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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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2. — Gümüşaııe Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin, Ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kında teklifi kanunisi ve Lâyiha ve İkti
sat ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları (2/137) ve Bursa Mebusu Ope
ratör Emin Beyin, Zinet eşyasından îtha* 
lât Resmi alınması hakkında teklifi ka
nunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (2/199) 2191:891 

CE L S E 
: 2,50 sonra 

ictor Adnan Beyefendi 
ya), Ziya Hurşit B. (Lâzistan) 

ısı okunacak. (Okundu) 
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Kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 290:291 

A — Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 290: 
291 

9. — Müzakere edilen maddeler 284 
1. — İtalya'da bulunan mubayaa heye

ti hakkında bir karar ittihaz olunmasına 
dair Nafıa Vekâleti tezkeresi 284:290 

Birinci celse 

Dr. Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerin
de saat iki buçukta bilinikat zabtı sabık hulâsası 
kıraatle aynen kabul olundu. Askerimizin mu
vaffakiyeti için Kayseri Mebusu Âlim Efendi 
tarafından bir dua kıraat olunduktan sonra 
ruznameye geçilerek Gümrük Tarifesinin ta
diline dair Heyeti Vekileden mevrut lâ-
yihai kanuniye, Rüsumat ve Kavanini Maliye 
encümenlerine, Muş Mebusu Abdülgani Beyin, 
Kumarın men'ine Aydın Mebusu Esat Efendi
nin Yarangün - Muğla tarikinin turuku umu
miye meyanına ithaline, Operatör Emin Beyin, 
Kıptilerin iskânına dair takrirleri Lâyiha En
cümenine, Van Mebusu Hasan Sıddik Beyin 
Haymana Kazasmdaki Van muhacirlerinin Ka
dınhanı Kazasında iskân edilmelerine dair tak
riri Dahiliye Vekâletine, Dersim Mebusu Abdül-
hak Tevfik Beyin, Hâkimi münferit teşkilâtın
dan Dersim'in mahrum bırakılması esbabına 
dair sual takriri Adliye Vekâletine havale olun
du, tzmit Mebusu Ham di Beyin, Kanunu Ceza

nın 117 nci maddesinin tadiline dair teklifi Ad
liye Encümeni mazbatası mucibince ret, Feyyaz 
Âli Beyin, Yozgad Divanı Harbince mahkûm 
edilen eşhas ile 23 Nisan 1336 dan mukaddem 
divanı harblerce mahkûm edilen eşhasın afleri-
ne mütaallik takrirlerine dair Adliye Encümeni 
mazbataları kabul olundu. İdama mahkûm 
edilmiş olan Zâbitvekili Münir Efendi hakkın
daki hükmün vicahen muhakemesine kadar te
hirine ve Kıdemli Yüzbaşı Necati Efendinin af-
fine dair olan teklifin reddine dair Adliye en
cümeni mazbataları kabul olundu. Eskişehir'
in Büyükdere Kariyesinden Durmuş Ağa ile re
fiki hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
reddolunarak Kütahya Mebusu Haydar Beyin 
teklifi veçhile merkumlar affolundu. Erzurum 
Mebusu Hüseyin Avni Beyin, Askerî levazım 
idarelerinin lağvı hakkındaki teklifi mumaileyh 
tarafından geriye alındı. Müdafai Milliye Ve
kâletince Garp Cephesine izamı istirham edilen 
Lâzistan Mebusu Âbidin Beye mezuniyet ita 
kılınarak teneffüs için celse tatil olundu, 

— 278 — 



İ : 14 31.3 
îkinci celse 

Dr. Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerin
de saat 4,40 ta biliçtima Konya Mebusu Vehbi 
Efendi ile rüfekasmm, Cephelerde muharebe 
cereyan ederken kahvelerdeki oyunlarla gayri-
ahlâki tiyatro vesair lûbiyatın devamı caiz ol
madığından bunların men'ine dair takriri tas-
viben Heyeti Vekileye havale olunarak Ziynet 
eşyasının men'i duhulüne dair olan kanunun 
müzakeresine geçilip 348 nei fasla kadar kabul 
edildikten sonra Perşembe günü içtima etmek 
üzere saat 5,30 da eelseye nihayet verildi. 

Reisisani 
Dr. Adnan Haydar 

Kâtip 
Ziya Hurşit 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? 

HASAN BASRt B. (Karesi) -~ Oyunların 
men'i hakkındaki teklifin Meclisçe bittasvip 
Heyeti Vekileye havalesine karar verildi, sonra 
müstaceliyet kararı vardı. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Harb devam ettikçe bittabi askerlerimizle 
zâbitanımızdan şehit olanlar vardır. Arkadaş
lardan birisi tarafından onların ruhuna fatiha 
ithaf edilerek Celsenin Cumartesi gününe talik 
edilmesini teklif ederim. 

REİS — Beyefendinin tekliflerinde iki kı
sım vardır. Biri dua okunmak meselesi, diğeri 
Celsenin taliki. 

Zabtı sabık tashihen kabul edildi. 
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FEYZİ Ef. (Malatya) -~ Dua okunması çok 

muvafık. Fakat Celsenin tehirine lüzum yoktur. 
REİS — Rüfeka içtimain Cumartesine tehi

rine lüzum görmüyorlar. Efendim dua edilme
sini teklif ediyorlar. 

(Vehbi Efendi Hazretleri tarafından bir dua 
tilâvet olundu). 

REİS — Ruznamei nıüzakerata geçmezden 
evvel Heyeti Aliyenizden Divanı Riyas'etin bâzı 
istirhamatı vardır. Defteri Hakani ve 
Emvali öayrimenkule Encümeni, İrşat 
Encümeni Reis ve mazbata muharrirle-
riyle kâtiplerini intihabetmemişlerdir. Lütfen 
intihabetsinler. Lütfen Beşinci Şube, İrşat 
Encümeni için âza intihabetsinler. Kanu
nu Esasi Eneümeni için yalnız Birinci Şube in
tihap yapmıştır. Diğerleri lütfen intihap bu
yursunlar. Geçen svmenin encümen ve şubele
rinden Mahzeni Evraka teslim olunacak mua
melesi bitmiş evrakla yeni encümenlere devro-
lunaeak derdesti muamele Evrakı Seriye ve 
Evkaf, Maarif, Dahiliye, Telgraf ve posta, Def
teri Hakani ve Emvali Gayrimenkule, Hariciye, 
İrşat, Kanunu Esasi encümenleri ile Encümeni 
Mahsus henüz teslim etmemişlerdir. Lütfen tea
lim etsinler. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Reis 
Beyefendi, Eneümeni Mahsus tebeddül etmemiş
tir. Evrakı muhafaza ediyor, zannederim ki, 
iadesine lüzum yoktur. 

REİS — Peki efendim. 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. -— Karesi Mebusu Kâzım Beyle 
Mebusu Necati Efendiye birer vazifei a& 
tevdi edileceğinden mezun addolunmalarına dair 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Karesi Mebusu Miralay Kâzım Bey
le Lâzistan Mebusu Necati Beye mezuniyet ita
sına dair Divanı Riyasetin karan vardır, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Karesi Mebusu Miralay Kâzım ve Lâzistan 

Mebusu Necati beyefendilere birer vazifei mü-
himmei askerîye tevdi 'edilmek üzere işbu vazi
felerinin hitamına değin mezun addedilmelerine 
emir ve müsaade buyurulması mâruzdur. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisivekili 
Fevzi 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul edildi. (Allah muvaffak etsin sesleri). 

'•!.,— Sinob Mebusu Şerif Beyin, Sinob, Boy
abat ve saire tariklerinin turuku umumiye me
kanına ithali hakkında teklifi km%mi$i (2fâQ2). 

4. - TEKLİFLER 

REİS — Sinob Mebusu Şerif Beyin teklifi 
kanunisi vardır. Lâyiha Encümenine. 
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5—TAKRİRLER 

1. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
Çal Kazası aşar borçlarının senei âtiyeye teciline 
dair takriri. 

REÎS — Siird Mebusu Mustafa .Efendinin 

±t — Edime Vilâyeti Teşkilâtı Adliye Kanu
nunun birinci maddesinin tadiline dair• kanun 
lâyihası. 

REÎS — Edirne Vilâyeti Teşkilâtı Adliye 
Kanununun birinci maddesinin tadiline dair 
Heyeti Vekileden mevrut bir lâyihai kanuniye 
vardır. Adliye Encümenine veriyoruz. 

2. — Yan Vilâyeti dâhilinde iki nahiyenin 
ilgasiyle Zeylânderesi ve Sansu namiyle iki na
hiye teşkiline dair kanun lâyihası.. 

REÎS — Van Vilâyeti dâhilinde Çay ve Sa
nsu namiyle yeniden iki nahiye teşkiline dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var, 
Dahiliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Sınıfı salis ket ebe ile takımbaşılarına 
verilecek tahsisatı fevkalâde hakkında kanun lâ
yihası. 

1. — Kürdistan meselesi mevcut olmadı
ğına dair muhtelif mahallerden mevrut telgraf
lar. 

REÎS — Kürdistan meselesi mevcut olmadı
ğına dair Vilâyatı Şarkiyeden mevrut birçok 
telgraflar vardır. Hepsi ayni mealdedir, onları 
da diğerlerini yaptığımız gibi Hariciye Vekâle
tine havale ediyoruz. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Eğer Meclise yaz-
mışlarsa mukabel'eten Meclisten bir teşekkürna-
me yazılsın. (Bir tanesi okunsun sesleri). 

REÎS — Bir tanesini okuyoruz efendim. 
Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Altı buçuk asırdır ki, Türkiye idaresinde 
kemali rahat ve refahla yaşıyoruz. Hiçbir zaman 
Türkiye'den iftirak ile ayrı bir hükümet ve 

Çal Kazasının aşar borçlarının senei âtiye teci
line dair takriri vardır. (Lâyiha Encümenine 
sesleri) Lâyiha şeklinde değildir. Bunu kendi
lerine verelim lütfen lâyiha şeklinde yazsınlar, 
bilâhara tevdi etsinler. 

REÎS — Sınıfı salis ketebe ile takmıbaşıla-
rına verilecek tahsisatı fevkalâde hakkında 
Heyeti Vekil'eden bir lâyihai kanuniye gelmi§, 
onu da Müvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

4. — Sivil İmalâtı Harbiye ustalarına verüe-
cek tahsisatı fevkalâde hakkında kanun lâyihası. 

REÎS — Sivil trıalâtı Harbiye ustalarına 
tahsisatı fevkalâde verileceğine dair Heyeti Ve
kileden gelmiş bir lâyihai kanuniye vardır. Mü
vazenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Siird Mebusu Salih Efendinin Kezir <u§ 
Basur suları üzerine köprü inşasına dair Dfrkriri 

REÎS — Siird Mebusu Salih Efendinin, bâzı 
köprülerin inşasına dair lâyihai kanuniyesi var, 
Muvafık görüyorsanız Nafıa Vekâletin* gönde
relim. 

istiklâl, Kürtlerin hatırına gelmemiştir. Hayatı 
tarihiyemiz, revabıtı diniyemiz infikâk kabul 
etmiyecek bir mahiyeti mâneviye ve maddiye 
ile yekdiğerine merbuttur. Kürdistan namına 
konferansta söz söyl'emek salâhiyetini Aaeak 
Büyük Millet Meclisi Hükümetini temsil eden 
Türkiye Heyeti Murahhasası istimale mezun
dur. Anların gayri Kürdistan namına söylemek 
istiyen her hangi bir cemiyet veya ferde bu 
noktadan idarei kelâma tarafımızdan higbir v a 
kit salâhiyet ve vekâlet verilmemiştir. Memle
ketimizin vaziyeti mevkiiye, tarihiye ve iktisa-
diyesi bir Ermenistan İdaresine az çok takar-
rübden pek uzak olduğunu bütün hakperverlef 
tasdik ederler. Binaenaleyh öyte hayalât ve 
mahalât ile mevcudiyetimizin ifna edilmiyeeeği-
ni ve Konferans Heyeti âzasından pek katî ümit 

6. — MUHTELİF EVRAK 

rlHALAR 
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pcrverde ettiğimizin dahi iblâğnı Heyeti Murah-
hasamızdan riea ederiz. 

Belediye Beki Eşraftan Mütevellizade 
Arif İsmail 

Meşayihten Ulemadan 
Şeyh Eyüp Yusuf 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Nerelerden 
geliyor efendim? 

REİS — Çabakçur, Genç, ve daha birçok 
yerlerden. 

İSMİAİL FAZIL P§. (Yozgad) — Bitls'ten, 
Siird'den, Süleymaniye'den meselâ... 

REİS — Her taraftan geldi. 
CEMİL B. (Kütahya) — Reis Beyefendi, 

Meclis namına bunlara teşekkür yazılmalı efen
dim. 

3. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi ile 
arkadaşarımn, Mecellei ahkâmı cezaiye tertip 
edilmesine dair takriri 

REİS — Kanunu Cezanın şer'e tevfikan ye
niden tanzimine dair Konya Mebusu Ömer Veh
bi Efendi ile rüfekasınm bir takriri vardır. 
(Çok muvafık sesleri). 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) -^ Öyle 
bir lâyiha tanzim edilir ve verilir. Şimdi ne 
ret ve ne de kabul mevzuubahis olamaz. Yani 
doğrudan doğruya öyle bir lâyihai kanuniye 
tanzim olunup teklif olunmalıdır. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Talak ve nikâh gi
bi mesail ile ahkâmı eezaiyei şeriyemizin 
mecellei ahkâmı adliyemize ithali lâzımdır 
demek isteniyor. 

