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BlRtNCl CELSE 

Açılma Saati ; 2 Badezzevai 

RKtS : ftkfad Reis VekS Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Feyyaz ÂB Bey (Yozgat) 

RHfS — Bfettddm eJkseriyetimiz hâsıl tada. Mec-
Vsi açıyorum, Zaptı sabık .okutııacak dinleyelim': 

Birimdi Cefee 

RıryatSetİ Saniye Vdk'üii Vettbi Efendi «aızretteri-
tin riyaSdttein<te zevali saalt ikide inikıatt ettıi. Zaptı 
eafbik 'kıraat ve aynen kafou* olundu. Mezuniyet hak
kımda verişilen takrirler Divanı riyasete tevdii edıffd!. 
Samban MebuSu Aıvni Beyin Konya mevki kuman-
dantığın/a tayin olunduğuna dair MUdafaai Mitliye 
VykâfcftiMin tezkeresi kıraat etfiftniş ve metousluMa 
mevki kumandanilığı içtima edenıeyeceğkıden hangi
sini tercih edeceğinin suali takarrür ve küçük zabi-
tanın iaşesi hakkında kanunun müstacdiydCle mü
zakeresine da&r vekaletti mü^runifeynanın diğer tezke
resi (kıraat ve müstaceliyet kabul edülleıtek fcavanm 
ve Muvazenıai Maliye encümenlerine tebliği tensip 
edüuıiştrâ-. lydi edha tebrikini mutazammın Muş müf-
tismûn Muafına Divanı riyasetçe cevap ita edileceği 
Makamı nyaseftan tebliğ ve Hadim nahiyesinin 
kaza haline rifrağma dair 'İçel Mebusu Beyin teklifi 
Diaftffliye Vekâletine tevdi ve Maliye Vek'iit 'Beyefendi
nin .kabul ad'ifen teklifleri mucibince ihracat ve 
temditti kanununun Salı ve damga ve tuz ka-
nunflarmm Çarşarriba günkü ruznameye ve Karesi 
Mebusu Basrî Beyin teklifi mucibince belediye ka
nununun Sadi günkü ruznameye ithali kabul edttmis-
ti-r. içel Midbusu Sami ve Trabzon Mlebusu Şükrü ve 
Niğde Möbusu Mustafa HÜmi, Karahâsar Mebusu 
VaHfi ve Erzincan Mebusu Emin BeyJtorün mezumyet-
teri kabul ve evvelce verdiği bk takririn muamelesine 
'dair Dİyarlbefcir Mebusu Kadri Alhmet Beyin talkriri 
Heyeti îcraiyeye tevdi Ve azanın harcıraMarmın 
yüzde otuz teberru etmeleri hakkında D&varu riya-

tKâtip Feyyaz Ali Bey zapttı sabıkı okudu) : 

set kararı kıraat ve müzakeralttöan sonra kabul «dildi. 
Ve meni müskirat lâyjhai kambriyenin müzakeresine 
mübaşeret eâümiyttr. 

İkinci Celse 
(Riyaseti Saniye Yekti Vehbi Efendi Hazretleri

nin riyasetlerinde fklinci celse saat dörtte inikat etti, 
Müskirat rüsumunun tezyidi hakkında Heyeti Vefci-
lertin teklifinin ayrıca müzakeresine karar verifd'ikten 
ve cereyan eden müzakerat heyeti umumiyesinin mü
zakeresinin kifayetine karar verilmiş ve celse beş 
dalkdka tatil ediHmistir. 

Üçüncü Cebe) 
ıVöHbi Efendi Hazretlerinin riyasetterinıdie üçüncü 

oetee saat beş buçukta inikat etti, Meni müskirat 
ITâyJhai kanumyesi hakkında müstaceliyet teklifi ve 
mevcut lâyihai kanuniyeden Ali Şükrü Beyîn teklifi
nin esas İttihazı kabul ve Ati Şükrü Beyân teklifin
deki •bttrinct madde kıraat ve Refik Şevket Beyin 
fkalbut edilen tadil teklifi mucibince madde tadifen ka
bul etfütöi. Makamı riyasetçe vaktin gecikmesine bi
naen bugünkü ruzn&me tebliğ ve saat İkide İçtima 
edilmek üzere zevali saat altı 'bucukta celseye niha
yet verUdi-ı 

Riyaseti Saniye Vekili Kâtip 
Vehbi Feyyaz Ali 

Kâtip 
'Haydar 

RÖS — Efendim zaptı «aıbık hulasasına bir di
yeceğiniz var mı? (TRaibul, İcafbul tsadaları)- Kabul 
edenler lütfen diterini kaldırsın... Kabul olundu. 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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3. — LÂYİHALAR 

l. — Bazt mutasarrıfların maaşlarına zam icra
sına dair kanun lâyihası. 

REİS — Evrakı varide okunuyor. Bazı mutasar-
nfikruı maaşlarının tezyidi hayanda Riyaseti Ce-
Mtenm «ezfcereai var. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
MeıteS şimendifer istasyoölanrida ve sevaflıflin 

en istek rnabaMeriade tndunmak «tlbawyte diğer li
valara nispette fazla masraf iöüyarioe mecbur olan 
Telce, Eskişehir, CaoJk ve Zonguldak mutasarrıfla-
rrna maaşı unuhassaslarıMdam maade Bytül iptidasın
dan Mfearen şehri beş bkı kuruş itası hakkımda Da-
filiye Vekâletince tanzim ve 23 . 8 . 1336 tarihinde 
Heyeti Vekİeye tevdi oîunan ikamın lâyihası Heyeti 
möşarun&syhanm 9 , 9 . 1336 tarihindeki içıtümam-
da tasvip edilmiş •ve fefifen Italkdim kılınmış olmakla 
İktizasının İfasını rica ederin. 

11 EySU 1336 
B. M. M. Keisİ 
Mustafa Kemal 

(Ret, ret sesleri). 

REÎS — Efendim Muvazenei Maliyeye gidiyor. 
Ordarm verdikleri mazbata üzerine... (GurfiKüler). 
(Ret, ret sesleri). 

BÎR MEBUS — Hiç bir yere gidemez. 
REİS — Muvazenei maliyeye gitmesini arzu eden

ler ellerini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

2. — Siirt sancağının müstakil liva halinde idare
sine dair kanun lâyihası. 

REİS — Efendim dinkyelim, Siirt'in müstakillen 
İdaresi hakkında bir tezkere var. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Siirt sancağının vaziyeti meVkiyesi itibariyle mus-

taıkillen idaresi hakkında Dahiliye Vekâletince tan
zim ve 22 Ağustos 1336 tarihinde Heyeti Vekileye 
*evdî olunan kanun lâyihası Heyeti niiişarünEeyhanın 
9.9.1336 tarihindeki içtimamda tasvip edilmiş ve 
leffen takdim kılınmış olmakla ifayi mufctezasını rica 
ederim. 

Büyük 'Millet 
Meclisi Rtfei 

Mustafa Kemal 
REİS — Dahiliye encümenine havale ediyoruz. 

Gitsin mazbata yapsınlar. 
3. — Seyyar jandarma kanununa müzeyyel kanun 

lâyihası. 
REİS — Efendim seyyar jandarma kanununa mü

zeyyel lâyiha! kanuniye var; Dahiliye Encümenine 
gidecek. (Muvafık sadalan). 

4. — Usat tarafından şehit edilen Akdağ Madeni 
kaymakamı Tahir Beyin ailesine maaş tahsisine dair 
kanun lâyihası. 

REİS — Usat tarafından şehit edilen Akdağ Ma
deni kaymakamı Tabir Beyin ailesine tahsisat itası 
hakkında Riyaseti Cetitenm tezkeresi var. Bu da Mu
vazene Encümenine gidecek (Muvafık sadakn). 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

I. — İçel Mebusu Naim Efendinin, mezuniyet ta
lebine dair telgrafı. 

REtS — Efendim bazı mezuniyet telgrafları var. 
(Okunsun sadalan). 

'Büyük Millet Meçlisi Riyaseti Celilesine 
Vaıki olan mazereti meşruadan eylül yirmilinde 

tehiri azimetimiz zaruri bulunduğu arziyle müsaade 
buyurulmasını isfcirtıam eylerim ferman. 

Mezom İçel Mebusu 
Naim 

KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY — Bu, efendim 
1 . S . l ^ tarihinde Heyeti Umumiye karariyle bay
ram ertesine kadar mezunen gitmiş. Efendim Divanı 
Riyaset Heyeti Umumİyeye tevdi diyor. 

ROÎS — Efendim simdi içel Mebusu Naim Bey 
diyorlar ki, eylül yirmisinde mazeretime mebm gele
meyeceğimi arz ediyorum. Divanı Riyasete gelmiş 
Divanı Riyasette buraya havale ediyor. BHâ müta
laa Htfyetİ Umumiyeye sevkediyor. 

BÎR MEBUS BEY — Bunlar gelmezse buradan 
mezunen gidecek arkadaşlarımız da gidemez, gelsin 
efendim. 

KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY — Dîvanı Riyaset 
reddetmiş. 

RBtS — Kabul ediliyor mu efendim? <R« sa
dalan), Reddedilmiştir. 

2. — Denizli Mebusu Necip Beyin mezuniyet ta
lebine dair telgrafı, 

— 155 — 
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KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY — Denizli Mebusu 
Necip Beyin mezuniyeti var efendim. 

REFET EFENDİ (Maras) — Meşgul bu adamın 
olduğu yer. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın — Yusuf Bey geldi. 
KÂTİP — Kendine tebligat icra edilmiş. Teca

vüz müddetinin kabul edilip edilemeyeceği meselesi 
var. Tecavüz müddeti var. 

REÎS — Müsaade ediniz efendim. Necip Bey 
telgraf veriyor, mezuniyet istiyor, kabul ediliyor mu? 
•(Ediyoruz sadalan) rica ederim, yekdiğerİmizle ko
nuşmayalım. 

Efendim Necip Bey telgraf veriyor mezuniyet is
tiyor (Hayır, hayır gelsin sesleri). Kabul edenler el 
kaldırsın. (Ret sesleri) reddodundu. 

3. — Burdur Mebusu ismail Suphi Beyin mezu
niyet talebine dair telgrafı. 

KÂTİP FEYYAZ ÂU BEY — Burdur Mebusu 
İsmail Suphi Beyin telgrafı var. Tecavüz müddeti 
var, bir kaç gün geç kalmış, bu bir kaç gün mazereti 
kcdbul ederek beni mezun addediniz diyor. 

Dr. SUAT REY (Kastamonu) — Kendisi geldi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Böyle izin 
istiyorlar, bilâhare mezuniyetterini geçirip geliyorlar, 

BİR MEBUS BEY — Mazereti esabı meşruaya 
mebni ise kabul edilir. Mezunen giden zevatı kira
mın öyle -üç 'beş gün tecavüz müddetleri var. Hatta 
bizim de olduğu gibi, biz de Kütahya mebuslariyle 
geç geldik. Bu hususla Makamı Riyasete resmen 
telgraf çektik, attı günden beri burada oturuyoruz. 
Bize mezuniyet vermediler, şimendifere bindirmedi
ler dedik. 

REİS — Mazeretlerini ka'bul etmeli diyeceksin 
(Hayır, hayır hepsinin mazeretleri olmaz sesleri). (Ka
bul, kabul sadalan). Kabul edildi. 

4. — Ergani Mebusu Nüzhet Beyin mezuniyet ta
lebine dair telgrafı. 

REİS — Dinleyelim. Ergani M'ebusu Nüzhet Be
yin telgrafı var, kendisi kaymakam iken azledilmiş, 
bir ay dana mezuniyet istiyor, o tarihten itibaren he
men hareket etaek için Divanı riyaset yazmıştır, 

KAÜRİ AHM'ET BEY (Diyarbekir) — izah ede
lim. Bu adam orada kaymakam değildi. Buradan gön
derildi. Sivas'ta iken memuriyetinden azledildi. Bina
enaleyh olsuretfle muamele olundu, gelsin diye ya
zıldı. 

REİS — Efendim mezuniyetini kabul ediyor mu
sunuz <Haytr, hayır sadalan) kabul olunmadı. 

6. — 'MUHTELİF EVRAK 

/. — Müdafaada İsrar edilmesine dctr Ordu, Mu
cur, Giresun Silifke ve Arapkir'den mevrut telgraflar. 

-REÎS — Efendim, müsaade buyurun müdafaada 
İsrara dair Ordu, Muur, Gttösun, Silifke ve Arap
kir'den rnevruft birtakım telgraflar var. Divanı Riya

set bunlara lâzım gelen cevabı versin. (Hay, 'hay mu
vafık sadalan) 

2. — îydİ edha tebrikine dair Bitlis Müdafaai 
hukuk cemiyetinden mevrut telgraf. 

REİS — 'Bitlis müdafaai hukuk reisinin İydi edha 
tdbriüi var, buna da cevap verilir, 

/. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyle arka 
dallarının, azadan lâakccl on zatın irşat için vilâyet
lere izamına dair takriri. 

5. — TAKRİRLER 

Büyük Miilet Meclisi Riyaseti CeliJesiîie 

REİS — Azadan lâakal on zatın berayi irşat vi
lâyetlere izamı hakkında Burdur Mebusu İsmail Sup: 

hi Beyle rüfefcasının takriri var, 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — O kadar 
çek azamız yoktur. 

REİS — Efendim, okunsunda ka'bul veya reddo-
lunması Meclisi Âliye aittir. 

Halkımızın neden ve niçin mücadeleye giriştiği
mizi bvlmedi'kleri ve İstanbul Hükümetince İmza edi
len katil sulh mualhedenameainîn mündereeatı da 
ekseriyati halkça ve batta münevverlerce meçhul ol
duğu ve halkın irşait ve tenviri ise gayemize vusul için 
aksar ve eşlemi 'tarik bulunduğu cihetle Büyük Millet 
Meclisi azayi kiramırtdan lâalkai on zatın iki ay müd
detle vilâyet ve livalara izamı ile her tarafta konfe
ranslar ve nutuklar, vaızlar tertip ve ita estirilmesini 

_ 136 — 
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ve kendilerine tahsisatı mutadelerinden başka yev
miye ve harcirah verilmesini -teklif ederiz. 

