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BİRİNCİ CELSE 
Acıtma Saati : Badezzevol 3 

BEtS : Refebani Ceftlettm Arif Beyeftnfdl 
KÂTİPLER : Reffib Bey fltooya), Cevdet Bey (Kütaltyıı) 

RBİSİSANI BEY — Efendim, celseyü açayoruın, 
Zaptı Sabık okunacak. 

Burundi Cebe 
Reüsisaai CdâlettMi Aılif Beyefendinin tahtı ri-

yaasüsriade birinci cebe saat İlâ buçukta snlfkaıt et
ti. Zaptı sabık kıraat edÜSerek aynen kıalbul nAnndu. 
Saruhan Mebusu Refik Şevket •Beyin daıübnuailljnıi-
nin erbabı ilgasına dair olanı sulal takriri üzerime Ma
arif Vek:Ü Rıza Nur Beyefendli tarafundan variten 
İzahat kâfi görüldü. 

•Müteakiben DaNifiye VekiK Cami Beyefendinin 
fetifası kıraat ve hu bapta cereyan eden müzaıkerat-
tan ve verilten takrinlterlin rkuiaatinden sonra Gümû-
şanıe Metbusu Hasan Fehmi Beyünı takrirü kabul ve 
Dahiliye Vekâleti iç&n Cumtaartesli günü yenliden in
tihap (icrası takarrür etti. Menteşe Mebusu Teyfljk: 
Rüştü Beyin mazJbataÜ irrtöhabiryeSi kıraat ve «asdftk 
ve mezuniyetim tecavüz «tıtiren azadan JcK-teltyevimı 
(icrasına dalir Karaifoİsar Mebusu Şükrü Beyle riilfe-
'kasman takriri Divanı Riyasete havale olumdu, 

lüçütncü Kolordu Kumandiatnrvefcili taraf utulan' 
'kesitte edilen teigrafnömetıfaı faraatiinii müteaköp zta-
!bnt ceridelerinin jnütesdstfeD tab ve neşrine dair Ma
latya Mebusu Sıtkı Beyin tafcflMt Divanı RSyaısdfle 
•havale ve Ni'zamrtameü Dahifimn neşrine kadar Mec
lise alît muamelâtı cezaiyarim tediK bakfcmidla Çorunu 
Mebusu Haşini Beyin takriri reddoiundu. 

ıMemur iken mebus otanfanre ntemurî efetedıne 
an* maaş&ttn 23 Nisan 1336 tarihinden dtUbarm ka
tına dar KaratnsaırısaM'p Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyle rüftfcası tarafımdan verilen tafcrir ile memur 
İtken mfebus olaınSann esamfeıiai ımibsyyün baş Mto-
betçe tanzim edüen üste beraıyü malûmat kıraat •edS-' 
iterek celse on daldka teneffüs edilmek üzere tatil 
edildi 

ikinci Celse 
Bu bapta cereyan eden müzakeratuı hitamım mü' 

teakup ruznameye gedilerek harcırah ve mıtfaassasat-
larınt lalatn^klarmdan keyfiyetin idare rnenuuriiaıJiy-

<Zaptı Sabık Hulâsası KMp Refik Bey taafm-
dan okunur). 

fc Umuru Mal*ye Vekâletinden istizahına- ve bakı-
yei muhassasatfaramn defadan tesviyesine dair M&flat-
ya Mebusu Lütfü 'Beyte rüfekfasiûm takririnin celsei 
'hafiyede kıraati kabul edi^L. Mebusaman intihap ve 
Sfaraç ve sairesline <tair Sivas Mebusu Taka Efendini» 
takMİ kanunisi Lâyiha Encümeninle havale okındu. 
Mebus oHanlardan memur olamJarro her ifaî sıfatı ha
liz cdaibiteceklerirae ve sadmeye dair olan Dilyaı*dkür 
Mabusu Kadri Beyle rüfekasıman takdkli kıratat edi-
Jerök nazan itübaife atanmadı. Zabiıt&ndan kıtaat teş
kili gayri mümkün olduğuma dair Müdafaan Maliliye 
Encümeninin mazbatası kiralat ve ussun uzadıya mü-
zakeraıttan sonra Sttüfaka kanHb ekseriyette kabul edil
di, 

Cepheye giden kuvvetlerden azamî «ıtifade etmek 
esbabını roübeyyin Antalya Mebusu Rasâh Beyîn 
takriri Müdafaa» MiMiye Encümenine havale edildi 
Mezuniyet 'ita kılman mebusların esamİsM mübey-
yin İfetenin g&ıderikttğine dair Riyaseti CelliSenlih 
tezkeresi kıraat ve zevatı mumaiiVleyhiimitnı bıiâ müd
det mezuniyetleri kabul edikti. 

BitfiSte dört mektebi iptidai 'kusaıdk hakkında Re
sul Bey ve rüfeka-sı terafmdam <veriien takdire <fa4ı 
Maarif Vekâletinin teskeresi ıkutaat ve Mardin'deki 
evkaf teviiyetinm kendi tarafından lifasma daür Mar
din Mebusu Hasan Tahsin Beyin talkrM Evkaf Bn-
cÜTMenîne havale olundu. J-aadanmamm ciheti möM-
yeye raptı hakkındaki lâyfihal toanuniyemn müzake
resi Dahiliye Vekâk*in!in İkmaaıt ve kıabui ohmati! 
tezkeresine tevfikan tehir ve mfedi müskirat lâyühali 
Ikammlyesli yarınki perşembe gününe alt ruznamaya 
ithal edJiterek Perşembe günü saat iki buçukta lîçtih 
ma edilmek üzere saat yedide celseye n&ayet verildi. 