REİS — Güzel efendim, fakat bu lâyiha şek
linde değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Kanunu Esasinin on birinci maddesinde mu-
sarrah olduğu üzere Devleti ebed müddeti ös-
maniyenin dini dini islâm ve medarı kıvam ve 
ve itilâ ve halâs ve rehası ahkâmı münifei Ah-
mediye olduğu bir hakikati vazıha ve celiye 
olmasına mebni rehber ve mesnedi harekât ve 
mukaşreratm da ahkâmı âliyei mezkûre olacağı 
bedihidir. Şer'i enverin münakehata mütaallik 
aksamı kütübü fıkıhiyei mevcude ve fetavayı 
hâzıradan iktibasen minelkadim mehakimi şer'i-
yece düsturülamel ittihaz olunduğu gibi mua-
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melâta mütedair aksamı dahi Mecellei Ahkâmı, 
Adliyemizle Kanun Medeni halinde tedvin edil
miş ve gerçi ezmanm tebeddülü ve hâdisat ve 
vâkıatın tekessürü nispetinde lâzimüttevsi bu
lunmakla beraber yine tesiratı hasene ve nafıa
sı görülmüş ve gayrimünkerdir ki, kulübü ehli 
iman bir nebze mutmain ve müsterih bulunmuş
tur. Ancak ukubat iki asırdır, hususa zulüm 
ve istibdadın şediden kükümferma olduğu âvan-
da her ne sebebe mebni ise taknin ve tenfiz edi-
lemiyerek hukuku şahsiyei nâsa müpteni pek 
çok ahkâm ve zarurat ve mesugatı şer'iye ih
mal ve ezmana tebaan duçarı tagayyürat olamı-
yan ahkâm ve esasatı kat'îye şeriati mensuha 
haline ifrağ ©lunmuş ve binaeberin bütün ehli 
tevhide keseli mânevi târi ve bünyanı mersus 
olan zabit ve nâzımı dine vehin ve haleli külli 
arız olarak maalesef ahlâkı zemime ve feza-
yihi elime kesbi ittisa ve istidat eylemiştir. İtla
fı nefs, tatili uzuv ve gasp ve garet, sirkat gibi 
emniyeti can ve malî salib, cinayat ve tecavü-
zatta hukuku umumiye namına takibat icra ve 
mütecasirler tâzir, hapis ve tescin olunuyorsa da 
veliyyü katıl mücna aleyh hakkını iktisap 
edenler şer'i şerifin nususu katıa ile bahşettiği 
hukuktan mahrumu istifade oldukları cihetle 
bu nevi mesavi erbabının külliyevm tezayüdü 
her ferdi ziakil ve idraki müteessir ve müteezzi 
etmekte bulunmuştur. 

Ahkâmı metinei mesrudenin bihakkin ve ke-
malen tenfizi Kanunu Esasi mantukunca maka
mı celili Hilâfete ait ve raci olduğu ve zamanen 
bizzarur multezem sükûtun fimabaat idamesi 
tecviz edilemiyeceği gibi vâkıfı dekaikı küllül-
umur olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti Halifenin mahsuriyet ve esareti hasebiyle 
ne vakte kadar imhal ve tehir edileceği biline-
miyen bu misillû ahkâmı hayatiyenin icra ve 
tenfizini duşu iktihamma almış ve Teşkilâtı Esa
siye Kanununun maddei mahsusasma derç ve 
tezbir eylemiş olmakla mâni zail bulunduğun
dan memleketimizce kemali ilmü fazl ve istikamet
lerine emniyeti âmme hâsıl, makasit ve meanii 
şer'iyeye vâkıf ulemayı mütehassisinden bir he
yeti fevkalâde bilintihap ahkâmı mezkûre-
nin münakehat kısmı telhis ve muamelât kısmı 
lüzum ve ihtiyaç raddesinde tevsi ve ukubat 
kısmı dahi menabi ye meahizi vesiasmdan teteb
bu ve ahkâmı mansusa aynen ve ahkâmı içtiha-
diyenin zama.na eyfak ye maslahata erfak olan-
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l an cemü telifü telfik olunarak bir mecellei 
ahkâmı cezaiye tertibi ile kanunu umumii ceza 
makamına ikamesi ve elde mamulünbih olan Ce
za Kanunnamesinin tadili ve bilâtefrik âlemi is-
lâmea muta ve mamulünbih olabilecek surette in
kılâbı medeni ve içtimaimizin temini akdemi 
feraizi diniye ve veeaibi vataniyeden olduğun
dan muktaziyatı âcilesine tevessül olunmak üze
re keyfiyetin Seriye ve Adliye encümenlerine 
tevdi ve havalesini Heyeti Umumiyei muhtere-
menin enzarı aliyesine arz eyleriz. 

Konya Mebusu 
Ömer Vehbi 

Denizli 
Hasan 

Ankara 
Şemsettin 

Yozgad 
İsmail Fazıl 

Kengırı 
Neşet Nâzım 

Kırşehir 
Cevdet 
Niğde 

Mustafa Hilmi 
Konya 
Vehbi 
Mersin 

îsmail Safa 

Bolu 
Abdullah Sabri 

Adana 
Abdullah 
Muş 

Mahmut Sait 
Kengırı 

Behçet 
Ankara 
Şakir 

Adana 
Mehmet 
Aydın 
Esat 

Kırşehir 
Müfit 

Kengırı 
Yusuf Ziya 

Mardin 
Neeip 

Karahisarı Sahip Nğde 
Mustafa Hulusi 

İçel 
Sami 

Konya 
Bifat 

Yozgad 
Rıza 

Ata 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Batum 

Ali Rıza 
Kastamonu 

Besim 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaa
de buyururmusunuz ? Usulü müzakere hakkında 
bir şey arz edeceğim. Bendenizin bu takrirden 
anladığım, bir mecelle cemiyeti teklif olunuyor. 
Bu hakikaten, eidden şayanı'teemmül bir meşe-
lei mühimmedir. Ve şayanı tebcil bir tekliftir. 
Mecelle Cemiyetinin bugün teşkiline imkân var
sa Seriye Vekâleti Celilesi dakika fevt etmeksi
zin bu cemiyeti teşkil etsin. Bu cemiyetin teş
kili için ihtiyar edilecek bir masraf varsa bunu 
Meclisi Aliye arz etsin. Mecelle cemiyeti bunun 
esasatım ihzar etmedikçe zannediyorum ki,, ne 
Adliye Encümeni, ve ne de Seriye Encümeni 
mevzuu müzakere ittihaz edeeek bir esas elde 
edemiyecektir. Bunun için bunu Seriye Vekâ
letine tevdi edelim. Mümkün ise bir an evvel 
encümeni teşkil etsin. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Zaten Sa
hibi teklif olan zatın da vaziyeti temenniden ve 
bu maksadın* temininden ibarettir. Bunu ihzar et-
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mek için bir heyeti mütehassısa lâzınıdııv İhzar 
etsinler. Binaenaleyh ondan sonra müzakere 
edilmesi lâzımdır. Onun için Seriye Vekâletine 
havalesi muvafıktır efendim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — İyi bir tek
lif. (Muvafık, muvafık sesleri). 

REİS — Seriye Vekâletine havalesi muvafık 
mı! Havalesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 
(Sahibi teklif izah etsin sadaları). Takrir, iza

hat kâfi görülerek kabul edilmiştir. (Gürültü
ler). Efendim, arkadaşlar meseleyi izah ettiler. 
Niçin böyle söylüyorsunuz? 

Takrir okundu efendim. 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Encümen ne za

man tâyin olunursa o zaman söylerler. 
REİS — Vehbi Efendi söz söylemek istiyor

lar. Buyursun, izahat versin. 
ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, 

malûmu âliniz Islâmiyette bir hilâfet meselesi 
vardır. Vekile bir müvekkil iktiza eder. Di-
yaneten, akideten bizim Halifenin müvekkili 
âhir zaman Peygamberimiz Efendimiz Hazret
leridir. Vekâlet şu veçhile verilmiştir. Keenne 
şöyle temsil etmek lâzımdır. Aleyhissalâtüves-
lâm Efendimiz teşrifi darı ukba buyuracağı vakit 
te Allahüazîmüşşanın kendisine göndermiş ol
duğu Kuranıazîmüşşanı yedi mübarekinc almış 
tır. İşte §u Kuranın hükmünü tatbik için ehil olan 
bir zatı benim makamıma ikame etmek lâzım
dır, buyurmuştur. Şimdi Vekil olan zat da 
Kutanı azimüşşamn tatbikına memurdur. Hu
lâsa edilirse Kuranın ahkâmı ikiye dereedile-
bilir. Birisi müdafaai vatandır. Biri de mu-
hafazai diyanettir. Tâbiri aharla ahkâmı şeriye-
nin tatbik ve tenfizidir. Başjka şey değildir. 
bir müddettir ahkâmı şeriyenin bâzı ahkâmı 
tekâsüle uğradığı cümlece malûm. Şu hal 
ahali ile Hükümet arasındaki irtibatı da vehin-
leştirmiş, izale etmiştir. Çünkü diyaneti bi
len her Müslimin kalbinde bir yara vardır. Ah... 
Kitabı İlâhi mühmel bırakıldı, icra edilmedi, 
diyorlar. Takririmizde izah ettiğimiz veçhile, 
zamanı istibdatta bü ahkâmı icra etmiyen zat 
üzerine kimse itiraz edemiyordu. Meşrutiyet 
ilân olununca ahalinin kalbinde büyük bir fe
rah husule geldi. Şöyle ki : Şerişerif icra olu-
naeakmış diye... Her nedense Meşrutiyetten 
sonra yine tekâsül görüldü. Bizi de intihabe-
dip göndermişleri vakit hulâş'&tart üç vazife ile 
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tavzif ettiler. Akıllan eren vekillerimiz bize 
§unu söylemişlerdi : Müdafaai vatan, nvuhafa-
zai din. 

RAGIP B. (Amasya) — Muhafazai vatana 
dikkat edilmiyor. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Devamla) — Biz de ta
biîdir ki mücahede ile muhafazai vatan için 
çarpışıyoruz, uğraşıyoruz. Vatan muhafazasın
da güzetilecek maksadı aksa, ahkâmı şeriyenin 
bihakkin tenfiz ve tatbikidir. Yine malûmu âli
leridir ki Halifenin müstakil olması lâzımdır. 
Nereye karşı? Hem harice ve hem dahile karşı 
müstakil olması lâzımdır. Ahkâmı şeriyenin 
bir noktası ihlâl ve ihmal edildiği vakitte mu
harebe olur. îşte muharebe ilânı tabiî bunun 
içindir. Dahile karşı da yine istiklâli lâzımdır, 
îslâmiyetin ahkâmı şeriy esinin tatbikında ka
tiyen ve katıbeten hiçbir kimse Halifeye itiraz 
edemez. Kendisi bozduğu takdirde de millet 
tabiî kendi yerine diğerini getirmek için çalı
şır, içtima eder. Ben şimdi şu cemiyeti teşkil 
eden her kesin kalbinde bu hissi ve bu mânayı 
besliyor diye zannediyorum. Ona bir şüphemiz 
kalmaz. Bizim bu ahkâmı şeriyeyi icra etme
miz lâzımdır, hususen ahkâmın icrasını üzeri
mize aldık, bunun icrası kanun yazmakla de
ğil, madde, madde yazmakla ve tafsilâtiyledir. 
Takririmizde izah ettiğimiz gibi diyoruz ki ; 
mahkemelerde ifa edilen ahkâm üç kısma ay
rılır. Bir kısmı münakehattııv Vakıa münake-
hat kütübü fıkıhiyede mufassaldır. Fakat diyo
ruz ki, telhis edilip de kanun suretine ifrağ edil
melidir. 

HASAN B. (Trabzon) — Hukuku aile ka
rarnamesi öyledir. 

ötyER VEHBİ Ef. (Devamla) — İkincisi 
muamelât kısmıdır. Vakıa Mecellei Ahkâmı Ad
liyemiz neşredilmiş ise de bâzı aksamı tevsie 
muhtaçtır. Ukubat kısmına gelince : Bir müd
dettir hiç |cra edilmiyor. Vakıa geçende de 
bahso}unmuştu. Ceza Kanunnamesinde bâzı 
tadilât kısmı varsa da... Hukuku şahsiye kül
liyen ihmal 'edilmiştir. Onun için (Miyarülada-
le) namiyle, evvelee tasnif edilmiş, mektep
lerde bi|e okunan bir eser var. O esere mua
dil, daha mufassalca, ulemayi ilmiyeden bir 
heyet teşkiliyle böyle bir meclis tertip ve teş
kil olunsa ve mehakimde düsturülâmel kılın
mış olsa eminim ki, ahalinin yüzde doksan do
kuzunda bu fikir vardır, Hükümete irtibatı 
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j daha fazlalagır. Buna delil olmak üzere Meni 

Müskirat Kanunu neşredildiği zaman Heyeti 
Aliyenize ahalinin hüsnü zannı arttı. Halbu-
Jd o kanun tam hükmü-seri olarak; Kanunu 
Seri olarak neşredilmiş değildi. Nerede kalmış
tır ki böyle kamilen, gerek hudut ve gerek 
tazirat hususunda beyan olunan veçhile ahkâ
mı şeriatı kanun mükemmel haline ifrağ edil
miş olsa, elbette ahalinin hüsnüzannı ziyadele-
şir, ahvali ruhiyesi okşanmış olur, hepsi ba
şımıza birikirler. Kuranı Azimüşşanda vado-
lunduğu gibi Dini îslâma nusret eden kavim 
mutlaka mansurdur. Biz şimdi dine yardımı 
ne zannediyoruz? Bâzılarının ibadatı şahsiye 
ile iştigal etmesiyle kâfi addediyoruz. Şeria-
tin icrası ve dinin muhafazası bu değildir. Ona 
sade ibadet kısmı tâbir olunur. İbadet kısmı 
nasıl lâzimeden ise keza muamelât ve ukubat 
kısmı da tatbik olunduğu vakitte, biz şer'a 
yardım etmiş oluruz. Vacibitaalâ da elbette 
bize yardımcı olur, bu muhakkaktır ve katidir. 

