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BtRttNCt CELSE 
Açıtına Saati : 1,30ı zevalden sonra 

HEtS — fenci Rsâs Vdkfli Haaan Fehntf Beyefendi HazreÜeri 
KÂTİP ; Feyyaz Al} B. (Yozgat) 

REİS — Meclis küsat edildi. Zaptı sabık hulâ
sası okunacak. 

(•Kâtip Feyyaz Ali Bey zaptt sabık 
okudu). 

hulâsasını 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 

tJoinci 'reis vekili Hasan 'Fehmi Beyefendlimin tahtı 
riyasetlerinde zevali saat bir buçukta inikat etti. 
Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu, 
Yunan istiîâsma mâruz kalan mahallerde ika edi
len fecayiin tahkik ve resimlerinin aldırılması Ka
resi .Mebusu Vehbi Bey tarafından teklif edilmekle 
bu hususim icrası için Heyeti Vefcileye bir tezkere 
yazılması tensip edildi. Heyeti Vskileden mevrut 
Zonguldak memurlarıma bîr maaş nispetinde zamaim 
icrasına dair olan lâyihai kanuniye Muvazene! Ma
liye ve Usulü Muhasebe! Umumiye Kanununun (32) 
ve (34) ncîi maddelerinin lâğvi hakkındaki lâyihai 
kanuniye de Kavanini Maü'iye Encümenine havale 
edildi. Diya-nbdtfr'de bir Isti-k-lâl mahkemesi kiişa-
dt, Eskişehir tsfik'lâl mahkemesi âzasından Zekâi Be
yin esbabı sıhhiyeye binaen mahkeme âzalığından 
istifası ve Malatya Mebusu Garip Ağanm temdidi 
mezuniyeti ve Kayseri Mebusu Remzi Efendİn'in bi-
lâkaydüşart Mebusluktan istîfaısr kabul olundu. 

ıKars'ın fethinden dolayı 'Ermenak ve Siverek' 
den mevrut tebrik telgrafları kıraat ve oevap yazıl
ması tensip edildi. Hıyaneti vartan İyeden mahkûm 
'Kara Memet hakkındaki hükmün refine tarar veril-
'di. Casuslukla maznun Değirmenci Nureddin hak
kındaki Adtiye 'Encümeni Mazbatası kıraat oluna
cak merkum hakkında hilafı salâhiyet bidayet mah
kemesince verilen hükmün refine ve muhakemesi ic
ra edilmek üzere merkumun mevkuten istiklâl mah
kemesine teslimine karar verildi. Heyeti Vekileden 
mevrut, İnebolu, Kastamonu, Ankara yolunun ta
miri İçin altmış bin lira tahsisatı munzamme itası 
hakkındaki lâyihai kanuniye 'Muvazene Encümenine 
ve Tarik bedeli kanununun birinci maddesinin ta
diline dair lâyihai kanuniye 'Nafİa Encümenine ve 
matbaa afât ve edevatının gümrük ve oktruva resim
lerinden affına dair itâyihai kanuniye İktisat ve Mu

vazene Encümenlerine ve nüfus vukuatının İki ay 
müddetle cezayi nakdiden muafiyetine dair lâyihai 
kanuniye Dahiliye ve Muvazene! Maliye Encümen
lerine havele olundu, Azayi kiramdan sekiz zatın 
mezuniyeti hakkındaki Divan kararı kabul ve mera
simi djöiye esnasında şarap istimaline müsaade edil
mesine dair cemaati müseviye marnına Hahambaşı 
tarafından verİkıviş olan istida Heyeti Vekileye ha
vale olunarak, teneffüs iiçin celse tatil olundu. 

'İkinci Celse 

Zevali saat üçte Hasan Fehmi Beyefendinin ri
yaseti altmda inikat etti. Vergi tezkereleri harcının 
tezyidine dair olan lâyihai kanuniye müzakere edi
lerek kanunun maddeleri aynen ve Heyeti umumiye-
si (13) red:de karşı (93> rey ile kabul olundu. Ba
dehu Zonguldak'da hastane küşadı hakkındaki tek
lifi kanunînin müzakeresine geçilip Muvazeneİ Ma
liye 'Encümeninin teklifi veçhile Zonguldak'da bir 
hastane küşadt İçin yirmi yedi bin liranın sarfı için 
Heyeti Vek'fleye mezuniyet itası (6) redde karşı (&1) 
rey ile kabufl edildi. Bilânara Sulh hâkimleri kanu
nunun üçüncü maddesini muaddil olan Sürt Mebu
su Mustafa Efendinin 'teklifi kanunisinin müzakere
sine başlanıp Sinop Mebusu Şevki Beyin tadüname-
»İ veçhile birinci maddesi aynen kabul olunarak te
neffüs için celse tatil edildi. 

füçüncü Celse 

Zevali saat 'dörtte Hasan Fehmi Beyefendinin 
riyaseti tahtında İnikat etti. Şark cephelerinde ce
reyan eden harekâtı askeriye hakkında Erkânı har-
biyei Umumiye Reisi 'îsmet Beyefendinin ve Erme
ni Cumhuriyeti He cereyan eden muhaberatı siyasi
ye ve sulh şartları hakkında Hariciye Vekâleti vekili 
•Muhtar Beyefendinin beyantı hitotima İzmit Mebu
su Hamdi Beyin teklifi veçhile Şark ordusuna Mec
lisin selâm v« .teşekküratmın iblagma karar verilip 

— 345 — 



t ; 97 1 1 . 1 1 , 1336 C : 1 

Perşembe günü İçtima edilnwfc üzere saat beşte içti
maa nihayet verildi, 

(Reisan* Vekili ıKâtip 
Haşatı Fehmi Feyyaz Ali 

Kâtip 
Mehmet (Rasim 

[REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim? 

TAHStN BEY (Aydın) — Yuna.iwl.erin çekildik
leri yerlerde katliâm eylemelerine karşı Heyeti Ve-
kilenin ne düşünmekte olduğuna dair sualim derce-
dil'menviş, neden? Bunu anlamak isterim. Bendeniz 
de şifahi bîr sual dermeyan etmiştim, bu, yazılma
mı?. Zapta geçirilmesini 'teklif ederim. 

REflS — Başka mütalâa var rnı efendim? (Yok 
sesleri) Vehbi Beyin sualine Heyeti Vekile tarafın
dan cevap verildi. Meclisi Ali de Heyeti Vekileye 
tezkere yazılmasını tensip ettiği için zabıt hulâsa
sına geçti. Beyefendinin buyurduğu suale gelince, 
Heyeti Vekile bulunduğu zaman suallerimi tekrar 
ederler, cevap alındığı vakit zaptı sabık hulâsasına 
yazılır. Zaptı sabık 'kabul edilmiştir efendim. 

MUVAZENE! MAUtY-E EN. RlBİiSt FERİT — 
ıBEY OÇofum) — Müzakereye başlamadan bir şey 
rica edeceğim. Müsaade buyurulur mu? 

REES — Buyurun, 

3. 

/. — Hmıeleri hedim ve tahrip olunan vilâyatı 
müstahlâsa ahdisine emvali metrukeden verilmiş 
olan haneler hakkında kanun lâyihası, 

RıfiîlS — Haneleri hedim ve tahrip olunanı vilâ-
yatı müstahlâsa ahalisine emvali metrukeden veril
miş olan haneler hakkında Heyeti Vekiîleden mev
rut lâyihaıi kanuniye var: îKavanini Maliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

2.. — Farkı rüsumu tediye edilmemiş tuzlar 
hakkında kanun lâyihası 

iRlEtfS — 'Farkı rüsumu tediye edilmemiş tuzlar 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut l&yibai kanuniye-
yi Kavanini 'Maliye ve ıMuvazeneİ Maliye Encümen
lerine gönderi yoruz. 