Reisİsanî Kâıtüp 
Celâlettin Arif Refik 

Kâtip 
Haydar 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

— 332 — 
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REİSİSANİ BEY — Zaptı sabık hakkında söz 
söyleyecek var mı ? 

OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Bfertd*m, mü
saade buyumır iseoüz Maarif hafckmda bur söz söy
leyeceğini. 

RBİSlSANt BEY — Efendim, Maarif dteğtf, zap
tı sabuk JıaJckroda, Kabul edenler Şiften «fteriflG kal-
dırcM, (Eller kalkar). Kabul edffldî efendim. 

Tetkiki Mezaıbİf Encümemkıdea çelme mazbata
lar vaıxlır.: 

2. — AZAYt KİRAM MUAMELATI 

y. — Bayazıd mebusluğuna intihap edilmiş oton 
Dr. Refik Beyin intihap mazbatasına dair Mazbatala
rı Tetkik Encümeni mazbatası. 

(İKMp Refik Bey Bayaad (mebusunun kabulü hak
kındaki mazbatayı okur): 

I>r. Refik Beyin mâni inlrihap bir halıi olmadığımdan: 
mebustuğunun kabulünü Heyetli Umumliyeye fcelcMf 
ederiz. 

15 Mayıs 1336 

Bncumen azast 
Mehmet Şükrü 

Aza 
Kadri 

Aza 
Haşim 

Aza 
HaM librahıim 

(Aza 
Süleyman 

2. — Bayaztd mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Süleyman Sudİ Beyin intihap mazbatasına dair Maz
bataları Tetkik Encümeni mazbatası. 

iSttteymatı Sudli Beyin ımârtii inıtihap bir hali ol
madığından mebusluğumun ka'buKinü Heyeti Umu-
miyeye tekKf. eyteriz. 

1,5 Mayıs ia36 
Encümen azası sAza 
Mehmet Şükrü Süleyman 

Aza Aza 
.Halil Ebrah'im Kadri 

REİSISANt BEY — Kabul buyuruftujyor mu 
efendim? (Kabul, kabul santeJarı). Kabul edâidi «fen
dim. 

3. — 'İzmit mebusluğuna inühap edilmiş olan Ta
kır Beyin intihap mazbatasına dair Mazbataları Tet
kik Encümeni mazbatası. 

((Kâtip Refik Bey Fztnit livası marnım ıkııöhıaıp edi
len Tabir (Beytin mazbatasını okur): 

IznUİt livası namına Adapazan'ından intihap âdi" 
İetı Yusuf tzzet Paşa Hazretleri Bolu lavaşından daL 

hi 'intihap edilmiş ve Bolu lavaşım tercih (etmiş «Utma
sına binaen Adapazarından bilâhare ikutihap edilen 
Kaymakam Tatıir Beyin manii Ihttihap bir tıaHi ohma-

dığmdan mebusluğumun kabulünü Heyetli Umumİye-
ye (teklif «deriz. 

15 Temmuz Ii33ı6 
Aza Aza 

Mehmet Şükrü Kadri 
;Aza Aza 

HatÜl İbrahim -Süteymam 
Aza 

Haşim 

REtSÎSANt BEY — Ka'bul buyuraaıliaır lütfen di
lerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). Tahıir 'Beyin mebus
luğu kabul edildi efendam. 

4. — Fttanbul mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Ahmet Mazhar Beyle, Hüseyin Hüsnü Efendinin in
tihap mazbatasına dair Mazbataları Tetkik Encüme
ni mazbatası. 

ı(KâUip Refik Bey Üsküdar (livası marnına Gebze 
kazasından intihap edJlön Mazhar Bayie HüseyHîi' 
Hüsnü Efendinin mazbatasını okur): 

Üsküdar livası 'namına Gebze kazasından liotühap 
edilen Ahmet Mazhar Beyle Hüseyin Hüsnü Efendi
nin mân': i ijnıfiirıap bir halet4! dmad*ğından kaıbuHıe-
rinıi Heyeti Umumiyeye 'teklif ederiz. 

1,5 Temmuz 133:6 
Aza Aza 

Mehmeit Şükrü Hadnl Hbrahioı 
Aza Aza 

'SiEıayman .Hssim 
Aza 
Ferit 

REtSİSANt BEY — Kabul edenfter efflanmli kat 
dırem, (Elter kalkar)- Kabul edildi efemdtim. 

jBflR MBBUS — Reis Bey; Hitihalbaıtm Jiva namı
ma »crast mukarrer iken Adapazarı denmesâni anfta-
yamaırtım. tzm.lt «amana Adapazarı denmiş. Adapa
zarı tzmit namına mı yapuyof? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraMsansahıİp) — 
Adapazarı liva merkezi olarak kabul edütamişfiir. 

5. — İsmail Suphi Beyin Burdur mebusluğunu 
tercih ederek Biga mebusluğundan istifası. 

— 333 — 
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KÂTİP REFİK BEY — Bundur Mebusu femaâ 
Suphi Beyin t»r takrM var efendim. (Okunur) : 

-Büyük Millet Meclisti Rlryaısafct OeMlıesiioıe 
•14 Temmuz 1036 

'13 . VII . 1336 tarihli ve 258 «rumaıiıaHa tezkenöi 
altiytei râyasetpeımhiled osvatotddr: 

Geçenlerde Heyetli Umorrtiyede söyiemıiş o3ldu-
ğum veçhite İnıtiifraibı mukaddem olatı Burdur mebus-
hığumı muhafaza •$& Biga ınrdbusluğuıiıdaııı foftifa ey-
lıedigm manuzduc oHjapta. 