Yalnız, ne diyoruz takririmizde : Bâzı ah-
I kâm vardır. Tağyiri ve tebdili caiz değildir. 
I Aynen kabul etmek icabeder. Bâzı kısmı da ie-
I tihada tâbi tutulur. Zamana muvafık kışımı 

içinden intihabolunur. Tabiî bunu intihabede-
bilmek de zannederim Meclisi Âlinizde olmaz. 

I Çünkü birçok mübahasatı, müzakeratı icabe
der. Ancak malûmu âlileri her fennin bir mü
tehassısı vardır. Fenni tıbda bir mütalâa be
yan edilse benim isabet etmekliğim galip değil-

I dir. Makasıdı şer'iyeye bihakkın vâkıf ulema
yi şer'iye kısmından böyle bir heyet acilen teş-

J kil olunur da arz ettiğim veçhile o ahkâm tel-
I his edilirse çok büyüklük olur. Şer'i şerife 
I bu heyetin pek büyük yardımı dokunduğuna 

ahalinin kanaati kâmilesi hâsıl olur. Belki bü-
I tün âlemi İslâmın bile... Malûmu âliniz îslâmi-
I yetin za'fa uğradığı hemen bu asır değildir. 
I Tarihlerimizin yazdığı veçhile Salâhaddin Ey-
I yübi asrını nazarı dikkate alalım. O vakit de 

Ehlisalip Muharebatı oldu. Fakat din yardımı 
ile Cenabıhak o zamanki müslümanları muzaf
fer ve mansur etti. Biinayetullah fethettiler. 
Ecanip, orada icrayı hükümet ettikleri halde 
tard ve teb'it edildiler, çıkarıldılar. Biz şimdi 
bihakkın şer'i şerife böyle sarılmış olursak, 
Rabbımız Taalâ Hazretlerinin inayetine maz-
har olacağımız muhakkaktır, şüphesizdir. (Al-

[ lah razı olsun sesleri). 
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9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — italya'da bulunan mubayaa heyeti hak
kında bir karar ittihaz' olunmasına dair Nafıa 
Vekâleti tezkeresi 

REİS — Efendim, ruznamei müzakeratta 
i talya'ya mubayaa için giden heyet hakkında 
bir karar ittihazına dair Nafıa Vekâleti tezke
resi vardır. Hemen müzakere edelim, çünkü 
tahsisata taallûk ediyor. 

TUNALI HlLMİ B. (Bolu) — Efendim, iç
timain tatili için bir takrir takdim etmiştim. 
(Gürültüler). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tefer-
rüç istiyorsanız Meclise gelmezsiniz. 

NAFIA VEKlLiI ÖMER LÛTFİ B. (Amas
ya) — Efendiler, bendeniz Nafıaya geçmezden 
evvel İtalya'ya, mubayaatta bulunmak üzere şi
mendiferler idaresinden iki tane mütehassıs 
zatla ayrıca Meclisi Âlinizden de iki arkadaş 
gönderilmiş idi. Vekâlete geçtikten sonra Mec
lisin bu arkadaşları göndermek hususunda rıza 
ve arzusu olup olmadığı tamamen taayyün et
miş olmadığı için bendeniz Meclisi Âlinizden 
o zaman bir tezkere ile sormuştum. O arizam-
da dedim ki: Bunlar İtalya 'ya gitmişlerdir. An
talya'dan geriye çevirelim mi, yoksa yollarına 
devam etsinler mi? 

Ve şayet geri çevirmeye Meclisi Âli karar 
verirse haber yetiştirdiğimizde avdet harcırahı 
alacaklar. Ancak cüziyat kabilinden olan yev
miyeleri tasarruf edilmiş olacaktır. Fakat bu 
iki zat buraya gelirse, oradaki iki mütehassıs 
bir heyeti mesule teşkil edemiyeceği için, bir . 
üçüncü memurun ilâvesi lâzımgelecek ve ona • 
da ayrıca bir harcırah vereceğiz. Bunun için 
Meclisi Âli kararını bendenize bildirsin, demiş
tim. Bu arizam geçen ruznameye ithal edil
mişti. Epeyce zaman geçmiştir. Çünkü bende
niz Kânunusanide vermiştim. Bu müddet zar
fında bu arkadaşların yaptıkları işi ve gönde
recekleri eşyayı anlamak için epeyce uğraş
tım. Kânunusani zarfında dört defa telgraf 
çektim. Cevap alamadım. 13 Şubatta Cami 
Beyefendiye telgraf çektim. Cevap alamadım. 
9 Martta buradan ziraat makineleri için gide
ceklere bir mektup vermiştim. Halbuki onların 
gitmesine Meclisi Âliniz razı olmadı. Tabiî ge- ' 
ri kaldı. Sonra diğer bir memur gitmişti. Onun j 

vasıtasiyle de haberler yolladım. Nihayet 8 
Mart tarihli bir telgraflarını aldım ki, bura
ya 12 de vâsıl olmuştu. 13 te onun cevabı ya
zıldı. Şimendiferlerden gönderilen mütehassıs
lara da bâzı emirler verilmek lâzmıgelirdi. Onu 
da şimendifer idaresi 13 Martta yazdı. O si-
rada, 19 - 20 Martta Antalya Rüsumat Müdi-
riyetinden. bir telgraf alıyorum. Diyorlar k i ; 
eşyalar kısmen geldi ve kendilerinden de bir 
telgraf aldım. Falan falan eşyalar kamilen, 
diğer kısım eşyalar kısmen geldi, 26 Martta 
tahmil edeceğiz. Demek ki, bendenize 26 Martta 
yazdıkları halde daha evvel çalışarak bir kısmı
nı almışlar ve tedarik etmişler. Derhal bir me
mur göndermek istedik. Fakat o memur ahvali 
harbiye ilcaatiyle gidemedi. Şimdi mabait kıs
mını da bekliyoruz, vaziyet bundan ibarettir. 
M'emurlar oraya gitmişler, işe başlamışlar, eşya
nın bir kısmını almışlar, vazifelerinin bir kısmı
nı yapmışlar. Bu şerait dâhilinde bunları işin 
ortasında iken getirtmek nasıl olur? Bendenize 
kalırsa, olmuş olmuştur. Bir defa gitmişlerdir, 
vazifelerini bitirsinler ondan sonra... (Gürültü
ler). Meclisi Âliniz nasıl münasip görürse mesele 
o suretle halledilir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, evvelâ bu 
arkadaşlar mezun değildir. Bunlar gideli üç ayı 
geçmiştir. Şu halde elimizdeki nizamname icabı 
bunları müstafi addetmek lâzımgelir. Bu ciheti 
halletmeli, ondan sonra, yani müstafi addolun
duktan sonra onların orada kalıp kalamıyacağı-
nı veyahut mal alıp almadıklarını orasını heyet 
tâyin edecek, yahut vekili aidi halledecek. Mil
letten bir murahhas sıfatiyle orada adam bulu
nabilir. Fakat Vekil Beyin kendi ikrar ve iti
rafı veçhile bu adamların bu işe ehil olmadığı 
şimdi kürsüde de taayyün ve tahakkuk etmiştir. 
«üç defa telgraf verdim cevap alamadım» di
yorlar. Bir memur onu yollıyan âmire, onu 
gönderen Vekâlete karşı niçin cevap vermez? 
(Telgraf gitmez sesleri.) Hayır öyle değil. Pek
âlâ gider. Mart sekizin'e kadar duruyor, duru
yor da Mart sekizinde cevap geliyor. Oradan 
gönderilen telgraflar niçin gelmesin? Bizim 
orada bulunan murahhasımız Cami Beyle Hükü
met. muhabere ediyor. Eğer o da muhabere et
miyorsa Hükümet söylesin. Muhabere caridir, 
bir mâni yoktur. Yalnız o giden arkadaşlanmı-
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zıtk müsamahalarından ibarettir. Başka bir şey 
değildir. Evvel emirde mezun olmadıklarından 
dolayı müstafi addolunmalarına bir karar ve
rilmesini ve sonra ikinci meselenin hallini tek
lif ediyorum. (Doğru sesleri). 

NAFIA VEKİLÎ ÖMER LÛTFÎ B. — Efen
dim, Vehbi Efendi Hazretleri iki şey söyledi
ler. Birisi dediler ki, M arkadaşların ehil ol
madıklarını Vekil Bey itiraf ettiler. Bendeniz 
böyle bir şey söylemedim. Fakat bu arkadaşla
rımız şimendifer alâtını, bilmem nesini anlarlar 
dersem zaten gülünç olur. Efendiler, esas'en iki 
mütehassısı gönderilmiştir ve onlarla aralarında 
ufak bir ihtilâf da olmuştur. Sonra bendeniz 
cevap verdim, dedim ki: Malzemenin iyisini, 
fenasını tefrik etmek ciheti orada ̂  bulunan 
mütehassıslara, aittir. Parasının daha ucuz ol
ması, fabrikalar arasında münakaşa ve her fab
rikaya müracaat edilmesi meselesi mebuslara 
aittir. Eğer mebuslarla mütehassıslar arasında 
ihtilâf zuhur ederse, o zaman mebuslar, müte
hassısların beğenmediği ve fakat kendileri
nin beğendiği malzemeyi aldırmak ister
lerse imzaları tahtında bir kâğıt verirler. 
Faraza iki nevi yağ vardır. Bunları meselâ me
buslar almak istemiyor, diğerlerini almak isti
yorlarsa, mesuliyeti deruhde ederse, onu alabi
lirsiniz. pfani malzemenin evsaf ve keyfiyeti 
hakkındaki rey mütehassıslarındır. Parasının 
ucuz olması, suiistimal karışması hususundaki 
kontrol mebuslara aittir. Onların vazifelerini 
böylece ayırdık. Binaenaleyh malzemenin evsaf 
ve şeraitindeki rüçhaniyeti bilecek kadar ehil
dirler. Fakat daha ziyadesi için mütehassıs de
ğildirler 

Sonra ikincisi: Efendi Hazretleri diyorlar ki: 
Bizim suallerimize cevap vermediler. Hakika
ten bu düşünülecek bir noktadır. Fakat anlaşıl
dı ki, bu efendiler; mütemadiyen Roma'da 
oturmamışlardır. Yazdıkları telgraftan anlaşılı
yor ki, muhtelif fabrikaları görmek, malın ucu
zunu, iyisini! aramak için İtalya'nın muhtelif 
şehirlerinde gezmişler. Korsika'ya, Sardunya'ya 
gitmişler, (Handeler.) Onun için bizim yazdı
ğımız telgrafları vakti zamanında alamadıkları 
anlaşılıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, kendilerinin avdet etmeleri lüzumu tebliğ 
edilmiş midir? 
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NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFİ B. — Karar 

olmadığı için tabiî haber verilmemiştir. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Bendeniz burada 

olmadığım bir zamanda arkadaşımız Süreyya 
Bey ile giden heyet, Nafıaya mütaallik bâzı 
alât ve edevat mubayaasına memur edildikleri 
için ve ben de bu meleke müntesip bulunmaklı-
ğım dolayısiyle bittabi! bu meseleyi az çok tet
kik et+im. İki arkaiaşımız ve bir mütaahhidi-
miz ve bir de kendilerine Eskişehir'de iltihak 
eden bir usta vard'.r. Arkadaşlarımız buradan 
hareketleri esnasında Nafıa Vekâletinden ken
dilerine mubayaa edecekleri eşya ve malzemei 
hadidiye yağlar ve daha birtakım şeyler için -
ki bunlar hep şimendiferlerde istimal edilir şey
lerdir - bunların listesi ihzar ve tertip edilmiş 
ve arkadaşlar da buradan gidecekleri zaman -
bir söz arası şunu söylemek istiyorum - ben hiç
bir kimseyi tahtie etmek istemem, arkadaşları
mın cümlesi muhteremdir. Fakat vazife, bu hür
metin tabiî fevkmdadır. Arkadaşlar buradan 
hareket edecekleri zaman dairede ihzar edilen 
listeyi unutmuşlar. (Handeler.) Daireden listeyi 
almamışlar. Bü listenin bir nüshası Eskişehir'
den bilâhare iltihak eden ustanın eline geçmiş 
ve usta da heyete Aütehassıs olarak iltihak et
tiği için o liste onun cebinde bulunmuş.^ İtalya'-, 
da li&teli ile listesiz iki heyet birleşmişlerdir. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFÎ B. —Antal
ya'da birleşmiştir bunlar efendim. 

OSMAN B. (Devamla) — İhtilâf aralarında 
ş'eyden neşet ediyor., Birisi diyor ki, liste ben
dedir, binaenaleyh Süleyman benim, ben muba
yaa edeceğim, ben göndereceğim, ben sizi tanı
mam, eğer siz bu işe memur iseniz siz biz'e söy
leyiniz biz onu alalım, bilir misiniz ne alacağı
nızı1? ötekiler hayır diyorlar. Binaenaleyh heyet 
içinde hangisi haklı, hangisi haksız bittabi ben 
onu tetkik edecek değilim. Yalnız bu gibi me-
sailde Heyeati Vekilemizin ve devairi âidesinin 
daha durbinane hareket etmelerini bilhassa rica 
edeceğim. (Biz de iştirak ederiz sesleri). 