3, — Vilâyalı müstahlâsa ahalisine verilmiş olan 
tohumluk zehairin affı hakkında kanun lâyihası. 

FERİT (BEY (Devamla) — Efendim Heyeti âli-
yenizden Muvazenesi Maliye Encümeni namma bir 
istirhamda bulunacağım malûmu âtiniz içtimai umu-
ımilerde bulunmak mecburiyeti, bütçenin Heyeti âti-
•yenize takdimini biraz tehir ediyor. Hergün müm
kün olduğu kadar, faaliyetle çalışıyoruz. Fakat içti-
malarda bulunmak zarureti de oluyor. Çünkü Mu-
vaızenei maliyeye taallûk edem bazı mesaite de geçi
liyor ve müzakere ediliyor, onları müdafaa etmek 
için Heyeti umumiyede bulunmak iâzraı. Onun için, 
Encümen namına 'İstirham ediyorum, efendim bize 
bîr hafta müsaade buyurursun, içtimai umunurlerden 
bizi affediniz. Gelecek Cumartesiye kadar bütçe
nin; hattâ 'tabile beraber, İhzarını temine çalışaca
ğız ve o müddet zarfında da Muvazene encümemine 
taallûk ^den mesaili lütfen ruznameden çıkarsınlar. 
Çünkü müdafaa edemiyeceğiz tabii?. Bu suretle mü
saade buyurursanız encümen pek müteşekkir kala
cak ve bütçeyi süratle takdim edecektir (Seslen Ek
seriyet olacak mı?),-

'R'BİS — Efendim, zaten fevkalâde bir içtima ol
muyor. lîçtimalar pek seyrek yapılıyor, Heyeti urnıu-
miyedeki ekseriyete halel gelmriyeceği anlaşıldığı tak^ 
dirde. Muvazene Encümenindeki rüfeka ırıesaileri-
ne devam etsinler. Tabii yoklama da yapılsa kendi
lerini mevcut addederiz Efendim evrakı varideye 
geçiyoruz. 

RlEİlS — •V;ilâ-yatı müstahlâsa ahalisine verSroiş 
olan tohumluk zehairin affı hakkında Heyeti Veki
leden mevrut lâyihiai kanuniye; keza bunu da Ka
yanın i Maliye ve Muvazene Encümenlerine veriyo
ruz. 

4. — Merakİbi bahriyeden alınacak rüsumu sıh
hiyenin tezyidi hakktnda kanun lâyihası 

R:EÎ5 — Merakibi bahriyeden alınacak rüsumu 
sıhhiyenin tezyidi hakkında Heyeti Vekileden mev
rut tâyihai kanuniye; ayni Encümenlere (Kavaraini 
Maliye ve Muvazenei ıMadiye Encümenlerine) ha
vale ediyoruz. 

5. — Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbe üze
rinden maaş tahsisi hakkında kanun lâyihası. 

REİS — Şehit zâbîtao ailelerine mafevk rütbe 
üzerinden maaş tahsisi 'hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut iâyBıai kanurtiye: Müdafaai 'Milliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenlerine gönderiyoruz. 

— LÂYİHALAR 
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2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

/. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin inti
hap mazbatasına dair Birinci Şube mazbatası. 

ıREİS — Crzurum Mebusu Nusret Efendinin 
mazbatai intihabiyesi var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Mumaileyhin intihabı usulü mevzua ve ahkâmı 

kamuniyesi dahilinde cereyan etmiş ve nisabı ekseri
yet kanununun kabul ve nesri tasrihinden akdem ik
mal edilmiş ohnakla o cihetten de bir noksanı bulun
madığı brttetkik anlaşılın ıstır, berayi tasdik Heyeti 
Umumiyeye arz ve tevdi olunur. 

Birinci Şube Kâtip Namına 
Reisi Namına Aza 

Konya Canik 
Vehbi Şüfcrü 
Aza Ana 

Hulusi Memet Hulusi 
Aza Aza 

Erzurum Lâzistan 
Esat 

Aza Aza 
Ankara 

REİS — Efendim Erzurum Mebusu Nusret 
Efendinin - Şubenin teklifi veçhile - mebusluğunu 
kabul "buyuranlar lütfen ellerimi kattırsınlar. Nusret 
Efendinin mebusluğu kabul edilmiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY IfYozgat) — 'Mazbata
sı okunurken arkadaşımız lütfen ayağa kalksalar da 
kendilerini görsek.. 

RBİS — Kendileri bugün 'Mecliste mevcut değil
dirler.. 

i , — Karahisûrşarki Mebusu Mustafa Beyle r'û-
fekastnm Konya hâdisesinde zimethcd olmak üze
re Divanı harpçe maznun addolunan Konya Me
busu Abdüthalim Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü 
Beyin evrakiyle Ankara'ya celbedümelerinc dair tak
riri. 

RlEtS — Efendim Konya hadisesi dolayısiyle 
Konya'da bulunan rüfekamız hakkında, Karahİsan-
şarki Mebusu Mustafa Beyle rüfekasram bir takriri 
var, okunacak: 

Büyük M'İltet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Konya hâdise] İsyaniyesinde zimethal olmak 

üzere Divanı harpçe maznun addolunan Konya Me

buslarından Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü Bey 
haklarındaki evrak Heyeti Umumiye karariyle ma
hallinden istenilmiş, idi. Elyevm bu baptaki evrak 
gelmediği gibi mumaileyhkna da Konya'da bulunu
yorlar. Mumalleyhknaya nusbet olunan cürüm vaki 
ise haklarında tâzımgelen cezai tertip olunmak, de
ğil -ise tahtı zan ve şüpheden kurtarılmak ve tahkika
tı usulen Meclis şua batından birisinde icra olun
mak üzere mumaileyhümanm evrakiyle maan bura
ya gönderilmesinin icap edenlere tefhim olunmak 
için Meclisçe bir 'karar verilmesini teklif ederiz, 

Şarkikarahisar Mebusu 
Mustafa 

SrirJt 
Mustafa Sabri -

Aydın 
Tahsin 

11 Teşrinisani 1336 
«İsparta Mebusu 

. IMemet Nadir 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Malatya 
Sıtkı 

•FERÎT HEY (Çorum) — Malûmu âlileridir ki, 
efendim, bu (Çelebi Efendi hakkımda cereyan eden 
müzakere üzerine Adliye 'Encümeni ile, Kanuni esa
si Encümeni müştereken tetkika* icra ediyordu. Bu 
Encümenin hulâsaî müzakeraü; bir kere mebusanı 
biramın masuniyeti sahsiyeleri 'tesbit edilmek, ikin
cisi de bu mesailin tetkiki için, Konya'ya bir heyet 
İzam etmek hususlarını Heyeti Umumiyenİze arz için, 
encümen ittifak etmiştir. Yalnız bir nokta vardır ki 
efendim; 'bunlar hakkındaki Divanı harbin evrakı 
•tahkiki yesini celbedelim. Şayet bu kâfi gelmezse on
dan sonra o heyeti tahfcitoiye İzam olunsun dendi. 
Esasen; mademki burada bir tetkikat icra ediliyor, 
evrak gelse bile, kendilerine bir cürüm isnat edilen 
zevatın da ;istimaı lâzımdır. Onun İçttı bendeniz; en-
cümeniın fikrini değil, fiikri mahsusum olarak arze-
diyorum ki; bu zevat buraya oelbedilirse ifadeleri 
alınır, bu kifayet etmezse ve mahallinde tahkikata lü
zum görürülürse, o zaman Meclisi âlinizden bir he
yetin gitmesi fail deden hali değildir kanat indeyiz. 
Mamafih icabını takdir, tabii Heyeti âlİyenize ait
tir. 

