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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REİS — Reisi Evvel Vekili Abdülhalim Çelebi Ef. Hazretleri 
KÂTİPLER : Feyyaz Âli B. (Yozgad), Ragıp B. (Kütahya). 

REİS — Efendim, celseyi kuşat ediyorum. 
Zabtı sabık okunacak: 

(Kâtip Feyyaz Âli Bey, Zabtı sabık hulâsa
sını okudu). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 
Birinri celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde zevali saat bir buçukta büinikat zabtı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ağ
nam resmine ve Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununun 24 ncü maddesinnin tadiline dair 
Olan levayihi kanuniye Muvazene ve Kavanini 
Maliye encümenlerine, meclisi umumî ve en
cümeni daimii vilâyat azaları muhassasatlannın 
tezyidi hakkındaki lâyihai kanuniye, Dahiliye, 
Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine 
havale olundu. Mersin ve Adana Mebuslarının 
Adana muhacirini hakkındaki sual takririne Da
hiliye Vekâletinden, ve Garbi Anadolu ahzıas-
ker şuabatma dair Müdafaai Milliye Vekâletin
den mevrut tezakiri cevabiye kıraat ve cevap kâfi 
görüldü. Konyada yeniden bir İstiklâl mahke
mesi teşkili hakkında heyeti tahkikiye riyasetin
den mevrut tezkere evvelki teklifle birleştirilmek 
üzere Heyeti Vekileye, Bursa Mebusu Emin Be
yin düello usulünün ihdasına müteallik teklifi ile 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin bir 
(Hükkân medresesi) küşadı hakkındaki takriri 
Lâyiha Encümenine, Mersin Mebusu Yusuf Zi
ya Beyin muhtacini zürra için alman üç yüz bin 
liranın nerelere tahsis, kılındığının işarı hakkın
daki sual takriri İktisat Vekâletine, Kütahya 
Mebusu Cemil Beyin İnebolu'dan gelen araba
lardan alman vesika parasına dair takriri Da
hiliye Vekâletine ve mumaileyhin odun ankar-
yeciliği hakkındaki sual takriri Dahiliye, Mü
dafaai Milliye ve İktisat Vekâletlerine, Ankara 
Mebusu Hacı Mustâfa Efendi ile Tunalı Hilmi 
Beyin Vesaiti nakliyei askeriye Kanununun ta
diline müteallik teklifleri Müdafaai Milliye Ve
kâletine havale olundu. Yozgad Mebusu Feyyaz 
Âli Beyin sual takririne Ankara İstiklâl Mah
kemesinden mevrut tezkerei cevabiye kıraat ve 
Müdafaai Milliye Vekâletinden gelecek cevaba 
intizaren müzakeresi tehir edildi. Yerli kumaş 
iksası mecburiyetine dair teklifin Tunalı Hilmi 

Beyin takriri veçhile bugünkü ruznameye ithali 
kabul olunarak ikinci celsenin hafi olacağı tarafı 
Riyasetten bittebliğ teneffüs için celse tatil edildi. 
Reisi Evvel Vekili Kâtip Kâtip 
Abdülhalim Feyyaz Âli Refik 

REİS — Efendim, Zabtı sabıka itiraz edecek 
var imi Zabtı sabık aynen kabul edildi. 

3. — LÂYİHALAR 
1. — îdarei hususiyeler hakkında kanun lâ

yihası 
REİS — Îdarei hususiyeler hakkında Heyeti 

Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var, Dahiliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

5. — MAZBATALAR 
1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, aşar 

usulünün İslahına dair temenni takriri ve Kava
nini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Karesi Mebusu Basri Beyin teklifi
nin Maliye Vekâletine havalesine dair Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 
Karesi Mebusu Basri Bey tarafından Heye

ti Umumiyeye ita olunup Encümenimize havale 
buyurulan lâyihai mufassala mütalâa ve tetkik 
olundukta aşar emrü idaresinin bir sureti sa
lime ve âdileye raptı hakkında mütalâatı mühim
ine ve mukniayı ihtiva eyliyen mezkûr takririn 
talebi veçhile ve nazarı dikkate alınmak üzere 
Maliye Vekâletine havalesi zımnında Heyeti 
Umumiyeye takdimi tezekkür edildi. 

30 Kânunuevvel 1336 
Kavanini Maliye En. Reisi M. M. 

Vehbi Konya'da 
Âza 

Kâtip Na. 
Cemil Halil 

2. — Kastamonu Mebusu Murat ve Sabrı 
Beylerin, hususi muhasebe bütçelerinin tasdikı-
na dair temelini takriri ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası 
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REÎS — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 

Muvazenei hususiye bütçelerinin tasdiki hakkın
daki takririn şayanı müzakere olmadığına dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 
Kastamonu Mebusu Sabri ve Murat Beylerin 

Muvazenei hususiye bütçelerinin tasdikma ait 
teklifi ihtiva eyliyen tarihsiz takrirleri mütalâa 
olundu. Binaenaleyh şimdiye değin Muvazenei 
hususiye bütçelerinin tasdika iktiran eylemiş 
olacağı tabii bulunduğundan müzakeresine mahal 
olmadığı tezekkür edildi. 

30 Kânunuevel 1336 
Kavanini Maliye En. Reisi M. M. 

Vehbi Konya'ca 
Kâtip Na. 

Cemil Halil 
(İşitmiyoruz biraz yüksek söyleyiniz sada-

ları). 
REİS — Mazbatayı kabul edenler el kaldır

sın. Efendim, kabul etmiyenler el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

3. — Muş Mebusu Ahmet Hamdı Beyin. Muş 
ahalisine verilen tohumluk bedelâtı hakkında 
teklifi kanunu ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/171) 

REİS — Muş Mebusu Ahmet Hamdi Peyin, 
Muş livasmdaki kazalar ahalisine muavenet icra
sı hakkındaki teklifinin Heyeti Vekileye havale
sine dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Muvafık 
sesleri). Heyeti Vekileye havale olundu. 

4. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Er
meni Cumhuriyeti ile sulh akdedilmesine binaen 
firarilere af ilânı hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/163) 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
firariler hakkında affı hususi .ilânına mürailik 
takririnin Müdafaai Milliye Encümenine havale
si lüzumuna dair Lâyiha Encümeni maz'hatası 
var, Müdafaai Milliye Encümenine havale edi
yoruz. 

5. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
zâbitandan harp vergisi alınmaması hakkında 
teklifi kanunuisi ve Lâyiha Encümeni mavi-itası 
(2/160) 

REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin zâbitandan harp vergisi alınmaması üak-
kmdaki teklifinin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası: 

Riyaseti Celileye 
Ümera ve zâbitana ita olunan maaşattar harp 

vergisi alınmaması lüzumuna dair Siird Mebusu 
Hacı Sabri Efendinin Makamı Riyasetten mu-
havvel 12 Kânunuevel 1336 tarihli teklifi kanu- I 

nişi Encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 
Devletin bilcümle memuirn ve müstahdomi-

ninin maaşatı şehriyesinden yüzde üç harp vergi
si kat ve tevkif edildiği halde ahiren maaşlarına 
cephe ve seferberlik zammı gibi bir takım zama-
im icra ve haddi kifayeye iblâğ edilen üme~a ve 
zâbitanı müşar ve mumaileyhimin maaşları hak
kında istisnai muamele mufıkı madelet olamıya-
eağı ve esasen tevkif edilen mebaliğin ciJziyeti 
hasebiyle Ashabı maaşa bar teşkil edecek bir mik
tarda bulunmadığı cihetle şayanı kabul ve mü
zakere olmayan teklifi mezkûr Encümenimizde 
reddolunarak Heyeti Umumiyeye arzına karar 
verildi. 

22 Kânunuevvel 133H 
Lâyiha En. Reisi Na. M. M. 

Yozgad 
Mehmet Şerif . Süleymau Sırrı 

Kâtip 
Cemil Halil 

(Reye sesleri). 
MUSTAFA SABRİ Ef. (Şiirdi — Söz iste

rim. Herkes içtihadatı şahsiyesinde serbesttir. 
Malûmu âliniz bu harp vergisi muvakkat bir şeydi. 
bitan ve bilcümle efradı askeriyei osmaniye 
bedenen, fiilen çalıştıkları halde bir de maaşla
rından harp vergisi almak bir mantıksızLk teşkil 
ediyor. Hiç olmazsa bunun ismini değiştirmek 
lâzımdır. (Askerlerden harp vergisi yok sesleri). 
Binaenaleyh bunun kat 'mı teklif ederim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendiler; müzakere 
öyle bir tarza girmek istiyor ki, iyi h' L şey de
ğildir. Bittabi hiç birimiz arzu etmeyiz ki, zâ-
bitandan ve hattâ bütün memurinden böyle ma
aşı üç bin kuruş olduğu halde yüzde on ikisi fa
lan, yüzde üçü falan diye kesmek do£ru değil, 
Hükümet ne verecek ise bunu tamamen vermesi 
daha doğru olur. Fakat böyle buhranlı zaman
larda bu gibi tekâlifi yapmak doğra olamaz. 
Onun için bunu Heyeti Vekileye havale edeiim. 
Orası heyeti umumiyesini ayrıca düşünsün. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Efendi Hazretleri, Encümenin mazbatasını reye 
koyunuz anlaşılsın. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, rica ede
rim. Bütçeden maaş alan bir memurla bir* zabi
tin farkı yoktur. Devletin bir kanunu var, o 
kanun mucibince her maaş alandan tevkif a t ke
silmek icabeder. Encümenin mazbatası pek doğ
rudur. Onu kabul edelim. Reye vazediniz. (Re
ye, kabul sesleri). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendiler, 
kan vergisi veren harp vergisi vermez rica de
rim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Hepimiz de kan ver
gisi veriyoruz. 

REİS — Efendim, mesele tavazzuh etti. Re
ye vazediyorum. Encümen mazbatasını kabul 

— 103 — 
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edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Yani 
harp vergisi kemafissabık alınacaktır. 

6. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin, Maraş Ev
kaf memuru Evliya Efendi ailesine maaş tah
sisine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/166) 

RE IS — Maraş Evkaf memuru Evliya Efen
di ailesine maaş tahsisi hakkındaki teklifin He
yeti Yekileye havalesine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. Kabul edenler Lütfen el kaldır
sın. (Okunsun sadaları). Pekâlâ okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Fransız ve Ermenilerin Maraş sancağında ika 

ettikleri mezalim esnasında kuvayi Milliyei ma
halliye idaresini deruhde ederek esnayi müsade
mede şehit düşen Evkaf memuru İbrahim Evliya 
Efendinin bir haremiyle iki çocuğuna maaş tah
sisi lüzumuna dair Maraş Mebusu Tahsin Beyin 
Heyeti umumiyeden muhavvel teklifi kanunisi 
encümenimizce mütalâa olundu. Müteveffayı mu
maileyhin memurini devletten olmasına ve ge
ride bıraktığı efradı ailesinin Tekaüt Kanunu 
mucibince eramil ve eytam maaşı tahsisine is
tihkakları derkâr bulunmasına binaen bermu-
cibi kanun maaş tahsis olunmak ve eğer ailei 
mumaileyhime tahsisi maaş icabettirecek dere
ce merhumun hizmeti sebketmemiş ise ana göre 
Meclisi âlice icabı takrir olunmak üzere iadesi 
lüzumunun Heyeti Vekileye lüzumu havalesi 
tezekkür olunarak makamı celili riyasete takdim 
kılındı. 

22 Kânunuevvel 1336 
Lâyiha Encümeni 

Reisi Na. M. M. Kâtip 
Yozgad 

Mehmed Şerif Süleyman Sırrı Cemil Halil 

RElS — Mazbata mucibince Heyeti Vekileye 
havalesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ha
valesi kabul edilmiştir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Olamaz ki 
94 imza olmayınca, Nizamnâmei Dahiliye mu
haliftir (Zam değil, kanuni maaş sesleri, gürül
tüler) . 

7. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, arazii met-
rukenin arazisi olmıyan köylülere verilmesine 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/159) 

REÎS — Tokad Mebusu Rifat Beyin arazii 
metruke hakkındaki teklifinin Heyeti Vekileye 
havalesine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
var. Heyeti Vekiliye havalesini kabul edenler 
el kaldırsın. (Kabul sesleri). 

TAHSİN B, (Aydın) — Encümenden maz
bata gelir okunmaz, mündericatını bilmiyoruz 
ki, ona göre reyimizi verelim. Evvelâ okunsun, 
meseleyi anlayalım efendim. 

8. — Bursa Mebusu Operatör Em/m Beyin, 
Orhaniye'nin müstakil liva haline ifrağına dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/164) \ 

REİS — Bursa Mebusu Emin Beyin Orhan
eli kazasının livaya tahvili hakkındaki tekli
finin reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Orhaneli kazasının müstakil livaya tahvili 

lüzumuna dair Bursa Mebusu Emin Beyin He
yeti umumiyeden muhavvel 12 Kânunuevvel 
1336 tarihli teklifi kanunisi encümenimizce 
mütalâa ve tetkik olundu. Kazayı mezkûrun et
rafında kendisine ilhak edilecek münasip ka
za ve nahiye bulunmaması ve nüfus itibariyle de 
altmış bin zükûr ve inastan ibaret olmakla be
raber muntazam şose tarikiyle Bursaya mUva-
salai ticariye ve iktisadiyesinin de tahtı temin
de bulunmuş olması hasebiyle gayri varit görü-

, len teklifi mezkûrun encümenimizce reddine ka
rar verildi. 

23 Kânunuevvel 1336 
1 Lâyiha En. Resii M. M. Kâtip 

Namına Yozgad 
Süleyman Sırrı Cemil Halil 

(Ret, muvafık sadaları). 
REİS — Muvafık mı efendim? ( Muvafık 

sesleri). Kabul edilmiştir. Yani reddedilmiştir. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Denizli ve Çalzürraına İktisat Vekâletince mua
venet edilmesi hakkında takriri 

REİS — Denizli ve Çal zürrama İktisat Ve
kâletince muavenet edilmesi hakkında Siird 
Mebusu Mustafa.Efendinin teklifi var, Lâyiha 
Encümenine gönderelim değil mi efendim? 

MUSTAFA SABRİ Ef. ( Siird ) — Hayır 
efendim, İktisat Vekâletine gitmek lâzımdır. 
Müsaade buyurun izahat vereceğim (Hacet yok 
sadaları). 

REİS — İktisat Vekâletine havale olundu. 
TAHSİN B. (Aydın) — Evvelâ Muvazenei 

Maliye Encümenine gitmek icabeder. 

2. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Hariciye En
cümeni Riyasetinden istifası 

REİS — Efendim ruznamei müzakerata geçi
yoruz. 

REİS — Yalnız Hariciye Encümeninin top
lanmamasından ve azasının noksaniyetinden 
dolayı azadan İzmit Mebusu Sırrı Beyin istifa
namesi var, okunacak: 

— 104 — 
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Riyaseti Celileye 

Âzayi mevcudesi matluba iblâğ edilemedi
ğinden içtimai kabil olmıyan Hariciye Encü
menine şubelerce muktazi âza intihap olunma
dığından vebali tarihisi müsebbiplerine ait ol
mak üzere âcizleri mezkur encümenden istifa 
ediyorum. 

1 Kânunusani 1336 
îzmit Mebusu 

Ve Hariciye Encümeni Reisi 
Sırrı 

(Âza intihap edelim şadaları). 
. HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hariciye En
cümenine esasen lüzum yoktur, zaittir. Meclis 
zaten siyasetle iştigal etmeyip Hükümet ne is
terse yapar... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İsti
fasını geri alsın, şubeler intihabı icra eder. 