TAHSİN B. (Aydın) -^Heyeti Aliyenizin 
hatırında olmak lâzımgelir ki, bu mesele bundan 
üç ay evvel mevzuubahis edildiği zaman 114 bin 
lira kıymetinde olan bu malzemenin gayet müs
tacel olduğunu, hattâ bir ay zarfında bu malze
me buraya gelmiyecek olursa maazallah şimen
diferlerin işlememek tehlikesi melhuz bulundu
ğunu, o zaman bu efendilerin oraya izamı hu-
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susunu; müdafaa etmiş olan zat dermeyan etmiş
ti. Halbuki o vakitten beri üç ay geçmiştir. Hâ
lâ malzemenin bir kısmı gelmiş, bir kısmı da 
gelmek üzere olduğu gibi kendilerinin de ne va
kit avdet 'edecekleri malûm değildir. 

Efendiler, maksat malzeme almak değil, iki 
zatı oraya, Sardunya, Sicilya, Korsika adalarına 
seyahata göndermekti. O matlup hâsıl oldu. 

Vehbi Efendi Hazretlerinin beyan buyur
dukları veçhile; o mes'ele burada mevzuubahis 
olduğu gün o mebus efendilerin mezuniyetleri 
kabul edilmemiş ve hattâ bunlara sarf edilecek 
para için Vekili aidi muahaze edilerek sukutuna 
Sebebiyet verilmişti. Ondan sonra gelen Vekil 
bey, 1 5 - 2 0 günden beri müzakeresi için 
müracaatta bulunuyor. Fakat daha mühim bir
takım müzakeratm Meclisi meşgul 'etmesi hase
biyle ancak bugün mevzuubahis) oluyor efen
diler. 

114 bin veyahut 150 bin liralık bir mubayaa 
altun para ile 25*bin lira demektir. Erbabı bir 
adam, bu gibi mubayaatla uğraşmış olan bir 
adam bunu bir haftada yapar ve gönderir. 
Hattâ erbabı bunu bir liste ve m'ektupla dahi 
yapar. Filân fabrikanın ne cesamette ne cins 
mal çıkardığını bilir ve orajıa yazar, filân mal
dan şıu kadar isterim der ve hangi fabrikada en 
ucuz olduğunu da bilir. Ortadan üç ay geçtiği 
halde şimendif erler hamdolsun durmadı. Demek 
ki, ona lüzum yokmuş. 110 bin lira ile onları 
müsıtacelen göndermek için. Efendim bunlar el
zemdir, eğer gelmezse şimendifer işlemez dediler 
(Handeler.) 

Efendiler; bunlar hep Meclisin hukukunu, 
itimadını hüsnüistimal değildir. Efendim, esa
sen kendilerine mezuniyet verilmeyen ve sarfına 
lüzum gösterilmeyen bir para için buradan me
zuniyet talebine lüzum yoktur. Fakat kendi-
leri 'esasen buradan memur addedilerek gittikleri 
ve hareket etmiş bulundukları için artık müs
tafi addedilmeleri muvafık bir muamele olamaz 
zannederim. Fakat heyeti mütehassısa ile Hey
eti Mebusa arasında orada esnayı mübayaatta 
vukubulan ihtilâfat, Osman Bey biraderimizin 
buyurdukları gibi, bir kısmının elinde liste bu
lunmamasından tevellüdediyor. Bu da işte ace
le edilmesindendir. Çünkü mebus efendiler bu 
işin Meclise aksedip mezuniyetlerinin tasdik 
edilmemesi ihtimaline binaen bir an evvel İtal
ya'ya vâsıl olmak için o listeyi almaya lüzum 
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görmediler. (Alkışlar). Efendiler, bilmeni ama 
nasıl yapsak"? Bunlar hüsnü tevili mümkün ol-
mıyan şeylerdir. Bunun takdirini Heyeti Ali-
yenize bırakıyorum. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bir karar veririz, 
bir daha kimseyi göndermeyiz. 

HAKKİ HAMI B. (Sinob) — Efendim, gi
den arkadaşlarımızı iki sebepten dolayı, iki 
şekilde muahaze ediyoruz : Birisi, bu efendiler 
gideli üç ay olmuştur. Mezuniyet de almamış
lar, binaenaleyh müstafi addedilsin deniyor. 
ikincisi de, vazifelerini hüsnü istimal ve idare 
etmemişlerdir. Bundan dolayı da ayrıca ken
dilerine bir tazminat verilmemesi lâzımdır tar
zında iki şekil üzerinde müzakere cereyan edi
yor. Bir defa malûmu âliniz, Nisabı Müzakere 
Kanununda, mezuniyetini tecavüz ettiren ve
yahut bilâmezuniyet Meclisten iki ay kaybolan 
bir efendi müstafi addolunur, deniyor. Fakat 
mazereti olmazsa müstafi addedilir. Müdde
tini tecavüz ettiren veyahut iki ay bilâmezuni
yet Meclise devam etmiyenler; ademi deva
mının esbabını meşru bir tarzda ispat ettikten 
sonra, «hayır; sen iki ay gelmedin, şu kanun 
mucibince hizmeti mebusiyetini izale etmek lâ
zımdır» diye mutlaka böyle yapmak doğru de
ğildir. Bu arkadaklara Vekâlet mezuniyet ver
miş. (Gürültüler). (Hakkı yoktur, salâhiyeti
nin haricidir sesleri).. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Vekâlet o salâhi
yeti nereden almış? 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Hisle hare
ket edip de bir meseleyi hakikattan büsbütün 
hariç olarak düşünmeyiniz. Bunlar ticaret mak-
sadiyle kendiliklerinden mi gitmişler? Nafıa 
Vekâleti onları; şu alınacak, bu alınacaktır di
ye göndermiş ve Vekâlet mezuniyet vermiş. 
(Gürültüler). 

NEBtB Ef. (Karahisarı Sahip) — Bir me
busa bir vekâlet mezuniyet veremez. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Vekâlet bun
ları şu işi yapmak üzere memur etmiş. (Ede
mez sesleri). Vekâlet mezuniyet vermemiş mi
dir? (Gürültüler). Müsaade buyurunuz, ikmal 
ettirmiyorsunuz. (Gürültüler). Meclisi Âliniz
den mezuniyet alabileceğine itimadederek ken
dilerine tevdi edilen işleri bir an evvel yapa
bilmeleri için hareketlerini tesri etmiş. Mec
lisi Âliniz de mezuniyet vermemiş. Şimdi bu 
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arkadaşlara Meclis kararının tebliğ edilmeme
si yüzünden, Nisabı Müzakere Kanunu muci
bince iki ayı tecavüz ettirmişler diye müstafi 
addedilmeleri, bu suretle mebusluk sıfatlarının 
nezedilmesi muvafık değildir. Hissî düşünül
mesin efendim. Eğer bunda bir kabahat varsa 
o da; bunları bu vazifeye memur eden veyahut 
size her halde mezuniyet alırım, diye gönde
ren zata veya Meclisin kararını tebliğ etmiyen 
Vekâlete aittir. (Bunlar gocuk mu sesleri). . 
Yaptığımız kanuna ilk evvelâ kendimiz itaat 
etmeliyiz. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
mubayaat için İtalya'ya izam kılınmış olan bu 
arkadaşlarımız, her ne şekilde olursa olsun, 
malûmu âlileridir ki, bu mesele üç ay evvel 
Meclisi Âlide mevzuubahis olmuş ve Nafıa Ve
kili Sabıkı Paşa Hazretlerinin ıskatı ile netice
lenmişti. O zaman bu arkadaşlarımızın oraya 
gitmemesi Heyeti Aliyenizce matlup ise o za
man bir karar ittihaz etmemiz lâzımgeliyordu. 
Yani şunu arz etmek istiyorum ki, Meclisin 
bu hususta bir karar vermemesi ve sâkit kal
ması onlara zımnen mezuniyet verilmiş oldu
ğuna delâlet eder. 

ŞEVKÎ B. (îçel) — Korsika Adasında seya
hat eden adama millet para veremez. Mezu
niyet alıp gitmesi lâzımdır. 

HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Beyefendi, 
mezuniyet verildi. Nasıl ki Nafıa Vekilini ıs
kat ettiniz. Bu şekilde Meclisi Âlinizin müsaa
desini istihsal etmeksizin gitmiş daha birçok 
arkadaşlarımız vardır. Cami Bey bu şekilde 
gitmiştir. (JEJayır,hayır sesleri). Müsaade bu
yurunuz beyler. Mezuniyet sonradandır. Sizin 
itimadınıza mazhar olmuş Heyeti Vekile, Hey
eti Hükümet Meclisi Âlinizden mezuniyet is
tihsal edeceği kanaatiyle bunların azimetini 
tesri etmiş ye Meclisi Âlinizden üç ay evvel bun
ların mezuniyetini talepetmiş. Heyeti Vekile 
Meclisi Âlinin itimadına mazhar mıdır? Mecli
si Âlinizden mezuniyet istihsali kanaatiyle gön
dermiş. (IJayır sesleri) (gürültüler). Eğer 
bunların vazifeleri hita,m bulmuş veyahut ora-
dakalmalarjna lüzum kalmamış ise Heyeti Ali-
yeniz bir karar verir, bunları derhal buraya 
iade ettirir, müstafi addetmçk muvafıkı mâde-
let değildir. Binaenaleyh Vehbi Efendi Hazret
lerinin bu l&efclifi katiyen v|?it değildir. Ken-
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dileri de aylarca Konya'dan buraya teşriş et
memişlerdir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi; ufak bir sual sormaklığıma müsaa
de ediniz. Bu arkadaşlarımız Antalya'da bu
lundukları zaman bu Meclis kendilerine me
zuniyet vermemiş ve izamlarını kabul etme
miştir. Divanı Riyaset Meclisin kendilerine 
mezuniyet vermediğini Antalya'daki bu arka
daşlara tebliğ etti mi, etmedi mi? (İster etsin, 
ister etmesin sesleri). Divanı Riyaset ne için 
tebliğ etmedi? 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — Efen
dim, bâzı arkadaşlara cevap vereceğim. Tah
sin Beyefendi buyurdular ki; bu malzeme üç 
ayda gelmiyecek olursa şimendifer işlemez, de
nilmişti. Halbuki üç ay oldu şimendiferler iş
liyor. öyledir. Bendeniz de Mecliste idim. 
Üç ay oldu şimendifer işliyor, gayet doğrudur. 
(Teşekkür ederiz sesleri). Bendenize hiç teşek
kür etmeyiniz, fakat şimendifer işliyor. Ama 
nasıl işlediğini bendeniz ve şimendiferciler bi
lir. Bu malzeme gelse idi, geldikten sonra aca
ba nasıl işliyecek, o zaman görmek lâzımdır. 
Şimendifer işler fakat işlemekten işlemeye fark 
vardır. Bu hususta tafsilât vermeyi münasip 
görmüyorum. Yani muhtaç olduğumuz şeyler 
nedir, nemiz vardır, nemiz yoktur? Bunları izah 
edemiyeceğim. Yani şimendifer bir aya kadar 
işlemez söziyle üç aya kadar işlemez sözü doğ
rudur. Mütemadiyen işler, işler ama böyle iş
ler. Bu hattın kabiliyeti Ankara'dan, Karahi-
sar'dan, Konya'dan on ikişer tren çıkaracak 
kabiliyettedir, bugün o kabiliyet yoktur. 

Sonra, Tahsin Bey diyorlar ki : Meclisi bu 
işten yeni Vekil on beş gün evvel haberdar et
ti, bu böyle değildir efendiler. Yazdığım kâğı
dın tarihine bakınız. Bendeniz iki buçuk ay 
evvel yani Vekâlete geçtiğim zaman istizan et
miş idim. Fakat Meclisi Âlinizin işi çok, ruz-
nameye konamamış, o benim kusurum addo
lunmamak lâzım gelir. 

Sonra temdidi mezuniyet isteniyor, diyor. 
Bendeniz; bu arkadaşlar gitmişler, işlerine de
vam ediyorlar, harcırahlarını almışlardır ve işe 
başlamışlardır, karar verilsin, bunları geri 
getirecek olursak diğer bir mütehassıs gönder-
miye lüzum vardır, ona da ayrıca bir harcırah 
vereceğiz, zarar edeceğiz. Bunların mebusluk
tan müstafi addedilmeleri nazarı dikkati ca-
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liptir. Buradaki müzakeratta kendileri yok. 
Allah var. Eğer vâkıf olsalardı belki bırakır
lar gelirlerdi. Bittabi ellerinden mebusluğu 
çıkarmak istemezlerdi. Vazife ile gitmişler, gez
mek için gönderilmemişlerdir. Vazife için me
busluktan ıskat edilmeleri muvafıkı mâdelet ol
masa gerek. 

REFÎK B. (Konya) — Bu arkadaşlarımıza 
Vekâleti Celileden tebligat buyuruldu mu? 
Meclisteki bu karar tebliğ edildi mi? (Hayır, 
edilmedi sesleri). O halde oradaki arkadaşları
mız mazurdur. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Mecli
si Âliniz katî bir karar vermemiştir. Bu meb
us arkadaşlara tebliğ ile mükellef olan Makamı 
Riyasettir. B,u tebliği yapmamıştır. Çünkü Mec-
isi Âliniz bunların celbi için bir karar vermedi. 