HAıMDÎ NAMIK. (BEY {izmit) — Kanunu esa
si ve Adliye Encümenlerinde verilen 'izahat, Ferit 
Bey biraderimizin de 'izah ettiği veçhile; Evrakın 
buraya celbi merkezinde idi. Eğer Heyeti âliyeniz 
oraya 'bir heyet izamına karar verirse, artık Çelebi 
Efendi ile Kâzım Hüsnü Efendinin buraya celbine 
lüzum yoktur. Çünkü orada bazı şuhut ile muvace-
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beleni İcabeder. Binaenaleyh eğer heyet gönderilecek-
ee omların celbine hacet yoktur. 

REfö — Efendim; meselenin anlaşılması ıjÇİn ar-
zediyorum ki; evrakın gonderi-kııesi İçin, şubenin ta
lebi veçhile; Riyasetten yazılan telgrafa Konya vi
lâyetinden gelen ceva.pda, evrak ile suretleri posta ile 
gönderilmiştir deniliyor. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya.) — Efendim, takrirde 
beyan olunduğu veçhile; bu ırki afkadaşımız orada 
bir itham altında bulunuyor. Bir kimse emelinin gay
ri bir taraftan itham olunursa, emeli halisesine mu
halif olduğu halde, ne kadar azabı elim İçinde ola
cağı malûmdur. Hamdı IBey pekâlâ bilir. 'Biz de 
Geyve'de iki gün kaldık.. 'Bizden sormalı. 'Burada 
bulunan arkadaşlaTiimızaı pekâlâ bilirler ki, istan
bul hükümeti bizi inüihap etti, biz buraya biremeli 
halise üzerine geliyorduk, orada bizi iki gün tutu-
verdiler. Onun için şimdi o arkadaşlarmıız her hal
de burada bulunmalı, bir azabı elim açinde talma-
larmda bir mâna yok, bir kabahatleri olduğu eğer 
tahakkuk da edecek olursa, Heyetçe, tahkikatı biz
zat gözümüzün önünde İcra edalım, değilse bunları, 
bu azabı elim İpinde -tutmakta bir mana yok, takriri 
kabul edelim. Heyet de gidecekse g'itsıin. 

MAZHAR MÜFİT BEY i(HakMri) — Efendim; 
bu takrir pek muvafıktır. Meselâ bendeniz diyorum 
ki; Kâzım Hüsnü Bey, bendenizin itikadım; böyle 
bir fülin faili değildir. Bendeniz böyle itikat ediyo
rum. Yine .diğer bir arkadaşını iz aksini .iddia edebi
lir. Yalnız evraktn celbile, biz, zannederim ki, neti
ceye das teres olamıyacağız. Ne için olamıyacağız? 
Çünkü; kendileri buraya oeîbed ilmekle beraber, ma
dem ki, bu cürmiin mahalli konyadır, içimizden mu
vafık görülecek ve intihap olunacak üç arkadaş ora
ya gİi&İn, orada tahkikat icra etsin ve kendileri bu
rada İsticvap edilişin. F#fcat heyet de gişe, tahkikat 
da icra etse, orası malıaHi cürüm olmak itibariyle, 
meselâ bir takım şahitler olacak, bilmem ne olacak, 
onun için hem mahalline bir heyet giderek 'tahkikat 
İcra etsin, hem de k en dileni buraya celbolunsun. 
Arkadaşlarımıza herhalde gadredilmesin. Bendeniz 
bu fikirdeyim. 

SALİH EFENDİ Erzurum) — Arkadaşlar! Kon
ya hâdisesinin bizzat şahidi olduğum için ve hiyni 
vukuatta kumandan ve vaii Beyefendilerle beraber 
Alâeddin tepesinde müdafaa da bulunduğum (için, 
sonra yirmi üç gün kadar tetkiki zayiat komüsyonun
da bulunduğum için bu meselemin ruhuna vakıfım. 
Yalnız muhtasaran size aızedeyim ki, Kâzım Hüsnü 

Beyin ve Çelebi Efendinin masumiyetine 'kaniim, 'bu, 
böyledir. 'Maamafi bu zatları buraya getirip, arka
daşların huzurunda 'da yine icabeden tetkikatı yapar
sak -daha sağlam olur, Konya acayip bir hal almış
tır, Bu memlekette müzevîr adamlar vardır. Şimdi bu 
memlekette, bu işin içinde 'ihtimal ki, bir çoik ma
sum adamların da itham edilmesi ve bi'gayiii'hakkt» 
sürüklenmesi lâzımgel'k. Maamafih bunların buraya 
getirilmesi için 'karar verirseniz daha iyi olur. Heyeti 
umumiyenize bunu arzediiyorum. 

NAElZ IBEY .(Camit) — Efendim, 'bendeniz yal
nız bir .noktayi tenvir etmek istiyorum. İBu arkadaş-
•lar orada mevkuf değillerdir zannederim yalnız bi
risi iiki gün kadar nezaret altında kalmıştır ve ondan 
sonra da işleriyle, güçleriyle ve hattâ hidemaiı va
taniye ile meşguldurlar. (Bunlar mevkuf değildirler 
ki; bunların buraya getirilip getirilmemesi mrevzuu-
bahis odsun. Bu zevat 'hâlan vazifei vataniye ile meş-
ğuldurlar. Bendenize kalırsa, bunlara emir verilsin, 
burada ithamları kanunen tahtı karara alınmamış
tır. 'Kendileri serbesttirler, isterlerse buraya gelirler, 
arzu ederlerse orada kalırlar. Bendenizce böyledir. 
Eğer arzu ederlerse ki - (Kendilerinin Makamı Riyase-
ta 'bir telgrafı vardır-djyodar fci, gayet mühim ma
ruzatta bınlunacağtm ve 'meselenin ledünyatını arze-
deceğim, müîaade ediniz ben oraya geleyim diyor. 
Sonra malûmu âliniz, itham edilmeden hiç bir 
mebus bir kayıt altına almamaz, İtham edilinceye 
kadar kendisi mebus sıfatmı haizdir. Habtâ bu kür
süde itham ed'İI'inciye kadar (kemlisini müdafaa edebi
lir. Bir mebusun hakkı müdafaası daima mahfuz-
•dur, Mevkuf olsaydı bu, mevzu ubahis edilebıilird'i. 
Hattâ bugün Kâzım Hüsnü 'Bey zayiat komisyonun
da ifayi vazife ediyor. Çelebi 'Efendi de evinde otu
ruyor, geziyor. Yani bunların hiç birisimin alâkası 
yoktur, Oradan yeni gelem arkadaşlarımız vardır on
lardan böylece haber aldık. Kendileri tevkif edilme
miş ve bu ftüfcme de vakıf değillermiş; yani kendi
lerinin tefrit ve mefye mahkûm oldukları, yahut tah
tı zan da bulunduklarına vakıf değillermiş, en son 
günlerde bir zan altında bulunduklarını öğrenmiş
ler ve diyor ki, ben suizan altında İmİşim, müsaade 
edin ben buraya geleyim, işin ledünyatını size anla
tacağım. 