REİS — Efendim, şubeler lütfen Hariciye 
Encümenine âza intihap, etsinler. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, ma

muldü dahiliyeden elbise istimali hakkında tek
lifi kanunisi ve İktisat Encümeni mazbatası 
(2/161) 

REİS — Efendim, yerli kumaş iksası mecbu
riyeti hakkında bir teklifi kanuni var, müsaa
de buyurursanız okunsun. 

HÜSREV.B. (Trabzon) — Encümenden çık
mış buraya gelmiş midir efendim? 

KÂTİP FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Tu-
nalı Hilmi Beyin teklifi üzerine doğrudan doğ
ruya ruznameye kabul edilmiştir. 

REÎS — Bu bapta söz istiyen var mı? 
RAGIB B. (Kiütahya) — Efendim, arkadaş

larımızdan Kâzım Hüsnü Bey beş maddelik bir 
teklifi kanunide bulunuyor. Bunun birinci mad
desinde bilûmum zâbitan ve memurinin yerli 
kumaşı iksaya mecburiyetlerini teklif ediyor. Di
ğer bir maddesinde yerli kumaş iksa etmiyenle-
rin yüz lira eezayi nakdî ile mahkûm olmaları
nı teklif ediyor ve bu kanunun tarihi neşrinden 
altı ay sonra meriyülicra olmasını zikrediyor. 
Encümenimizee teklifi vâki üzerine tetkikat ve 
müzakeratta bulunuldu. Malûmu âlileri mem
leketimizde mevaddı iptidaiye halkımızı giydir
mek için belâğanmabelâğ mevcuttur. Pamuk, 
bilhassa yapağı, tiftik memleketimizin ihtiya
cından pek fazladır. Bunlar ham olarak harice 
ihraç ediliyor. Fakat kumaş imali için mukta
zi dokuma tezgâhları memleketimizde mevcut 
değildir. Hattâ o kadar ki, bugün ihtiyacatı 
memlekethı yüzde beşini temin edecek dokuma 
ve şayak tezgâhları mevcut değildir. Malûmu 
âlileri ordu iksa edilmek için, gerek îstan- ı 
bul'da seferberlikte ve gerek bu defa, her şeye I 

tercihan yerli kumaşlarının tedariki için leva-
zımatı umumiyece fevkalâde gayret edildi, ve 
bir çok ilânatta da bulunuldu. Maalesef görü
yoruz ki efendiler, ordu bile yerli şayaklarından 
kendi ihtiyacını temin edememiştir. Hattâ pek 
çok fedakârlık ettiği halde muvffak olamadı. 
Yeniden bir çok muattal kalan tezgâhlan faa
liyete getirdi. Yine muvaffak olamadî ve yine 
görüyorsunuz ki, bu bapta fazla tafsilât ver
mek isteriz. Hepimizin gözünün önünden ve 
her gün geçen askerleri görüyoruz. Ordu öyle 
bir mecburiyet altmda kaldı ki, kaput yerine 
kepenek giydirmek mecburiyeti hâsıl oldu. Bir 
kaç bin kepeneği piyasadan sipariş etmesi üze
rine Karahisar ve Ankara'da kepenek fiyatı 
bir buçuk misli tezayüt etmiştir. Hepimiz kepe
nek giymek mecburiyetinde kalsak yine mem
leketin ihtiyacatma kâfi kepenek imal edecek 
erbabı sanayi bugün mevcut değildir. O tak
dirce beher kepenek elli liraya çıkacak ve kâfi 
gelmiyecektir. Şu teklif cidden şayanı arzu bir 
tekliftir. Fakat bunu mevkii husule getirtöek 
için evvelâ memleketin faaliyetine bir cereyanı 
mahsus vermek lâzımgelir. Meselâ sahibi teklif 
Meclisi Âlinize daha evvel bir mükellefiyeti sı
naiye kanunu ile gelmiş ola idi ve deseydi ki: 
bilâ istisna her erkek senede on beş gün mekik 
dokuyacak ve her kadm senede on beş gün ipHk 
bükecektir, şöyle bir mükellefiyeti smaiye ka
nuniyle gelmiş olsaydı belki şu teklifi kanuni 

iki sene sonra Meclisi Âlinizce hüksnü kabul gö
rürdü. Çünkü o zaman memlekette ihtiyacatla 
mütenasip şayak imal edecek, aba imal edecek 
tezgâhlar çoğalırdı. Bugün maalesef bu kanu
nu kabul edecek olursanız şayağın metresini 
elli liraya da bulamayız". Hattâ elli liraya sat-
salar ve hepimiz de elli liraya almak arzusunda 
ve meebriyetinde bulunsak yine piyasada mem
leketin ihtiyacatma kâfi şayak ve abanm bulun
ması imkânı yoktur. Malûmu âlileri şa
yak ve aba dokumak üzere İstanbul'da 
bir fes fabrikamız bir de Karamürsel fabrikamız 
mevcut idi. Bîr de Uşak'ta iki fabrika daha 
vardır. Uşak'taki fabrikalar aynı zamanda ip
lik büktükleri için, beşer - altışar yüzden 
ziyade olmak üzere hemen bin iki 
yüz el tezgâhı vardır. Nihayet efendiler 
bu iki fabrikadan Uşak'daki, ayda on bin 
metre şayak çıkarıyordu. Bazan öyle oluyor
du ki, yerli ahalisi şayak bulamıyor, fabri
kanın önünde günlerce bekliyor, haftalardan 
•sonra ancak elbiselik şayak alabiliyordu. Mem
leketimizde beş milyon nüfusun şayak geymek 
mecburiyeti tasavvur edildiği takdirde, her 
nüfus için beş metre şayak tahmin etsek yirmi 
beş milyon metre şayağa ihtiyaç - vardır. Bu
gün Memaliki Osmaniyede bir milyon metre şa
yak, imalini temin edecek hiç bir müessese mev
cut değildir. Yirmi beş milyona karşı hiç değil
se bir milyon metre şayak dokumak kabil olma-
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yan bir memlekette yerli şayak ve aba iksası 
mecburiyeti zannederimki, akıl ve mantıkin hi-
lâfmndadır. Binaenaleyh bendeniz bu teklifin 
bugün şayanı nazar olmadığına kaniim. Fakat 
bir' mükellefiyeti sinaiye kanunu teklif edilir. 
Memleketin sanayiine bir kaç sene zarfında bir 
cereyanı mahsus verilirde, hiç değilse, ihtiyaç ha
sıl olacak şayağın nısfını temin edecek ka
dar memlekette dokumacılığın terakki «ttiğine 
kanaat hâsıl olursa bu kanunu kabulden baş
ka bir çare yoktur ve en güzel bir kanundur. 
Zira efendiler; bütün mevaddı iptidaiyemiz 
Avrupanm her türlü ihtikârlarına binaen eli
mizden bedava Avrupaya akıp gidiyor ve her 
gün memleketimizden şayak ,ve kumaşa muka
bil elimizden çıkan para bir daha gelmemek 
üzere gidiyor Meclisi Âliniz dokumacılık sanatı 
hakkında güzel bir usul düşünür de bir kanun 
ve bir mükellefiyet vazederseniz zannederim 
memleketimize en büyük hizmet bu olacaktır. 
Çok değil iki üç sene sonra memleket bunun 
semeratmı iktitaf edecektir. 

HASAN BASRÎ B: (Karesi) — Teklifi ka
nuni okunmadı. Onun için esasatı neden ibaret 
olduğu hakkında Heyeti muhterememin henüz 
malûmatı yok. Benim de yoktur. Yalnız mesele 
mensucatı dahiliyenin terakkisine ait olduğu 
için bendeniz bu vadide bir iki şey söylemek is
terim. Geçenlerde arzettiğim veçhile, eskiden 
bizde köylü kendi dokumasiyle, kendi yaptığı 
ile geçinir, harice karşı ihtiyacatı şimdiki ka
dar olmazdı. Eskiden millî mamulât ve mensu
catımız hakikaten hali ravaçta idi. Fakat bu
gün köylü Avrupadan gelen çürük ve göz bo
yayıcı bir takım kumaşlara aldandı. Eski sa
natlarını maalesef bıraktı. Giyeceği hususun
da mesleğini değiştirdi.. Yani köylülerin mel-
busatı bu suretle tebdili tabiiyet etti. Bu
nun sebebi rakabeti hariciyedir. Hariçten 
gelen malların kapitülasyonlar yüzünden 
kemali serbesti ile memleketimize girmesi 
ve onlara karşı dâhilen rakabet edememesidir. 
Geçenlerde arzettiğim veçhile hariçten ge
lecek bu gibi eşyanın menine bir anevvel çalı
şalım. Buna bir çare bulalım (Var sesleri). Eğer 
böyle bir teklifi kanuni varsa bu memleketi 
daha fazla iflâstan, biranevvel kurtarmak ister
sek derhal Meclise getirelim ve bu • kanunu 
mevzuubahsedelim. Fakat bu kanunun kabulü 
ile iş bitmiş olamaz. Memlekette daha fazla 
bir boşluk hissedilecek ve ihtiyacat artacaktır. 
Bunun için müteferrik bir surette hâlâ idamei 
hayata çalışan millî sanatlarımızın inkişafı 
için bir takım müsaadekâr kanunlar tanzim 
edelim. Mesela bizim taraflarda şayak ve aba 
mensucatı oldukça hali terakkidedir. Fakat Av
rupa kumaşları kadar zarif değildir. Çünkü 
hariçten silindir getirmek ihtiyacı var. Sonra 
geniş taraklar getirmek gibi cüzi şeyler lâ

zımdır k i : Bunlara muavenet etmek suretiyle 
biz mensucatımızı oldukça tarakki ettirebiliriz. 

Sonra efendiler Ragıb Beyefendi, ihtiyaca
tı umumiyenin ancak yüzde beşine millî mensu
catımızın tekabül edebileceğini ve hatta edemiyece-
ğini söylediler. Fakat bendeniz Bursa'yi, İz
mir ' i ; sonra Ragıb Beyefendinin memleketi olan 
Uşak'i alacağımıza kaniim. Burada mensucat; 
müsteidi inkişaf bir haldedir. Müteferrik ve 
küçük müesseseleri himaye etmekle beraber 
bilhassa mensucat şirketlerini daha fazla hi
maye etmeliyiz. Meselâ Ankara'da da bir milli 
mensucat şirketi vardır ki, topallıktan hâlâ kur
tulamıyor. Geçenlerde ziyarete gittim. Bak-
dım ki, tezgâh başında bulunan ustaların hepsi 
hiristiyandır. Ankara'da çıkan bir takım ör
meler var, bir takım güzel şeyler yapılıyor. 
Fakat bunların hepsi maalesef hiristiyan elin
dedir. Müslümanlar şimdiye kadar Ankara'
nın kiymetini daha ziyade arttıran, meselâ 
(Sof) işleri vardır k i : Bu işlerde bile müslü-
manlar kendi haklarım, kendi kârlarını hi-
ristiyanlara kaptırmışlar. Sof dan sonra diğer 
iş ve işlemelerden hiristiyanlar müslümanlara 
nispeten çok fazla temettü ile para kazanı
yorlar. Bu, Ankara için züldür ve ayıptır. 
Kanun yapmaktan ziyade bilhassa memleket 
münevveranmm millî cemiyetler ve millî şir
ketler ile mensucat ve mamulâtı dahiliyemizin 
terakkisine çalışması lâzımdır. Sonra ufak 
tefek çıkan ve hakikaten cüzi olduğu gayri 
kabili inkâr olan millî mensucatımızı hiç ol

mazsa leyli darülmuallimin ve sultani talebesine 
olsun giydirmek hususunda bir mecburiyet 
kabul edelim. Bu gi])i himayekâr, müsaade
kâr bir takım kararlar ittihaziyle mensu
cat ve mamulâtı dahiliyemizin tarakkisine ça
lışalım. Bu gibi eşyanın menedilmesi üzerine 
memleket daha ziyade boşluk içerisinde kala
caktır. Bu gibi tadilât icra edilmek şartiyle bu 
kanunun kabulünde bendeniz mahzur görmü
yorum. Mamafi esasatm neden ibaret oldu
ğuna dair henüz malûmatım yoktur. 

RElS — Bir kaç zat söz alan var, onlar söy
ledikten sonra kanunu okutalım. (Bir kere o-
kunsun sesleri). . 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Hulâsa: Yerli şayak ve kumaşların iksası 

mecburiyetine dair. 
Esbabı mucibe: Memaliki Osmaniye dâhilin

de hâlen alettahmin üç dört milyon yapağı ve 
bir milyon küsur kilo tiftik bulunmaktadır. 
Memleketin servetini teşkil etmekte olan me
vaddı ibtidaiyei mezkûre hasbelhal harice sev-
kedilememekte dâhilde muattal kalmaktadır. 
Bunlar zaman geçtikçe fire vereceği gibi böcek-
lenerek kül halini de . iktisap eder. Sanayie 
revaç ve inkişaf vererek serveti memleketi muha-
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faza pek ziyade lâzımdır. Yirminci asırda ye
tişen milletlerin mevaddı ibtidaiyeyi dâhilde 
sarf etmeği temin suretiyle sanayie revaç vere
rek istiklâli iktisadilerini kurtardıkları malûm
dur. Binaenaleyh bizde de evvelemirde yerli 
şayak ve kumaşların iksası mecburiyetini 
vazı ve /temin eylemek icabeder. Dünyada her 
şey göreneğe tâbi olup bu da daima yüksek 

ve münevver tabakadan aşağıya doğru inmek
te olduğundan iksa mecburiyetinin bilâ tef
rik rical ve memurine tatbikî, orduya lâzım 
şayak vesairenin keza biraz pahalı bile olsa 
yerli şayak ve kumaşlarından tedariki mecburi
yetinin sureti katiyede vazı ve tesisi, mak
sadı biran evvel temin eder. Bir taraftan me
vaddı iptidaiyeyi imal ederek sanayie heves 
edenlerin Hükümetçe her suretle himayeleri 
ve bir takım rüsumdan muafiyetleri memle
kette fikri sanatı tenmiye eyler. Biraz hima
ye suretiyle kumaş ve şayak ihtiyacının dâhili 
Memaliki Osmaniyede az bir müddet zarfında 
temini kabil olacağını harbi umumiden bu 
güne kadar geçen zamandaki tecrübe ispat ey
lemiş olduğundan berveçhi zir mevadı kanu-, 
niyenin kabulünü teklif eylerim. 

MADDE 1. — Bilûmum rical ve ümerayi 
mülkiye ve askeriye, zâbitan ve memurin ve 
ahali yerli kumaş ve şayaklardan mamul elbise 
iksasına mecburdur. 

MADDE 2. — Ordu için muktazi bilûmum 
kumaş ve şayak yerli emtiasından tedarik edi
lecektir. 

