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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2. — LÂYİHALAR 
1. — Usulü Muhasebe! Umumiye kanunu 

muvakkatinin yirmi ikinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası. 

2. — Ereğli ve Zonguldak havzalarından 
ihraç olunacak maden kömürlerinden alınacak 
ihracat resmi hakkında kanun lâyihası. 

3. — TEKLİFLER 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kü

tahya'da bir DarüJhiIâfe medresesi tesisine 
dair teklifi. (2/60)! 

Sayfa 
188 
190 

19Q 
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191 
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2. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be-
yin, îhtiyacatı askeriye komisyonları teşkiline 
dair teklifi kanunisi. (2/tfl) 1911 

3. — Yozgat Mebusu Feyyaz Ali Beyin, 
23 Nisan 1336'dan evvel Divanı harplerce 
mahkûm edilen efrat ve küçük zabitanın afla-
rına dair teklifi kanunisi. (2/62) 191 

4. — izmit Mebusu Hamdi Namık (Beyin, 
vekâletlere merbut müsteşar ve müdiriumumi-
lerin aza meyanmdan intihabına dair teklifi 
kanunisi. (2/63) ıl9l 

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İdi Milli münasebetiyle Lâzistan, 
Sinop mutasarrıflıklariyle, Sinop ve Kastamo
nu Müdaifaai hukuk cemiyetlerinden mevrut 
tebrik telgrafları. 

Sayfa 
190 

,190 

191i 5. — MAZBATALAR 
1. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Be

yin, nakli dava ve tayini merci hakkındaki 
teklifi kanunisi ve Adliye Encümen mazbata
sı. (2/28) 191:193 

6. — BEYANAT, ,189 
1. — Bolu Mebusu Tunaiı Hilmi Beyin, 

İstanbul Hükümetince idam edilmiş olan Er
gani mutasarrıfı Nusret Beyin ruhuna hür-
meten celseye beş dakika fasıla verilmesine 
dair sözleri. |1.89 

2. — Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, 
Malta'dan berayi muhakeme istanbul'a getiril
miş olan Cemal ve Cevat paşalarla rüfekası 
hakkında Hükümetin lakayt kalmamasına dair 
beyanatı. 1189:190 

7. — MÜKAZERE EDİLEN MADDE
LER 194 
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Sayfa 
1. — Sivas Mebusu Mustafa Ta'ki Efendi

nin, Enbiyai izama karşı fazahatı lisaniyede 
bulunanlar hakkında teklifi kanunisi ve Adliye 
'Encümeni mazbatası. (2/18) 194:195 

2. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
müskiratın meni hakkındaki teklifi kanunisi 

R E M SANj BEY — Efendim, celseyi açıyo
rum zaiptı sabık okunacak. 

Birinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde birinci celse saat üç buçukta içtima 
etti. Zaptı 'sabık kıraat ve aynen kabul olundu. Zi
raat Bankasının beş aylık mulhassasatı hakkında Bü
yük Millet Meclisi Riyasetinden mevrut tezkere ve 
mel!uf atı Muvazenei Maliye Encümenine, kız ka
çırmaktan bir buçuk seneye mahkûm ve gayri kabili 
"tedavi marazda mağdur olduğu anlaşılan Alioğlu 
Derviş ve üç sene kürek cezasına mahkûmen mah
pus ve malûl bulunan Yunusoğlu Mustafa ve hiya-
netı vataniyeden naşi üş sene müddetle küreğe ko
nulmasına hüküm verilen Mehmetoğlu Yusuf Ça
vuşun evrakı irsal kılındığından keyfiyetin karara 
raptı zımnında Adliye-» Vekâleti ceülesinden mevrut 
üç kıta tezkere Adliye Encümenine havale olundu. 
Hariciye ve İktisat vekâletlerine Bekir Sami ve Yu
suf Kemal beyefendilerin avdetlerine kadar muvak
katen birer vekil tayini lüzumuna dair Heyeti Ve-
kileden mevrut tezkere kıraat ve kabul ve intihalba-
tın celsei atİyede icrası taıkarriir etti. Müteakiben 

Sayfa 
(2/4) ve Adliye, Sıhhiye, Maliye, Seriye, ve 
Muvaaenei Maliye encümenleri mazbataları ve 
meni müskirat kanununun encümenlerce tespit 
edilmesine dair tcra Vekilleri Heyeti tezkeresi, 
Çorum Mebusu Hâşjim Beyin, müskiratın meni
ne ve Bolu Mebusu Nuri Beyin, meni müskira
ta dair teklifi kanunileri. (2/86, 2/82; 195:200 

aşarın teslisi hakkındaki lâyihai kanuniyenin müza
keresine başlanılarak ikinci madde okundu ve bu 
'bapta cereyan eden miüzakeratın kifayetine karar 
verildikten sonra madde aynen kabul edilerek on 
dakika teneffüs edilmek üzere celseye nihayet ve
rildi. 

İkinci Celse 
Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde saat dört buçukta inikat etti her İki 
iritihabin birden icrasına karar verilerek esaminin 
kıraatinin hitamını müteakip tasnifi ara için kura 
ile üç zat intihap edildi. Müteakiben lâyihai kanu
niyenin müzakeresine geçilerek üçüncü madde ay
nen kabul edildi. Dördüncü madde tay, sabık beşinci 
madde Kavanini Maliye Encümeninin teklifi veçhile 
sabık altıncı madde aynen kabul edildi. Altıncı mad
de olarak te'klif edilen madde aynen ve yedinci mad
de tashihan kabul ve müstaceliyet keyfiyeti redde
dilerek on dakika teneffüs edilmek üzere celseye ni
hayet verildi. 

BİRİNCt CELSE 

Açılma Saati : 2,30 Batkzzeval 

REİS : Reisi Saııi Cefâteltin Arif Beyefendi 

KiÂTtPUER : Haydar Bey (Kfii üılıya), feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

'(KÂTİP HAYDAR BEY — Zaptı sabık hulâ
sasını okudu): 

— 188 — 
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Üçüncü Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde üçüncü celse zevali saat altı kırkta iç
tima etti. Araya iştirak eden ikiyüz altı zattan yedi 
müstenkif bulunduğu ve yüz elli reyle Hariciye Ve
kâleti vekilliğine Muhtar Beyefendi; yüz yirmi beş 
reyle iktisat Vekâletime Saruhan Mebusu Celâl 
Beyefendinin intihap olundukları Makamı Riyasetten 
tebliğ buyruldu. Cebelibereket mebusluğuna Rasim 
ve İhsan beylerin intihapları icra edildiklerine dair 
mutasarrıflığın telgrafı okundu. Üsküdar livası na
mına intihap edilen Salahattin Beyin şubeden mevrut 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, İstanbul 
Hükümetince idam edilmiş olan Ergani mutasarrıfı 
Nusret Beyin ruhuna hürmeten celseye beş dakika 
fasıla verilmesine dair sözleri. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade bu
yurur musunuz? Efendim bir vazifei vicdaniyem 
var! 

Arkadaşlar; ruznameye dahil olmamakla bera
ber, zannım'ca memleketin en büyük isimleri sıra
sında z'ikrolunacak olan bir şehidin yani eslbak (iBay-
burt) kaymakamı ve Ergani mutasarrıfı Nüsret Be
yin idamı hüzünle ve mübarek ulu şehidin ve diğer 
ıbu kabilden şahitlerimizin ruhlarına ruhlarımız fa
tiha ittihak etmek üzere celsemize beş dakika fasıla 
verilmesini teklif eylerim. (Kalbul, ka'bul sadaları). 

2. — Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, Mal-
ta'dan berayi muhakeme İstanbul'a getirilmiş olan 
Cemal ve Cevat paşalarla rüfekası hakkında Hükü
metin lâkayit kalmamasına dair beyanatı: 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Muhterem 
efendiler; celsenin hitama erdirilmesinden evvel yine 
bu meseleye taallûk eder bazı ihtisasatımı arz ede
ceğim. Eminim ki, siz de benim bu ihtisasatım ile 
mütehasissiniz. Dün ve evvelki gün gazetelerde 
Malta'dan on beş kişinin getirildiğini öğrendik. Bun
lardan üçünün ismini de öğrendik ve gördük; Cevat 
Paşa, Cemal Paşa gibi ordunun medarı iftiharı olan 
kumandanlarla, hayatını memeleketin uğrunda sarf 
etmiş bu hususta içtihadında belki yanlış olan ve 
fakat hüsnüniyetlerinden hiç bir zaman şüphe ettir
memiş olan büyük bir muharrir, büyük bir edibimizin 
getirildiğini ye tahtı muhakemeye alındığını öğren
dik. 

mazbata i intihabiyesi kıraat ve kabul ve perşembe 
günü içtima edilmek üzere saat yedi buçukta celseye 
nihayet verildi. 