SAĞDAN İDİR MEBUS — Hükümetçe avdeti
ne müsaade edilmiyor mu? 

ıNAFfZ BEY ^Devamla) — Hükümetçe avdetle
rine müsaade edilmiyor muş. Sizin için istizan 
edildi, cevap gelinceye kadar gidemezsiniz, avdet 
edemezsiniz denrliyormuş. 
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(VEHBİ HEY <iKonya) — Rica ederim, -takriri 
reye .koyun da iş bitsin. <Reye, reye sadalan). 

ıSFPKI 'DEY {Malatya) — (Muhterem 'refiklerim; 
'Mecliste, müzakerede bulunduğum zamanda şu kür
süyü muallâya çıkmak •istiyorsam da heyacanım mâm 
oluyor. Fakat cereyan «den şu müzakerede küısüye 
çıkmaklığımt lüzumlu gördüm. Binaenaleyh müsaa
de ederseniz Konya vakasında orada 'bulunduğum
dan biraz mufassalca söyliyeceğan. "Konya vakasına 
dair "bütün tetklkat ve itetebbüatıımı havi bir rapor 
tanzim ettim. Meclisi âlinize takdim edeceğim, kı
raat ütonur. 

IRIBÎB <— Sıtkı (Beyefendi, bu mesele hakkında 
mevzuu müzakere olan ndktai nazarınızı söyleyiniz, 
raporumuzu alalım da sonra o mesail hakkında da 
söylersiniz, şimdi bu mesele hakkındaki fikrinizi söy
leyiniz, mevzuu müzakere olan mesele hakkındaki 
noktai nazarınızı bildiriniz. 

SITKI IBEY (Devamla) — Mevzuu müzakere 
açıldığında raporu takdim ederim. 

HÜSEYİN 'HÜSNÜ (EEENOt (İsparta) — 'Okun
sun efendim, söylesin •ki, hakikat anlaşılsın. 

iRlBtS — 'Rica ederim, asabiyet göstermeyjoiz. 
Mevzuu müzakere. Çelebi ve Kâzım Hüsnü Beyle
re aittir. Çünkü bunların heyet tarafından noktai na-
zarları dinlenir diğer raporu evrakı varide olarak alı
rım ve ayrıca müzakere açarız. Buyurun efendim. 

ISITIKıI ıBEY ((Devamla) — Efendiler, Kâzım Hüs
nü Bey biraderimiz hakkında kani olduğum müta
lâayı beyan edemiyeceğim gibi, gerek Salih Efendi 
biraderimizin ve gerek Nafiz (Bey ve Vehbi Efendi 
Hazretlerinin mütalâalarına iştirak etmekle beraber 
şunu arzetmek istiyorum (ki; Çelebi Efendinin masu
miyetine bendeniz de tamaım-iyl-e kaniim. Fakat Kâ
zım (Hüsnü 'Bey biraderimiz hakkında kani olduğu
ma dair beyanı mütalâa edemiyeceğim gibi, onun 
hakkında da zan ve şüpheye dair bir şey yok. Yalnız 
Çelebi efendi hakkında tel-kikat ve tetebbüatem ra
porumda muharrerdir. Çelebi 'Efendi hakikaten bi-
künahtır. Çelebi Efendi benim ile gelmek istedi, Va
li Haydar Beyefendiye üç defa müracaat ettiği halde 
göndermedi. Dedi ki: Ankara'ya mebus stfatiyle gi-

dehibnekiiğiniz için Meclise yazdan, alacağım ceva
bı size tebliğ edenim, istical etmeyiniz, bilâhara gider
siniz dedi. Orada bulunduğum zaman, gerek Kâztm 
Hüsnü -Bey ve gerek Çelebi 'Efendi hakkında Divanı 
harpten mahkûmiyetine karar verilip de kendilerinin 
mebusluktan aziller] ve arzuruma neftleri hakkında 
hiç bir şey İşitmedim. Oeoen pazartesi günü oradan 
hareket etmiştim. 'Eskişehir'e geldim. Orada bazı rü-
fakadan .işittim ki: Mecliste böyle şeyler mevzuuba-
his olmuş, ben de hayrette kaldım. 

Şimdi Çelebi Efendi diyor ki: Ben;m bunda 
cüzi vs külli ka'tliıyen alâkam yoktur. Ben bir mebusum, 
Heıyeiîı Oelite beni ceflip effistfn ve orada ifadamu afcın, 
talhkilkaitını yapan. Eğer benlim oüzi ve kliHli bir sunu 
ve taikSirîm varsa, yemin ediyorum ki, MedMn ka
nasına beni assınlar. (Bravo sadalan.) Bu, bir hak ve 
hukukiüur efendiler. Gerek Kâzım Hüsnü Bey hak
kında ve gerek ÇeUebi Efendi hakkında oteun, bu iki 
zât haikikıdda suizan var. Birisi hukuku umıumtiye, bi
risi hulkuiku şaMyeye taallûk ediyor. Bteraf, usul' 
ve kanuna âşînıa efendilerden mürekkep bir heyat izam 
olunacak olunsa emünütm ki neUtoede bir günahları var
ışa taifıalkfcuk eder de, tahakkuk edecek neticeye göre 
Heyetti CsMbniz bir karar ÜnJhaz edebilir. Bendenfe 
şuKaisını îstotam ederim t i ; her hailde Çetetei ve Kâ-
zJm Hüsnü Beyeferiditer buraya gelmeli ve tahkBkalU 
'burada yapılmalı. Reîs Beyefendi! raporumu da bu 
meselle açıldığı va'küt taktdim ederim, 

REİS — Efendim, mesele tenevvür eltlti. Başlka söz 
afen da yoUdtur. Hulâsası; Çelebi Efendi ile Kâzım 
Hüsnü Beyin buraya davetli. ÇefeibÜ BfendÜ ih Kâ
zım Hüsnü Beyin buraıya celbi zaten... (Herhalde gel
mişleri lâzımıdır, muvafık sadaları,) Henüz Mecffisi Âh-
dte bunîarm imaım-ma daıir bir karar İttihaz etmedi. 
•Mezun mebuslaır süratinde telâkki ediliyorlar. Diva
nı Riyasetten kıendîhsr'itte telgnaf yazfJacak, şubede tah
kikatı devam ötsün. Zattan buradan icabadlett muame
leyi yapmak, heyet gönderip göndermemek; bu, En^ 
dümeni mafosusa A bir mesdtedir. Çefelbj Efendi île 
Kâzım Hüsnü Beyin Atafcaraya getmeflertne dair Ri-
yasetfcen davet tteîgrafı yazılmasmı kabul edenSer lüt
fen elterM kafeinisin. Kabul edildi efenden. 