MADDE 3. — îşbu mevaddı' kanuniye hilâ
fında hareket edenlerden yüz lira çezayi nakdi 
ahız ve elbiseleri müsadere edilir. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden 
altı mah sonra muteberdir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

13 Kânunuevvel 1336 
Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsa
ade buyurulursa bu babta bendeniz bir şey arze-
deceğim. Efendim, kanunlar kabili icra olmalıdır. 
Gayri kabili icra kanunlar kanunsuzluktur. Bu, 
hayati bir meseledir. Cidden nazarı dikkate 
alınır. Bu, kanundan daha ziyade ahlâki bir me
seledir. Bulgarlar ecnebi kumaşını men için ev
velâ dahilde tedarik etti. Daha Müsait şeraitle 
harice verdiler. Ondan sonra da ahlâki mücade
lelerde bulundular. Bir mahallede ecnebi elbise
sini giyenleri diğer mahalleye sokmak istemedi
ler. Sonra bu gibi şeylerde hüsnü misal olmak 
lâzımdır. Millete gösteriş yapmak için bizden baş
lamalı, bizim milletimiz göreneğe tâbidir. Demin-

denberi buyurdukları gibi-; köylülerimiz gayet gü
zel kumaş kullannıyorlar idi, köylülerimizin ah
lakını biz bozduk. Fantazi kumaşları memleketi
mize soktuk. Anlar da şalı çıkarıb çuha giyme
ğe mecbur kaldı. Hoca efendilerimiz elbiselerini 

Avrupa kumaşından yaptılar. Tabii mahalle muh
tarı da öyle yaptı, derken bu hastalık umuma 
sirayet etti. Eğer onlar sebat etselerdi, ahali de 
muhterem gördükleri zevatın üzerindeki elbise
leri görüb ona tebaiyet ederlerdi. Şimdi bu gibi 
şeyler varsa memleketimizde Meclisi Mebusan 
azalan giyer ve halka tavsiye ederse bu kabili 
icra olur yoksa kanun yaptık, giymeyenlere yüz 
lira ceza koyduk, sonra giyeni bulunmıyaeak. Bu 
ahlâki bir meseledir. Bu mesele henüz kanun ya
pılacak bir şekilde değildir. Hüsnü misal olalım. 
Teşvik edelim, halkımızdan mevcudu giymeyen
lere fena nazarla bakalım. Biz de Bulgarlar gibi 
böyle milletimizi ikaz edelim efendiler. 

RElS — Buna dair bir takrir var efendim. 
MALİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) — 

Efendim bu kanunun bendenize, Maliye Vekili 
olarak söylüyorum, en muvafık gelen kısmı 
ikinci kısmıdır. Yani (Gezayi nakdi) kısmıdır. 
Yüz lira cezayi nakdi. Eğer bu alınacak olursa 
başka bir şeyin lüzumu yoktur. Bendeniz sizi 
beş sene idare ederim. Aksamı sairesi - arkadaşla
rımın söylemiş oldukları veçhile - tamamen gayri 
kabili tatbik bir şeydir. Emin olunuz efendiler 
idarede bulunan arkadaşlarımız, gerek ciheti as
keriye de olsun, onlar da ayni hissiyat ile meş
budur. Memleketin mahsulâtını terviç ederek is-
tihlâkâtı milliyeye hizmet edeilmbek arzusiyle 
onlar da son derece iştigal etmişlerdir. Fakat maal
esef Ragıb Beyefendinin verdiği tafsilât neticesi-
olmak üzere askerin ilbasına bile imkân buluna
mamış. Asker umum millete nispetle bir kısımdır. 
Onları bile ecnebi kumaşlariyle ilbas için bir meĉ -
buriyet tahassül etmiştir. Tafsile lüzum görmü
yorum, Çünki gayet bedihi bir meseledir. 

Bir ciheti tekrar arzetmek isterim kiı Köylü 
bunu bıraktı ve Avrupa metaına daha ziyade 
rağbet etti diyorlar. Bu da bir his meselesi ol
maktan ziyade, ihtisas meselesi, maddi bir mese
ledir. Vaktiyle köylülerimiz kendi giydiklerini 
kendileri tedarik edebilirlerdi. Çünki o zamanın 
ihtiyacı bu tarzda el tezgâhlariyle bunların ima
line müsait idi. Vakta ki fabrikalar mücadeleye 
başladılar; fabrikaların mücadelelerine karşı el 
tezgâhlariyle mukavemete imkân kalmadf. Bina
enaleyh bazılarımızın tasavvur ettiği gibi; el tez
gâhlariyle işliyelim, bunlarla yapalım dersek ve 
hesab edecek olursak, diğer husustaki iştigalin 
millete daha ziyade istifadeli olacağını gayet ale
ni bir surette takdir buyurursunuz. Binaenaleyh 
yapılacak mesele; memleketimizin bu gibi mah
sulâtını, mamulâtını temin ve terviç etmek üze
re fabrikaların tesisine hizmet etmelidir. Bunun 
için yapılacak şey; bö} le bir kanun ile ahaliyi 
cebir ve tazyik etmek değil, Hükümetin mevcut 
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teşviki sanayi kanununu, eğer daha ziyade tadil 
etmek lâzım gelirse, onu tadil ederek bu işi te
mine çalışmaktır. Teşviki Sanayi Kanununu ka
bul etmeyib bunu kabul ederek ahaliyi tazyik 
ile uğraşmak, çifti sabanın önüne koşmaktan zi
yade arkasına koşmak gibidir. Teşviki Sanayi ka
nunu elimizdedir. 

Teşviki Sanayi Kanunu fabrika tesis edenlere 
Karşı bir takım müsaadat vermektedir. 
Bu müsaadat kâfi gelmediği takdirde bunun 
heyeti aliyyeniz tarafından tadil ve Hükümet 

tarafından da daha ziyade teyit edilmek ih
timali vardır. Meselâ fabrikacıların ma-
mulâtının miktarı derecesinde Hükümetin bun
ları mubayaa mecburiyeti veyahut mamulâtlan 
derecesinde yüzde (10 - 20 - 30) ve daha ziyade 
ihtiyaca göre her memlekette terviç ettirilmek 
istenilmesi, bu gibi müessesat hakkındaki tatbik 
edilen usullerin bizde kabulü en .doğru yoldur.* 
Bu olmadıktan sonra bir iş olamaz. Nitekim bu 
teklifi Kâzım Hüsnü Bey biraderimiz buyur
muşlardır. Ben de pek iyi biliyorum ki: Kâzım 
Hüsnü Bey biraderimiz ciheti askeriyeye ku
maş vermek hususunda bir taahhüde girmişlerdi. 
Kendinin zannederim bir kaç el fabrikaları var
dır. ilk ihtiyaç devrinde ciheti askeriye kendi
sinden (Kâzım Hüsnü Beyden) istirham etmişti. 
Kâzım Hüsnü Bey de uğraştı. Tabii bilmiyorum. 
Neticede Müdafaai Milliyenin tekmil ihtiyacını 
değil, ihtiyacın yüzde birini temin edemedi. Şim
di bu vaziyette ahaliyi tazyik etmek demek, 
böyle el tezgâhlarını terviç etmek suretiyle bir 
taraftan memurini tazyik etmek, bir taraftan 
bütçeyi tazyik, fakat ona mukabil de hiç bir 
neticei hasene elde edebilmemektedir. Teşviki Sa
nayi Kanunu hakkında- uğraşmak, çalışmak de
mek, lâzım gelen şeyleri vücude getirmektir. Bi
naenaleyh bunun kabulü halinde bütçeniz sene
vi üç milyon lira ef radın ilbası yüzünden zarara 
uğrayacaktır ve yine efradin ilbası ihtimali ol-
mıyacaktır. Ahalinin tazyiki ise zannederim ki 
hiç bir memlekette tecviz edilecek mesele değildir 
(Bravo Besleri) (Müzakere kâfi sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sözü
müz var efendim. 

ZAMİR B. (Adana) — Leh ve aleyhte söyle
yenleri birer birer tefrik ediniz. Bir lehte bir 
aleyhte söylesinler. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir var efendim. (Gürültüler). 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Efendi
ler tecrübe olunmuş bir şeyi tecrübe etmek abestir 
[Mencerrebül mücerreb hallet bihinnedame]. (93) 
meselei zailesinde Şumnu'dan ve diğer hezar 
gırattan gelen muhacirler hakikaten bu usu
lü muhafaza ediyorlar. Hiç bu kanuna lüzum 
yoktur. Şimdi üzerlerini yoklarsak donu olsun, 
gömleği olsun, abası olsun, çarığı olsunn, nesi 
olursa olsun hepsi mamulâtı dahiliyedendir. Hat

tâ kendilerinin istimal ettikleri kaniler, arabalar, 
iki tekerlekli araba yaparlar, bir tane çivi yoktur. 
Yani demir çivi olarak bir çivi bile yoktur. 
Hepsi mamulâtı dahiliyedir. 35 - 40 senedenberi 
Hükümet o kadar ısrar etti ki iki tekerlekli kağ-
nilerı kıracağız diye. Lâkin Hükümet yine mu
vaffak olamadı. Muvaffak olmasının ihtimali 
yoktur. Fakat bu adamlar hakikaten çalışıyorlar. 
kimseye muhtaç olmuyorlar, hattâ şekere bile 
muhtaç olmuyorlar. Bal istahsal ediyorlar. Bu 
kadar şey yapmışlardır. Fakat bizde o seviye 
yoktur. Rumeliden gelen muhacirin, ilânı meş
rutiyette İsparta'da erkân, eşraf bir tarafa gel
dik, bir şayak fabrikası açtık, iplikler getirttik, 
dokuttuk, fevkalâde oldu. Meydana geldi. Maal
esef altı ay devam edemedi. Onu bozduk, hattâ 
tabakhane yaptık. En ziyade ileri giden tabak
hanedir. Sonra tabaklık ile vakit geçiriyorlardı. 
Bunlar kanunla takyit olunmaz. Eğer bunu bir 
kanun ile takyit edersek ayağımıza giyecek don 
bulamıyacağız efendim, buna emin olalım. Bu 
kürsü muallâdan öyle bir kanun çıktığına ben
deniz razı değilim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Maliye Vekili Beye
fendiye cevab olmak üzere söyliyeceğim. Lütfen 
dinleyiniz. (Maliye Vekili yoktur sesleri). 

Onun kulağına varır. Martin kurşunu gibi 
gider. Bizim Konya ve Kayseri havalisinde ba
rutun maddei asliyesi olan çorak çıkar. Yani gü-
herçile çıkar. Bunların bir aralık parasını verme
diler. Mebusanın ilk devresinde Konya'dan ge
len kimselerin önüne düştük, gittik. Tophane 
müşiri diyor M: efendim biz Avrupadan alıyoruz. 
Oradan gelen bize daha ucuza mal oluyor. Biz 
buna cevap olarak diyoruz ki, Paşa Avrupa ver
mezse ne yapacağız? Avrupa'dan otuz paraya 
mal etmektense buradan otuz kuruşa almak 
daha iyidir, para memlekette kalır, bu yüzden 
bir çok adam istifade eder, Devletin elinde bir 
sermayesi olur. 

Paşa; bu daha doğru değimlidir? Av
rupa'da daha ucuz veriyorlar dedi. Paşa Av
rupa vermezse ne yapacağız diyoruz. Nitekim 
seferberlik bize gösterdi ki, Avrupa bize ver
medi. Buyurun bakalım, bu meselede bu gibi... 
Maliye Vekili diyor ki, oradan almak daha ucuza 
gelir. Ora. ile burası rekabet edemez diyor. Hü
kümetin kendi kudretine malik olmamasından 
dolayıdır efendiler. Neferlere, efrada, memurine 
yerli şayak, yerli fabrika malı giyeceksin dedik
ten sonra, Avrupa'dan mal kabul etmedikten son
ra rakabeti kalır mı? Avrupa'dan on paraya ala
cağımız şeyi milletimizden on kuruşa almak da
ha iyi değilmi? paramız kendi memleketimizde 
kalmıyor mu? Bununla beraber bakınız efendi
ler, rica ederim dinleyin biz çocuk doğmadan 
pala bıyıklı delikanlı bekleriz. O doğar, nice 
emeklerle büyür. Ondan sonra büyük bıyıklı de
likanlı olur. Bugün el makinesi bulamıyoruz. 
Teşviki sanayi olacak, fabrikalar yapılacak, hani 
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(dur, dur bekle, babam şeye gitti) demiş... Hani 
alacaklının birisi gelmiş para istemiş, baban 
nereye gitti? Çalı dikmeğe gitti. Pamukçular ge
çecek, Çalılara pamuk sarılacak, babam pamuk
ları toplayacak, anam onu eğirecek, iplik ya
pacak, babanı pazara götürüp satacak, borcu
muzu verecektir demiş 

Efendini; fabrikalar yapılsın, teşviki sana
yi olsun, kanun çıksın dediği aynı bu gibidir. 
Efendiler, yalnız bu kanunda bir şey vardır. Altı 
ay sonra icra edilecek demiş, bir sene sonra di
yelim, bir buçuk sene sonra diyelim, bugün
den başlıyalım. Sonra yüz lira cezayı nak
di demiş bunu on lira diyelim. Daha 
onu da kaldıralım. Diyelim ki, bu kanuna r i a 
yet etmiyen efendi olursa, camiye gelirse, ma
halle ahalisi cami önünde toplanacak, o efendi
nin yüzüne tükürecek, tevbih edecek diyelim. (Da
ha zor sesleri). Zor bir şey değil rica ederim. Şu 
maddeleri tadil edelim, maddeleri, bir sene son
ra, bir buçuk sene sonra diyelim. Bu günden 
başlayalım. Onunla beraber Hüseyin Hüsnü efen
di, ben de teessüf ederim. Bu kürsüden milletin 
menfa atın a muvafık kanunlar çıkarsa bu kürsü
nün şanını ilâ edecektir. Efendiler milletin men
faati, malları, yünleri mağazalarda çürüyor. 
Böyle kanun milleti ilâ edecektir efendiler. (Al
kışlar) 

' TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 
sağdakiler de haklı, soldakiler de hakir. Lehte 
söyliy enler de doğru, aleyhte söyliyenler de doğ
ru. Ben iki tarafı birleştireceğim. Binaenaleyh 
bu.kanun doğaeak ve doğacak ve doğacak... ga
yet kısa söyl iveceğim. Hoca efendi buyurdu
lar ki: Avrupa'dan on paraya alacağımıza on 
kuruşa alsak daha iyidir. Rusya'da mavzer altı 
yüz küsur kuruşa mal oluyormuş. Halbuki Rusya 
Almanya/dan alacak olursa dört yüz yirmi kuru
şa mı ne alacakmış. Bu kadar kâr ve zarara rağ
men Rusya kendi mavzerini kendi fabrikalarında 
yaptırarak, yerli mavzerini ordusuna vermiştir. 
Binaenaleyh mümkün olabildiği kadar hamiyetli 
olalım, bilmem ne olalım demem. Bendenizce 
maddiyatta hamiyet aranmaz. Hep fedakârlık
tan bahsedilmez. Bu kanun katiyen kabul edil
melidir. Yalnız o şartla ki, evvelemirde mebus
lar, zabitler, memurlar gibi resmi sıfatı haiz 
olanlar altı ay sonra yerli kumaş geymeğe mec
burdurlar deriz, İşe bu veçhile başlarız, üç 
sene sonra, beş sene sonra da şöyle olacaktır, 
böyle olacaktır diye bir madde koyarız. Binaen
aleyh bu kanunun tadilen kabulü gayet müfit
tir. Evvelemirde bu esasın kabulünü teklif edi
yorum. 