13 Eylül 133'6 

Burdur Üsküdar 
İsmail Suphi Ahmet Mazhar 

Cebelibereket 
ihsan 

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — İrşat Encü
menine. 

REİS — Kabul buyuranlar, ellerim kaldırsın, 
kabul edilmedi. (Ret ret sesleri). 

/. — Karahisarısahip Mebusu Mehmet Şükrü Be
yin, askerlerin esbabı firarını izale İçin icrası lâzım 
gelen tedabire dair teklifi kanunisi. (2(92) 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, müski
ratın meni hakkındaki teklifi kanunisi {2\14) ve Ad
liye, Sıhhiye, Maliye, Seriye encümenleri mazbata
ları, meni müskirat kanununun encümenlerce tespit 
edilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi, Ço
rum Mebusu Haşim Beyin, müskirattn menine dair 
teklifi kanunisi (2186), Bolu Mebusu Nuri Beyin 
meni müskirat hakkındaki teklifi kanunisi (2/87) 

REİS — Efendim, dünden mübaşeret etmiş oldu
ğumuz meni müskirat kanununun birinci maddesi 
kabul olundu. îkinci maddesini rtfüzafcereye giriyoruz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Encümen 
namına söz söyleyeceğim efendim. Dün kabul olu
nan meni müskirat lâyihai kanuniyesinin birinci mad
desi müzakere ve kabul edildiği zaman bendeniz bîr 
-vazİfei resmiye ite buradan infÎKâk etmiştim. Maat
teessüf ufak Ibir noktası 'kalmış, onu itmam edece
ğim. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — ikinci müzakere
sinde İkmal etsek daıha iyi değil mi? 

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Maddei 
kanuniye; Memalİks Osmaniye'de her nevi müskirat 
imal ve istimal ve füruht ve ithal etmek memnudur 
tarzında kabul olunmuş. Bu maddei kanuniye ile 
yalnız rakıyı ve konyağı menetmiş oluyoruz. Çünkü 
şarapla bira müskirattan madut değildir. Bunların 
gerek fenni ve gerek kanuni isimleri mevaddı mu-
hammeredir. Binaenaleyh birinci maddedeki (Müsfcİ-

BtR MEBUS — BEY — Efendim izahat versin. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Haberiniz yok, 
mesele ne kadar mühimdir! 

2. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Erzincan 
livası mülhakatına muallim tayini ile mektep küsadt-
na dair takriri 

REİS — Erzincan livasma muallim tayini sure
tiyle mektep küşadı hakkında Erzincan Mebusu Tev
fik Beyin teklifleri var. Maarif Vekâletine haıvafe 
edelim. (Evet sadaian). 

REİS — Efendim, askerlerin esbabı firarını izale 
için Karahisarısahip Mebusu Şükrü Beyin teklifi var. 
Lâyiha Encümenine gönderelim (Pekâlâ muvafrk sa
daian). 

rat) kelimesinden sonra {'Mevaddı muhamımere) ke
limesinin ilâvesini teklif ediyorum. Encümen namına 
ıfMuvatfık sesleri). 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Kabul olu
nan maddei kanuntyeye, ^beyefendi, bir iki kelimenin, 
«Mevaddı mu&ıaırcmere» kelimesinin ilâvesini tekîif 
ediyor, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bir şey ara 
edeyim, müsaade buyurun. 

REİS — Kabul olunan «madde hakkında söyler
siniz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Arz edeyim 
efendim, zaten mevkii müzakereye konacak olan ikin
ci madde birinci maddeyi tekrar ediyor, imal, ithal, 
füruht kelimelerini tekrar ediyor. Binaenaleyh ka
bul olunmuş ve kazryei mahkeme 'teşdit etmiş bir 
maddenin tekrar tebdili caiz olamaz. Heyeti ıMuh-
teremenin bu •maddeyi bozması da doğru değildir. 

REİS — Efendim jimd'i beyefendi şu takriri ver
miş, men/addı muhammere de ilave edilsin diyor. Re
fik Şevket Bey de diyor Jet, bu madde tamamen ka
bul olunmuştur, tekrar o maddeyi tadil etmek ola
maz, 'ikinci madde o maddeyi tefsir makanututadır, 
istersek ikinci maddeye k-aibul ve ilaVe edebiliriz. Şim
di beyefendinin takririni kalbül edenler eHerini kal-
dtrsm. Kabul olunmadı, 

4. — TEKLİFLER 

f. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Meclisi âli müs
kirat kelimesinin bütün bu gibi şeyleri İhtiva ettiğini 
'kabul edyor mu? Rica ederim, eğer müskirat keli
mesi, bütün bu şeyleri muhtevi ise bu suratla zapta 
geçsin. Sonra tefsire hacet kalmasın. 

(Kâtip, Alı Şükrü Beyin teklifinin ikinci madde
cini okur). 

MADDE 2. -r- Müskirat imal, İmal ve fürdht 
edenler nezdinde yakalanacak olan müsarirattın beher 
leıyesi için 50 Ura cezayı nakdi aslınır ve mevcut müs
kirat müsadere olunur, 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun, bu hususta 
Seriye Encümeni lâyihası var. SAÜıiye EncümerM lâ
yiha» da var. Onlar da birer defa okunsun. Omlarda 
buna ilâve edilecek bir şey olursa buna ilâve edelim 
dendi. Şimdi müsaade buyurursanız esas İttihaz et
tiğimiz madde bir daha okunsun da ondan sonra 
Şerie Encümeninin ikinci maddesi ve Sıhhiye Encü
meninin ikinci maddesi okunsun. Esas maddeye ilâvesi 
lâzım gelirse ilave ohınacak. Evet İşte okuyalım da 
söz isteyen varsa istesinler. Şimdi ikinci madde hak
kında Reffk Şevket Bey «öz istedi Daha var mı? 

RBPİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
ikinci maddede zait bir kelime var, bir fıkra var; 
müskirat hnal, -imal ve füruht edenler nezdinde ya
kalanacak olan... Bu «yakalanacak olan» 'tabiri, eli
nizdeki mallan hemen kaçırınız, •tavsiyesinden maada 
bir şey değildir. Herhangi bir müskirat âmilini Veya 
gümrüklerden kaçırmak suretiyle Memaliki ecnebiye-
den ithale muvaffak olan bir hırsızı edMei lâzime-
siyle elimize geçirdi gimiz hailde bu madde! kanuni-
yeye tevfikan evmde yakalanmadı diye mahkûm ede
meyiz. Onun için bendeniz, «nezdinde yakalanacak» 
fıkrasının tayyını Heyeti Muhteremeden rica ediyo
rum. Ve diyorum ki: «Müskirat imal, ithal ve 'füruht 
edenterden ınüsfkiratm beher fciyesi için elli lira cezayi 
•nakdi alınır ve mevcut müskirat müsadere olunur». 
Sonra müsadere ve imha olabilir. 

ŞÜKRÜ BEY — Müsadereden sonra imhadır. 
REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Ve mevcut 

müskirat müsadere ve imha olunur demek doğru de
ğildir. Rasim Beyin- teklifi gibi ve mevcut müskirat 
imha olunur demek kâfidir. Çünkü imha için mutlaka 
elde etmek lâzımdır, 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Arapça 
değiLm'i? Uydur uydur «öyle. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Yalnız 
Emin Bey biraderimizin mevaddı muhammere tek
lifi var. 

RBPİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Şarapla bi
ranın müskirattan madut olmadığına dair fenni mü-
talaa'ta bendettizce, mevaddı muhammereyi koyup, es
rar gM mevaddı duhaniyeyi koymamak caiz değil
dir. Müskirat -tabiri, âmillerin imal edebilecekleri 
vaziyette bulunsun, mevaddı muhammereden olsun 
mevaddı duhaniyeden olsun, ne olursa okun, bends-
nizca yalnız bunun zabıt ceridesinde, tefsiri bir su
rette bulunmaması kâfidir. Zannederim gerek şarap, 
gerek bira müskirata dahildir. Binaenaleyh bu tabir 
kâfidir. Ayna bir madde koymaya lüzum yoktur. 

TUNALI H'ÎLMt BEY (Bolu) — Afyon ne ola
cak? 

TAfHSİN BEY (Aydın) — Efendim, müskirat 
ekseriya satıldığı yerlerden ziyade naklolunurken 
derdest edilir. Onun için «Bir mahalden diğer bir 
mahalle, bir kasabadan bir kasabaya nakledilirken 
nakledenlerden» dahi kaydının ilavesini ve bar de 
müskirat âmil ve nakillerinin meselâ araba gibi ve
saiti nakliye veyahut kazan gibi alâ'tın da müsadere 
edilmesini teklif ederim/ 

MEHMET ŞÜKIRÜ BEY (Karahisarısarip) — 
Onun aşağıda yeri var. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trtfbzon) ~ Efendim, ben
deniz pek kısa söyleyeceğim. Bizim teklif ettiğimiz 
maddede, müskirat kelimesi, mttskir olan her şeye, 
hatta esrara da şamildir. Sunun içinde aifyon da da
hildir, tabii şarap ve bira da dahildir. Sekir veren her 
şey memnudur. 

BÎR MEBUS (BEY — Ya tüttün? 
A l t ŞÜKRÜ BEY (Trabaon) — Tütün müskirat

tan değildir. Sekir vermez. 

İSMAİL SUPHİ BEY Surdur) — Efendim müs
kirat olan her şey dahildir diye haşhaş tarlalarını 
sökecek miyiz? Rica ederim. Her şey buna dahildir de
mek manası ç(km asın. Afyon bizim en mühim me-
nabİİ servetimizdendir. Tasrih buyurun rica ederim. 

RBtS — Efendim müsaade buyurunuz. Şimdi 
müskirat diyince afyon buna daihil değildir diyorsu
nuz değil mi? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim nasıl 
olur da afyon dahil olmaz? ingilizler Hintlileri afyon* 
la mahfettfler. Öldürdüler. 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Afyon hak
kında o kadar ısrar edilmemesini rica edenim. Çünkü 
efendim tabalbette afyonun istimal edildiği yüzlerce 
İlâç vardır. Şu halde eczahaneleri de kapatmak lâzım 
getir. Sonra aifyon bir nevi sekir verirmiş diye onu 
menetmek doğru değildir. Silâhçılarda bir çok esliha 

— 138 — 



İ : «5 14 . 9 . 1336 C : 1 

satılıyor, intihar etmak isteyen oradan bir silâh alır, 
intihar edebilir. Binaenaleyh afyonun rnüskiraiCla alâ
kası yoktur. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim «müs
kirat» namiyle bu kanunun tasrih ettiği şey, münha
sıran ispirto <ve ispirtodan 'imal olunan şeylerdir, 
Yoksa burada afyonun, alâka ve münasebetini göre
miyorum ve merrilekette afyon İstimalinden dolayı 
bir zararı içtima mevcut değildir. Afyon dünyanın 
bazı yerlerinde kullanılıyor ve zarar yapar. Elhamdü
lillah memalki Ostnaniyede bunun müptelâsı yoktur. 

- MBHMET ŞÜKB.Ü BEY <|Karaihisarısaihİp) — 
Efendim meni müskirat tanuniyle afyonun bir veç
hile alâkasını göremiyorum Böyle bir şey mevzubahs 
değil iken simdi bir de afyon meselesi çıktı. Bilirsiniz, 
ki ıbu, memleketimizin muhlim bir menalbii serveti ve 
istJbsa'liyesİdr. Ankara, Konya ve Afyon KarahUsar, 
Alaşehir, izmir'de birçok afyon istihsal edilir. Bunlar 
içinde en çok Afyon Karafoisar'da çiktığı ve bende
niz de oralı okluğum halde bir fert bilmem ki afyon 
istimal etsin. Şu faalde bunun bir mazarratı içtimai-
yesi ve mazarratı şahsiyesi yok iken afyonu kanuna 
sokmak ve memleketin serveti urmımiyesini baltala
mak doğru değildir. Bunun mânasını:' anlayamıyo
rum. Binaenaleyh Iböyte bir şey burada mevzubahs 
olmamalıdır. 

ALİ ŞÜK'RÜ BEY <Trabzon) — Zannederim 
bendenizin söylemiş olduğum ıbir şey asabiyeti tevlit 
etti. Açık söyleyelim; afyon ve esrarın nereden çık
tığını bilmiyorum. Bendenizin maksadım esrardır. Es
rar zaten memnudur, bunu karıştırmayalım, müskir 
olan her şey diye ispirtodan ç(kan şeyleri rmırat edi
yor. Bmm Bey biraderimizin söylediği gibi şarap, 
bira şampanya gibi şeylerin hariç kalmamasıdır. Bu 
zapta geçtikten sonra ister mevaddı muhammereyi 
koyun, ister koymayın, -bir şey değildir. Zapta geç
miştir. 

NESİL EFENDİ •(Karahisartsatoip) — Bendeniz 
zannediyorum kî hiç 'bir vakit afyon ve esrar deni
len şey mevzubahs ohnaz. 'Heyeti Umumiyeniz bilir 
ki müskirat kelimesinden hududu şeriyeyi icap eden 
mayi müskirattır. Acaba afyonu ve esrarı getirip de 
bunun içine sokmakta ne mana var? 'Bunu anlayamı
yorum ve bu gün afyon demek, memleketin hayatı 
demektir. Anadolu'nun hayatıdır. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Şu mese
lede afyonun dahil almadığına ittifak var zannederim. 
Bitti, bt\ mesele kapandı, ikinci madde haMında söz 
isteyen yoktur. 

TAHSİN BEY (Aydm) — Merhamet buyurun 
efendim- Bir nokta var, burada unutulmuş Jbir şey 
var efendim, bir adamın beher kıyyede etil lira ver
meye vakti olmazsa başka suretle ceza verirsin. Burada 
ceza yok, 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Cezayi nakdi 
hapse tahvil olunabilir, 

REİS — (Efendim müzakerenin kıyafetine dair 
takrir var. 