ı Bundur Mebusu 
'Ismaıa Suphi 

REİStSANl BEY — İsmaıfl, Suphi Bay Bundur 
ınebusiluğumı kabul ediyor. BMnaenalleyh Biga'dan ye
niden intihap yapıKması için yazılır efendim, 

6. — Karamürsel (İzmît) mebusluğuna intihap 
edilmiş olan Şeyh Kutbetlin Efendinin zayi olan in
tihap mazbatasına dair İznik kaymakamlığının telg
rafı. 

REİSİSANt 'BEY — Karamürselli mebusluğuna 
irrtihap edi'lmnıiş iken İngilizler tarafımdan oranın iş
gali hâdisesi üzerüne mazbatası aayi o t a Şeyh ıKut-
bettlin Efendmtn yeniden bir maızbaıta Uta edümestiııe 
daıîr istidası vardır, Bu hususta tamik kaytnakamınuiı 
da Ihir telgrafı var. okumuyor: 

ifcmük 
Ankara'da Sırrı Beyefendiye 

Beudeıu evvelki kaymakam bu mazbatayı göader-
miş M. Suneti de yoktur. Kalan evrakı da kazamın' 
lişgaJıiode îngjflüzler tarafından alınıp görünmüş dliduk-
tarı maruzdur. 

,8 Temmuz 1036 
/Kaymakam 

Kemaİ 
REİSİSANt BEY — Bunu Nizomoamei Dahilî 

mucibince birinci şubeye havale ederiz, orası ica
bına 'baksın. (Muvafık, muvafık saıdatem). Birindi şu
beye havalesi kabul buyurutayor mu efendim? (Mu
vafık sesleri). 

4. — SUALLER 

İ, — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, muallimler 
maaşatmm verilmemesi sebebine dair Maarif Vekâ
letinden şifahî sual takriri. 

.REİSİSANt BEY — Mamuretfüllâzdz Mıabusu Hü-

şeyin Beyin bir takriri vamdır. MuaMfimıinikı tnaaşato 
hakkında Maarif Veküünden -bir sualdir. Bir gün ta
yin edeniz Maarif Vekili Bey gelir, fcatoaıtı Ijâziİımeyii 
verir. '(Muvafık, muvafık sadafan). 

1. — Sivas Mebusu Mustafa Taki EfendinÜn, Ka
nunu cezanın (201) nci maddesinin tadiline dair tek
lifi kanunhi (2/39) 

REİStSANİ BEY — Sonra efendim, .Sivas Me
busu Takti Efemdlmüu bir -teklifi kamuraissi vardır. IIZB-

llai ıbiîk'ir maddei kanunüyesi tadiline aKMir., 

TEKLİFLER 

2. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin, ka
nunu cezanın 201) nci maddesinin tadiline dair tek
lifi kanunhi (2/40) 

RıEfStSAıNt BEY — Kıeza Mustafa Takii Efetikü-
nkı fili sem1, ztina hakkmııdaki madde» kanuoiyeai var
dır, Bunlarıri fikistai de 'Lâyiiba Bncümertinıe gıönıderi-
riz ef enidirrt 

S. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, müski
ratın meni hakkındaki teklifi kanunisi (2/14) ve Ad
liye, Sıhhiye, Maliye ve Seriye encümenleri mazba
taları, İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi. Çorum Mebu
su Hafim Beyin, müskiratın menine- dair takriri. Bo
lu Mebusu Nuri Beyin, meni müskirat hakkında tak
riri (1) 

(l) Evveliyatı birinci cildin 229 ncu ve ikinci 
cildin 267 nci payfalarındadır. O sayfalarda, metmteri 

mevcut olmayıp sonradan verilmiş olan iki takrir 
haşiye halinde bu zapta ilâve edümişttir : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeîÜesine 

Meni Müskirat Hakkındaki Kanunun zirde mu
karrer esbabı mucibeye binaen yemden Encümeni 
Mahsusunca tetkik ve Düyunu Vmumiyeye müdürü 
huzuriyle Heyeti Umumiyede tezekkür olunmak SzC' 
re nazan dikkate alınması lâzım geleceğim arzeyle-

— 334 — 
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Evvelâ : Ticaret serbesttir düsturuna riayet icabe-
der. Zira bu hak bir kanım ile temin edilmiştir. 

Saniyen : Elyevm meni müskirat hakkında mev
kii müzakere ve münakaşaya vazolunan kanun lâ
yihasında ise gayrimüslimlerin dini ve millî anamalına 
riayette istisna edilmeleri lâzimeden iken islâmlar il<e 
seyyanen cezaya tâbi tutulmaları muvafık değildir. Çün
kü. kendi şeriatlerine göre gayrimüslimlerin işü nüsü 
muharremattan olmayıp mubah olduğuna ve hatta ka
nunu cezanın olbapdaki maâdeİ müzeyyelei muad-
delesine nazaran kendi mezhepdaşlannm dahili harim 
olmakta hür ve serbest olacaklarından onlar hakkın
da ceza terettüp edemeyeceği malum bulunduğuna 
binaen işbu müskiratın İstimal ve imal veya füruktu 
sebebiyle de tecrim edilmeleri caiz değildir. 

Salisen : Tebaai ecnebiyeden bulunan gayrimüs
limlerin de meni cihetine gidilmesi hukuku düvele 
münafidir. 

