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REİS — İkinci Reis VekSi Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP t Feyyaz (Âli »ey (Yozgat) 

REfS —• Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Mec
lisi açıyoruz. Zaptı sabık hulâsası kıraet olunacak, 
lütfen dinleyelim. 

'(Kâtip Feyyaz Ali Bey (Yozgat) 63 ncü İçtima 
zabıt hulâsasını okudu): 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

'Birinci Celse 
İkinci reis vekili Hasan Fehmi Beyefendinin ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat iki buçukta 
inikat etti. Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul olun
du. Muvakkat bütçe kanununun meriyet ve icrayi 
ahkâmına Maliye vekâletinin memuriyetine ait üçün
cü ve dördüncü maddelerin ilâvesi kabul edildi. Bu 
kerre vefat eden Burdur Mebusu Şevket Bey bakiyei 
tahsİsatiyle teçhiz ve tekfin masrafının itası ve aile
sine Meclis namına Riyasetçe taziyetname yazılması 
•kabul edildi. Mezuniyete istihkak kesbcsden zevatın 
Divanı Riyasetçe tanzim edilen cetveli kıraat ve me
zuniyetleri mezkûr cetvel mucibince kabul olundu. 
Heyeti Vekileden mevrut ve kıymetli evrak ve Defte
ri hakanı ve mevaddı hukukiye ve mevaddı cezaiye 
ve kâtibi adil ve seriye ve nüfus harçlarının ve akar 

vergisinin tezyidine ve muinsiz efrat ailesinin infakı-
na ve kaza malmüdürlerinin Maliye vekâleti tara
fından lüzumu tayinine dair dokuz kıta İâyihai 
kanuniye ait olduğu encümenlere havale edildi. 
Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki projenin icra Riya
seti celilcsine takdim edildiğine dair Dahiliye vekâ
letinin tezkeresi kıraat edildi. Matbuat ve istihbarat 
müdüriyeti umumiyesinde dört aylık muvakkat büt
çe kanun lâyihası Muvazene encümenine havale, 
ftUİşeni maddesinden üç seneye mahkûm İsmailİn 
bakiyei müddeti cezaiyesinin affına dair Adliye ve
kaletinden gönderilen evrak Adliye encümenlerine, 
düşmana karsı ittihazı İcabeden tedabire dair İçel 
mebusu Ali Efendinin teklifi kanunisi Lâyiha encü
menine havale ve Bitlis mebusu Resul Bey tarafın
dan verilip Dahiliye encümeni mazbatasiyle Ma-
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üye vekâletine tevdi kılınan takrire vekâleti müşa-
rünilevhanın cevabı kıraat olundu. Müdafaada ıs-
rara dair Kayseri mutasarrıfiyle Gangın Müdafaai 
hukuk riyasetinin telgraflarına Divanı Riyasetçe ce
vap ita edileceği Makamı Riyasetten tebliğ edildi-
Kütahya mebusu Haydar ve İsparta mebusu Hüse
yin Hüsnü ve Gümüşane mebusu Mustafa Beylerin 
mezuniyetlerini tecavüz ettirdikleri müddetçe me
zun addedilmeleri kabul edildi. Bayazit ceza mahke
mesinden azayi Meclisten bir zat namına maznun 
sıfatı yi e vürut eden celp müzekkerelerinin bu baptaki 
cereyan eden müzakerattan sonra Adliye encümenine 
havalisi tensip edildi. Bazı kazalara tabip tayini hak
kında Erzincan mebusu Tevfik Beyin takriri Sıhhiye 
vekâletine tevdi olundu. Çorum mebusu Dursun 
Beyin Maarif vekili Riza Nur Bey hakkındaki şikâ
yetnamesi reddedildi. Kuvayi seyyare kumandam 
Etem Beyin Konya ve havalisi halkından temini is
tifade edebilmesi hakkında ne mutaleada bulunuldu
ğunun Müdafaai Milliye vekâletiyle Erkânı hartoİyei 
umumiye riyasetinden sualine dair Malatya mebusu 
Lûtfi Beyle riifekasının takriri Heyet» Vekİleye tevdi 
olundu. 

İkinci Celse 

İkinci reis vekili Hasan Fehmi Beyefendinin riya
setlerinde ikinci celse zevali saat 3 buçukta inikat 
etti. Mesafenin b udiye t in e mebni verilen üç ay me
zuniyetin kâfi gelmiyeceğinden altı aya iblâğına dair 
Dİyarbekir mebusu Hamdi Efendinin takriri kıraat 
ve kabul edildi. Firariler hakkında encümenden vü
rut eden birinci maddenin şekli muaddelinin müza
keresi esnasında Refik Şevket Bey tarafından verilen 
tadil teklifi kıraat edilmiş ve kanun nazarı dikkata 

1. — Genç mebusu Celâl Beyin, mezuniyet ta
lebine dair takriri. 

R'BİS — Genç mebusu Celâl Beyin takriri var, 
mezuniyet istiyor. 

REFİK ŞEVKET BEY (Barühan) — Divanı 
Riyasete gitsin. 

REİS — Divanı Riyasete gitmesini arzu ediyor 
musunuz,? (Usulen oraya gidiyor sadalan). 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Müsaade buyurur 
musunuz? Usule dair söyleyeceğim. Bu gibi takrirler 
evvelâ Divanı Riyasette tezekkür edilir. 

BÎR MOBUS BEY — Divanı Riyaset yalnız ka
rarını Heyeti Umumİyeye tebliğ eder. 

alınan tadil teklifi mucibince tadil edilmek üzere 
encümene iade kılındı. Posta ve telgraf muhaberatı 
hakkında Dahiliye encümeni mazbatası kıraat ve 
Heyeti Vekilenin huzuriyle icra edilmek üzere müza
keresi tehir edildi. Müteakiben Muhacirin müdüriyeti 
umumiyesi hakkında Dahiliye encümeni mazbatası 
okunarak sırasiyle maddeler müzakere edilmiş İsede 
ikinci müzakeresine geçilmesi reye vazolunduğu hal
de Heyeti umumiyece kabul edilmediği cihetle lâyi-
hai kanuniye reddedilmiş ve beş dakika teneffüs 
edilmek üzere celse tatil edilmiştir. 

Üçüncü Celse 
ikinci reis vekili Hasan Fehmi Beyefendinin riya

setlerinde üçüncü celse zevali saat beş buçukta ini
kat etti. Firariler hakkında Müdafaai Milliye en
cümeninden vürut eden kanunun şekli muaddeli kı
raat ve birinci maddesi aynen ve ikinci maddesi 
nazarı dikkate alınan Tunalı Hilmi Beyin teklifi 
mucibince tadilen ve üçüncü ve dördüncü ve beşinci 
ve altıncı ve yedinci ve sekizinci maddeleri aynen 
ve dokuzuncu maddesi tadilen kabul ve kanunu 
mezkûr için mukaddema müstaceliyet kararı veril
diği cihetle heyeti umumiyesi dahî kabul edilerek 
pazartesi günü ayni saatte ruznameden m üd ev ver me-
vat için içtima edilmek üzere saat yedjde celseye 
nihayet verildi. 

İkinci Reis Vekili Kâtip 
Vehbi Feyyaz Âli 

Kâtip 
Haydar 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsasına iti
raz edecek var mı? (Kabul kabul sadalan). Aynen 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul olundu. Ev
rakı varide kıraet olunacak. 

KATİP FEYYAZ ALİ BEY — Bu evrakın hepsi 
mezuniyete aittir, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Divanı Riya
setten hiç bisisi geçmemiş midir? 

REİS — Efendim, Divanı Riyasetten geçmediği 
için Divanı Riyasete İade olundu. (Doğru sadalan). 

2, — Saruhan mebusu Avni Beyin Konya mevki 
kumandanlığına tayin olunduğuna dair Müdafaai 
Mitliye vekâleti tezkeresi. 

REİS — Efendim Saruhan mebusu Avni Beyin 
Konya mevki kumandanlığına tayin edildiğine dair 
Müdafaai Milliye vekilinin bir tezkeresi vardır, onu 
okuyacağız: 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
16,8.1336/461 numaralı tahriratı aliyeleri cevabı

dır : 

Saruhan mebusu olup Biga kumandam ve mutas-
narrıflığında bulunmakta iken vaziyeti ahire hase
biyle vazifesi hitam bulan ve Meclise İltihak etmek 
üzere hareket edeceğini bildiren Avni Beyin Garp 
cephesi kumandanlığmca, fırka kumandanlığı sala-
niyetiyle, Konya mevki kumandanlığına tayin edil
diği ve elyevm mahalli mezkûrda bulunduğu mez
kûr kumandan] fk vekâletinin işarına atfen arz olu
nur. 

9 EylÛl 1336 
'Müdafaai Milliye Vekili 

Ferik 
Fevzi 

(Fırka kumandanları dahil değil sadalan) 
MALİYE VEKtLI FERİT BEY — Bu zat as

ker mi, mülkiye memuru mu, İstifa mı ediyor, ne 
yapıyor? (Gürültüler). 

REİS — Söz İsteyen var mı? 

3, — TEZKERELER 

1. — Yazm efrat ve küçük zabıtanın iaşesi hak
kındaki kanun lâyihasının müstacelen müzakeresine 
dair Müdafaai Milliye vekâleti tezkeresi. 

REİS — Efendim küçük zabitanın iaşesi hakkın
daki Müdafaai Milliyetin tezkeresinin müstaceliyetle 
tasdikına dair tezkere var. 

MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Efen
dim, bu kanun Müdafaai Milliye encümeninden bir 

7. — MLS 

/. — Temettü vergisine zam icrasına dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei maliye ve Kavanini maliye 
encümenleri mazbataları, 

2. — ihracat rüsumu hakkında kanun lâyihası 
ve Muvazenei maliye ve İktisat encümenleri maz
bataları, 

3, — Damga resminin tezyidi hakkında kanun 
lâyihası ve Kavanini maliye ve Muvazenei maliye 
encümenleri mazbataları. 
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MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim 
müzakereye hacet yok. 

REİS — Sırasİyle yazıyorum, buna dair daha 
başka söz isteyen var mı? (Lüzum yoktur sadalan). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, 
kürsüye gelmeğe hacet yok. Ahiren kabul edilen ka
nun mucibince sefirler, kolordu ve ordu kumandan
ları ancak memurlukla mebusluğu birleştirebilirler. 
Halbuki bu zat fırka kumandanı tayin edilmiş. 
Hangisini tercih edeceği kendisine sorulur ve ona göre 
muamele olunur. (Muvafık sadalan). 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye vekili be-
rayi malûmat buraya gönderiyor. O halde diyelim 
ki: tebliğ ediniz, o zat hangisini arzu ediyorsa bil
dirsin. Bu yolda iade olunur efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Mebus 
olan arkadaşımız kendisi bize bildirsin. Niçin Müda
faai Milliye bildiriyor? desin ki ben mebusluğu ter
cih ettim, yahut memuriyeti tercih ettim. Doğnıdap 
doğruya Meclise bildirsin. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt) — Meratibi 
askeriyede derecata riayet şarttır. 

ay evvel Muvazenei maliye ve Kavanini maliye 
encümenlerine verilmiştir. Binaenaleyh o encümen
lerden gelmemişse tetkik edilmesi lâzım. 

REtS — Efendim, evvela müstaceliyet kabul olu
nuyor mu? Müstaceliyeti kabul edenler ellerini kal
dırsın. Kabul olundu. Efendim Kavanini maliye 
encümenine bir tebligat yapalım, serian göndersinler. 
(Pek iyi sadalan). 

4. — Tuz resminin tezyidi hakkında kanun lâyi
hası ve Kavanini maliye ve Muvazenei maliye en
cümenleri mazbataları. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, ben
deniz esasa girmeden evvel ruzname hakkında bir şey 
söylemek istiyorum. Efendim, Heyeti âliyenize tak
dim ettiğim bazı vergi, rüsum tadili kanunları ara
sında başlıca dört tanesi vardır ki bendenizce haizi 
ehemmiyettir ve bunların encümenler tarafından tet-

6. — MUHTELİF EVRAK 

/. — İyâi edha tebrikine dair Muş müftüsünün I REtS — Efendim. lydi adha tebrikini mütezam-
telgrafı. \ mın Muştan gelen telgraf vardır. Divanı Riyasetten 

• cevap yazalım. 
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kikatı hitam bulmuştur. Birisi temettü kanunu. Ma
lûmu devletiniz eylül zarfında ikinci taksit toplandığı 
için onun zamaimı hakkında bir kanunun daha ev
vel neticeye iktiranı lâzımdır. İkincisi; bazı eşya 
üzerine İhracat resmî vazı hakkındaki kanun ki 
encümenden çıkmıştır. Bu iki kanunun yarınki ruz-
nameye ithalini rica edeceğim. Çarşamba günü ruz-
namesi için de damga ve tuz meseleleri hakkındaki, 
müzakeresi hitam bulmuş, encümenlerden çıkmış ka
nun lâyihalarının ruznameye ithalini rica ediyorum. 
(Muvafık sesleri). Yarınki ruznamemizde temettü ka
nuniyle ihracat resmi kanunu, çarşamba günü de 
damga ve tuz, (Pek âlâ sadaları). Teşekkür ederim. 
Bu gün tab ettiririm efendim. 

4. — TAKRÖtLER 

/. — İçel mebusunun, Hâdtm nahiyesinin kaza 
haline ijrağtna dair takriri 

REİS — Hadım nahiyesinin kaza haline ifrağı 
için İçel mebusunun bir takriri var, Lâyiha encüme
nine gönderelim. Badehu Dahiliye encümenine git
mek üzere... 

MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Efen
dim, doğrudan doğruya Dahiliye vekâletine gönde-
rilsin. Geçen gün böyle bir muamele yaptık. Dahili
yeye havale ettik. 

REİS — Doğrudan doğruya Dahiliye vekâletine 
mi? 

MUSTAFA NECATİ BEY — Evet.. 
REİS — Pek âlâ havale edildi. 
Meni müskirat kanununun müstaceîen müza

keresi hakkında Karahİsar mebusu Hulusi Beyin 
bir takriri vardır. 

2. — Karesi mebusu Hasan Basri Beyin, bele
diye kanununun tadili hakkında Ertuğrul mebusu 
Halil İbrahim Beyle müşterek .teklifi kanunisinin 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasına dair takriri 
(2116) 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, 13 
mayıs 1336 tarihinde biz İki arkadaşla müştereken, 
belediye kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
bir teklifi kanuni takdim etmiştik. Bu teklifi kanuni 
ayni tarihte Dahiliye encümenine gitti. Aradan dört 
ay geçtiği halde henüz gelmedi. Nizamnamei dahi-

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Ben takrir 
takdim ettim, onun hakkında söz söyleyeceğim. Ni
zamnamei dahili hakkında. 

HACI TEVFİ'K EFENDİ (Kângıri) — Daha mü
zakereye başlamadık. 

REİS — Meni müskirat kanunu hakkında mı? 
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Hayır, usulü 

müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. Takririm 
var. 

REİS — Beyefendi evvelâ bir defa takrir okun
sun. 

Efendim, Beyefendi söz söyliyecek dinleyelim. 
(Neye dair sadaları). Nizamnamei dahili hakkında... 

linin 23 ncU maddesinde, bir encümene havale olu
nan lâyihai kanuniye veya teklifi kanuni tarihi hava
lesinden itibaren nihayet üç ay zarfında Heyeti umu-
miyeye arzolunur. Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya 
teklifin doğrudan doğruya ruznamei müzakereye va
lini Hükümet ve sahibi takrir talep eylemek hakkını 
haizdir diyor. Bu teklifi kanuni zaman itibariyle 
gayet mühimdir. Yeni belediye intihabı yaklaşmıştır. 
Eski kanun mucibince her halde emlâk vergisiyle 
mükellef otmaık şartının idamesi demek, belediyele
rin şu atalette, şu tezehzübde ve şu ihtikâr altında 
kalması demektir. Bunu heyeti muhtereme zannede
rim tecviz buyurmaz. Dahiliye encümeninden dört 
aydır çıkmamış; müzakerenin uzun uzadıya sürünce
mede kalmaması lâzım gelir. Çünkü kanun gayet 
mühimdir. Binaenaleyh bendeniz nizamnamei dahili
nin bu maddesi mucibince teklifi kanuninin Heyeti 
muhteremece doğrudan doğruya müzakeresini teklif 
ediyorum. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) ~- Dahiliye encü
meninin hazırladığım da alırız. Öyle müzakere ede
riz. 

REİS — Şimdi Beyefendinin takdim etmiş oldu
ğu lâyihai kanuniyentn yarınki ruznameye konmasını 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Yarınki ruznameye 
girmesi kabul edildi. 

'KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY — Efendim, Divanı 
riyasetten bir kaç evrak vardır. 
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2. — AZAYt KİRAM 

3. — içel Mebusu Sami Beyin mezuniyet talebine 
dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
Yirmi günden beri malaryadan müztaribim. Te

davi için tebdilihavaya şiddetle muhtaç bulundu
ğumdan üç ay müddetle mezuniyet itasına müsaade 
buyurulması maruzdur efendim. 

13 - IX - 1936 
tçel Mebusu 
Memet Sami 

REİS — Kabul buyuruluyor mu? (Kabul kabul 
sadalan). Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olundu. 

4. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, mezuni
yet talebine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
1335 senei devrei içti m aiy esinden beri dairei intİ-

habiyeme gitmediğimden dolayı teraküm eden hu-
susatı zatiyemin tesviyesi için altı ay mezuniyet ita
sını istirham eylerim efendim. 

11 Eylül 1336 
Trabzon 

AH Şükrü 
(Altı ay olmaz sadalan). 
REİS — Müsaade buyurun rica ederim. Şu arka

daşımız altı ay mezuniyet istiyor. Divanı Riyasete 
tevdi etmiş. Onu kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Ekseriyetle kabul olundu. 

5. — Niğde Mebusu Mustafa Hilmi Efendinin, 
mezuniyet talebine dair takriri, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
Ramazan münasebetiyle bir mah müddetle mezu-

nen memleketime 25 Mayıs 1336 tarihinde buradan 
hareket ve I Temmuz 1336 tarihinde Mecliste ispatı 
vücut etmiş ve arada altı gün kadar mezuniyetim te
cavüz etmiş. İse de şimendiferlerin tesadüf etmemesi 
gibi mazereti meşruadan ileri gelmiş olduğundan mü
rur eden altı gün için dahi mezun addime müsaade 
buyurulması m Heyeti Celileden istirham ederim. 

Nİgde 
Mustafa Hilmi 

(Muvafık sadaları). 
REİS — Efendim, altı gün mezuniyeti mürur et

miş, fakat mazereti mesruamı kabul edin diyor. Bu 
mazereti meşruayı kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Kabul sadaları). Bu da kabul olundu. 

MUAMELATI (Devam) 

6. — Karah&sarı Şarkî Mebusu Vasfi Beyin mezu
niyet talebine dair takriri. 

REİS — Karahisar Mebusu Vasfı Beye dört ay 
müddetle mezuniyet verilmiş (Divanı Riyasete, em
sali var sadaları). 

Şimdi bu hususta takrirleri var. (Anlaşılmadı 
sesleri). Arkadaşımıza Divanı riyasetçe dört ay mü
saade olunmuş ve geçenkt celsemizde de bu müsa
ade tensip olunmuş. Bu kere diyor ki; vakıa dört ay 
müsaade olundu amma bunun bir buçuk ayı yollarda 
geçecektir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Biz böyle 
izin veriyoruz, amma nisabı ekseriyete halel gelecek 
mi, gelmiyecek mi düşünmüyoruz. 

REİS — Bu dört ay azdır, iki ay daha müsaade 
edin diyor. Bunu kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Şimdi meni müskirat kanununu müzakere edece
ğiz. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekİr) — Takriri
miz var efendim. Daha bugün verdik efendim. (Gü
rültüler). 

REİS — Beni bir dinleyin, muhavere etmeyin! 
Efendim, ruznameyi sırasiyle okuyorum. Efendim, 
ruznameyi tanzim eden Meclisi Alîniz. Elime verilen 
ruzname şudur. Ben yazmadım rica ederim. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekİr) — İstifa 
edeceğim, bu mebusluktan vaz geçeceğim. 

REİS — Rica ederim. Müsaade buyurun. Meni 
müskirat kanunu müzakere olunacak. Fakat kürsü 
hitabette itidalinizi muhafaza etmenizi rica ederim, 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekİr) — Efendim, 
bir takrir var. 