6. — MAZBATALAR 

/. — Trabzon'un Yumra nahiyesinden Oğuz kafi
yesinden Kara Alioğht Osman'ın bakiyei müddet mah
kûmiyetinin affına dair kararnamenin gönderildiği 

hakkında Büyük MiHet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 
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REİS — Yedi bucuk sene kürek cezasına mahkûm 
Kara A'fiüğTıı Osman'ın baküyeü müddeti cezaltyesînin 
affı hakkında Aldl'Jy© Encümeni mazbatası var, oku-
nacafc 

Adliye Encümeni Maızbaltası 
Yedi buçuk sene kürek cezasına sureti kafSyede 

ma'Hkûmen Trabzon hapfeanöîtfnlde mahpus bulunanı 
Yımıra mattıiyaslinfrn' Oğuz kartiyesinden Kara AMoğtu 
Osman'ın mlüddeti mahkûm» mütebakİyeslîrİn affı hak-
k-mdaki Heyeti VAÎterihı 1 Te$rin*sanH 1336 tarihi 
ten evrakı mütteferriasfiyle maan eneü^menJmizoe 
Cetfcik ve mütalaa odundu, 

Merkum Osmam'ın sellürrieye müptelâ ofoıp gayri 
kab'İII tedavi bulunduğu ve tehl'ikei sirayetinden nâşi 
hapisa*rtede ipkası caiz olmadığı heyetü sıMıiyeden mo
la merbut rapor metfa'dından müsteban oftnuş ve bu 
itibarla Heyeti Vekfc karan rmraip görülmüş oldu
ğundan merkumun müddeti cezaiye mütebaktyeBİom 
affı tensip krimmakla HeyetS Uımımİyeve arzolunur. 

8 TeşrSriisarii 1336 

RÖfe Namına M. M, 
GaıA 

Ahmet Nafiz 
Âza 

DertrzÜ 
Yusuf 
Aza 
Sİn* 

Hacı Nuri 

Kâtip 
Sinop 

Mehmet Şevket 
Aza 

Mersin 
Mehmet Ziya 

Aza 
tçe! 
Şevki 

R'EÎS — Mazbata hakkımda müfcafea var mı efen-
dîîm? (Muvafık sadaîarı.) Adfflye Encümeninin maz-
İbaitastrıı kabili buyuranlar lütfen efflerîni kaldırsın. 
Kaibul edildi efendiım. 

2. — Sivas Mebusu Mustafa Taki EfendMn, ka
nunu cezanın 200 ncü maddesinin tadiline (2139) ve 
yine mumaileyhin kanunu cezanın 201 nci maddesi
nin tadiline dair teklifi kanunileri ve Adliye Encü
meni mazbatası. (2J40) 

REtS — Kanunu cezanın meVaddı mahjsuisasmMi 
bazlarının tadîK halkkımdalki Taki efendMn teklifi 
'kıanunfelimin reddine dair AdJlye Encümeni mazbata
sı var, okunacak. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Kanunu cezanm, vadi izdivaçla bİliğfal izalei bik

re dair olan iki yüzüncü maddesinin zeyK ile birriza 
İrtikâp fiiK şenia mütedair bulunan ifcİ yüz birinci 

maddesi ve zıeyK makamma kâim olan maddenin ta
dillerine dair Sivas Mebusu Mustafa Takti Efendinin 
iki kıifa takriri teMc ve mütalaa olundu. 

EfaJi şenia, sureti cebriyede icra ve bİtTİzaSrt&kâp 
dhmmaısma göre.şek'M ve dereceleri itrbariyle yekdiğeri 
arasında meşhut olan pek mtöh'im faiklar nazarı ditdkaı-
ıtte alınarak İki kısımda bittefrlk bunlardan birimci kı
smı etfaii clnatîyeden, ikinci kıstfm da mücazau tedi-
biyeyı m'itelteMim hardkârttatn ad ve cezalan da de>-
recat üzerine tâyin ve tahdit edffidHği oeza kanunu
muzun tetkik 've 'tetebbüunidan mümayan oluyor. Her 
ne surette olursa oBsun, on beş yaşmı İkmal etme
miş, yani iyi ve kötüyü temyiz ve tefrika henüz eblSL 

ydt kesbeyflamerniş bulunanlara, rizaferı munzam c/t-
•sa da, icra edSlen Kili şeni mürCefciplerî hakkında aya
ca ahkâmı cezaiyei şedide vazölunarak bu krsım efal, 
ibirriza irtikâp edilen ceraıimden istisna kılınmıştır. 
Celbır ve ikraha müstentit herhangi bir fiil ile blrriza 
irtkâp edilen efatfin, gerek hukuku tesiratı elbette mü-
ısaVİ olaıma'yacağından, birriza irtikâp ohınan füK şje-
'nlteL mürötaıl'flk oJtan iki yüz birinci madde ile, on beş 
yaşını bitiklmal sİrtni buluğa vâsıl ofmuş ve her şe
yi tefrtfk ve temyize Eyafcat kesbetmYiş bulunan bir 
kıza, iğfal ile de olsa; ritzasSylie icra olunan fiili şenia 
ve İzafei bikre mütedair buluttan iki yüzüncü madde 
zeylindeki cezalar nısfet ve adaletle mütenasip görül-
mfflşCür. Her iki fiilin erbabı sübutiyesinm tahdidine 
mütedair dlan ve sahibi töklîf canibimden taan ve İti
raza mâruz kafan mezkûr maddelerdeki fı'karat ise, 
rizabn vukubuimaısı v« tekerrür ve temadiye kaibîiye-
ti bulunması itibariyle bir çok tezyinat ve feviyaita se-
todbiyel verebileceği hasebiyle muvaföcı kanun ve hik
met bulunduklarına tereddüt edilememiştir. Birriza 
îreikâbı Sili şerfi zina, hıikulku umum/iyeden daha 
ziyade tesinaıttnı efrat üzerimde icra edeceğine şüphe 
dfmıamaBi, vukuundan" şüyuu eşme oran bir halin hu-
diMi dofcı,y»iyle zatı ftilden daha azim bir cürmü vu
kua ge,nrebihwes'i gîbi birta^kan mülâhazaıt nazarı dik
kate alınarak, hukuku umum'rye namına icrayı takh 
•batt oronabilmesinln, zevç veya vefa' tarafından edile
cek şikâyete tâli'k olunması da hali maslahata ve ifcaa-
tı zamana evfak bir hareket olarak tefâkkS olunmuş
tur. Mahaza mesele yatnız teklif ohınao iki maddenin 
taJcîiii ih hîtampezir olmayıp, cürüm'terle cezalar ara-
ısında rifebeti â'dite gözedilerek, hetki fraza mütealKk 
fatslm baıştan aşağıya tadil ve ıslahını intaç edeceği 
ve bu hususun fizamaıuna kabfti icra bulunmadığı 
'irtüslbağriii izah görülmüştür. Binaenaleyh teklifi vâ-
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ıM şayanı kabul göriUmeyerek reddi ekseriyette tensip 
kıli'rtdığnsdan Heyeti Omumdyeye arz olunur. 