Aynen kabul edildi. 
12 Ağustos 1336 

Reis Kâtip 
M. Kemal Cevdet 

Kâtip 
Haydar 

REİSİ SANİ BEY — Efendim, zaptı sabık ıhak-
kında söz isteyen var mı? Kalbul edenler lütfen el
lerini kaldırsın kalbul edildi efendim. 

Beyefendiler; bunların bu zamanda tahtı muhake
meye alınmaları, bilhassa bu zamanda İstanbul'a geti
rilmiş olmaları bize bir şey gösteriyor ki, bunların 
hayatına kastedilmek mukarrerdir. 

İngilizlerin Yunanlıların nuru dideleri addettikleri 
ve İstanbul'da İngilizlerin hâkim bulundukları bir 
zamanda Cahitle, onlarla mücahede eden ve onlara 
taarruz eden Cemal ve Cevat Paşaların İstanbul'a 
getirilmekteki maksat, Yunan, kinini rum kinini 
tatmin etmek ve bizim en muktedir adamlarımızdan 
yalnız üç kişiyi değil, bunları rüfekasiyle beraber im
ha etmek maksadına mübtenidir. Öyle zannediyo
rum ki, Meclis bu hiyanete, bu kastı hainaneye lâ
kayit kalamaz. Bunun için herkes bunun esbabı 
maniasını hazırlamak ve Meclis namına İstanbul 
Hükümetine, bitaraf hükümetlere lâzım olan ve İn
gilizlere icabeden protestoyu vermek, yine burada 
durup dururken onların asılmasına ve bizim hesa
bımıza asılmasına lâkayit kalamıyacağımızı anlamak 
lâzımdır. 

HİLMİ BEY — Efendim istirham ederim, va
zifei fatihayı ittihaf edelim, 

REİStSÂNİ BEY — Efendim, bu sözlerde onlara 
aittir, 

DAHİLİYE V. VEKİLİ DR. ADNAN BEY — 
Muhittin Baha Beyin mevzubahs ettiği meseleyi He
yeti Vekile de bittabi düşünür. (İşitmiyoruz sada
ları) ve en müessir tedabire müracaat eder ve et
miştir. Gerek İngilizlere ve gerek İstanbul Hükü
metine karşı; bundan böyle bir harekette bulunula
cak olunursa mukabeleibilmisil yapılacak bir çok 
tedabir olduğu da kendilerine ihsas edilmiştir. 

REFİK BEY (Konya) — Ve bilâ tereddüt ya
pacaktır. 

6. — BEYANAT 



İ : 47 12 . 8 . 1336 C : 2 

HÜSREV BEY (Trabzon) — İzmit mıntakasında 
(işitmiyoruz sadaları) icrayı harekât eden ingiliz 
kıtaatı ile yerli rum ve ermeni hiristiyanların bize 
karşı harekâtı nazarı dikkate alınır mı efendim? 

1. — îdi millî münasebetiyle Lâzistan, Sinop, mü-
tesarrıflıkları ile Sinop ve Kastamonu Müdafaai Hu
kuku Cemiyetlerinden mevrut tebrik telgrafları. 

(Kâtip Haydar Bey, adresleri okudu) : Lâzistan 
mütesarrıflığından, Sinop mütesarrıflığmdan Sinop 

2. — L 

/. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu mu
vakkatinin yirmi ikinci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası. 

REİSİSÂNİ BEY — Heyeti Vekileden mevrut 
evrak vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muaddel usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 

yirmi ikinci maddesini tadilen Umuru Maliye Vekâ
letince tanzim kılınan kanun lâyihası ve esbabı mu
cibe mazbatası Heyeti Vekilece tasvip olunarak be-
rayi müzakere Büyük Millet Meclisi Riyasetine tevdii 
takarrür etmiş olmakla ifayi muktazasını rica ede
rim. 

12 Ağustos 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 
.REİSİSÂNİ BEY — O halde ait olduğu encü

menlere havale edelim değil mi efendim? 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 

Yalnız Kavanini Maliye Encümenine havalesi kâfi
dir efendim. Bu bütçeye ait bir meseledir, müstace-
len kabulünü rica ederim. 

REİSİSÂNİ BEY — Efendim, celsenin tatilini 
arzu buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar kabul 
edildi efendim. Celseyi on dakika tatil ediyorum. 

Müdafaai Hukuk riyasetinden, Kastamonu Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti riyasetinden. 

ALİ ULVİ BEY (Burdur) — Ne tebriki. 
HAYDAR BEY — İdi millî tebriki. 
ıREİSİSÂNİ BEY — Divanı Riyaset lâzimgelen 

cevapları yazar efendim. 

ıREİSİSÂNİ BEY — Efendim, müstaceliyeti ka
bul buyuruyor musunuz?.. (Hay hay sadaları) Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Peki efendim, 
o halde müstacelen Kavanini Maliye Encümenine ha
vale edildi. 

2. — Ereğli ve Zonguldak havzalarından ihraç 
olunacak maden kömürlerinden alınacak ihracat res
mi hakkında kanun lâyihası. 

REİSİSÂNİ BEY — İkinci bir tezkere vardır 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ereğli ve Zonguldak havzalarından ihraç oluna

cak maden kömürlerinden alınacak ihracat resmi hak
kında Umuru Maliye Vekâletince tanzim kılman 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti 
Vekilece tasvip olunarak berayi müzakere Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine tevdii takarrür etmiş olmak
la ifayi muktazasını rica ederim. 

12 Ağustos 1336 
Büyük Millet Mecisi Reisi 

Mustafa Kemal 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3 Badezzeval 

REİS — Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (KUtahya), Feyyaz ÂH Bey (Yozgat) 

REİSİSÂNİ BEY — Efendim, Celseyi açıyorum, bir takım tebrik telgrafları var. 

4. — MUHTELİF EVRAK 
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MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Bunun da müstacelen müzakeresini rica ediyorum 
efendim. 

/. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kütahya'da 
bir darülhilâfe medresesi tesisine dair teklifi. (2/60) 

REİSİSÂNİ BEY — Kütahya'da bir darülhilâfe 
tesisi hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin bir 
teklifi vardır efendim, Lâyiha Encümenine. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Seriye ve Evkaf 
Encümenine, 

REİSİSÂNİ BEY — Efendim ilk önce lâyihaya, 
sonra Seriye ve Evkaf encümenlerine. 

2. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, 
ihtiyacatı askeriye komisyonları teşkiline dair teklifi 
kanunisi. (2/61) 

iREİSİSÂNİ BEY — İhtiyacatı askeriye komis
yonlarının teşkiline dair Ertuğrul Mebusu Kemal 
Beyin teklifi vardır. Lâyiha Encümenine havale 
edelim., 

1. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, nakli 
dava ve tayini merci hakkındaki teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. (2/28) 

REİSİSÂNİ BEY — Tayini merci ve nakli dava 
hakkında Adliye Encümeninin bir mazbatası vardır. 
Malûm olduğu üzere Refik Şevket Bey refikimizin 
bir teklifi vardı, Adliye Encümenine gitmişti. Encü
menin de bir mazbatası vardır. Matbudur. Arzu 
buyurulursa esbabı mucibesi okunsun. (Hacet yok 
sadaları) Peki efendim. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — 
Efendim, matbu lâyihada görülüyor ki, bendeniz bu 
kanuna muhalifim, Esbabı muhalefetimi arz edece
ğim. Yalnız Heyeti Celileden evvel beevvel şunu 
istirham ederim ki, sözüm kesilmesin, şayet tenkit 
cihetleri görülürse hitamı maruzatımda hepsi birden 
dermayan buyurulsun. Yine cevap veririm. Şimdi 
malûmu âlileri; her kanun bir ihtiyaçtan doğar ve 
her kanundan bir fayda memul ve matluptur. Hal
buki bu kanunun katiyen faidei ameliye ve tatbiki-
yesi yoktur. Encümen esbabı mucibe mazbatasında 

REİSİSÂNİ BEY — İsticali kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın, pek güzel efendim, o halde 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine., 

3. — Yozgat Mebusu Feyyaz Âli Beyin, 23 Ni
san 1336'dan evvel Divanı harplerce mahkûm edilen 
efrat ve küçük zabıtanın aflarına dair teklifi kanunisi. 
(2/62) 

REİSİSÂNİ BEY — 23 Nisan tarihinden evvel 
irtikâp ettikleri ceraimden dolayı Divam harp
lerde mahkûm ve maznun bulunan efrat ve küçük 
zabitanm cürümlerinin affına dair Feyyaz Âli Bey 
ve rüfekasının bir teklifi kanunisi vardır. Bu da 
Lâyiha Encümenine. 

4. izmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, vekâ
letlere merbut müsteşar ve müdürü umumilerin aza 
mey anından intihabına dair teklifi kanunisi. (2/63) 

REİSİSÂNİ BEY — Vekâletlere merbut müste
şarlarla şube müdürlerinin Büyük Millet Meclisi 
azası meyanından ve erbabı ihtisastan tayinine dair 
teklif var, bunu da Lâyiha Encümenine gönderelim 
(Kanunu esasiye sadaları) Sonra Kanunu esasiye gi
der. 

diyor ki: Mahkemei temyiz teşkilâtı ikmal edile
memiştir ve ikmal edilse bile teraküm etmiş binler
ce evrak var. (elelzemi filakdem) kaidesine ittiba su
retiyle, nakli dava ve tayini merci istidalarını hal 
için bir hayli zaman tehir etmeğe mecburdur. 

Bendeniz altı yedi senedenberi liva merkezinde 
Dava vekâletinde bulunuyorum. Bu müddet zarfın
da nakli dava talebi ancak iki defa vukubuldu. Şim
di mahkemei temyiz teşkilâtını ikmal etmeyipte, ta
yini merci ve nakli dava istidalarını hal için bir 
kanun yapmakla, senelerdenberi tevkifane köşelerin
de kalan binlerce mahkûmları düşünmeyipte adedi 
pek mahdut ve adeta senede on derecesine bile var
mayan işleri düşünmek neticesi çıkıyor. Hususile 
nakli davada müstedilerin bir çoğu*da mevkuf değil
dir. Bunum çaresi, mahkemei temyiz teşkilatının ik
mali neye mütevakkıf ise bunu temin etmektir. Bu 
ikmal, umum işlerle beraber bir yeni maksadı da 
yani tayini merci ve nakli dava istidalarının hallini 
de temine daha ziyade şayi ve kâfildir. 

3. — TEKLİFLER 

5. — MAZBATALAR 
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Şimdi farzedelim bu kanunu biz kabul edeceğiz. 
Bu kanunun Memaliki Osmaniyede neşri bir hayli 
zamana mütevakkıftır Sonra ahalimizin halefi ru-
hiyesi malûm bizzat umuru Adliye ile müştağil olan
lar meselâ (Dava vekilleri, erbabı mesalih) onların 
haleti ruhiyesi de malûm, bir kanun bir memlekette 
neşredilir edilmez, müddeti kalile zarfında, herkes 
ona kesbi ıttıla edemiyor. Lâyihada da, işbu kanu
nun müddeti meriyeti temyiz heyeti teşkilâtının ik
malinden itibaren altı ay sonraya kadardır diyor. 
Halbuki biz bu kanunu bu müddetin ikmaline kadar 
Memaliki Osmaniyenin her tarafında ancak neş
redebileceğiz. Ahali ve erbabı istida bunu o vakte ka
dar ancak anlayabilecek, biz beyhude yere kıymetli 
vakitlerimizi bu kanunun müzakeresiyle geçirmiş ve 
bir çok masraflar, bir çok külfetler ihtiyar etmiş 
olacağız. Sonra hapishanelerde, bendeniz biliyorum, 
üç senedir mevkuf olupta henüz hakkındaki hüküm 
mahkemeiı Temyizin tasdikına iktiran etmemiş, aley
hindeki hüküm kesbi katiyet edememiş nice mev
kuflar vardır, bunları bırakıyoruz, mahkemei Tem
yiz teşkilâtının ikmalini temine çalışmıyoruz da tu- j 
tup, arzettiğim gibi, bir mahalde beş altı senede 
ancak bir iki defa vuku bulan işleri düşünüyoruz. 
Sonra halledilmek istenilen tayini merci, istinaf 
mehakiminden birine veriliyor. Esasen bermucibi ka
nun Mahkemei Temyizce halli icabeden ihtilâf mer
ci zaten istinaf mahkemeleri beynindedir. Demek 
ki bir mahkemenin hükmünü tetkik hakkını ayni 
sıfat ve salâhiyetle mahdut olan diğer bir mahke
meye veriyoruz. Bu acaba hukukan kabili tecviz 
midir? Bir mahkemei istinafın hükmünü diğer bir 
mahkemei istinafa tetkik ettiriyoruz. Bu onun ma- ı 
fevki midir?. Hatta encümen bile esbabı mucibesin-
de bunun bir hata olduğunu itiraf ediyor. Yalnız 
«ehven» diyor ki, bendeniz o ehveniyeti kabul ede
mem. Ehven bir hatayı hukuki değildir. Sonra altı 
ay müddete gelelim. Bu kanun mucibince Umuru 
Adliye vekiline verilecek salâhiyet altı ay temadi 
edecek, şimdi beşinci ayda vukubulan bir nakli dava 
veya tayini merci bir mahkemei istinafiyeye havale 
olundu. O mahkemei istinaf onu tetkik ederken altı 
ay tamam oldu, o sırada vukubulan nakli dava ve 
tayini merci davaları da bittabi mahkemei temyize 
arzedilecek. Şu halde bir meseleyi bir zamanda hem 
mahkemei temyizde hem mahkemei istinafta tetkik 
ettirecek demek olur. Velhasıl bu kanunu kabul 
edersek mecellei kavaninimitze lâyeteharrik ve mem-

nuulamel bir amel bir kanun daha ilâve etmiş ola
cağız. Başka hiç bir faydası yoktur. Bendeniz bu
nu heyeti umumiyesinin reddini teklif ediyorum. 
Bir de takrir takdim ediyorum. İşte bu kadardır 
olhikâyet. 

REfSÎSANİ BEY — Buyurun Şükrü Bey! 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) 
— Efendiler; Benden evvel bu kürsüyü işgal eden 
arkadaşımız bu kanunun aleyhinde vâkıfane bir 
mütalea beyan ettiler. Bu mütaleaya bendeniz ta
mamen iştirak etmekle beraber bu kanunun vazın-
dan bir mâna anlamıyorum, Mahkemei temyiz he
yeti elyevm müteşekkil bulunurken böyle bir ka
nunu çıkarmanın mânasını anlamıyorum. Binaen
aleyh, Heyeti Aliyenizi daha ziyade işgal etmemek 
için bendenizde bu kanunun reddini teklif ediyo
rum ve bir de takririm var. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Ali Sü-
rurî Bey arkadaşımız bu kanun hakkında tetkikat 
yaparken, bu kanunu yapmaktan ziyade Mahkemei 
Temyizin teşkilâtını ikmal etmesi daha iyi olur, 
Çünkü; Bir çok mahkûmlar, Mahkemei Temyiz 
daha teşekkül etmediğinden dolayı bekleyor buyur
dular. Halbuki bu fikirlerine bendeniz iştirak et
meyeceğim. Mahkemei temyiz teşkilâtını ikmal et
miş ve belki de bir iki noksanı da bu günlerde ik
mal edilmek derecesine gelmiştir. Yalnız bendenizin 
arzedeceğim mesele, Mahkemei temyizin tetkik ede
bileceği bir mesele ki, Mahkemei temyiz evrak üze
rine tahkikat icra eder, Mahkemei istinaflar evrak 
üzerinden değil, Tarafeynin muvacehesinde muha
keme icra ederler. Şimdi icap bir iki karar zuhur 
eder. iki karar ki, bir müstantık, bu mesele benim 
salâhiyetim dahilinde değildir der, ortada muallak 
kalan bu işi bir an evvel neticelendirmek için Mah
kemei temyiz tstida dairesine göndermek icabeder. 
Mahkemei temyiz, bu işi görmeklik senin salâhi
yetin dahilindedir, Diğerine senin salâhiyetin ha
ricindedir, der. O suretle mesele halledilir. Binaen
aleyh, böyle bir mesele için durüdiraz münakaşa
ya hacet yoktur. Bu kanunu teklif eden arkadaş
larımızda doğrudan doğruya bir hüsnüniyetle teklif 
etmişlerdir ki, şayet mahkemei temyiz heyeti teş
kil olunmazsa böyle bir meseleyi biran evvel orta
ya koyalım da halledilsin maksadına matuf olduğu 
için o da şayanı kabuldür. Fakat bu gün Adliye 
vekili Beyefendi de bilirler ki, Mahkemei temyiz 
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tekemmül etmiştir. Mahkemei temyizin vazifesini 
kaldırıp ta tarafeyni muhakeme eden heyete hava
leye lüzum kalmamıştır. Bu kanunu encümen de 
geri alır. Ben de bunun ademi kabulünü rica edi
yorum (Müzakere kâfi sadaları), 