REİS — Neye dair? 

7, — Erzincan Mebusu Emin Beyin, mezuniyetinin 
temdidine dair takriri. 

Riyaseti Celileye , 
Divanı Riyasetin tasvibi ve Meclisi Âlinin tasdiki 

üzerine üç ay müddetle dairei İtrtihabİyeme azimeti
me müsaade buyurulmuş ise de gerek budü mesafe ve 
gerekse mezuniyetimin kışın en şiddetli bir zamanda 
hitama ermesi avdetimi mümteni kılacağından lütfen 
mezkûr müddetin üç ay daha temdidiyle altı aya ib
lâğım istirham eylerim. 

Erzincan 
Emin 
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(Ret, muvafık sadalan). 
RElS — Efendim, müsaade buyurunuz. Bu re

fikimiz de üç ay müddeti az görüyor. Üç ay daha 

/. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rüfekasmın. 
Büyük Millet Meclisi azası harcırahlarından yüzde 
kırk tenzilât yaptlmast esbabının tenvir edilmesine 
dair takriri ve bu bapta Divanı Riyasetçe ittihaz edi
len karar hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi. (1). 

RESUL BEY ((Bitlis) — Harcırah hakkında tak
rir var. (Gürültüler). 

REİS — Efendim, Rüfekayi kiramdan gidecek olan
ların harcırahları hakkında Divanı Riyasetin tensibi 
var ve rüfekanın da bir kaç takriri var. Onu oku
yalım da ondan sonra kanuna geçelim. 

Heyeti Umumiyeye 
•7 Eylül 1336 tarihînde münakit sekizinci Diva

nı Riyaset içtimainda 'tezekkür edilen âtideki karar 
Heyeti Umumiyeye arzolunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Büyük Millet Meclisi azayi ki ramının almış olduk
ları ve alacaktan azimet harcırahlarının tadili âhirden 
evvelki harcırah kararnamesine göre bİlhesap tahak
kuk edecek miktardan yüzde otuzunu teberru sure
tiyle terketmeleri ve bilumum aza harcırah hesaba-
tının bu esasa göre tasfiyesi Divanı Riyasetçe tezek-

(1) Takririn metni üçüncü citdde 58 nci içtima 
zaptındadır. 

istiyor, altı aya iblâğım teklif ediyor. Kabul Duyuru
luyor mu? Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

kür edilerek bu hususun tahtı karara alınmak üze
re Heyeti Umumiyeye arzı tensip olunmuştur. (Gü
rültüler). 

NEBİL EFENDİ (Karahi sarı sahip) — Gürültü 
kesilsin. Anlamadık ne olduğunu? Eğer hususî mu
havere edeceksek... Hiç bir şey anlaşılmıyor. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Divanı Ri
yasetin tensibi kabul buyuruluyor mu? (Kabul sa
dalan), 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Badelmüza-
kere tensip, reye vazolunur. 

REİS — Tensibi kabul edecek misiniz, kabul et-
miyecek misiniz? 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis 
Efendi Hazretleri! Müsaade buyurun. Bu hususta 
söz isterim. Bütün memurlar için yüzde kırk yapıl
mıştı. 

REİS — Hasan Fehmi Bey Divan namına söz 
söyliyecek dinliydim.. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim; bu; harcırah kanununun tadilinden evvelki za
mana ait olan azimet harcırahlarıdır. Yani avdet
lere taallûk edecek bir harcırah değildir. Malûmu 
âlîniz Meclisin İlk küşadından beri Meclise girip de 
halledilmeyen bir harcırah meselesi vardır. Hesabatm 
tasfiyesi için bir komisyon teşkil ettiniz. Kanunun 
tadiline esas olmak üzere azayi kiram bir fedakârlık
ta bulunmak için harcırahlarından bir sülüs nisbe-

5. — 

/. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 
cepheleri teftiş için birer heyet gönderilmesine dair 
evvelce verilen takririnin muamelei sairesinin neden 
mensi kaldığı hakkında İcra Vekillerinden sual tak

riri. 
REİS — Kadri Ahmet Beyin bir tek sual takriri 

var. 
Riyaseti Celileye 

12 Temmuz tarihiyle cephelerin bir heyeti müte
hassısa tarafından teftişi hakkında mütekaddim tak
ririm heyeti umumiyede kıraat olunarak İcra Riyase
tine havale edilmişti. Şimdiye kadar mezkûr takrire 
cevap verilmedi. Gerçi Heyeti Umumiyede seyahat 

8. — MÜZAKERE İ 

netaayicine dair izahat dermeyan buyrulmuı ise de 
takririn muamelei sairesi mensi kalmıştır. Bu cihetin 
alâkadarandan ve maruz takririn ve cevabının zabıt
nameye dercedümemesi esbabının dâ memurini mu-
vazzafasından sual Duyurulmasını teklif ederim. 

12 - IX - 1336 
<Dİyarbekİr 

Kadri Ahmet 
REİS — Heyeti icraiyeye tebliğ edelim mi efen

dim? (Hay hay sadalan). Pek ala efendim, Heyeti 
icraiyeye tebliğ olundu. 

BİR MEBUS BEY — Harcırah meselesi var. (Var 
efendim, ruznameler var sadalan). 

İLEN MADDELER 
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tinde fedakârlık etsin diye bir teklifte bulunuldu. Bu 
teklif müzakere edilirken, çıkacak harcırah kanununa 
göre muamele edilmesine talik edildi. Harcırah ka
nununun tadilini havi şekil - ki ona talik edilmişti -
Henüz Muvazene Encümen İndedir, çıkmamıştır. O 
kanunun çıkması uzun bir zamana mütevakkıf oldu
ğundan bir madde ile bundan sonra, yani o madde
nin neşrinden sonra verilecek harcırahlardan yüzde 
kırk tenzil edilsin diye bir karar verildi. Bunun üze
rine azayı kiramdan biri bir takrir verdi. Ruzna-
meye alındı. Ruznamede dururken Divanı Riyasette 
mevzubahs edildi ve binnetice; mademki komisyon 
bir sülüs nisbetinde tenzilât icra edilsin diye bir ka
rar verdi ve bu karar bir kararı katiye raptedilmek-
sizin muallâkta kaldı, bu esas üzerine de harcırah 
kanununun tadilâtına girişilmiş oldu. Bu hesabatı 
tasfiye için - çünkü kanunu makabline teşmil etmek 
imkânsızlığına mebni - teberru suretiyle azayi kiram 
yüzde otuzundan vaz geçsin diye Divan bir tensip 
yaptı. Kabul buyurursanız altı aydan beri devam 
eden bu mesele kapanır (Reye sadaları). 

LÜTFl BEY (Malatya) — Efendim mesele har
cırah meselesi değil, kanunun hüsnü tatbiki ve huku
ku müktesebeye riayet meselesidir. Şimdi esasen 
bundan dört ay evvel bu azayi kiram istihkakına, 
daha evvel cari olan kanun mucibince, harcırahına 
kesbi istihkak etmiş, bir kısmı tamamen almış ve 
masrafa geçmiş ve bir kısmı kısmen almış. .Şu hal
de bugün biz bu harcırahı fahiş gördüğümüz için, 
harcırah kanunu atikinin tadilini istedik. Bu tadil 
zamana mütevakkıftır dendi. Memurin kamilen eski 
harcırah kanununun maddesi mucibince harcırahla-
larmt alıyorlar. Buradan Erzincana giden bir polis 
{Komiserine dört yüz bu 'kadar lira, harctralh veriyo
ruz. Bu fahiş. Bunun fahiş olduğunu biz die İtiraf 
«kfiyoruz. Fakat mademki faiz bunu fahiş gördük ve 
tsonra bunun yüzde -otuz beş jveyahut ktrfc nispetin
de ifenzürae karar verdik ve bununla 'beraber o eski 
[harcırah kanunu K&dİten yeni ıbtr kanun yapılmasına 
Ikarar verilmişti Simidi biz bu karan bundan evvel 
iköslbi istihkak etmliş olan Heyetti muhtereme™ z aza
sının harcırahlarına da teşmil etmek Myonız, bu 
muvafık değildir. Çütikü evvelce alınmış ve -bunun
la beraber umum memurin de atmış. Bu yolda yüz 
tbrdferce lira harcırah masrafı yapılmış ve mademki 
bu ımaısrsfflar umum içlin İhtiyar edilmiş, bunların 
içinden, memuntaruı içinden talhaısen Heyeti âttye-
niz asasının böyle kesbi -Mirtok eylemiş olduğu har
cırahının tenkili cihetine gitmek muvafıkı adil ve 

menMk değil, ancak teberru lazımsa herkesin hami
yetini 'biz {kendi kendtifniae burada bir mikyas koyup 
da bununla ölçecek değifiz. Herkes hamiyetini bu
nunla ispat edebifir. Herkes aldığı harcırahın nısfı
nı, süütüsüttü verir. HamiyeKle mukabil olmaz, öiçü 
öknaz. LâJkin evvelce kesbi istöhkak. edilmiş, alın
mış dan bir harcırah tiçio yeniden bîr 'kanun yapıl
ması ve bunu da, yeni yaptığımız kanunu da eskiye 
teşmil etmek akıl ve mantıkla kabil' telif değildir.. 
Umum memurinin, bilhassa Heyeti CeSeniz azası
nın müstesna bk muameleye tâbi tutulması manasız
dır, lüzumsuzdur. (Gürültüler), 

MÜFİT EFEIN!Dt (Kırşehir) — Bfertdfaı yapılan 
'harcırah kararnamesi haagi .tarihte 'bu Meclisi Aüce 
Ikalbul ediimişse talbîî o tarihten sonra tatbik edihne-
s4 icap eder. Burada yapılan kanun, mukayyettir. 
Rüfekayi muhteremenin de kendi yaptığı kanuna 
kendisi ıtâ'bi olması lâzım «el'ir. O kendi yaptığı ka
nunun fevkinde, toendisine bir şey yaptırmak caiz 
değüdir. Ancak malûmu âEJeıû teberruda cebir ot-
maz. Diivaını Riyaset yüzde otuz teberru aditem di
ye düşünmüş. FaJkat bunu 'bir cebir noktasından dü
şünmemiş, Heyeti mı&tetrememn kendi vicdanına ha
vale buyurarak, Heyeti ınufatereme de burada bu 
yüzde otuzu kabul ediyorsa mesele haMödifcrMŞ olur 
zannederim, Bu başka bir mesele değildir. 

ALt ŞÜtKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim ka
nunu düşünecek olursak, Müfit Efendi Hazretlerinin 
söyledikleri doğrudur. Fakat eiki harcırah kanunu
nun tadili meşalesini tevlit eden şey, azayi kiraamra 
azimet harcırahlardır. Bu azimet harcırahları üzeri
ne bir çoik müzalkerat cereyan etti ve bunun üzerine
dir İdi yüzde 40 kesataıesi karan Heyeti âüyenrizce 
verildi. Şimdi biz kanunun mukabiline şümulü ola
maz diyemeyiz. Yaprlan bu harcırah kanunu, tazim 
arkadaşlarımızın azamet harcırahı üzerine teveiüt 
etmiş bir kanundur. Şimdi bu yapılacak olursa pek 
doğru 'bir şey olmaz. Çünkü liUeti ortaya attık ve 
ilete göre tedavi yaptık. O tedaviyi 'biz kendimiz 
tatbik etmiyoruz. Memurlar Mân meselesi mevzu-
ibafris değil. Sonra hatırımda, kaldığına göre Maliye 
VeM'ti Beyefendi söyStyar Mı bu yüzde kırk bütün 
harcırahlara şamadır. Bu gün -verilen karar azimet 
'harcırahına aittir. Heyeti VeMJenin bu münasebetle 
ibir baksızuğtnı Heyeti muhteremenize arzetmek iste-
•Aa, Biz 'burada verdiğimiz ıbiir karar İle, harcırah ka
nunu tadfl edilinceye kadar umum harcırahlardan yüzde 
kırk tenzilât kalbül ettik. Fakat derecat üzerine har
cırah veriliyordu, 0ski harcırah kanunu mucibince 

— 110 — 
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veriten paranın yüzde 'Judom -büyük maaş sahibi olan-
fardan ve küçük maaş sahibi olanlardan mütesaviyen 
kesiyoruz ve bu gün fiaiyat/ta bir çok şikâyet vaki 
«&uyor.: Küçük zabıtan hakikî masrafını akmıyor. 
Rica öderim, bu (harcırah kanunu (biran evvel yapıl-
sm ve .şu kamın ortaya kortsun. Bu yüzde kırk sey
yanen yapısın, yalnız küçük maaş sahibi olanlara 
tatbik okramasın. -Rica ederim, haksızlık oluyor ve 
iben biliyorum, Samsun'a •bir kaç zalbJt gistmtiştir ve 
oraya gidebilmek ipin afcfckfan paranın üzerine para 
eklemeye mecbur ottmuştardır. Dünyama hiç bir ta-
falında harcırah, maaş nispetinde verilmez, Çünkü 
saten masarifi zaruniyesidir. Ben ne isem o da odur, 
buna binaen 'bu haksızlığı Mortiye Vekili Bey ufak 
h&r şeyle tatil buvursuokır. 

•MAlJYE VEKÎÎLİ FERiÎT BEY <)tsitanbul) — 
Efendim malumu devlettiniz (Heyeti VeMfeoin azayi 
kirama ait bulunan tafasfealt ve harcırahı hakkında 
»Özü yoktur. Yatoız Aü Şükrü Bey bir şey arz bu-
yurtfutar. Zatme<üiyorum ki mütaleatnı kendilerine 
yanlış arz etmişim. Yani şifahen görüşüyordum, 
onu ara etmek isterim. Bendeniz Şükrü" Beyefendiye 
demedim ki; Mebu&anı kiramın azimet harcırahları 
da muhakkak yüzde kırka tâibi olmalıdır, 'bunu dfe-
metfun, Bendenizin dediğim, cereyan eden ahval hak
kındaki haîırajtoın faatıriatmaktaa İbarettir. Bende
niz şöyle hatıriuyorum; Mebusanı kiramın buraya 
teşrifleri zamanmda muhteöf surette harcırah verii-
misti ve hatta son zamanlartia bendeniz bazı mahal
lende pek tiyi bliyorum ki - bunları sonraki muha
berat ile öğrendim - haltta o zamanki harcırah ka
rarnamesinin iki misli olarak harcırah bile verhmis-
tir. Binaenaleyh bunu Divanı riyaset ve mdbusaıu 
kâram nazarı dikkate afanslar, onun üzerine bir en
cümen te^kfl etaaşter. Bendeniz o zaman ne Mâli
yede îdim, (hatta ne de burada İdim zannediyorum. 
Buttu Heyeti a&yeniz müzakere etti. O müzakere 
muhtelif esaslar üzerinde cereyan ediyordu. Bende
niz <o müzakereye karıştım. Bu hususta bizim muta
tça detmeyarutıa ka*i olarak hakkıma yoktur. Safâ-
bfyetiraizin haridindedir. Fakat şahsi olmak üzere 
düşünüyorum fci; mebusan için ayn bîr harcırah ka
rarnamesi <vt memurin için ayn bir kararname tertip 
etmek doğru olmaz dedim ve batta bendenizin 'bu 
mütalaam üzerine dir ki; harcırah kararnamesi hak
kında verilecek karara mebusanı kiramın da azimet 
toarcHiahtannm talbi bulunması Heyeti aCyyeniece 
(kabul edüdı. O zaman dendi ki; memurin harcırah
tan jfflfrfrn"*!* ne karar verilecekse bunun hakkında 

da o karar verilsin. Yani azimet harcırahları, zama
nmda mevcut bufcman harcırah kararnamesine tev
fikan verilsin. Heyeti aliyyeniz o zaman zannederim 
ibunu zait ,gfrmüstt£ ki bu harcırahtan kabul buyur-
madı. Ne karar Merifese Ona tybaiyet edötsio demftE. 
Hatıranda kalan bu idi ive bunu AK Şükrü Beye söy-
teldim. Yoksa bunun haricînde bir şey söylemedim, 
Heyeti aîiyveniz bu gün isterse eski harcırah karar
namesine göre harcırahını alafafflîr. Fakat şahsi bir 
raütalea olmak itelere arz ediyorum Joi burada yüz
de 3Q suretinde, yani mutavassıt 'bir şekilde bir karar 
'ittihazı doğru otoraz. 

ASLI SÜRURİ BFENDÎ (KlaraMtarışadd) — Te-
berrudur efendim, tdberruun derecesi olmaz. 

(MALÎYE VEKitLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Ya evveflöne göre almalı veyahut sonrakine göre al
malı. Sonrakine göre almınsa bütün memurine teşmil 
edifenek lâztmgeir. , 

HAISAN FEHMİ BBY <üümüşane) — Efendim, 
bendeniz zannediyorum ki , bu iş lüzumundan çok 
fazla müzakere edrSdi. Çünkü bunun müzakeresi yal
nız bugün değildir. Bir kaç defa müzakeresi yalnız 
bu gün değildir. Bir kaç defa daha müzakere edildi. 
Ferit Beyefendinin nazarı dflükattüerine bir şey arz edi
yorum ki muamele seviyyen olsun buyurdular. Mua
mele seviyyen olacaksa, Hazin ei maliye daha 15 - 20 
'hm lira «azla verecek. Çünkü 23 Ntteaodan evvel bu 
memlekette meri olan harcırah kanunu pek yüksek 
bir sarfiyatı istilzam ediyordu. 

MİATJYE VHKfcİ FERİT BEY — Heyeti aîiyye 
kabul eteneliydi onug 

(HASAN FEHMİ BiBY (DeVamta) — O harcırah 
nizamnamemi mucibince ihutüh memurine harcırah 
veribıziştir. O zaman azayi kiramın intihabım tenin 
eden talimatın maddei matosusosma Mnat ederek, 
muhtelif devairi maliyeden hanaraMar ahndığı için, 
bu harcırahlara da bîr «ispıeli muayyene mevcut ol
madığı için, yani istifckakın iüci misli, üç misli veya
hut iâtH&a'fcının bk robu veyahut sülüstü, bir kısmı 
da hiç almaksızın buraya geldiği için, bu hesabatm 
bir nispeti muayyene dasredimde .tasJfiyes? içh bir 
kkDOÜsyon teşekkül etti. Ve o komisyonun itfthaz et
tiği mukarrerait, azayi kiramdan birisinin verdiği bir 
takrir nazıarı mütafeaya alınmak suretiyle, harcırah 
kanununun müzakeresine tatök edidî.. Kamaran me-
setesîniin matıiyett böylece flereyan etmiştir. Şimdi 
Dîvanı rtyasetin karan kati değildir. Heyeti' ceKİe-
oize, •böyte tensip ettik demeldten ibaıttttir ve bende
niz zannediyorum ki böyle u£ak bir fedakaıiıgı He-

— m — 



t : 64 13 . 9 . 1336 C : 1 

yeitıi ceMteniz kabuS eder. Çünkü niçin harcırah kesi-
ftiyör dirye tatkrk veren zevat, Divanın bu kararını 
ikenditerîne idMİğ entigıim zaman da, takrirde imza
sı olanların umumu, değil yalnız üçü beşi, haltla bu
rada söz Söyleyen zat dahi, muvafMır, münasiptir 
diye 'bendenize söylediler, tskn tasrih ötrrıiyoruın, 
Ibendeniz burudan bir şey anlamıyorum. 

Or. M'AZHAR BOY (Aydın) — Müsaade ederse* 
niz Divani riyasete - Divanı riyaset namma söylü
yorsanız - Wır şey soracağım. Meclis kendisi için bir 
tahsisat ve şehri 'bir tazminat almaya lüzum gördü 
ise, .bugün .harcırahı hamglt maaş yahut hangi tahsi
sat üzerinden hesap etmek kararını kendiliğinden ver
miş midir, Meclisten böyle karar istihsaline lüzum 
göıtmemıiş mrdtiır?ı 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Sendim, 
arz edeyim. Harcırah kânunumla, JtavaMi esasiyede, 
azatyi kiranun hangi esasla göre ve »e nispette har
cırah -alacakları muayyendir. Onun için karar istih
saline lüzum yoktur. Divanm kararma da lüzum 
yotktar (kanunda vlar »adaları) evet efendim karma
da vardır. Heyeti İdare dahî bu işi teman edebiiir, 
çünkü .açıktır. BsSki kanunu esaside ve geçen gün 
kafouî ettipmrz kamında, dört bin kuruş maaş üze-
jıindlen harcırah hesap efdür. Yalnız Divanı riyajse-
RÜn Heyeti ceÜİeııizin nazarı tasvibine arz ettiği ve 
muallakta kalan harcırah hesabından yüzde otuz Ha
zineye .terki suretiyle bu hesabın tasfiyesi münasip 
imidir sekÜnden İbarettir.. 