Rabıan : Temettü vergisiyle mükellef tutulmuş 
olan bilumum meyhaneciler İle müskirat imal eden 
kesana kanunen bahşolunan ticaret serbesttir düstu
runu iptale ve depolarda mevcut olup da milyonlara 
baliğ olan sermayedarların iflasa şevkine sebebiyet 
verilmesi dahi Devletin hayatı maliyesine bir darbe 
indirilmekten başka bir şeyi intaç etmiş olmayacak
tır. 

Hâmisen : Umuru Maliye Vekili Beyefendinin mü
dafaası sut tevile intikal ettirilerek güya Hazineye 
para alacağız, siz içiniz diyormuş gibi Hamdullale 
Subhi Beyin muahezesine katiyen iştirak edemeyiz ve 
Maliye Vekilini de bu suretle tenkide hakkımız yok
tur, Çünkü Hükümet, içenler ve satanlarla imal eden
ler arasında ehli îslâmı zikretmemiştir. Belki, evvelce 
de arz olunduğu üzere kendi âyinlerince menedllme-
y&n milletlere teşmil edilmiş olduğu hİİveydadır. Zira 
seran memnuniyeti ehli İslâm hakkında malum olan 
bir meseleyi ilama hacet ve ihtiyaç görülmemesinden 
dolayıdır ki, Ulamdan bahse lüzum görülmemiştir. 
Zaten öteden beri Müslümanlardan ne meyhaneci ve 
ne de hâşa huzurdan kârhaneci görülmemiş ve işitil
memiş iken zaman icabatiyle midir, zaruret şevkiyle 
midir, her neden ise bu mezmum sanat bile gayri
müslimleri hayrette ve belki geride bırakacak suret
te îslâmlara dahi maalesef sirayet etmiştir ki, hakika
ten her mümini muvahhit için kolay kolay hazmolu-
nacak zehirlerden değildir. 

Sadisen : Berveçhi maruz esbabı makuleyi nazarı 
dikkate alarak gayrimüslimlerin müskirat İmal ve is
timal ve füruhtuna manî olmayarak yalnız ehli İs-

lamı menedetim ve öyle bir kanun vücuda, getirelim 
ki, dünya ve uhrada hayri kesir hâsıl olsun; binaen
aleyh, berveçhi ati mevaddı kanuniyenin Düyunu 
Umumiyeye müdürü dahi hazır olduğu halde Umuru 
Maliye Vekâleti huzurlyle münakaşa ve müzakeresini 
teklif eylerim. 

12.7.2336 
Çorum 
Hâşim 

Madde 1. — Herhangi bir Devlet tebaasından 
olursa olsun her nevi müskiratın Müslümanlar tara
fından imal ve istimal ve füruhtu katiyen memnudur. 

Madde 2. — Birinci madde hilafında hareket eden 
herhangi bir Müslüman üçüncü maddedeki t arif at 
dairesinde haddi ve seri ite tedip ve tekerrüründe da
hi fakir ise cürmü işlediği mahalden 36 saat mesafe 
buuduna bila müddet tebid edilir. Mücrim ashabı 
yesarâan olduğu halde beş bin kuruş cezayi nakdi ah-
zolunduktan sonra cürmü ika eylediği mahalden 24 
saat budü mesafeye iki sene müddetle tebid olunur. 

Madde 3. — Maddei salifede muharrer cürmü ir
tikâp eden herhangi bir Müslümana haddi seri lazım 
geldikte tabip raporuna lüzum görülmeksizin bir bu
çuk arşm mimari tulünde ve başparmak kutrunda 
bir deynek ile dirsek mahalline değin saldin yukarıya 
hareket ettirilmesi ile falakada mücrimin ayakları al
tına otuz veyahut kaba uylukları üstüne kırk defa 
vurulur. 

Madde 4. — İkinci ve üçüncü maddeler mucibin
ce tebit olunacak mücrim gündüz alaturka saat se
kizde Meclisi İdare ve beledi heyetleri huzuriyle Hü
kümetin divanhanesinde polis veya jandarma efradın-
dan birine haddi seri ile tedip ettirilir. 

Madde 5. — Sırran veya alenen işret eyleyen veya 
sekir halinde olduğu etvar ve evzatndan nümayan 
olan ve hatta bizzat ve gerek bilvasıta müskirat fü-
ruht ve imal eden veya ettiren Müslümanların müc-
rimiyetteri rüesayi mülkiye ve adliye huzurunda iki 
kimsenin ifayı şehadetleri ile tahakkuk etmiş addo
lunarak vicahen ve gerek gıyaben olsun verilen karar 
kesbi katiyet eylemiş olur. 

Madde 6. — Balâda muharrer mevaddı kanuni-
yeyi failleri hakkında ve yirmi dört saat zarfında tat
bik ve icrada müsamaha gösteren herhangi bir rüesa 
dahi vukubulan ihbarat üzerine mafevki tarafından 
bilâ istizan derhal azledilir. 

Madde 7. — Bu Kanun tarihi neşir ve ilanından 
meri ve muteberdir. 
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Madde S. — Bu Kanunun icrayı ahkâmına Umuru 
Dahiliye ve Adliye vekâletleri mezundur. 