REİSİSANİ BEY — Efendim, Refik Şevket 
Bey Encümen namına söyliyecektir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ali Sü-
rurî Efendi buyurdular ki, kanun ihtiyaçtan doğar. 
Zaten bu da zannederim, ihtiyaçtan doğmuş ve ha
kikaten halli lâzım gelmiş muvakkat bir kanundur. 
Çünkü müddeti gösterilmiştir. Dermeyan edilen iti-
razatın her birini, hukuku umumiye ve kavanini 
mevcudeyi nazarı dikkate alırsak, kabul etmek doğ
rudur. Fakat 16 Marttan beri bütün umuru Devlete 
vaziülyet olan Meclis 16 Marttan evvel bile ihzar 
edilmiş evrakın teşkil ettiği yekûnu heyeti tahriri-
yeye havaleyi kararlaştırdık, ve Heyeti temyiziye, 
ki memleketin maruf simalarından olması esası 
kabul olunduktan itibaren bu zamana kadar mah
kemei temyizin teşkili sernemayi husul olmamış iken, 
böyle halli icabeden umur için esbabı musaleha, bi
zim mahkememiz teşekkül etmemiştir, bekleyiniz, 
Mahkemei temyiz teşekkül edince biz bunu hallede
riz demek, her halde insaf ile kabili telif değildir. 
Mahkemei temyiz teşekkül etmiştir. Veya teşekkül 
edecektir. Fakat mahkemei temyize tayin olunacak 
zevatın her birisinin muhtelif mahallerde bulunma
sı itibarile işlerine başlaması için zaman lâzımdır. 
Ondan maada gittikleri vakit, bilâ mübaîeğa söyliye-
bilirim ki, her birisinin önünde 350 - 500 değil, bel
ki 2 000 e yakın evrakı temyiziye bulunacaktır. 

BİR MEBUS — Yüz lira para alıyorlar, çalış
sınlar. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Benim 
evvel gelmiş işimi bırakıpta diğerinin sonra gelmiş 
işini tercih etmek, mesaili hukukiyede haksızlıktır. 
Sonra Ali Süruri Efendi işin azlığından bahsedi
yor. Eğer Ali Süruri Efendi misal olarak yalnız 
kendi livasını alıpta, umur ve muamelâtı Adliye 
Devletin merkezi insabı olan Adliye vekâletine ge

lip kaç tane tayini merci ve kaç tane nakli dava 
meselesinin muallakta bulunmuş olduğunu görmüş 
olsa idi her halde davasını kazanmak isteyen bir 
avukat gibi miktarını az görmezlerdi. 

BİR MEBUS BEY — Ya kaçtır? 
REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bendeniz 

söyleyebilirim ki, belki elliyi mütecavizdir. 
ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 

Diğerlerinin miktarını lütfen söyler misimiz Refik 
Bey! 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Asıl me
sele diyorlar ki, Deavii umumiyenin halli için 
Mahkemei temyizin teşkili lâzımdır. Başka, fakat 
hallikabil bir meseleyi nazarı dikkate almamakta, 
o da haksızlıktır. Şimdi bilhassa tayini mercide iki 
tarafın da mevkufu bulunursa böyle bir evraka, si
zin mercinizin ve muhakememiz şurasıdır demek için, 
iki tarafın mevkuviyetlerini temadi ettirmek de adalete 
muvafık değildir. Yalnız bendeniz şunu söyliyeyim 
ki, Meclisi âliniz bunu reddederse kanunsuzluk 
yapmış olmaz. (Handeler), Fakat bigayrihakkın, 
bitirilmesi lâzımgelen işleri uzatmış olur. Bunun da 
vebali vardır. Eğer tensip ederseniz bu vebalden 
kurtulalım. Kabul etmezseniz vebal biz heyetindir. 
(Müzakere kâfidir sadaları). 

TU NALI HİLMİ BEY (Bolu) — Müzakereye 
başlanmış olsa idi, şimdi biterdi. 

REİSİSANİ BEY — Efendim,, müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsınlar (Eller kalkar). 
(Kâfi sadaları). 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini arzu bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Tayini 
esami ile reye konulması için bir takrir vardır. 

(Gürültüler, ret sadaları), 
REİSİSANİ BEY — Heyeti umumiyesi hak

kındaki müzakerenin kifayetini reye koyduk ve ka
bul edildi. Şimdi maddelere geçilmesi mevzubahs 
oldu. Eğer maddelere geçilmesini Meclis kabul bu-
yurmuyorsa kanun kabul edilmemiş demektir. Ma'd-
delere geçilmesini kabul buyuranlar ellerini kaldır
sınlar. (Ret sadaları). Kabul edilmedi efendim. 
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7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Sivas mebusu Mustafa Taki Efendinin, 
Enbiyayı izama karşı fazahati lisaniyede bulunanlar 
hakkında teklifi kanunisi ve Adliye encümeni maz
batası (2/18 ) (1) 

REİSİSANİ BEY — Enbiyayi izam hazaratına 
alenen fesahati lisaniyede bulunanlar hakkında bir 
takrir var. 

ÖMER VEHBİ EFENDİ (Konya) — Söz iste-
REÎSİSANİ BEY — Efendim, sizden evvel Ha

cı Tevfik Efendi, söz almıştır, Sonra zatiâliniz. 
HACİ TEVFİK EFENDİ (Kângın) — Enbiyayi 

izam hakkında fesahati lisaniyede bulunanların 
cezasının teşdidi hakkında bir maddei kanuniye ve
rilmesi, ben zannediyorum ki, münasip değildir. Zi
ra enbiyayi izam hazaratı hakkında fesahati lisani
yede bulunanların muhakemeleri bile hafi oluyor. 
Hukuku peygamberiyi muhafazatan, o fesahati lisa
niyede bulunanların cezasını şer tayin etmiştir. Bu
nun için maddei kanuniyenin müzakeresine lüzum 
yoktur. Reddini teklif ediyorum. (Bravo, şiddetli al
kışlar). 

REtSİSANİ BEY — Buyurun Vehbi Efendi. 
ÖMER VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, 

Mevzuubaholao meselle nazarı şer'ide gayet mü
him, gayet rekiktir. Enbiyayi izam hazaratınm kud-
siyet ve ulviyetlerini lâyik olduğu veçhile biz takdir 
edemeyiz. Binaenaleyh, şariat şiddetle onun cezasını 
vermiştir. Daha doğrusu müslümanlar esasen günah 
işleyeceklerse çok günah vardır. Bu gibi günaha müs
lümanlar cüret etmez cüret edenleri de (Bravo hoca 
efendi sadaları) müslüman addetmez. 