JUEİÜS — Müzakerenin kifayetine dair ıbir takrir 
;var̂  ( 

IBSnaenaîeyh müzakerenin kifayesini kabul eden
ler elerini kaldırsın, müzakerenin kîfaye&i kabul 
»olundu. 

Şimdi efendim hftr taknir var, bu Maliyeye ait
tir, .tayini esami lüle neye tonsun deniyor. 

MASAN FEHMlt BEY (GürnÜşane) — Bu, Mec
lis bütçesi dabütaden tesviye edilecek ibk paradır. 
Medüs bütçesi kaibuî edilirken ıtabü tayini' esami ite 
reye konmuştur. Bu, sureti tediyeyi gösterir bir ka
rardan ibarettir -ve (bu karar idaridir. Çünkü bu para 
muva!ldkalt bütçeye -girmiş ve Mectishı tasdikine ikti
ran etmiştir. 

RÖS — ikinci şrkıka geldik. Müzakerenin kifa
yeti 'kabul «dundu. Divanı riyasetin tensibini reye 
koyuyorum. Divanı riyasetin tensibini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Dîvanı riyasetin tensibi ekseriyeti 
azâme ile kabul edildi ve mesele bitti. 

2. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Müski
ratın meni hakkındaki teklifi kanunisi. (2/14), ve 
Adliye Sıhhiye, Maliye, Seriye encümenleri mazba
taları ve Menimüskirat kanununun encümenleerce tes
pit edilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi, 
Çorum Mebusu Hâsım Beyin, Müskiratın menine 
dair teklifi kanunisi, (2/86), Bolu Mebusu Nuri Be
yin, Menimüskirat hakkındaki teklifi kanunisi. (2/87). 

ÎRJBİS — Efendim rica ederim dinleyelim. Meni 
müskirat kanununa bakıyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyenleri okuyorum. 

OHBRlATıÖR EMİN BEY (Bursa) — Müsaade 
buyurun efendim bir şeyim var. 

RİBİS — Efendim söz isteyenlerin ismini okuyo
rum, dinleyin. 

Dr. Suat B, (Kastamonu), Mehmet Şükrü B. 
(K'arahısarisahtp), Rasttı Ef. (Antalya), İsmail Sup
hi B, (Burdur), Ali Şükrü B. (Trabzon), Mustatfa Ta
bi Ef. (Sivas), Sırrı B. (İzmit), Vasfi B. (KaraMsan-
şark-İ), Besim Atalay B, (Kütahya), Vehbi Ef. (Kon
ya), Mehmet Hulusi Ef. (Yozgat), Tevfik Ef. (Kân-
gın), Dr. Tevfik Rüştü B. (Menteşe), Hamdullah 
Suphi B. (Antalya), Lûtfi B. (Malatya), Rkri B. 
'(Genç), Mustafa Ef. Hacim B. (Çorum), Abdülka-
dir Kemali B. (Kastamonu), Refik B. (Konya), Dr. 
Mazhar B. (Aydın), Dr. Fuat B. (Bolu), Hamdi Na
mık B. (İzmit), Daha söz isteyen var mı? 

TUINAO HİUMt BEY (Bolu) — Efendin bun
lar; hakkında, lehinde ve aleyhinde olarak tefrik edil
sinler. Biri lehinde, biri aleyhinde olarak söz söyle
sinler, Bendeniz de söz istiyorum. 

'REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Usulü mü
zakere hakkında bir söz söyJİyecegiın. Arkadaşlar, 
herkesçe mazarratı ve habaseti malûm olan bir me
sele hakkında şimdiye kadar emsali görülmemiş bir 
surette bir çok arkadaşlar söz aldı. Halbuki bedihİ-
yatı ispata kalkmak zamanında, değildiz. Zamanları
mız gayet kıymetlidir. Bir şey arzedeceğ/m. Bu kanun 
emsaline kabili kıyas olmıyacak derecede muhtelif 
encümenlerden geçti. Seriye Encümeni, Sıhhiye En
cümeni, Kavaninz Maliye, Adliye Encümeni Mazba-
talarJle bir de teklif sahibinin teklifleri vardır. Bu 
mesele hakkında efkâr muhtelif derece ve surette 
dermeyan edilmiştir. Böyle yirmi beş tane arkadaşı
mız leh ve aleyhte söz söylemekten ise, bendeniz He
yeti aüyeye teklif ediyorum; zamandan tasarruf İçin, 
zaten haddi zatinde kabulü burada yüz bin defa tabii 
olan bu kanununun kabiliyeti tatbiki/esi hakkında 
söz söylemek üzere ancak mazbata muharrirleri söy-
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kisin. Yalnız beş kişi söylesin kâfflidir (Olmaz Öyle sa-
dalan)-

•MlAUİiYE VHKitUt FERİT BEY (İstanbul) — 
O kadar basit değildir. 

'İSMAİL SUMU BEY (Burdur) — Bendeniz de 
usulü müzakereye dair söz söylryeceğim. R«fik Şev
ket Beyin sözüne itiraz edeceğim. Efendim Refik 
Şevket Beyin beyanatı katiyen doğru değildir. Çün
kü bu o kadar mühim bir kanundur ki bir çok encü
menlerden geçmiştir. Hepimizle alâkadar bir mese
ledir. Hepimiz söz söylemek isteriz. Encümen Mazba
ta Muharrirlerinin söylemesi ite iktifa edilemez. Ne 
kadar müzakere uzarsa hakikat o kadar ilttma eder. 

(AlHDÜUK'ADflIR KEMAH BEY (Kastamonu) — 
Refik Şevket Beyin teklifini kabul ediyoruz, sözüm
den vazgeçiyorum. 

REFİK ŞEVİBET BEY (Barutun) — Bendenizin 
teklifimi reye koysunlar. 

(Dr. TEVtFtK RÜŞTÜ BOY (Menteşe) — Usu
lü müzakereye ait. tarzı müzakereye ait söz söyliye-
ceğim. Efendim bu meni müskirat kanununun kabu
lünde Meclis müttefik gibi, ancak pek çok zevat söz 
soyliyecek, kanunun sekli tatbikryesi hakkında yeni 
yeni tadil teklifleri, tadünameler, teklifler meydana 
gelecek. Halbuki çıkacak pek çok işlerimiz var. Ka
bul buyurursanız evvelemirde söz alanlar alalarında 
konuşsunlar, lâflarını bitirsinler, beğenecekleri şekli 
mahsusu tayin etsinler; (Handeler ve alkışlar), ve son
ra Heyeti Umumiyede müzakere edelim. Meclis ve 
kendimizi bir çok zahmetlerden kurtarmış ve işide 
teshil etmiş oluruz. 

jREÎS — On dakika teneffüs edilmek üzere celse
yi tatil ediyorum. 

-* - •>« •<« 

İKİNCİ CELSE 

Açdma Saati : 3,30 Bttfezzevad 

REİS — Rlefcfi &*& Vsfcfii VeMtf Bf. ifa. 

KÂTİP •: Feyyaz IAS B. (Yoogpt) 

«BlS VEKİtLJÎ EFENDİ — Efendim ekseriyet 
Nâsd oldu. Müzakereyi açıyorum. Meni müskirat 
kanununun heyeti mecmuası hakkında söz söyliye-
oek zevattan Kastamonu Mebusu Suat Bey. 

MAUtYE VBKÎLlt FERİT BEY (İstanbul) — 
Bendeniz de Söz İstemiştim, 

RBttS — Buyurun-

IMİAUtYE VBKflLÎ FfBR/TT BEY (İstanbul) — 
Efendim, müskiratın; kendisini değil, fakat res
mini müdafaa etmek için şuraya çıktığım za
man, ne kadar şedit taarruzlara uğrayacağımı, dü-
Şünmiyerek çıktım. Fakat beni bu müdafaada bulun
maya vazifem icbar etti. Vazifem ne kadar müşkül 
olursa otsun, mütaleaumı arzedeceğüm ve fikrimi 
müdafaa edeceğim. Müskirat kanununun hulâsası ol
mak KJbafile, imal ve istimalinin kati bir surette me
ni tasavvur buyuruhıyor. 

EMİN BEY (Erzincan) — tthalii de dahil. 

MALÎYtE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
İthali de dahfl.. Bu husustaki, takrirler muhtelif en
cümenlerde müzakere edilmiş ve muhtelif amal ve 
arzu izhar buyımılmuştur. Müzakereye başlamazdan 
eVvel bu kürsüde 'bulunan arkadaşlarımızdan birisi, bu
nun muhtelif encümenlerde müzakere edilip müttefi-
kan kabul edildiğini beyan buyurdular. Bir kere de 
bu ciheti tasrih ve tashih etmek İsterim ki: Müski
rata ait müzakere cereyan eden encümelenlerden ba
zıları bunun tamatmile menini kabul ettikleri halde, 
bazdan bunun istimalini menetmek arzusunu izhar 
etmiş, Sıhhiye Encümenimiz gibi. 

Ve Kav anin i Maliye,. Muvazenei Malîye Encü
meni gübi bazı encümenler de, bu hususta ancak rü
sumun tezyidi clhetife istimalin meni cihetine gitmek 
esasım kabul ve tasdik etmiştir. Binaenaleyh bu muh
telif miitaleata bakacak olursak, Encümenlerin ekse
riyeti bunun imal ve istimalinin tamamile menini de
ğil, fakat muhtelif surette takyidi cihetini istSzam 
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etmiştir. Bilhassa, Kjavanini Maliye, Muvazene! Ma
liye Encümenleri sarahaten bu hususta Heyeti Veki
le tarafından takdim edilmiş bir kanunu badetmüza-
fcere kabul ve tasvip buyurmuştu. Binaenaleyh bu tek
lif de, ayni zamanda usule ve kavaide tamantile mu
tabık bir tekliftir. Heyeti Vekile, bundan bir ay mu-
kacidem Heyeti aliyenize takdim ettiği böyle bir ka
nun föyioasOe müskiratın muhtelif ecnası üzerinde 
rüsumu tezyit etmeği teklif etmiş ve arzetmis oldu
ğum veçhile, iki encümen de bunu tasvip ederek, 
Hükümet tarafından teklif edilen rüsumu 'tezyide ka
rar vermiştir. Binaenaleyh esas olmak üzere, bir kere 
ayni mesele ile beraber, Hükümet tarafından resmi 
bir teklif vaki olduğundan bunların birlikte müraake-
re edilmesini ve bu teklifin de okunmasını tekMf ede
rim. Bu da aytti esasa müteferri mesail dendir. İsti
mal ve imalinin meni, ithalinin meni veya yalnız ima
le müteaade verilmesi.. Bunlar muhtelif, fakat ayni 
esasa müstenit mesaİMen olduğundan, bunların müza
kerelerinin birbirlerinden tefrikine katiyen imkân yok
tur. Devletin idarei umur ve mesuliyetini deruhde 
etmiş olmak itibarile; Heyeti Vekilenİn tekMf ettiği 
kanun lâyihasının diğerine takdknen müzakere edil-
•meşini rica edeceğim. Şu meselei müsteha, reyi şu 
veçhile Heyeti Cdilemize arzetmekle, kanun halkkm-
daki naktaİ nazarımı arzetoek isterim. 

ALİ ŞÜKIRÜ BEY (Trabzon) — Ona cevap ve
relim. 

MALİYE VEKltLil PORIİT BEY (Devamla) — 
Söz kesilmez, usul değildir, rica ederim. Müskirat 
meselesi, efendiler; bir meselei maliye, bir meselei 
•iktisadiye ve bir de meselei ahlâkiyedir. 

MUSTAFA SAİHRJÎ HEY (Siirt) — Sıhhiye de 
dahildir. 

MALÎYE VEKitlit FERİT BEY (Devamla) — 
Ahlâkiye deyince sıhhiyeyi de içerisine imal ediyo
rum. Bir kere Heyefcİ âliyemze şunu arzederim ki; 
müsfciraitıo kendisini değil, rüsumunu müdafaa İçin 
muvacehenizde bulunan Maliye Vekili, müskirat isti
mal etmemiş bir adamdır. İtiyat değil, katiyen İs
timal etmemiştir. Binaenaleyh bu tarzdaki müdafaatı-
mı bir meselei şahsiye ad buyurmamanızı rica ede
rim. ((Estağfurullah sesleri) yalnız bir meselei maliye, 
bir meselei İktisadiye dir ki, müdafaa ediyorum. Müs
kiratın bir ciheti sıhhijyesi vardır bu hususta, Beye
fendiler, Heyeti umumiyeniz meyanında zannetmem-
ki bir ihtilâfı efkâra malik birisi bulunsun., Buna. 
hiç $üptıe etmem. Ahlâk nofctai nazarından, sıhhat nok-
tai nazarından muzur itiyadattan birisi varsa o da 

müskirattıır. Bunun sıhhati umumiye üzerine olan 
mazarratını tafsile değil, hatta tekrara bile lüzum 
yoktur. Bu noktai nazardan Şeriatı Ahmediye bunu 
m enetmiş olduğu gibi, muhtelif memleketlerde ka
nuni bir surette, yani kanunu islâm tarafından mene-
dilmiş olduğu gibi, bazı cemiyetlerde kanuni bk su
rette, kendi şeraitlerine mugayir olmadığı halde, me
ni İçin teşebbüsatt» bulunmuşlardır. Fakat bu teşeb-
büsatı bütün bir millete şamül, bati ve bir emri mu
hakkak suretinde tasavvur buyurursanız bu, olma
mıştır ve değildir. Amerikanın bazı memleketlerinde 
bunu yapmağa teşebbüs etmişlerdir. Fakat maattees
süf intihabat entrikaları dotayısHe o mesele bu gün 
intihabat meselesi şeklini almış, müteşebbisler, 
ahaliye kendini beğendirmek istemişlerdir. Ara-
yi umumiyeye, sihhati umumiyeye bu ka
dar muzur olduğu halde, bendeniz çok kor
kuyorum ki, o muhtelif Amerika memleketlerin
den vaktite bunun menini kabul edenler de, maale
sef, kazanamayacaklardır. Bunun aynı zamanda bol-
şevizim sahasmda yani Rusya sahasında menine te
şebbüs edilmişti.. Rusyada menine teşebbüs edildiği 
sırada orada bulunuyordum ve bu meneditmek ar
zu edildiği halde, yine katiyen meni imkânı ve ih
timali olmadığını gördüm. Hatta okadar ki efendiler, 
bu istimal dolaytsile ölümden hayatını kurtaran bu
lundu.. Bir küçücük hikaye arzedeyim müsaade bu
yurunuz.-

'Bir avukatın evine on tane müsellâh bolşevük.. 
(Gürültüler) (Devam, devam sesleri). 

AUİ ŞÜKıRÜ BEY (Trabzon) — Meselei müstah-
hare hakkında söz söyl'iyeceğim. 

ıReis Bey sonra reye koyunuz.. (Gürültüler). 

MALtYE VtBKtLÎ FERİT BEY (Devamla) — 
Eğer müskirat kanunu hakkında ruznamede bulunan 
şey tehir edilirse 'ben de taraftarım. Eğer tehir edil
meyecek ise şüphesiz hakkı kefatnımı muhafaza ede
ceğim. ((Devam sesleri). 

Tehir mi ediyoruz, devam mı Refa Bey? 
RBÜS — Reye koyacağım. 
ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — O halde ben

denizin de söyleyeceğim, meselei müstehare hakkın
dadır. 

MAL/İYE VEKİLİ 'FERÜT BEY (Devamİa) — 
Şimdi efendim meni müskirat meselesi ruznameye da,-
h;J mi, değil mi?... (Dahildir sesleri). O halde hakkı 
kelamımı istimale müsaade •buyurun. Hükümetin lâ
yihası mevzuuhahis olmasa hile, Hükümet namına 
idarei kelam ediyorum. <Güruftüter, devam-sesleri), 
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REİS — Reye koyacağım. 
EMİN BEY (Erzincan) — Reye hacet yak... 

MALİYE VIHKttUt FERfT BEY <pevamia) — 
Etendim dinleyeSm. (Hikâyeyi söyleyin, dmteydim 
sesleri) hikâyeden vaz geçiyorum efendim. <Hayır, ha
yır sesleri) efendim arz etmek isterim ki, bu mesele
nin menediitdiği ve menine imkân hâsıl olduğu suret
te, vaki olan muddeiyat hakikate tetabuk etmemek
tedir. Maruzatımın esası bundan ibarettir. (Hikâyeyi 
söyleyin sesleri). Hikâyeyi sonra hususi olarak söy
lerim. 

MÜFİT EFtENDt (Kırşehir) — Zabıtta hikâye 
başladı, noksan kalmasın... 

MADtYE VEKÜUt 'FERİT BEY <Devaıma) — 
Gerek Avrupa'da otsun, gerek memleketimizde olsun 
veya başka memleketlerde olsun, müskiratın muzur 
olduğuna kani olmayan mevcut değildir. Maatteessüf 
müskiratın istimalini menetmek hususunda herkestin 
kanaati mütehalİftîr. Tekrar ediyorum ki, efendim, 
mesetenin ruh ve esası hakkında 'ihtilâfı efkârımız yok
tur. Bugün meselenin kabil olduğunu işba* buyurunuz, 
bendeniz de sizinle beraber meni müskiratı kabul ede
ceğim ve kabulüne taraftarını. Fakat, maalesef mese
lenin tatbikına imkân mevcut ctmayaıcak ve nihaye
tinde iktisadi ve mali birtakım zararları ihtiyar et
mekle kalacağız. Şimdi efendim bu meselenin menÜ ka
bil olamayacağını bendeniz tasavvur ediyorum. 'Bunu 
ne ite menedeceğiz efendim? Bazı arkadaşlarımız di
yorlar kî: Bunu yalnız ahali feîâmjye hakkında tatbik 
edelim, ahali hiristiyaniyenin vezaifi dmiyeferi esna
sında istimaline mecbur oldukları bazı nevi müskirata 
müsaade edelim. Bu suretle müsaade etmek, müati sai-
renin cebine yeni bir menfaat ve yeni bir kâr temin et
mektir -ve maalesef isfâmın cebinden çıkacak bir kâ
rı, onlara teminden başka bir şey değildir. Binaena-
ley bu suretle tefrik katiyen doğru değüdjr. Bunun 
haricinde, aMAlak menetmek lâzımsgetir. Alelıtlak men-
ettiğüraz takdirde, bunu kim takip edecek ve bu su
retle kanuna muhalif hareket edenleri küm tecziye 
edecek? (Sesleri : Hükümet, Hükümet). Efendim Hü
kümetten bahis buyuruyorsunuz. Gecen gün 'burada 
bibnunasebe bahsettim. Hükümet her şeyi arzu ötme
sine rağmen, bütün milletin ihtiyacatı idariyesini, in
zibatı idarisini, inzibatı ahKLkiyesİni temin edecek mü« 
kemmelyeti haiz değildir. Maliyemiz, îceza dahâİye-
miz mükemmel bir teşkilatı idariyeye mafik değildir. 
Bu meseleyi tabii tatbik ile poÜsfer muvazzaf olacak
lardır. Dahiliyeden adedlerinâ sordum : Bütün Memali-
ki Ösmaniyede mevcut polislerin adedi iki bin İki yüz-

•dür. Mevcut mesahai sathiyemîzte bir hesap yaptım. 
Üçyüz yirmi bir kilometre murabba^ bir sahaya !br po
lis tesadüf ediyor. 

