti îcraiye yerinde 
durur, tatbik edemiyenler çekilir. Kaide öyledir 
efendim. Binaenaleyh bu kanun böyle yapılır. 
Şimdiki halde bendenizin teklifim üzerine dört 
encümen bunun men'i istimalini kabul ediyor ve 
bir kısmı da men'i ithal ve imalini kabul ediyor. 
Bu encümenlerde noktai nazarlar muhteliftir. Bu 
encümenlerden, salâhiyeti kâfiyeyi haiz ve nok
tai nazarını tamamiyle hâmil olan ikişer, üçer 
zat intihabolunsun, müşterek bir encümen ya
pılsın. Noktai nazarlar mümkünse tevhidedilsin. 
Bu veçhile heyetimize gelsin efendim. (Olamaz 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
malûmuâliniz bu Müskirat Rüsumu 13 Kânunu
sani 1336 tarih ve 1882 numaralı karar ile... 

SESLER — Esasa geliniz. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz teklifimi kanuni bir şekilde söyleye
ceğim. On tane istikrazımızın yekûnuna mukabil 
verilmiştir. Bizzat Şer'iye Encümeni rüsumu 
kaldırmakla o rüsumun tevzi edilecek mahallini 
gösteriyor. O kanun diyor ki ; Düyunu umumi-
yeye aidolan rüsumun bâzısını ilga etmek salâ
hiyeti Devleti Âliyei Osmaniyenin yedi ihtiya-
rmdadır. Bir şartla ki, o varidatı temin edecek 
başlmbir memba göstermelidir. Binaenaleyh 
bu ımmbaları bulacak Heyeti îcraiyedir. O mem-
baları biz bulamıyacağız. Heyeti îcraiye bula
caktır. Binaenaleyh teklifi kanuni Heyeti Ic
raiyeye gönderilsin. Elinde vesaik bulunan He
yeti Icraiyeye göndermek hususu muvafıktır 
efendim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Kanunu Esasiye 
bakınız. Heyeti teraiyeye göndermek doğru de
ğildir, bu membai bulacak onlardır diyor'ar. 
Bunu reye koyalım. 

HAMDULLAH SUHBİ B. (Antalya) — Kuv-
vei îcraiyenin talebini haksız buluyorum. Böy
le bir talebin serd edilebilmesine karşı mütehay-
yirim. Kuvvei Îcraiye memleketin sıhhati paha
sına, hayatı pahasına, aileleri saadeti pahasına 
bir varidat elde edemez. Millet Meclisi diğer 
noktalara istinadederek eğer müskiratın mem-
nuiyetini elzem addediyorsa hiçbir adam ta

savvur edemiyorum ki, paramız eksilmesin diye
rek bunu herkes içsin diyebilsin (Alkışlar). O 
halde bu mevzuubahsolamaz. Binaenaleyh bir 
başka noktadan buna itiraz edebiliriz. Fakat 
diyorlar ki, ahali içecektir (Hayır hayır öyle bir 
şey söylenmedi sesleri). Çünkü diyorlar k i ; bun
dan hâsıl olacak parayı filân devletten akdetti
ğimiz istikraza mukabil gösterdik. Zannederim 
bu telâffuzu mümkün olmıyan bir şeydir. Evet 
efendim, memleketin bir kısım varidatı müski
rat üzerine vaz'edilmiş bir meseledir. Binaen
aleyh bu bir millî endişedir ki, bir malî endişe
dir ki, doğrudan doğruya istinatgahı halkın sıh
hatidir. Bu nokta mevzuubahsolamaz. Binaen
aleyh Heyeti Îcraiyenin esas olarak dermeyan 
ettiği bu fikri reddediyorum. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Sıhhiye 
Encümeni namına bu evrakın Heyeti Icraiyeye 
havalesine taraftarız. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, iki takrir 
var, her ikisi de aynı mealdedir. Müzakerenin 
kifayetine dair. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bu bapta cereyan eden müzakerat kâfi gö

rüldüğünden Maliye Vekilinin teklifinin reye 
vaz'mı teklif eylerim. 

17 Mayıs sene 1336 
Karahisan Sahib 
Mehmed Şükrü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Men'i Müskirat Kannunun bir kere de Heyeti 

İcraiyece tetkiki hakkındaki müzakeratm kâfi 
görülerek Maliye Vekili Beyefendinin bu bap
taki tekliflerinin reye vaz'mı talebederim. 