(Kâtip, Kastamonu Mebusu Dr. Sua* Beyin tak
ririni okudu): 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini ve maddenin reye vazını 

teklif ederim. 
Kastamonu Mebusu 

Dr. Suat 
REİS — Kabul edenler ellerim kaldırsın. Kabul 

edildi. Şimdi ikinci maddenin tadiline dair bazı falk7 

rirler var, ondar okunacak. 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin (müsırirat imal ve ithal ve nakli 
ve füruht edenlerden müskiratın beher kıyesi için elli 
lira cezayı nakdi ajhz ve derdest edilen müskirat imha 
edilir) suretinde yazılmasını teklif ederim. 

Aydın Mebusu 
Tahsin 

KÂTfcP FEYYAZ ALt BEY {Yozgat) — 'Bursa 
Mebusu Emin Beyin mevaddı muhamemre sözü var. 

OPERATÖR EMİN BEY — Geçti o! 
Riyaseti Ceüleye 

MADDE 2. — Müskirat imal ve ithal ve nakil ve 
füruht edenlerden müskiratın beher kıyyesi İçin elli 
lira cezayi nakdi atız ve elde edilen müskirat imha 
olunur. 

Saruhan ©ursa 
Refik Şevket Emin 

Riyaseti Celileye 
Meni müskirat 'kanununun ikinci maddesinin «se

ran istimali mubah olmayan müskiratın imali Ün.» su
relide kabulünü teklif ederim. 

W EyM 1336 
Efâziz 
Rasim 

REİS — Şimdi biner birer takrirleri reye koytuyö-
rum. 

{tAıyân Mebusu Tahsin Beyin takriri tekrar okun
du). 

REİS — Bunu kabul edüyor musunuz? Kabul 
öderdar etterioi kaldırsın. Şu suretle tadili kabul 
olundu 
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RBFÎK ŞEVKET BEY (Sa-ruhan) — Yani naza
rı dikkate atandı.-

(Kâtip EJâziz Mebusu Rasta Beyin takririm tek
rar okudu). 

REİS — Kabul ediyor musunuz? Kabul edenilier 
diterini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

.Büyük MrHıat. Meclisi Riyasetti OetöSasline 
Kabiliyeti «bikSyesini daha oiyaıde «demin içün 

'ikinci maddenin sonuna «alınan cezayı nafctiriin nıs
fı muhbirine verillir» fıkrasının ilâvesini teklif ederim, 

14 EySul 13316 
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Yıusuf 2üya 
REİS — Kabul edenler «Hanmul kaHdıram. Kabul 

edilmedi. 
((-Kâtip, Refik Şevket Beyin takririmi tekrar oku

du), 
REtS — Kabul edenJier ellerini kaMırsın, Naza

rı ıttibare atadı. 
İKÂTtP FEYYAZ ALÎ BEY (Yozgat) — Şimdi 

efendim madde encümene gidecek. 
REİS — Efendim bu madde tadil olunup geJlknı-

ceye 'kadar üçüncü (maddeye geçftycmuz. 
.(üçüncü madde de Kâtip Feyyaz Ali Bey tatrafım-

dan okundu) : 
.MADDE 3. — İşret ettiği gömiOtenilıer ya haddi 

l̂er'i öle tedip olunur veyahut eli liradan ikiyfüz elSL 
liraya kadar cezaiyi nakliye mahkûm edüîir. 

TUNALI HÎLMI BEY (Botu) — Efieodîm sarf ve 
tntamv yanfışlıkları var. 

(RElS — Efendim üçüncü maddeye dafir söz iste
yenleri okuyorum. Şulemi Bey, Sülleyman Surau Boy, 
Refik Şevket Bey. Basri Bey, Tahsin: Beyi d a n a &*• 
isteyen var mı? (Besim Atalay Bey de söz ister). Be
şlim Altalay Bey. 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim bu 
(maddedeki «işret ettiği gortil'enler burası «fcsikflftr. İ£-
<mamı Uzandır. 

•Rüfekayı küramm bir kısmı pek hakta olanak di
yorlar ki bir çok ırtesalHde suiistimate ataşmış olan me-
ımurin bundan istifade • ederek halikı itaate eder, evJare 
ginsrter, geJıen ve seçenin ağam kafcJaımağa kıyam, 
«deriler. Esas maddeye hafî veya alenî keMmesM 
koymadık, işret ettiği görülenler, bunu yapacaklar ise 
ya kında veyahut bir yende içer. Yanıi oürtmi meşhut: 
hafinde görülür veyahut işret edenlerin1 sanhosjkjğu 
'alenen beffii olur. Yanıi çaîîpar, sal&arnr. Şimdi bu ka
nundaki koyduğumuz mıevat en ziyade işret edenlere 
değSMir. Meribarnı imhaya matuftur. Bu mevadı kai' 
muniye jle memba kurur, otodan kdfcarraa, tkıyakülbn 

o vakit rakryı bıılamazla-T ki, 'içsinler. Onun için on-
'kra koyrmıyoıtuz. Hakikaten bazı sufetöimalâıt vardır. 
Fakait bu korku varit değildir. Bizim koyduğumuz, 
işret «tttigfi görüfenlıer... Görülmekte asanı bsHü o*a-
cak derecede olacak. Meskenler taarruzdan masun
dur. Bu, muhayyel değilıdir, Kimse kiknseoin 'evine 
giremez. Yalimz malûmu âlintfe, -bür kanun tekJıif ed i j 

diğ-i zaman mükemmel •yapamaz, 'bilâhare bu husus-
ta göflüşüJjür, imali fikir ediHir. Hatırama başka bin 
şey geldi. O Kibarla bendeniz de tadil yapacağım, 
Oezayli naktiye mahkûm edâdikten sonra, sıfattı res
miye efradımdan ise tardolunur. BJnaıanalayh bunun 
üâvıastai teklif ediyorum. 

1SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — Malûmu âli
niz müskiratın men ve imalinden maksat, haryaıtu umu-
tmiyei muhafaza ve serveti roMyeyi itsnafitan v&ayie 
<ite beraber ahlâkı uırrtuinıiyeyi *eS>zip*ir. 'Bendtemlzıoe 
ahlakı umumiyeyi tehzip için en evvel jdare mıemur-
îiarııiMi ahlakım 'İslah «itenek lâzımdır. 'Bendemiz «dan 
re memuruyum. Şimdiye kadar ağzıma ımisfcirafan 
'bir kalfası girmemiştir ve içenler de maftyeS&ittie ya

şamamıştır, Kaymakamlıkla hangi kazaya gjttdmsıe mai-
yei'imide sarhoş olan memurlar yaşamamıştır. Onun 
için ben kendim isCimal etmediğim içlin edene de ha
sım olmuş i d m Bir kaymakamın kendisryte basım 
•okcag«ı büen memur tabiî orada yaşayamaz. Beı>-
denizce bu kamunu tatfbik edecek, ihmali ve istimali 
edecekleri takip edecek olanlar idare mamurlaradır. 
Kanunun memurini idane tarafmdan şiddetfte tatlbt-
ki lâzcmgelûr. Bir de cezanın mudübi Mubah olmasa 
için seri ve. kati »İması ioabeder. Bendemiz bu teHref-
fa öylfe bir madde göremiyorum. Müskiratın imal 
ve 'istimali dolayısiyle maznunen derdest edüeo şa-
hrs her hailde netjoetert henaet eylemiş otoa bite, her 
halde mevkuf olarak muhakeme edifaıeffiidir. Onun 
'için bendeniz şöyle iki maddelik bir teklfif yapıyomum, 

Binincisi : Mü'skiraitm knal ve 'îsSİmalli çünmia-
den maznun olarak derdest edilen eshaısm isttinftak 
\«e muhakemelıeri mevkuten icra edöKtr. Bundakıi 
tesir bittabi başkadır. 

İkincisi : Müskiralt imal ve isitamal eden şahıs me
murinden olursa bir defa altı ay memuriyetten mah
rum, bekerrürur halinde hizmeti devlette istihdam 
edilmemek üzere sureti kafiyede tardedife 

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Efendiler, 
ütiraf ederim ki, bu üçüncü maddede mevzu allan 
«haddi serî* tabiri, mevcut kavanJİni oizamîyamfe 
nami'na *k defa kabu! oliiomuş bir tabir ofacakltıır. 
Bir defa «serî» tabiri, bu cezanın seriden Mrim etti
ğini gösterir. Burada «serî» tabirini bafcbrtnak yalnız 
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«had» demek kâfidir. Hadden anlamayacak zevart da 
olabalûr. Maksaıt (80) deynekrir. Binaenaleyh, buna 
(Haddi serî) diyerek... (Oürüflltöüer). Müsaade büyü
mün. Bu husustaki muhakemeler rııeftakimi şerİyeye-
ımi aittir, yoksa rnehakimi nizamiyeye mi aittir? Ara
larında hiç fark olmadığı halde, hu hükümleri ıros-
hafcimi seriye nri verecektir, nizamiye mi vereoekttir, 
gîbi bir takım nazariyelere meydan vermemek ipm, 
bendeniz, bu maddede bilcümle kavaoM cezaiyenıin 
tatbikiyle mükellef bulunan ceza hâkinaatlires bu sa-
ıfâhiyetıin verilmesini ve tasrihan «seksen deyaek» di
ye göstenilrnıesifli teklif ederim. Şantiyen yalnız cura
sını da arz edeyim k'i efendim': Ahkâmı cezaftyeımz-
de deynek cezası da mevcuttur. Deynek mahkûttmtvi-
lleyhin doğrudan ıdöğriuıya azası üzenime teair yapmak 
ve deveranı demde bir tahavviü husule getirmek îeü-
foariyl» çok zaman arzu ötmediğimiz »dticeJer doğu-
ratffflir. Kalp hastalıfciar«na müptela olardan umu-
miyetSB deyttekte darp doğru değÜMİır. Onun için sek
sen deynek vurmafc içki yatırdığımız adamın vefatı
na sebebiyet .vermek tehlikesi ksarstMda kalmak ih
timali mevcuttur. Onun için bendaıfa bu maddede, 
vereceğim takriir :ile arz edeceğim, deyaeğe taham
mülü aJmayafllara bunun hapse tahlili veyahut hâ
kimin takdiri tahtada 'bunun hapse tahvil veya yine 
hâkimin takdiri tahtımda deynegi ve hapsi bırakılarak 
cezatyti nakliye tahvilii salahiyeti otma&dr. 

HAMDI NAMIK BEY (tzmit) — Deyneği kat 
dırmaİL 

REFÎK ŞEVKET BEY (Devamte) — YalmiE 
efendiler, bendeniz şimdiye kadar hâsıl ettiğim tec
rübelere nazaran, arz edenim ki: Hâkimlere ne ka
dar çok saLahiyet verilirse, her hâkim muhakeme et-

fiği zatm ahvali içtimaıtyesine göre ceza vermekte 
muhtar bırakılırsa, o kadar müifift olur. İnsani&r var
dır ki, yataız yan gözle takmakla müteessir cdnnr, hu
zuru hâkıtme gelmekle ağlar. Fakat insan var ki, (80) 
sopa değil-, (380) sopayı her gün yese derisi kaJmlıa-
sır. artık müteessir olmaz. Halbuki o seksen sopa ile 
müteessir olmayan o adam eUi lira cezaiyi roldü ver
mek veyahut onu başka ceza ite tecziye etmek her hal-
de matlup olan feva'idi daha çok tevhit eder. Onun 
için heyeti hâkimeyi deynek atmakta cezaiyi nakü 
vermekte ve hapiste muhtar brraki'krıaAKİıır. Deynek 
atmağa Kizum gördüğü zevatı muayene etffiirmeîli, 
muayenesi neticesinde eğer heyeti fenniye tehlike İb
raz edeceğim ba rapor tasdik ederse onun hakkımda 
başka ceza tajfbik edilmelidir. Onun içtin bendemiz, 
tadföât İcrasını arz eylerim. (Tahammülü nispetimde 
denilsin sadalan). 

Dr, MAZHAR BEY (Aydın) — Dayak taham
müle göre atılsın, cümlesini korcamz kifayet eder. 

REİS — Basri Bey. 
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Refik Şevket 

Bey kardaştmızın haddi serî terkibindeki serî kelime
sini kaldıralım vadisindeki teklifini bendeniz muva
fık bulmuyorum. Esasen serî tabirile had takytöt 
edilmesi her halde o haddin hadde maruz kalan ada
mın ahvali sıhhiyesi nazarı ıjtibare atanarak icra crtu-
(nacağını gösteriyor. 

Sonra had icra olunur ki, vuruAaoak kamçının 
yahut deyneğm ne suretle vufu&nalk icap edeceği de 
yine haddi serî tabidle aniaşriıyor, Sonra hu talbirio' 
ifokası tesir İtibariyle her halde bendendzce fâzumdır. 
Bu itaibir'kanunda baki kalmalıdır.Yalnız muhterem1 

ıtefdkAeffden birinin teklif ettiği veçhile, bu maddeyle 
memurin hakkında da her halde bir rmaddei saıriha 
vaaeftmek lâzımdır. Herkese ahlâkça, kavattinin tat-
ıbikince ıtfümunei frrttiısal olması lâzmıgeten memur-
term doğrudan doğruya ahlakını ihlâl edecek hane-
•kette bulunması, Büyük Millet Meclisince kabul edi-
lan tür kanuna ve binaenaleyh, Büyük MiMbt Mecli
sine karşı bir tecavüz teşkil edeceği için her hafldfc 
memurkır hakkında da bir kaydı sarih Hâvgsi icap 
eder. 

Memurlar her hususta halka nümunei imtisal OIK 
•madıkça, haSon ümit ettiğimiz refah ve salâha vâ
sıl olması ıNfimali yoktur. Ümit ederiz ki, halkı ida
re ite mükeMıef olan ve bu mükeîtefiyetn do3ay!i9Jyfe 
pek ağır mesulliyatler akında kalan memurlarımız ve 
bu fedakârltk, vatanpervertik kabilimden olsun, ev
velemirde bu kanunu kendi nefislerinde tatbik eder
ler. Bu kanım netşredftdiği tarihten itibaren işrete ve
da ederler. Bunu memur&anmızdatı, ben müotehip-
"brim namına, rica ediyorum. Bu kanun rıeşredGfcliği 
tarihten *ıîbaren memıurlac tam bir rraüslüman memur 
olıMtfartfli bütün kâinata göstermelidir. 

HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Sözünüzü geri 
•ateız, hirrât'iyan memur yoktur. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim, 
insan katrsısundaki düşmandı kuvvetini ve mukaıve-
ımetıinifl derecesini epice takdir ederek ona karşı ken
di mukavemetin) teçhiz ederse muvaffak odur. Biz 
büyük bir düşmanla mücadeleye atadık. Yani müs
kirattı mene uğraşryöruz. Pek muSip ve pek doğru bisr 
karardır. Fakat bilemem ki... Bu, pek büyük düşman^ 
dır. Hakkından gelebilecek miyiz? O kadar büyük 
bir düşman ki; bizim kalbimize kadar ginriis, meyi-
te, muğpehçe&tie, sağaıite, sahbasilıe, safcMe edebi-
yatımıza kadar gimrtis; baştan ayağa kadar ruhumuzu 
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sarmuş atan derdiin koky kolay hakkından gefeıbite-
oek miiyiz? İnşallah, temenni ederimi... Mamtekeıti ke
miren, ınemlıeketi iktisat, ah] âk ve nüfus ieibarSe bir 
çok <tetütükeye sürükleyip götüren bu düşmanın hak
kından gelmek iyin daha ciddî, daha esasin düşün-
inak icap eder. Haddi şer'i meselesline gefliınoe: Biz 
eğer müskiratın mensi için bir kanun yapıyorsak 
haddi şar'i tabirime Kizum yokltar. Eğer ahfcâ-
oıı fıkh'iyeyi bihakkın taıtbik edecek isek o va-
kit Ezim ge-Üiır (Kammdar sahafları). Eğer ka
nun İse haddi şer'i tatbikına lüzum yoktur. Kutbu 
fıkhiyyeden alınmış şunları okuyayım : Zımtnî sabi, 
dilsiz, mükreh, muztar, matuh mukimüdarülküfür 
mecnun, bunlar hakkında haddi şer'i lâzım gelmez. 

Pek iyi; şimdi efendim biz müskiratı menetmek 
istiyoruz, esasen kaldırmak istiyoruz. Eğer rakıya su 
katılırsa ve suyu fazla olursa haddi şer'i lâzım gelmi
yor. Meğer ki sarhoşun ağzında koku olmalı. Muhake
me zamanında hâkim, oğlum bir defa «oh» de ba
kalım demeli. Ya bir şey vardır. Onu yutar da gelir
se ne yapalım? Sonra bir yerde sarhoş bulunsa o sar
hoş sarhoşluğunu ikrar etmedikçe haddi şer'i lâzım gel
miyor. Sarhoş; yeri, göğü, kadını, erkeği tefrik etme
yecek derecede olursa haddi şer'i lâzım geliyor. Bu
nun madununda olanlara haddi şer'i lâzım gelmiyor. 
Bir adamın yanında rakı bulunsa, müskirattan bir şey 
bulunsa o adam hakkında haddi şer'i lâzım gelmiyor. 
O adam; ben içtim demeli. Ağzında koku bulunmalı. 
Ondan sonra ona seksen sopa atmalı, pekâlâ bunu 
böyle yapmaktansa, Allahü tealâ Hz. bize daima (yü-
sür) diye buyuruyor. Bunun için cezanın seksen değ
nekten yirmi değneğe kadar denmeli. Zaten kavanin 
cezaîye bu suretle tedvin edilir. İnsanların bazısı za
yıftır. Bazısı kavidir. Eğer kutUbti fıkhiyenin şu şeyi
ni bİaynihî tatbik ediyorsak haddi şer'i tabiri kalır, 
eğer İfa etrriiyor ve şu kanunu kabul ediyorsak, sek
sen değnek yerine «yirmi değnekten seksen değneğe 
kadar» denmeli. Sonra arz ettiğim gibi, memurlar 
hakkında, diğer eşhas ve zevat hakkındakinden daha 
şedit davranmalı ki... Bu düşmanımız hakikaten kavi
dir ve bunlarla mücadele etmek boynumuzun borcu
dur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümen namına 
söz söyleyeceğim. Efendim Besim Atalay Bey bira
derimiz bilmem nereden alarak MecHsi Alinizde bazı 
beyanatta bulundular ve haddi şer'i lâzım gelecek, gel
meyecek noktasından da veyahut haddi şer'i yapılıp 
yapılmamak noktasından da beyanı mütaala ettiler. 
Kendilerinden rica ve istirham ederim; biz Meclisimi
ze «teşriî» sıfatım verirken, bu kelimeden ürkmedi-
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ğİmiz halde, acaba «haddi şer'i» lâfzından neden do
layı ürküyoruz? Elimizde mevcut bulunan Kanunu 
Esasinin maddei mahsusasında da; Devletin yapacağı 
bilumum kavanin, esasatı fıkhiyeye muvafık olmak 
suretiyle yapılacaktır denilmektedir. Bu maddei ka-
nuniyeyi unutmuşlar mıdır? Mevaddı hukukiyede ah
kâmı fikhiye bitamamıhâ İcrayı hükmedip dururken, 
burada ne için fıkıh kelimesinden bahsediyorlar? Bi
zim esasatı fıkhiyemiz acaba Avrupa devletlerinin dü
şünmüş oklukları kanun derecesinden dun bir seviye
de midir? Bunun ceza kısmı ve medeni kısmı, her dev
leti engüst her cihanı hayret bırakacak derecede âciz 
bırakır bir meziyettir. Bundan dolayı haddi şer'i lâ
zım gelecek kısmim hâkim takdir eder. Haddi şer'i 
icabetmeyen yerde lâzım gelen takdirini hâkim verir. 
Bunun için «haddi şer'i» tabirinden Urkecek hiçbir şey 
yoktur. Bilâkis «haddi şer'i» kelimesi bizi itlâ ettire
cektir. Efendiler onun için kanundaki bu kelimenin 
kalkması doğru değildir, 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim Refik 
Şevket Bey buyurdular ki; haddi şer'tden sonra ta
hammülü olmayanlara hapis veya cezayi naktî hükme
debilmek için mahkeme muhayyer olsun. Bu noktai 
nazara bendeniz tamamen iştirak ederim. Çünkü bir 
çok ahval vardır ki mahkûmun hakikaten sıhhatini 
ihlâl eder ve maksadı büsbütün ihlâl eder. Bu da doğ' 
ru bir şey olmaz. Onun nazarı dikkate alınmasını ve 
hâkimin muhayyer bırakılmasını teklif ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim 
Hoca Efendi Hazretlerince «haddi şer'İ» tabiri yanlı; 
anlaşılmış. Eğer biz ahkâmı fıkhiyeyi tamamiyle tat
bik edeceksek ipkası lâzımdır diyorum. Eğer bu, me
ni müskirat için bir kanunsa, olzaman haddi şer'i ka
nununa lüzum yoktur. Hoca Efendi; «biz haddi şer'i 
tabirinden Meclisin teşri! bir mahiyette olduğunu ka
bul ederken ürkmedik de, şimdi haddi şer'iden ürkü
yoruz» buyurdu. Ben haddi şer'iden urkecek bir müs-
lüman tasavvur etmem. Ben şeriatın; bütün kanunla
rın fevkSnde, ilâhi ve lâhut! bir kuvveti haiz olduğu
nu takdir ederim. Hoca Efendi yalnız şunu takdir 
buyurmamışlar. O da şer'i tabiriyle kuvvei teşriiye 
arasındaki farkı, şer denildiği vakitte «mintarafıilillâh 
insanların saadeti dareyni ıçîn inzal buyurulan kanun 
ilâhı> hatıra gelir. Teşri denilince; (taknin kuvveti) 
anlaşılır. Teşri, taknin mânasına ıstılahtır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Usulü fıkıhta sa
na anlatırım. Usulü fıkdıı ben sana da okuturum. 
(Handeler) 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Sîz üç ay 
evvel burada «mefhumu muhalifle amel caizdir» di-
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yordunuz. Usulü fıkmı böyle mi biliyorsunuz?.. Gel 
de usulü Mıhı ben sana anlatayım!.. 

HAMDt NAMIK BEY (izmit) — Efendim, ben
denizi bu kürsüye sevkeden sebep, Basri Bey biraderi
mizin şimdi söylediği bir sözdür. Dediler ki : Bu 
kanunu tatbik etmek istediğimiz dakikadan itibaren 
memurların, bir müslüman memur gibi hareket et
mesini istiyoruz. Bununla ne demek istediklerini an
layamadım... 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Tam müslüman-
ca dedim, 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmît) — Yani siz rakı 
İçenleri gâvur mu farzediyorsunuz? Onu izah ediniz. 

HASAN BASRt BEY (Karesi) — Tam müslü-
manca dedim. 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Bendeniz 
cezayı naktiyi, hapsi kabul ediyorum, fakat dayağı 
kabul etmiyorum. 

Efendiler, bilirsiniz kî insanların en hassas noktası 
izzeti nefsi ve haysiyetidir. Demin bir arkadaşımız 
buyurdular kî; bunları hükkâırun takdirine bıraka
lım. İcabedene haddi sert, icattedene cezayi nakti ve
rilsin. Efendiler; biliyoruz ki hokkam bir çok yerler
de kendi hissiyatına mağlûp olur ve en namuslu bîr 
adama, tatbik edilmesi lâzım gelmeyen bir adama bi
le haddi ser'iyi tatb& eder. Binaenaleyh bendeniz di
yorum ki; bir adamı hapsediniz, (Gürültüler) bir ada
ma cezayi naktî verdiriniz ve hattâ bir adamı idam 
ediniz. Fakat dayak vurmayınız. Bendenizin düşüncem 
böyle, 

Sonra Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız, bu su
retle tevkif edilecek zevatın muhakemelerinin mev
kuten icra edilmesini talep ettiler. Ne gibi ceraimde, 
ne gibi ahvalde bir adamın mevkufen muhakemesi ve 
istintakı icra edilir; bu, malûmdur. Bunu teşrih ede
cek değilim. Binaenaleyh böyle, bir mahiyeti cinaiye-
yi haiz bir cürüm gibi, istintakın mevkufen icrasına 
ne lüzum vardır? Sonra; memurları memuriyetten 
tart dediler. Malûmu âlîniz, bütün kavanin cezaiye ve 
kavaran umumiyemizde 'kabul edilmiş bir kaide var
dır; daima cürüm Be ceza arasında bir nispeti âdile 
olmak lâzım gelir. Birinci defa bir memuru tart gi
bi azami bir ceza ile tecziye etmek, zannederim mu
vafık değildir. 

Dördüncüsü ; Hırtstiyanlara tatbiki meselesi şa
yanı teemmül bir noktadır. Çünkü bazı merasimi dini-
yede hıristiyanların bunu istimale mecburiyetleri var
dır. Böyle bir hal karşısında bunu İcra edebilecek mi
yiz ve edersek doğru mudur, değil midir? 
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REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir var. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim madde
de; işret ettiği sabit olan bir adam tedip olunur - ki 
dayaktır - yahut elli liradan İki yüz liraya kadar ce
zayi naktî ile mahkûm edilir... Buradaki «yahut» hâ
kimi muhayyer bırakmak içindir. Hâkimin karşısına 
bir adam gelir, meselâ kopuğun biri, parası yok, pulu 
yok. O adamın cezası dayaktan başka bir şey değil
dir. Çünkü parası yoktur. Her maddeyi tam olarak 
kabul buyurmayınız, 

O maddeleri İkmal edecek diğer mevad da var
dır. Gerçi bu bendenizin teklifi kamıniyemde mevcut 
değil. Fakat bilâhara arkadaşlarımın tadilâtı vesairesi 
var ki, bunlar onu İkmal eder. Meselâ bîr adamın mu
hakemesi için olan maddede, muhakemeleri mevku
fen icra edilir, mevkufiyetin beher gününe mahsuben 
birer rubu lira ahzi ve bir rubu lira cezayi naktî, bir 
günlük hapis ile mahsup edilir. Bu; hâkimi muhay
yer bırakıyor. Arkadaşlarımızın arzu ettikleri mevcut
tur. Yalnız Hamdİ Efendi; dayak izzetinefis meselesi
dir dedi. Bu, pek doğrudur. Fakat düşünmek' ki, mil
letin amalini temsil eden şu Heyetin yaptığı kanunun 
tatbiki de izzetinefsi mîllîdir. Bununla oynayan da da
yak yer, çünkü şahsın İzzetinefsinden milletin İzzetinef
si daha yüksektir. Onu kırmamak lâzımdır. Binaen
aleyh memur hakkında bu da vardır. Memur, kanu
nu tatbfta memurdur. Binaenaleyh içmesin. İçerse mut
laka cezasını görür ve tardolunur. Bendeniz tekerrürü 
taraftarı değijim. Doğrudan doğruya tardı taraftarı
yım. Kanunu eline verdiğimiz bir adam içecek olursa 
demek ki, bu kanun tatbik edilmeyecektir. 

KÂTİP — Müzakerenin k'ifayeti hakkında takrir
ler var. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
sın. Ekseriyetle kâfi görüldü. 

Tadil takrirleri var, dinleyin. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin -«Alenen müskirat İstimal eden

ler veya hafiyyen istimal edip de sarhoşluğunu ale
nen izhar edenler üç aydan bîr seneye kadar hapis 
ve memur ise memuriyetinden de tardolunur» yolun
da kabul buyurulmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Riyaseti Celileye 
MADDE 3. — Alenen müskirat istimal edenler 

veya hafiyyen istimal edip de sarhoşluğu görülenler 
ya haddi seri ile veya elli liradan iki yüz liraya ka-
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dar cezayi nakdi veyahut uç aydan bir seneye kadar 
hapis cezasiyle tecziye olunurlar. Sıfatı resmiye erba
bından olanlar memuriyetten dahi tardedilirler ve bu 
hususta'ki hükümler 'kabili itiraz ve istinaf ve temyiz 
değildir. 