Bu bütün mileli mütemeddinenin riayet etmiş ol
duğu bir meseledir. Mamafih esasen kanunu cezaya, 
arkadaşım Hacı Tevfik Efendinin buyurduğu gibi, 
konması bile lâzım olmadığı halde konmuş ve arka
daşımızın birisi bunun azlığından bahsederek bir tak
rir vermiş, münasip ise, madam ki Meclisimizde 
böy bir mesele mevzubahis oluyor, buna ait ceza 
nizamen teşdit olunur. Bu hususta üç seneden dokuz 
seneye kadar bir kayit ilâve olunursa Meclisinizde 
bu hususa dair ihtimam etmiş olur zannederim. 

SOLDAN BİR MEBUS BEY — Zaten o işi bir 
müslüman yapmaz. 

(1) Teklifin metni bu cildin 17 nci sayıfasında-
dır. 

ÖMER VEHBİ EFENDİ (Konya) — Mühmel 
bırakmamış ve bu hususa dair de bir ihtimam et
miş olur. Anın için şayet böyle bir kayit ilâve olun-
mayacaksa, durüdiraz münakaşa edilecek bir mese
le değildir. Bundan vaz geçilsin pekala (müzakere 
kâfi sadaları). 

REİSİSANİ BEY — Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) o halde efen
dim müzakere kâfi görüldü efendim. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Takrir 
sahibiyim, efendim bu hususta söz söyleyeceğim 
efendim. 

REİSİSANİ BEY — Anladık efendim, Fakat ya
palım şimdi müzakere kâfi görüldü. Evvelce söz is-
teyeydiniz söyleyebilirdiniz. 

O halde efendim Adliye encümeninin mazbatası
nı okuyalım (matbudur, kıraata lüzum yoktur ses
leri). 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendi tarafından 

muta ve encümenimize muhavvel 19 mayıs sene 1336 
tarihli teklifi kanuni ile kanunu cezanın elli beşinci 
maddei kaimesinin (Enbiyai izam aleyhisselâm ha
zaratına karşı kevlen veya tahriren fezahate ictisarı 
sabit olanlar muvakkaten küreğe konulur. Bu cür-
mün tahkikat ve muhakemesi hafiyyen ve mevku-
fen icra ve şahitleri tezkiye olunur). Suretinde ıtadili 
talep edilmekte olmasına binaen teklifi vaki encü
mende mevkii müzakereye vazolundu. Teklifi mez
kûr mahiyeti itibariyle maddei kaimede muharrer 
(alenen) tabirinin ilgasiyle yerine (kavlen veya tah
riren) tabirinin ikamesi (şühudun tezkiyesi) (muha
kemenin mevkufen ve hafiyyen icrası) (cezanın taş-
didi) keyfiyetlerinden ibaret olmak üzere beş kısım
dır* 

Alenen kelimesinin ihtiva ettiği manada kavi ve 
tahrir dahil olduğu ve aleniyetin iki üç kişi huzuriy-
le de husulünü menedecek bir takyit mevcut olma
dığı için (alenen) tabirinin ilgası muvafık görülmüş
tür. Tezkiyei şühudun; bilhassa hukuku umumiye 
namına muhallifen istimadan sonra bir faidei kanu-
niyesi olamayacağı; muhakemenin mevkufen icrası
na mani bir cihet bulunmayıp zaten bu hususa hük-
kâmın her vakit salâhiyettar bulunduğu; muhakeme
nin hafiyyen icrası ise usulü muhakemede muharrer 
olduğu veçhile mesele şayet hicaleti mucip mevattan 
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bulunduğu takdirde esasen Heyeti hâkime canibin
den ifasına mesağ bulunduğu cihetle kuyudatı mez-
kûrenin ilâvesine lüzum görülmemiştir, teşdidi ceza 
cihetine gelince haddi zatında bir seneden üç seneye 
kadar hapis gibi azim bir cezayi ihtiva eden mez
kûr maddenin teşdidi ceza edilerek tadilini icap ede
cek esbabın mevcudiyetine kanaat hâsıl olamadığın
dan bu husustaki teklifin de reddiyle maddei mez-
kûrenin aynen ifasına karar verildi. 

26 Temmuz Sene 1336 
Adliye En. R. M. M. 

Eskişehir Saruhan 
Mezundur Refik Şevket 

Kâtip Biga 
Elâziz Cephede 

Mustafa 
Karahisarı Şarkî Amasya 

Ali Süruri Mehmet Hamdi 
Elâziz Sivas 
Rasim Muhalifim 

Mustafa Nimet 
Canik Sinop 

Ahmet Nafiz Hakkı Hami 
Malatya 

Bulunmadığı 

REİSlSANl BEY — O halde efendim bunu ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) o 
halde efendim Adliye encümeninin mazbatası kabul 
edildi^ 

2. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, müski
ratın meni hakkındaki teklifi kanunisi. (2/4) ve Ad
liye, Sıhhiye, Maliye, Seriye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları ve meni müskirat kanunu
nun encümenlerce tespit edilmesine dair İcra Vekil
leri Heyeti tezkeresi, Çorum Mebusu Haşim Beyin, 
müskiratın menine ve Bolu Mebusu Nuri Beyin, 
meni müskirata dair teklifi kanunileri. (2/86, 2/87). 

REİSİSANİ BEY — Meni müskirat kanununa 
geldik, evvelce bu hususta söz istemişler vardı ve 
kendilerinin de bu husustaki hakları mahfuzdur de
miştim. Şimdi isimleri yazılı olanları okuyacağım. 
Sonra da isimleri olmayanlar ve söz isteyenler ayrı
ca isimlerini yazdırsınlar. 

Haydar Bey (Kütahya) aleyhinde. Doktor Suat 
Bey (Kastamonu) lehinde, Mehmet Şükrü Bey (Ka
rahisarı Sahip) aleyhinde, Rasih Efendi (Antalya) le
hinde, Ali Şükrü Bey (Trabzon) lehinde, İsmail Sup
hi Bey (Burdur) aleyhinde, Sırrı Bey (İzmit) lehin
de.... 

Şimdi efendim söz isteyenler söylesin, sıra ile bi
rer birer yazalım. Söz isteyenlerin isimlerini okuya
lım : 

Karahisarı Şarkî Mustafa Vehbi Efendi (Vasfi 
sadaları). 

VASFİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — Bendeni
zin ismim Vasfi.... 

REİSİSANİ BEY — O halde efendim Vasfi 
efendi. Besim Atalay, Vehbi Efendi, Tevfik Rüştü, 
Hamdullah Suphi, Lûtfi Beyler, Hulusi Efendi, 
Hamdi Efendi, Mustafa Efendi, Abdülkadir Kemali 
Bey. Haci Tevfik Efendi, Şükrü Bey, Hulusi Bey. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Biz istemiştik, yazıl
mamışız. 

REİSİSANİ BEY — Şimdi efendim müsaade 
buyurun, leh ve aleyh olmak üzere alınmış sözleri 
birer birer anlayalım. 

BİR MEBUS BEY — Evvelce takrir okunsun, 
encümenlerin mütalaası malûm olsun. 

REİSİSANİ BEY — Onlar da matbudur. Efen
dim nüsihai matbuaları tevzi edildi. 

Meni Müskirat Kanun Lâyihası 
Seriye Encümeninin Teklifi 

Müskiratın Meni ve İmal ve İstimali Kanunu 
Madde 1. — Memaliki Osmaniyede müskirat 

imal ve istimali memnu olup haddi seriyi icap eden
ler Mahkemei şeriyeye verilir haddi icabetmeyenler 
hakkında âtideki mevat ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 2. — Alenen müskirat istimal edenler bir 
aydan üç aya kadar hapsolunur, 

Madde 3. — Müskiratı istimal edip sarhoş ol
mayanlar bir haftadan bir aya kadar, sarhoş olanlar 
bir aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Madde 4. — Müskirat âmilleri yakalandıkları 
zaman müskiratta istimal ettikleri alât ve edevat 
alâtı cürüm olarak müsadere ve mevaddı müskire 
imha ve bir aydan altı aya kadar hapsolunurlar. 

Madde 5. — Amillerin cürümleri tekerrür etti
ğinde mükerrirler hakkındaki usul tatbik olunmakla 
beraber ayrıca elli altundan iki yüz elli altuna kadar 
cezayi nakti alınır veyahut muvakkaten nefi olunur
lar. 