17 Mayıs" 1336 
Çorum 
Fuad 

REİS Pş. — Müzakerenin kifayetine muva
fakat edenler ellerini kaldırsın (Eller kalkar) 
O halde Maliye Vekili Beyefendinin teklifine 
muvafakat edenler ellerini kaldırsın (Eller kal
kar) . Ekseriyet var efendim. Lâyihai kanuniye 
Heyeti Icraiyeye havale olunacak, oradan gel
dikten sonra tekraren reye arz olunur. 

On dakika istirahat etmek üzere celseye ni
hayet veriyorum. 



DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 5,30 

REÎS — Resisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Refik Bey (Konya) 

14. — İdare Memuru Atıf Beyin istifası 

REİS — Arkadaşlarımızdan Atıf Bey îdare 
Memurluğundan istifa ettiği için yeri boş kal
mıştır. 

15. — Bir İdare Memuru intihabı 

, REÎS — îdare Memurluğa da gayet mühim 
bir vazifedir. Bunun için alelacele Rüfekayi 
Muhteremeden diğer bir'ida.ro memurunun inti
habını istirham ederim. 

FUAD B. (Çorum) — Atıf Beyden münhal 
kalan idare memurluğu için bir zatıı? intihap 
buyurulmasmı Reis Beyefendi teklif buyurdu
lar. Bendeniz de diyorum ki, şimdi müzakere 
edeceğimiz birçok işler var, vakit geçirmekten 
ise, Heyeti Muhteremeniz münasip gördüğü tak
dirde, İstanbul'da vaktiyle bu işle iştigal etmiş 
olan rüfekamızdan Doktor Suad Bey var,. inti-
habedelim (Pek muvafık sadaları). 

REMZİ Ef. (Kayseri) — Rey ile olsun. (Rey 
ile olsun sadaları) 

HÂŞÎM B. (Çorum) — Reye vaz'edilsin. 
(Gürültüler).. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, şimdi 
esas itibariyle intihabat malûm olduğu üzere 
reyi hafi iledir, Meclisi Âliniz bu ciheti iltizam 
etmez de eğer ekseriyetle intihap usulünü kabul 
ederse diyeceğimiz olmaz... 

BİR MEBUS — Niçin usulden nükûl edelim.? 
(Fuad Beyin teklifi reye konsun sadaları). 

REÎS — Reye koyuyorum. Fuad Beyin tek
lifini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar 
(Eller kalkar). Fuad Beyin teklifi ekseriyetle 
kabul ediliyor efendim (Hilafı kanun sadaları). 
Hilafı kanun oluyorsa ekseriyet yapıyor, ben 
yapmıyorum. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Konya Mebusu Arif Beyin, Konya'da 
idarei örfiye ilânına sebebolan hâdisatın yakın
dan tetkiki için Meclisten bir heyet izamına dair 
takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Konya'da idarei örfiye ilân edildiği beyan 

buyuruldu. Efkârı ihtilâfiyenin sirayetine mey

dan açan esasen Fahrettin Bey ve Subhi Beyin 
halim ve gevşek davranmalarından mümbaistir. 
Uzatılan desti fesadın âmil ve faili yegânelerini 
tahkik ve hâdisatı vâkıayi yakından görmek 
üzere Heyeti Muhteremeden beş zatın muvakka
ten gönderilmesini teklif eylerim. 

17 Mayıs 1336 
Konya Mebusu Karamanlı 

Arif 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
arkadaşlarım bu gibi takrir mesailinde dikkat 
buyurmalarını rica ediyorum. Zannederim ki, 
Konya'da idarei örfiye ilânı meselesi celsei ha
fiyede mevzuubahsolmuştu. Bu gibi mesaili 
gidip Heyeti İcraiye ile ve saire ile görüşüp an
laşıp yapmak mümkün olur zannederim. Her
halde mahzur olmamış olsa idi idarei örfiye ilân 
edildiğini alenen söyler, hafi olan celsed^pöyİç
mezlerdi. Lütfen dikkat edelim. 