Madde 9. — Bu Kanunun serlevhası (Ehli İslâm 
hakkında Meni Müskirat Kanunu) dur, diye tevsik 
edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Müskiratı, İslâmiyet on üç asn mütecaviz medid 

bir zamandır menettiği halde inhimakin tekessürün-
den ve daha birçok esbap ve avamili gayrimeşruadan 
naşı kuvvei teyidiyesinde ihmal olunarak son zaman
larda beşeriyetin ve bahusus İslamların sığar ve kib-
rana ve hatta bir kısım kadınlarına varıncaya kadar 
her veçhile belayı azim olduğunda hiç kimsenin şüp
hesi kalmadığı eciiden Meclisi Âlice meni lüzumu il
tizam buyurularak sekli kanunisi tetkik olunmak üze
re encümenlere havale buyurulmustu. Vakti merhu-
nu hulul etmiş olmalıdır ki Meclisi Âlînin bugünkü 
meşguliyetini bu ehem mesele teşkil ettiği için Seriye 
ve Sıhhiye encümenlerinin layihalarını tetkik ve ne-
ticei kanaatimi Meclisi Âliye arz etmeye mecbur ol
dum. Mesele gayet ehem olmakla kabiliyeti tatbikiye 
ve tenfizîyeyi haiz ve ifrat tefrikten beri ve maksa
dın efradını cami ağyarını mani olabilmesi itibariyle 
layihaların fıkra, fıkra tahliline girişmeye lüzum gör
meyip'yine bunların kıymetli münderecatlarından 
mülhem olarak berveçhi ati üç maddelik şeklin Mec
lisi Âlice tetkik ve kabulünü teklif ederim. 

Söyle ki : 

Meni Müskirat Kanunu 
Madde 1. — Hafi ve celi işret ithal ve imal ve 

istimali memnudur. İthal ve imal ve istimal edenler 
yirmi beş liradan yüz liraya kadar nakit veyahut bir 
haftadan bir aya kadar hapis cezasiyle, mükerrirler 
iki misli İle mahkûm olur. Mükerrirler müstahdemi
ni Devletten olduğu surette hükme azilleri dahi ila
ve olunur. 

Madde 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden meridir. 
Madde 3. — İşbu Kanunun icrayı ahkâmına İcra 

Vekillerinin umumu memnudur. 
15 Temmuz 1336 

Bolu Mebusu 
Nuri 

.REİSlSANİ BEY — Ruznamaİ müaatoeraıtımiEfda 
«meni müskiimat halkfcmdakıi ikamın vardır. Onun tat-
külciae başlayacağız, Malûmuâiiotz sahibi takrir Mi 
Şiifcrü Beyin yapmış olduğu bir (Bakım mavedlch ika-
nuıtfye vardı, Adliye Encümenime gönderildi. Adli
ye Encümen/i de mazbatasını yaptıktan sonra Saniye 

ve Sıhhiye encümenlerine gönderdi. Onlar da bitler 
tdtdftfi kanunî yaptılar, Onu da «Özden gecikeceğiz. 

(Kâtip Refik Bey Ali Şükrü :Beyım üâyihafi (kıatnu-
niyesmıİ ofcur) : 

Büyük Millet MecM Riyaseti Ctâesioe 
Efeni mübiımırıüzae tahram edilmiş. olan İşretim 

ha&rmtz sarasında taammümü astâmatinden tevellüt 
eden fenalıklar, felâketler tadat edMemtyeoefc dere
cede çok rnühlik ve mufıriıptir. Satik •bıUıumduıklart: 
dm men etmediği hakte mffletin/i hu ıbetöyei azma
dan bir kanunu mahsus ile kurtarmış efen Gemahıiırf 
'Müttetıfotei Amerika Hükümeti ctfdkten latodlire ve 
numune! «ıtisaH olmağa fâyüktır. CehafletS aımifcaıs* 
hasebiyle içki hususumda had ve hudut bâtmeyen, 
bioat'naleıyh her dem hlanümansız felâlketiene duçar 
olan ınemleket'imiiz 'halkım 'bu müthiş ıbe&dam tour-
tanmalk için atideki mevaddıo 'kanun şeMnde Jüatou-
Klnti teklif ederim. 

Madde 1. — Memaliki Osmaniyede her nevî müs
kirat 'imal, ithal, furufrt ve istimali sureti katiyede 
memnudur. 

Madde 2. — Müskirat anal, ithal ve furuhte eden
ler rrezdinde ytakaâamaca'k olan müsfci'nafcın beher 
kıyyssi i^n (50) lıhra cezaya «akdi auttur ve mevcut 
müsKimat müsadere olunur. 

Madde 3 — İşret ettüğrt 'görülenler ya hatddd serî 
ite tedlilp olunur yahut elli liradan dki yüz dB™ Mraiya 
kadar cezayı nakdiye mahkûm edilir. 

•Madde 4. — Bu ikamımın tasdik ve neşrtyle be
raber mevcut itkiler müsadere ve Gmlha edilir. 

Madde 5. — Bu kanun tanftü neşrimden İtilharen 
nreriidSr. 

Mtadde 6. — Bu Kanunun İcrayi ahkâmma. Jsidıı-
mum Zabıta! Mülkiye ve Adliye ve muhekami niza
miye memurdur. 

Trabzon Mebusu 
AK Şükrü 

(Kâtip Refik Bey, Adliye Encümeninin mazbata
sını okur.) 

Adliye Encümeni (Mazbatası 
Trafason Mebusu Ali Şükrü Bey ve rüfekası ta

raflarından müskirat hakkında vukubulup Büyük Mil
let Meclisince Encümenimize havale olunan teklifi 
kanuni tetkik olundu. 