NAFIA V. ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — 
Efendim, hakikaten yalnız melbusat ve bu gibi 
eşyanın değil, her şeyin dahilden olmasına şüp
hesiz taraftarız. Yalnız imkân meselesini de na
zarı mülâhazaya almak lâzımdır. Bendeniz bura
da biraz "levazımatı umumiye işlerinde çalışırken, 

efendi hazretlerinin buyurdukları gibi pahalr 
olsun, dâhilden alınsın prensipini tamamen takip 
etmek istedim, çünkü: Avrupa'dan, istanbul'dan 
vesait* yerlerden lâzım olan şeyleri alıp alamıya-
eağımıza ve bunun devam edip edemiyeceğine 
emin değildim. îlk evvelâ gözümün önüne Ankara 
Milli Mensucat Şirketi çarptı. Bunlarr gördüm, 
sof yapıyordu. Bunlarla görüştüm, yün kumaş 
yapabiliriz dediler. Bir numune getirdiler. Pa
zarlık ettik, münakaşa falan yapmadan. Çünkü 
karşımızda rakib falan yoktu. Müdafaai Milliye 
Vekilinin yanında münakaşa yapıldı, almağa 
başladık, tik çıkardığı kumaşlar numuneye kati
yen gayri muvafık. Bakınız günahlarımızı arze-
diyorum size: Hattâ alınırken ambarda bulun
dum. Parmağımı kumaşa soktum, kumaştan çıktı. 
Malûmu âliniz ipi sağlam fakat dingi ya.pılma-
dığr için seyrektir. 

HASAN BASRİ R. (Karesi) — Dink mese
lesi basittir. 

NAFIA V. ÖMER LÜTFl B. (Devamla) — 
Evet fakat hâlâ yapılmadı. 

RAGIB B. (Kütahya) — Evet hiç bir yerde 
mümkün olamadı. Memaliki Osmaniycde çalı
şıldı, bir tane yapılamadı. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Her tarafta 
vardır. 

NAFIA V. ÖMKR LÜTFİ B. (Devamla) — 
fakat biz meyus olmadık efendiler. Şirkete lâzım 
olan. ihtaratr yapmakla beraber kumaş almağa 
devam ettik ve askerimize gevdirdik. Konya'da. 

SALİH Ef. (Erzurum.) — Dink meselesin
de Erzincan'ı bilivor musunuz? 

NAFIA Vr. ÖMER LÜTFİ B. (Devamla) — 
Tafsilât vereceğim: Sonra» Konya'da bir pazar
lığa giriştik, dink te verdik, sağlam ve güzel 
kumaşlar imal edildi. Zannederim hâlâ devam 
ediyorlar. Çünkü bir senelik kontrat yapılmış
tır. Buradaki kumaşı da dinklettirmek için 
fzmit fabrikasını ingilizler bombardıman ettiği 
zaman oraya memuru mahsus gönderdim. Ora
dan iki tane dink makinesi getirildi. Biri Şir
kete bırakılacaktı ki, dink yapılsın diye. Fa
kat zannederim hâlâ yapamadılar. İşten çekildim. 
Memleketime mezunen gittim. 

Dink yapılmaz bir şey değildir. Yapılabilir. 
Bu Şirket bize günde azamî mesai ile (300) arşın 
kumaş verebilirdi. Altı arşından bir kat elbise 
olmak üzere yevmiye (50) adet elbise çıkıyor. 
Konya'da kezalik böyledir. Zannederim şimdi
ye kadar imal edilen kumaş (20) bin arşını geç
memiştir. Eğer biz tamamiyle dahilden yapalım 
derde mecburiyeti katiye şekline sokarsak, (14) 
milyon kadar bizim nüfusumuz vardır. (7) mil
yonunu erkek kabul ediyorum. Çocuk ve ihtiyar 
yedi milyon insanı geydirmek için üst üste lâakal 
enli kumaştan, yani arzı (140) santim kumaş
tan akalli dört buçuk metre kumaş lâzımdır. 
Çünkü bunun üç metresiyle elbise çıkar. Bir bu-
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çuk metresiyle palto falan olur ve bir sene gider 
efendim. 

ZİYA HURŞİT B. (Lâzistaıı) — On metre 
lâzımdır. 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Köylüler yer
li kumaş giyerler. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFİ B. (Devamla) — 
İyi ya efendim, yerli kumaş işte. Tamam, ben de 
o hesabı yapıyorum. Kiyafeti milliyesine göre 
potur giyer, cepken giyer. Memlekete (70) mil
yon metre kumaş lazımdır. Enli kumaştan (70) 
milyon metre kumaşı nüfusa taksim edecek olur
sak kadın ve erkek, çoluk çocuk başına senevi beşer 
metre kumaş yapmak iktiza eder. Fabrikasız ola
rak tabii hesap ediyoruz. Çamaşır için, iç min
tanı için olacak sarfiyatı hesaptan hariç tutu
yorum. 

Sonra diğer bir iki ciheti de arzedeyim: bili
yorsunuz, İstanbul'da ciheti askeriyenin Fes
hime fabrikası vardı. İzmit'te de büyük bir 
fabrika vardı. Bu iki fabrikanın, harp zama
nında, nefaset ve metanet o kadar aranılmağa 
lüzum görülmiyerek, geceli gündüzlü iki takım 
amele ile çalıştırılmak suretiyle istihsali, ceman 
yevmiye altı yedi bin metre idi. senede 75 000 
adam giyine bilir. Yine senede yarım palto he
sabiyle bütün kumaşı hesap edecek olursak, beş-
yüz kırk bin insan giydiriliyor ve nitekim bütün 
orduyu giydirememiştir. Daima noksan kalıyor. 
Buyurduğunuz gibi umumun yerli kumaş giydiği 
imkânını kabul edersek - ki, bu olamaz - on mil
yon kişi giyer, on milyon insan çıplak kalır. 
Şu halde bizim memleketi ihtiyaçtan vareste ede
cek bütün fabrikalarımız yapılmaksızın bu kanu
nu yaparsak kaçakçılığa meydan vereceğiz. Baş
ka çaresi yoktur, veyahut memleketi ahaliyi 
büsbütün çıplak bırakacağız. Bu böyle olsun di
ye mütemadiyen Avrupa'dan mal mı gelsin? bi
zim gibi terekkiyatta geç kalmış olan milletlerin 
nasıl yetiştiğini düşünelim. Bulgarlar, bilirsiniz, 
bizden ayrılmışlardır. Bunlar da bugün kumaş 
falan yapılıyor ve ekserisi kendi kumaşlarını gi
yebiliyor. Bununla beraber Avrupa kumaşları 
memnu değildir. Bunlar işittiğime göre - ben
deniz Bulgaristan'a gitmedim - memurlar, me
buslar, mektep muallim ve talebeleri yani 
Hükümetin emir verebileceği eşhas iş başında 
yerli kumaş giymeğe mecburdur diye böyle bir 

-şey yaparsanız bendeniz şu arkamdaki caketi 
atar, feshane kumaşından mâmûl yol elbisemle 
yine gelirim. Bu kolay, fakat kökünden buda
mak suretiyle bir karar verirsek korkuyorum 
efendiler, icra edemeyiz. Kaçakçılığa meydan 
veririz. Müskirat kanunu oldu olmadı. Bu de
fa gümrük varidatımızı da kaybetmiş oluruz. 

REFİK B. (Konya) — Tadilen kabul ediyo
ruz. 

ÖMER LÛTFİ B. (Devamla) — îşte böyle 
arzettiğim gibi, hürriyeti şahsiyesine Hükümet 

tarafından kuyudat vazedilmesi caiz olan kimse
ler var, memurlar var, mektep talebeleri var, 
muallimler var, asker var, zabit vardır. Asiler 
için zannediyorum, şimdiden icra edemeyiz. 
Çünkü askere giydirecek kumaşı memleket daha 
veremez. En mühim mesele, kumaş dokumak 
meselesi değildir. Bendeniz bu hususta çok tet-
kikatım vardır. Vazifem iktizası yapmıştım. 
Asıl iş ipliği yapmak mesesidir. Bazı memleket
lerde şirketler teşekkül eder. Harp zamanı mu
hacirin" kadınlarına iplik yaptırdılar, elde do
kuttular ve para kazandılar. Vaktaki arazii 
müstevliye Ruslardan istirdat edildi, muhacirler 
yerlerine gittiler, iplikler yapılmadığı için şirket
ler lâğvedildi. İplik meselesi mühimdir. Eğer 
bugün memlekette ip yapan fabrikalar olmasa 
milyonlarca dokuma tezgâhları bir iş göremez. 
Hattâ bunun içindir ki, takrir sahibi kimdir bil
miyorum, Kâzım Hüsnü Bey imiş zannederim. 
Bu maksattan dolayı Konya.Mebusu Hacı.Bekir 
Efendinin ciheti askeriyeye bir teklifi var. Di-
yorki: ben gelecek sene teşrinisaniye kadar aske
re 800 bin arşın kumaş deruhde. ederim. Fakat 
falan falan sancaklar dahilindeki halk Hükümet 
tarafından beşer kilo yün ipliği bükmekle mü
kellef tutulsun. Yani bir bükmecilik mükellefi
yetini koyuyor. O da 800 bin metre için ( 3 - 4 ) 
sancak dâhilinde bu mükellefiyetin cebir ile ika
mesini zaruri görüyor. Mesele iplik meselesidir, 
dokuma meselesi değildir. Dink yapılabilir. 
Nitekim eski zamanları düşünürsek atalarımız 
hep çamaşırlarını kendileri yaparlardı. Fakat 
iplik yapmak çok mühimdir. Elde yapılan iplikle 
millet kumaş giyemez. 

SIRRI B. (İzmit) — Hapisanelerde yaptı
rılsın... 

NAFİA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. (Devam
la) — Hapishanelerde yaptırsanız, bütün evler
de de yaptırsanız yetişmez. Bir adam diğer işle^ 
rini görmekle beraber yirmi dört saat zarfında 
alışık olmazsa yapamaz ki, kaç, dirhem iplik yap
tığı malûm olsun. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurur musunuz Beyefendi? Bir kelime arzedece-
ğim. Bilhassa bizim eski erkekler tarla sürerler
ken, çobanlık ederlerken, şunu bunu yaparlarken 
ellerinde iplik bükerlerdi. Anadolu'muza en ev
velâ iplikçiliği öğretelim. Bu olursa çok büyük 
işler yapılır. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, Çok istir
ham ederim. Biraz hissiyataan tecerrüt edelim. 
Meseleyi mânayi hakikisiyle-tetkik ve muhakeme 
edelim. Görürüz ki, netice bizim emel ve arzu
muzun hilâfına çıkacaktır. Bendeniz demin de 
arzettiğim gibi, böyle bir kanun ile halkı mükel
lef kılmanın, memleketin meiıafii âliyesi noktai 
nazarından pek ziyade şayanı temenni olduğunu 
arzettim. Halbuki, dikkat buyurunuz Beyefen
diler! Ordu için senede lâzım olan kumaşın bu-
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gün nısfını temin edemiyoruz. Ordunun ihtiyacı 
yerli kumaşlarından temin edilmek matlûp ol
duğu halde biliyorsunuz ki, İstanbul seferber
lik bidayetinde yüzde on beş, kırk derecesinde 
yerli kumaşlarını tercih edeceğini ilân etmişti. 
Bir kimse bunu temin edemedi. Elyevm burası da 
temin edemiyor. Yalnız ordusunu yerli kumaş
lardan giydiremeyen bir milletin heyeti umumi-
yesfrıi mükellef kılmak, memlekette gayet müthiş 
sanayi ihtikârını müstelzimdir» Bunun için elle
rinde tekmil tezgâhları olan dokuyucular bize 
kumaşın metresini iki buçuk liraya satacaktır ve 
Rabbena hakkı için bulamıyacağız. 

TONALI HİLMİ B. (Bolu) — Para memle
kette kalacaktır. 

RAGIP B. (Devamla) — Ben memleketin 
kumaş ihtiyacını asgari bir hesapla yirmi beş mil
yon dedim. Bunu Refiki muhteremimiz Ömer 
Lûtfi Bey Yetmiş milyona çıkardılar. Bunun 
bir milyonu çıkmayor. Biz bunda köylüleri is
tisna etmiyoruz. Köylüler-mutlaka giyeceklerdir. 
Bunun sureti katiyede kabiliyeti tatbikiyesi yok
tur. Bu memlekette memurin, mekâtip talebesi 
deyince yine bir milyon nüfus tutar. Bir milyon 
için senede asgari bir kat elbise teminini farz et
sek, asgari beş milyon metre kumaşa ihtiyaç var
dır. Bir milyon çıkmıyor. İstediğinizi yapınız, 
karışmam, Fakat kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 
Maliye Vekilinin buyurdukları veçhile Teşviki 
sanayi kanununu ve mükellefiyeti sınaiye kanu
nunu çıkarırsanız belki iki sene sonra bu kanunu 
çıkarabiliriz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bunu büs
bütün reddetmek mi iyi, yoksa bazı tadilât ile 
kabul mi edelim? Bunu reddetmek günahtır, tadi-
len kabul ederiz. 

RAGIP B. (Kütahya) — Bendeniz katiyen . 
razi değilim, başka bir şekil teklif ediniz. Böy
le bir kanunu ortaya çıkarmıyacağız. öyle üç 
beş tezgâh için bu kanun kabul edilemez... Bu 
Millet mukayyet kalamaz. (Müzakere kâfi sesle
ri). Beş tezgâh için bu kanun kabul edilemez. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Ben dünkü gün söz 
almıştım., bu meseleye dair. Perşembe gününden 
söz almıştım. 

HÜSRREV B. (Trabzon) — Efendim, bu me
sele hakikaten görülüyoor ki, ,hepimizin yüre-
ğni acıtan bir meseledir ve hepimiz kemali 
ehemmiyetle müzakere ediyoruz. Zaten işin uza
ması da bunu gösteriyor. Hiç birimiz yok ki, yer
li malı giymek itemiyelim. Ben akabı meşruuti-

yette şahsan buna ihtimam etmiştim, mümkün mer
tebe müslüman malı ve yerli malı giymek istedim. 
Muvaffak olamadım. O zaman düşündüm, niçin 
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böyle? Neden bu kadar geri kallmışız? Beyefen
diler! Ben bunu iki safhaya ayırdım. Biri istik
lâl meselesi, yani istiklâli iktisadi meselesidir. 
Çünkü biliyorsunuz harbi umumiye kadar biz 
müstakil bir Hükümet değlidik. Çünkü Avru
pa'nın iktisadi esareti altında zebun idik. Güm
rüğümüze sahip değilldiik. Yerli malımızı sa-
tamıyorduk. O müthiş sermayeler karşısında 
imkanı terakki var mı idi efendim? Tekmil o 
güzel tezgâhlar söndü, harabezare döndü. Onun 
için hocamız da cübbesini Avrupa kumaşın
dan giydi. Ne yapsın zavallı? Mesele burada
dır. Bu günkü mücadedemiz de İstiklâl müca-
hedesidir. Cenabı hak bunu bize kazandırırsa 
kurtulduğumuz gün odur. 