NAFIA VEKlLİ ÖMER LÜTFl B. — Ben
deniz bunu yapmamanızı rica edeceğim. Çün
kü memleketin en büyük bir vazifesini ifa et
mek üzere gönderilmişlerdir. Onlar da mazur
durlar. Sonra efendim, sözüme devam ediyo
rum. Bugün için geriye çağırılmaları muvafık 
değildir. Almış oldukları eşya da bizim için 
pek kıymettardır. Eğer bu arkadaşları işleri
nin ortasında geriye çağıracak olursak ellerin
de bulunan yüz yirmi bin liranın bakiyesi ola
rak kalan parayı ve eşyayı Tunus tebaasından 
.Mustafa Efendiye tevdi etmeleri lâzımdır. Bu 
muamelâtı italya'da tevdi edecek adamımız yok
tur. Oradaki iki mütahassısm birisi Necip Bey 
isminde bir yol mühendisidir, Diğeri Tunus te-
baasmdandır. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir vardır. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Heye
ti Vekilenin, bir ecnebi memleketindeki memur
ların tertibatını izah eder mahiyette beyanatta 
bulunmasına bendeniz muvafakat etmiyorum 
efendim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Bu 
mesele için o heyeti zaten vekâlet göndermiştir. 
Yine Vekâlet deruhde etsin. Görülüyor ki, Mec
lis bir defa mezuniyet vermemek ve bir defa da 
vermek mevkiinde bulundurulacaktır. Bunun 
için vekâlete tevdi edilsin. Tekrar reye vaz 'edil
mesin. Çünkü evvelce mezuniyet verilmemiştir. 
Reye konarak Meclisten yekdiğerine muhalif 
muamele çıkması muvafık değildir. Meclisin 
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haysiyeti namına arz ediyorum. Bunları vekâ-
let göndermiştir, yine vekâlet kalıp kalmama
ları hususunu deruhde etsin. 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Efendim, bende
niz burada müzakere etmek istediğimiz bir mer 
selenin ehemmiyetinden bahsedeceğim. Büyük 
Milet Meclisine en büyük bir kuvvet ve salâhiye
ti haiz olarak âza gelen arkadaşımızı Avrupa'ya 
gönderip yine memleketin, vatanın işiye meşgul 
olduğundan dolayı istifa ettirmek veya müstafi 
addettirmek kadar mühim bir mesele olamaz. 
(Gürültüler). Merhamet buyurunuz. Buraya 
gelen bir âza, bir şahsın veya bir memleketin de
ğil; koca bir Türkiye'nin âzası bulunuyor. Ri
ca ederim, bu mecliste bulunan arkadaşlarımız 
Avrupa'ya gitmiş, orada millet için, memleket 
için eşya mubayaa ediyormuş, bu bir ceza imiş, 
bu bizden mezuniyet almamış. Bunu müstafi 
addetmek demek, mebuslara ceza vermek de
mektir ki efendim bu müşküldür. Şimdi yalnız 
ortada vukubulan mesele, Abdullah Azmi Be-
yin buyurduğu gibi, Meclisin azametiyle, Mee-
lisin ittihaz edeceği kararlarda tenakuz vücu
da getirmemesi meselesidir. Binaenaleyh, bu 
tenakuzu vücuda getirmemek için bendeniz Na
fıa Vekâletinden rica ederim ki, vaktiyle bu ar
kadaşları Meclise haber vermeden gönderen se
lefini Meclis o mevkiden çektiği için, bu mese
leden dolayı başka şahsa ceza vermek meselesi 
caiz olamaz. Kendileri o arkadaşların orada bu
lunup bulunmamasını takdir etsinler. Artık me
sele kalmadı ise bir an evvel celb etsinler, Yok
sa bunu Mecliste tekrar müzakere ettirip de bi
zim zabtımıza da muhtelif kararların geçmesine 
bendeniz razi değilim. (Alkışlar). 

Saniyen : Bilmem, 20 Kânunu evvelde veril
miş meseleyi kalkıp da otuz bir Martta müzake
re etmek ve bugün bu arkadaşlarımızı iskat et
mek veya müstafi addetmek zamanında değiliz, 
Bunu Vekil Beyefendiye tevdi ederiz. Kendi 
düşünsün, kendi halletsin, (Alkışlar). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Söz iste
rim, hakkı kelâmımı vermiyeceğim. Çünkü izzeti 
nefsime dokunuyor. 

REİS — Müsaade buyurun, müzakere kâfi
dir. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Hayır 
efendim, izzeti nefsime dokunuyor, hakkı kelâr 
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mimi veremem. (Hakkı var sadası). 

Efendim, bendeniz bu mesele için şu kürsüye 
pek ziyâde müteessifen çıkıyorum. Çünkü beni ic
bar eden şey, Nafıa Vekili onlara izin vermiş, yok o 
göndermiş, o listesini yapmış... tekmil mesele be
nim şahsıma intikal ediyor. (Hayır sadaları). 
Halbuki bunlar katiyen varit değildir ve bunu 
artık maatteessüf söylemeye mecburum. O da ne? 
Geçen Ağustosta Behiç Bey - ki, o vakit 
geçen Ağustosta tekrar ediyorum, Behiç 
Bey. Şimendifer İdaresine memur idi - bu 
adam orada bulunan heyeti fenniyenin yapmış 
olduğu tetkikatta §u yedek aksamı alınmazsa şi
mendifer işlemez dediler. Evet, üç aydan bahse
diyoruz. Herkes erkânı harb de oldu, maşaallah. 
Mühendis de olduk, her şey oluyoruz. İşler, iş
lemez... ne ise; burada halefim pekâlâ izah etti. 
« Âsiyabı Devleti bir harda olsa döndürür » 
gibi... Ne ise, o lâzım değil şimdi. (Gürültüler). 
Şimdi efendiler, mesele (Gürültüler)... 

BEİS — Ne oluyor efendim? (Maksadı başka 
eahım sesleri). 

İSMAİL FAZIL Pş. (Devamla) — Şimdi 
dinleyin efendim, bir heyeti fenniyenin vermiş 
olduğu rapor üzerine benim zamanı memuriye
timde, ben de bunu usulen takrir altına aldım. 
Çünkü lüzumlu bir mesele. Çünkü sarf oluna
cak para ziyadedir. Ben onu kendi kendime 
yapamam. O vakit merbut olduğum Heyeti 
Vekileye verdim, bir zamanlar durdu. Durma
sına sebep de, ahvali hariciyede olan birtakım 
iğtişaşat sebebiyle o meseleyi o vakit nazarı iti
bara almadık, iki üç ay geçti. Sonra yine sı
kıştırıldı, illâ bu şimendifer aksamı alınsın diye. 
Bunun üzerine tekrar mevkii müzakereye koy
duk. Ben bunu; iskat olunduğum zaman söyle
meyi kendi izzeti nefsime pek ağır buluyordum. 
Arkadaşlarım da benimle beraber. Eğer bir 
eürümse onlar da benimle bu cürümde müşte
rektir. Fakat o zaman demedim, izzeti nefsime 
dokundu. Fakat bugün benim üzerime yük
lüyorsunuz. Bu hakikati söylemeye mecburum. 
Anlıyor musunuz t Yani o vakit ettiğiniz haksız
lığı şimdi size ispat edeceğim. Heyeti Vekilede 
o vakit benim verdiğim reyi, kararı onlar da 
musip gördüler. Çünkü şimendifer işliyeeek ve 
o vakit de Maliye Vekili olan Ferit Beyefendi 
benim yapmış olduğum takriri, ben bunu kanun 
haline koyacağım diye elimden aldı. Kanunu 
da ben yapmadım, Maliye Vekili aldı. Anlıyo'r-
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musunuz? Maliye Vekili aldı, onu kanun haline 
koydu. Onların harcırahlarını hesap eden yine 
Maliye Vekâletidir. Listesini yapan yine Ma
liye Vekâletidir. Binaenaleyh tekmil bu işlere 
hepimiz bebarer karar verdik. Biliyor musu
nuz? Sonra Osman Bey bilmem ne suretle haber 
almış, Liste orada imiş, zaten liste burada de
ğildi. Burada değildir. Liste Şimendifer İda
resinde tertip olunuyordu ve o listeyi orada 
bulunan mütehassısı beraber alıp götürecekti. 
Yalnız bize bir yekûn verdi. Sonra onların har
cırahlarını, yani gidecek olan mebusların harcı
rahlarını da yine Maliye Vekâleti hesap etmiş
ti. Kaldı ki, bunların gitmesi meselesi. Bunla
rın gitmesine esasen biz yani Heyeti Vekile rı
za gösterdik. Tabiî bu şey o vakit Divanı Ri
yasete haber verilmişti. Niçin Divanı Riyaset 
Meclise arz etmedi de izin istemedi? Heyeti Ve-
kilenin vazifesi değildi. Sonra bu mesele Nas
rettin Hocanın yorgan kavgasına döndü gibi, 
hepiniz Fâzıl 'a hücum ettiniz. Nafıa Vekilini 
iskat ettiniz. Halbuki efendiler, hakkalinsaf 
bir karar vermeniz icabederse; o vakitki Heyeti 
Vekileyi tamamiyle iskat etmemiz lâzımgelirdi 
ve Divanı Riyaseti kamilen ve tamamiyle değiş
tirmeniz lâzımdı. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir
ler var. Müsaade buyurun. 

Riyaseti Celileye 
Bu mesele dûrüdiraz müzakereyi istilzam eder 

mahiyet ve ehemmiyeti haiz olmadığından müza
kerenin kifayetini arz ve teklif eylerim. 

31 . I I I . 1337 
Dersim 

Abdülhak Tevfik 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Şimdi efendim, 
Abdullah Azmi Efendi Hazretlerinin teklifleri 
var. 

FERİT B. (Çorum) — Adnan Bey, benim 
takririmde bir ikinci fıkra vardır. Lütfen onu 
da şey edin. 

REİS — Onu ayırdım efendim, onu da reye 
koyacağım. Bilhassa bu müzakere esnasında te
bellür eden efkârdan birisi; Abdullah Azmi 
Efendinin buyurdukları gibi, meseleyi Nafıa 
Vekâletine havale etmek, yani işi onun salâhi
yetine bırakmak, diğeri de Çorum Mebusu Fe
rit Beyin teklifi var. Süreyya ve Mustafa Bey-
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lerin vazifelerinde devamını teklif ederim, di I 
yor. Şimdi Abdullah Azmi Efendinin teklifini 
reye koyuyorum. Bu meseleyi Nafıa Vekâleti
ne havale-etmek.. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Bizim teklif de var. | 
REÎS — Sizin teklifinizi de okuyacağım 

efendim. 
FERÎT B. (Çorum) — Nafıa Vekili Beyefen

di buyurdular ki; bu zevatın yerine mutlaka 
diğerlerini göndermek mecburiyeti vardır. Bi
naenaleyh o noktai nazardan devamını teklif 
ediyorum. 

TAHSÎN B. (Aydın) <— Devam meselesi re
ye konacaksa... 

REÎS — Hayır, devamı reye koyacak deği
liz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bu, mes
uliyeti tazammun edecek mi efendim? 

REÎS — Hayır. Şimdi efendim, bir diğer 
takrir de Haşim Beyin var. Onun nihayeti ay
nı mealde geliyor. 

Makamı Riyaseti Celileye 
Şimendifer malzemesi mubayaası için mes

lekleriyle mütenasip olmadıkları halde maatte-

1. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihası, ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

A — Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, Müda
faai Milliye Bütçesi tetkik ve tabedilerek Hey
eti Celilenize tevzi edilmiştir. Ruzname sıra-
siyle bu bütçenin müzakeresine başlamak için 
daha bir ay intizar etmek lâzımgeliyor. Hal-
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essüf zıyaı Hazineye sebebiyet vermek sure
tiyle Avrupa'ya izam kılman zevatın bilâ me
zuniyet gitmiş olmalarına nazaran müstafi ad
dolunarak masarisi vâkım müsebbiplerinden 
tazmini ve şayet müstafi addolunmadığı tak
dirde infikâklerinden muvasalatlarına değin 
bir gûna tahsisat verilmemesini ve ait olduğu 
encümene tevdi buyıırulmasmı teklif eylerim. 

1 Nisan 1337 
Çorum 
Haşim 

(Ret sadaları). 
REÎS — Şimdi efendim, mesele Abdullah 

Azmi Efendinin teklifinde toplanıyor hepsi. 
Bu arkadaşlarımızın Avrupa'da kalmaları ve
yahut avdet etmeleri meselesinin doğrudan 
doğruya Nafıa Vekâletinin salâhiyetine tevdii
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Reis Bey, yalnız bu
nun tekerrür etmemesi için Divanı Riyasetçe 
ne yapılmak lâzımgelirse yapılmasını rica ede
riz. 

REÎS — On dakika teneffüs. 

buki bu bütçenin vakit ve zamaniyle ve müm
kün mertebe serian çıkarılması matluptur. Ten
sip buyurursanız Müdafaai Milliye Bütçesini 
ilk madde olarak kabul edelim ve gelecek cel
sede müzakeresine başlıyalım. Masarifatı har
biye kesbi vüsat etmiştir. Muvakkat tahsisat 
kanunlariyle bunun idaresine imkân kalmamış
tır. Bir an evvel musaddak bütçenin çıkmış ol
ması selâmeti muamele nazarından gayet elzem
dir. 

ÎKÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 4,20 sonra 

REÎS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Haydar B. (Kütahya) 

• • ' ' . 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

8. — MAZBATALAR 
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REİS — Efendim, Muvazenei Maliye En

cümeninin bu teklifi kabul buyuruluyor mu? 
(Kabul sadaları). 

0_halde gelecek Cumartesi ruznamesinin ilk 
maddesine Müdafaai Milliye Bütçesini koyarız. 