Teklifi vakiin seri ve akla muvafakati ve bu mu
vafakat dolayısîyle Millet Meclisinden geçecek bir 
kanun ile teyidi lüzumu müttefikan muvafık görül
müş ise de ancak Büyük Millet Meclisinin hâdisatı 
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fevkalâdeden tevellüt etmiş bir Meclis olması hesa
biyle vezaifi fevkalâde ahvale inhisar edip kavanini 
cariyenin tadilatı veya bunlara yeniden bazılarının 
ilavesi gibi hususata tahsisi iştigal olunduğu takdirde. 
müselsel ve zamanın kıymet ve nezaket ve icafoatiyle 
gayri mütenasip birçok tekâlif ve vaziyat karşısında 
•bulunmayı icabedeceği teemmül edilmiştir. Onun için 
ancak esbabı attyeye binaen İşbu teklifin şimdilik red
di ve ahvali tahiiyen'in avdetinde bu mühim meselei 
diniye ve İçtimaiyenin âriz ve âmik mevkii müzakere 
ve tenkîde vazı münasip görülmüştür. Şöyle ki : 

Meclis kavanini cariye ahkâmının kemafissabık 
tatbik ve İnfazını kabul ve tasdik etmiş olmakla va
zifesi münhasıran işbu infazı temine matuf olmak ve 
ancak ahvali fevkaladenin istilzam ettiği mesailde 
kanuni ahkâm mevcut olmadığı veya mevcut olup da 
hâdisat ve ihtiyacatı hazırai fevkalâdeye tevafuk et
mediği tahakkuk eden hususa 11 a vazı kanun eylemek 
vazifesiyle mükellef olduğu İçin esasen kanunu ce
zanın 265 nci maddesinin hüsnü tatbikine bezli him
met ve gayret olunduğu takdirde teklif edilen husu-
satın temini kafoil olacağı teemmül olunarak bunun 
için de mezkûr maddenin takip ve tatbikinde tekâsül 
etten memurin hakkmda Heyeti îcraiyenin şedid teb
ligat ve nezarette bulunması hususunun Heyeti 1c-
râiyei Muvakkate Riyasetine Büyük Millet Meclisin
ce tebliğ olunması ile iktifa ve işbu mazbatanın Ma
liye ve Sıhhiye ve Seriye encümenlerine takdimi En
cümen imizce ekseriyette karargır olmuştur. 

29 Nisan 1336 
•dliye Encümeni Reisi 

Erzurum 
Celâlettin Arif 

Kâtip 
Kastamonu 

Abdülkadİr Kemali 
Aza 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

Aza 
Niğde 

Zeynel Abidin 
Aza 

Kırşehir 
Cevdet 

Aza 
ıKarahlsar 
Halil Hilmi 

'Mazbata Muharriri 
Sanman 

Refik Şevket 
Aza 

Sinop 
Hakkı Hami 

Aza 
İçel 

Şevki 
Aza 

Kastamonu 
Murat 

Aza 
İçel 

A1İ Haydar 
Aza 

İsparta 
Hacı Tahir 

KÂTİP REFİK BEY — Umuru Seriye ve Evkaf 
Encümeni mazbatası okunacak : 

OPERATÖR EMÎN DEY (Bursa) — Evvelce 
okunmuştu zaten, şimdi okunmaya lüzum yoktur. 

RBİSİSANİ BEY — Efendim, bu hususta Çorum 
Mebusu Hâşim Beyle Bolu Mebusu Nuri Beyin tek
lifi kanunileri vardır. Şimdi leh ve aleyhte söz söy
leyecek var mı? (Yani Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz söyleyecekler. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, usulü müza
kere hakkında söz söyleyeceğim. Bu kanunun en zi
yade alakası olan şey Maliye cihetidir. Ahde müs
tenit bir resmin ilgası meselesi mevzubahistir. Bu, 
Muvazene! Maliye Encümeninden geçmemiştir. Bir 
kere de oraya gitmesini ve oraya gittikten sonra mü
zakere editoıesin'i temrenini ederim. Maliye Vekilinin 
•tezkeresi kâfi değildir. Bu mühim meseledir. {Ola
maz sesleri). 

NAFİZ BEY (Canik) — Müsaade buyurunuz. 
Arkadaşımızın şimdiki teklifini reye Ikoyunuz, şayet 
k'abırl editİTse müzakereye i üzüm kakmaz. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Bey; malu-
muâtileri bunun esası geçen gün kabul edilmişti. Şim
di maddelerin müzakeresine geçeceğiz. 

RBİStSANİ BEY — Heyeti umumiyesi hakkın
da görüşülmedi. Efendim, Maliye Encümeninde tet
kikini arzu 'buyurursanız lütfen ellerinizi kaldırınız. 
(Eller kalkar) Malîye Encümenine gönderilmesi ta
karrür etti. 

Efendim, alınan sözler mahfuzdur. Dosyasında 
bulunacak, bu Maliye Encümeninde biran evvel tet
kik edilsin, sonra herkes sözünü söyler. 

Efendim, ruznamemizde memurin muhakematına 
ait bir layihai kanuniye vardır, 

HAYDAR BEY (Kütahya) — Onu da bir encü
mene havale ediniz. 

REİSİSANt BEY — Efendim, Dahiliye Vekili 
müstafidir. Malumualiniz bunu yeni Dahiliye Veki
linin huzurunda müzakere etmek lazımgelir. Onun 
için isterseniz yeni Dahiliye Vekilinin intihabından 
'sonra yaparız. (Münasiptir sesleri)' 

On dakika MecM tatil ediyorum. 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati ; Badezzeval 4.30 

REİS — Reistesin Celalettiıt Arif Beydendi 
KÂTİPLER i Refik Bey (Konya), Cevdet Bey (Kütahya) 

• 

2. _ AZAYI KİRJAM MUAMELÂTI 

REİSlSANt BEY — Efendim celseyi kuşat edi
yorum. 