Evet ben Yunanistan'da bulundum, Bulga
ristan'da bulundum. Herifler hakikaten kendi 
mallarını giyiyorlar. Fakat gümrüğüne hâkim
dir, sokmıyor efendim. Meselâ, Yunanistan'da 
o kadar pahalı bir gümrük konmuş ki hariçten 
«ıal giremediği için herkes yerli malı giymeğe 
mecbur oluyor. O zaman kunduracı yetişiyor, gü
zel kondura yapıyor ve satıyor. Mesele burada
dır. Demek ki, bizim Harbi umumiden bu güne 
kadar nispeten serbest iken ve Almanya ve Avus
turya kontrolü altında olmakla beraber bir müs
takil Hükümetten, hâkimden demek ki, bu es
ki zamandanberi devam eden bir meseledir. 
Bugün istiklâl mücahedesine yeni başladık. Al
lah muvaffak etsin ve edecek İnşallah. Ondan 
sonra sanayii dahiliye de terakki edecek, fab
rikalar da açılacak, yerli kumaş da giyeceğiz. 
Fakat bugün imkân yoktur. İmkân olmazsa 
nasıl yapalım? Yalnız yapılacak şey; şahsen ve 
münferiden çalışalım, propaganda yapalım. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

REİS— Müsaade buyurursanız takrirler 
var okunacak. 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. — İşbu teklifi kanuninin kabili tatbik bir 

hale kalbi için İktisat Vekâletine tevdiini talep 
ederiz. 
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Abdülgafur H. Basri 
(Muvafık sesleri). 
REFİK B. (Konya) — Yalnız uyumamak 

şartiyle. 
REİS — Kabul edildi efendim. İktisat Ve

kâletine havale olundu. 
Beş dakika teneffüs 



İt f î t fCİ CELSE 
Açılma saati badezzeval: 3 

REÎS — Birinci Reis Vekili Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretleri 

KATİPLER: Ragıb B. (Kütahya), Ata B. (Niğde . 

REİS — Efendim Meclis kuşat edildi. 

2. — Karesi Mebusu Kâzım Beyin mezuniye
ti hakkında Divanı Riyaset karan 

B, M. M, Biyaseti Celilesine 
İzmir'den Antalya'ya gelmiş aile ve ebevey

nimle görüşmek ve kendilerini münasip bir 
mahalde yerleştirmek üzere iki ay mezuniyet 
i t asım ist i rham ederim. 

Karesi 
Kâzım 

Miriınumailoyhin. mezuniyeti Divanı Kiya
setle tasvip olunmuştur. Heyeti lTmumiye'ye 
arzolunur. 

Reisi Sani 
Calâleddis Arif 

Reis Vekili 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

İdare memuru 
Emir 

İdare memuru 

Reis Vekili 
Abdülhalim 

Kâtip 
Ragıb 
Kâtip 
Refik 

İdare memuru 

RAGIB B. (Kütahya) — Divanı Riyaset, me
zuniyetini tensip etmiş. (Muvafık sadaları). 

REİS — Efendim; iki ay mezuniyetini tensip 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; Hariciye Vekili Beyefendi rahat
sız olduklarından bugün teşrif edem i yee eki er
dir. (Allah şifa versin sadaları). 

Efendim, Encümeni mahsus mazbatası oku
nacaktır, lütfen dinleyelim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Teşkilâtı 
İdariye Kanununun müzakeresi pazartesi, salı 
günleri idi, bugün bütçe müzakeresine başlana
caktır. Kararımız öyledir. Bütçe de tevzi edil
miştir. (Yeni tevzi edildi, yarın başlayalım sa
daları) . 

REÎS Ruznamei müzakernta yok efen
dim. 

2. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, frenginin 
men 'i ve tahdidi sirayeti hakkında teklifi kanunisi 
ve Adliye ve Sıhhiye Küçümenleri mazbataları 
(.2/65).' 

REİS — Frenginin meni sirayeti hakkında 
kanun var efendim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) .— Onu ikmal 
edelim. 

REİS — Efendim, şimdi frenginin men si
rayeti hakkındaki kanun okunacaktır: 

KÂTİP RAGIB B. (Kütahya) - , Efendim, 
malûmu âliniz beşinci maddenin müzakeresinde 
idik. Beşinci maddenin müzakeresi esnasında 
Meclis tatil edilmişti. Şimdi tadil takrirleri 
var. Beşinci maddeye müteallik. Onları okuta
cağım. 

Makamı Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin aynen kabulü ile, teehhül 

edeceklere fevkalâde suhulet ibrazı m ve kendile
rinin meccanen muayene ve rapor itası hususu
nun Sıhhiye Vekâletinden bilcümle etibbayi res
in iyeye ehemmiyetle tebliğini teklif eylerim. 

Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Meni sirayeti ve sürati tedavisi mecburi olan 

illeti ef renciyenin en birinci ilâcı Neosalvarsan 
ilâcıdır. Bunun memleketimize ithalinden güm
rük rüsumu alınmamasını teklif eylerim. 

26 kânunuevvel 1336 
Erzurum Mebusu 

Mehmet Salih 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin* reye yazını tek

lif eylerim. 
26 kânunuevvel 1336 

Erzurum Mebusu 
Mehmet Salih 

Riyaseti Celileye 
Bakire kızların istisnasını teklif eylerini. 

Siird 
Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Beşinci maddedeki Sıhhi

ye Encümeninin vermiş olduğu kararın aynen 
kabulünü teklif eylerim. 

26 Kânunuevvel 1336 
Adana Mebusu 

Zamir 

112 
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Riyaseti Celileye 

Mevzuubahis ve müzakere olan kanunun be
şinci maddesinin berveçhi âti tadilini teklif 
eylerim: 

Teehhül edeceklerden kabletteehhül erkeğin, 
tabip bulunan mahallerde tabip ve kadının da 
kabile tarafından muayeneye tâbi tutulması 
mecburidir ilâh . . . 

26 Kânunuevvel 1336 
Karesi Mebusu 

Abdülgafur 
Riyaseti jCelüeye 

Beşinci maddenin birinci fıkrasının berveçhi 
âti tadilini teklef eylerim: 

Madde 5. — Teehhül edecek erkeklerin kab
letteehhül tabip bulunan mahallerde muayeneye 
tâbi tutulması mecburidir. 

Bitlis Mebusu 
Hüseyin Hüsnü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ahiren Ankara 'da kuşat olunan Küçük sıh

hiye mektebinde hususi olarak kadınlara da 
ders gösterilmesini ve bu suretle nisvanm te
davisi meselesinin teshilini rica ve teklif ey
lerim efendim. 

Erzincan Mebusu 
Ahmed Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin tâyini esami ile reye -va

sini teklif eyleriz. 
Bitlis Bitlis Siverek 

Hüseyin Hüsnü Derviş Abdülgani 
Siird Hakkâri Ertuğrul 
Salih Mehmed Tufan Necib 

Ergani Erzincan 
Rüştü Fevzi Halil İbrahim 

Yozgad Ergani Konya 
Süleyman Sırrı M. Emin Ömer Vehbi 

Van Konya Muş 
Hasan Sıddık Rifat Abdülgani 

• 
Makamı Riyasetpenahiye 

işbu kanuna şekli âtide bir maddenin ilâve
sini teklif eylerim: 

Sıhhiye Vekâleti her kaza merkezinde bir ta
bibi fennî veyahut küçük sıhhiye memuru ve 
edviyei fenniye bulunduracaktır. 

*. Muş 
''Tt <: . Abdülgani 

Makamı Riyasete 
Beşinei maddenin evveline berveçhi âti iki ke

limenin ilâvesini teklif eylerim: 
Frengiye müptelâ olanlardan teehhül ede

ceklerin kabletteehhül tabip bulunan mahaller
de muayeneye tâbi tutulması mecburidir. 

Yozgad 
v_ Mehmed Hulusi 

Riyaseti Celileye 
Hususi encümen tarafından tanzim edileli 

beşinci maddedeki (yalnız) kelimesinden sonra 
(frengi mıntakası addedilmiyen mahallerdeki 
bakir kızlar muayeneye tâbi değildir. İlâh) şek
linde tadilini teklif eylerim. 

Bolu 
Dr. Fuad 

Riyaseti Celileye 
MADDE -T- Bakireler muayeneden müstesna

dır. Seyyibeleri doktor, kabileye muayene etti
rir. Hali tebeyyün etmez ise kanmdan alıp mua
yene edecektir. 

Maddenin bu türlü tadilini teklif ve kabu
lünü rica ederim. 

Erzincan Mebusu 
Osman Fevzi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tıp ıstılahmea sifilis, tüberkülos namlariyle 

yâdedilen frengi, verem gibi iki mühlik ve sal
gın illetlerin meni sirayetleri için teehhül ede
ceklerin muayeneye tâbi tutulmaları hakkında 
teklifi kanuninin beşinci maddesinin berveçhi 
zir iki fıkra olarak tadilen kabulünü teklif ey
lerim : 

Beşinci madde: Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin menatıkı nüfusiyesi dahilinde 
teehhül edecek olan bilûmum erkekler muaye-
nei tıbbiyeye tâbi tutulacaklardır. 

Tezevvüç edilecek kız veya kadınlardan mu
ayeneye razi olmıyanlar istisna edilmekle bera
ber ancak beyneceiran sıhhatlerinde iştibah 
veya aileten maluliyetle müştehir olanlar ba-
dettedavi sıhhat raporu ibraz, etmedikçe ierayi 
akitten menedilecektir. 

30 Kânunuevvel 1336 
Erzurum Mebusu 
Mehmed Salih 

Dr. FUAD B? (Bolu) — Efendim söz söy-
lemekliğime müsaade /buyurur munusuz efen
dim? # . . ' . . . -

REÎS — Müsaade buyurursanız takrirler bit
tikten sonra söyleyiniz. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendim, söylemek-
liğime müsaade buyurunuz. Bendeniz sahibi 
teklifim. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin şekli âtiye ifrağen reye 

vazını teklif eylerim: 
Madde 5. — Tabip bulunan mahallerde te

ehhül edecek erkeklerin muayeneye tabiiyetleri 
mecburidir. 

Mahreminden birinin* huzuru ve aksamı 
münkeşifeye maksuriyeti şartiyle kadınlardan 
seyyibeler tabip ve bakireler de tabibin tarifi* 
veçhile kabile tarafından muayene edilecekler
dir. Teehhül raporları etibba tarafından mec-
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eaneh verilecektir. Ancak inzibatı sıhhiyi te- I 
min için mahallî hükümet tabibine ve bulun
madığı takdirde belediye tabibine ibraz ile 
kaydettirilecektir. 

Kırgehir 
1 : Sadık 

REİS — Efendim, şimdi takrirler birer birer 
okunsun, reye vazedilsin. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Encümeni mahsu
sun da takriri vardır, onu okuyun. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Reis Bey, usulü mü-
2akere hakkmda bir şey söyliyeeeğim. Efendim 
hususi bir encümen teşekkül etmişti. Üç şeriye-
cjen, üç adliyeden, üç sıhhiyeden olmak üzere 
dokuz zatm vermiş olduğu takrir zannediyorum 
Heyeti Umumiyece kabul olunacaktır. Onun 
için evvelâ o okunsun, bendeniz de izahat vere
ceğim, 

Riyaseti Celileye 
Heyeti umumiye karariyle Seriye, Sıhhiye, 

Adliye encümenleri azalarından üçer zatın işti
rakiyle yapılan encümeni mahsusta beşinci mad
de müzakere ve şekli âtide kabul edilmiştir: 

MADDE 5. — Teehhül edecek bilûmum er
keklerle seyyibe kadınların mahreminden biri
nin huzuriyle tabip bulunan mahallerde muaye
neye tâbi tutulması mecburidir. Yalnız bakir 
kızlar muayeneye tâbi değildir. Teehhül rapor
lar; herhangi bir tabip tararından . . . ilâh. 

Encümen Reisi Operatör Muhalifim 
Muhalifim Bursa Bolu 

Mehmed Şükrü Emin Dr. Fuad 
Siird Konya Yozgad 

Mustafa Sabri Musa Kâzım Mehmed Hulusi 
Karesi 

Ahdülgafur 
Bakir kızlar müstesna olduğu gi-

*• bi seyyibelerden kan almak sure
tiyle muayeneleri mecburidir. Re

yim budur. 
*» m Erzincan 
«i Osman Fevzi 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Encümeni mahsu
sun yermiş olduğu takrir muvafıktır, reye ko
yunuz. , \ 

Kâ. RAGIB B. (Kütahya) — Efendim m^ûmu 
âliniz evvelâ takrirler okunacak ve reyiııpr ûr-
zedilecek, onlar reddedildikten sonra encümenin 
teklifi reye vazedilir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Müsaade buyurun. 
Doktor Bey sahibi tekliftir. İzahat versin. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — İzahata hacet yok, 
müzakere kâfi görüldü. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bu tak
rirlerin kâffesi Sıhhiye, Şer'iye, Adliye Encü
menlerinden mürekkeb Encümeni mahsusta mü
zakere edildi. Şu şekilde takarrür ettirildi. Bazı 
Rüfekayj muhtereme itiraz ediyorlardı. Diyor- I 
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lardı ki: İşte etibbanın muayenesinden şu gibi 
mehazir tevellüt eder. 

DOKTOR FUAD B. (Bolu) — Her zaman 
değil efendim . 

MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla) — Ekse
riyetle tabii. Ekseriyet için hükmü kül vardır. Bu
da kaidei külliyei fıkhiyyei esasiyyei şer'iyeden
dir. Binaenaleyh bazı rüfeka itiraz ediyorlardı 
ki; işte muayeneden şu-gibi mehazir vukua gelir. 
Biz bu mehazirin indifaı için bir kayit vezettik. 
Bu kayit, kaydi ihtirazidir. Mahreminden birinin 
huzuriyle muayene vâki olursa, mahreminden 
birisi mevcut olunca dermeyan edilen mehazir 
tabii mündef i olur. 

Kışlara gelince: kızlar da tabii yüzde yüzü if
feti mücessemedir. Bunlar için emanet asıl ol
duğu için aslı ipka ettik. Nadiren yüzde bir 
veyahut iki, üç fena varsa da nadire itibar yok
tur. Ve bugün için mehakimi şer'iyede bu yolda 
muamele edilmektedir. Cızlar muayeneye tâbi 
değildir. Yalnız erkeklerin muayenesi icra edi
lir. Yalnız seyyibe kadınların muayenesi kabile 

tarafından fiilen vâkidir. Bu defa ise Encümeni 
mahsus bunların muayenesini doktorlara havale 
etmiş. Encümeni Mahsusun karar altına almrş 
olduğu şekil, çok muvafık bir şekildir. Kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Takrirleri mi reye koyalım? yoksa 
encümenin mazbatası mı okunsun? (Encümenin 
sadaları). 

DOKTOR FUAD B. (Bolu) — İzahat vere
ceğim. Bendeniz teklif sahibiyim. Bu hususta 
kendi takririm de vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Takrirler ta
dil teklifidir. Usulen onlar reye konur. 

DOKTOR FUAD B. (Bolu) — Efendiler; 
bu teşekkül etmiş olan Hususi Encümende seyyi-
belerin muayenesi kabul edilmiş, yalnız bakire
ler istisna edilmişti. Bendeniz orada bir teklifde 
bulunmuştum. O teklifi burada yapacağım, kabul 
edilirse tabii zannediyorum memleket müstefid 
olur. Bunun için biraz izahat vereyim. (İstemez 
sadaları). 

Efendiler; mucadelei hayatta muvaffakiyet, 
vücudun kuvvetine müstenittir. Buna hiç şüphe
miz yoktur. Oerek gözle görülen düşmanlara 
karşı, gerek gözle görülmeyen hastalıklara karşı 
vücut kuvvetli olmazsa, vücut müdafaasız kalır. 
Binaenaleyh-mağlub olur. Buna hiç şüphe yoktur. 
Bu gözle görülmeyen düşmanlar arasında frengi 
birinciliği teşkil ediyor. Frenginin sirayeti üç 
türlüdür efendiler. Birisi teması pak dediğimiz, 
zavaliı şahsın hiç haberi olmadan almış olduğu 
hastalıktır. Meselâ bir frengilinin kaşığından ye
mek yer veyahut frengilinin içmiş olduğu çay 
bardağından çay içer. Bu suretle temasi pak su
retiyle ferngiyi almış olur_. İkincisi teması gay
ri pak dediğimiz, gayri meşru bir suretle birisiyle 
temas suretinde aldığı frengidir. Üçüncüsü efen,-
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diler; irsen intikal eden, sirayet eden frengidir. 
Şimdi kızları bu suretle istisna etmekle, izdivaç 
suretiyle sirayet eden frenginin önüne geçmiş 
olmuyoruz. (Bravo- sadalan). 