ARİF B. (Konya) — Müsaade buyurunuz, 
bendeniz izahat vereyim. (Celsei hafiye hakkında 
söz söylenmez sadaları, gürültüler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Beyefendi, hafi celseye ait böyle takrirle
rin okunmaması lâzımdır. Bu takrir hafi celseye 
ait, aleni celseye ait değildir. Arif Bey nazarı 
dikkatinizi celbederim efendim. 

REİS — '.Bunu efendim Reis Paşa ile görü
şürsünüz. Bu mesele kapanmıştır. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Efendim, idarei örfiye gizli ilân edilmedi ki, 
dünyanın her bir tarafında idarei örfiye mem
leketi doğru yola sevk ve davet etmek için ale
nen kullanJan bir şeydir. Bunun için celsei ha
fiye ile alâkası yoktur. Her tarafa tebliğ edil
miştir. Bir gizli ciheti yok ki. efendim. Bu tak
rir, yalnız heyeti mahsusa gönderilip gönderil
memesi meselesidir. O münakaşa edilecek. İdarei 
örfiye alenidir. Her tarafa ilân edilmiştir. 

ARÎF B. (Konya) — Esasen bendeniz de ay
nı şeyi istiyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Takrir
lerde şahsiyetler mevzuubahsoluyor, bu da doğ
ru değildir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — İlân edilmiştir. Her 
taraf işitmiş. 
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FUAD B. (Çorum) — Müsaade buyurun 

efendim. Her halde bu takrir verilmiş ve Heye
ti Umumiyede okunmuş. Şimdi bunun üzerine 
söz istiyenler var. Ancak bu sözler kesilmez Bu 
işin celsei hafiyeye taallûku hasebiyle madem 
ki, henüz müzakere başlamış iken bir teyakkuz 
ve intibah husule gelerek "' kesilmiştir, bunun 
için celsei hafiyede devamını taiebetmeJiyiz. 
Münasip ise buna karar verelim. 

/ REİS -7- Celsei hafiyede meselenin müzake
resini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (El
ler kalkar). Kabul edilmedi efendim. (Gürül
tüler) 

ARİF B. (Konya) — Malûmu âliniz Konya 
; bir buçuk milyon nüfusu havi bir vilâyettir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Âmenna, 
ARİF B. (Devamla) — Venizelos gibi bir 

âmil ve bir faili fesadolan âdi bir şahıs, Zey-
nelabidin Efendi, bundan beş sene evvel; itti
hatçılar İslâmiyeti kaldırıyorlar şeklinde vap-
tığı birtakım tezvirat üzerine ortaya dini bir 
fesat attı, birtakım halkı teşviş etti. Binaenaleyh 
kendi gittikten sonra şu yakınlarda gelen Cemal 
Paşa hinziri (Cemal Bey, sesleri) onların amali
ni tervice yol buldu. Cemal Bey, (Artin Cemal, 
sadaları) evet izah edeceğim dinleyiniz. Bu-ıdan 
altı ay evvel Konya'ya geldiğinde Bozkır! 1] arın 
kabahati yoktur. Mehmed Ali Bey denilen Da
hiliye Nazırının yaptığı şifresi üzerine, yazdı 
ki, Mustafa Kemal Paşa Sivasıa geldi, başında 
üç beş komita vardır, biz onları tenkil ediyo
ruz. Size onları def ediniz diye mükemmel şif
reler verdi. Bendeniz de kazada Müdafaai Mil
liye reisi bulunuyordum. Bu şifrelerden dola-
yısiyle haberdar oldum. Altı ay Bozkırdan fi
lândan Sivas'a kuvvet şevkiyle Mustafa Kemal 
Paşayı tenkil için çalışmıştır. Vakta ki, buna 
muvaffak olamadı, o zamıan da bâzı paralar ve
rildi, arkasına düşüldü, filân oldu, o da akim 
kaldı. Şimdi bu defa intihabat esnasında gerek 
bâzı memurların suiistimali yüzünden yahut L 
müsamahası yüzünden, yahut mühimsememe-
sinden bir kaç adamın /nfisali husule geldi. 
Vaktaki, buraya geldiler. Kendilerine vesaya-
yı- lâzime verildi, intihabat başladı. Şimdi ftiz 
buraya geldikten sonra Konyalılar cephe yap
mış, bilmem ne yapmış, bunlar Zeynelabidin'in 
üç beş adamıdır. Başka bir şey değildir. Fğer 
azimkar bir vali, metin bir vali ve kumandan 
olsaydı bir şey olmazdı. Bir buçuk milyon 
müslüman bu lekeyi tarihde kabul etmemiş 
Konya, tarihde lekelenmemiş olan Konya için 
söylenenleri reddederim. Rica ederim be* on 
adam gitsin tahkikat yapsın. Huzurunuzda te-
menniyatım budur. (Gitsinler, sesleri) Anket 
parlamenter usuliyle gidilsin, tahkikat yapılsın, 
eğer dört ada.m varsa orada asılsın. Bitti kavga 
efendim. Kâinata karşı ne için böyle Konya 
lekedar edilsin? Böyle tarihî bir memleket. 