€ Teşrinisani 1336 
Reis Namma M. M. Kâtip 

Cariİk Sinop 
Ahmet Nafiz Mehmet Şevket 

Aza Aza 
Denizli içel 
Yusuf Şevki 
Aza Aza 
Muş Siirt 

Mahmut Sait Muhalifini 
Mehmet Nuri1 

Aza Aza 
Gen£ 

Munalh%rl 
Haradi 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Atalltyet ne diyor efen
dim? Kâldip başka tik şey yok, 

R'BTS — Adliye Encümeni mazbatası hakkında 
mütalaa var rm efendim? AdJrye Encümeni mazbata
sını kalbul edenler enerini kaldırsın. Ad»ye Encüıme-
m mazbatası kabul edümâşfc Ve teklif reddotunmuş-
ttur, 

3. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, suiistima
li men ve suiistimal ite idhar edilen servetlerin istir
dadı hakkında tekHfi kanunisi ve Adliye ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbataları. (2}59) 

ıRBtS — Sufösttmalâtın merri ve sulj&ftna] ite id-
Utar etiitrrriş servötterin istirdadı hakkında Trabzon Me-
•busu AK Şükrü Beyin teklifinin reddine dair Kavanini 
Maliyle Enüümerii mazbatası var: 

KavariM Malîye Encümen? Mazbatası 
'Memurini mülkiye ve aısfceriyeden seferberlik bi-

ıdaıyetîrtden bu âna kaklar irtikâp ve irtişa ve fltfr-
İka* suretiyle cem ve idhan servet edenlerin menkut 
vta gayrimenkul emvalinin HaZinei Maliye nefene ola
rak müsadere ve kendilerMn tecztiyesîn© mütedair 
bulunan Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beym 7 Ağus
tos' 13Î6 tarihli teklifi kanunM Adliye Encümeninin 
reddi tazammün eden merbut mazbatası Be birlikte 
tettkffik ve mütalaa olumlu. 

Kanunu cezanın rüşvet ve emvali emîrîyeyi sir
kate nnüftsdair olan madddteri teklifi vâldi befeğan 
maimeblâğ kâffl olup ika edilen herhangi bir cUrmUn 
MA o cürmün hM ikamda muteber olan kanuna tev
fikan tecziye otunabîHö muahhar butunan bir kanunun 
bu bapta hükmü olamayacağı ve Hazfineî Maliyenin 
hukukça efraTOao bîr faikı olmayıp mehalrîmi cezaiye-

ce tahtı hükme atanması fâzmgelen hukuku şabsiye-
nin ancak sahiplerin» iadesi lâztoeden bulunduğu 
ahkâmı kanım'iyeden tetinibat ve İstidlal edilmiş ve ah
lâkı umumiye üzerinde icra edeceği testrat dahi müs-
tağnü izah bulunmuş olmakla ahkâmı cedideyî İhtiva 
eden tektffi vâlkım reddi erroümenMzıce de ftKufakfe, 
ıtertsîp kılmarak Heyeti Umumiyeye arz ohınıur. 

Reis Na. M. M. Kâ%> 
Sinop" Saruhan 

Mehmet Şevket .Reşat 
'Aza; Aza 

İsparta Ertuğrul 
Mehmet Nadir Mustafa Kemal 

Aza Aza 
'BMfs Ergani . 

Yusuf Ziya M. Emil 
Aza 
Biga 

•Mehmdî 

VEHBt BEY CKaresi) — Reis Bey uöufü müzakere 
hakkında bir şey söyleyeceğim. Evvelki teklif sahibi 
burada yok, teklif reddedM, bu teklif sahibi de bu
rada yok, ihtimal kî bu, da reddoltınacafc. Müddetinin 
dâvası diralenmeksiıam reddedilmesi doğru değüdür. 

Tehir edMsfin sahibi gelinceye kadar. 
REİS — Efendim.; teklifi kanuniler de safîyi bu-

îuntmaasa, âzayi kanamdan başkasının ona sahabet et
mesi usulünü rtİzaırmamemâ kabul etmiştir. Bu tek
lifli müdafaa etmek arzu eden varsa müracaat edebilir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — MaiHbuu yok M efendim 
bilelim. Te&Mfi bîlmiyoruz ki.. 

RBÎS — Maıztoata tekrar okunacak. (Tekrar okun
du) efendim. MuteJaa var mı mazbata halKkında. 

ABDULLAH EPENOt (tzmk) — Efendiler, ıriü-
ıcardkeden M üç ay veyahut dört ay evvefflsi İstanbul'a 
((Mile edbba Adapazarma kadar geMöer. Yalnız Ada-
pazarında (30) bin lirayı mütecaviz para aldılar. Fa
kat Zonguldak'a varır varmaz mütareke ilân edildi. 
Şimdi bu paralar İstirdat edilmezse nasıl olur? Biz is
tiyoruz ki zenginlerin paralarını alalım, rica ederim. 
Bu nasıldır? Binaenaleyh diyebilirim ki; bu sahibi tak
rir burada bulunmadığından bu gibi teklifleri arka
daşlarımızdan ya birisi uhdesine almalı veya sahibi 
gelinceye kadar tehir edilmeli... 

ALI ULVİ BEY (Burdur) — Siz alınız üzerini
ze.., 

NEBtL EFENDİ (Karahisan Sahip) — Takririn 
müdafaasını siz deruhde buyurunuz, 
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ABDULLAH EFENDİ (Devamla) — Tehir etsin
ler alayım üzerime. Bir yerden otuz bin lira alınırsa, 
düşünmeli. 

İSMAtL SUPHİ BEY (Burdur) — Ne ile almış
lar (30) bin lirayı? 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Eiendüm 
eskiden papasların bir adeti vardı, ayağını sağa attın 
günah, sola attın1 günah, yan yattın günah (Handeler). 
Çamura battın günah diye kilise, halkı o 'kadar sıkış
tırmıştı ki buna karşı bir mezhep icadına mecburiyet 
hâsıl oldu. Bİzi de kanuncular o kadar sıkıyor, o ka
dar sıkıyor ki artık bunu tart ve reddetmenin sırası 
geldi zannediyorum, Hukuku şahsiyeye ait olan suiis
timaller kalsın, kanunu cezanın bilmem kaçıncı mad
desinde bunları mesul etmenin yeri yokmuş.,. E son
ra, bunlar çalsın öyle mi? Bunların çaldıkları para, 
bunların yırtıkları namus, hetik ettikleri ırz bu herif
lerin yanlarına mı kalsın? 

Bunlardan Aksaray'da bir kaymakam var, Vehbi 
Beyefendi söylediler, bir bağ, bir apartman edindik
ten mada yirmi bin lira da çalıyor. Bu herif bugün 
istanbul'da mağaza açmış, ticaret bile ediyor. Sonra 
birisi jandarma teşkilatına memurdur, tçelden dayak
la kaçtı bu herif, az daha bunu öldüreceklerdi. Bu
gün bir mevkii İkbalde bulunuyor. Bu heriflerden bu 
paralar istirdat edilmeyecek rrii allâh aşkına?.. Ben 
dairei İntİhabiyem namına söylüyorum, rast geldiğim 
ve temas ettiğim milletdaşlarım namına söylüyorum. 
Hırsızlıkla zengin olan bu gibi hainlerin, hırsızların, 
namussuzların cezalarının verilmesini bekliyorum. Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti, halkın ruhunda büyük 
bir yer tutmak istiyorsa, bir dakika evvel bunların ce
zasını versin. Yok kanun cezada varmış, yokmuş, taa-
mülâtta varmış, yokmuş diye birtakım taallülât ile 
vakit geçirmek doğru değildir. Biz ayrıca bir kanun 
yapalım, bu gibilerini arayalım, araştıralım, bulalım 
ve ellerinden çaldıkları paraları alalım. Memleket ve 
millet bize bu suretle merbut kalacak ve adalet yerini 
bulmuş olacaktır zannederim. (Alkışlar). 