MÜFİT BFEMDt (Kırşehir) — Yine şayanı şük
ran... ' 

MALİYE VEKİIİ FERİT BEY {Devamla) — 
Şimdi vazifesi başından asmış bulunan, hatta müskira
ta nisbetle daha ziyade asayiş ve inzibatı umumiyeyi 
takip ile mükellef 'bulunan polis, ceraimr kebire gibi 
birtakım ceraim erbabını bile tutmak hususunda izha
rı âciz ediyor 'Bu teşkilâttan, şimdi siz müskirat isti
mal edenlerin takip tecziyesini istiyorsunuz Evet efen
dim bu teşkilât ile farz edelim ki; hu kabil otsun. 
Efendiler acaba bu teşkilât içerisinde bitirmişiniz ki, 
müskirat istimalini son derece itiyat haKne getirmiş 
adamlar vardır. Bu itiyada alışmış olan adamlarla, in
zibatın tamamiyfe temini ve bu tarzda mevcut bu
lunan adamlarla müskirat istimal edenlerin takip ve 
tetkik edilebileceğini tasavvur eder imsiniz? İnzibatın 
tamamen mevcut olmadığı bir dairede, müskiratın me
ni istimali dolayısiyle, bir çok adamların hukukuna, 
bir çok türlü tecavüz edilmesini nazarı dikkate abyor 
musunuz?.. 

TAHSİN BEY <Aydın) — Ettirmeyiniz. 

MALtYE VEKİLİ FERİT BEY {Devamla) — 
Ettirmemek ka'brat mi? Ettirmeyiniz diyorsunuz. Ben
deniz latife olmak üzene söyledim. (Eğer Heyeti Me-
busada bulunan azayi kiram üç ay sigara içmekten vaz 
geçerlerse bunun kabili tatbik olacağına kanaatimi hâ-
sri ederim. Beyefend&er; bu derecede İtiyat edenlerin, 
aldûnrum müskirat istimal edenlerin kudreti akliye
si, onu istimal etmeyenlere nisbeten daha ziyade halel
dar olduğu nazarı dikkate almdığma göre, her han-
•g>i bir surede takip ederseniz ediniz, bunun önüne geç
mezseniz hatta bilirsiniz ki, tarihte enfiye istima
li hakkında eski padişahlar zamanında en şedit idam 
cezaları bile tatbik edildiği halde meni kabü olinarmş-
tır. Binaenaleyh bendenizce bunun tatbikinin itimat 
ve imkânı yoktur. Şimdi efendiler ,'bu suretle ihtimal 
ve imkânı olmadıktan maada, seri cihette, memleketin 
iktisadiyatına ve bilhassa maliyemize şiddetle taallûku 
olan bir mesele tasavvur ediyorum. Ciheti iktisadİyesi 
en mühim bir meseledir. Fakat bununla beraber ben
deniz tafsil etmeyeceğim. Memleketimizin bir çok ak
ım, muhtelif mahalleri, ziraate kısmen gayri sal'ih, fa
kat bağcılığa salftı ve müstedt bulunan araziden terek
küp etmektedir. Bu civarda 'bulunan ahalinin menfaat
lerine de mî mani olmak istiyor sunuz? (Hayır hayır 
«adaları, pekmez yaparlar sesleri) pekmez, bloküs 
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mevcut olduğu zaman para eder. Sonra ne yapacak
sınız? Bugün mevcut 'bulunan İslamtann üzüm sure
tindeki müstahzaratı, hiristiyanların bu suretiyle imal 
etmiş bulundukları bu gibi fcüul dbİayısiyle para et
mektedir. Yoksa hiç bir zaman ne yaş üzüm, ne kuru 
üzüm aynî derecede para etmez.. Bundan dolayıdır fci 
iktisadi bir meseledir. 'Bunu nazarı dikkatte 'bulun
durmanız lâzımdır. E£er siz milletin kendi maliye
sine sahip olmasını, kendi istiklali maliyesine hâkim 
olmasını istiyorsanız, muhtelif cihetler bağcılık 
membalarını kurutamamanız ve muhatfaza etmeniz lâ-
zımfgelir. Fakat şu meselei iktîsadiyeden ziyade 'ben
deniz meselenin bir ciheti maliyesini görüyorum ki, o 
ciheti maliye bilhassa bendenizi müteessir ediyor. 
•Efendim, malûmu âliniz, müskiratın muhteltf envam-
dan Hükümet ötedeöberi resim almaktadır. Bu resim
ler 13'36 senesıi kânunusanisinde az müktarda idi. Me
selâ şarabın beher yüz litresinden <m beş kuruş, bira
nın beher yüz litresinden elli kuruş ve ispirtonun da 
beher santigradından yani litresinden *on iki büçük ku
ruş alınmakta İdi Bu hesaplar cari olduğu zamanlarda 
varidatı Hükümet elli bin liraya vasıl olmuştu. Bu
nun içerisinde ithalat gümrük resmi katiyen dahil de
ğildir. ithalât hakkında maalesef halâ umumi bir İsta
tistik bulamadığımız için müskirat hakkındaki res
min neye baliğ olduğunu maalesef arz edemeyeceğim. 

VS36 kânunusanisinde bu resimler tezyit edildi, Sara* 
•bin 'beher fitresi yirmi kuruşa, bira yüz kuruşa -ve di
ğerlerinin de litresi otuz yedi buçuğa çıkarıldı. Yani 
bir litre küulden, ısaıfİ küulden otuz yedi buçuk ku
ruş alınmakta İdi. tki nevi santigrat kuşanılmaktadır. 
Biri yüz derece üzerine, diğeri otuz yedi buçuk dere
ce üzerinedir. Yüz dereceliği haiz olan küulden otuz 
yedi buçuk kuruş alıyoruz. Biz gerek 'sıhhati mulhaf aza
ya doğru bir adım atmak ve gerek bu suretle mevcut 
olan rüsumu, diğer rüsumu tezyit ettiğimiz gibi, 'bu
nu da tezyit etmek arzusîyîe Heyeti âliyenize şimdi şu 
lâyihat kanumyeyi teklif edeceğim. "Bu layiha! kanuni
ye ile biz, şimdi şarabın beher yüz litresinden iki yüz, 
biranın 'beher hektolitresinden üç yüz kuruş ve aflkVy-
lün de bahar litresinden yüz kuruş almak istiyoruz. 

IBItR MEBUS BBY — Azdır bile. 
MALİYE VEKM FHRffr BEY (Devamla) — 

Şimdi evvelki tezyûdat, '13'3*6 senesindeki tezyidat Üe, 
bu defa bazı kısma sekiz misti ve bazı kısma üç misli 
'ilâve etmek suretiyle hâsıl olan netice iki müryon lira
dır efendiler. Şimdi evvelce de arz ettiğim gibi, bu iki 
milyon içinde ayrıca meyhanelerden faaliyetine göre 
maktuan alman rüsum da vardır ki bu da bunun ha
ricindedir. Yalnız Konya ba^nüdüriyetİnİn varidatı* 

bu tarzda resim vazedMmedsği zamanda da, elli bin lira 
idi, 1336 kânunusanisinden itibaren bu sene İçin yüz 
elli bin lira tahmin edilmektedir. Yeni zammetmek is
tediğimiz sekli varidat (450) bin f İradır efendim. 

OFERAİÜR EM'flN BEY <Bursa) — Buna encü
men namına cevap vereceğim^ 

MALİYE VEKİLİ FEİRİT »EY <Devamla) — 
Maalesef aksamı memaliki osmanİyeden bazdan tun 
düşman İstilâsı altında bulunmasını nazarı dikkat ve 
mütalaaya almış olsak bile, yalnız şu Meni müskirat 
kanununu kabul etmek suretiyle 'bütçeye vuracağımız 
darbe, tâakaî 'bir milyon liradır. Efendiler, bu gün 
bir milyon lirayı İstihkar edecek vaziyetfe değiliz, 
Heyeti âliyenize arz ettim. 'Bütçemizin yirmi milyon 
aŞığı var. Bu yirmi milyon açık Heyeti âliyenize 
teklif etmiş 'olduğum bu kavanindefci varidat da da-
'lıil olduğu haldedir. 'Eğer bunları kabul •buyurmsaya-
cak olur iseniz, o zaman bütçeyi katiyen tevazün ettire
meyiz. 

MÜFİT BFENDt (Kırşehir) — Diğer cihetierden 
tenkis ederiz, 

MALİYE VEKİLİ FERltT BEY (Devamla) — 
Bilhassa Seriye Encümeni diyorlar kir Müskirat res
mi, Devletçe hangi daireye tahsis olunmuşsa o daire
nin diğer rüsumuna zammolunara'k tahsil edilecektir. 
Efendiler, tasaVvur ediyorum ki ahalinin ne kadar 
menaba varidatı varsa Heyeti Umumiyesine mükelle
fiyet vaz etmek arzusundayım. Biz bu tarzda azan bir 
gayret ve faaliyette çalışacak olursak ancak tepemi
zi tanzim edebilmiş 'olacağız ve dünyanın yüzüne, is
tiklâle sayan olduğunu isbat etmiş bir millet olarak 
çıkacağız. Eğer 'bütçenizi tevzin etmeyecek olursanız, 
eğer Heyeti âl'fyeniz en son fedakârlığı yaparak bu mü
kellefiyeti koymayacak olursa, emin olunuz efendiler, 
ne kudreti har'biyenİz, ne kudreti siyasîyenİz, bjç birisi 
müsmir olmayacaktır. Dünya bu gün size bakıyor 
efendiler, bir Devletin yaşayabileceğim kabul eden bir 
heyetin, ordunun 'Bk evvel bütçesini ıtetkik edecektir. 
Başka bir şey tetkik etmez. Ordusu var mıdır, yok mu
dur, Donanması var mıdır, yok mudur bunlara bak
maz. Bütçesini aşar, ona bakar. Bütçesinde eğer o 
kudret var ise, o kudrete herkes İtaat eder. Herkes ona 
hürmet eder. O olmazsa, o zaman kimseden hürmet 
beklemeyin efendiler. Sonra buyuruyorlar kî: Teşkilât 
bas'itıleştiriniz, mesele halledilmiş olur. Fakat biz bunu 
makul görmüyoruz. Düşününüz, 'bîr Meni müskirat 
kanunu vasıtasiyle o mükellefiyeti lağvedeceğiz, O 
mükellefiyet nedir efendim? Müskiratı 'itiyat edenterin 
mükellefiyetini, müskirat İçmeyenlerin üzerine yıkaca
ğız. Dünyada bundan gayrimakul şey ohır mu? 
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ALI 3ÜKRIÜ BEY (Trabzon) — Biz milleti kur
tarmak için razıyız. 

IMIALİYE VEKltUt PBRitT BEY (Devamla) — 
'Evet tekrar ediyorum ki bunun kabiliyeti tatbHriye-
si olmadığı halde bir mükellefiyeti lâğvedeceğiz. Büt
çenin bir ıtfilyanunu heba etmekten başka bir şey 
yapamtyacağız. Heyeti âliyenizle beraber ne kadar 
görüşsek, yine her tarafta rakı içildiğini, her tarafta 
müskiratın istimal edildiğimi.. OGürüMler), Yine her 
tarafla ayni suretle bu seyyıatın irtikâp ve tatbik edil
diğini göreceğiz. Bununla beraber maalesef, zaten 
rahnedar olan bütçenin içimde bir milyon liralık açık 
göreceksiniz. 

Î9MET BEY (Çorum) — Hariçten gelene zam
metmek mümkün mü? 

ıMAlâYE VBKılLÎ FER'İT BEY (Devamla) — 
Hariçten gelen ve hakikaten sıhhati umumiyeye ta
mamen muzur olan müskiratın tamamen meni için 
bir kanun vardır ki onun kabulünü Heyeti cetüe-
den İstirham edeceğim. Binaenaleyh müskiratın hariç
ten tamamen ithalini menetmeği bendeniz kabul 
ediyorum. Fakat memleketimizin içerisinde gayrka-
bili tatbik bulunan, yalnız bir arzu dölayısİle-yine tek
rar ediyorum, şayanı hürmet bir arzu olmakla bera
ber - bir hayal dolayısile, bir milyon liralde hakikati 
kurban etmeyelim efendiler. (Alkışlar). 

ÖFBRİATÜR EMİN BEY (Bursa) — SıMıiye En
cümeni namına söyliyeceğim. Efendim, bendeniz Fe
rit Beyefendiye yalnız resim hakkında bir kaç süz 
söyliyeceğim. Evvelemirde - iki ay ewel Maliye Ne
zareti namına bu resmin tayyedÖldiğme dair burada 
bir şey okundu. 

MANİYE VEKitUI FBRıtîr BEY — Efendim, geri 
aldım. 

OPERATÖR BMİÎN BEY (Bursa) — Şimdi bu 
kadar azim bir tebeddülü fikre sebep nedir? An
lı yamıyorum* 

MALİYE VHKItLlî FERİİT BEY — Onu bende
niz göndermedim. 

OPERATÖR BMftiN BEY (Devamla) — Ne ise, 
şimdi en ziyade Ferit Beyefendinin noktai nazarla
rına göre cevap vereyim. İspirtodan alınan rüsumu 
diğer şeylere zammedebiliriz. Meselâ kahveye zam-
molunabilir. (Gürültüler.. Olmaz, olmaz sadafcın). 
Harpten evvel şekeri yüz paraya alıyorduk, Harbi 
umumide yüz kuruşta da kalmadı, dört yüze kadar 
şeker yedük. Tabii her şey hrfi tabiiye ricat ettikten 
sonra şeker de düşecek, eskiden yüz paraya yediği
miz şekeri beş kurusa yiyelim. Yüz para resim zam-

mohmsun. Bunu diğer • şeylere zammetmekte hiç bir 
beis yoktur. Bu gün sekere, gaza ve saireye zam-
molunabftir. Sonra bir çok ispirtolu raevat var ki ta
babette kullanılır, rakı, şampanya, şarap, ispirto gibi.. 
Binaenaleyh tababette kullanılacak olan ispirtolu 
müskirata bu resmi zammetmek tamamen mümkün
dür. Bir milyon lira mı istiyor Ferit Bey? Bunun 
temini tamamen mümkündür. Bir de; meni mümkün 
değildir diyorlar, (Gürültüler). Biz bu suyu başından 
çevireceğiz efendim. İthal ve İmal hakkında bir ka
nun tanzim edersek rakıyı kim çekebilir? Sonra üzüm
leri düşünüyorlar ve hep rüsum noktai nazarından 
düşünüyorlar. Üzümlerden yine İspirto yaparız ve İs
pirtoyu da boyarız.. Binaenaleyh rakı suretile kullanı
lamaz. 

MALİYE VBKltUt FBRJtT BEY — Kolonya içi
yorlar.! 

ADÎ ŞÜKRÜ BEY (TrafcSon) — Efendim, müs
kirat meselesi, bunun aleyhinde herkes bulunuyor. 
'Hatta Meni -Müskirat Kanununun kabul edileceğinden 
korkan Malîye Vekili Beyefendi bile bunun fenalığın
da bizimle müttehittir. İslâm oklukları, İnsan ol
dukları İçin bunun menine taraftardır. Vereceğim ce
vap, iktisadi mesele olmak itrbarire, en ziyade sahibi 
salâhiyet olan Maliye Vekili Beydir. Müskiratın me
ni esasını herkes kabul ettiği için yalnız bu noktaya 
cevap vereceğim. Efendiler; Ferit Beyefendi de bu
yurdular ki; bazı memleketlerde, bazı teşebbüsat ya
pılıyor. Teşebbüsat değil efendiler, fiiliyat Amerika 
sureti kat iyede bunu menetmiştir ve bu gün bizim 
limanlarımıza gelen Amerika gemilerine gidiniz, 
sudan başka hiç bir meşrubat bulamazsınız. Bulundu
ğu takdirde her türlü cezaya razıyım.. Yoktun ka
nunen her suretle menedilmiştir. Evet her yerde oldu
ğu gibi, Amerikada da müskirat İstimalini Riya* ha
line getirmiş ayyaşlar vardır. Fakat bunlar hakkında 
o kadar fazla takibat yapılıyor ki; milyarlarca dolar 
sarfediliyor ve meni dolayısile tayyare ve saire ile ka
çakçılık yapmak istiyorlar. Bu gün Amerika'da içki 
içenler Kubaya, Mekslkaya, falan yerlere giderler, 
içerler, çünkü zengin adamlardır. Seyahat masrafına 
tahammül ederler, Ferit Beyefendi buyurdular kic 
Amerikalılar bunu men edemediler. Çünkü bir me-
seleî siyasiye yaptılar. Bilâkis Amerikalılar bunu bir 
meselei siyasîye yapmaktan fevkalâde korkuyorlar, 
bundan tamam ile müçteniptirler. Amerikanın en bü
yük İntihabı, Reisfcumhur intihabıdır. Reisicumhur 
intihabı munasebetne, bu gün Amerika mttskirat 
âmilleri sendikasına istinat eden parti bile, intihabat 
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icrası için meni müskirat meselesini programına ko
yamıyor. Efkârı uûiumiyeniin galeyanından korku
yor. Gazetelerde resmi nutukları vardır, inanmazsa
nız yarın getirir gösteririm. 'Binaenaleyh ezberden, 
isftme olan, menedemem^te teşebbüs etmiş gibi söz
ler doğru değildir. Mıenetmiistir efendİHer ve Ameri
kalılar bu gün bu meseleyi siyasi propagandalarına 
esas yapıyorlar. Amerika tröstlerinin kudretini, kuv
vetini Kepiniz bilirsiniz. Halbuki o tröstlere İstinat 
eden demokrat fırkası, reyi kaybedeceğinden korku
yor ve bunu programıma koyamıyor. 

Sonra Rusyadan bahsettiler. Rusya da menetemiş-
tir. Fakat Rusyanın teşkilâtı Amerikanın teşkilâtı gi
bi değÜ.. Çünkü onlar yeni bir inkilâp geçiriyor. Yal
nız şuna nazarı dikkati celp ederim ki; Ruslar dün
yada en ziyade içki kullanan bir millettir. Sonra Rus
ların dinleri de bunu menetmemiştir. Yani onlarda bir 
kaydı dini yoktur. Bu İtibarla Ruslar da bu inkilâb 
kahramanları müskiratı yüzde yirmi menetmişlerse 
çok iyidir; bahtiyardırlar. Fakat bu inkilâb böyle 
devam ederse emin olunuz ki yüzde yüz muvaffak ola
caklardır. 

Sonra meselede en ziyade aleyhdarların no'ktai is
tinadı; kabiliyeti tatbikiyesi yoktur demeleredir. Bu 
nokta, bilhassa bir Hükümet memuru için, kabiliyeti 
tatbikiyesi yoktur demek; bir dereceye kadar züldür, 
tatbik edemiyen çekffir. 

iMtALÎYfE VİEİKÜJJI FBRifîT HEY — Berideniz şim
di çekilirim. 

ALlt .ŞÜKRÜ BEY ((Devamla) — Müsaade bu
yurun, böyle hayal ile lâtf olmaz. Ben sizin sözünü
zü kesmedim, bana İhtar ettiniz, sustum. 

MALÎYE VEKfcl FBRffîT BEY — O halde zül 
tabirini geri alın.. 

ALıt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ben kanunu 
tatbik edemem deyen bir Hükümet, bence, Hükümet 
mevkiinde durmağa tâyık değildir. (Gürültüler). Ri
ca ederim, müsaade buyurun; kabiliyeti tatbikiyeu 
yoktur demek ne demek? 

MALÎYE VEtKİLÎ PERIÎT BEY — Sözünü geri 
al; çünkü ayni suretle, ben de sizi tahkir ederim. 

ALÎ ŞÜJCR<Ü BEY (Devamla) — Hangi Hükü
met ki.v 

MAUtYE VEKİLt FElRIfT BEY — Yalnız şey
den ibaret... 

AfLİt ŞÜKIRÜ BEY (Devamla) — Efendiler izah 
edeyim (Gürültüler). 

TUINALI H&JMİ BEY (Bolu) — Şükrü Bey, sür-
cü lisandan bile ihtiraz edelim demiştiniz. 
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AL't ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hilmi Bey mü
saade buyurun, bu gün şu Meclisi âtiyi bu millet şu
raya göndermiş; mukadderatını kurtarmak için.. 
Mukadderatı kurtarmak için her ne mümkünse ya
pınız demiş ve Meclisi âli bir Hükümet intihap etmiş 
ve kendisi o Hükümetin murakıbidir. Meclis memle
ketin menfaati İçin muvafık gördüğü bir kanunu ya
par ve tatbiki için Hükümete tevdi eder, Hükümet 
ben bunu yapmam derse, o Hükümet yerinde dura
maz. (Alkışlar). Şimdi bu İtibarla... 

HAMDULLAH SUM BEY (Antalya) — Mese
lede ağır kelimeler üzerine istinat etmek te doğru de
ğildir. (Devam devam sesleri), 

ALlt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, an
lıyorum ki yoktan bir mesele çıkarılmak isteniyor. 
Binaenaleyh bu meseleyi kapatıyorum.. Zül tabirini 
geri alıyorum. Deyeceğiniz var mı? (Bravo sesleri). 