. 1336 C : 4 
REİS — Bu meselenin Heyeti Icraiye huzu

runda müzakere edilmesi daha münasiptir. 
Çünkü belki Heyeti İcraiyenin de söyliyeceği 
şeyler vardır. Orada ifadelerini söyler. Eğer şa
yet böyle bir heyetin gönderilmesini arzu eder
se, yahut başka mütalâatta bulunursa Meclisi 
Âliniz ona göre bir karar verir. Eğer müsaade 
buyurursanız bu takriri gelecek celseye talik 
edelim. Dahiliye Vekilini çağırırız. Müzakere 
Dahiliye Vekili huzurunda olur. (Münasip, sa
daları) 

Kabul ediliyor mu?... (Kabul, sadalar.) 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Haydar Beyle refiki
nin, Reji Nizamnamesinin tadili hakkındaki tek
lifi (2/17) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Balkan Harbini mütaakıp ve ahvali maliye

mizin buhranlı ve muzayakalı bir zamanındta ka
nunu esasiye mugayir olarak 22 Temmuz sene 
1329 tarihli İradei Seniye ile ve on beş sene tem
didi müddetle kabul ve mevkii tatbika vaz'olu-
nan İnhisarı duhan Kanunu muvakkati, merbut 
mukavelename ve nizamname lâyihaları mucibin
ce mena,tıkı memnua addolunan mahallerde Reji 
idareleri tarafından tütün zerine müsaade edil
memesi yüzünden şimdiye değin gerek Ha/dnei 
Celilenin gerefc zürraıri duçar olduğu zararın 
yekûnu milyonlara baliğ olmaktadır. Binaen
aleyh berveçhi âti tanzim eylediğimiz teklifi 
kanuninin müstecelen tetkik ve kabuliyle ıeji 
mezalimine nihayet verilmesini teklif eyleriz. 
efendim. 

17 Mayıs 1336 
Kütahya Kütahya 
Haydar Cemil 

Madde 1. — Tütün zeri için Reji Kararname
sinde mezkûr menatıktaki memnuiyet mülgadır. 

2. — Tütün zer'i için müracaat eyliyecek 
her hangi bir zürraa Reji idareleri ruhsatname 
itasına mecbur ve Hazine ile zürram zararına 
olarak tütün kaimden memnudur. 

3. — fşbu kanunun tatbikine Büyük Millet 
Meclisi memurdur. 

(Muvafık, sadaları) (Maliye Encümenine, 
sadaları) 

REİS — Efendim., müsaade ederseniz 'bunu 
Maliye Encümenine havale edelim. Yalnız bir 
ciheti istirham edeyim ki, o da encümenler bu 
gib'i mesaili tetkik ettikleri zamian aidolduğu 
vekili ele çağırsın, (Doğru, sadaları) Nitekim 
Meni müskirat Kanununda Maliye Encümeni 
Maliye Vekilini dinlememiştir ve kendisi taleb-
edildiği halde zannetmem ki, ihtiyarı zahmet edil-
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memiş olabilsin ve aidolduğu encümen aidolduğu 
vekili çağırıp onun huzurunda müzakere ederse 
muvafık olur. (Maliye ve İktisat Encümenine 
havale olunsun, sadaları), (Gürültüler). 