Bursa Saruban 
Operatör Emin Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti tadilini teklif ede

rim : 
MADDE 3. — İşret ettiği görülenler ya seksen 

deyneğe veyahut elli liradan 'iki yüz elli liraya kadar 
cezayi nakdiye mahkûm edilirler, Deyneğine taham
mül edemeyecekleri veya darptan diğer bir maraz hâ
sıl olacağı tabip raporuyla teayyün edenlere beher 
deynek için iki gün hapis cezası verilebilir. Sıfatı res
miye erbabından bu suretle mahkûm olanlar muvak
katen veya müebbeden memuriyetinden tardolunur. 

Saruhan 
Refik Şevket 

B. M. M. Riyaseti CelUesine 
Üçüncü maddenin nihayetine «Bu hükümler ka

bili itiraz ve İstinaf ve temyiz değildirler> fıkrasının 
İlâvesini teklif ederim. 

14 Eylül 1336 
Antalya Mebusu 

Ali Vefa 
(Muvafık; sadaları) 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin nihayetine âtideki fıkranın ilâ

vesini teklif ederim. «Sıfatı resmiye erbabından İse tar
dolunur», 

Trabzon 
Ali §ükrü 

Riyaseti Cehleye 
Üçüncü maddenin «îşret ettiği görülenler haddi 

seri ile tedip olunur ve bunlar memurinden ise haddi 
seriden maada memuriyetinden dahi tardolunur» şek
linde yazılmasını teklif ederim. 

Aydır* Mebusu 
Tahsin 

Riyaseti Cekleye 
Üçüncü maddedeki «işret ettiği görülenler» fık

rasından sonra «Veya işret ettiği bilmuayene anlaşı
lanlar» ibaresinin İlâvesini teklif eylerim. 

Urfa 
Hayali 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Üçüncü maddenin berveçhi âti şekilde kabulünü 

teklif ederim : 
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MADDE 3. — Müskirat istimal ettiği görülenle
re seksen deynek darbedilir.. Bümuayen darbe vücu
du mütehammil olmayanlar beher deyneğe mukabil 
iki gün hapsedilir veyahut bir gün hapse nvıkabil ru-
bu Ura cezayi nakti alınır. îstimal eden memur ise iş
bu cezalar ile memuriyetten de tardedilİr. 

14 Eylül 1336 
Karahisar Mebusu 

Mehmet Şükrü 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Mü
saade buyurunuz, takririmi izah edeyim. 

REÎS — Rica ederim herkes takririni izah edecek 
olursa beyefendi vakit akşam olur. Şimdi bir bir oku
nacak reye konacak. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Takririmi izah edeyim. 

REİS — Meselenin uzamasına sen sebep olma. 
'(Niğde Mebusu Mustafa Hilmi Efendinin takriri 

tekrar okundu) 
REÎS — Efendim 'bu takriri nazarı itibare alan

lar ellerini kaldırsın. Nazarı itibare alındı. 
{Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu) 
REÎS — Efendim su teklifi nazarı itibare alanlar 

ellerini kaldırsın, nazarı itibare alınmadı. 
(Antalya Mebusu Ali Vefa Beyin takriri tekrar 

okundu) 

REÎS — Efendim nazarı itibare alanlar ellerini 
kaldırsın. Ekseriyetle nazarı itibare alındı. 

(Ali Şükrü Beyin takriri tekrar okundu) : 
(Kabul, kabul sadaları) 
REİS — Efendim, bunu nazarı itibare alanlar elle

rini 'kaldırsın. Bu da nazarı itibare alındı. 
(Hayali Beyin takriri tekrar okundu) 
REÎS — Nazarı itibare alanlar ellerini kaldırsın. 

Nazarı İtibare alınmadı. 
(Aydın Mebusu Tahsin Beyin takriri tekrar okun

du) 
REİS — Bunu nazarı itibare alanlar ellerini kaldır

sın. Nazan itibare alınmadı, kabul edilmedi. 
(Menteşe Mebusu Ethem Fehmi Beyin takriri 

okundu) :' 
Meni Müskirat Kanununun üçüncü maddesi niha

yetinde; sıfatı resmiye erbabından ise azlolunur. Te
kerrürü takdirinde bir daha memuriyeti Devlette İs
tihdam edilmemek üzere tardolunur suretinde tashi
hini teklif ederim. 

14 Eylül 1336 
Muğla 

Ethem Fehmi 
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REİS — Şunu nazarı itibare alanlar ellerini kal
dırsın. Nazarı itibare alınmadı. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
İşbu mevaddı cürmiye hakkında hilafı vaki ihba-

ratta bulunanlar muayyen cezanın iki misli ceza ile 
mücazat olunur diye bir fıkra derç ve ilâvesini teklif 
eylerim, 

Antalya Mebusu 
Mustafa 

REİS'— Nazarı itibare alanlar lütfen ellerini kal
dırsın. Nazarı itibare alınmadı. 

(Menteşe Mebusu Tevfîk Rüştü Beyin takriri 
okundu) : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Berveçhi âti zeylin üçüncü maddeye ilâve edilme

sini teklif ederim. Zeyil : Merasimi diniye ve itikadi-
yeleri icabınca müskirat istimal edenler işbu kanun 
ahkâmından müstesnadır. 

Menteşe Mebusu 
Dr. Tevfİk Rüştü 

(Ret sadaları) 

REİS — Efendim, ekseriyetimiz hâsıl oldu. Müza
kereye başlıyoruz. (Hayır ekseriyet yok sesleri) 

(Sesler : Ekseriyet vardır) 
REİS — Ekseriyet vardır. Efendim, üçüncü mad

de encümene tadile gitmişti. Rüfefcayi kiram tadili iki 
türlü tertip etmişler. Yani Ibareten birinin aşağı getir
diğini diğeri yukarı getirmiş... Şimdi bu iki tadil ayrı 
ayrı okunacak, hangisi reyi âlinize muvafık olursa o 
kabul edilecek... 

(Üçüncü madde okundu) : 
MADDE 3. — Alenen müskirat istimal edenler 

veya hafiyen istimal edipte sarhoşluğu görülenler ya 
haddi seri veya elli liradan İki yüz liraya kadar ceza-

RJEIS — Bunu nazarı itibare alanlar ellerini kal
dırsın. Nazarı itibare alınmadı. 

DR. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis 
Bey, müsaade buyurun, bu mesele islâmın menafri azî-
mesine mütealliktir. Unutmayalım ki, büyük bir fcüt-
lei islâm maalesef düşman istilâsı altındadır. Bizim 
göstereceğimiz na münasip bir numune o arkadaşları
mıza fena muamele edilmesine sebep olur. Böyledir 
efendim, hürriyeti mezatıİp vardır. Bunu reddetmek 
doğru değildir. 

REİS — Efendim, dinleyelim. İkinci madde ta
dile gitmişti, tekrar okunuyor. 

(Kâtip tarafından ikinci madde berveçhi âti okun
du) : 

MADDE 2. — Müskirat imal, ithal ve nakil ve fü-
rüht edenlerden müskiratın beher kıyyesi için elli lira 
cezayİ naktî ahiz ve elde edilen müskirat imha olunur. 

REİS — Şu maddeyi aynen kabul edenler elleri
ni kaldırsın, (Eller kalkar) Aynen kabul olundu. 

Üçüncü madde tadil olunup gelecek. Beş dakika 
teneffüs. 

Kapanma Saati : 33* 

yi naktî veyahut Uç aydan bir seneye kadar hapis ce-
zasiyle tecziye olunurlar. Sıfatı resmiye erbabından 
olanlar memuriyetten dahi tardedilir ve bu hususta
ki hükümler kabili İtiraz ve istinaf ve temyiz değil
dir. 

Diğer tadil sureti : 
Riyaseti Celileye 

MADDE 3. — Alenen müskirat istimal edenler 
veya hafi yy en istimal edipte sarhoşluğu görülenler 
ya haddi serî İle veya elli liradan İki yüz liraya ka
dar cezayı naktî veyahut üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezasiyle tecziye olunurlar. 

Sıfatı resmiye erbabından olanlar memuriyetten 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati: 4,30 BadezzevıaJ 

REİS — Reisi Sairi Vekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 
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dahi tardedüirler ve bu husustaki hükümler kabili iti
raz (istinaf ve temyiz) değildir. 

Saruhan Buna 
Refik Şevket Emin 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey; 
müsaade buyurun. Rica ederim, heyeti muhtereme-
den; berayi tasnif bize verilen takrirler İçerisinde AU 
Şükrü Beyin esas teklifindeki (ya) kelimesi kaldırıl
mamış... Bizim vazifemiz nazarı dikkate alınan bu tak
rirleri yanyana getirerek bir madde çıkarmaktan iba
retti, sureti hususiyede bize tadil teklifinde bulunan 
Müfit Efendinin teklifini bile kabul etmedik. Müra
caatını nazarı dikkate almadık ve dedik ki : Bizim va
zifemiz tadil değildir, teliftir, tasniftir, dedik. Binaen
aleyh, tasnifen size takdim ettik. Ayrıca okumaya lü
zum yoktur. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — O halde her
kes ayrı bir takrir versin... 

(Madde 3 tekrar okundu) 
REİS — Şimdi bir ilk okunan şu maddeyi aynen 

kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ekseriyetle kabul 
olundu. 

(Kâtip Feyyaz Âli Bey, dördüncü maddeyi okudu) 
MADDE 4. — Bu kanunun tasdik ve neşriyle be

raber mevcut içkiler müsadere ve: imha edilir. 
REİS — Müsaade edin, madde teklif edenler var. 

Suat Beyin, dördüncü madde olarak bir teklifi var, 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bu madde 

hakkında dün takdim ettiğim bir takrir var. İkisi de 
tevhit olunsun ve beraber müzakere edilsin... 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim dördün
cü maddeye devam edelim. Ondan sonra maddei mün
feride olarak bunu da nazarı itfbare alırız. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Söz isterim 
efendim. 

REİS — Efendim, karıştırmayalım; rica ederim... 
Efendim, bazı rüfekanın dördüncü madde, beşinci 
madde olmak ve bunun dördüncü madde olarak ka
bul olunmasına dair teklifleri var. Bu teklifleri dör
düncü madde müzakere edilmeden mi reye koyalım? 
Yoksa dördüncü maddeyi müzakere edelim, o bitsin 
de ondan sonra mı teklifleri müzakere edelim? (Dör
düncü madde bitsin, sonra sesleri) 

ALİ SÜRURÎ EFEINDİ (Karahİsanşadd) — 
Tdklifterin takvliimi lâzımgetir. 

İNEBİL EFENDİ (Kar^hUarmhıip) — Lâyihai 
kanuniye evvelâ müzakere olunur. Sonra diğer İlâve 
olunacak maddeler varsa onlar teklif olunur, tetkik 
olunur. 

REİS — Dördüncü madde değil ki... Maddenin 
bM değişiyor. 

(Kâtip Feyyaz Bey lâyihaü ıkanunfiyenıiû dördüncü 
maddesini tekrar okudu). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, lâyi-
frait kanutıryedeüd dördüncü madde; bu kanunun tas
dik ve neşriyle beraber mevcut içkiler.... 

KSağdan bir ses : Meşrubat...) müsadere ohmur, 
jmövcut iokîfer... Meşrulbaît ne İse, su varsa suyu da 
alır, imha ederiz. Şimdi bu içkÜJer tabiidir ki para 
tmukalHilinde alınmış, sahiplerinin mali sarihidir ve 
bu tlbarla hıîç 'bir nnuMet vermdksizm imha «İtmek 
mü&adere etmek doğru değiMk zannederim. Müsaa
de ederseniz bu 'üBbarfa, bendeniz bk tadil teklifi 
yapıyorum; yaptığım tadil sudur 

-«Bu kanunun tasdik ve neşriyle beraber içki 
itaatine mahsus feMıculmİe aflât ve edevat müsadere 
edilir. Mevcut içkiler derhal tarrthdr ediUir. Ve bir 
ay zarfında memaMkıi ecndbryeye 'ihracına müsaade 
olunur. Bir ay nihayetinde de imha edalîr.s» 

HiiMknet bundan ayrıca ihracat resmi alacaktır 
kS, Hazine de »nlüs't&fit olur, tizim yapacağımız, iç
kinin meni ficin evvelâ -aflât ve «edevatı müsadere et
mek, sonra mevcudun 'ihracı 'İçin bir ay müsaade 
Yertödk, müddetin (hitamında mevcut varsa imha et
mek ve müsadere etmek... 

(MUSTAFA ıBOY (Oümüşane) — AJât ve ede
vattın bedelini verecdk misiniz? 

REFİK ŞEVKET BEY <Saruhan) — Efendim, 
yafarz bir şey arz edeceğim1: Şimdiye kadar mem
nu otmayan bir fiilîden dolayı sermayesini düzmüş 
olanların, vehleten sermayesini müsadere etmenin 
caiz olmayacağına dair Ali Şülkirü Beyin beyanatı 
doğrudur. 'Ancak afâlt ve edevatın her halde başka 
sanatlarda da istimali limk&ni vardır ibMhassa incik
lerin; bunların bedeli mislinin canibi HüHilmetlten 
verilmeai lâzımdır. Çünkü bir ay zarfında iböyie bir 
alât ve edevat ne ihraç olunaibilir ne de satılabilir. 

MUSTAFA (HBV (Tokat) — Hayır, hayır... Ol
maz... 

REİS — Efendim, söz İsteyen var mı? Dördüncü 
madde hakkında... 