ıBMıfN BEY (Erzincan) — Rica ederim Şükrü Bey, 
itidali muhafaza edelim. Şu mesele bitsin. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şimdi bizim eli
mizde bir takım kanunlar var. Bizim o kanunlar hak
kında kudreti tatbikiyemiz ne ise, elbette bu Mec
lisin yapacağı kanunlarda da odur. Çünkü bir kanun 
İçin nasılsa, diğerleri için de Öyledir; yoksa her kanun 
için ayn ayrı kuvvei tatbikiye aranmaz. Bu gün, me
selâ aşı kanunu, ayni meseledir. Bitiyorsunuz ki aşı 
kanunu tatbik edilmeden evvel bu memlekette binler
ce, on binlerce adam çiçek hastalığından ölürdü, aşı 
kanunu mecburi bir şekilde tatbik edildiği zaman, bi
zim halk, İtiyatsızlığından dolayı, keçi gibi dağlara 
kaçıyordu. Maahaza bu kanun mümkün mertebe tat
bik oIunabildi.Fakat mümkün mertebe tatbik, oluna
bilen bu kanun, memleketimize hiç olmazsa on bin 
çocuk kazandırmadı mı?,. Aşı kanunu, Avrupada ol
duğu gibi tatbik edilemiyor diye bu kanunu bıraka
lım mı? Veyahut böyle bir kanun yapmamak mr 
lazımdır? Rica ederim. 

TUNALI HrL'MÎ BEY (Bolu) — O, bununla ka
bili kıyas değildir. 

AUt ŞÜKRÜ BEY <Devamla) — Efendim, sözü
mü kesmeyiniz.. Meselenin farkı yoktur. Aaı kanunu 
da sıhhati umumiyeyi muhafaza İçin ortaya konmuş
tur, O kanun, halkın Riyateızlığı, yahut cehaleti do-
laytslle tamamen tatbik ulunamıyor. Kısmen tatbik 
olunuyor diye bu kanunu mevkii meriyetten kaldıra
lım da ufak tefek elde ettiğimiz menafiden de mi vaz 
geçelim diyorum. Şimdi biz de bu kanunu, nesli 
âtimizi ve sıhhati umumiyemizi düşündüğümüz içki 
koymak istiyoruz. Zaten hangi kanunu tatbik ediyö-
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ruzya.. Haydi yüzde yirmi veya yüzde otuz tatbik et
sek bundan zarar mı görürüz rica ederim? Efendiler, 
şimdi bir de hıristiyanlık meselesi mevzubahs oldu. 
Evvelce Amerika ve Rusya ve son zamanlarda Avus-
turalya gibi Hükümetler bunu tatbik etmelerdir. Bu 
gün AVuturalyanın cenup hükümetleri bile tatbik et-
mislerdir. O Hükümetler, hırisfiyan olmak itibarile, 
sırf sıhhati umum'iyeyî ve sıhhati oeşeriyeyi muhafa
za için şöyle bîr kanun tatbik ettiği halde biz ne İçin 
kendi milletimizi muhafaza için koymak istediğimiz 
bir kanunda tebaamız olan hıristiyanları aynalun? 
Kanunun tatbikim sıhhat umumiye noktai nazarın
dan istiyoruz, Hıristiyanların bu husustaki şikâyetle
ri dinlenemez, çünkü onların medarı istinatları olan, 
Amerika gibi hıristjyan bir hükümet kabul etmiştir. 
Ermenilerin makamı şikâyeti Amerika idi. O kabul 
ettikten sonra, makamı şikâyet yoktur. Kimse bir şey 
diyemez.. Hıristiyan meselesi mevzubahs değildir. 

İFBRItfT BEY (Çorum) — Bize dediler maalesef. 

ALİ ŞÜKlRiÜ BEY (Devamla) — Vaktile de
mişlerdir. Şimdi diyemezler,. Bir de buyurdular ki; 
Maliyenin siası bu kanunu tatbika müsait değildir. 
Yani bu kanunu tatbik ettirmek için kâfi derecede 
inzibat yapamaz,. Rica ederim, şimdi bunu söyleyen 
Maliye Vekili Beyefendi, rüsumun tezyidini talep 
ediyor. Halbuki bence, bu kanunun tatbiki için ne ka
dar kuvvei inzibatiye lazım ise, rüsum arttmMığı za
man husulü tabii olan kaçakçılığın meni İçin de 
o kadar lâzımdır. Resme zammedersek, o zaman ka
çakçılığa revaç vereceğiz ve bu günkü resmi de ala-
mryacağız. Ben söylenen sözlere cevap veriyorum. 
Kuvvei zabıta İtîbarile bu kanunun kabiliyeti tatbi-
kîyesi için elimizdeki kuvvet ne ise, bu gün yine odur. 
Bu kanunun kabiliyeti tatbik İyesi efendiler, halkın 
ruhuna tevafukundadtr, halkın ananatma tevafufcda-
dtr. Her biriniz bilirsiniz ki efendiler, bizim içimizde 
içkiye mübtela olan hiç bir kimse yoktur ki, Allah be
lâsını versin, nereden alıştım dememiş olsun. Bunu 
Söyleten 1300 senelik İtiyadın temadisidir. Bu itiyatla 
bizim halkımızın ruhu böyle bir kanunu hazme mü
saittir. Size misal söyleyeyim: tstanbuldan fekki irti
bat eden Balıkesiri ve havalisinde, yani Hükümet nü
fuzu ürerinden kalkıpta halk sırf kendi işini bir de
receye kadar idareye başladıkları zaman, bunu menet-
mişlerdi. Buna karşı efendiler isyan çıkmamıştır. (Doğ
rudur sesleri). Ve nerede kanun yapar, şiddetle tat
bik edersek ve şiddet gösterirsek, haflt buna karşı is
yankâr bir ruhla hareket etmeyecektir. Mutlaka bu
na mutavaat edecektir. Fakat halkın elindeki fazla 

parayı ve silahı al, gör nasıl kiy&m eder. Bununla is
tinas etmiştir. Bu itibarla kanunun kabiliyeti tatbi-
kiyesi vardır. Zira hiç- bir miislüman yoktur ki, ken
disine karşı tatbik olunan tedabiri zecriye karşısında, 
hayır ben yapacağım diye isyan etsin. Binaenaleyh 
bu, halkın ruhuna tamamile tevafuk eden bîr kanun
dur. Bu kanunun hasbi nİgefabanı da vardır, yani bü
tün millet,, buna riayet etmeyenleri, hatta bendeniz 
bile görürsem, derhal polise haber veririm. İster aha
liden, ister memurinden okun. Hatta Maliye Vekili
ni bile!.. 

'MALİYE VEKftUt FERÛT BEY — Siz onu gö
remezsiniz, ben aksini görürüm (Handeler). 

ALf ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Fert meselesi 
değil.. Binaenaleyh bu işin zabıtası, nigebbanıdır, Bu 
kanun zannediyorum ki, eğer ciddi tutulursa diğer ka
nunlara nisbeten kabiliyeti tatbikiyesi befkj yüzde 
yüzdür. Sonra bîr de bağcılık cihetine, yani işin ikti
sadi noktasına geçtiler. Bağcılık meselesi şüphesiz bir 
meselei iktisadiyedir, Efendiler bu gün maattessüf 
bağlarımızın kesretle mevcut olduğu yerler elimizde 
değildir, inşallah bu yerler tabii bizimdir ve bizim' 
elimize geçecektir. (İnşallah yakında sesleri) Ve bu 
itibarla bağcıların hukukunu muhafaza, milletin hu
kukunu da muhafazadır. Bu gün görüyorsunuz ki, 
memleketin ve bütün dünyanın geçirmekte olduğu bü
yük bir inkllâpta, bir çok muazzam teşebbüsatı mali
yeyi, Hükümet millete veriyor, bugün şimendiferler, 
kömür ocakları fiilân hepsi mitlileştiriliyor. Bizde bu
nu m illeşt irebiliriz, Hükümetin yahut mîlletin kont
rolü altında bir sendika halinde, bir şirket halinde 
müstahsillerin üzümlerinden İspirto istihsal edilir ve 
ihraç edilebilir. Bunu ben ona karşı bir mesele olmak 
üzere telâkki etmem. Benim elimde üzüm gibi mah
sulüm olsun. Ondan her veçhile istifade ederim. 
Üzümden mutlaka rakı yapmak, şarap yapmak lâzım 
değildir. 

Sonra bunun için zaten evvelce, Meclisi mebu-
sanda ispirto hakkında bir kanun müzakere edilmiş
ti. Bu kanunu buraya getirir, burada müzakere ederiz. 
Bu kanun hariçten' ispirto ithalini menediyordu. Dahi
li ispirtolara revaç veriyordu. Onu da elde ederek tes-
bk ederiz. Bu itibarla o kanunu tatbik edecek olur 
isek elimize geçtiği zaman üzüm müstahsıHarım mem
nun edecek bir şeyi yaparız. Zaten hazırdır. Bu gün
kü vaziyeti maliye itibarile Ferit Beyefendinin ra
kamı pek büyük zannediyordum. On milyon lira gaip 
edeceğimizi zannediyordum. Meğer gaip edeceğimiz 
bir milyon Mra imiş. Bu hüç, bir şey değildir. Evvelce 
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ültfyüz bin lira yevmi sarfiyatımız olduklarını söyle
mişlerdi. Yevmiye İki yüz bin lira yanımda, bir sene 
de gaip edilecek olan bir milyon lira hiçtir. Sonra yi
ne kendileri buyurdular bi: Bütçemin açığı yirmi mil
yon liradır. Efendiler eğer bu ispirto veya içki resmi 
bütçenin açığını kapatmış olsaydı - ilelebet değil -
bu sene için razı olurdum. Bütçenin açığını tamatnile 
kapatmadıktan başka ancak yirmide bîrini kapatabi
liyor. Malîye Nazırı Beyefendi yirmi milyon lirayı, 
daha doğrusu on dokuz milyon lirayı her nereden bu-
lacaksa, lütfen bir milyon lirayı da oradan bulsunlar, 
memleketin nüfusunu, smhatini muhafaza buyursun
lar. 

M'AiUYE VEKflU FBRIÎT BEY — İçmeyenler
den., 

AUt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ha hatırıma ge-
tirdinffi. 'Demin bir arkadaşımız, ayyaşların verece
ği parayı biz mi vereceğiz dediler. O halde frengi 
hastanelerini kaldıralım. (O başka sadası) Bir adam 
keyfi için frengi olmuş, o halde ben neden onun te
davisi için para vereyim? Halbuki, cemiyet kendi 
azasından bir kısmının frengi yüzünden mahve mah
kûm olduğunu, hezale mahkûm olduğunu bitiyor ve 
onu kurtarmak İçin ona muavenet ediyor. (Alkışlar), 
Ve bunu kendi cebinden feda ed'îp veriyor. (Alkışlar). 
Binaenaleyh rica edePİm; bu gün «ekinin tahribatı, 
frenginin tahribatından aşağı mıdır? Bilâkis beş on 
misli fazladır. Zavallı malûl bir takım vatandaşları
mızı kurtarmak İçin biraz daha fazla para verirsek 
ne olur? Zaten veriyoruz. 

(REFfiK BEY {Konya) — Aşağı yukan Yunanis
tan da 'böyle yükseldi. 

ALI ŞÜKRÜ iBEY tCDevamla) — Yunanhtanı 
yükselten bizim verdiğimiz paralardır. Maliye bir mil
yon lira kazanacak diye bir çok insanın hezale uğra
ması bahasına olarak bize açıkça düşmanlık eden 
hiristiyanların cebine laakal on milyon lira para gi
recektir. 

Dr. MAZHA'R BEY (Aydın) — Aferin Şükrü (Bey 
aferin.. 

(ALt ŞÜKlRÎÜ (BEY ıfDevamla) — Şimdi bu bir 
milyon l'ira gözünüzü korkutmasın. Bu gün hepiniz 
bilirsiniz ki, hapishanede bulunan adamların kıtsmı 
âzami, ister katil olsun, ister bir cünha ile mahkûm 
olsun, ister diğer bir cinayetle mahkûm olsun, ek
seriyet -itibarile içki yüzünden hapishaneye girmiştir. 
Hapishanelerdeki mahpusların mevcudunu düşüne
cek olursanız, atalete ve akamete mahkûm olan müs
tahsil kolların adedini düşünecek olursanız, bu yüz-
den serveti umumiyen'in duçar olduğu zararı takdir 

•buyurursunuz. Hapis olanların fciymeti îstihsaliyesini. 
ya ölen adamların kimyeti içtimaiyesini bir düşünü
nüz; zannederim ki, Hükümetin, bu fenalıklar önüne 
geçilmek dolayisile, edeceği kâr pek büyüktür. Yani 
bir milyon lirayı maaziyadeten tazmin edecek bir 
şeydir. 

İkincisi; içki yüzünden memleketin hayatı .içtimai
yesini düşününüz, içki yüzünden mahkûmu akamet 
olanların kuvvei istihsaliyesinden cemiyetin mah
rum kalmasını düşününüz. ıRica ederim, bir milyon 
liranın buna karşı kıymeti ne olabilir? İşret yüzün
den hapis olan kimselerin çalışmaları 'itibarile vere
cekleri temettü vergilerini, aşarı ve saireyi düşünün. 
Zannederim ki, bunlar bile o menhus bir milyon li
rayı telâfi edebilir. Sonra bu jtiyadm sevkile ve her 
akşam 'içmek dolayisile dimağdaki kudreti ve kuvve
ti gaip etmek yüzünden 'istihsalâtı maddiyedeki nok
sanı da Hazineye ve serveti umumiyeye ilâve ediniz. 
(Yıkılan 'haneler sesleri) Sonra 'bundan başka bilhas
sa bizim memleketimiz için nüfusu umumiyeye in
dirilen 'darbeyi düşününüz.. (Efendiler, bu yüzden bir 
çok talak yapılıyor, hanıımanlar yıkılıyor. Bir arka
daşımız geçenlerde ikiz oynatmak meselesinin önüne 
geçmek istiyordu, Kekinin 'önüne geçsin. Cinayati tafc-
lil etmek istiyorsanız evvelâ İşretin önüne geçinizi 
Son söz olmak üzere şunu 'söyleyeyim ki; Benim böy
le bir kanun lâyihastm takdim etmekten maksadım, 
sırf neslimizi bu müthiş belâdan kurtarmak içindir. 
Dini ciheti herkes için matûm'dür. Şimdi âtinin zul-

£>r. fMJAZHAR BEY ^Aydm) — Borcuımızdur. 
Atlt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şimdi efendi

ler, bu rakam üzerinde biraz durmak (istiyorum. 
Evet •Hazinei Maliyeye bir milyon lira girecek, gerçi 
istatistik yapmadım. Fakat bir arkadaşımın söyle
diği tabi doğrudur. (Memlekette yüz yirmi milyon ki
lo meşrubat sartfolunuyormuş, 120 milyon kilonun mm 
ve ermen ilerin cebine verdiği para.. Rica ederim,, 

•REFİK 'BEY l(Konya) — Apartman yaptırıyorlar. 
ALI ŞÜKıRiÜ BEY (Devamla) — Bu bir milyon 

ile kabili klyas mıdır, 'değil midir? Fevzi Paşa haz
retleri geçenlerde bilmünasebe demişlerdi ki, berayi 
teftiş Erzuruma gittiğim zaman, Erzurum halkmm 
ileri gelenleri, memlekette işret istimalinin harpten 
evvelki zamana nazaran iki misli olduğunu söylemiş
lerdi. O vilâyette bir çok nüfus zayi olduğu halde!.. 
Tahkikat icra ettim. Gördüm ki, üç tane narı bunu 
yapıp satıyor. Rica ederim. Zannederim ki, <l3>ranos) 
zadelerin Ermenistan' için istfîkraz yaptığa» gördünüz. 
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metini ve gidilen yolun vehametini anlatmak .için 
bir misal «Öyliyeceğîm. Yirmi sene evvel.. 

EMİN BEY ^Erzincan) — Hikâye İstemeyiz. 

ALİ ŞOKlftÜ IBEY (Devamla) — Trabzonun Bü
yük liman nahiyesinden çıktığım zaman orada zan
nederim ki, azami -üç kişi içiyordu, bunlar da aleni 
değil, efendiler bu gün sizi temin ederim ki, ve yemin 
&e teyit ederim ki, bu gün yedi yaşından itibaren 
içiyorlar. Her findik ağacının dibi bir meyhanedir. 
Bizim Trabzon imal etmeği bilmez» Eğer oraya sev-
kederlerse alır içerler. Çünkü para vardır. Binaena
leyh, imal ve füruht ve ithalini menedecek olursak 
bunlar bunu bulamazlar, ve bu İtibarla nesli bir dere
ceye kadar kurtarırız. Efendiler, meselâ Konyada 
bir köylü müstahsalâtını alıp şehre getiriyor, satı
yor. 'Parasile bir binlik rakı alıp gidiyor efendiler; 
rakıyı pek kolay bulduğu Cindir. Eğer köylü yumur
tasını, yağını sattığı vakit günlerce arayıp bulamıya-
cağrna, gizli yerde, bin türlü korku altında yarım ok
ka rakı bulacağma kani olsa, imkânı yok rakı alma
dan köyüne gider. 

iREFtK BEY ifKonya) — Yalnız Konya değil.. 

lAILt ŞÜKRÜ (HEY <Devaımla) — Yalnız Konya 
değil, evvelce kendi memleketimden bahsettim. Şim
di' 'bu 'itibarla efendiler, arkadaşlardan birisi diyor ki, 
zannedersem 'Nazır (Beyefendi de iştirak ediyor, bu 
bir ablak meselesidir. Bunun için fazla söz söylemiye-
ceğkû. Ahlak ve irfan itibarile ahlakı İslâımyemiz 
yüksektir. Fakat şu maddi irfan ftibarile biz Ameri-
kalılarmkine vâsıl olmak için 'daha çok zaman ister. 
Amerikalıların yaptıkları milyonlarca müessesat 
mevcut olduğu halde, işretin önüne ancak bu tarzda 
zecri tedabir ile geçebiliyorlar. Binaenaleyh,, biz de 
bu şekilde kanuni bir şey yaparsak ahlak noktai na
zardan başka bir şey yapmış olmayız. ©İr de bazı 
şeyler işitiyorum. Evvelce söylenmişti, yirminci asır
da şöyle oluyor, böyle oluyor. Efendiler, size isbat 
ederim ki, Zaten hepinizde bilirsiniz, dünyada biz
den fazla serbest millet yoktur. Bu ahlâkiyat itibari
le.. Su gün Amerikada size gösterebilirim ki, bazı 
Hükümetler; pazar günü kiliseye gitmeyenlerden iki 
dolar cezayi nakti alır. 'Efendiler Amerika bu gün 
medeniyette derecei kusvaya vâsıl olmuş bir millettir. 
Rica ederim, Ahlaka bırakalım, ifirn ve fenne bıraka
lım, memleket tenevvür etsin, sonra kendi kendine 
kurtulur demek doğru değildir. Çünkü o ilim ve fen
ne vâsıl olabilmek için bir çok seneler ister, (Bunlar 
bu dereceye vâsıl oldukları halde, bir ferdin yaptığın
dan bütün insanlığın müteessir olduğu mesaiden 
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sarfınazar hattâ şahsın mesul olduğu meselede bile 
Hükümet cezayi nakti alıyor. Onun için bunu tefey
yüz şikenanedir diye tenkit eden arkadaşlara bu su
retle cevap vermiş oluyorum. Bendeniz son olarak 
iddia ediyorum; bu kanunla neslimizi kurtarmış ola
cağız. Şimdilik yüzde yüz değilmiş, Zararı yok, yüz
de ona da razıyım. Efendiler, bu günkü vaziyette 
Amerika, Avusturalya, _ .Bolşevikler içkiyi menettrk-
leri bir sırada, zaten Kanunu esasisinde, dini, dini İs
lâm olan Büyük Millet Meclisi, dînen tahrim edilmiş 
olan bu meseleyi, içtimaiyat noktai nazarından da 
tahrim ederek, sureti kafiyede meneder ve bu kanu
nu çıkarırsa, emin olunuz, Avrupa ve Amerika, Ma
liye nazırının dediği gibi, bütçemize değil, pek insa
ni olan bu muvaffakiyetimize hayretle bakar ve mev
kii siyasimiz, bilhassa âlemi islâmda dübalâ olur. 