VEHBÎ Ef. (Konya) '— Matbuat Müdiriye-
tinin muhasebesine bakılmak için Heyeti Umu-
miyeden üç âzanm intihabolunması karargir 
olmuştu. Kaldı gitti. Lütfen fau azalan intiha-
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bedelim. 

REÎS — Müsaade edin de bunu da Cumar
tesi ruznamesine koyalım. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
bir nisabı müzakere meselesi vardır. Her içti-
mada bu mesele ortaya çıkıyor. Neticei kafiye
ye iktiran etmiyen her meselenin ruznameye 
girmesi lâzımdır, Binaenaleyh bunun da itha
lini rica ederim. 

7. — SUALLER 

1. — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Ayintab 
İstinaf Müddeiumumisi hakkında sual takriri 
ve Adliye Vekâleti Vekili Hafız Mehmet Beyin 
şifahi cevabı 

REÎS — Efendim, Adliye Vekili Beyden iki 
sual. takriri var, ikisine de cevap vermek isti
yorlar. 

ADLÎYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ HAFIZ 
MEHMET B. (Trabzon) — Efendim, Ergani 
Mebusu Sırrı Beyin, Ayintab Müddeiumumisi
nin sebebi azli hakkında bir takriri vardır. Bu, 
selefi âcizi zanaanmda tâyin olunmuş. Tahsin 
Efendi namında birisi. Sonra gitmemiş. Yine 
selefi âcizi zamanında müstafi addedilmiştir. 
Mesele bundan ibarettir. Sonra... 

EMÎN B. (Erzincan) — Böyle her azledilen 
memur için bir takrir verirsek s'onra yandık. 

2. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, şahadetnamesiz dâvavekilleri hakkındaki 
sualine Adliye Vekâleti Vekili Hafız Mehmet 
Beyin şifahi cevabı 

ADLÎYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ HAFIZ 
MEHMET B. — Sonra, -Karahisarı Şarki Meb
usu Hacı Mustafa Efendinin, dâvavekilleri 
hakkında bir takriri var. Kendisiyle hemfiki
riz. Muvafık kaldık. Meseleyi izaha lüzum gö
rüyorsa... 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Hayır.. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Dâvavekilleri 

mektepli olmakla beraber bir de imtihana tâbi 
tutulmalı. 

REÎS — Mustafa Bey niçin siz söylüyor,su
nuz? Sual sahibi cevap verdi. 

2. — Gümüşüne Mebusu Hasan Fehmi Be
yin, ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki 
teklifi kanunisi ve Lâyiha, İktisat ve Muvaze

nei Maliye encümenleri mazbataları (2/137) ve 
Bursa Mebusu Operotör Emin Beyin, ziynet 
eşyasından İthalât Resmi alınmasına dair tek
lifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatast (2/199) 

REÎS — Ziynet Eşyasının Men'i Duhulü 
hakkındaki Kanunun bakiyei müzakeresine ge
çiyoruz. 

348 nci fasıl : Şemsiye. 
Evvelâ — Kumaşı sâf ipek olan şemsiyeler. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaa

de buyurun. Safi ipekten mamul şemsiyeler... 
REİS — İtiraz eden var mı? (Kabul sada

ları). Kabul edildi. 
351 nci fasıl : Saç için her nevi ağ. 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? (An

lamadık sadaları). 
ZAMİR B. (Adana) — Efendim, burada bir 

şey unutulmuştur. Birtakım firketeler vardır. 
Gerek bağadan ve gerek kemikten. Üzerleri 
birtakım taşlarla tezyin edilir. Bunların bir 
tanesi malûmu ihsanınız memleketimizde bir 
yahut iki lirayadır. Bendeniz bunların da ithal 
edilmemesini teklif ediyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, saç için her nevi ağ denince zannediyorum 
ki Zamir Beyefendinin maksatları da tamamen 
hâsıl oluyor. Çünkü saç ağları muhtelif şekilde 
ve mütenevvi şeylerden yapılır. Saçtan yapılır, 
kemikten yapılır. Müzeyyen olur, gayrimüzeyyen 
olur. . Her nevi saç ağı denince hepsi dâhil olur. 

ZAMİR B. — Bendeniz anladığım şey... 
HASAN FEHMİ B. — Efendim, her nevi 

şemsiye fasıl başıdır. Tarifeye tetabuk etsin di
ye yazılmıştır. Aşağısında diyor ki, evvelâ yan
ları kurdelâ ile veyahut başka bir takım müzey-
yenat ile örülmüş ve safi ipekten mamul olan-
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lar... Esasen Tarife Kanununda şemsiyeler dört 
nevidir. Safi ketenden, keten ve ipek mahlutu 
olanlar. 

REİS — Bu evvelki maddeye ait ... 
HASAN FEHMİ fi. — Soruyorlar da ... Mü

tereddit kalmasınlar... Pamuktan olanlar, safi 
ipekten mamul olanlar. Menedilen de işte bu 
nev'idir. Yani safi ipek olan şemsiyelerdir. 

REİS — Efendim, bu saç ağları maddesi ka
bul olunuyor mu? (Kabul sesleri). Kabul edildi. 

373 ncü fasıl: (Masa ve lâvmanalar hariç ol-
• mak üzere) mermer, sumermeri, somaki, ve gra
nit eşyası ve mamulâtı: 

Evvelâ — Yarım heykel suretler, tezyinat ve 
masa ve salon ve ziynet eşyası (Sair mevat ile 
mürettep olanlar ve olmıyanlar). 

Saniyen — Sair mamulat (Mezar taşları da 
dâhildir). 

TUNALI HİLMİ fi. (Bolu) — Heykellerin 
tamamları dâhil değil mi? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, yarımlar dâhil olunca bütünler evveliyetle 
dâhildir. Bunu izaha ihtiyaç var mı? Zaten ilâ
ve edildi. 

TUNALI HİLMİ fi. (Bolu) — (Elmana fi-
batnış şair) e benziyor. 

REİS — 373 ncü fasla itiraz eden var mı? 
(Hayır sesleri). Kabul olundu. 

393 ncü fasıl : Zikıymet taşlar. 
Evvelâ — Ham veya yontulmuş fakat işlen

memiş. 
(1) Pırlanta, felemenk, roze, yakut gök-

yakut, zümrüt, 
(2) Sarıyakut, firuze, aynışems ve işbu ta

rifede gayrimezkûr sair zikıymet taşlar. 
Saniyen — İşlenmiş : 
(1) Pırlanta, felemenk, roze, yakut, kök-

yakut, zümrüt, 
(2) Sarıyakut, döğme yakut, firuze, aynı

şems ve işbu tarifede gayrimezkûr zikıymet taş
lar. 

REİS — İtiraz eden var mı? (Yok sadaları). 
Kabul olundu. 

413 ncü fasıl : Kesme mahkûk ve müzeyyen 
eşyayı zücaciye. 

Saniyen — Altm ile mürettep olanlar, 
Salisen — Sair mevat ile mürettep olanlar 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul edildi. 
414 ncü fasıl ; Eşyayı zücaciye ve mine « her 
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rekte » (Mine, müzeyyenat, camdan mücevherat 
taklidi taşlar ve inci ve sair ufak müzeyyenat) 

Evvelâ — Altından maada sair mevat ile mü
rettep olanlar ve olmıyanlar. 

Saniyen — Altın ile mürettep olanlar, 
Salisen — İnci taklidi altından ve mevaddı 

saire ile mürettep olanlar ve olmıyanlar. 
REİS — İtiraz eden var mı? 
HASAN FEHMİ <B. (Gümüşane) — Bura

da bir fasıl unutulmuştur. İlâvesini arz edece
ğim, Heyeti Celileye. Efendim, bu madeniyat 
ve taştan topraktan mamul olan .... Bu fasıl 
unutulmuştur. 398 nci fasıl olmak üzere ilâve
sini arzu ediyorum. Heyeti Celileniz muvafakat 
buyurursanız ilâve ederiz. 

398 nci fasıl: (Duvar inşaatında müstamel âdi 
tuğlalar müstesna olmak üzere) pişmiş topraktan 
dört köşe muhtelif şekilde döşemelik, kaldırımlık, 
kiremit, elvan ve cilâlı, çiçekli tuğlalar. Malûmu 
âliniz Eskişehir'de bunların enfesi yapılıyor. Ev
leri tezyin için Avrupa'dan bilhassa sahillere ge
lir. Eskişehir'deki bu sanayii milliyemize revaç 
vermek için yalnız çiçekli ve boyalı sırf tezyi
natta müstamel olan bu nevi Avrupa tuğlalarını 
da muvafakat buyurursanız menedelim. (Kü
tahya'da yapılıyor sesleri). Evet Kütahya'da 

m yapılır. Kütahya'nın bu sanatine kıymet ver
mek için bunların da men'i ithalini istiyorum. 

BİR MEBUS B. — Onlar mukavemet etmez 
zannederim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bunlar tabana, tahta yerine döşenmez. Bun
lar evin merdiven başlarına, münasebetli yerler
de ziynet için kullanılır. (Muvafık sadaları). 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Bu mücevhera
tın ithali memnu olduğu gibi ihracı da memnu 
olmalıdır. Çünkü birtakım asarı atika vardır. 
Elimizde, Avrupa bir taraftan bunları çekiyor. 

Binaenaleyh,- mücevheratın ithali gibi meni ve 
ihracını da teklif ediyorum. 

HASAN FEHMİ fi. (Gümüşane) — Nusret 
Efendi kardaşımızm hakları vardır. Fakat bu 
kanun hariçten gelecek eşyanın men'i hakkında 
bir kanundur. Heyeti Vekilenin nazarı dikka
tini celbedelim. Asarı atikanm memleketten ih
raç edilmemesine dair zaten kanun vardır ve 
mevcuttur. Bunu şiddetle tatbik etsinler. 

NUSRET Ef. — Buraya bir madde ilâve ede
lim. 
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HASAN FEHMİ B. — Bu kariuna uymaz. 

yeri yoktur. 
REİS •— 414 ncü fasla itiraz eden var mı? 

(Yok sadaları). Kabul olundu. Diğer bir fasıl 
ilâvesi (Muvafık sadaları). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — 398 nei 
fasıl olmak üzere... Pişmiş topraktan dört köşe 
muhtelif şekilde döşemelik, kaldırımlık, kiremit 
elvan ve cilâlı ve çiçekli tuğlalar. (Duvar inşaa- ; 

tmda müstamel olan tuğlalar müstesnadır). Evet 
bu duvar inşaatında müstamel olanlar şimdilik 
ithal edilsin. Bilhassa Marsilya'dan mühim 
miktarda memleketimize levazımı inşaiye geliyor. ' 
İnşaallah fabrika yaptığımız zaman onları da 
menederiz. Fakat bu nıüzeyyenat için, salonları!> 
tezyin için gelen yüksek fiyatlı tuğlaları mene-
dersek Kütahya'nın tuğlasına ve çini mamulâ-
tma mühim bir kıymet vermiş oluruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) —. Duvarlarda : 
kullanılan taşlar var. taşların ithalini ne için « 
menetmiyorsunuz? Bunlar da menedilmelidir. * 
Çünkü bunlar da ihtiyacatı kafiyeden değildir. • 
menedilsin. ' 

HASAN FEHMİ B, (Gümüşane) ^- Efen
dim, Duvar inşaatında müstamel tuğla ve ki- i 
remidc bugün memleketin ihtiyacı vardır. Çün-
kü bütün seyahil ve şimendifer olan yerlere bü
tün karadeniz ve Akdeniz sevahilme tuğla geli- ; 
yor. Henüz bunun fabrikasını yapamadık. Bu- ' 
nu bu gün menedersek memleketin ihtiyacını taz
yik etmiş oluruz. Yalnız müzeyyenatı menede-
lim. İnşaallah Basri Beyefendinin buyurdukla- • 
rını Teşviki Sanayi Kanununda düşünürüz. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendim, bu tuğla- l 
lar meyanına tabak, sürahi gibi şeyleri ithal edi
niz de Kütahya bundan da istifade etsin. 

REİS — Hasan Beyefendinin teklif ettikleri 
bir fasıl var, tuğla ve saire... 

TAHSİN B. (Aydın) — Duvar tuğlası iki 
nevidir. 

HASAN FEHMİ B. — Duvar tuğlası yoktur. 
TAHSİN B. — Birisi Duvar inşası için Mar

silya'dan, Avrupa'dan gelen tuğlalar, bir de du
vara konulan çiçekli tuğlalar ki, Kütahya'da ya
pılıyor. Bunların duvarda tezyinat için kullanı
lacak olanları. Avrupa'dan gelmesin. Fakat bir
takım tuğlalar vardır ki, bunlar Kütahya'da ya
pılamaz. (Lüzumu yok sadaları). 

FEYZİ Et. (Malatya) — Biz kesemizi tezyin 
edeceğim. Duvarlarımızı değil. -
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BEİS — Efendim, Tahsin Bey izahat verdi. 

Hasan Fehmi Beyin teklif ettiği gibi bu tuğla
ların ithalini kabul buyuruyor musunuz? (Ka
bul sadaları) 

O halde 398 nei fasıl kabul edildi. 
482 nei fasıl : Safi veyahut antiıiıuvan ile 

mahlut kalay eşyası ve mamulâtı (Mevaddı saire 
ile mürettep ve gayrimürettep). ••• 

Evvelâ — Âdiler. 
Saniyen — Nikel.ve gümüş yaldızlıları. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 

bu fasıl yalnız kalaydan mamul olan eşyaya 
ait. Her ne olursa olsun, malûmu âliniz kalay
dan mamul eşyaya verilen para denize ve suya 
atılmış bir para.gibidir. 