İ9MML SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, el-
yevm memBe'ketOe mevcut içkilerin yekûnu ve bedeli 
batöğİ çok ydfcSBÎkJtir. Bunların birdenbire (imhası her 
halde senveti umumiyeden pek büyük bir zarara kat
lanmak demektir. Onun ııçin bendeniz bir teklifte bu-
lunmaJk bitiyorum); Mevcut 'İdld'ler harice 'ihraç olun
sun, bu hususta AH Şükrü 'Beyin teöifî 'daha mükem
mel,. Fakat memaüki ecnelbiyeye ihraç müddeti olan 
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bir ay gayri kâfidir, Muamelâtı tüccariyeye vâkıf 
olanlar pek aüâ biterler fc(i ıbu günkü vesait içinde 
fbir ay pek azdır, haltta reiıçftur. Tacir elindeki müskirattı 
İhraç edecek 'bunun İçin İde hariçle muhaberede bu
lunacak... Bumun için aylara 'ihtiyaç vardır. Aksi hal
de eldeM mevcut malı «Ikkasını on paraya defetmiş, 
sakağa dlöktnüş oluruz. Hıefe şu bağ bozumu sırasın
da; ibundan en ziyalde müsfıitnanilar mutazarrır ola-
caJdtır. Bir teklrfinı var, Ibegeomezsenifc kabul etme-
ykı o folaşjka... (Gtiriifîiiler) sîz susuncaya kadar <ben 
<te Söylemeyeceğim {devam, kfcvam sesleri) tekrar söy
lüyorum. Muamelâtı tfoarîyeye -vâkıf olan pekâlâ 43-
Iktter, bir ay aadfcr. Bendeniz Ibunun dört aya iblâ
ğını Wkfif ediyorum. Dört ay pek çok zaman değîl-
diir, Düyunu unTutmiyettİn tesMatı mukemmeftiir. 
Onun valsıtasiyte her şevi 'kontrol «ctefottirainiz. 'Bir 
birilik büe çaldırmazsınız, korkmayın!... 

OPERATÖR EM'iN DEY (Bursa) — Efendim. 
beaderiiziıı söyleyeceğimi Rafit Şevket Bey söyledi
ler. Yalnız 'hukuku tasarruUiyeye riayet edSlmesini, 
hinterce lira «arredilerek meydlana gelen fabrikala
rın imha edutrnemesini rica ederim. 

(HAiSAlN BAİSRlt BEY (Karesi) — Bu kanunun 
kalbulfyie, serveti umumRyeye hailel geleceğinden bah
sedildi. Vakıa bir kemi vatoandaşlanmii 'bu madde
nin taMfbSctrtdaTi dolayı na'kırkaiten mutazarrır olacak
lardır. Fakat rica ederim, senelerdenlberi süttük gibi 
emditterîne mukabil onların imalâthaneleri seddedil* 
sin. Bu zarar hiçtir. Bizim şimdiye kadar maruz (kal
dığımız hayatî, malî, iktisadi 'bîr çok zararlara göre 
(buraların meyhanelerinin kapanması, eğer bîr zarar-
sa rica edenim, bu kadar zararı düşünmeyelim... (Bu
na 'karar verdik sesleri) AgikıüStufler...) 

TABStN BEY (lAydm) — Efendim, Düyunu 
umumiye <vs rüsumat idareleri ruhsatsız imbik isti-
maliyle tmilskira* imal erdenlerin alât ve edevatını 
müsadere eder. Rüsumat dairötermden eşyayı kaçı
ranların sandalları ve bu gîbıi vesaitâ de müsadere 
«der. Binaenaleyh bir mendeketten ddğer'memlekete 
müskirat naMeden arabacıların da vesaitini müsade
re ettnek lâzımdır. 'Bunu tefcMf ederim, (Muvafık ses
leri) (gürültüler...) 

ÂLİ ŞÜKRÜ BEY ((Trabzon) — Efendim, ben
denizin te&tjfhndeki bir ay müddetin temdidi talep 
olunuyor. Bendemzce bir ay, sahÜİ için kâfidir. DaM 
İçin hakikatten, «vesaiti naMyenm bu günkü sekM 
nazarı itibara alınırsa, bir ay gayri kâfidir. Bina
enaleyh arzu edffirae dahil İçin iki üç ay temdit edil
sin... Sahilden maksat, ÜitoardaiKta bulunan kasaba-
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im... Samsun, Trabzon vesaire gibi... Yalnız isterse
niz vasaft oîmak üzere, dahil ve hariç için iki ay ka> 
'bul edeSm. (Müzakere kâifu sesleri), 

RJBİS — Efendim, dördüncü maddenin müzake
resini kM görenler el kaldırsın. Kâfi görüldü efen
dim. 

Dördüncü maddenin tadili hakkmd'a bir taKum 
tektirler var, okunacak, ddoteyeHAn. 

IRÜyaseti OefiJeye 
M ncü maddenin sekfl Mde kabuönü teklif ede

rim., 
Madde 4. — Bu kanunun tasdik ve neşriyle be

raber içki İmaline mahsus bildürme adat ve edevat 
müsadere edilir. Mevcut içkSfer derhal temhir edilir 
ve ikJt ay zarfında memaifcii eonebiyeye ihracına mü
saade öhmur. tki ay hitamında mevcut müskirat im
ha olunur. 

Tralbzon 
Aü Şükrü 

Riyaseti Celiteyö 
gedenler) keKmesinden Sonra bir <(den) Hâvesi 

(Mehdinde 'baki kalacak oian) f&rasınm tayyı ve son 
ifrkrada muharrer (müsadere) keiimesİnfin kaldırıla
rak yerine (imha) kelimesinin konulmasını teklif ede
rim. 

iSaruthan 
Riefik Şevket 

Riyaseti Cetüeye 
Dördüncü maddenin bertveşhi âti tadiüini teklif 

edeftirm 
. . . . . . «dört ay zarfında memaliki ecnebiyeye ih

racata müsaade OKınur.... % 
Burdur 

İsmail Suphi 

Riyaseti1 Geliteye 
Berveçhi âli maJddenin SÜâıvcsdni rica ederim. 
'(Amillerle listimal ithal ve fifroht edenlerin fiilleri 

tekerrür ettiğinde cezaları bir misli ta'zif ve âmillerin 
müskirat imal eDtMeri alât ve edevat, âleti cürüm 
oteak müsadere edilir) yokunda dördüncü madde 
olarak bîr maddenin başkaca kabulünü arz ve tek
lif öderim. 

•Mgtfe 
Mustafa Hlmİ 

REİS — Birer birer reye kbyuyorum... 
{Seriye encümenm-İn ffiöklifi •o'kunsun sesleri), 
JCÂTtP — Serîye encümeni teklifi: 
{Makide 4. — iMKUkdrat âmilleri yakaiianüıkları za

man müskiratta istimal dtUderi alit ve edevat afeti 
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jürüm olarak müsadere ve mevaddı [miskine İmha 
ve bir aydan altı aya kadar hapsolunurlar. 

RlEfS — Takrirleri Köye koyuyorum. 
AtLt ŞÜKRÜ BEY ıfTTabaon) — Efendim, mü

saade Ibuyuruhır mu? Nofctai nazarları telif 'için! Ben-
dterite bir ay demiştim. Bâr dyı İki aya çıkaralım, 

((Ali Şükrü -Beyin tafcriri töfcrar okundu) 
ÎREİİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Dör

düncü maldde olarak ekseriyetle kabul olundu). 
İREİS — Efendim, beşind maddeye geçiyoruz... 
KATİP FEYYAZ BEY — Efendim, beşinci mad

deden evvel, bazı (teklifler var, oıtlan okuyacağız... 
lAIJt ŞÜKRÜ (BEY (Trabaon) — Efendim, ka

nunun beşinci altmcı maddeleri her kanunda bulun
ması Uzum gelen nradktelterdiir; teamül iktizasından 
olan nratddeferdSr. -Binaenateyh şîmdi ilâve olunacak 
•maddelerin müzakeresine geçüsm... 

Riyaseti CeKfeye 
Merii müskirat kanununa berveçhi zir mevaddın 

dlâlvesini teklif ederim'. 
8 EylÜİ 133(3 

'Bursa 
Emin 

{Madde — Sanayide kuManflacak İner Oüriü İspir
tolar hini imal veya imrarmdan telvin ve tağşiş olu
nur. r 

(Madde — Tababette kuîtatuftaeak her nevi ispir-
ItotİLi ırtevat 'ihtiyaç nispetinde Sfhlhİye Vekâletince 
eczaîtartetere mevzi ve sarfiyatı HdoatrdTe -tâbi tutulur. 

IMadlde — Tababette istimal 'Olunacak: ispirtolu 
mevaddtn suretti iBtfmali ve «amfi hakkında Sıhhiye 
Vekâletince 'bir taürnatnaıme kalöme alınacaktır. 

Rayaseti OeJilfeye 
Merii müskirat kanununa beşinci madde olarak 

âtideki maddenin fcalbuîünü teklif ederim. 
'Kastamonu Mebusu 

ıSuat 

[Madde 5. — 'Müstahzarat ve imalâtı tıbbiyede 
istimal editmıek üzere her eozahanede on kiloya 'ka
dar 'ispirto bulundurulabilir. 

ıRfEjt'S — Şu İki takriri beşinci madde olmak üze
re teklif ediyorlar. Bunun için söz isteyen var mı? 

OPERATÖR EMfiN BEY (Bursa) — Efendim, 
Alli Şükrü 'Beyin bu te'ktffi encümene gelldiği zaman 
'bu seldi alacağını bilmiyorduk, onun için tababette 
kullanılacak ispirtolar hakkında hiç 'bir kayıt konul
mamıştı. Tababette kullanılacak ispirtonun mikta
rı pek çoktur, eczacılığın nesfı ispirtoyo arzı ihti

yaç eder. Bütün hulâsa ir, hemen pek çok ilâçlar 
ispirto ile yapılır. Meselâ tababette ne rakıdan, 
ne feonyalkftan, ne şampanyadan, ne şaraptan vaz 
•geçemeyiz. Onun için tabaJböfte kullanılacak ispirto-
lar hakkında şuraya bir madde ilâvesi lâzımdır. Ta
babette kullanılacak İspirtolar ya imal ettirilir veya 
bariçten mühürlü şişeler dahilinde gelir ve Sıhhiye 
vekâleti onu daima kontrol altında bulundurur. Bil
farz bir eczananeye beş kilo ispirto verir. Vekâlet 
eczacıdan o beş kilonun sureti sarfını sorar ve yeni
den ispirto alabilmesi için kontrolde hesabının doğru 
olmasına dikkat eder. Eğer yolunda sarfoJunrhuş ise 
yeniden ispirtolu mevat verebilir. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, taba
bette, sanayide pek çok ispirto İstimal olunduğunu 
Em'in Bey söylediler. Bilhassa eczahaneterde, meselâ 
bir tentürdiyut, bir pansuman yapmak için eczanede 
ispirto bulunmasın, bu kabil değildir. Eczanede su
reti kafiyede ispirto bulunmaması bu imkânsızdır, 
Onun için eczahanede on kilo kadar bulunabilmesini 
tasvip etmenizi rica ederim. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Doktorlar ve mütehas
sıslar lüzum gösteriyorlar, o halde neden itiraz edi
yorsunuz? 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, ma
lûmu âliniz dünyada her şeyde az çok bir birine 
irtibat vardır. Bu kanundan bizim istihtaf ettiğimiz 
gaye, içkileri, müskiratı menetmektir. İspirtoları 
men değildir. Fakat bu kanun ispirto kanunu değil
dir ki, ispirto ne veçhile istihsal edilir ve ne veçhiyle 
tevzi edilir, buraya böyle bir kayıt koyalım. Ona 
ayrıca düşünülerek karar verilir. Şimdi hakikaten 
burada düşünülecek bir mesele var, biz bu içkilerle 
beraber ispirtoları da imha ve müsadere edecek mi
yiz? Eğer biz bunları da yapacak olursak, doktor 
arkadaşlarımızın dediği gibi, doktorluğun, tıbbın bir 
kısmını muattal bırakacağız, yanlış anlaşılmasın. Bi
zim müsadere ,ve İmha edeceğimiz; rakı, şarap ve sair 
müskirattır, ispirtoyu temhir edecekler; o, sahibinin 
malıdır. Arkadaşların verdiği takrir mucfoince bu 
Srtıhiye vekâleti yahut Maliye vekâleti tarafından 
muayyen bir miktarda olmak üzere eczahanelere 
verilecek ve tabii o nezaretin şubeİ aidesi ispirtoların 
bu şekilde kullanılıp kullanılmadığını tetkik edecek, 
sonra bu kanun tatbik olunacak ve memleketimizde 
neşredilecek ve kontrol altında, yani müskirat yapıl-
mıyacak surette ispirtoyu kullandıracağız. Fazla varsa 
ihraç edeceğiz. Memlekete servet getireceğiz. Bunun 
İçin arkadaşlarımın vermiş oldukları takrirlerden ikisi 
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de tıp noktai rtazanridan lâzımdır. Bunları eğer 
muvafık görürseniz arkadaşlarımıza ikisini de vere
lim, tevhit etsinler, deminki arzettigirrt şekilde bir 
maddei kanuniye kaleme alsınlar. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Müsaade buyurun, 
müskiratın aiât ve edevatı müsadere edilince ispir
to nerede imal edilecek? İspirto da o alât ve edevat 
ile İmal edilir. Hem ispirtonun mubayaasına lüzum 
gösteriyoruz. Şu halde Avrupa'dan mubayaasına yine 
ihtiyaç görülecek. Yoksa alât ve edevatı müsadere 
ettiğimiz zaman ispirtoyu nerede imal edecekler? 

OPERATÖR EMİN BEY {Bursa) ~ Sıhhiye 
vekâleti kendi kontrolü altında bir ispirto fabrikası 
açılmasına müsaade eder, burada ispirto İstihsal 
olunur. Hem harice ihraç olunur, hem de lüzumu 
kadarını dahile tevzi edebilir. Mesele bundan ibaret
tir. Çün'kü burada diyoruzki: ispirtonun sureti imal 
ve istihlâki hakkuVda Sıhhiye vekâleti ayrıca bir tali
mat yapacaktır. Bu talimata fabrikalar vesaire gire
bilir. Bunda çekinecek hiç bir nokta yoktur. . 

REİS — £fendim, mesele şimdi kem alile ta
vazzuh etti. Eğer bu takrirler nazarı itibara alını
yorsa ellerinizi kaldırın. Kabul edildi efendim, bir 
teklif daha var, bunu da dinleyelim. 

Menteşe mebusu Doktor Rüştü Beyin teklifi 
okundu. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meni müskirata dair mevaddı kanuniyeye ber-

vechî âti bir maddenin İlâvesini rica ve teklif eyle
rim. 