(Bravo sesleri, alkışlar, müzakere kâfi sesleri). 

İSMAİL SÜPHt BiEY Surdur) — Hayır kâfi de
ğil. 

RfBİS — Efendim, Maliye Vekilinin rüsumun 
tezyidine dair bir kaç maddelik bir lâySttai kanuniye-
si var, 

'Maliye Vekili, rüsumun tezyidinin bu kanunla 
taallûku var, ikisi bir müzakere edilmek lâzımdır dî
ye bîr meselei müstahara çıkardı. Fakat mesaili müs-
tahareRİn reye konup konulmıyacağıma dair söz söy
ledik, arada Maliye Vekiline, meselei müstahare hak
kında bir şey •söyle dedik, devam, devam diye bağır
mıştınız, şimdi bu meseleyi halledelim de sonra ona 
geçelim. 

A l i ŞÜK1RÜ ©EY ((Trabzon) — Meselei müsta-
harenin burada mevkii yoktur. Rüsumun tezyidine 
zaten lüzum yoktur. Bu şekilde kanun kabul edilir
se, o vakit meselei müstahareye ait bir şey kalmaz. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY {Burdur) — 
Usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Nizamna
me! dahilindeki maddeyi okuyacağım: 

ELLİ ALTINCI MADDE — Meselenin leh ve 
aleyhine iradı kelâm edildikten sonra her mebus mü
zakerenin kifayetini talep edebilir. Müzakereye hi
tam verilmesinin aleyhine söz isteyenler bulunur ise 
içlerinden yalnız bir mebusa ruhsat verilir, badehu 
reye müracaat olunur. (Ekseriyet hakkında reis ve 
kâtiplere© iştibah hâsıl olursa bir kere daha reye mü
racaat edilir ve yine halli İştibah olunmazsa müza
kereye devam olunur. Müzakereye hitam verilmesi 
ekseriyetle karargir olduktan sonra Maddei mebhu-
senin leh ve aleyhine iradı kelâm etmek üzere kimse
ye ruhsat verilmeyip ancak meselenin reye sureti vazt 
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hakkında iradı kelâm etmek isteyenlere verilir. 
(Bendeniz aleyhinde tföz söyliyeceğim. Nizamna

me 'sarihtir. Meni müskirat 'kanunu aleyhinde, bir çok
ları ıvar, söz söyliyecek, müsaade edin, ben de söy-
l'iyeyim-

(HULÜtSİ EFBNÎDft [(Yozgat) — Müzakerenin 
aleyhinde söz söyliyebilirsiniz, yoksa kanunun aley
hinde değil, 

MÜFİT EPBNOt l(K.ırşehİr) — Reis Beyefendi 
hazretleri; hakkı yoktur söz .söylemeğe. 

SOYKALLI t3M.AİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Müzakerenin hitama ermesinin aleyhinde ısöz İste
yenler olursa? 

EMİN 'BEY (EfflinoatO — Elli altıncı maddeyi 
baştan okuyun madde sarihtir. 

İSMAİL SUPHİ BBY (Burdur) — <56 net madde
yi tekrar okuduktan sonra) : 

EMİN IBEY <Erzincan) — O halde müzakerenin 
ademi kifayesine dair sföz söyliyebilirsiniz. 

İSöYSALLI tfSMlAÎL BtUMlt BEY i(Burdur) — 
O halde hakkı kelâmım mahfuz. 

REtS — Efetfdlm müzakerenin kifayeti ve mese
lei müstaharenİn, yani Maliye Vekâlinin, Rüsumun 
tezyidi hakkındaki föylhai kanuniyesinin reye (kon
masına dair bir takriri var. O, okunacak ve reye ko
nacak (Gürültüler). Müsaade buyurun asıl olmadan 
feri olabilir), 

Dr. TEVF&K RÜ^TÜ BEY (Menteşe) — Reis 
Beyefendi nizamnameyi tatbik ediniz, Bir meseleyi-
mevzubahis ediyorsunuz, Ret, ret diyorlar. Başkaları
na tesir edilemez. Okunsun bilelim. O zaman reddedi-
lecekse bilelim (Takrir okunsun sesleri). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Şimdi verilen tak
rir Maliye Vekilinin vermiş olduğu teklifin müza
keresinin kifayeti hakkında mıdır, yoksa müzakere
sine devanı etmekte olduğumuz Menimüskİrat kanu
nu müzakeresinin kifayetine nvi dairdir? İBu anlaşıl-
«in. 

•REİS — Efendim meselei müstahare denilen, Ma
liye Vekilinin vermiş olduğu layihanın bu mesele fle 
•beraber birleşip birleşmiyeceğiııi reye koyacağım. 
Takrir okunsun. 

TUNAU HlİlJMft iBEY .(Bolu) — Evvelâ efen-
dim, Maliye Vekilinin lâyihası 'okunsun. 

ifKâtip Feyyaz Ali IBey <Yozgat) <Lâzİ«tan Me
busu Dr. Abidm Deyin takririni okudu): 

(Riyaseti Celileye 
Müzakerenin fcifayetile Maliye Vekilinin bu 

rüsumun tezyidi hakkındaki teklifinin reye vazmı tek
lif ederim. 

Lâzistan Mebusu 
Ahidia 

MALİYE VEKItUl 'FBRıtT (BEY — (Efendim bu 
teklif reye vazedilmezden evvel Hükümetin verdiği 
lâyihati kanuniye okunsun. 

RfilS — Rica ederim şu bapta müzakerenin ki
fayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
olundu efendim. 

MALİYE VEKİLİ FERIİT BEY — Kabul olun
mamıştır, ekseriyet yoktur katiyen (Aksini reye ko
yun sesleri), 

•REtS — Efendiler dinleyin, Maliye Vekitinra ver
miş olduğu şu meselei müstahare hakkında burada 
bir teklif Var. ©u bapta bir çok söz söylendi. Şimdi 
meselenin müzakeresini kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul olundu. ((Aksini reye koyun, hayır kabul olun
madı sesleri). 

MtîIFrT BRENDİ ıffKırşehir) — Aksi reye kon
maz. İki defa reye "kondu, 

flMBtÖ — Ekseriyet var, o mesele makama aittir. 

ıMAIİYE VBKIİLÎ PBRltT BEY — Esasen me
sele, bir meselei Maliyedir. Reddedebilmek için mut
lak tayini esami lâzımdır. 

Alil ŞÜKRÜ (BEY (Trabzon) — Usulü müzake
re hakkında söyleyeceğim efendim, meseleyi gürültü 
ile karıştırmayalım. (Bu meni müskirat kanunu ruz-
namemizde mevcuttur. Bilâhare Maliye Vekili Be
yefendi Hükümetin bir Jâyihai Kanuniyesinİ hami
len buraya geldi, bunu teklif etti. Bendeniz söz iste
dim ive bu meselei müstahare hakkında söz söyle
yeceğim dedim, Demindenberİ müzakerat, Menimüs
kİrat kanunu müzakeresidir. Öteki şeyin oazan dik
kate alınıp alınmamasını kendileri de arzu etmediler. 
Bu itibarla müzakerenin kifayeti reye konduğu za
man yalnız nıenimüskirat hakkında müzakere kâfi 
midir demek lâzımdır. Yoksa diğer kanun mevzubahs 
değildir. 

MALİYE VEKİLİ FERfİT BEY — (Neden? Reis 
(Bey söz istiyorum. Efendim dediklerine cevap verece
ğim. 

RBÎS — Efendim reye koyan benim, bifaye me
selesini reye koydum. Neyin -kjfayesinî, Maliye Veki
linin şuraya takdim etmiş olduğu meselenin, şu mü-
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zakere olunacak. 'Menimüskİrat kanununa raptı lâ-
zımgelip gelmediğine dair şu kürsüde bir kaç söz 
söylendi. Beraber olmalı mı, olmamalı mı? Maliye 
Vekili, beraber olmalı, Ali Şükrü Bey, beraber olma
malı dediler. Şimdi bu mesele hakkında müzakerenin 
kif ayesini reye koydum. Bitti mi? 

IfAltesmi reye koymadınız sesleri) simdi yeniden re
ye koyacağım. Yanlışlık olmasın. Şu rüsumun tezyi
dine ait olan kanunun, şu müzakere olunan Meni-
müskirat kanunile beraber müzakeresi, yani ikisinin 
beraber müzakeresine dair bir, diğeri bunun encümen
lere yani Kavanini Maliyeye.. 

MALİYE VBKÎ1İ FBRtT BEY — Hepsinden 
gelmiş, gitmiş, çrkmış. {Gürültüler). 

HIBİS — Beraber müzakere olunmak bir, ayn 
müzakere olunmak bir. IBunlan ayrı, ayrı reye koya
cağım. Şimdi Menimüskirat kanunile rüsumun tezyi
dine dair olan teklifin ayrı, ayn müzakeresini kabul 
edenler ellerini kaldırsın.. Ekseriyeti âztme ile kabul 
olundu. 

MALtYE VBKtTJt FBRItT BEY — Peki ayrı, 
ayrı müzakere edilecek, fakat hangisi evvel, hangisi 
sonra? (Şiddetti gürültüler), 

EMİÎN BEY <Erzincan) — Asd evvel, feri #>nra.. 
MAIİYE VBKIlIiI 'FBRÜT (BEY — Çünkü beri

ki tamamen menediyon 

IRÜŞTÜ BEY {Kastamonu) — Rica ederim, ken
di vekilimize, içimizden intihap ettiğimiz bir vekile, 
ayak patırtısı yapılmaz. 

REİS — Müsaade buyurun. Ruznamei müzake-
ratmıtzda bulunan ve minveçhin müzakeresine baş
lanmış olduğumuz iMenimüsktrat kanununun müza
keresine devam ediyoruz. ISöz Suat Beyindir. 

Dr. SUAT ıBEY ^Kastamonu) — Efendim, bu 
kanunda müzakeresi mevzubahs olan ispirtonun ma
zarratı sıhhiyesi hakkında uzun boylu söz söylemeğe 
lüzum yek zannederim, ispirtonun bedende husule 
getirmiş olduğu mazarrattan bahse lüzum görmü
yorum. ^Gürültüler). Çünkü bunun başlıca tesiratı üç 
suretle mevzubatts olabilir. Yani teşrih etmek ipin 
İspirtodan mütevellit tesiratı sthbiyeki bu, cümlemizin 
malûmu olan sarhoştuk namile tanıdığımız şeydir, 
(Gürültüler)., 

MEBflL EFENÖt (Karahisarısafaip) — Müzake
re edeceksek sükût edelim, yoksa hiç bir şey anlaşıl
mıyor. 

Dr. SUAT BEY (Devamla) — Onun mazarratı 
sıhhiyesi hakkında herkesin bir çok meshudatı var

dır. Mazarratı, bu hususta tafsilâtta bulunmayaca
ğım. İşret istimal eden kimselerin bedeninde husule 
gelmiş olup, bilhassa ilim ve fen vadisinde bütün 
dünyanın nazarı dikkatini celbetaiş olan (Aikolizim). 
namı altında mütehasıl marazdan biraz bahsetmek 
İsterim. Efendiler; ispirto esasen bedene dahil olduğu 
zaman İrası mazarrat etmediği hiç bir uzuv yoktur. 
Birinci mertebede azayi hazimiye, ikinci dere
cede azayı teneffüsiye ve azayi ifrağiye ve bil
hassa cümle asabiye bundan çok müteessir olur. 
Bilhassa gece işretleri, akşamı namile her za
man içmeğe devam edenler, bütün arkadaş-
tarımca malûm olduğu gibi, sui hazmın de
recesi onun sıhhati umumiyesini pek ziyade ha
leldar edeceği ve ondan dolayı işreti kendisine 
itiyat etmiş ofan kümelerin yani bekri oîan fcümsete-
rin maresaraS haridiyerindeiK beffi otabür bir balda 
üka eder. Bu suretle bedene dahlit otmus olan ispirto 
bedenden faırhedSfcnek liçin geçmiş olduğu süzgeçlerde 
bir çok tahrikat ücra eder. 'Alemde biir bekri yoktur 
kü, onun azayi müfa£mme$f hasta oftnıa&n. Yine bu 
suretle işret îstfrnai edenfcrin cümtei asabiyesinde 
tahribattı şedide icra eder. Etübbayİ osmıaniyenm 
medan 'iftiharı olan Mustafa Haydi Beyin neşriya-
ti bilhassa bizim nazarı dikkatimizi caliptir. Meca-
«in üzerinde yapılmış olan .tecrübelerde, cttmuetim en 
ziyade Ski sebepten husule geldiği tebeyyün etmekte
dir, Biri marazı küulden husule gelen ve diğeri fren
gi ve sairedendir. Yarii cürrM asabiyede tesiri1 gayet 
müthiştir. Bunu geçttâkten sonra efendiler, bu, bir 
şahsın hayatı sahsiyesHude husule getirmiş olduğu te
siratı tiafaft&yedEr. Halbuki irs suretüe, evlâttan ev
lâda intikal etmjş oîan hastaMclarm en mütümımûıi 
baiis olan biBıassa (üspaftodur. Bugün himmiöî hata 
olan b&assa ispirtodur. Bugün pek eski zamaniar-
damfberi bu gibi nekalsi İrsiye esbabı, irsi olarak biti 
takan çocuklar ttvtöt etmiştir kfc, işte bunlar işreti îti-
yalt etmiş olan zevatm çocuklarıdır. Pek çok masum
lar vaıdjr kfi, böyle dünyaya natdteedar oJTaralk gelir
ler ve hayatı beşeriye içinde analarında» doğmuş 
mücrüm otarafc yadedürter. Bu suretle cümtei asa-
biyedeki tahribat» y a t a dilmağdan ibare? kalmıyor. 
Diğer aksamı bedende blir tadanı tahribat da huşun 
ite getirir. Bir çokları bSr takımı nakaisle doğar. Mafûf 
olur. Evet efendiler bunun husule getirdiği afetin 
derecesini tayine irakn yoktur. Fakat {1905) senesi 
Fransada bunun derecei tahribi nazan dikkate alı
narak ve esbabı intişarı lüfanî bir surette anlaşılarak, 
fenni ve iktisadi bir şekilde bunun meni esbabına 
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Fransa Hükümeti teşebbüs etmiş ve meni içia husu
sî komisyonlar ve encümenler vücuda getirmiş ve te
tebbu eMirmiştiîj Asarda görülmüştür t i , Fransada 
pek çok sınıf halk ispirtoya «kadar müptela olmus/-
tur ki, bilhassa amele kısmı, şaraba dkmek doğmaya
rak yiyorlardı. Tahribat bu kadar derin tesirler husu
le getirmışUn-. Binaenaleyh istimalini menetmek müm
kün değildir diyenler İçin, oradaki ha! Re bizim mem
leketteki tali nazarı dikkate almak lâzımıgelir. Bizim 
memleketimizde, ne kadar münteşir olursa, olsun, 
hiç bîr zaman böyle şaraba ekmek doğrayarak geçi
nen bir sıntf yoktur. Bİzikn mermeketimizde yalnız 
ınükeyfat olarak istimal edilir. Binaenaleyh menedal-
sin denilen sey ımikeyfatür. Bendemiz zannediyorum 
ki, heyeti içtimaiyemiz için bükadar muhrip olan ve 
içtimaî hayattm*2i, aüle hayatımızı bu suretle kemir
mekte oton bir âfeti ortadan kaldırmak için böyle kü-

KÂltP *• Feyyaz 

REtS — Efendim, ekseriyet halloldu. Müzake
reye başlıyoruz. Meni müskirat kanununun heyeti 
mecmuası kabul edildi, Maddelerin müzakeresine 
geçecg& 

tSMAÜL SUPHİ BEY (Burdur) — Hyeti mecmu-
ası kabul edilmedi. Efendim (Gürültüler). 

PEOEtS — Kahimua müstaceliyette müzakeresi hak
kında bir takrir var. Müstaceliyetle müzakeresini .ka
bul edenter el kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir 
efendim* 

MADDE 1. — Memaliki Osraanivede müskirat 
imali ve istimal memnu olup haddi seriyi icap edenler 
mahkemei şefiyeye verÜM\ Haddi icap «tmiyenter 
hakkında âtideki mevat afefcârım tatbft ohmur. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırt) — Reis 
Efendi; lehinde olmak üzere bendeniz söz istiyorum. 

REİS — Efendim söz- isteyenleri okuyacağım. Daha 
istiyenller varsa söylesîınkr. Refik Şevket Bey, İsmail 
Suphi Bey, Hasan Basri Bey, Raısim Efendi, Şükrü 
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çülk bir fedakârlığı kabul etmek lâzımdır. Sıhhi olan 
ahvalini ben izah ettim, İçtimaî olan ahvali ve ne-
tayicini de diğer arkadaşlarımız izah buyursunlar. 

(R'EİS — Efendim, müzakerenin kifayetline dair 
Konya Mebusu Refik Bey» bir takriri var, müzakere
yi kâfi görenler ellerini kaldırsınlar, kâfi görüldü 
efendim. 

MAU*YE VEKİLİ FERİT BEY — Ekseriyet 
yoktur efendim. 

IİHSAN BEY (Cebelibereket) — Aleyhinde olanlar 
söz söyledi. 

DOKTOR SUAT BEY «(Kastamonu) — Lehinde 
olanlarda söylesin. 

'İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hakkı kelâ
mım vardır. Sözümü muhafaza ediyorum. Celseİ 
âtiyede söyleyeceğim. 

'REİS — Beş dakika teneffüs. 

(Yozgat) 

Bey, Tevfdk Rüştü Bey, Lûtfa Efendi, Tevf& Efen
di 'Karığın. Daha istiyen var mı efendim? 

TAHStN BEY (Aydın) — Bendemiz de istiyo
rum. 

ıREtS — Refik Şevket *Bey buyurun, 
REFİK ŞEVKET BEY (Sarufean) — (Kürsüye 

gelerek) Mevcut üç teklif var, birincisi Ali Şükrü 
Beyin teklifi ve diğerleri de Sıhhiye ve Seriye encü
menlerinin iteküfi kanunileridir. Makamı kitabet, ayni 
maksadı İstihdaf eden bu üç tekliften yalnız Seriye 
encümenlima teklifi kanunisini okumuştur. Halbuki 
her bİrıakuM* ayrı ayrı, madde ntade olarak müzake
resine geçifce bir madde hakkında üç defa müzakere 
cereyan edeceğinden onun için bendeniz Heyeti muh-
teremeye bu üç tekliften birisinin nazarı itibara aim-
masım teklif edeceğim. Şimdi Sıhhiye encümeninm 
bir teklifi var. Yalnız işret istâmatönl nazar* dikkate 
almıştır. (Doğru sesleri) Müsaade buyurun. Halbuki 
mazarratına kani olduğumuz ve tnmâaka tahditti ma-
zarralmta bu kanunla teyidini kabul ettiğimiz bu ka-

ÜÇÜNCÜ CELSE 

AçAtn «uaKtt: 5,3a badezzeval 

REİS : Riyaseti Saniye Vekili Vehbi Efendi Hazretleri 
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numı, mademki kamun olarak kabul ediyoruz, şimdi 
Seriye encümeninin yalnız imal, istimal ve Sıhhiye 
encamenkûı yafarz istimali muzır olduğuna muka
bil, Ali Şükrü Beyin imal, istimal, füruht ve ithal gibi 
daha kuvvetli dört ınadest var. Sonra Seriye encüme
ni kendisine ait oknıyan şeyleri nazarı ehemmiyete 
atarak demiştir ki rüsumu mafiye başka yerden tah
sil edilecektir. Halbuki Seriye encümeninin vazife
si yalnız onun rtferani düşünmekti, parayı düşünecek 
değildi. Heyeti muhtererneye arz ve teklif ediyorum; 
bu üç tekliften en (kuvvetlisi olan Ali Şükrü Beyin 
teklifi nazarı dikkate alınsın Ve zannederim ki mesele 
bu suretle halledilmiş olur. 
(Muvafık, muvafde sesleri). 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
SHayır muvafık değildir efendim. 