CELÂLEDDİN ARÎF B. (Erzurum) — Ça
tal, kaşık da dâhil midir! 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Kalay 
cinsi olursa dâhildir. Diğer maadinden olanlar 
dâhil değildir. Yalnız kalay cinsi kalaydan ma
mul olan bir çatal, on beş günde simsiyah olur. 
Bilirsiniz. Fakat diğer madeniyat hiç olmazsa 
bir sene, altı ay kullanılır ve daha sağlam bir 
maden olursa on sene kullanılır. (Kabul sada
ları.) 

RElS — Efendim, itiraz eden var mı? Kabul 
olunmuştur. 

491 nei fasıl : (Saatlerle gözlük takımları 
ve dişçilikte müstamel levazımı madeniye) müs
tesna olmak üzere platin, altın ve gümüş eşya 
ve zikıymet taşlarla müzeyyen ve gayrimüzey-
yen kuyumcu eşyam : 

Evvelâ — Platinden. 
Saniyen'— Altından. 
Salisen —-Gümüşten. 
REİS —*- İtiraz eden var mı? Kabul olundu. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey 

şüphe kaldı arz edeyim: Efendim saatler, göz
lük takımları, dişçilikte ve sanayide müstamel 
olan altın ve gümüş teferruatı müstesna olmafc 
üzere... 

FEYZİ E i (Malatya) — Zaten efendim, 
kabul edildi. (Kabul edildi sadalarıj. 

492 nui fasıl : (Saatlerle gözlük? takımları, 
dişçilikte müstamel levazımı madeniye müstesna 
olmak üzere) zikıymet taşlarla müzeyyen ku
yumcu Eşyası : 

Evvelâ — Platinden. : ; 
Saniyen-r Altından., 
Salisen-r- GümüştenV "' " ; >̂ 
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REİS —İtiraz eden var mı? (Yok sadaları.) 

Kabul olundu. 
493 ncü fasıl : Lifî,. yahut sair mevaddan 

yapılmış iplik üzerine sarılmış tel, kılaptan. 
Evvelâ — Altından. 
Saniyen — Gümüşten veya altın yaldızlı 

yümüşten. 
REÎS — İtiraz eden var mı (Hayır sada

ları.) Kabul edildi »efendim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bir sual 

soruyorlar izah edeyim. 
BEİS — Kim soruyor? Bize sormuyorlar! 
494 ncü fasıl : Çorapçı ve kaytancı eşyası. 
Evvelâ— Altından, 
Saniyen — Gümüşten veya altın yaldızlı * 

gümüşten. 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul edildi. 
495 nci fasıl : Pul. 
Evvelâ — Altından. 
Saniyen — Gümüşten veya altın yaldızlı 

gümüşten. 
BEİS — İtiraz eden var mı (Yok sadaları.) 

Kabul olundu. 
560 ncı fasıl : Mumlar : 
Salisen —İşbu mevattan mamul inci, çiçek 

ve fiieyva taklitleri ile maske ve saire. 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul edildi. 
744 ncü fasıl : İnci. 
Evvelâ — Çıplak. 
Saniyen — Altın veya platin üzerine ta

kılmış. 
BEİS — İtiraz eden var mı? Kabul edildi. 
745 nci fasıl : İşbu tarifenin başka yerlerin

de zikredilmiyen sedefçilik ve emsali ziynet ma-
mulâtı (Mevaddı saire ile mürettep ve gayri-
mürettep): 

^Evvelâ — Siyah kehrüba, bağa, fildişi, keh-
rüba, elmas taklidi, madenî taşlardan ve yeşim 

Saniyen — Sedef, akik, sumermeri, lületaşı 
ve mercandan. 

BElS — İtiraz eden var mı? (Yok sadaları.) 
Kabul olundu. 

860 ncı fasıl : Yelpaze ve h^şjfçtten tahaf
fuz için elde tutulur ufak yelpaze gibi gjper 
(«260» ncı maddedeki resme tâM. bulunan kâğıt 
yelpazeler müstesnadır.) 

Evvelâ — Fildişi, bağa ve sedeften. 
BASAN fmUt (öümüane) _ Yelpazale-
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rin yalnız fildişi gibi lüks olanları ve sedefle 
müzeyyen olalı lüks kısmı menedilmiştir. Basit 
olanlar müstesnadır. Tabiî kâğıtlarını da zaten 
evvelki fasıllarda menettik, mutavassıt kısmı 
kalıyor. (Çok iyi sadaları.) 

BEİS — itiraz eden var mı? (Hayır sada
ları.) Kabul edilmiştir. 

761 nci fasıl : Selüloit. 
Evvelâ — Parça, külçe, yaprak, çubuk ve 

boru şeklinde. 
Saniyen — Selüloit mamulâtı (Zikıymet 

olmıyan mevat ile mürettep ve gayrimürettep.) 
MALİYE VEKİLİ -FERİT B, — Efendim, 

bu selüloit mamulâtı dediğimiz malûmu âliniz 
ucuz taraklar bilhassa bunlardandır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yirmişer 
paraya. 

MALİYE VEKİLİ FEBÎT B. (Devamla) — 
Bayağı kullandığımız tarakların pahalılarını al
mayıp da diğerlerini, ucuzlarını almak ihtiya
cında bulunanlar için zaruri bir şeydir. Bizde 
bunun fabrikası da yoktur. Binaenaleyh arzu 
buyurursanız ahaliyi tazyik etmemek için bunu 
istisna buyurunuz. (Hay hay muvafık sadaları.) 
Şimdi mevcut bulunan taraklar ahaliye kâfi gel-
miyecek. 

BEİS — Efendim, Maliye Vekili Beyefendi
nin teklifi veçhile tarağı istisna buyuranlar' 
lütfen ellerini kaldırsın. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende
niz de selüloit mamulâtma ait teklifi geri al
dım. 

BEİS — Sahibi teklif de geri alıyor, mama
fih Heyeti Umumiye arzu ederse ipka edebiliriz. 
(Hayır hayır sadaları.) Selüloit mamulâtmın 
aynen bu maddede bilaistisna ipkasını kabul 
edenler el kaldırsın. Ekseriyet olmadı. Efendim, 
o halde faslın tayymı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Tayyedilmiştir. Efendim, şimdi bu 
kanunun müzakeresine dair bir takrir var. oku
yayım ki, bu maddeler yoktur, diyorlar. 

Riyaseti Celileye 
Geçen gün takdim ettiğim takrirde ithali 

menedilen eşya meyamna saz, santur, keman 
ve emsali çalgı kiriş tellerinin de it
hali lüzumunu teklif etmiştim. Buna kar
şı teklif sahibi Hasaiı Fehmi Bey bu
nun âtideki fasıllarda geleceğnl söyle
miş ve olvakit takririift r ^ e konmamıştı. Cet-
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velin müzakeresi hitama erdiği halde henüz bu 

. gibi eşyaya ait kayıt görülmediğinden teklifimi 
tekrar eyliyorum. Binâenaleyh reye vaz'ını tek
lif eylerim. 

31 Mart 1337 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

(Gürültüler) (Ret sadaları) 
RÂGIB B. (Kütahya) — Reis Bey biraz da 

âlemin âlemine hürmet edelim efendim. 
REÎS — Rica ederim, bitireyim. Hasan Feh

mi Bey altta geleceğini söylemiş. Halbuki sa
hibi takrir diyor ki, bunun geldiği yok. Takriri
min reye vaz'ını teklif ederim diyor... 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
musikinin lüzum ve ehemmiyetinden bahse zan
nederim hacet yoktur. Ve lüzum görmem. Bir 
çok zevat vardır ki, musiki yüzünden birtakım 
hastalıkları tedavi ediyorlar ve tedaviye mu
vaffakiyet hâsıl oluyor. Musikinin böyle ah
vali sıhhiye üzerine tesiri malûm. Ruh üzerine, 
ahlâk üzerine, şecaat üzerine, tesiri var. Evvel
den bizim kocaman sarı davulumuz vardı. Bu
nun karşısına bando muzika çıkınca, davul 
muattal kaldı. Elimizde kırık telli bir sazımız 
vardır, telini de Avrupa'dan sokmıyacak olur
sanız ne olacak sonra Allahaşkma ? Sonra ne 
dinliyeceğiz! Sivrisinek mi dinliyeceğiz ? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, madeniyata ait olanların Tarife Kanu
nunda, ayrıca bir faslı mahsusu vardır. Geçen 
gün bu teklif vukubulduğu zaman bendeniz 
dedim ki ; bunun faslı henüz gelmedi. Haki
katen gelmemiştir. Bu, malûmu âliniz madeni
yata ait olan Tarife Kanununda ayrıca bir 
faslı mahsustur ve oradadır. Tarife Kanunu 
numara sırasiyle geldiğinde yeri vardır. Mak
sadı âcizanem bunu arz etmekti. Mevzuu mü
zakere olan kanun; malûmu âliniz evvelâ İkti
sat Encümeninde, sonra Muvazene! Maliye En
cümeninde uzun uzadıya tetkik edildikten son
ra Heyeti Celilenizin müzakeresine arz edildi. 
Bu henüz bir tekliftir. Bendenizce bu teklifi 
İktisat Encümenine verelim. Eğer Encümenden 
geldikten sonra encümenler muvafakat eder 
ve Heyeti Celileniz de kabul ederseniz o vakit 
zeyil olarak ilâve ederiz. Yoksa bugün her han
gi bir suretle ilâve edeyim yolunda vukubula-
cak teklifler, encümenlerin tetkikmdan geç-

. im C : 2 
I meksizin ve ihtiyacı taayyün etmeksizin, memıü 

müzakere ederseniz doğru bir şey olmaz zanne-
[ derim. Evvelâ bir encümene havale edelim. 
I Yani evvel emirde bunu İktisat Encümenine 

verelim, sonra zeylen müzakere edelim. (Ret 
sadaları). 

SÜLEYMAN SIRRI K (Yozgad) — Efen
dim, teklifi bendeniz yaptım. Gecen gün bu 
hususta bir takrir takdim ettim. Hasan Feh
mi Bey bu defterin nihayetlerine doğru buna 
ait bir fasıl, bir madde gelecek dediler. Halbu
ki cetvel bitiyor, ne fasıl geldi, ne madde. Şim
di de, bu bir tekliftir, iktisat Encümenine git
sin, buyuruyorlar. Meclisi Âli şu cetvelde mü-
zeyyenata ait olan eşyanın duhulünü menet
mekte pek büyüklük gösterdi. Böyle sazın, 
santurun telini kabul ederse artık millet naza
rında mevkiinin ne dereceye kadar düşeceği
ni tasavvur ediniz. (Ret, ret sadaları). (Sazsız 
millet olur mu hiç? sadaları): (Hayır, hayır 
sadaları). 

I REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
usulü müzakere hakkında söz söyliyeceğim. 
Böyle her kes saz teli hakkında birer birer çı
kıp mütalâatmı söyliyecekse - Vallahi bilmem 
ki - Meclisin azamet ve ulviyetiyle münasip 
midir1? Kabul ve ademikabulü bizim mukar-
reratımız gösterir. Efendim, bizim mütalâamı
zı kesmemiz icabeder. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Katiyen Mec
lisin şeref ve haysiyetine dokunamaz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Beyefendiler, mes
lekin haricinde olmak üzere söyliyeyim ki; biz 
gayet acîp bir milletiz. 

NECİP B. (Mardin) — Yok!... 
SALİH Ef. (Devamla) — Müsaade buyuru

nuz, yoğu yok, ispat edeceğim. Efendim, ba
balarımız ölür Yahudiye gideriz : Aman Yahu
di, rica ederim bir iğne ver, babam öldü. Cen
netlik elbisesini dikip göndereceğim. Düşün
meyiz biz bunun hakayıkmı ki ; Cennete gön
derdiğimiz imanlı bir pederimizin kefenini bu 

, Yahudinin iğnesi ile dikip göndermek caiz mi
dir, değil midir? Sonra efendiler, gider Yor-
gi'ye deriz ki ; rica ederim, pederimiz öldü, 
şuradan beş, on arşın kefen ver, saralım, gönde
relim. (Sadede sadaları). Sadettir efendim 
rica. ederim. Hasan Beyin teklifi; Avrupa'
nın birtakım çocuk oyuncağı müzeyyenat ve 

i saire için bizden çekeceği parayı vermemek 
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hakkındadır. Fakat bu, hayata taallûk eden 
bir meseledir. Saz teli, keman teli, yalnız sazda 
kullanılmıyor. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Hak
kınız vardır. Kızlarımıza akaidi dinîye Öğret
meden evvel saz öğretmek lâzımdır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz. Saz teli, keman teli tababette de kulla
nılır. Doktor beyler bilirler ve tasdik ederler. 
Çünkü bir adamın karnında ameliyat yapılacak 
olursa, keman teli ile dikiyorlar, saz teli ile di
kiyorlar. Gözümle görmüşüm. Saz teli ve saire 
bütün bunlar yalnız musiki için vaz'edilmiş 
alât değildir. Tababette de kullanılıyor ve bâ
zı ince işlerde de kullanılacak şeylerdir. Hattâ 
bir demiri sarmak için bir kuyumcunun buna 
ihtiyacı vardır. Dört arkadaşımız da farz ede
lim ki ruhiyat ile uğraşacak, evinde saz çal
dıracak, keman çaldıracak, biz dünyadan te-
cerrüdetmiş, melekiyete ricat etmiş bir adam 
değiliz. Bunu ve her şeyi kökünden menetmi-
yelim. (Muvafık sadaları). (Reye vaz'olunur 
sadaları). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Dünyada üç 
şeye heveskârım : Birisi ressamlık, birisi avcı
lık, birisi de musiki. Maatteessüf bilhassa mu
sikiden zerre kadar behredar değilim. Yalnız 
müteessifim ki, bu kürsüden musiki aleyhinde 
bir söz sâdır olmuştur. Beyler, bundan yirmi, 
yirmi beş sene evvel, ufacık bir hissiyatımı söy-
liyeyim : (Müzikhol) denilen 485 kişilik bir 
musiki takımı görmüşümdür. Buraya halkın 
amelesi... 