MADDE — Merasim ve itikadatı diniyeleri muk-
tazasınca müskirat istimali mecburiyetinde kalanlar 
işbu kanun ahkâmından müstesnadır. 

'Menteşe 
Dr. Tevfik Rüştü 

(Red, red sesleri). 

MÜFİT EPENDÎ (Kırşehir) — Tevfik Rüştü 
Bey demin bağırdı çağırdı da reddolundu. 

Dr. TEVFtK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efen
dim, bu maddeyi tekliften maksadım, bir defa, 
âlemi islimin senelerden beri kabul ettiği bir pren
sip vardır ki hürriyeti mezafriptir. İslâm bunu daima 
ağuşunda muhafaza etmiş ve tanınmıştır. (Gürültü
ler) Müsaade edin. Sonra islimin bu gün mazlum 
bulunduğu şu dakikalarda ve mukadderatının mevzu-
bahs olduğu sıralarda bizim en çok istinat edeceğimiz 
esasettan biri de hürriyettir. Onu kendi elimizle 
darbeleyemeyiz. Binaenaleyh başka dinlere hürmet
kar olan bu ailei islâmiye ve onu ' temsil eden bu 
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Meclis bunu kabule mecburdur. Ta ki idaresine me
mur olduğumuz bu ailei islâmiyenİn yirmi otuz mis
lini maatteessüf daha bir zaman için kendi istilâları 
altında tutan memleketlerde hürriyet esasını ileri sü
rerek hukukumuzun muhafazası esasını reddetmiye-
lim. 

MÜFİT EFENDİ — Esasen bu tekhf reddolun-
du< 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon)— Bendeniz Tev
fik Rüştü Bey biraderimizin teklifine esas İtibariyle 
-iştirak ediyorum. (Gürültüler). Müsaade edin. Me
rasim esnasında, yalnız merasim esnasında nazarı İtî-
bare alınır. Senede bir defa merasim yapılırken güya 
Hazreti Isanın kanı içilirmiş diye şarap içerlermiş. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Yok canım hurafe. 
ALI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bizce hurafe, 

onlarca değil, Hakikaten böyle bir şey yaparlar. 
Fakat Tevfik Rüştü Beyin teklif ettiği şekilde de
ğil, yani bunlar bu kanunun ahkâmından müstes
nadır şeklinde değil. Yalnız biz oraya bir kayıt ko
yalım ki, dini merasim esnasında bu şekilde... (Ol
maz olmaz... (Gürültüler...). 

SAĞDAN BÎR SES — O zaman islâmlar da 
içer. 

REİS — Efendim, dinleyelim... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Beyefendiler, 
bu gün Avrupalıların bin türlü tevil altında sakla
mak istedikleri fakat muvaffak olamadıkları bir haki
kat vardır ki: Dünyada mevcut edyan erbabı ara
sında hürriyeti diniyeye islâmlar kadar riayet eden 
hiç bir millet yoktur. 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Riayet etti 
de ne istifade etti? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, is
tifade meselesi mevzübahs değil. Fakat bu da islâm-
lara bu itibarla bir şereftir. Bizim için bu şerefi ufak 
bir mesele itibariyle ihlâl etmek bendem'zce caiz 
değildir ve bu da, istenilen de büyük bir şey de
ğildir. Merasimi diniyeleri esnasında içki içmeğe 
müsaade etmelidir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Demin onlar iç
mez diyen siz idiniz. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Hocam rica ede
rim. Meseleyi iyi düşününüz. Amerika protestan-
dır. Fakat bunu yapan katoliklerdir. Bu itibarla 
biz vezaili diniyeleri esnasında içki kullanmak mec
buriyeti diniyesinde bulunanlar kullanabilirler deriz. 
Fakat bu kanunun ahkamından müstesnadır diye
meyiz, o vakit onkr meyhane acar, rakı 'da yaparlar. 
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Merasimi diniye esnasında içki kullanılabileceğine 
dair bir tadil yapabiliriz. 

(Olamaz sesleri). 
RASİH EFENDİ (Antalya) — Merasirrti dinİye-

ye kalacak olursa arkadaşlar, şimdiye kadar müslü-
manlar ne yahudilerin sinagonlanna tecavüz etmiş
ler, ne katolîklerin manastırlarına girmişler ve ne de 
ibadetleri esnasında, ne yapıyorlar diye tarassudatta 
bulunmuşlardır. 

Bu kanunu neşrettikten sonra biz bu kiliseleri, 
Binagoları, manastırları tarassut altında bulundurmıya-
cağız. Oraida ne yapıyorlar diye tarassudatta bulu-
namıyacağız. Onlar merasimleri esnasında kullanır
lar, istimal ederler, kanun meskût geçmelidir. Ka
nuna böyle sarahat koyacak olursak Şimdiye kadar 
her türlü şeyin membaı, ocağı olan kiliseler mey
hane olacak ve sizi zehirleyecekler. (Alkışlar). 

Efendiler, Kuranda bir ayet var. (Femestekamû 
ilâh...) Evet bunları ztmidir, onlar bizim tebaamız-
dır, fakat o zimiliği, o tabiiyeti ihlâl etmedikleri 
müddet.,. Bu gün siyasi bir fikirle ortaya çıkıp bize 
meydan okuyanlar, o programlarından vazgeçerler, 
gelin biz sizinle yaşayacağız, şimdi peşiman olduk 
derler ve bizimle yine bir millet olarak, yanı bir ara
zide yaşayan İnsanlar, vatandaşlar meyanında yaşa
mak isterlerse o zaman biz de o mütekabil hukuku 
düşünebiliriz, bu gün her şeyimize hakaret eden, Hü
kümetimizi Hükümet telakki etmeyen adamların hu
kuku müte'kabilesi düşünülemez arkadaşlar. 

HAŞtM BEY (Çorum) — Evvelce bir teklifim 
vardı. Bendenizin... ve o teklifin 9 maddeyi ihtiva 
eden esbabı mucibesinde demiştim ki, müslimler 
hakkında bu gibi memnuat icra edilsin, fakat, gayri 
müslİmlere İcra. edilmesin demiştim. Şimdi Tevfik 
Rüştü Bey biraderimiz tarafından verilen takrir... 
Çünkü ayni mesele hakkında, reddediliniz olan bir 
kanunu yeniden münakaşa etmeği muvafık bulmam. 

HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Efendim, Ra-
sih Efendi biraderimizin söyledikleri yanlıştır. Onlar 
bunları kiliselerinde değil, bunu senede bir defa ken
di evlerinde içiyorlar. Yani dinleri iktizası (Gürül
tüler)... Sonra defin merasiminde istimal ediyorlar. 
Yahudiler düğünlerinde, çocuklarım sünnet ettikleri 
zaman istimal ediyorlar, nikâhlarında istimal ediyor
lar. Şimdi bunda Tevfik Rüştü Beyin buyurduğu gibi, 
bu gün bu kanunu bu şekilde kabul ettiğimiz tak
dirde büyük bir mahzur vardır. Bu gün tahti işgal
de bulunan memleketlerimizde belki islâmlara bil
mukabele daha fena şeyler yapmak ihtimalleri var

dır. İntimalki, ibadethanelerine girmekten de men-
ederler. Böyle hissiyata kapıkmyalım... 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir van 

Riyaseti CeKleye 
Müzakerenin kjfayetiyle maddelere geçilmesini 

teklif ederim. 
Karesi 

Hasan Basri 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efendim, 
Rasih -Efendi Hazretleri buyurdular ki: tebaamızda 
bulunan gayri müslimler bize sadakat ibraz etselerdi.. 
Halbuki, islâmm ananesinde, ta Hazreti Peygamber
den başlayarak, bu güne kadar devam eden hür
met ve hürriyet ve riayeti edyan şunun ve bununla 
mukayyet değildir. (Geçti sesleri). 

RASİH EFENDİ (Antalya) — itaatle mukay-
yeddir. 

Dr. TEVFtK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Isla-
mın ulviyeti âlicenabanesi o kadar büyüktür ki, ga
lip geldiği yerlerde kendi adaletini, kendi hürmeti 
hürriyetini her yerde göstermiştir. Rica ederim. Dini 
mucibimin hürriyete olan hürmetine iftira etmeyelim. 
O, şart ile, kayrt ile mukayyet değildir. Ayni za
manda düşünelim ki; bu gün yer yüzünde bütün 
ailei İslâmın mukadderatı mevzubahs oluyor. O 
mukadderat ancak insaniyete ve hürriyete hürmetle te
min edilecektir. O silâhı kendi elimizle kırmayalım, 
beş dakikalık hissiyatımıza mağlup olmayalım, dü
şünelim, binlerce islam düşman İstilâsı altındadır ve 
düşünelim, ki bugün İcrayı ahkâm ve Hükümet ettiği
miz memleketin müdafaası için hürriyeti esas ittihaz 
ediyoruz. Rica ederim, dört beş kişinin istisna veya 
tecziyesi İçin koca bir esası yıkmayalım. Senelerden-
beri, İslâm halifelerinin kabul ettiği ve alenen ilân 
ettiği bir esası ihlâl etmeyelim. Hiçbir vakit tasavvur 
etmiyorum ki, hiç kimse, en makbul fetavayi islâmi-
yeye istinadene beyanatı resmiyede bulunan zevattan, 
makamı hilâfetten daha ziyade İddiada bulunsun rica 
ederim, bunları unutmayalım. 

REtS — Müzakerenin kifayetine dair takrir var. 
(Karesi Mebusu Basri Beyin takriri okundu) : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Tevfik Rüştü Beyin takririnin reddini talep ede

rim, 
Karesi 

HJ Basri 
(Müzakere kâfi görüldü) 
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REİS — Şimdi Tevfik Rüştü Beyin teklifini reye 
koyuyorum. Kabul edildiği takdirde altıncı madde ola
rak kabul edilecek. (Ret, ret sesleri) 

Sıhhiyeye dair olan beşinci madde, makamında ka
bul olundu. Bu, altıncı olarak kabul edilmeyecekse 
reddedeniniz. Niçin gürültü ediyorsunuz? 

(Tevfik Rüştü Beyin takriri tekrar okundu) : 
HAŞtM BEY (Çorum) — Eğer mevzubahis ola

caksa bendenizin de bu bapta takririm var. O da okun* 
sun, aynı mesele hakkındadır. 

REİS — Şimdi şu takriri yani şunu altıncı mad
de olmak üzere nazarı itibare alanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. (Ret sesleri) 

MÜFtT EFENDİ (Kırşehir) — Aksini reye koyu
nuz Reis Bey. 

REİS — Şüphe hâsıl oldu. Aksini reye koyuyorum. 
Efendim, ekseriyet bu tarafta, teklif reddolundu. 

Efendim, dinleyiniz. Sıhhiye hakkında nazarı iti
bare aldığımız iki takrir rüfeka tarafından mezco-
lundu, geldi. Beşinci madde olarak okuyacağız, din
leyiniz : 

MADDE 5. — Tababette kullanılacak her nevi is
pirtolu mevat İhtiyaç nispetinde Sıhhiye Vekâletince 
eczanelere tevzi ve sarfiyatı kontrole tabi tutulur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Kabul olundu) 

MADDE 6. — Tababette istimal olunacak ispir
tolu mevaddın sureti istimali ve sarfı hakkında Sıhhi
ye Vekâletince bir talimatname kaleme alınacaktır. 

(Kabul olundu) 
REİS — Dinleyelim... Niğde Mebusu Mustafa 

Efendinin teklifi var. 

Riyaseti Celileye 
Meni Müskirat 'Kanunu hakkında müstaceliyet 

kararı verilmesini teklif ederiz. 
13 Eylül 1336 

Niğde Karesi 
Mastafa Hilmi H. Basri 

Siirt Kırşehir 
Mustafa Sabrı Mttfİt 

Muş 
Osman 

REİS — Bu takriri kabul ediyor musunuz? Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin teklifi var. 

Riyaseti Celileye 
Atideki maddenin bir nıaddei münferide olarak 

kabulünü teklif ederim : 

— İ5I 

MADDE — Hafi surette müskirat imal, ithal ve 
füruht edenleri belediye heyetleri ile heyeti ihtiyari
ye ve memurini sıhhiye tahkik ve ihbara mecburdur. 
Bu ihbar keyfiyeti her fert için de bîr mecburiyeti 
vataniye ve insaniyedir. îhbaratta bulunanlara ihba-
ratı tahakkuk ederse alınacak cezayı naktinin nısfı 
mükâfat olarak ita edilir. 

Trabzon 
Ali Şükrü 

(Ret, ret sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY ^Trabzon) — Şimdi efendim 
kanunun kabiliyeti tatbikiyesi... (Ayak patırdıları)... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ağır bir lâf 
söylerim, tepinmek İnsanlığın şanından değildir. Her
kesin haysiyetine tecavüz olmaz. Daha lâf söyleme
dim. Fena söyledimse aşağı inerim. Bu teklifi yapıyo
rum ve bunun için de evvelce beyanatta bulundu
ğum gibi, milletin heyeti umumiyesİ bu kanunun tat-
bikına çalışacaktır demiştim. Buna bir şekli mahsus 
vermek lâzımdır. Belediye heyeti, heyeti ihtiyariye mil' 
letin işini görmeye mecburdur. Her türlü kanunu tat
bik ettirmek için icabında onlara müracaat ediyorsu
nuz. Bu kanunu neşrettiğimiz zaman diyeceğiz ki; şöy
le bir kanun neşredilmiştir, içki imal edenlere ve it
hal edenlere takayyüt etmek mecburiyetindesiniz. Son
ra milleti böyle şeylerden kurtarmak herkese borçtur. 
Bundan başka her fert için milleti bu belâden kurtar
mak bir farizai vataniye ve diniyedir. Hattâ bu iti
barla bu, hafiyelik değildir. Her fert gördüğünü ihbar 
edecektir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Kuvvei teyidiyesi olmadıkça... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Fakat ihban 
İcbar edemezsiniz. Kuvvei teyidiyesi, beher okka için* 
yukarıda kabul ettiğiniz maddede bir ceza alıyorsu
nuz, o cezanın nısfını ihbar edene vermektir. Biliyor
sunuz ki Düyunu Umumiyede bu hususta vesair hu-
susatta bir çok fenalığın Önü alınıyor. Rejide de var. 
Bu itibarla lâzımdır ve bir çok adam görür, haber 
verir ve bu tahakkuk ettiği takdirde yani cezayı nak-
tisi alındığı zaman nısfı ona verilir. Zannederim ki 
yüzde otuz, kanunun tatbiki liçin bîr vesile ve seva-
ik olur. Kabulünü rica ederim efendim. Ağnam resmi 
de böyledir. Yeni bir şey değildir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bunlar kanunun 
menine gidecek esbaptan değildir. Rejinin ve Düyu
nu Umumİyenin menafü İçin yaptığı şeylerdir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Ağnam resmi de 
böyledir. 
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MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Zabıtanın bu gi
bi cürümde taharri için usul ve talimatı var, bunun 
menine giremez. 