7. — Azayi Kiramın Tahlifi : 

REİSİSANİ BEY — Rüfekayı muhterememiaden 
bazıları daha yemin etmemişlendir. Huzura ahntzde 
yemin etmeleri için isimleri okunacak. Lütfen teşrif 
buyurup yeminin suretini okur ve yemin ederler. 

(Kâtip Refik 'Bey esamiyi srrasiyle okur) 
İbrahim Hakiki Ef. (kparta) namevcut, ibrahim 

B. (Adana) namevcut, ibrahim Süreyya B. (Sarutan) 
namevcut, İbrahim Şevki B. (Lâzistan) namevcut, 
Ahmet B. (Aydın) namevcut, Ahmet B. .(Eirtuğru!) 
namevcut, Ahmet £f. (Muş) namevcut, Bdİp Ef. 
(Batum) namevcut, Esat Ef. (Urfa) namevcut, İs
mail Remzi Ef, (İsparta) namevcut, İsmail Safa B. 
(Mersin) namevcut, İsmail Fazıl Pş. (Yozgat) Tah
lif olundu. Dr. Eşref B. (Adana) namevcut, Aslan B. 
(Maraş) namevcut, İhsan B. (Siverek) namevcut, Be
sim Atalay B. (Kütahya) TahHf olundu. Bekir. B. 
(Kırşehir) namevcut, Bozan B. (Urfa) namevcut, 
Basri B. (Karesi) Tahlif olunmuştur. Bahri B. (Yoz
gat) namevcut, Paşa Yakup Haindi B. (Maraş) na
mevcut, Tahsin B. (Elâziz) müstafi, Tahsin B, (Ma
latya) vefat etmiştir. Tevfîk B. (Adana) namevcut, 
Tevfik B. (Van) namevcut, Tevfik B. (Dersim) na
mevcut, Tevfifc Rüştü B. (Meritese) Tahlif olundu. 
Şeyh Servet Ef. (Bursa) TaMif o3undu, Celâl B. (Sa-
ruhan) namevcut. Celâl B, (Genç) Evvelce tahlif 
olunmuştur. Hüseyin B. Elâziz) Evvelce tahlif olun
muştur. Hüsnü B. <BiÜis) namevcut, Hasip B. (Ma
raş) namevcut, Hüseyin Ef. (Denizli) namevcut, Ha
san Ef. (Mardin) namevcut, Hasan B, (Van) namev
cut, Hasan Tahsin B. (Antalya) namevcut, Hüseyin 
B. {Erzincan) namevcut, Hakiki Pş. (Niğde) namev
cut, Hakkı Behİç B. (Denizli) namevcut, HJllml B. 
(Bolu) namevcut, Hamdullah Suphi B, (Antalya) na
mevcut, Hamdi B. (AmaSya) namevcut, Hamdı B. 
(Tokat) namevcut, Haydar B. (Kütahya) Tahlif olun
du, Hasan Fehmi B. (Bursa) namevcut, Hasan Hü
seyin B. {Mersin) namevcut, Hulusi B. (Konya) na
mevcut, HaMl Hih™ Ef. OKararnsansahrp) namevcut, 