Madde 6. — İstimal edenlerin cürümleri tekerrür 
ettiğinde cezaları bir misli tazif olunur. 

Madde 7. — Müskirat resmi, Devletçe herhangi 
daireye tahsis olunmuş ise o dairece alınan diğer rü
suma zammolunarak tahsil ettirilecektir. 

Madde 8. — Kanunu cezanın işbu mevat ahkâ
mına muvafık olmayan maddeleri mülgadır. 
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Madde 9. — Bilûmum zabıta memurları bu me-
vat aJhkâmını takibe mecburdur bu hususta tesey
yüp ve ihmal ve müsamahaları görülen memurların 
ilk defa bir maaşları katolunur tekerrürü halinde 
memuriyetlerinden tardolunur. 

Umuru Seriye ve 
Evkaf En. Reisi Kâtip 

.Müfit Sabit 
Kâtip 

Feyyaz Âli 

Sıhhiye Encümeninin Teklifi 
Maddai Kaime — Hafi veya oelî işret istd-

mali memnudur alelıtlak işret istimal ettiği sabit 
olanlar yirmi beş liradan elli liraya kadar cezayi nak
dî veya bir haftadan bir maha kadar hapsedilirler. 
Mükerrirler hakkında birinci fıkradaki cezalar iki 
kat hükmolunur. Veya ikiden on güne kadar bele
diye tanzifatında istihdam olunurlar mükerrirler me
murin, hükkâm ve zabıtandan iseler bir daha Dev
let hizmetinde istihdam edilmemek üzere tardolu-
nuflar zabıta memurlarından bu hususta vazifesini 
suiistimal edenler ve terahisi görülenler kanunu ce
zanın (102) nci maddesi mucibince tecziye edilir. 

Sıhhat E. Reisi M. M. 
Asım Kastamonu 

Dr. Suat 
Kâtip Aza 

Mazhaf Bursa 
Emin 

Aza 
Gümüşhane 
Okunmadı. 

Meni Müskirat Kanun Lâyihası Hakkında Muvaze-
nei Maliye Encümeni Mazbatasıdır 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müskiratın Memaliki Osmaniyeye meni ithali ve 

imal ve istimali Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ta
rafından verilen takrir ve bu bapta Seriye ve Sıhhi
ye ve sabık Maliye encümenleri mezabıtı mütalaa 
ve keyfiyet Maliye Vekili Beyefendi hazır olduğu 
halde tetkik olundu. 

Müskirat istimalinin mazarratı ve bunun seran 
ve ahlâkan memnuiyeti dergâr ve gayrikabili inkâr 
olup bu noktai nazara binaen Sıhhiye ve Seriye en
cümenleri tarafından memnuiyeti vakıayı teyit ve 
takviye etmek üzere birtakım mevaddı kanuniye ter
tip olunduğu ve Adliye encümenince bu bapta ka

nunu cezada mevcut olan ahkâmın hüsnü tatbikatı
na itina edilmek temini maksada kâfi bulunacağı 
dermeyan ve sabık Maliye Encümeni dahi seran ve 
ahlâkan mezmum olan müskirat istimalinin tahdidi 
mazarratı için teşdidi ceza ve memnuiyet cihetine 
gidilmekten ziyade ihtiyacatı ehliyei beşeriyeden ol
mayan müskirat üzerine ağır vergi tarh etmek olduk
ça müessir bir tedbir olacağını zikir ve ispat eylemiş
tir. Filhakika asırlardan beri bilcümle akvamı müte-
meddine ve heyeti içtimaiyei beşeriye arasında encü
meni mezkûrum beyan eylediği veçhile mazmum ve 
menfur olduğu teslim edilmiş bulunan istimali müski
ratın meni ciheti Encümenimizce de matlup ve mülte
zim ise de bunun asırlardan beri vaki olan ticaribe 
nazaran birden bire tertip olacağı kaVanini şedide ile 
ne dereceye kadar hüsnü tatbikine muvaffakiyet hâ
sıl olacağı cai teamül görülmüştür. Binaenaleyh hüs
nü tatbiki maddeten mümkün olmayan bu gibi teda-
bire müracaat etmekten ise tedrici bir surette bunun 
önüne geçilmek daha muvafık bulunacağı ve sabık 
Maliye Encümeninin mütalaası veçhile müskirat üze
rine mevzu vergiyi tezyit etmek suretiyle tahdidi isti
male gayret edilmiş olacağı gibi Devletin düyunu 
umumiyesi meyanında bulunan varidatın da tezyidi
ne hizmet edilmiş olur. Şu mütalaa Maliye Vekâle
tince de kabul olunarak öteden beri müskirat üze
rine mevzu verginin tezyit maksadiyle bir layihai ka
nuniye ihzar ve Heyeti Umumiyeye arz edilmiştir. 
Diğer cihetten memleketimizin birçok aksamından 
memleket halkının kısmı azamı bağcılıkla iştigal et
mekte olduğundan bu cihet te nazarı dikkate alın
maya şayandır aynı zamanda kaçakçılıkla tezyid ede
ceği de başkaca cai mülahazadır. 

îzaha'tı mebsutaya nazaran bu hususta vergiyi tez
yid etmek maksadiyle ihzar edilmiş olan layihai ka-
nuniyenin kabul ve evvelce Meclisi Mebusanca kabul 
edilmiş olup kapitülasyonların mevcudiyeti hasebiyle 
tatbik edilememiş olan ispirto kanununun temini tat
bikiyle beraber elyevm kanunu cezada bu hususta 
mevcut olan maddenin meni istimal noktai nazarına 
binaen tadili de kabil olabileceği cihetle keyfiyetin 
o suretle tezekkür ve karara raptolunmak üzere He
yeti Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muz. M. E. Reisi Mazbata Muharriri 
Ferit Fuat 

Kâtip Elâziz 
Mehmet Emin Feyzi 

Karesi 
Vehbi 
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REİSİ SANİ BEY — Vasfi Efendi aleyhinde mi, 
lehinde mi söyleyeceksiniz? 

VASFİ EFENDİ — Kanunun lehinde söz söyle
yeceğim. 

REİSİ SANİ BEY — Siz Besim Atalay Bey, 
BESİM ATALAY BEY — Aleyhinde. 
REİSİ SANİ BEY — Siz Vehbi Efendi. 
VEHBİ EFENDİ — Efendim kanunun lehinde 

söz söyleyeceğim. 

REİSİ SANİ BEY — Siz Mehmet Hulusi Efendi. 
MEHMET HULUSİ EFENDİ — Aleyhinde. 
REİSİ SANİ BEY — Siz Hacı Tevfik Efendi. 
HACI TEVFİK EFENDİ — Kanunun lehinde 

söz söyleyeceğim. 
REİSİ SANİ BEY — Tevfik Rüştü Bey. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY — Hakkında. 
REİSİ SANİ BEY — Hamdullah Suphi Bey. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY — Aleyhinde. 
REİSİ SANİ BEY — Lûtf i Bey. 
LÛTFİ BEY — Lehinde. 
REİSİ SANİ BEY — Hulusi Efendi. 
HULUSİ EFENDİ — Lehinde. 
REİSİ SANİ BEY — Hamdi Efendi leh mi, aleyh 

mi? 

HAMDİ EFENDİ — Hakkında. 
REİSİ SANİ BEY — Mustafa Efendi. 
MUSTAFA EFENDİ — Kanunun lehinde. 
REİSİ SANİ BEY — Haşim Bey. 
HAŞİM BEY — Kısmen lehinde kısmen aleyhin

de. Bunun düşünmek lazım iki taraflı söyleyeceğim. 
REİSİ SANİ BEY — Refik Bey leh mi, aleyh mi? 
REFİK BEY — Lehinde. 
REİSİ SANİ BEY — Mazhar Bey? 
MAZHAR BEY — Lehinde. 

REİSİ SANİ BEY — Hamdi Namık Bey? 
HAMDİ NAMIK BEY — Aleyhinde. 
HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendiler, alkolün 

hayatı beşer üzerinde ika ettiği tahribat. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Fransızca yok. 