FBYZt Ef. (Malatya) — Teşekkür ederiz 
doktur Bey. 

Dr. F i l AD B. (Devamla) — Köylülerimizde 
maatteşekkür söylüyorum, fulıuş yoktur efendiler. 
Pçk azdır. Onun için köylümüzde olan frengi 
bilmeyerek olan izdvaçtân sirayet eder. Binaen 
aleyh bu teklifi ikiye ayırıyorum. Birincisi, di
yorum ki: madam ki bazı yerlerdeki haleti ru
hiye muayeneye tamamiylc manidir. Onu Sıh
hiye Vekiline bırakalım. Hem bunu nazarı iti
bara alsın, hem de frenginin muit aka! arını na
zarı itibara alsın. .Frengi mıntakası haricindeki 
kızları muayeneye tabi tutmasın. Efendim buna 
bendeniz razıyım. Bu, Sıhhiye. Vekilinin müda
halesiyle hasıl olabilir. 

Diğer alışmış olan yerler vardır. Kızlarını 
bilâitirnz muayeneye sevk ederler. Muayene etti
rirler. Şimdi biz buradaki kızları da muayeneden 
hariç bırakacak olursak bu suretle frenginin 
önüne geçemeyiz. Bolu'da mâruz kaldığım bir 
vakayi müsaadenizle arzedeceğim. Efendiler, ben
deniz Bolu'ya Hükümet tabibi olarak gittiğim 
zaman köylere çıkmıştım. Frengi muayene tabibi 
ben değildim. Bolu'da ayrıca bir frengi tabibi 
vardır. Frenngi doktoru ayrıdır. İlk yattığım 
köydeki hatib efendi bendenizin kanunen rapor 
vereceğimi öğrenmiş. Bendeniz diğçr köylere git
tiğim vakit arkamdan geldi, kendi çocuğuna ala
cağı bir kız için frengi doktoru rapor vermemiş, 
geldi, bendenize müracaat etti. Dedi ki: beheme

h a l buna rapor veriniz. Bu temizdir. Eğer bunda 
frengi olsaydı ben oğluma almak istemezdim. 
dim ki: hoca efendi; sen bunun frengili olmadığı
nı neden biliyorsun? madam ki doktor bunu mu
ayene etmiştir, herhalde ferngilidir. Bunda frengi 
vardır. Sana rapor vermemeğe ne mecburiyeti 
var? Sekiz gün arkamda gezdi, rapor alamadı. 
Başka bir kız buldu. Aradan bir buçuk ay geçti. 
Bu adamcağız geldi, Allah senden razı olsun dedi. 
Doktor Bey; eğer ben bu kızı oğluma almış ol
saydım evime kundak sokacaktım. Kendi evimi 
ateşe vermiş olacaktım. Bu kızdaki frengiler mey
dana çıkmıştır. Yüzünde yara çıktı; burnu düş
müştür. Şimdi bu kızcağız hiç kimsenin yanma 
çıkamıyor dedi. Eğer efendiler; bu kız, kız olmak 
dolayısiyle muayeneye tâbi tutulmıyarak buna 
rapor verilmiş olsaydı - ki bu kanun mucibince 
ve bu mecburiyetle verilecektir - biz bu frenginin 
sirayetine mani olabilecek mi idik? hiç şüphesiz 
olamıyacaktık. O zavallı adamın da evini yangına 
vermiş olacaktık. Hususi Encümenin vermiş ol
duğu ve teklif etmiş olduğu şekil hakkında ben
deniz bir takrir verdim. Yalnız diyorum ki: 
frengi mınt akası addedilmiyen yerlerdeki kızlar 
muayeneye tâbi tutulmasın. Fakat diğeri tutul-
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son. Arzettiğim gibi; siyaseten veyahut ahvali 
ruhiye nazarı itibara almarak kızlar muayeneye 
tâbi tutulmayacak. Onu Sıhhiye Vekili halleder, 
o mıntakaları frengi mıntakasrndan hariç adde
der. Onların kızları muayeneye tâbi tutulmaz. 
Diğerleri tutulsun. Çünkü bu mühim meseledir. 
Eğer biz bunu kabul etmiyecek olursak vücu
dumuz zafa duçar olacaktır. Binaenaleyh gözle 
görülen ve görülmiyen düşmanlara karşı - ki bun
lar yalnız frengi değildir - vereme, sıtmaya karşı 
da vücudumuzun mukavemetini azaltır, vaktiyle 
Viyana kapularına kadar gitmiş olan ecdadımızın 
bünyesini gaib etmiş oluyoruz ve edeceğiz. Benim 
takririm veçhile maddenin kabulünü rica ederim. 

Dr. SUÂD B. (Kastamonu) — Her taraf ay
ni hale gelmiştir. Frenginin muayyen mm t akası 
kalmamıştır. Yapılacaksa hepsi yapılsın. 

Dr. PUAD B. (Devamla) — Bir şey daha ilâ
ve edeceğim. Frengiyi teşhis etmek için avret 
mahalline bakmak mecburiyeti yoktur ve bende
niz bunu on sene tatbik ettim. Hattâ ilk zaman
da, bu kanun yok iken bile. hiç bir şahısta ağ
zından başka.bir yere müracaat edilmedi ve edil
memek lâzım. Ukadatı lenfaviyeye bakmaktan 
başka bir yer muayene edilmedi ve edilmemek 
lâzım gelir. Efendiler; bu kaydi koymak lâzım
dır. Efendiler; nahiyei tenasüliyesinde (Şankır ) 
olan bir kızın hiç olmazsa dudaklarının iç ta
raflarında yaralar olur. Bunlardan anlaşılır. 
Doktorun teşhis etmek için nahiyei tenasüliyesine 
bakmasına lüzum voktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim mü-
sıa.de uyurursanız bir kaç şey izah etmek iste
rim. Farzediniz ki Ankara frengi mıntıkası ha
ricindedir. O kadar nüfus arasında frengi mm-
takası haricinde demekle, frengili bir kız, bir 
oğlan, bir ihtiyar bulunmaz mı? Binaenaleyh 
teessüf ederim. Dorktorea bir teklifte bulunma
dınız. 

Dr. FUAD B. ( Bolu ) — Bendeniz bunu 
ehveni şer olarak teklif ediyorum. Kanu
nun şekli kabul edilmezse bu şekil kabul edil
sin. 

KÂTİP RAGIB B. ( Kütahya ) — Evvel* 
takrir reye konur, sonra encümenin teklifi. 
Eğer Meclisi Âliniz kabul ederse encümenin tek
lifini doğrudan doğruya okuruz (Müzakere 
kâfi sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müza
kere kâfi görüldü ve takrirler okundu. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Nizamname! 
Dahilî mucibince katiyen kimsenin söz söyle
meğe hakkı yoktur. Eğer takrirlerini izah ede
ceklerse o başkadır. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Takriri 
izah edeceğim. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Takririniz o-
kunduktan sonra izaha hakkınız vardır, Nitekim 
bendeniz de söyliyeceğim. 



î : 127 1.1.1337 C : 2 
OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Telâş et

meyiniz, söyliyeceğim. (Ezzarurat tübihülmah-
zurat) . Geçende bu mealde çok sözleü söyledik. 
Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar. 
Buna karşı bir şey daha var. İkinci safhayı da 
okumalı, tadil edip adaleti bulmalı (Ezzaruratı 
ttikaddirû bikaderiha). Zaruretler miktarmca, hu
dudu dahilinde takdir olunur. İleri geçmez. 
Binaenaleyh biz şimdi bu iki müthiş emrazın 
ırkı islâmdan ihracını arıyoruz. Bunun en 
birinci ilâcı, fuhşiyatı menediniz. Bu, hastalığı 
teksir ediyor, nesli islâmı ifna ve mahvedi
yor (Alkışlar). Nesli münkariz ediyor. Elbet 
bunda bir hikmet var. Yapacağınız tedavinin en 
başlıcası budur. İşte ondan sonra takrirde ar-
zettîğim veçhile, açıkta görülen muhakkak bir 
keyifsizliği şeriat tedavi ettirir. 

Rüfekayi kiramdan bazıları buyuruyorlar ki, 
yüzündeki, burnundaki yaralardan tabip bunla
rı bilir. Mevhumun üzerine mevhumda ileri gi
dilemez. Yani aşikâr bir alâmet yokken, aşi
kâra: olarak bundan frengi olduğuna dair yü
zünde ve sairesinde yara ve bereye dair bir alâ
met görülmediği halde, bunlar muayeneye ne 
suretle tâbi olsun? İşte (ezzarurat takaddirü bi
kaderiha) kaziyesinin yeri burasıdır. Bunu ne 
yapmak lâzımgelir? Bendeniz takririmde arzet-
tiğim veçhile diyorum ki, kızlarda böyle bir 
zahiri alâmet bulunmadığı halde, encümenin ka
rarı veçhile, onlar müstesna. Kendi reyim; 
seyyibelerin, teehhülü murat eden seyyibelerin 
muayenesinde kabile ile doktor beraber olmalı, 
yani doktor muayenesini kabileye tevdi eder. o 
söyler, o fenne tatbik eder, ne vakte kadar? Tâ 
ki kadın doktor yetişsin. Biz şimdi üç, beş ayda 
doktorlar yetiştiriyoruz. Aceba iki illeti teşhis 
için kadından doktor yetiştiremiyeeek miyiz? 
(Mümkün değil sadaları). Muayene için her ne 
vakte kadar olursa, o vakte kadar kabile vası-
t'asiyle muayene edilsin. Keyifsizlik tebeyyün 
etmezse kanından alıp muayene edemez mi efen
diler? Böyle muayene edebiîirya! Bunu inkâr 
eyler misiniz? Kanından alır muayene eder. O 
haramı işlemez. Ondan sakmır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendi Hazretleri 
bir şey arzedeceğim. Yüz ve el namahrem midir, 
değil midir? Bunları izah ediniz. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Devamla) — Sahipsiz, 
mâjıremsiz kadınlar için avueünun içi ve . . . 
(Gürültüler). Dinleyiniz ki, cevap vereyim. 
Sahipsiz, mahremsiz kadınlar için, zaruretini 
defetmek için, zarureti beytiyesini defetmek 
üzere - ki bu da onun gibidir - Gözlerinin etra
fı eşyaya bakacaktır. Mahrem değildir. Yani 
açması caizdir. Şimdiki mâruzâtım bu k i : Erba
bı fen lütfen bunu beyan etsinler. Hariçten 
muayene ile anlaşılamaymea kanından anlaşıl
maz mı? O doktor kanını (analize) edipte anla
yamaz mı? ' 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Müsaade buyurulur 
mu? Cevap vereyim. Bazan ağızda (ef) denilen 
bir hastalık olur. Bir de plâkniköz olur. Yani 
bu iki hastalığın teşhisi için doktorlar arasında 
bile hataya düşen oluyor. Nerede kaldı ki üç, 
beş ay bir kadına bu hastalıkları öğreteceğiz de, 
bu hastalıkların teşhisini yapacaktır? Rica ede
rim, bu mümkün değildir. 

Gelelim kan meselesine. Efendiler, bugün 
kan meselesi için mükemmel bir lâboratuvar, 
mükemmel bir bakteriyolog olmak lâzımgelir. 
Maatteessüf diyebilirim ki ; Hoca Efendi Haz
retlerinin murat buyurduklarşnı yapacak ancak 
iki müessesemiz, Anadolu'da, ya vardır, ya yok
tur. Rica ederim. Bu kan.meselesine bu kadar 
az müessese nasıl yetişir, nasıl halleder? ve na
sıl yapacaktır? Hoca Efendi Hazretleri buna ce
vap versinler. Bunu ben de kabul edeceğim. 

OSMAN FEVZİ Ef. ( Erzincan ) — Şimdi 
eczacılardan bir takımları tahlilâta muktedirdir. 
Bu da ekser sancaklarda bulunuyor. Zaten dok
tor bulunan yerlerde o gibi eczacılar, kimyager
ler bulunuyor demek isterim. 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Bir defa bir 
mikroskop yok hocam. 

OSMAN FEVZİ Ef. ( Devamla ) — İfadei 
âcizanem anlaşıldı. Münakaşaya varmryalım. 
Bendeniz şu ciheti sormuşum. Mümkündür, 
bu suretle anlaşılır dediler. İşte bu tedriç.ile 
muayene olunsun. Yani açıkta olanlar tedavi o-
lunur. Acık alâmetleri bulunmıyanları, seyyi-
beleri kabile vasıtasiyle doktor muayene eder, 
anlar. Anlayamazsa işte o zaman kanın tahlili 
ile pekâlâ anlaşılır. Bunu da doktorlar kabul 
ediyor. Encümenin teklifinin reye vazmı teklif 
ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir efendim. Kifayetin reye 

vazmı arz ve teklif eyleriz. 
Adana Mersin Üsküdar 
Zekâi Muhtar Neşet 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müzakerenin kifa
yetine dair takrirler zaten mevcuttur. Okundu. 

Riyaseti Celileye 
Maddeye berveçhi âti fıkranın ilâvesini teklif 

ederim: 
Kız ve kadınların muayenesi mütehassıs e-

tibbâdan taallüm etmiş kabile marifetiyle icra 
ettirilir. 

1 Kânunusani 1336 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

(Mümkün değil sadaları). 
REİS — Reddedildi, • 

— 116 — 
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"~ Riyaseti Celifeye 

«Seyyibelerîn. yalnız mekşuf mahallerinin 
mahremleri huzurunda muayenesi icra edilecek
tir. Hilafı harekeıt eden doktorlar hakkında şe-
diden mücazat yapılacaktır» ibaresinin beşinci 
maddeye ilâveten dercini teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Bİamdi 

Riyaseti Celileye 
Bakireler gibi seyyibelerde de ağız ve uku-

da ti lenfaviyede frengi arazı görülmedikçe ciha
zı tenasül! muayene edilmez ve icabında behe
mehal mahreminden bir veya iki kadm muvace
hesinde tabip tarafından muayenesini teklif ey
lerim. ! 

1 Kânunusani 1336 
Genç 

Ali Haydar 

R E Î S — K a b u l ediliyor mu? reddelidi. 

Riyaseti Celileye 
Frenginin men'i sirayeti hakkındaki kanu

nun beşinci maddesinin tayymı teklif ederim. 
Niğde Mebusu 

Hilmi 

REİS — Takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın. 