Hayrı B. (Sivas) namevcut, Hamdi Ef. (Siverek) na
mevcut, Derviş B. (Bİttte) namevcut, Diyab Ağa 
(Dersim) namevcut, Zihni B, {Erzurum) namevcut, 
Ragıp B. (Kütahya) namevcut, Reşat B. (Saruhan) 
namevcut, Rüstem B, (Olti) namevcut. Reşit B, (iz
mir) namevcut, Reşit B. {Saruhan) namevcut, Rüştü 
B. (Maraş) namevcut, Rıza B. (Kırşehir) namevcut, 
Rıza B. (Muş) namevcut, Rıza Nur B. (Sinop) na
mevcut, R'ifat Ef. ('Merttese) namevcut, Rainiz B. 
(Dersim) namevcut, Rüstem B. (Ankara) namev
cut, Samli B. (tçel) namevcut, Sim B. (İzmit) namev
cut, Sadettin B. (Menteşe) namevcut, SaduHatı B. 
(Bitlis) Tahlif olundu, Hacı Süleyman Ef. (İzmir) 
TaMlf olundu, Şakir B. (Arikara) namevcut, Şükrü 
Ef, (Bolu) namevcut, Hacı Şükrü B. (Diyarıibekir) 
Tahlif okındu, Şemsettin Ef. (Ankara) Tahlif olun
du, Şevket B. (Burdur) namevcut, Sadp B. (Urfa) na
mevcut, Sadık Ef. (Aydın) namevcut, Salih B. (Erzu
rum) Tahlif olundu, SaKh Ef. (Siirt) Tahlif olundu, 
Salih Ef. (Ergani) namevcut, Sabri B. (Trafazon) na
mevcut, Ziya B. (Bitlis) namevcut, Hacı Tahir Ef. 
(İsparta) namevcut, Tahir B. (Adapazarı) Tahlif olun
du, Ata B. (Niğde) namevcut Ali Haydar B. (Genç) 
namevcut, Dr. Abİdin B. (Lâzistan) namevcut, Abi-
dİn Ef. (Niğde) namevcut, Arif B. (Bitlis) namevcut, 
Dr. Asım B. (Amasya) namevcut, Atıf B. (Kayseri) 
namevcut, Abdülkadir Kemali B. Kastamonu Tahlif 
otundu, Abdütgani B. (Muş) namevcut, Abdullah Ef. 
(Bolu) namevcut, Abdullah B. (Sinop) Tahfif olun
du, Osman B. (Lâzistan) namevcut, Osman Fevzi Ef. 
(Erzincan) namevcut, Dr. Adnan B. (İstanbul) na
mevcut, İzzet B. (Tokat) namevcut, İsmet B. (Edir
ne) namevcut, Ali B. (Amasya) namevcut, Ali Vefa 
B. (Antalya) Tahlif olundu, Ali Haydar B. (İçel) 
namevcut, Ali Rıza B. {Amasya) namevcut, Ali Fu
at Pş. (Ankara) namevcut, Abdülgafur Ef. Karesi 
Tahfif olundu), Avni B. (Sarühan) namevcut, Ali Va
sıf B. (Genç) Tahlif olundu, Ömer Vehbi Ef. (Kon
ya) namevcut, Ali Şükrü B. (Trabzon) TaMif olundu, 
Ömer Lütfi B. (Amasya) namevcut, Atıf Ef. (Anka
ra) Evvelce tahlif olunmuştur, Abdutgani B. (Sive
rek) namevcut, Faik B. (Trabzon) namevcut, Fevzi 
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Pş. (Kozan) namevcut, Feyyaz Ali B. (Yozgat) na
mevcut, Feyzi Ef. (Malatya) namevcut, Fevzi Bf. 
(Batum) Evvelce tahlif olunmuştur, Fuat B. (tzmit) 
namevcut, Flifcri Faik B. (Genç) namevcut, Kasım 
Ef. {Muş) namevcut, Karüb Ağa (Malatya) namev
cut, Kılıç Ali B. (Ayıntap) namevcut, Kadri Ef. (Si-
İrit> namevcut, Kâzım B. (Karesi) namevcut, Kâmil 
Ef. (Van) namevcut, Mehmet Akif B. (Burdur) Tah
lif olundu, Mustafa Ef. (Siirt) TaMf odundu, Meh
met Hulusi Ef. (Yozgat) namevcut, Mehmet Nadir 
B. (İsparta) namevcut, Mahmut B. (Ergani) namev
cut, Mahmut Esat B. (İzmir) namevcut, Mahmut 
Sait B. (Muş) namevcut, Muhiddin Baha B. (Bursa) 
namevcut, Mustafa B. (Antalya) namevcut. Hacı 
Mustafa Ef. (Ankara) TahJif olundu, Mustafa B. 
(Den/İzli) namevcut, Mustafa B. (Gümüşhane) na
mevcut, Mustafa Necati B. (Saruhan) Tahlif otundu, 
Mustafa Ef. (Niğde) namevcut, Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa) Tahlif olundu, Hacı Mustafa Kâm» B. (Ur-
fa) namevcut, Mustafa Kemal B. (Eıtuğrul) namev
cut, Mustafa Kemal Pş. (Ankara) Tahlif olundu, 
Dr. Mazhar B, (Aydın) Tahlif olundu, Mazhar Mü
fit B. (Hakkâri) namevcut, Mazlum Baıba Ef. (De
nizli) namevcut) Müfit Ef. (Kırşehir) Evvelce tahlif 
olunmuştur, Memduh B. (Ergani) namevcut, Mçfaraet 
Sırrı B. (Siverek) Tahlif olundu, Mustafa Zeki B. 
(Dersim) namevcut, Nâzım B. (Tokat) Tahlif otun
du, Netoil Bf. (Karahisarıisaihip) namevcut, Necaıtİ B. 
(Erzurum) namevcut, Necati B. (Bursa) namevcut, 
Necip B. (Denizli) namevcut. Necip B. (Mardin) 

Tahlif olundu, Necmettin B. (Siirt) Talim* olundu, 
Nuri Ef. (Siirt) Tahlif olundu, VeB B. (Burdur) na
mevcut, Vehbi B. (Niğde) namevcut, Vehbi B. (Bit
lis) namevcut Vehbi B. (Karesi) Tahlif olundu, Ha
cim MubMJİn B. (Karesi) namevcut, Haşîm B. (Ço
rum) TaibÜüf olundu, Yasin B. (Ayıntap) Tahlif olun
du, Yusuf B. (Denizli) namevcut, Yumıs Nadî B. 
(izmir) namevcut. Yasin B. (OBti) Tahlif olundu. 

8. — Diyartbekİr Mebusu Kadri Beyle rüfekası-
tun, harcırah tediyatmda müsavata riayet edilmediği
ne dair tahririyle, Malatya Mebusu Liitfi Beyle rüfe-
kasının, harcırahlariyle bakiyyei tahsisatlarını ala-
madıktarma dair takriri. 

REÎSİSANt BEY — Efendim, ruznamemiade 
bir şey yoktur. Yalnız bazı rüfdka takrir verdiler. 
Malumuâlioiz tahsisat ve harcırah meselelerinin bir 
ceteei hafiyede hal* talep edilmişti. Meclisi Alinizde 
buna bir karar verilmesini ve o cebenin bugün yapıl
masını arzu «diyorlar. Fakat müsaade buyurur ise
niz, Divanı Riyaset de bu mesele ite meşguldür, bir 
karan kati ittihaz etmek üzeredir. Fakat her gün 
celsenin munakîd olması ve vekâletlerde meşgul bu
lunmamız dolayısıyla bu iş teafthur etti. Pazar gün
kü celseye idhal edelim de o vakit Divanı Riyaset 
karar verir. Pazar günü bu cebei hafiyeyi muvafık 
ve kabul buyurursanız akdederiz. (Muvafık satfaian) 
O halde Cumartesi günü aynı saatte içtima etmek 
üzere ceteeyi tatil ediyorum. 

(İçtima zevali saat 5.30'da nihayet verildi) 
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