REİS — Şimdi şu takriri altıncı madde olarak ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Yozgat Mebusu. Süleyman Sırrı Beyin takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Encümenlerden teklif edilen eşkâli kanuniyeden 
herhangisi kabul edilirse edilsin müskiratın meni imal 
ve istimali hakkındaki levayihi kanuniyeye berveçhi 
âti İki maddenin İlâvesini teklif ederim. 

14 Eylül 1336 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

MADDE — Müskiratın meni imal ve istimali cür-
münden maznun olarak derdest edilen eşhasın istin
tak ve muhakemeleri mevkufen İcra edilir. 

MADDE — Müskirat imal ve istimal eden şahıs 
memurinden olursa birinci defasında altı ay memu
riyetten mahrum, tekerrürü halinde hizmeti Devlette 
istihdam edilmemek üzere sureti katiyede tardedilir. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Reddo-
lundu. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanuna zirdekİ üç maddenin dahi ilâvesini 

teklif eylerim. 

MADDE 6. — Kanunu cezanın işbu kanuna mu
halif olan maddeleri ahkâmı mülgadır. 

MADDE 7. — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8, — işbu kanun hükmünün icrasına 
Adliye ve Dahiliye vekâletleri memurdur. 

Kırşehir 
Müfit 

REİS — Efendhn şu takriri bir madde olmak 
üzere nazarı it ibare alanlar ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

MUSTAFA EFENDİ (Siirt) — Reis Bey tabia-
tiyle mülga olacak. 

REİS — Efendim şimdi maddei kanuniyeye gel
dik. 

MADDE 7. — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 
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Riyaseti Celileye 
Isbu kanunun icrasında tesamüh ve lâkaydisi gö

rülen memurini idariye ve zabıta memuriyetlerinden 
tardolunur suretinde bir maddenin ilâvesini teklif ede
rim. 

Aydın Mebusu 
Tahsin 

(Ret, ret sesleri) 

REİS — Efendim takriri kabul eedenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(7 nci madde tekrar okundu) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edildi. 
MADDE 8. — Bu kanunun icrayı ahkâmına bilu

mum zabıtai mülkiye ve adliye ve mehafcimi nizamiye 
memurdur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim bu hu
susta tadil teklifleri var. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Dahiliye, 
Sıhhiye ve Adliye vekaletleri memurdur. (Doğru ses
leri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim yanlış 
oluyor. Ayıptır. Bunlar memur değiL memurdurlar. 

MADDE 8. — Bu kanunun icrayı ahkâmına Dahi
liye, Adliye ve Sıhhiye vekilleri memurdur. (Kabul 
sesleri) 

REİS — Kabul edildi efendim. 
HAYDAR BEY (Kütahya) — Asıl kanunu tat-

bika Umuru Seriye, Mehakimi Seriye memurdur. 
REİS — Müsaade buyurun, kanunun müzakere

si müstaceliyet karariyledir. Maddelerin müzakeresi 
bitti. Şimdi heyeti umumi yesin i reye koyuyorum, (Gü
rültüler), (Tayini esami ile sesleri) 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Tayini esami iste
mez. Heyeti umumiyesini reye koyun, sarahat var 
esasen... 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Mademki kanun 
yapılıyor, tayini esami lâzımdır. 

HAYDAR BEY (Kütahya) — Herhalde tayini 
esami lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim Ni-
zamnamei Dahilî sarihtir. Bütçeden para eksiliyor. 
Tayini esami pek tabiidir. (Gürültüler) 

REtS — Oradan bağırıyorsunuz, buradan bağırı
yorsunuz. Anlayamıyorum. 

ıfErtbuğrul Mebusu Halil Beym takriri okuadu) : 

ıR'iyıaıseti GeSitefye 
Mıüsk'i'rat imaJine mahsus otom aJâıt ve edevattım 

aapt ve müsadere edilmesi madden mahsusuna tevfİ-
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kan kabul ed&ms. ise de bu gSbfi afâıtm gütyağı tak-
ıtirritıe mahsus mhiktore teşmil edilnKmesinm zaçla 
geçMSmesM rica edenim. 

Eütuj&md 
ıHaffil 

Büyük Mlölet McdfisS Riyaseti Odlilteine 
' Meni müskiratta dsiir kamunun heyeti umunüyesd-

flin teıymİ esami Be reye vazm teklif ederiz, 
Muğja 

Tevfifc Rüştü 
TirtniB 

« a U ÖwahSm 
Eraunan 

Durak 
•Samuhao 

,MnBtafaNeoatıi 
İzmir 

/Matamut Esat 
Boîu , 

TuoaHı Hilmi 
Bayata* 

!Dr, 'Refik 
Eskişehir 
/Erzurum 

(Necati 

izmit 
Hamdi 
Çoıubı 

Fuat 
izmir 

Yunus Nıadi 
ıBrzurum 

SaJSh 
(Antalya 
Mustafa 

Oabdâborefcet 
ilbsafi 

Ergani 
Hakkı 

Kastamonu 
»üstü 

/{Gürüftüter, red red sestoni). 

IMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Ott beş imza yok» 
sa olmaz. 

H A Y D A R BEY (Kıiitahya) — Tayini esami tak
riri reye konmafc, 

(REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Düşünme
ye ne lüzum var efendim? 

;RJ^—Müsaade buyurun efendim... 

Saiflı Ef. (Snıtt), Hacı TahSr Ef. (Kângırt), Hacı 
Mustafa Ef. (Ankara), Ahmet Ef. (Aydın), TaiıBünı 
fi. (Aydm), (Cevdet B. (Kmsehir), Mustafa UMtm Ef. 
(NİJde) Ömer LÛtfi B. (Saruhan), Şeyh Fevai Ef. 
(Eraiacaıı), Süleyman Svn B. (Yozgat), Feyyaz ABİ 
B. (Yozgat), Mahmut Sa* B. (Muş), Halil tbiahtal 
B. (Atttalya), Dr. Suat B. (Kasltamomı), Yusuf İzzet 

Paşa (Botu), Rasttı Ef. (Antalya), Operatör Emin B. 
(Bursa), Necmettin B. (Siirt), AU Rıza Ef. (Amasya), 
Aüf Ef. (Ankara), Mehmet Nâdir B. (İsparta), Hacı 
Süleyman Ef. (İzmir), AK Şükırü B. (Trabzon), Meto
dun B. (KarahİsaMşaıkS), Ömer Lütfü B. <EKamatösa» 
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İSMAİL SUPH't BEY (Bundur) — Bizim büyük 
hakkaıuzdu bu. 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Tagıfoıİ ttamti ofr. 
massa Meclisten çıkanz. 

REtS — Efendiler, takdir on attı jmm itedir. Tb-
ykıi esami lâzım geliyor. Söyle bir takriri tayini esa
mi ite reye koymak n&zamnaımea daMî ÜotSzaKindan-
dır. Binaenaleyh tayini esami yapacağız., 

((Bravo sesleri). 
MÜFttT EFENDİ (Kınfehâr) — İstedikte bir za

man venmedüer. 
tRptS — Tayinli esami Se araya vazedildi. 
((Kabul edenlerle etoneyenlıeıtin esatnM ayraca o k w 

«m sesleri). 
REİS — Tayini esami de zapta geçer, zabtitaı 

(okunur. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüsene) — Zafeftta 

hepsi okunur ned veya kabul edenler atAaşUkr. 
TEVFİK EFENDİ (Kâogm) — Şimdiye kakfut 

mSyonlittk bütçeferi müzakere ettfik. Taydnd esami iki 
tüye koymadık. Rica ederim, daha ziyade befc$dtm»-> 
iden karan tefinim edimiz. 

REİS — Efendim, ârayt «ebüâ «duyurum. Y<dbrn% 
hir kabul, yetmiş bîr red, üç mustenküftir. Binaen-
aleyh reyi alenî ile âna 'istihsal edBtfiginden ve Riiya-
«setin reyi kabul dihetiade olduğuna binaen Nfaamna»-
imeî dahili mucibince kanun kabul «diltrrüşttfr. <İAI-
kışJar). 

<Miüstenk!jf t» kadar, yok mu? Sesleri). 
HÜSREV BEY (Tralbzon) — Kab%e*İ tatbiki 

ye ve teykJİyaîi olmadığından müstenkifim. Ne be
yaz ne kırmızı, bir şey atmadım. 

IRIEÎS — Efendim, MedÜSi perşembe günü saat 
yedide açütmak üzene «attÜ ediyorum, 

İSaai 6\30 muradı» cebeye afhatyat ratidi). 

(nsahip), AbduÖafa Ef. (İzmit), Şafcir B. (Ankara), 
Esat B. (Lazistan), Ziya B. (Blöfe), ZefeâJi B. (Adana)!, 
Hamdi Ef. (Genç), Basra B. (Karesi), Naci fi, (EK-
ziz), Haa Hayali B. (Ürfa), Mtet B. (Mardin), Alim 
Ef. (Kayseri), Vehbi Ef. (Konya), Abdullah Et (Sİ* 
nop), Şükrü B. (Canik), Ziya B. (Kângın), HarrıdUt-
lah Supbi B. (Antalya), Tahir B. (İzmît), Vefat* B. 
(Bitlis), Necip B. (Ertugrul), Rrnıai Ef. CKayserî), Ali 
Sunun' Ef. (Karahfcanşarkd), Bekir B. (KirşeMr), 
AbdüUgamİ B. (Siverek), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta), Ömer Mttortaz B. (Ankara), Mustafa Sabiti Ef. 
(Sürt), Feyzi B. (Elâziz), Osman Kadri B. <W*XÎ% 

Meni Müskirat Lâyİhaİ KanuntyesM Kabul Edenler 
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Besim Atalay fi. (Kütahya), Arif IB. (Bıitfös), Bmâa Ei, 
(Aydm), Mustafa Lûtfİ B. (Siverek), Mehmet Hufcû-
ra E t (Yozgat), Hasan Ef. (DertizHi), Reşit Ağa. (Ma
latya), Mehmet Vasfı B. (Kıaraifisamtşaricî), Nuri B. 
(Bollu), Müfk Ef. (Kırşehir), Hulusi B. (Kastamonu), 
Şahım Ef. (Aymltap), Hamdi B. (Oafflik), Kadri B. 
(SMrt), Emin B. (Can'ik). Tavfik Ef. (Kângırı), Emin 
ıB, (Erzincan), Mehmet B. {Siverek). 

Meni Müskûıat Lâıyûhaİ KanuHÜyaslkıi Kalbul 
jBttm&yenfea! 

Yasin B. (Cfttİ), Dr. Abidlin B. (Lâzistan.), Sü
leyman Necati B. (Eminim), Oevidet B. (Kütahya), 
Murat B. (Kastamonu), Ataf B. (Bayazıt),, Hacı Meh
met Ef. (Bayazji), ReBat B. (fernâr), Cevat B. ('Bolu), 
Riza B. (Gümüsane), İsmet B. (Çorum), Mehmet 
B. (Gümüşane), Hamdı B. (Itokalt), AJli Vasıf B« 
(Genç), Ahmet MazJıar B. (Üsküdar), HaSip B. (Ma
nas), Hüseyin Hüsnü B. (Mensim), Tevfiİk B. (Eifflir*-
can), Raısim B. (Elâzüz), Ferit B. (Çorum), Satâhart-
tkı B. (Üsküdar), Feyzi Ef. (Malatya), Ha'ydar B. 
(Kütahya), Hasan Fehmi B. (Gttaüşaı»), Rüştü B, 

(Kastamonu), Abdülgaoi B. (Muş), Haımt B. (BSgıa), 
Derviş B. (Mardin), HalÜ İbrahim Ef. (tama), Ham
dı Naimık B. (tzmilt), Celâl B. (Genç), Tahsin B. (Sâ-
zız), İbrahim B. (Mardin), Hasan Ha/yri B. (Derişim), 
Etem Fehmi B. (Menteşe), Hakkı B. (Ergani), Mus
tafa Zeki B. (Derslim), İsmail Suphi B. (Burdur), 
Sırrı B. (Ergani), Hüsnü B. (BfotJis), Vehbi B. (Niğde), 
Eyüip Sabri B. (Eskişehir), Kasım B. (Mus), Haşim 
B. (Çorum), Ragıp B. (Kütahya), Mustafa Necattı B, 
(Saruhan), Şevket B. (Bayazft), ismet B. (Edime), 
Fikret B. (Kozan), Mustafa B. (Kozan), Şükrü B. (Bo
lu), Mehmet B. (Biga), Tumalı Hilmi B. (Bolu), 
•Necat B. (Buırsa), Esat B. (Mardin), Ahmet Ferit B, 
(İstanbul), Rıfat ,B. (Tokat), Tevfik Rustü B. (Mıen-
Dese), Yunus Nadi B. (İzmir), Kadri Ahmet B. (Di-
yarbekir), Durak B. (Erzurum), Mahmut Esat B. 
.(tzmıtr), Mehmet Recaıi B. (Trabzon), Mustafa B. 
(Gümüşüne), KAıç ADİ B. (Ayımtap), Dr. Refik B. 
(Bayazıt), Ibrahfeı Süreyya B. (Saruhan), Fuat B, 
(Çorum), thsaoı B. (Cebelibereket), Hadm M'uhMİn 
'B. (Karesi), Salih B. (Erzurum). 
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