HAYDAR BEY (Devamla) — Hakikaten pek müt
hiştir. Hatta kûul aleyhinde cemiyet tıbbiye liyonda-
ki son içtimaında, üzüm müstahsilatından gayri me 
vaddan istihsal edilmiş olan ispirtoların sem olduğuna 
karar vermiş ve neşrettikleri istatistiklerde, üzümün 
gayri mevaddan istihsal edilen ispirtolardan, Fransa' 
nm bağ olmayan eyaletlerinde adam başına beş ila 
dokuz litre yani takriben üç ila yedi okka isabet et
tiği halde pek elim tahribat ika ettiğini delil ve mi-

{ sal olarak göstermişlerdir. Binaenaleyh memaliki ec-
nebiyeden gelen ispirtoların sem olmasına nazaran 
bunların, Ali Şükrü Beyin teklifleri veçhile, ithal ve 

I istimal ve füruhtunun meni lazım ve labüd ise de ma
lumunuz olan mevani dolayısiyle bunun şimdilik ka-

I bil olsa bile ileride tatbiki kabil olup olamayacağının 
I takdiri Heyeti Âliyenize ait pek mühim pek esaslı 

bir keyfiyettir. Efendiler, meşrutiyetin ilk senesinde 
I Meclisi Mebusanımız, sıhhati beşeri muhafaza ve bağ-
J cılığı inkirazdan vikayeten, Memaliki ecnebiyeden ge

lecek olan müskirat ve ispirtoların bila kaydüşart 
I Memaliki Osmaniyeye ithal ve bu gibi ispirtolardan 

meşrubatı kûuliye imal edilmemesi için bir kanun 
yapmıştı. Bu kanun uhudu kadimeye dokunmadığı 

I halde, sırf Avrupa'nın menafiine dokunduğu için, vu-
I kübulan müdahale ve tazyik üzerine bir hafta sonra 
I kapitülasyonlar bahane edilerek, bir hafta mevkii tat-
I bikte kaldıktan sonra geri alınmıştı. Halbuki efendi-
I 1er, bu kanunun kapitülasyonlara muhalif hiçbir mad

desi yoktur. Çünkü sem olan bir şeyi kapitülasyonlar 
I himaye etmediği gibi, hiçbir Devlet de diğer Devlete, 
I nim sem olan müskirat ve ispirtoları mı tebaana içi-

receksin gibi bir teklifte bulunmaz ve bulunamaz da. 
I Efendiler (İngilizler yapar sadalan) fakat hak kavinin 

olduğu için bu haklı olan davalarımızı da Avrupalı-
I lara dinletmek bizim için kabil olamadı ve kanunun 

mevkii tatbikinden alınmasıyla daha ferdayi meşruti-
I yette hürriyet ve istiklalimize dehşetli bir darbe in

dirildi. Halbuki efendiler, biz bu kanun ile, memaliki 
I ecnebiyeden senevi memleketimize gelmekte olan yir-
I mi milyon kilo ispirto ile milyonlarca müskiratın gel

mesine mani olmuyorduk, yalnız memaliki ecnebiye-
I den gelecek olan muzirrussıhha ispirtolardan meşru

batı küuliye imal edilmemesi için bunları gümrükler
de asetonmelin mahlutları ile karıştırarak, yalnız sa
nayide istimal ettirmek ve müskiratı da birtakım ah
kâm ve kuyuda tabi tutmak istiyorduk. Fakat maat-

I teessüf efendiler, o medeni denilen AVrupa, kendi 
I menafii hasisesini bizim hayatımıza tercih ederek, ka-
I nunun mevkii tatbikten alınmasında ısrar etti ve ni-
I hayet şu izahattan maksat, düyunu umumiyenin mu

vafakati alındıktan sonra birçok tetkik ve tetebbu ne
ticesi olarak yapılan ve kapitülasyonlara katiyyen do-

I kunmayan bir kanunun, yalnız ecnebi birkaç fabrika-
I törün menafiine dokunması dolayısiyle, kabiliyeti tat-

bikiyesi olmazsa, bilmem ki varidatımıza, düyunu 
umum iyem ize, mahrem kararnamesine, ecnebi ve me-

I nafii hukukuna şiddeti taalluku olan Ali Şükrü Beyin 
I bu teklifi kanunisinin nasıl kabiliyeti tatbikiyesi ola

bilir? 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Demek siz şim
diden kapitülasyonları kabul etmiş oluyorsunuz? 

HAYDAR BEY (Devamla) — Hal böyle iken 
Muhterem İlmiye ve Sıhhiye encümenleri Ali Şükrü 
Beyin layihasını esas itibariyle kabul ve fakat He
yeti Muhteremenize takdim ettikleri esbabı mucibeli 
mazbatalarla bazı tadilat teklif ediyorlar, ilmiye En
cümeni, Ali Şükrü Beyin layihasındaki ithal ve füru-
hat kelimelerinin tayyiyle memnuiyetinin yalnız imal 
ve istimal edenlere hasrını, İlmiye Encümeni de kanu
nu cezanın 265 nci maddesi makamına kaim olmak 
üzere teklif ettikleri maddelerin kabulünü istiyorlar. 
Halbuki efendiler, İlmiye Encümeninin teklifi veçhile 
memnuiyeti yalnız imal ve istimale hasredecek, Av
rupa'dan mamulen gelen milyonlarca müskiratın ser
bestçe füruhtuna müsaade edecek olursak bilmem ki 
ecnebileri kuşkulandırmaktan başka hiçbir faide te
min etmeyen şu imal kelimesine artık lüzum kalır mı? 
Çünkü efendiler, müskirat mamul ve serbest olarak 
memaliki ecnebiyeden memleketimize ithal ve yine 
serbest olarak memleketimizde fürüht ve müskirat 
bayilerine rekabet kabul etmeyecek derecede ucuz 
bir fiyatla mal edildikten sonra artık imal kelimesine 
ne ihtiyaç kalır? Binaenaleyh hem arz ettiğim esbap
tan ve hem de Kanunu Esasinin, ticaret serbesttir, 
maddesine muhalefetten ve sonra da memleketimizde
ki ecnebi amillere ciheti taallûkundan naşi, kabiliyeti 
tatbikiyesi olmayan şu «İmal» kelimesi ortadan kal
kınca, İlmiye ve Sıhhiye encümenleri meni istimal hu
susunda birleşmiş oluyorlar ki, imaldeki mahzur ve 
mevanii imaldeki ademi kabiliyeti tatbik, bilumum 
memaliki Osmariiyedeki bilumum tebaaya seyyanen 
tatbiki dölayısiyle, istimalde daha ziyade varittir. Efen
diler, muhtelif tabiiyette, mesela bir Rus, bir İtalyan 
hattı şeriyeyi icabedecek derecede sarhoş olsalar, hu
zuru hâkime sevkedilseler, hâkimi seri bunlara, siz 
hattı şeriyeyi icabedecek derecede sarhoş olduğunuz
dan dolayı sizin haddi seri ile tedibinize hükmettim 
dese, acaba bunların mensup oldukları devletler, ken
dilerince memnu olmayan şu fiilden dolayı mahkemei 
şeriyeden verilen şu hükmü infaz ettiricekler mi? 

REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Onlara şamil değil
dir, onlar hakkında yoktur, bu haddi seri onlara şa
mil değildir. Haddi seri kime lazımsa ona yapılacak. 

HAYDAR BEY (Devamla) — Onları kanun is
tisna edemez. 

REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Haddi seri Müs
lümanlara aittir. Ecnebilere lazım gelmez. 

HAYDAR BEY (Devamla) — Efendim, sizi Ni-
zamnamei Dahili ahkâmına değil, kanunu münazıra 
ahkâmına davet ediyorum. 

REİSİ SANİ BEY — Kalkar burada izah eder
siniz. 

HAYDAR BEY (Devamla) — Fakat efendiler, 
siz Amerika nasıl men etti diyeceksiniz, bir kere Ame
rika bizim gibi mukayyet bir hükümet değildir. Sani
yen Amerika işreti mene teşebbüs ettiği tarihten iti
baren altmış küsur sene sonra bugünkü kanunu me-
calisi teşriiyesinden geçirmeye muvaffak olmuştur. 
(Gürültüler) 

REİSİ SANİ BEY — Kesmeyelim efendiler, Sö
zü kesmeyiniz, rica ederim. (Gürültüler) 

REİSİ SANİ BEY (Remzi Efendiye hitaben) — 
Hakkınızda Nizamnamei Dahiliyi tatbik ederim. Her
kes söylemekte hürdür, buraya gelir söylersiniz. 

REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Niçin kıymetli va
kitlerimizi zayi ediyoruz? 

REİSİ SANİ BEY (Remzi Efendiye hitaben) — 
Efendim susacak mısıınız? (Haydar Beye hitaben) 
davam. 

HAYDAR BEY (Devamla) — Fakat efendiler, 
bugünkü kanunu mecalisi teşriiyesinden geçirmeye 
muvaffak olan Amerika zannediyor musunuz ki ka
nunu tat'bika muvaffak olmuştur? Bilâkis efendiler, 
meyhaneleri kapatayım derken bütün evlerin meyha
ne olmasına sebep olmuştur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Delil göster. 
REFİK BEY (Konya) — Rica ederim, kesmeye

lim efendim. 
REİSİ SANİ BEY — Efendim not; edersiniz son

ra söylersiniz niçin hatibin sözlerini kesersiniz? (De
vam, devam sadaları) 

HAYDAR BEY (Devamla) — Delilim işte elim
dedir. 

Efendiler, Amerika meclisi mebusanında cereyan 
eden müzakerat, bu gayrikabili tatbik olan kanun yü
zünden Amerika'nın senevi beş yüz otuz iki milyon 
dolar servet gaip ettiğini ve bu kanunun gayet vasi 
bir mikyasta kaçakçılık, suiistimalata sebebiyet verdi
ğini ve Amerika'da meni müskirat meselesinin bir me-
selei içtimaiye ve hayatiye değil, bir meselei siyasiye 
şekline girdiğini bize pek vazıh bir surette ispat et
mektedir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümeni namına 
müsaade 'buyurur musunuz? 
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REİSİ SANİ BEY — Bitirsin efendim. ] 
HAYDAR BEY (Devamla) — Hele efendiler, Sıh

hiye Encümeninin yirminci asırda tatbik etmek iste
diği tanzifat işlerinde istihdam cezası Abdülhamit 
zamanındaki timarhane ve serseri kanunundaki darp 
cezaları gibi İlmiye Encümeninin... (Gürültüler) (Al
kışlar) (Sürekli gürültüler) (Sözünü geri al sadaları) 

REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Olmaz, kabul et
meyiz, aşağı indirin. 

HAYDAR BEY (Devamla) — [Remzi Efendiye 
hitaben] buraya gel. 

REİSİ SANİ BEY — Peki efendim susun. 

REİSİ SANİ BEY — Efendiler, müsaade buyu-
ruluyor mu efendim. 

HAYDAR BEY (Kütahya) — Hoca efendilerim, 
maruzatım suitefehhüme uğradı, şayestei takdis olan 
bir reye tariz, benim hiçbir zaman hayalimden bile 
geçmez. Çünkü bendeniz de sizin gibi ders görmüş, 
hukuk ve medrese mezunuyum. Yalnız başımda sarık 
yoktur. Abdullah Azmi Efendi biraderimiz pek gü
zel bilirler ki serseri kanunundaki ceza, ahkâmı sed
yeden muktebes olduğu halde, maatteessüf tatbik edi
lememiştir ve işte o endişe ile serseri kanunundan 
bahsedilmiştir. Başka maksadım yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, mü
saade buyurulur mu? Bendeniz söyleyeceğim; beyefen
diler, (Şiddetli gürültüler), Müsaade buyurun. 

REİSİ SANİ BEY — Müsaade buyurun, Şükrü 
Bey, rica ederim. Bir teklif var, onu okuyacağım. 
(Takriri okudu) 

iBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zamanın nezaketine binaen meni müskirat hak

kındaki müzakere ve münakaşatın müsait bir zamana 
talikini teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
Hacı (Tahir 
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REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Bizim burada lü
zumumuz yoktur. Ahkâmı seriye aleyhinde... (Bu mil
let şeriatla kaimdir sadaları) 

BİR HOCA EFENDİ — Katiyyen kabul etmiyo
ruz. Çekil oradan utanmıyor musun?... 

(Nedir bu yahu hepimiz Müslümanız sadaları) 
HÜSREV BEY (Trabzon) — Herkes hürdür, iste

diğini söyler. (Gürültüler) 
REFİK BEY (Konya) — Efendiler, rica ederim, 

ne oldunuz kâinata karşı rezil mi olacağız? 

(Celse tatil edîîdi) 

I RIZA EFENDİ (Yozgat) — Ret, ret... (Gürül
tüler) 

EMİN BEY (Erzincan) — Usulü müzakere hak
kında söz söyleyeceğim. (Şiddetli gürültüler) 

REİSİ SANİ BEY — Takrir hakkında mı söyle
yeceksiniz, mesele hakkında mı? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu gibi mecalisi 
I teşriiyede her türlü mevat müzakere edilir, bu gibi 

mevaddın gayet ehemmiyetlileri, gayet ehemmiyetsiz
leri, dairei şümulü itibariyle gayet vâsileri vardır. 

Herkes ehemmiyeti mahsusası olan ve bu ehem-
l miyeti bütün aleme şamil olan bir şeyde, mesele hak

kında söz söylerken, rica ederim, sözü tartsın ve öyle 
söylesin. Bendeniz kanunu teklif eden olduğum için 

j tabii lehindeyim. Kabul edilmesi için elimden geldiği 
kadar çalışacağım. Söz söylemek herkesin hakkıdır. 
Yukarıdan aşağı ne biliyorlarsa onu söylesinler ve bu
na karşı kimsenin itiraza hakkı yoktur. Burada çıkar 
söyler. Fakat söz söylerken, bu gibi mesailde, dikkat 
etmek lazımdır. Hatta sürçü lisana mesağ yoktur. 
(Şiddetli gürültüler) 

SESLER — (Herkes sözünü ne suretle söyleyece
ğini bilir...) (Gürültüler... Muhtelif sesler...) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 5,30 Badezzeval 

REİS : Reisisam Celâkttin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Rasim Bey (Sivas) 
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REİSİ SANİ BEY — Rica ederim efendim, otu
ralım... Efendim, müsaade buyurun. 

(Şiddetli gürültüler), (Ayak patırtıları), (Reye ko
yun sesleri). 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Usulü müzakere 
hakkında söz isterim. (Şiddetli gürültüler) 

SESLER — (Şiddetli gürültüler), (Ayak patırtıla
rı), (Reye koyun sesleri). 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Usulü müzakere hak
kında söz isterim. (Şiddetli gürültüler) 

SESLER — (Şiddetli gürültüler), (Böyle şeyler 
ayıptır sesleri). 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Müsaade buyurun 
efendim, İsparta Mebusu Tahir Bey bir takrir vermiş, 
bunun hakkında arzı malumat edeyim. Zannedersem 
takrire saik olan sebep, Mecliste görülen haleti ru
hiyedir. Öyle hissediyorum ki, Haydar Bey kardeşi
mizin buradaki sözü sui telâkkiye uğramıştır. Bu hal

de bendenizin de dahil olduğum halde, hep müteessi
riz bu teessürle müza'keratı devam ettiremeyeceğimi
zi görüyorum. Binaenaleyh, görüşelim, sükûneti dem 
hâsıl olsun, bu iş memlekete ve millete nafi ve mu
vafık olarak çıksın. (Pekâlâ muvafık sesleri) 

REİSİ SANİ BEY — Teklifi kabul edenler el
lerini kaldırsınlar... (Eller kalkar), Kabul edildi efen
dim. 

BİR SES — Biraz daha uyuyacak... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Uyuyacak... Par
lamento dalaveresi. 

EMİN BEY (Erzincan) — Bütün bu fesatların 
membaı sensin... (Gürültüler) 

(Gürültünün şiddetlenmesi üzerine celse cumartesi 
günü içtima edilmek üzere tatil olundu) 

(Zevali slaat altıda nihaiye* vetrüldü) 

- • ^ i » » * -
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