DOKTOR SUAT BEY (Kastamonu) — Usulü 
müzakereye dair söz soyKyecegSm. Efendim Refik 
Şevket Bey buyurdular ki; bu üç encümenin en kuv
vetlisi olan banisi ise onun üzerine müzakere otun
sun, Zannederim bu doğru değildir. Her encümenin 
üzerinde beyanatı var. Üç encümenin üçü ve ondan 
sonra tadil teklifimi hak olan diğer zevatın da teklif
ten okbJHr. Birinci madde; birinci madde olarak mü
zâkere edilir ve müzakere kâfi görüldükten sonra 
reye konutur o mevcut maddelerden tabii birisi ek
seriyet kazanır. Binaenaleyh yalnız birisinin okun
ması, diğerlerinin nazarı mütaleaya alınmaması mu
vafık değildir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
'buyurun cevap Vereyim. Mevfcü müzakereye kona
cak bir esas kabul edelim ve müzakere o esasa ait ol
sun, Şimdi lâalettayin Sıhhiye ve Seriye encümenle
ri nm maddelerim kanşhrmaktansa bir usul vazede
lim ki en esaslı olanı Ali .Şükrü'BeyirAktir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydtn) — En esas
lı AK Şükrü Beyin teküfidk, onun müzakeresi mu
vafıktır efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY — Bendenizin teküfim 
reye konsun efendim. 

REİS — Şimdi tkü tekffî var efendim. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim Refik 

Şevket Beyefendinin teklifi, iBCtzekeraitn temini hüs
nü cereyanı için musçtör. Yamız aoınederim ki diğer 
tekfirlerde bazı itiraza* vardır. Çünkü bendenizinki 
bir tetBfi kanuni lay%asxtır. Encümen mazbataları 
bunu tadüeu tanzim etmiştir, fianter tadil mahiyetin
de atarak okunur, bu itibarla her iki notehu nazarı 

görmek içrâı ayn, ayn okunmak ve hepsi -üzerinde 
müzakere cereyan etmek muvafık olmaz. Bunun için 
birinci madde müzakere edildikten sonra hem jtmi-
yenin hem sdftsyeninki okunur ve bagka tadB tek
lifleri varsa onlar da okunur. tfeSnci madde de ay
ni şekilde diğerleri gibi okunur. 

içinden çık Anaz, muvafık sesleri). 
REFİK ŞEVKET BEY (Sarohan) — Bir tadü' 

ıtektifi gelecek, Seriye encümeninin madesi hakkında, 
bir tadil teklifi gelecek Sıhhiye encümeninizi maddesi 
hakkında, sonra İçinden çıkılmaz bir hale gelecek?!... 
(Gürlütüler). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Efendim, tabu Heyeti atiyeniz takdir buyururlar ki 
bendeniz kendi menfaatimi müdafaa etmiyorum; yine 
Devletin, yine Heyeti Umumiryenm menfaatmt mü
dafaa ediyorum. Bu noktai nazardan rica ederim sö
zümü dmleyiniz. Seriye encümeninin teklifflle Sıhhiye 
encümeninin teklifinden bahis buyurdular. Birinci 
iradesinin müzakeresi esnasında Devletin şu dakikaya 
kadar mevzu bir resminin ilgası meydana çıkıyor. Bi
naenaleyh haddi zatında Karomu esasi ve Nizamna-
mei dahilî mucibince su tekfâf İMuvazenei maliye en
cümeninden geçmek iktiza eder. 

KEFİK ŞEVKET ıBEY — Oepti efendim. 

MALİYE VEKİLİ FERÎT BEY — Muvazenei 
maliye encümeninin mazbatası nerededir o halde? 
(Mevcuttur sesîeri) O halde bu encümen bunu red
detmiştir. Ve şimdi Hükümetin teklifi üzerine kendi 
noktai nazarına göre bir madde tertip etmiş. Binaena
leyh bu müzakere edilirse Hükümetin noktai nazarı 
ne vakit müzakere edilecek? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Onu nazarı kiba
ra almıyoruz efendim. 

MALİYE VEKtLt FERİT BEY (Devamla) — 
Nazarı İtibara akntyoruz demediniz. Ekseriyet yoktu. 
Mademki onu da tadil ediyoruz. Binaenaleyh ma
demki müzakere buyuracaksınız, üç encümenin tek
lifi birden okunmak lâzımdır. Okursunuz, 'Beğendiği* 
nîzi abranız. Fakat İki encürneninfciıni okuyacağız, 
(Muvazenei matiye encürnenmkini okumayacağız, 
bu olur mu? 

MBMET ŞÜKRÜ BEY (Karatusansıfaip) — 
Üçünü de okuruz efendim. 

DOKTOR SUAT BEY (Kastamonu) — Maddele
rin müzakeresine mi geçiyoruz? 

MÜFtfT EFENDİ (Kırşeter) — Matrye Vdâti 
Beyefendi buyurdular fcr, Muvazenei maliye encü-
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meninden geçmemiştir, Kaıvadnl maliye encümenin
den geçmemiştir. Halbuki anlaşılıyor M geçmiş onun 
da mazbatası var. Bu kanun İçin yeniden bir kanun 
lüzumu yoktur diye rededıiyor, Bunfarm .reddettik
leri mazbatayı tekrar müzakere etmek, elde bulunan1 

Nizafimameî dahiliye de ntuhatiftir. Onların . setbî, 
encümenlerinkli icabîdir. -Biri selbî, iki encümeninki 
icabtdir. ilcabî olan maddeleri müzakere ederiz, Diğer
lerini mevkii müzakereye koymağa; lüzum yoktur. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hayır müza
kerenin kifayetine karar verHmedi. 

•REİS — Efendim Müsaade buyurun. Şimdi iki 
teklif var. Birincisi, Refik Şevket Bey diyor ki; bu üç 
üyühai ikamıniyeden biri tercih olunsun' ve tadil tak
rirleri otursa ve nazar* kibara alınım bunlar da îtave 
edilsin. İkinci teklif te; üçü de ayrı, ayn okunsun, o 
üçün içinden hangisi İntihap olunursa o müzakere 
olunan, tadil takrirleri de ona Üâve olunsun. Şimdi1 

bu iki teöiften bkıinii reye koyuyorum. Refik Şevket 
Beyin dediği gibi, birinci teklifi yani Şükrü Beyin 
IâySıaİ kanuniyesinÜn esas ittihaz edilmesini kabul1 

edenler el kaldtrsm. Bu cihet kabul edümistiır efen
dim. 

HjKâtip Feyyaz Ali Bey Ali Şükrü Beyin teklifi 
IkanurtistndekS birinci maddeyi okur): 

MADDE 1. — Memalîkİ Osmanİyede her nevi 
müskSrat İmal, İthal füruht ve istimali sureta katiyede 
memnudur. 

RBFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendeniz 
Aü Şükrü Beyden rica ederim. Memnu mutlaktır. 
«Sureti katiyede» kelimeterini kaldırsın. 

.MUSTAFA NECATİ BEY (Sarunan) — Nisabı 
ekseriyet yoktur Reis Bey, (Gürültüler, vardır sesle
ri), 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, ben
deniz bu birinci maddenin tayynvı teküf ederim çün
kü" demin söz istedim; arzu ederdim ki kanunun 
heyeti umumryesi aleyhinde pek çok söz söyliye-
yim. Fakat olmadı, alelacele müzakerenin kifayeti
ne karar verildi. Onun için yalnız madde hakkında 
az bir şey arzedecegfrn. Bir kerre bize misal olarak 
gösterilen Amerika henüz daha müskiratı kaldıran 
altı aydan fazla olmamıştır. Senei haüye iptidasında 
başlamıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Heyeti umumi
ye» hakkında söylüyorsunuz. Madde hakkında söy
leyiniz. 

ÎSMAÎL SUPHİ BEY (Devamla) — Madde hak* 
kında soyuyorum. Yani müskiratın istimali, ithali, 
imali memnudur, deniyor. Bu maddenin Ağasını tek
lif ediyorum. Çünkü Amerika bize misal gösterili
yor. Efendiler Amerikanım (400) bin kilometre tulün*-
de şimendifer faa/Öan var, bizde dört bm kilometre 
şimendifer yok. Amerikada halkın yüade ellisi darül
fünundan mezundur. Bizde kaçta kaçı mezundur? Ri
ca ederim, Amerika on senede İngiltere donanmasına 
ntuad3 bir donanma vücude getinmistrr. Amerikada 
seksen kath binalar var. Rica ederim biz Amerika 
fle boy ölçüşebilör miyiz? Avrupa Devletlerine baka
cak olursak hiç bir Devlet müskiratı mene katkışma-
mıştır. Onlarm hiç birisi sıhhatini bizden ziyade 
düşünmiyor mu? İskandinavya devletlerine, Isviçreye 
batanız. Halka yaptıklarını görürsünüz. Halkı müs
kirattan men İçin -yegâne yaptıkları şey ucuz çayhane
ler, sıhhi yemekhaneler açmaktır. MüsJdiıratı hiç biri
si katiyen mene cesaret edememiştir. Binaenaleyh biz 
dahi bunu yapamıyacağız. Yalnız şu şartla bu memle
kette müskirat menedflebitir. Eğer bu memlekette 
idareyi bastan' aşağı tebdil edebilirseniz Amerikada 
müsküratı mene kalkıştılar. Fakat muvaffak olamıya-
caklar. Rusyada muvaffak olduklarını soluyorlar. 
Çünkü Rusyadaki idare başka. Rusyadaki heyecanı 
buraya getiriniz, ben de sizinle beraberim ve tarafta
rım. Binaenaleyh siz burada müskiratı menedemez-
siniz. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Bizde he
yecan daha ziyadedir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
sîz burada bu günkü yarım, sakat vesaitle, bu memur
larla bu işi başaramazsınız. Bu maddeyi kabul buyu
racak olursanız, herkesin harimi ismetini, en mukad
des aite ocağını meyhane haline getireceksiniz, esrar 
kullanacaklar, afyon 'kullanacaklar. Şunu pek âlâ 
bilirsiniz ki; dünyada iki madde insanları tamaüe 
teshir etmiştir, ta devri âdemden beri tatrramlHe meş
hur etmiştir. Birisi müskirat, birisi musiki. Bunun 
önüne hiç bir kuvvet geçememiştir. Eğer insanların bey
nindeki şekli -^timaiyi, bu günkü bünyeyi tebdil ede
cek olursanız o vakit ben de taraftarım, o vakit bu 
kanun belki kabili tatbiktir, AK Şükrü Bey müsküra-
ttm aleyhinde bir çok delil serdettiler. Ben de aleyhin-
deyim. Müskiratta melüf değilim. Fakat AK Şükrü 
Beyin bütün sözleri sureti tatbika müteallik değildir. 
Ancak aleyhindedir, mazarratı hakkındadır. Dediler 
ki, işte yazdım, okuyayım, «Tatbiki eğer ciddi tutulur-
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sa,..» o -«Eğer» işte tatbik edJtoiyecek eğerlerden bi
lişidir Meselâ ciddi tutulursa, ciddi tutulmuş olsaydı 
bu gito müdafaai memleket için herkes evindeki si-
lâhüan getirsin denildiği vakit herkes silâhını getirirdi. 
Ne için alamıyorsunuz silâhlan? Zannederim müsta
celiyet ve ehemmiyet itibarile bu mesele bu gün meni 
müskirattan pek çok daha mühimdir. Bu kanun bu 
günkü alât ve vesaStİnizle kabili tatbik değildir. Bina
enaleyh hu maddeyi tayyedersiniz. Sonra diyorlar ki; 
hu, Amerika vapurlarında tatbik ediliyormuş. Bizim 
İtmamımıza gelenler sefamı harbiye değü, sefaini 
gayri harbiye, sefaini ticariyedir Amerikalıların... 

AUl ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Ben onların he
yeti umumiyesi hattında söyledim. Madde hakkın
da söylemedim ki!... 

ÎSMAIL SUPHİ BEY (Devamla) — Amerikalı
ların ticaret gemilerini gördünüz mü efendiler? (Mad
deye, maddeye dair sesleri) Bir çok meşrubat içiyor
lar. (Madde hakkında söyle sesleri, gürültüler) Muh
tasar söylüyorum. Daha çok söylemek isterim. Tabii 
mesele anlaşılsın. Bu memlekette mecburiyeti tahsil, 
reji ve saire gibi bir çok kanunlar var iâ hiç birisim 
tatbik edememissinizdir. Türünü rejinin müsaadesi 
olmaksızın ekmek memnudur, bir çokları alryor. Tü
tün kaçakçıları var. işret memnudur diyorsunuz, bu
na rağmen bir çokları onu yapacaktır. Mecburiyeti 
tatosil vardır. Kimse çocuklarınt okutrmyor. Çünkü 
kâfi vesaitimiz yoktur. Bunu niye unutuyorsunuz? 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Mektep yapar, 
muallimi gönderirseniz hepsi olur. 

ÎSMAtL SUPHİ »EY (Devamla) — idareyi de
ğiştirirseniz en birinci taraftar benim. Bu çürük, sa
kat vesaitle meni müskiratın imkânı yoktur. Elyevm 
azim bir mücadele İçindesiniz, ingiltere ile mücadele 
ediyorsunuz, fetanbulia, Yunan ordusile, yerle gökle 
mücadele ediyorsunuz, yolsuzlukla mücadele ediyor
sunuz, Bu kürüsde jandarmaya şakavet ocağı denildi. 
Bütün Memaliki Osmaniyede iki bin potismSz var. 
Sonra en azim ve muvaffakiyette başa çıkarabilmek, 
en medeni memlekeflerce medarı iftihar olan, pek 
büyük, başlı basma bir mücadeleye kalkışıyorsunuz. 
Hangi vesaitle? Bendeniz bu sözleri Vicdanıma rağ
men söylüyorum. Vicdanım belki teni menediyor, 
fakat aklım emrediyor. Müskirat istimalinin lehinde 
•burunmtyorum, Fakat diyorum ki; tatbik imkânı 
yoktur. Binaenaleyh bu maddenin tayyını teklif edi
yorum ve sözümü kısaca kesiyorum. Çünkü söylet
miyorsunuz. Hissiyatla değil, akılla hareket edelim. 

HASAIN BASRt BEY (Kiaresi) — Bendeniz İs
mail Suphi 'Beyefendi gibi Amerikadan, Avrupadan 
bahse kendimde maalesef salâhiyet göremiyorum. 
Çünkü o muhideri yalçından tanımamakla beraber, 
kendi muhitimin, halk muhitinin mahsulü intihabı 
olduğum içki yamız kendi dairei mtihabiyernden bi
raz bahsedebilirim. Bu maddenin gayri kabili tatbik 
olduğunu rüfekayü muhteremeden bazıları iddia edi
yorlar, Bendeniz bu 'iddiayı reddederim. Çünkü mu
hitimiz Üzerinde biz bu hususta biraz İştigalâtta bu
lunduk. Bendeniz Bahkesirde idman yurdu riyasetin
de burundum, işretin vücudu beşer üzerinde icra et
tiği elim tahribatı «azarı dikkate alarak, sırf sağlam 
bünye yetiştirmekle mükellef olan idman yurdunu 
işretin menile de alâkadar gördük. Binaenaleyh mü
cadeleye başladık. Elimizde böyle bizi serbestçe hare
ket ettirebilecek meni müskirat kanunu olmuş olsay
dı, biz hareketimizde daha serbest bir surette devam 
eder ve muvaffakiyetimizi! belki arttırabilirdik. Fa
kat buna rağmen biz Bahkesirde müskiratı menettflc. 
Bahkesirde on yedi meyhane vardı efendiler, biz te-
şebbüsatı şahsiyemizle, azmimizle, imanımızla bu on 
yedi meyhanenin hepsini kapattık. Bidayette cebir 
istimal etmedik; irşat, propaganda fle Üse başladık. 
Meyhaneciler şikâyete kalkıştılar. Çünkü meyhaneleri 
bom boş kalmıştı. Sonradan ufak tefek, cebri andırır 
harekâtta da bulunduk. Bu irsadattrmzı sopa i'te de 
teyit etti. Binaenaleyh meyhaneler tamamen kapandı. 
(Biz de yalnız İrşada kâfi değildir. Bu İrşadatm arka
sında sopa da bulunmak lâzımdır. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Katığın) — Peygamber 
de onu emreder. 

HASAN 'BASRt BEY (Devarrfla) — Balıkesİrde 
münevver, gayri münevver, âlim, cahil, gani, fakir 
işrete hemen herkes veda etmiştir. Bunu iddia edi
yorum. Amerikada seksen kat binanın bulunmasHe 
işretin memaliki Osmaniyede meni mümkün olmıya-
cağı arasında bendeniz hiç bir alâka görmüyorum. 
Amerikalılar münevverdir. Biz henüz o seviyeye gel
medik, .tatbik edilemez diyorlar. Efendiler, gayri 
münevver halkta saffeti ahlâkiye daha fazladır. İş
retin mazarratım herkes anlamıştır. Bunun meni yo
lundaki teşebbusat bizde daha kdîaylrida tatbik edile
bilir. 'Biz gayri münevverlerden memleketimizde bin-
nltsbe çok fazla istifade ediyoruz, bumar muti, haluk 
adamlardır. 'Biraz da irsadatta bulunulursa mesele 
kolaylaşır. Yalnız bu irşadat sopa ile teyit edilmek 
lâzım. Bu kanunun ciddiyetle tatbiki sayesinde emi
nim ki memaliki Osmaniyede işret her halde iSakat 
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yüzde elli öfebetmde kalkacaktır. Ah efendiler, ben 
münevverlerden müştekiyim, milletin zimamı idare
sini eline alanların bir kısmından müştekiyim. 

HACI TEVPtK EFENDİ (Rângın) — « a ha 
şimdi doğru dediniz. 

HASAN 'BASR't BEY (Devamla) — Yalnız de
sinler İdi, biz kanunu tatbik ederıeğiz, Böyle -olursa, 
bu kanun emin olunuz tatbik edilecektir, ismail Suphi 
Beyefendi; eğer meni müsktirafC 'kanunumu ve bu mad
deyi bu şekilde kabul edersek lisret tevessü edecektir, 
diyor. Çünkü insan memnu «tanı şeye daha zâyade 
haristir diye bir kaziye, bir nazariye vardır. Bu na
zariyeyi öne Sürmek istiyorlar. Halbuki efendiler; 
bu gün işreti menedin, imal istimal ve 'istihsali mem
nudur diye bu maddeü kanuniyeyi tatbik etiitt, lisret 
sahalarını fca'paym. Emin olunuz ki işret her halde 
mühim bir nisbette tahdit edilmiş btacakfar, Yine 
refM muhterem; hatic, müdafaa! milliye İçin Ücap 
eden silâhlan bile getirmemiştir, ahalinin silâhları 
teslim etmesi lâzım gelirdi buyurdular. Yine meni 
müskirat meselestfe müdafaai mlnliye arasında pek 
etki bir irtibat görürüm. Halkın hayatı müüyesini, 
ruhunu okşayanız; emin olunuz İki bizimle beraberdir 
ve müdafaai müiye meselesi de halledilmiş demek
tir tfBravo sesleri). 

Halk ile münevverler arasında müthiş uçurum
lar vardır. Halk bizden ayrılmıştır. Biraz halka yak
laşmak vadisinde icraata başlayalım, bu maddeyi 
kabul edelim, halk İle aramız daha ziyade yaklaşacak, 
bu açıkhk azaîacaSktır. Halk mütedeyyindir. Müte
deyyin olan halk kendisine göre mütedeyyinane bir 
İdare istiryor. Ben halkçıyım, çünkü mütedeyyinini; 
mütedeyyinim, çünkü halkçıyım. Meydanda 'bir ka
nunu flaht varken, bu kanunu ilâhiyi Avrupa ve Ame
rika nazariyatr fenniyesi ide teyit edlip dururken, bil-' 
hassa bu islâm Mecft'sinde meni müskirat aleyhinde 
bulunmak katiyen caiz değildir. Binaenaleyh bende
niz her noktai nazardan kabili tatbik gördüğüm, 
memt«ke*İn menafii âl'iyesine pek muvafık bulduğum 
şu maddenin bîfâ münakaşa aynen .kabulünü Heyeti 
muhteremeden rica ederim. 