SÜLEYMAN.SIRRI B. ( Yozgad ) - - Bu 
maddenin tâyini esami ile reye konmasına dair 
takrir var, 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Böyle şeyler ola-
---» maz. Frengi memleketin en büyük hasmıdır efen

diler, nasıl olurda maddeyi tayyedersiniz? 
R E İ S — Kabul olunmadı efendim. 
TÜN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 

zannederim ki, meseleyi arzedersem memnun ka
lacaksınız. Maddenin esası katiyen memleketi
mizde kabili tatbik değildir. Tahriri nüfusta 
karısının alnından vurupta öldükten sonra «ba
na ne kaldı, adanı al senin olsun» diyenleri • de 
biliyoruz. Muhacirin teftişatmda en münevver 
bildiğim zevat elime ayağıma kapanarak; aman 
bizim karılarımıza kolera aşısı yaptırmayınız di
ye yalvaranlar pek çoktu> Fakat böyle olmakla 
beraber bu kanunun bu maddesi suya düşerse, 
kendi nefsime söylüyorum, ey Hilmi! cinayetin 

. sen en büyüğünü işlemiş olursun. Binaenaleyh 
Teşkilâtı esasiye ile de meşgul oluyoruz. O ka
nun bir az da ademi merkeziyet kanunudur. 
Ademi merkeziyet demek; her mahallin kendisine 
mahsus nizamları, kanunları, talimatları bulun
mak demektir. Binaenaleyh arkadaşlar; sıhhi 
muayene esasını kabul ederiz ve lâkin vilâyet 
veya liva mecalisi umumiyesi; mahallerine mah-

' sus talimat yaparlar ve ol veçhile hareket edilir 
(pek doğru sadalan) (Alkışlar). 

R E İ S — Hilmi Beyin takriririni kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur." 
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RAGİB B. - (Kütahya)_~ Efendim, .Hilmi 

Beyin takriri nazarı dikkate alındı: Takrir be
şinci maddeye mütealliktir. Yani muayene mesa
ilinde Encümeni Mahsus talimat yapacak demek
tir. Binaenaleyh beşinci maddeye taallûk eden 
diğer takrirleri de okuyalım. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Encümeni Mahsus 
vilâyet meclisleri (Gürültüler). Encümeni vi
lâyettir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Liva Mecalisi 
.unıumiyeleri, efendim Encümeni Mahsustan bah-
soliUnmıyor. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Mecalisi umumiye 
kabul edildi efendim. 

(Hilmi Beyin takriri tekrar okundu) [1] 
FEYZİ "Ef, (Malatya) — Efendim, Encüme

nin takririni okuyunuz rica ederim. 
Dr. FUAT B. (Bolu) — Esas muayene me

selesi kabul ediliyor, yalnız şekli mahalline bıra
kılıyor, değil mi efendim? 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Bu kanunu daha 
beş seneye kadar çıkaramazsınız efendiler (Gü
rültüler). Bu hususta söz söylemeğe hakkım var
dır, söyliyeceğim. Memleketi yakan, kavuran 
frengi hakkında «Söz söylemeyin, size hakkı ke
lâm yoktur» demek, adetâ büyük bir cinayettir. 
Efendiler, memleketin her tarafını biliriz ki, 
yüzde sekseni frengi olmuştur. Sonra efendim 
muhterem doktor. 

HASAN B A Ş R İ B . (Karesi) - - R e i s Bey; 
sözünü geri alsın. Milletimizin yüzde sekseni fren
gili değildir. İftira ediyor. Her halde geri alsın. 

FEYZİ Ef. (Devamla) — Yüzde otuz olsun 
(Gürültüler). 

MUSTAFA B. (Tokad). — Reis efendi; sö
zünü geri alsın. 

FEYZİ E l (Devamla) — Pekâlâ yüzde on 
olsun. 

BİR MEBUS B. — Bazı memleket vardır ki, 
bir tane frengi yoktur (sözünü geri alsın sa
dalan) . ' 

FEYZİ Ef. (Devamla) —. Efendim, yüzde beş 
: olsun. Ne lâzmıgelir? (Handeler*). 

Dr. bey dedi ki, yüzüne ağzına bakacağız. 
Zaten şimdi yüze bakmak, ağıza bakmak haram 
Lir şey değildir. Sonra efendiler; bizim doktor
larımız sahibi vicdandırlar. Şimdi Hazreti Pey
gamberimiz zamanında kadınların yüzü Örtühı-
miydi? Şeriati Ahmediyeyi hepimiz biliyoruz. 

BİR MEBUS B. — Onu mevzuubahis etme, 

[1] Beşinci maddenin şu şekilde tadilini tek
lif ederini: 

Riyasete 
Madde 5. — Sıhhi teehhül muayenesi mua

melâtı, vilâyet veya liva umumî meclislerince 
tanzim edilen talimatnameler veçhile tatbik ve 
cereyan ettirilir, 

Bolu 
I Tunah IHlmi 

- UT -
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o zamanki ahlâk başka idi. Şimdiki ablak «baş
kadır. (Gürültüler). 

TUNALI HILMÎ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 
demin takdim ettiğim madde... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Reis Beye
fendi; takdim edilen takrir kabul edildikten ve 
müzakerenin kifayetine karar verildikten sonra 
artık bu ne müzakeresidir? 

TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Reis Beye
fendi, bendeniz iki kelime ile izah etmek isterim. 
Efendiler; bendenizin takririmdeki teehhül mu
ayenesi namiyle Encümenin veyahut diğerlerinin 
esaslarını ihtiva ediyor. Binaenaleyh besinci mad
de bitmiştir. Müzakere edilecek hiç bir şey kal
mamıştır. Diğer maddeye geçmek lâzımgelir. 

REÎS — Müsaade buyurursanız diğer mad
delere geçelim. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Encümeni vilâyet 
mevhum bir encümendir. İki dakika bile teşekkül 
edemez. 

NAFÎZ B. (Canik) — Efendim; bu madde
nin müzakeresi olsuretle çığrmdan çıktı ki, han
gi suretle karar vereceğimizi biz de şaşırdık. 
Mevzuu müzakere olan, kanunun beşinci madde
sidir. Bu madde geçen sefer uzun uzadıya mü
zakere edildi. Encümeni Mahsusa gitti, Encü
meni mahsus Heyeti aliyenize bir şekil arzetti. 
Şimdi iki sekil oldu. bir; Adliye Encümeninin 
şekli, bir de Encümeni Mahsusun şekli. Hilmi 
Beyin teklifi ise, bu şekillerden birisi kabul edil
dikten sonra şekli muayene hakkındadır. Bina
enaleyh Heyeti Celile ya Adliye Encümeninin 
beşinci maddesini veyahut Encümeni Mahsusun 
teklif ettiği maddeyi kabul ettikten sonra mev-
zuubalıis olabilir. 

TUNALI HÎLMÎ B. — Katiyen efendim. 
NAFÎZ B. (Devamla) — Hilmi Beye hita

ben) peki siz hangi maddeyi murat ediyorsunuz? 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bu sıhhi te

ehhül meselesi zaten bir kanunu mahsusla tahtı 
karara alınmıştır. Şimdi bendeniz teklifimde 
sıhhi teehhül muayenesi diyorum. Demek ki, 
bir cebir kabul etmişim. Şu halde bu beşinci 
madde oluyor. Binaenaleyh tekrara hacet kalmaz. 

NAFÎZ B. (Devamla) — Meelisi Ali burada 
iken tefsir suretinde söz söylenmez. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) .— O halde Mec
lisi Âli söylesin. Kürsüde müfessir gibi bulunu
yorsanız, ben de müfessir gibi çıkıyorum." 

NAFÎZ B. (Devamla) — Ben de Meclisi Âli
nin bir ferdiyim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Encümen 
Mazbata Muharrirliğini de hüsnü istimal etmi
yorsunuz. Bu madde kabul edildikten sonra söz 
söylemek zaittir. 
. NAFÎZ B. (Devamla) — Bu sözü size iade 

ediyorum. Mazbata Muharrirliğini hüsnü isti
mal ediyorum. Sözünüzü geri alınız. Hüsnü 
niyetle söylenilen sözü bu suretle tefsir ettiğiniz
den dolayı tamamen size iade eyler ve reddederim. 

Binaenaleyh efendim, şimdi iki'.şekil vardır: bi
risi; Encümeni Mahsusun teklif ettiği;şekil», bi
risi de; Adliye Encümeninin maddesidir. Onlar 
reye konsun, ondan sonra. 

TUNALI HÎLMÎ B, (Bolu) — Efendim, mad
denin birinde bakireden bahsolunuyor. Diğerin
de seyibeden. bahsplunuyor. Arzettiğim veçhile; 
vilâyet mecalisi umumiyesi isterse bakirini ka

bul eder, isterse hiç kabul etmez bu, mahalline 
mevdu bir haktır. O hakkı onlar istimal edecek. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — O kanun on sene 
sonra buraya gelir. Her vilâyette encümen ya
pıp gönderecek te siz de burada kanun yapa
caksınız. 

R E Î S — Beşinci maddeyi Hilmi Beyefendi
nin izahatı veçhile kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Aksini koyunuz 
efendim. 

REÎS — Kabul olundu. Hacet yok. 
FEYZÎ Ef. (Malatya) — Teessüf ederim. 

Yaktınız. 

MADDE 6. — Alelımıura frengililer mües-
sesatr sıhhiyei resmiyede meecanen tedavi edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz söyliyeeek var 
mis (Kabul sadaları). — 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim 
bugün söz söylememek hususundaki niyetime 
rağmen kürsüye çıkıyorum. Müsaade buyurun, 
iki kelime daha ilâvesini teklif edeceğim. «Mü-
essesatı sıhhiyei tesmiyeden» sonra «ve* etibbayı 
resmiye tarafından.» bunun ilâvesini encümen 
namına teklif ediyorum. 
(Kabul sadaları). 

KÂtip RAGIB B. (Kütahya) — Madde bu 
suretle oluyor efendim. 

MADDE 6. — Alelûmum frengililer müesse-
satı sıhhiyei resmiyede ve etibbayi resmiye tara
fından meecanen tedavi edilir. 

R E Î S — K a b u l edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA B. (Karahisarışarki) — Reis 
Bey; beşinci maddenin şekli ne suretle oldu? 

MADDE 7. — î ş b u kanun ahkâmına riayet 
etmiyenler on liradan elli liraya kadar cezayi nak
diye mahkûm edilirler. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — «îşbu kanun» yerine 
«Balâdaki mevad ahkâmma» dense daha muva
fık olur. O suretle jtadil edelim. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, bu 
maddede hapis cezası yok, yalnız cezayi nakdi 
var. Eğer bir zavallı malûlün beş parası yoksa 
ne yapacaksınız? (hapse tahvil olunur sadaları) 
pek alâ! zengin var, elli lirayı sayar, ertesi gün 
ayni eürmü işler. Binaenaleyh madam ki cezayi 
nakdinin hapse tahvil edilmek ciheti vardır, on 
liradan bin liraya kadar ceza tâyinini teklif edi
yorum. 
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TAflTÎ!A : îGALîaiBj (Kırşehir) — Frengili 

adaiıiL hapsedilirse diğerlerini da aşılar. 
MUSTAFA KEMAL B; (Ertuğrul) — Beis 

Bey, müsaade> buyurun. Tadilname veriyorum. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim burada «îşbu 

kamın» diyoruz.; Şinidi kanunda mahallî şûrala^ 
rina salâhiyet verdik Ona< go>e ^tadil etmeli. 
«îşbu kanunaın; tatbikatına mani jolanlarm ve ta
limata mugayir hareket edenlerin» de ilâvesi lâ
zımdır; 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurun. Bunu ben de <lüşündüm Vehbi Bey. Fa
kat bu esas burada tesbit edildikten sonra sureti 
tatbiki mahalline terkedilir. Suveri tatbikiyesi 
hakkında da vilâyat şûraları başka bir talimat 
yapar. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin son fıkrasına (îşbu kanun 

ahkâmına riayet etmeyen memurini sıhhiyeden 
ise memuriyetinden tardolunur) fıkrasının ilâ
vesini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

R E Î S — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul Olunmadı (Anlaşılmadı sadaları). 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim; memurini sıhhiye vazifesini ifa etnuyor. 
Yani bu memurine tard cezası verilmezse bunlar 
vazifelerini ifa etmiyecekler ve matlup gaye hâ
sıl olmıyacaktır. Binaenaleyh «eğer vazifesini ifa 
etmiyen memur, memurini sıhhiyeden ise tardo
lunur s » Fıkrasının ilâvesi lâzım', gelir. 

Dr. F U A D B . (Bolu) —Aşağıdaki kısımlar bu
nu şey ediyor. «Müessesatı sıhhiye mecburdur» 
deniyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — îşte 
o mecburiyete riayet için • memurlara ceza veril
mesi lâzımdır. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Onu'Siniye Vekili 
yapar. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yurulur mu? bir kepme arzedeeeğim. Sekizinci 
madde bu hükmü ihtiya ediyor. Binaenaleyh beyin 
teklifini zait eddederim. Sekizinci maddede mün
demiçtir. 

(Mustafa Kemal Beyin takriri tekrar okundu) 
REÎS ; — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul olunmadı. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin «işbu kanuna ve ona müte-

ferri şûralarea yapılacak talimatnamelere ve mu-
karrerata...» tarzında tadilini teklif eylerim. 

1 kânunusani 1336 
Karesi 

Memot Vehbi 
(Kabul sadaları). 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın 

kabulolundu ve nazarı itibara aitndı; 

Riyaseti Celileye 
7 dinci maddedeki... 
Balâdaki mevad ahkâmına tarzında tadilini 

teklif ederim. 
Bolu 

Doktor 
Fuad 

REÎS — Nazarı itibara alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın reddedildi. 

Riyasete 
Yedinci maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif ederim: 
işbu kanun ahkâmına riayet etmiyenlerden 

bin liraya kadar nakdî ceza alınır. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

REÎS — K a b u l edenler ellerini kaldırsın. 
kabulolunmadı efendim. 

KÂTÎB RAGIB B. — Efendim şimdi madde
nin aslını tadilile beraber okuyorum: 

MADDE 7. — îşbu kanun ahkâmına ve ona 
müteferri şûralarea yapılacak talimatnamelere 
riayet etmiyenler on liradan elli liraya kadar 
cezayi nakdiye mahkûm edilirler. 

REÎS — Efendim reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Yedinci madde 
tadil veçhile kabul edildi. 

MADDE 8. — Frengi hatalığı ile malûl olan 
eşhas hastalığının ahara sirayetine bilerek sebe
biyet verdiği takdirde altı aydan iki seneye ka
dar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
tazminat alınarak mutazarrır olan şahsa verilir. 
Zevceynden biri diğerine bu hastalığı naklederse 
cezanın haddi âzami tatbik olunur. 

REÎS — Sekizinci madde hakkında söz söy-
liyecek var mı? 

DOKTOR FUAD B. (Bolu) — Efendim Ad
liye Encümeniyle Sıhhiye Encümeninin bu mad
dedeki farkları yalnız frengi hakkındadır. Ben
deniz teklifimde «Frengi ve bel soğuğluğu ile 
malûl olanlar» demiştim. Bu, frengi kanunu ol
duğu için bel soğuğluğunu ayıralım- dediler. Ben
deniz de muvafık buldum. Yalnız bu kabul edil
dikten sonra bel soguğluğu hakkındaki şeyin bu 

maddeye zeyil olmak üzere kabulünü rica edi
yorum. Başka bir şey söylemiyeceğim. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Beyler, bu 
nıaddedekL ceza miktarına dokunmak isterim 
«Altı aydan iki seneye kadar hapis olunur». Bu
nun mukabili cezayi nakdi ise; 100"liradan 500 
liraya kadardır. Tasavvur buyurunuz. Bugün 
beş yüz lira esasen yüz lira demektir. Bir adam 
altı aydan iki seneye kadar hapis ediKrse, bir 
taraftan zengin olan elli lirayı saymakla kurtu-
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labilir. Madem ki hapis cezası çok tâyin edil
miştir, ona mukabil cezayi nakdi azdır. Daha 
fazla teklif etmek isterim amma kabul olunmı-
yacağmdan korkduğum'içiıı maatteessüf 2 500 
lira teklif .ediyorum. (Red sadalan). 