NAFİZ BEY (Canİk) — Efendim; seferberlik İçe
ririnde vukua gelen yolsuzlukları, suİistîmalâtı arka
daşlarımdan zannederim hiç birisi inkâr edemez. Ben
deniz de bir şube reisinin İstanbul'da (200) bin liraya 
bir apartman aldığım ve halen orada otomobillerle 
gezdiğini gördüm. Bunun ve emsatim'n kıyamet kadar 
olduğunu da bilenler vardır. Fakat biz şu takriri ka
bul ettiğimiz takdirde, mevcuda bir şey zammetmiş ol
mayacağız. Çünkü gerek o şube reisinin, gerek o 
kaymakamın, gerekse diğer memurinin irtikâbını men 

için kanunu cezamızda, izah edildiği vecih üzere, 
muvazzah sarahat vardır. Kanuni ceza, irtikâp eden
lere üç seneden bilmem kaç seneye kadar ceza tâyin 
ediyor. Saniyen irtikâp ettiği bedeli, bir değil, hattâ 
iki olarak İstirdat ediyor. Bir misli değil. Hattâ ih
bar edenlere de ayrıca mükâfat veriyor, 

Binaenaleyh şimdi biz burada yenliden bir kanu
nu ceza yapsak bu kanun da, kanunu cezanın me-
vadı gibi, kapanıp gidecektir. Eğer böyle adamlar 
varsa maddeten ve sarahaten tâyin ve tebyin edebi
lecek surette malûmatınız varsa, mercii aidine ha
ber verelim. Bunlar hakkında tahkikat yapılsın. Ka
nunun salâhiyeti dairesinde, bunların sirkat ettikleri 
emval istirdat edilsin, yoksa kanun yapmakla, kanu
na şiddetli ceza koymakla katiyen ahlâk tashih edil
miş olmaz. Binaenaleyh bu teklif fazladır. Kanunu 
cezada sarahati kâfiye vardır ve emin olunuz kava-
nini mevcude her suhstimalâtı kendi asrına muvafık 
surette düşünmüştür. Kavanini Maliye encümeni na
mına da tekrar ediyoruz; kanunda vardır. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — 
Efendim, bu meselede hukukçuların kabahati da 
yoktur. Bu meselede Adliye encümeninin vermiş ol
duğu mazbata gayet doğrudur. Bir memlekette hal
kı hukukuna sahip etmek için evvelâ halkı adam et
melidir. Müddeiumumiler bu gibi suiîstimalâta ni
çin vaziyet etmiyor? Bunlara ve müddeiumumilerin 
gözleri önünde cereyan eden bilcümle ceraime, müd
deiumumilerin vaziyet etmesi kanunen haklan oldu
ğu halde vaziyet edemiyorlar, neden? NiçSn vaziyet 
edemiyorlar? Çünkü adam yok, memleketi her şey
den kurtarmak istiyorsunuz. Evvelâ adam yetiştirin 
sonra yine adam yetiştirin, sonra yine adam yetişti
rin. Her memlekette harpte suiistimalât oldu. İtalya* 
da halâ dâvası sürüyor. Fransa'da da öyle. Fakat 
nisbeten cezası veriliyor. Biz de herkesin her yaptı
ğı yanına kalıyor ve her devrede böyledir. Taki 
memlekette adam oluncaya kadar böyle olacak. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? Başka 
söz alan yoktur. Binaenaleyh müzakere kâfi görül
müştür. Adliye ve Maliye encümenlerinin her ikisi 
de, kanun tetvini hakkındaki teklifi reddediyor, ikisi 
de redde müşterektir. Arzu ederseniz Adliye encü
meni mazbatasını da okuyalım. Adliye ve Kavanini 
Maliye encümeninin mazbatalarını kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edildi, teklif reddolundu. 

4, — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Hi-
dematı vataniyeden maaş alanlara tahsisatı fevkalâ
de itasına dair teklifi kanunisi ve muvazenei Maliye 
encümeni mazbatası. (21101) 
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REİS — Hidematı vataniye tertibinden maaş 
alanlara tahsisatı fevkalâde verilmesine dair Yozgat 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifi kanunisinin 
reddine dair Muvazenei Maliye encümeninin maz
batası okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesdne 
Hidematı vataniye tertibinden maaş alanlara müs

tahdemini Devlet misillû zamaimi fevkalâde İtası lü
zumuna dair Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
teklifi kanunisi mütalaa ve tetkik olundu. Hidematı 
vataniye tertibinden ita olunan maaşat maktu olup 
bunun memurin maaşatı misillû zamaimi fevkalâde
ye tâbi tutulması maaşatı mezkûrenia tahsisi mak
sat ve gayesine münafi olacağından teklifi mezkûrun 
reddi müttefikan kabul edilmiş olmakla keyfiyetin 
berayi tasvip Heyeti umumiyeye arzı tezekkür kıbn-
dı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi M. M. 

Çorum Çorum 
Ferit Fuat 
Kâtip Aza 
Mardin Hakkâri 
Necip Mazhar Müfit 
Aza Aza 

Maraş 
Durdu Tahsin Mehmet Sabri 

Aza Aza 
[Çaresi Muş 

Mehmet Vehbi Ahmet Hamdi 
Aza 

3. — Dördüncü şubeden encümenîerdeki münhal 
atalıklara yapılan intihaba dair tezkere. 

Riyaseti Celileye 

İktisat encümenine Yusuf Ziya Bey (Mersin), is
tida encümenine Rüstem Bey (Oltu). 

Dördüncü şubeden balâdaki zevatın mezkûr en
cümenlere intihap olunduğu berayi malûmat arz 
olunur. 

9 Teşrinisani 1336 
Dördüncü Şube 
Reisi Muvakkati Kâtibi 

Fuat Feyyaz Alî 

4, — Beşinci şubeden encümenîerdeki münhal 
âzahklara yapılan intihaba dair tezkere. 

t 1336 C : 1 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
mesele bu suretle değildir. Filhakika muhassasatı 
fevkalâde kanununa hidematı vataniye tertibinden 
maaş alanlar vaktiyle İthal edilmemiş ise de muah-
haran ikinci bir tadil ile hidematı vataniye tertibin
den maaş alanlara da itası evvelce kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh, bizde bugün o esere kbaen muhassa
satı fevkalâde veriyoruz. Yani muamele o tarzdadır. 
Yeniden bir muameleye lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu tek
lifi kanuniyi bendeniz. Maliye Vekili Beyefendi, ev
velce bu gibi hidematı vataniyeden maaş alanlann 
maaşı zamaime tâbi değildir, rüfekadan biri bir ka
nun teklif etsin, tahsisat koyalım, buyurmuşlardı. 
Onun üzerine vermiştim. Mademki, onlara da zama
imi fevkalâde veriliyormuş. Şu halde bendeniz tak
ririmden sarfınazar ediyorum. 

REİS — Takriri istirdat ediyorlar. Şu halde me
sele kalmadı. 

J. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin. 
ziynet eşyasının men'i duhulüne dair teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (21137) 

REİS — Ziynet eşyasının Memaliki Osmaniyeye 
men'i ithali hakkındaki teklifi kanunînin, Lâyiha En
cümeni şayanı müzakere olduğunu kabul etmiştir, alel
usul İktisat ve Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 
(Muvafık sesleri) 

Encümene intihap edilen zevata ait evrak oku
nacak. 

Riyaseti Celileye 
Ruşen Bey (Kümüşhane); İktisat encümenine, 

Abidİn Bey (Lâztistan); İstida encümenine. 
Balâda esamisi muharrer zevat bu kere şubemİz-

ce hizalarında muharrer encümenlere intihap edil
mekle iadeten takdim kılındı. 

9 Teşrinisani 1336 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 

Süleyman Sırn Memduh 

5. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, İktisat encü
meni âzahğından istifası. 