RAStH EFENDİ (Antalya) — Efendim bu mad-
deî kanuniye ruznameİ müzakeratHmza dahi olunca, 
maddei kanunüyeyi müzakere ve kabul etmek, dört 
noktadan bfeim üzerinize vecibei vataniyedir. Biri 
Hükümetimizin sekE, ikincisi düşmanlarımızın bizim 
aleyhimizde yaptığı propaganda tesiri, üçüncüsü 
ahlâk nokta* nazarı, dördüncüsü memleketimizin ak

samı mühdmrnednJ, su bu gün merimi arzu etmediği
niz muzu- şeylerle, anasırı saire tarafından istilâya 
uğramasıdır. Binaenaleyh şekil Hükümetimiz itibarile, 
birinci maddede mezkûr olan imal, ithal1 fünıht ve 
istimal memnuiyetini kabul etmeğe mecburuz, 
Çünkü bu Hükümet, hilâfeti cami midir, değil mi
dir?.. Cami İse; hilâfetin esası olan kuraran menet-
tîği bîr şeyi, bu Hükümetin kanununda rüsum ala
cağız diye muhafaza edemezsiniz. Muhafaza eder ise
niz 'İslamlar size gülerler, tslâmfonn mürşidi, delili, 
pişvası olamazısınız. Bakınız nasıl olamayızî 1327 de 
idi. Hindistan hâkimelerinden 'bir kadın istanbul a gel
di. Belki 'hatırlarsınız, (BehUbal) hâkimesi (İBİbİya 
Begüm). îstanbuida beş on gün kaldı. Ondan sonra 
Avusturyaya, Vîyanaya gitti. Avusturyanın (Noye 
fraye Prese) narmnda bir gazetesi vardı. O gazetenin 
muharrirlerinden birisine olan beyanatını zanneder
sem İkdam yazdı, 1327 temmuz veya ağıraltosundadır. 
İkdamın o nüshasını burursanız orada okursunuz. Di
yor ki; alemt islâm ve makam hilâfeti islamiye olan 
tstanbulu âlemi islâmiyet içki kalb farzederdİm. Ale
mi islâmiyetin kalbi olan makam hilâfeti görmek 
için gittim. Fakat maalesef eski *ikarfMTUn tezelzüle 
uğradığını görüyorum. Orayı da nazarı itibare alı
mız ki o hâkimler, hep İngilizler tarafından propaganda 
yapmak lifin îstanbuida gördüklerini Viyanada söy
lemek 'içil* îstanbula gönderibniş adamlardı. Âlemi 
•İslâmı bizden ve felâmiyetten soğutmak İçin gönderdi
ği adamlardı. 

TAHSİN BEY (Aydın) — O kadın bunu kabuî 
etmez, ben onu biliyorum. îftira ediyorsun. 

RASlH EFENDİ ifAntalya) — Şimdi bunlar bi
zim için bir delildir. Atacağımız hatavatta daima 
âlemi isKmın bizi muterassıt olduğunu ve âlemi is-
lâmt bizden çevirmek için onları sırf bu noktadan gı-
cddryacaklartnı uçurtmayalım. Onlara, Türkler bizim 
detflimizdir diyorsunuz, buyurunuz, yaptıkbrma ba
kın dedirtmemek için, biz bunu mene borçluyuz. Ah
lâk noktasından da efendiler, bilirsiniz ki ahlâk, kuv
vet teyidiye ile teyit edilmezse muhafazası pek müş
küldür. Bir taraftan teessüs eder, bir taraftan yıkılır. 
İşretin bu gün blfcsde almış olduğu şekil, ahlâkı öyle 
sarsıyor, öyle ytfkryor ki, meslekim itibarile sraytüyo-
<rum, eğer bunun bir kuvvei teyidiye Be önüne geç
mezsek, memleketin ahlâk itibarile bir uçuruma doğ
ru sürüklenip gitmesine müsaade etmiş oluruz. 

Efendiler, miHetfer servetsiz, samansız, tiretsîz, 
inkıraz bulmaz. Fakat ahlâkı sukukta uğradırm o mil
let inkırazdan kendini zor kurtarır, İnkdâp zamanın-
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dayız diyoruz. (Binaenaleyh 'inkılâp zamanında en ev
vel göze parpaca*; ahlâktır. Çünkü metaneti ruhiye, 
metaneti cismattiye her halde ahlakla muhafaza edi
lir, Arkadaşlardan birisi; gerek garp. gerek Amerika 
efkân umumiyesi ve ahlâkı IflBrlediğmden, bu gün 
bu müskiratın mazarratına kanaat getirmiş ve onun 
menini Miyar, onun İçin orada kabiliyetli tatibikıye-
si otur, fakat turada yoktur, demek İstediler. Fakat 
arkadaşlar, Soruyorum; onlar bu gün bunun fenalığı
na kanaat getirmiş, fericaıt biz bundan on dört asır 
evvel bunun mazarratma kanaat etmiş, meni istima
line iman etmiş ve menine karar vermişiz. Bunda 
tereddüt eden bîr müslüman var mıdır?.. Şu halde 
Avrupanın, Amerikanın bu gün kanaat etiği bir şeye, 
müslümanlar on dört asır evvel kanaat etmiş, asran 
bade tasrm o kanaati tevarüs etmiştir, Onun 'İçim kabi
liyeti tatbikiye aranırsa, bu memlekette daha çok
tur. Çünkü bu maddeyi tatbik etmek istersek, halk 
müstümandır ve bunun menine kaildir, menini seve 
seve arzu ediyor. Fakat sen onun arzusunu değil, ken
di arzunu tatbik etmek istiyorsunuz, o vakit senden 
ayrılmak istiyor. Onun içm bunu ehemmiyetle nazarı 
itibarda tutun... 

Efendiler rüsum meselesi... Hiç bir vakit, şekü 
Hükûmeümİz Mbariîe, muhafazasına mecbur olduğu
muz hususatı haleldar edecek, ahlâkı yftacak, halkın 
«arzusu hilâfında bir maddeyi kabul etmek için, bir 
milyon resim atacağız diyerefcten, maddenin aleyhin
de olan ithal ve füruht gibi şevlere müsaade edeme
yiz. Eğer rüsum, gaye! aslî ise, bir çok memnu olan 
şeyler var. 'Bunlara da resîim koyalım. Cinayet, zma 
gibi şeyler de rüsumla kabili icradır diyelim. Sandı
ğı dolduralım. Eğer hu gibi memnu olan şeyler re
sim almakla kabili istihlâk İse, katli de helâl ede
lim ve katillerden de resfim alalım. Herkes öldürsün, 
para versin, geçsin gfttskt. Saniyen: Resim varidat 
demek nedir rica ederim. İktisatta iştigal edenler, bil
hassa bu noktadan cevap versinler. Rica ederim 
varidat demek, servet demek, fealkm cebini soyupta, 
halkın parasmı, halkm arzusu hilâfında Devletin ha
zinesine sokmak mı demektir? Yoksa halkın serveti 
asfîyesi mi demektür? Halkın serveti asliyesi demek
se, zurureten midir? H&lkm cebinden çıkacak mil
yonlarca liradan bahsetmiyoruz, oraya hiç yanaşmak 
istemiyoruz. Müslümanlar sırf bu suiistimal yüzün
den servetlerini de mahvettaer, Evlerini de mahvet
tiler, Memleketlerini de mahvettiler. Bir defa sevahüi 
söyle gözünüzün önüne getiriniz; Bundan altmış sene 
evvel o sevahil bütün islâmlarla meskûn idi. Oradaki 

anasın aake pek akattryen» İdi, Şimdi orada, maalesef 
sevahüde anasın hirisöyaniye çoğalmış, ekseriyeti ge
çememiş, fakat evvelkine msbetle çoğalmış, bir çok 
emlâk ve saire edinmişlerdir. Rica ederim, bunu bir 
düşününüz. Onlar -oraya bakkal olarak gelmişler, 
meyhane açmışlar, meyhane defterlerini açmız, başka 
bir şey yoktur efendaen Ahmedoğlu Memed rakı, 
defa yarım okka rakı, defa rakı, gimvişttr. Sene başın
da hesabım görmüş, harmanından kalkan zahireyi 
satmış, oda yetmemiş, emlâki de gitmiş, bağçesi de 
gitmiştir. Bendeniz bir vakfr Edremite uğramıştım. 
Edremit bütnâniz ki Bahkeshin bir fcazasıdu-. Ortasın
dan bir nehir geçer şehri ikiye ayırır. Cenuba düşen 
kısmında altı cami bulunduğu halde diğer kısım ka
milen hristiyartarm eMhe geçmiş ve bu tasımdaki ma-
haîfât da tamamen hiristiyaınarm eline geçmiştir. 
Sordum eşraftan, dediler ki: kırk sene evvel burada 
dört beş hane vardı. Şimdi kasabanın yansı onkna 
efine geçmiştir. (Çok doğru sövüyor sesleri). Sebebi 
başka bir şey değil, sebebi sırf budur. 'Eşraf ve ağni-
yanın etine para geçthni, başka bir şey düşünmemiş, 
yalnız içelim demiş, tükenince malmı, emlâkini ver
meğe başlamış ötefcier bu surette çoğahmş her şey 
onların eline geçmiş. Bunları söylemekten maksadım; 
yalnız sizleri tenvir etmek değil, mahaza içeride olan 
bir derdi meclise arzetmektir. Çünki hepimizin malû
mu birşeyditr. Bu gün rüsum için memleketin serveti, 
ahlâkı feda edilemez. 

REtS — Müzakerenin kifayeti hakkında iki takrir 
var (Kâfi, kâfi 'sesleri ve gürültüler). 

DOKTOR TEVFİK »ÜSTÜ BEY (Menteşe) — 
Reis 'Bey söz isterim. Rica ederim. Hiç mevzubahs 
olmayan muhlim bir noktayı arzdeceğtm ve madde
nin tadili hakkında söz söyleyeğim. 

BMtN BEY <Erzıincan) — Efendiler takrir okun
sun ondan sonra., 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) 
— Efendim müsaade buyurun. Memleketin mukad
deratı hakkımda bir kanundur. Bendeniz «İzden ziya
de müskiratın aleyhrndeyim. Fakat bir nokta varki, 
pek mühim, O da bilhassa Afi Şükrü "Beyin teklifin
deki ithal meselesüdir. Bundan dolayı teşekkür ederim. 
Fakat imal ve ühracı bilâkis serbest bırakmalıdır. Bir
de gayri müsfiirnJerin adatt mezhebiyelertle pek çok 
müstahzaratı tibbiye meselesi vardır, ki, bunları da 
nazarı rtibare almağa mecburuz. 

BtR MEBUS BEY — Eczayi tıbbiye mi? 
DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) 

— Evet. 
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<RASt!H EFENDÎ (Antalya) — Onlar esasen Av-
rupadan geliyor. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ SBEY (Devama) 
—• Eczayı tıbbiye evvelce kamilen avrupadan geliyor
du. Çalışkan müslüman eczacılar ve kimyagerler 
bazı müstahzaratı da burada yapıyorlar, Pertev şuru
bu, Hasan kuvvet şurubu ve tentürler gibi paratan-
mrzı bflâ lüzum avrupaya 'dökmek reva değildir. İkin
cisi de, İhraç meselesi kd zlkredüınemiştir. Bu cihet 
pek güzet, ancak «İmal» kelİmesinlin de kaldıntmasnıt 
istirham «diyorum. Çünfci memdeketâmîz için: büyük 
bir meselei ikteadıiyedir 'Serbestli Jmaflkı suüstimalâ-
tmdan kbrkuluyorsa bu hususta bir şekli inhisar, pek 
alâ düşünülebilir. 

ALÎ ŞÜKRÜ HEY (TnuHion) — Bir kelime söy-
lîyecegim. Bendeniz müskirat diyorum, ispirto değU-
dİr. Efendim bizim menini arzu ettiğimiz ispirto 
değil müskirattır. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
tvar: 

Makam t Riyasete 
Müzakerenin kifayetite maddenin aynen reye va-

zmı teklif eylerim. 
Erzincan 

Emin 
REİS — Müzakereyi kabul edenler ellerini kaldır

sın... Müzakere kâfi görüldü. 
itki tadıl takriri var okunsun. 

B„ (M. M. Riyasetli CeBtesine 
:ftiırhrctt madde hakkında müzakerenin' kifayetini 

kabul îte maddei mezkûrenm aynen • kabulünü teklif 
eylerim. 

'Yozgat Mebusu 
Mehmet Hulusi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (Sureti katîyede) tabirinin kal-

dırttoasım teklif ederim. Zira, mutiiak kemaline mas
ruf olduğu içki yalnız (Memnu) kelimesi maksadı te
min eder. 

Saruhan 
Refik Şevket 

A l i ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — 'Bendeniz kabul 
ediyorum. (MuvaâSk sesleri). 

<B. M. M. Riyaseti Celilerine 
'Birinci maddeye «Kental ve istimal» kelimelerinden 

sonra «ithal ve bir mahalden diğer mahalle nakil ve 
fifcuhtu» kelimelerinin dahi ilâvesini teklif ederim. 

Aydın Mebusu 
Tahsin 
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MÜFİT EFENDt (Kırşehir) — Bizim Serîye 
eneümenlinün de teklifi vardır efendim. 

REtS — «Sureti kafiyede» kelimesinin kaldırıhna'-
sını kabul edenler el kaldırsın, kabul edildi efendim. 
«Sureti katîyede» kelimesi kalkmıştır ve tashih edil
miştir. 

REİS — Diğer takriri reye koyuyorum. 
(Kâtip, Aydm Mdbusu Tahsin Beyin takririni tek

rar okudu): 
REİS — Takriri kabul edenler eHerSnıi kaldırsın.,, 

(Kabul olunmadı. Şimdi maddeyi tadîlen reye koyu
yorum, 

MÜFİT EFENDt (Kırşehir) — Mademki takrir 
kabul olunuyor. Seriye encümeninin ve Sıhhiye encü
meninin birer maddesS var, bunlar da birer tadil de
mektir. Müsaade buyurursanız onlar hakkında biraz 
söz söyleyelim. Bu meseleyi tenvir edelim. -

HÜSEYİN BEY (Etöziz) — îcabî, selbî meselesi 
mevzubahs edilmişti. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Îcabî, selbî 
meselesi, burada mevzubahs edilmişti. 

'MÜFİT EFENDt (Kırşehir) — Selbî bir karar 
yok ki, burada icalbî bir mesele vardır. 

REİS — Üç lâyihai kanuraiyeden Şükrü Beyinki-
n'İn müzakeresi kabul olundu. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Esas olmak üze
re kabıri olumdu. 

REtS — Teklifi kanunî teroihan kabul olundu, 
ibitti. Şimdi o maddeye ve diğer maddelere ilâve olu
nacak bir şey varsa bir takrir verilir efendim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Veriden takrirler 
var, efendim onlar okunsun1. 

DOKTOR TEVFtK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Bendenizin de bir teklifim vardır efendim. 

RBİS — Müsaade buyurun, muhavere olmasın 
efendim. 

DOKTOR SUAT BEY (Kastamonu) — Usulü 
müzakereye aiit arzedeceğim efendim. Encümenlerin 
maddeleri de tadil teklifimi haizdir. Lütfen onlar da 
okunsun. 

KATİP — TeVfik Rüştü Beyin takriri var. 

B. M. M, Riyaseti Celilesine 
Memmüskirata dair mevaddı kamunüyeye bervec-

hi ati bir maddenin ilâvesini rica ve teklif eylerim : 
MADDE 5. — Merasim ve itÜkadatı diniyelerî 

muktazasmca müskirat istimali mecburiyetinde kalan
lar işbu kanun ahkâmından müstesnadır. 

Menteşe Mebusu Erzurum 
Dr. Tevfik Rüştü Salih 
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EMİN BEY (Erzincan) — Bendenizin teklifimde 
iki fıkra vardı. Birisi müzakerenin kifayesine diğeri 
maddeni» aynen reye vazı için idi. Takririn bir fıkra
sını reye koydunuz. Diğerini koymadınız.., Diğerimi 
de 'koyunuz. 

REİS — Tadil tekliflerini reye koyuyoruz. 
Ondan sonra encümenlerin maddeleri okunsun. On
lar da teklif mahiyetirti haizdir* Ondan da reye koya
cağım. Soz almasın. 

(Kâıtip, Tevfik Rüştü Beyin takririni tekrar okur). 
REİS — Kabul edenler el kaMırsuı. Kabul edfi-

medi efendim* 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Rica ede-

ırim Reis Bey, ayni şeklî Müfit Ef. arzu ediyorlarsa 
bir tadimame versinler. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Usulü müzakere 
hakkında söz söyiiyeceğim. Kendi teMiflerioîn biri-
«ürü esas diğerini tadil gibi göstenrıdşter. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Mesele haUölunmuş-
«ur Reis Bey (Gürültüler^ 

KATİP FEYYAZ ALİ BEY — Seriye encümeni-
ıtin teklifimi okuyorum : 

Seriye encümeninin teklifi 
Müskiratın meni İmal ve istümalİ Kanunu 

MADDE 1. — Memaliki Osmaniyede müskirat 
imal ve (istimali memnu olup haddi seriyi icap eden
ler Mahkemei seriyeye verilir. Haddi icap etmeyenler 
hakkmda atideki mevat ahkâmı tatbik olunur: 

MADDE 2. Alenen müskirat isfcimai edenler bir 
aydan üç aya kadar hapsotımur. 

MADDE 3. — Müskiratı istimal edip sarhoş ol
mayanlar bir haftadan bir aya kadar, sarhoş olanlar 
bir aydan bîr seneye kadar hapsalunurlar., 

MADDE 4. — Müskirat âmffleri yakalandıkları 
zaman müskiratta istimal ettUkleriî alât ve edevat, ale
ti cürüm olarak müsadere ve mevaddı müskire imha 
ve bir aydan altı aya kadar hapsolunurlar. 

MADDE 5, — Amillerin cürümleri tekerrür etti
ğinde mükerrirîer hakkındaki usul1 tatbik olunmakla: 
beraber ayrıca eilS altodan iki yüz elli altına kadar 
cezayı naktl alınır veyahut muvakkate tıefyolunur. 

İMADDE 6. — İstimal edenlerin cürümleri teker
rür ettiğinde cezalan bir misli tazif olunur. 

MADDE 7. — Müskirat resmi, Devletçe her 
(hangi daireye tahsis olunmuş ise o dairece alınan 
diğer rüsuma zammolunarak tahsil ettirilecektir. 

MADDE 8. — Kanunu cezanın işbu mevat ah
kâmına muvafık olmayan maddeleri mülgadır. 

MADDE 9, — Bilûmum zabıta memurları bu 
mevat ahkâmını takibe mecburdur. Bu hususta tesey
yüp ve ihmal ve müsamahaları görülen memurfann 
ilk defa öir maaşları katolunur, tekerrürü halinde 
memuriyetlerinden tardolunur, 

Umuru Seriye ve Evkaf Encümeni Reisi 
(Müfrt 

Kâtip Kâtip 
Sabit Feyyaz Ali 

•HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Hepsi okunsun, 
maddeler ayrı ayrı okunsun {Reye koyalım sesleri, 
gürültüler). Rica ederim, yedi türlü sekil vardır. 
Hepsi okunsun, Müfid Ef. Hz. tadtfname verirler 
öyle olur. 

REİS — Seriye encümeninin birinci maddesi ka
bul olunmadı. AK Şükrü Beyin teklifindeki maddeyi 
tadilen reye koyuyorum. Kabul ohındu efendim. (Gü
rültüler). Müsaade buyurun efendim. Vafck daraldı. 
İkinci maddeyi yarın müzakere edelim. Şimdi ruzna-
mei müzakeratı okuyacağım: Encümenlerden mevrut 
evrak var. Mardin Mebusu Hasan Tahsin Beyin1 isti
dasına dair Seriye ve Evkaf encümenleri mazbatala
rı var. Muamelâtı ithamiyenİn ilgası hakkında lâyîhaİ 
kanuniye var* Şûrayi evkaf teşkiline dair Evkaf encü
meni mazbatası var. Bu günden baki kalan; Zongul
dak asker muafiyetine dair Müdafaai mâlîye encü
meninin mazbatası var. Konya ve cephe genlerindeki 
azami faaliyetti icrası İçin salâhiyeti vasiayi haiz he
yetler izamı hakkında seksen imzalı bir takrir var. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Belediye kanu
nunun yarınki ruznameye talikine karar verilmiştir. 
Lütfen unutulmasın efendim. 

REİS — 'Maliye Vekitmin temettü, ihracat ka
nunu var. Yarm saat yedide içtima etmek üzere cel
seyi kapatıyorum. 

Kapanma saatf : 7,3u Badezzeval 
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