O halde Maliye ve iktisat encümenlerine ha
vale edelim, efendim. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Maliye Nazırı• Cavid 
Beyin İnhisarı Duhnan İdaresini on sene müd
detle inhisara terk etmek meselesi vardır. Bunun 
için iki yüz bin, üç yüz bin lira istikraz almış
tır. Zannetmem ki, (Ayak parıttıları) hayat? 
umumiyeye taallûk eder. Millet ve Devletin is
tikraz meselesi vardır. Bunu akim bırakır. Son 
ra bu nasıl tezelzüle uğrar ve uğrıyacak. 

REİS — Kanun müzakere edilmiyor. Encü
meninde bir defa müzakere edilsin. 

2. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, 
badema yapılacak tekliflerin esbabı mucibe va 
mevadı lâzimesiyle bir teklifi kanuni şeklinde 
dermeyan edilmesinin usul ittihazına dair takriri 

* Büyük Millet Meclisi Eiyaseti Celilesine 
Takrirler derdesti müzakere mesaile mün

hasır olmak lâzımdır. Her mebusun Meclisin 
müzakeratiyle alâkadar olmıyan ve mahiyeti iti
bariyle bir teklif mahiyetinde olan hususatı es
babı mucibesi ve mevaddı lâzimesiyle bir teklifi 
kanuni şeklinde dermeyan eylemesinin fimabat 
usul ittihazı arz olunur. 

17 Mayıs 1336 
Saruhan 

Refik Şevket 
(Tahdit muvafık değil, sadaları). 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İzahat 
vereyim mi efendim? Şimdi efendim hepimiz 
memleketimize olan rabıtamızla mütenasibola-
rak her dert hakkında gerek tahrirî ve gerek 
şifahi surette beyanı mütalâaya mecburuz, O 
tabiî hakkımız, fakat bunu bir usule rapdetsek 
iyi olur. En mühim bir kanunun müzakeresini 
mütaakıp hiç müzakere ile alâkası olmıyan bir 
takrir veriyoruz. Bendeniz teklif ediyorum, tak
rirler mevkii müzakerede bulunan meseleye 
münhasır olsun. İkincisi, şimdiki Kütahya Me
busu Haydar Beyin verdiği takrir gibi esbabı 
mucibe ile bir maddei kanuıiiye şeklinde teklif 
edilsin. Binaenaleyh, bu suretle müzakere bir 
teklifi kanuni şeklinde cereyan eder velevki 
bir kereste kat'ı meselesi olsa bile ki, bu temenni 
değil bir teklifi kanuni olur. Binaenaleyh, bu 
noktayı esas ittihaz edelim. Makamı Riyaseti 
ve Meclisi durduğumuz yerde kalemlerimizin 
mütemadiyen çıkardığı yazılarla işgal etmiye-
lim. (Gürültüler). Takrir, mevkii müzakerede 
olan mesailde münhasır olsun, diğerleri teklifi 
kanuni olsun. (Olmaz, sadaları). (Hayır, hayır, 
sadaları). 

REİS — Efendim, zannediyorum ki, bu me

sele yine Nizamnamei Dahilî meselesidir. Bu me
seleyi Kanunu Esasi Encümeninden yine istir
ham edelim de bu esasatı bir an evvel tesbit bu
yurup Meclisi Âlinize göndersin. Bu gibi mesai
lin kâffesi onunla halledilmiş olur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kanunu 
Esasi Encümeninin Nizamnamei Dahilî ile uğraş
masına lüzum yoktur. Biz bir karar ittihaz et
miş idik ki; Nizamnamei Dahilînin bize muvafık 
olan hususatı kabul edilecekti. Şimdi bu tekli
fim kabul olunursa yine Nizamnamei Dahilînin 
maddesini kabul etmiş oluyoruz. (Gürültüler). 

REİS — Rica ederim, gürültüyü kesiniz. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Nizam

namei Dahilînin muvafık olan maddelerini ka
bul, Nizamnamenin muvafık olmıyan maddeleri
ni istediğimiz şekilde tadil edecektik. Şimdi biz 
bunu kabul edersek demek ki, o maddeyi tesbit 
etmiş oluruz. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Kanunu Esasi En
cümenine bir an evvel tanzim için verdik, hal-* 
lolunsun, bir an evvel çıkarsın. 