EMÎN B. (Ergani) — Burası îslâm memle
ketidir. (Ret sadaları). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Din karıştır
mayınız. Karşınızdaki din bahsine de girer ve 
sizi alteder. Efendim, halkın aristokratların
dan, yani ek yüksek tabakasından, en aşağı 
tabakasına kadar, hattâ İmparatora mahsus 
olmak üzere her kesin o müzikhanede yeri var. 
Hükümet bu binayı niçin yaptırmıştır? 

REİS — Hilmi Bey, hıtfen sadet dâhilinde 
söyleyiniz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Sadettir 
efendim. Bu bina ne için yapılmıştır? (Han
deler). Yalnız, teessüf ederim ki, Makamı Ri
yasetten de sözüm kesiliyor. Ben sadedin ha
ricine çıkmadım efendim. 

Musikinin ehemmiyeti ilim ve fen noktai 
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[ nazarından, ilmi ruh noktai nazarından o ka

dar büyüktür ki Berlin Belediyesi, sırf halkm 
terbiyesi için, ruhunu ilâ için, beslemek için 
böyle bir müesseseyi vücuda getirmiştir, İn
şallah, değil yalnız İstanbul, Ankaralılar bile 
iöyle bir müesseseye nail olacaktır. (Alkışlar). 

REÎS — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
.Beyin teklifi var. (Ret sadaları). Kabul 
«edenler lütfen el kaldırsın. (Ret sadaları). 
Reddolundu. 

j 762 nci fasıl.: Oyuncak 
Evvelâ — Mihaniki, hareketli 

j Saniyen — Makinesiz. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Reye konduğunu bil

medik rica ederim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 

demin behresizliğimden bahsettim. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu defa 

i da ilminden bahset. 
TUNALI HİLMİ B. — Fakat nasıl diyeyim? 

Ayıptır efendiler ve terbiyesizliktir ve bu sö
zümü geriye almıyorum. Kendisi geriye alsın. 
(Gürültüler). Kendisine sorunuz. Sözünü ge
riye alsın, ben de geriye alayım. Bir kişiye 
söylüyorum. Sözünü geriye alsın, ben de ge
riye alıyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ne söy
lediler? Biz duymadık. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, iki arkadaş arasındaki suitefehhümdür, 
her ikisi de geriye alsınlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ben bir 
şey söylemedim, şimdi de ilminizi mi söyliye-
ceksiniz?, dedim. 

REÎS — Hüseyin Avni Bey bir şey demedi 
ki, şimdi de ilminizi mi söyliyeceksiniz ? dedi. 
Binaenaleyh sizin geri almanız icabeder. 

TUNALI HİLMİ B. — öyle ise sözümü ge
riye aldım. 

Efendim, her nasılsa nasipte varmış, timi 
terbiye ile oldukça iştigal ettim. Arkadaşlar, 
ilmi terbiye noktai nazarından oyuncağın ço-
cuklarca o kadar faydası vardır ki, bunu bura
da saatlerce anlatmak küstahlığında bulunacak 
olsam yine bitiremem. Halbuki, huzurunuzda bu 
iki cümleyi bendeniz fazla görürüm. Binaenaleyh 
bilhassa istirham ederim, bu 762 nci madde tay
yedilsin. (Doğru sadaları). 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Eyüp-
sultan'da oyuncak yapılıyor efendim, 
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RE 18 — Lâyihai kanuniyede bu teklif mev

cuttur. Arkadaşlardan birisi bunun lüzumun
dan bahsetti ye tayyıni teklif etti. 

HASAN F E H M l B. (Gümüşane) — Efen
dim, tensip buyurursanız böyle bir fıkra ilâve 
edelim, iptidai ve ana mekteplerinde resmen ka
bul edilen çocuk oyuncaklarının nevi ve cinsi her 
ne ise onlar müstesna olmak üzere .... (Evdeki
ler de oynar sadaları). 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
Hasan Fehmi Beyin, menetmek istediği oyun 
edevatı memlekete girmezse mekteplerden oyun 
kalkacak mânası çıkmaz zannederim. Ana mek
teplerinde çocukların terbiyei hissiye ve nahi
yelerini inkişaf ettirmek için muhtelif oyunlar 
kabul edilmiştir. Fakat zannetmiyorum ki bu 
oyunlar içinde Avrupa'dan gelmiş birtakım 
oyuncaklar da eayi kabul bulsun, bilhassa ana 
mekteplerinde çocuklara mahsus bahçeler var
dır. Bu bahçelerde kum oyunları, kil oyunları 
gibi basit ve çocukların hissini tenmiye edici 
âdi Oyunlar gösteriliyor, dersleri daha canlı bir 
surette telkin edebilmek için maddi şeylerden 
istifade olunuyor. Fakat hiçbir zaman oyun
caklardan istifade edilmemiştir. Binaenaleyh 
terbiyemiz, maarifimiz için Avrupa'dan gelecek 
«lan maskara oyuncak edevatına ihtiyacımız 
yoktur. Hasan Fehmi Beyefendi ana mekteplerine, 
iptidai mekteplerine yarıyan kısımlarını istisna 
edelim diyor. Esasen bunu tefrik imkânı yok
tur. ve zaten mekteplerde böyle Avrupa'dan 
gelmiş oyuncaklar mevcut değildir ki, böyle bir 
istisna kabul edelim. Binaenaleyh, bunu alel
ıtlak menetmek doğrudur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Basri Bey 
arkadaşımızla her nasılsa bugün ayrılıyoruz. 
Ta ozamandan bugüne kadar zannederim her 
noktada müttefik idik. Arkadaşlar; Basri Be
yin bahsettikleri gibi; mesele doğrudan doğru
ya yalnız ana mektepleriyle, iptidai mektepleri
ne ait değildir. Cenabı Hakkın inayetiyle inşa-
allah biz de memleketimizde bahsedeceğim mü
esseseler gibi müesseseler görürüz. Bilhassa 
Amerika'da yetimhaneler, çocuk yurtları, ana 
mektepleri gibi yerlerde binlerce oyuncak gö
rürsünüz, katiyen çocuğun eline hiçbir oyuncak 
verilmez. Çocuk gider, doğru oyuncağın bu
lunduğu depolara, dershanelere, oyuncakhane-
lere oradan kendi zevkma giden oyuncağı se
çer, Orada bulunan mürebbiyeler, bu çocukları 
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takibederler, bakarlar, bu çocuklardan hangisi 
hangi oyuncakları intihabediyor, hangi oyun
caklarla daha çok oynuyor. En nihayet bir şeyi 
lâyenkatî kendisine oyuncak ediyor. Görü
yor ki, şimendifer.... Makine... Ha, bunda maki
nistlik istidadı var. Sene nihayetinde bir ista
tistik yapılıyor, yekûn şu raddeye varıyor, on
dan sonra mümkün değil o çocuk mektebe veri
lirken katiyen edebiyat şubesine verilmiyor. 
Mutlaka fen şubesine veriliyor. Bir de görüyor
sunuz ki, dehşetli bir makinist, dehşetli bir mü
hendis çıkıyor. Misali uzatmak istemem. 

Bu böyle olduğu gibi alelıtlak evlerde bir ço
cuğun elinde oynadığı oyuncağı kırıp kırmadığı
nı zannederim çoğumuz biliriz. Çocuk oyuncak
la oynarken kırar. Nedir mesele ortada? Tetebbu 
meselesidir. O çocuk oyuncağı tetkik ede ede an
lar. Eğer ben babası zengin olsaydım, ona oyun
cak olmak üzere birkaç çeşit verseydim, emin olu
nuz ben oğlumu ve kızımı daha çabuk ve daha 
sehil bir surette yetiştirmiş olurum. 

Şu halde oyuncak yalnız mektepler için de
ğil, evvel emirde evler için, badehu mektepler 
içindir. Hattâ mektepler için pek az ehemmiye
ti vardır. Bilhassa çocuk mektepten çıkıp da 
evinde oyuncaklar arasına dalarsa emin olunuz 
ki, onun mektepte edindiği yorgunluk geqeı\ 
çarçabuk zihnine daha başka türlü inkişaf gelir. 

BÎR MEBUS B. — Zengin alır, fakir alamaz. 
TUNALI HÎLMÎ B. — Zengin alır, fakir 

alamaz buyurdular, Allahm inayetiyle inşaallah 
burada büyük büyük müesseseler husule gelir, 
demiştim, inşaallah oyuncaklar memleketimizde 
o derece bol ve ucuzluk olur da fakirler bile al
maya muktedir olurlar. Binaenaleyh, şimdi be
yefendi hazretleri bendenize dâvamı daha 
ziyade kazandırdılar. Maatteessüf elimiz
den gelse de Avrupa'dan milyonlarca oyuncak 
getirtsek de meccanen dağıtsak. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) —: Efen
dim, esasen burada yanlışlık oldu. Oyuncakla
rın mihaniki olanları serbest kalacaktı. Yani 
Gümrük Tarife Kanununa tâbi olarak gelecek
tir. Makinesiz olanlar denecekti. Binaenaleyh, 
bir yanlışlık var. Bendeniz Tunalı Hilmi Beyin 
verdiği izahat üzerine bu fasıl hakkındaki tekli
fimden sarfınazar ediyorum. 

REÎS — Efendim, oyuncaklar faslının tay
yını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Tayye
dildi. 
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$Ü± ucu fasıl : Pamuk; ham, taranmış (Bo

yanmış ve kaşarlı) kabuk (Nebati inceleri) ve pa
muk döküntüleri. 

REİS — ttiraz eden var mı? efendim? (Ha
yır sadaları). Kabul edilmiştir. 

334 ncü fasıl : At kılından mamul mensucat 
(Safi veya mahlut) . 

REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır şada-, 
lan) . Kabul edildi. 

337 nci fasıl : Keçe (Kafkas yamçıları müs
tesnadır) . 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Bunlar ne
dir, nereden çıktı"? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu oku
nan üç fasıl, Maliye Vekili Ferit Bey, Kanunun 
müzakere edildiği gün, Gümrük Tarife Kanunu
nun yalnız faslına değil, madde ve fıkrasına tev
fikan mevzuu müzakere ittihaz edilsin diye bir 
talepte bulundular, derhatır buyurursunuz. Onun 
için Maliyenin teklifi encümenlerden çıkıp bura
ya gelmesi daha altı ay gibi - inşaallah belki daha 
ondan evvel gelir - uzun bir zamana mütevak
kıf olduğu için bendeniz teklifimi. Gümrük Ta
rife Kanununun fıkra ve maddelerine tevfikan 
yazdım. O esnada bu iki fasıl ki, bilhassa mem
leketimiz pamuk memleketi olduğu halde, boyan
mış pamuk halinde, iplik değil, pamuk halinde 
girmemesini Heyeti r Celilenize arz ediyorum.-
Arzu buyurursanız kabul edersiniz, bir de at kı
lından dokumalar vardır ki, Avrupa bunları ya
par, sevkeder. Gayet ucuzdur. Halbuki ucuz 
olduğu için o nispette çürük ve dayanıksızdır. 
B,öyle hah ve kilim memleketine Avrupa'nın at 
kılından dokutturup sevkettiği böyle şeyleri 
menetmemek doğru değildir. Mamafih takdir 
Heyeti Celilenizindir. 

OELÂLETTİN ARİF B. (Erzurum) — Bu 
mamulât içerisinde balık ağları da dâhil midir? 

HASAN FEHMİ B. — Hayır efendim, onlar 
dâhil değildir. 
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DURSUN *B. (Çorum) - Un fabrika.lanhela

ki, elekler de burada dâhil midir? 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Un fab

rikalarında lâzım olan eleklerin istisnasına dair 
teklifi kanunide sarahat vardır. 

CELÂLETTİN ARİF B. (Erzurum) -* O 
halde ağları da çıkarınız. 

HASAN FEHMİ B. — Efendim, faslı ayrı
dır, o numara yoktur burada. 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Hasan 
Bey! Açık resimli kartpostaller memnu değil mi? 

HASAN FEHMİ B. — Efendim, o kâğıt 
faslı; burada yeri yoktur. • 

EMİN B. (Erzincan) —- Müsaade buyurur-
musunuz? Kanun baştan başa encümenlerden 
geçmiştir. Bu şimdi müzakere edilen mesaili ise 
encümenin görmediğini Hasan Beyefendi itiraf 
ediyorlar. Encümenin tetkikından geçmiyen me-
sail Ueyeti Umumiyede müzakere olunamaz. 

'MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Ben de o 
f ikirdey i m efendim. 

EMİN B. (Devamla) — Bu bapta encüme
nin noktai nazarını anlamak için, encümene iade
si lâzımgelir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bu üç fasıldır. Heyeti Aliyeniz isterseniz 
encümene verirsiniz, arzu ederseniz kabul eder
siniz. Yani basit olduğu için burada teklif et
tim. 

ATIF B. (Bayazıt) — Hayır hacet yok, bu
rada. 

REİS —• Bu ilâve olunan fasılların berayi tet
kik encümene iadesini kabul edenler ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

EMİN B,. (Erzincan) — Ekseriyet yok efen
dim. 

REİS — Cumaertesi günü saat ikide toplan
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

T. B. M. M. Meih**si 