NAFÎZ B. (Canik) -•- Efendini, kavanin i ee-
zaiyci mevzuamızda beher rubu lira bir gün hap
se muadildir. Kanunu cezada ve alelıtlak cezayi 
mueib olankavaninde bu suretle tasrih edilmiştir. 
Onun için biz de bu hapis cezasına muadil bu 
cezayi nakdiyi encümende uzun uzadıya müza-
kerat neticesinde muvafık bulduk. Diğer kava
nin tadil edilmedikçe yevmiye meselesi de, yani 
bir şahsın bir günlük hapsi kaç kuruşa mu
kabil olduğu tebdil edilemez. Ahkâmı umumiye 
ile muvazi bir surette kanunun gitmesi lâzımge-
lir, Encümenin noktai nazarı o suretledir. (Mu
vafık sadalan). 

TUNALT HÎLMÎ B. (Bolu) — Burada ben
deniz kendi tarafımdan (veya) ilâve ettim. Ya
nılmamışım. «Veya» eksiktir. îki ceza aynı za
manda bir kimseye verilecek zannolunuyor. 

NAFÎZ B. (Canik) — O sehvi mürettiptir 
efendim. 

SADIK B. (Kırşehir) — Cezayi nakdî değil, 
tazminattır. 

NAFÎZ B. (Canik) — Encümen (veya) ke
limesini kabul ediyor. 

REÎS •— Başka söz istiyenler var mı efen
dim? (Ret sadalan). 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddedeki yüz liradan beş yüz lira 

miktarının iki bin beş yüz liraya tezyidini tek
lif ederini. 

Bolu 
• Tunalı Hilmi 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Tunalı Hilmi Beyin teklifi reddedildi. 

Riyaseti Celileye 
•Frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkında

ki kanuna zirdeki maddenin zeyil olarak ilâve
sini arz ve teklif eylerim: 

Zeyil madde 1. — Belsoğukluğu ile malûl bir 
şahıs hastalığının başkasına sirayetine bilerek 
sebebiyet verdiği surette kendisinden elli lira
dan yüz elli liraya kadar tazminat alınarak mu
tazarrır olan şahsa verilir. Zevceynden biri di
ğerine bu lıastalcğı naklederse cezanın haddi 
âzami tatbik olunur. 
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Bolu 

Dr. Fnad 

NAFÎZ B. (Canik) — Efendim, yanlışlık 
var. izah edeyim. Efendim bir zühul var. Sehvi 
mürettiptir. Hapis kelimesi olacaktır. (İki se
neye kadar hapis ve yüz liradan . . . . ' . ) (veya) 
kelimesi yoktur. Lâyihadaki maksat ikidir. 

İkisi beraberdir. Heyeti Celileniz nasıl kabul e-
derse onu bilmiyorum. Yalnız encümence kabul 
edilen şekil budur. Demin bendeniz yanlış. söy
ledim. (Allı aydan iki seneye kadar hapis ve 
yüz liradan 500 liraya kadar cezayi nakdî tazmi
nat alınarak mutazarrır olan şahsa verilir.) De
minki mâruzâtımı tashih ediyorum. 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar elle
rini kaldrısm (Anlaşılmadı sadalan). .. 

KÂTİP — Efendim, frengi hakkındaki mad
deye belsoğukluğu için bir fıkranın ilâvesine 
dair Fuat Bey bir teklifte bulunuyor ve şimdi 
okudum. 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. 

Dr. FüAD B. (Bolu) — Efendim, anlaşıl
madı. O halde izahat vereyim. Bu pek mühim 
bir şeydir. Reis Bey anlaşılmadı. (Kâtip tara
fından Fuat Beyin takriri tekrar okundu). 

REÎS — Nazarı itibara alanlar lütfen el 
kaldırsın. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efendim, se
kizinci madde kabul edildikten sonra reye va
zedilsin. 

Dr. FUAD B. — Bu kanunun müzakeresin
den sonra reye konacaktır. Çünkü bu kanunun 
nihayetine yazılacak bir zeyildir. 

REİS — Efendim, maddenin aslını okuyo
rum. Başka tadil takriri de yoktur. 

MADDE 8. — Frengi hastalığı ile malûl o-
lan eşhas hastalığın âhara sirayetine bilerek se
bebiyet verdiği takdirde altı aydan iki seneye 
kadar hapsolunur ve yüz liradan beş yüz liraya 
kadar tazminat alınarak mutazarrır olan şahsa 
verilir. Zevceynden biri diğerine bu hastalığı 
naklederse cezanın haddi âzami tatbik olunur. 

REÎS — Şu maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. 

YEHBÎ B. (Karesi). — Efendim, şimdi bu
rada encümen (veya) kelimesini koymuyor. Fık
radan biı* adamı böyle yakalarsanız bunun ca
nım mı alacaksmızl (Hapse konulur sadalan). 
O halde tazminat değildir. (Veya) lâzımdır bu
rada. Binaenaleyh bendeniz (veya) kelimesinin 
ilâvesini'teklif ediyorum. 

REÎS — (Veya) kelimesinin ilâvesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Veya) kelimesinin 
ilâvesi kabul edildi. (Maddenin şekli musahha-
hı okundu) : 

MADDE 8. — Frengi hastalığı ile malûl 
olan eşhas hastalığının âhare sirayetine bilerek 
sebebiyet verdiği takdirde altı aydan iki sene
ye kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya • 
kadar tazminat alınarak mutazarrır olan şahsa 
verilir. Zevceynden biri diğerine bu hastalığı 
nakle-derse cezanın haddi âzami tatbik olunur. 

REÎS — Söz yok efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — fievci 
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bilerek hastalığı hakİedemez. Binaenaleyh fık-
rai âhirenin tayyı lâzımgelir. 

HASAN BASRÎ B. ( Karesi ) — Efendim 
müsaade buyurun. Maddede bir kaide hastası 
var (Hapis veya alınarak) kelimeleri birbirini 
tutmuyor. Onun tashihini rica ederim. 

ZEKÂ1. B. ( Adana ) — Müsaade buyurur 
musunuz efendim? Tazminat olamaz efendim. 

KÂTİP RAGIB B. (Kütahya) — Tamamiyle 
doğrudur. Bu maddede «olunur» muzaf oluyor. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Tazminat 
değildir, cezayi nakdidir. 

KÂTİP RAGIB B. — Efendim tadilnameniz 
yok. Söz söylemeğe hakkınız yoktur. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Sizin ce
vap vermek hakkınız değildir. Makamı Riyase
tindir. Siz okumağa memursunuz. 

(Sekizinci madde tekrar okundu). 
ZEKÂI B. ( Adana ) — Müsaade buyurun 

efendim. Demin Vehbi Beyefendi (veya) keli
mesini teklif ettiler ve Meclisi Âlileri kabul et
ti. Fakat Beyefendinin teklifleri pek muvafık
tır. Ya hapsedilmeli, ya hapis yerine cezayi 
nakdî alınmalıdır. Yoksa tazminat değil, tazmi
nat alınırsa ve mutazarrır olana verilirse ceza 
kendiliğinden sakıt olur gibi olur. Esasatı hu
kukiye ile kabili telif değil. Hapsolunur, cezayi 
nakdî alınır veyahut hapis cezası cezayi nakdi
ye tahvil olunur. Çok yanlış olur efendim. 

RElS — Tazminat kaydınm cezayi nakdiye 
tahvilini kabul ediyor musunuz? (Kabul sa-
daları). (Kâtip, sekizin maddeyi tekrar oku
du). 

MADDE 8. — Frengi hastalığı ile malûl olan 
eşhas hastalığının âhare sirayetine bilerek se
bebiyet verdiği takdirde altı aydan iki seneye 
kadar hapsolunur veya yüz liradan beş yüz li
raya kadar cezayi nakdî alimarak mutazarrır 
olan şahsa verilir. Zeveeynden biri diğerine bu 
hastalığı naklederse cezanın haddi âzami tatbik 
olunur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
(Veya) olmaz efendim. Tazminat mutazarrır 
olan şahsa verilir, Hapsolunur ve şu kadar lira
dan şu kadar liraya kadar cezayi nakdî alınır. 
(Veya) diye alınacak tazminat ayrıca bir ceza
yi nakdî değildir. Tazminattır efendim (Gürül
tüler). Kanuni bir hata irtikâp ediliyor. Bu ha
ta irtikâp edilmemek lâzımdır. Encümen yap
mış olduğu şekilde demiş ki; şu kadar cezayi 
nakdî alınır ve altı aydan şu kadar aya kadar 
hapsedilir. Malûmu âliniz alınacak tazminat bir 
ceza mukabili, yani bir cezayi nakdî değildir. 
Tazminat bir şahıstan alınacak. Yani zararı ika 
eden şahıstan alınacak, mutazarrır olana verile
cektir. Bu, cezayi nakdî değildir ve Hazinei 
Maliyeye de yazılacak değildir. Binaenaleyh 
hapsi kabul etmiyorsanız «şu kadar liradan 
|U kadar liraya kadar cezayi nakdî alınır ve mu-

1337 ti : â 
tazarrır olan adama da şu kadar liradan şu ka
dar liraya kadar tazminat verilir» denir veya
hut ki «Şu kadar aydan şu kadar aya kadar 
hapsedilir ve şu kadar liradan şu kadar liraya. 
kadar tazminat alınır» denir veyahut olamaz 
denir, tazminatla mahkûm olur. 

FEYYAZ ÂLI B, (Yozgad) — Patası yok
sa ne yapacak? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Parası 
yoksa olbaptaki icra kanununa tevfikan muamele 
görür. Ahkâmı umumiye ne ise o olur. Binaen
aleyh bir adamın bir adama borcu olursa ve bor
cunu tesviye edemezse icra kanunu mucibince 
hapsedilir, tevkif edilir. Başka yapacak bir şey 
yoktur. Ahkâmı kanuniye orada cari olur. 

EMİN B. (Ergani) — Bu illeti bundan al
dığını nasıl ispat edecek? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — O efen
dim, mahkeme meselesidir, ispat ederse tabii 
tazminat alacaktır, ispat edemezse alamıyacak. 
Mahkemede ispat edilecek şeyi ben burada sana 
ispat etmeğe mecbur değilim. 

AVNl B. (Saruhan) — Frengiye duçar olan 
bir adam bilerek veya bilmiyerek aldığına göre 
her halde bir felâketzededir. Aldığına göre gü
nahı kendisine. Yalnız bir adamdan üç def a ceza 
alınıyor. Bu adam bir defa kendisini tedavi için 
bir masrafa muhtaçtır, diğerine ve ahere yap
tığı zarar, yani sirayet dolayısdyle... 

Dr. FUAT B. (Bolu).<-<- Ettirmesin efendim. 
AVNİ B. (Devamla) — Arzedeyim efendim. 

Bu adamdan bir defa ya tazminat veyahut cezai 
nakdi alınır. Mutazarrır olana verilir. Yüz li
radan beş yüz liraya kadar tazminat verdirilir. 
Vermediği surette maddenin «Şu kadar aydan 
şu kadar aya kadar hapsedilir» tarzında tadili 
daha muvafık olur. Para tazminat suretiyle mu
tazarrır olana verilir ve parayı veremediği tak- * 
dirde şu kadar aydan şu kadar aya kadar hap
sedilir. Bu adam üçüncü bir cezaya daha mah
kûmdur. O da kendi tedavisine de para vere-
çektir 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, maddenin son fıkrasında: «Zevceyinden biri 
diğerine bu hastalığı naklederse cezanın haddi 
âzami tatbik olunur» deniyor. Kendisinde fren
ginin asar ve âlâimi meşhut bir zevç, ailesini ta
bii telkiha içtisar etmez zannederim? Binaen
aleyh kendisine irsen intikal eder, henüz asar ve 
alâimi görülemezse, frengili olduğu bilinemez 
tabii. Ailesine takarrüb- suretiyle telkih edeceğin
den tecziye doğru değildir. Maddenin son fıkra
sının bu yolda tadilini teklif ederim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mü
zakerenin kifayetine dair takrir okundu ve kabul 
edildi. 

Dr. FUAT B. (Bolu) —Müzakere usulü da
iresinde cereyan etmiyor. Halil İbrahim Beyin 
tadil takriri var mıdır? Yokmudur? Yeniden mü
zakere açıldı. _< 
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HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Madde 

hakkında söyliyeeeğim. Şimdi efendim, frengi
yi bilerek sirayet ettirenler hakkında kanunu 
bidayetinden takip etmedim. Dendnki reddet
tiğimiz ve İktisat Vekâletine havale ettiğimiz 
mahalli kumaşlar meselesi gibi, hepimiz mua
yeneyi .'arzu etmekle beraber maalesef kabili tat
bik olmadığını Meclisin haleti mhiyesinden an
lıyorum. Şimdi bu kanun umumiyet"-nokta! na
zarından •••memleketimizde - maalesef tekrar edk 
yorum, - gayri kabili tatbiktir. 

Dr. FUAT B. (Bolu) — Her maddesi mi? 
HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Her 

maddesi değil. Yani teehhül meselasi hakkında... 
(O geçti sadalan) Pekâlâ! o geçsin. Frengiyi, 
alanlar için, şimdi bilirsiniz ki, frengi almak 
meselesi, yani bu işi irtikâp edenler tabii ahlâk* 
sız kimselerdir. Şimdi tasavvur edin, cezai nak
di meselesi, tazminat meselesi, bir fahişeyi ta
savvur edin, bilerek başka birisinden alır. Bunu 
ne ile ispat edeceğiz? 

Dr. FUAT B. (Bolu) — O, mahkeme mese
lesidir. / 

HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Bunu 
biz ahlâksızlara bir âlet olarak vereceğiz. Bazı 
kimselerin mağduriyetini mucip olacak. Hem ha
pis, hem tazminat, iki ceza birden muvafık bir 
sey değildir. (Müzakere kâfi sadalan) 

Dr. FUAT B. (Bolu) — Efendim, ekseriyet 

kalmadı. Celseyi tatil buyurun. 
KÂTİP — Efendim, madde hakkında tadü-

name yok. 
YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Yazıyorlar, 

bir tadilname geliyor efendim. 
(Kâtip Saruhan Mebusu Avni Beyin 7 nci mad

de hakkındaki takririni okudu) 
Riyaseti Oelilcye 

Sokizinci maddei. kanun iyen in şu şekilde ta
dilini teklif eylerim: 

Frengi hastalığı ile malûl olan eşhas hasta
lığının âhara sirayetine bilerek sebebiyet verdiği 
takdirde mağdurun müracaatı üzerine tahakkuku 
halinde yüz liradan beş yüz liraya kadar mağ
dura tazminat itasına mecburdur, Veremediği 
takdirde altı aydan iki seneye kadar hapsohınur. 
Zevceyinden biri diğerine bu hastalığı naklederse 
cezanın haddi âzami tatbik olunur. 

Saruhan 
Avni 

REİS— Bu takriri nazan itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın (Ret sadalan) Kabul edilmedi. 

(Sekizine! maddo tekrar okundu) 
(Ekseriyet yok sadalan) 
REİS —• Pazartesi günü içtima etmek üzere 

celseyi tatil ediyorum. . 
Kapanma saati : Badeezeval 4̂ 30 
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