SOLDAN BİR MEBUS — Yarın hallolur 
bu mesele. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, biz kendimize bir Nizamnamei Dahilî 
kabul etmediğimiz için tabiî müzakeratımızı da 
bu esasata rapdederek devam ettiremiyoruz. İlk 
günden beri bu mahzur kendini gösterdi. Sonra 
dedik ki, Nizamnamei Dahilîyi kabul edelim ve 
onu da kabul edeceğimiz zaman bâzı mevaddmm 
bugünkü Meclise, muvafık gelmiyeceğinden ta
dil suretinde kabul edelim, dedik. Onu da yapma
dık. Her arzu ve her teklif karşısında Nizamna
mei Dahilînin tadil teklifi karşısında kalıyoruz. 
Halbuki, bu böyle olamaz. Hangi madde bu 
Meclisin ihtiyacından fazla ise veya noksan 
ise, zaten hepsi beş on maddedir, onları çıka
rıp, Nizamnamei Dahilînin falan maddeleri 
tatbik edilmiyecektir, bu iki üç madde tatbik 
edilecektir, diyelim ve o maddeye kendimizi tev-
fika mecbur kılalım. Müzakeratımız ve sairemiz 
intizam dairesinde cereyan etsin. Yoksa Kanunu 
Esasi Encümeni bunu yapacak değildir. Kanunu 
Esasi Encümeni uzunboylu kanunla meşgul ola
maz. Meşgul olacak heyetten üç beş kişi tâyin 
ve intihabedilsin. (Gürültüler). O mevaddm 
hangileri tatbik edilecek. (Gürültüler). Yazsın, 
Nizamnamei Dahilînin falan ve falan mevaddı 
Meclisimizde tatbik edilemez, Nizamnamei Dahi
lîmizin şu mevaddı Meclisimizce tatbika müsait 
değildir, desin, sonra ilâve edilmek lâzım olan 
mevat da, lüzumu olan maddelerde gösterilsin ve 
o Meclisimizce kabul edilerek badema ona riayet 
edilsin. Böyle olacak olursa devam eden müza-
keratı hiçbir zaman intizamla devam ettirimeye-
ceğiz, intizamsızlık maalesef ilânihaye devam edip 
gidecektir. (Yarın, yarın, sadaları). 

REİS — Şimdi efendim, teklifi âcizi kabul 
ediliyorsa Refik Şevket Beyin takririni Kanunu 
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Esasi Encümenine havale edelim, orada nazarı 
dikkate ahnsm. (Kanunu Esasi Encümenine, sa-
daları), (Muvafık, sadaları). 

Pek güzel, Kanunu Esasi Encümenine havale 
edildi. 

Riyaseti Celileye 
Encümenlerden mevrut mazabıtm Meclisçe 

tetkik ve bir karara raptı Ramazanı Şerifin ta-
karrübü dolayısiyle teehhüre uğramak ihtima
line binaen yarın kablezzeval tensip buyurula-
cak saati muayyeninde içtima ile teraküm eden 
işlerin intacını teklif eylerim. 17 Mayıs 1336 

İsparta Mebusu 
Hacı Tahir 

(Anlamadık, sadaları). (Takrir tekrar okun
du). (Muvafık, sadaları). 

REİS — Efendim, encümenleri faaliyete ge
tirmek için bir taleptir. Bunu da kabul buyu

rursanız o halde yarın encümenlerin kâffesi iç
tima edecektir. 

FUAD B. (Çorum) — Encümenlerin içtimai 
için reyler kâfi gelmiyor. 

REİS — Şöyle bir kenarda da olur. Öğleden 
sonra, sabahleyin olur. Yarın da celse yapma
yız. Celsemize hitam vermezden evvel içtimaimi
zin Çarşamba günü olacağını arz edeceğim ve 
ruznamei müzakerat, evrakı varide ile... 

FUAD B. (Çorum) — Dahiliye Encümeni
nin mazbatası vardır. 

REİS — Rüfekadan rica ederim. Kendileri 
de yoruldular. Ruznameye Dahiliye Encümeni
nin mazbatasını ithal ederiz ve bir de bugün 
arz olunup Celâl Beyin teklifi üzerine tehir edi
len mukarrerat, ukudat ve mukavelât hakkındaki 
kanun da ruznameye dâhildir, efendim. 

(Zevalden sonra saat altıda içtimaa nihayet 
verildi). 
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