Makamı Riyaseti Celileye 
Nizamnamei dahili mucibince Meclis azasının 

ikiden fazla encümende âza bulunması caiz değildir. 
Bendeniz ise Kanunu esasi, Adliye ve İktisat encü-

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 
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menlerine âza intihap edilmiş olduğumdan nizam
nameye tevfikan İktisat encümeninden istifa edliyo-
rum. Kabul buyurulması arz ve teklif olunur. 

Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

REİS — Efendim, İktisat encümenine ve sair 
münhal olan yerlere şubeler intthabatını yapmışlar
dır. Nafiz Bey üç encümende bulunduğu için iktisat 
encümeninden 'istifa ediyor. Şubeden rica ederiz ki, 
İktisat encümenine âza intihap etsinler. 

6. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin, İkti
sat encümeni mazbata muharririliğinden İstifası. 

REİS — İsmail Suphi Beyefendi İktisat encüme
ni mazbata muharrirliğinden istifasına dair bir tak
rir veriyor. Encümenin bir kaç günden beri toplan-

1. — Kars'ın fethinden dolayı Hactbektaşiveîi der
gâhı postniştn türbedarlığından mevrut tebrik telgrafı. 

REİS — Hacıbektaş postnişi türbedanndan mev
rut bir tebrik telgrafı vardır, okunacak : 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Reisi 
Muhteremi Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerine 

BüyUk Kars mevkii müstahkeminin muhterem Ka-
rabekir Paşa kumandasındaki kahraman Kuvayi Mil-
liyemiz tarafından zabıt ve istirdat haberi meserret 
â verinin tebşiri âcizlerini ezserinev İhya ve sadet mis
tir. Cenabü vacibülvücut Hazretleri amali miliiyeyi ilâ 
ve vatanı mukaddesemizin âdayi dini mübinden halâs 
ve tathiri uğrunda geceli gündüzlü cansiparane çalı-

madığından dolayı mUteessiren istifa ettikleri anla
şılıyor. Binaenaleyh, takriri münasip görürseniz iade 
edelim. Kendilerine rica edelim, devam etsinler. 
Münhal olan yerlere şubelerce intihap yapılmıştır, 
bir gün evvel toplansınlar, 

SOYSALLI SUPHİ BEY (Burdur) — Bir kerre 
okunsun. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Okumaya 
hacet yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Nafia En
cümeni Reisi gitti, Mazbata Muharriri gitti, ne reis 
var, ne mazbata muharriri var, bendeniz bir kaç de
fa tahtaya yazdığım halde rüfeka içtima edip de İn
tihap yapmıyorlar. 

şan Heyeti Muhtereme ile şeci Kuvayi Millimizin her 
bir umurlarında muvaffakı bilhayİr olması daavatı-
nın her bar huzuru hazreti pirde bilcümle babagân ve 
dervişanı bendegânentizle ref i barigâhı ahadiyet kdın-
dığinın arziyle şiddetle muhtaç bulunduğum teveccü-
hatı devletlerinin devamını niyaz eylerim ferman. 

10 Teşrinisani 1336 
Eddâi Hacıbektaşiveli 

Dergâhı Şerifi 
Postnişİn Türbedan 

Salih Ziya Baba 

REİS — Makamı Riyasetçe icabeden cevap yazı
lır. 

Efendim, evrakı varide bitmiştir. Ruznamei mü-
zakerata geçiyoruz. On dakika teneffüs. 

5. — MUHTELİF EVRAK 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati J 2,40 Badezzeval 

REİS — Reisi Sani Vekili Hasan Febmİ Beyefendi 
KÂTİP : Feyyaz ÂH Bey (Yozgat) 

REİS — Celse kuşat edildi. 

4. — SUALLER VE İSTİZAHLAR 

1. — Yozgat Mebusu Feyyaz Âli Beyin, Yozgat 
ahvaline dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Yozgat ahvaline dair Yozgat Mebusu 
Feyyaz Ali Beyin Dahiliye Vekâletinden tahrirî bir 
suali vardır. Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. Ceva
bı geldiğinde suali ile beraber okunsun. 

ÎSMAtL SUPHİ BEY (Burdur) — Cevabı sürat
le gelsin, beş hafta beklemesin. 

2. — Canik Mebusu Şükrü Beyin, sansür hakkın
da Dahiliye Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Canik Mebusu Şükrü Beyin, Dahiliye 
Vekâletinden sansüre ait tahriri bir sual takriri var
dır. Alelusul Dahiliyeye gönderiyoruz. Bunun da ce
vabını aldığımız zaman bildiririz. 

ALİ ULVİ BEY (Burdur), — Beyefendi sansür 
Eskişehir'de vardır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — İste mesele bitti. So
racaklar, hepsini soracaklar. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Dahiliye Ve
kili Bey burada ise şifahi bir sual soracağım bende
niz, 

3. — Antep Mebusu Abdurrahman Lâmi Efendi
nin, Antep vaziyeti askeriyesi hakkında Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetinden sual takriri 

REİS — Anteb'in vaziyeti askeriyesine dair Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Dairesinden Antep Mebusu Ab
durrahman Efendinin istizah takriri vardır. Okunacak, 
okunsun reyi âlinize arz edeyim. 

Riyaseti Celileye 
Hamaseti azimperverane ve menakıbı kahra-

maneleriyle kendilerini âleme tanıtım; olan Antep 
ahalii mücahidinin ahvali son zamanlarda pek elim 
ve takatfersa bir devreye dahil olmuştur. On üç ya
sından yetmiş yaşına kadar son damla kanlarım akı-

tıncaya kadar müdafaa! vatan namına ahdipeyman et
miş olan Antep afaalii muhteremesi serveti mevcudele-
rini feda ederek hayatlariyle, mallariyle yedi aydan-
beri memleketlerini müdafaa ve şu suretle hamiyeti 
diniye ve necabeti ırkiyelerinİ İspat eylemişlerdir. Bu 
şehri dilnişinin, Fransızların obüs topları grup ateş-
leriyle bilâ fasıla bombardıman edilmekte olduğu her 
gün evrakı havadiste görülmekte olduğu malûmu âlî
leridir. 

Tahammülgüdaz olan bu top ateşlerinin hedefi 
müstahkem bir kale değil, kadın, çoluk, çocuk gibi 
nüfusu masume kütlelerini muhtevi ve Anadolunun 
kapısı mesabesinde olan gayet kıymettar bir islâm 
memleketidir Sekiz mahtanberi hali harpte bulunan bu 
memleketin artık ekviyası zuafa, ağnİya ve fi karası da 
calibi merhamet bir hali dacret istimale gelmiştir. Şu 
halin bir müddet daha devamı bilumum Antep ahali
sinin mahvı helakini veyahut maazallah bütün An
teb'in zıyaını intaç edeceğinden Fransızların şu teca-
vüzatı hunharlarına maruz kalan bu ehemmiyeti mev-
kiye ve siyasiyesi olan Anteb'in istihlası zımnında Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Celilesince ne gibi 
tedabiri müessire ittihaz olunduğunun Riyaseti müşa-
rünileyhadan istizahını arz ve teklif eylerim olbapda 
ferman. 

11 Teşrinisani 1336 

Antep 
Abdurrahman 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, Anteb'in 
vaziyeti askeriyesi hakkında Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinden vaki olan İstizah takririni kabul 
buyuranlar el kaldırsın. Kabul edildi 

Alelusul gününü tayin eder, cevabını aimz. 

4. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyle rüfeka-
sının, Dersim ahvaline dair Dahiliye ve Maliye vekâ
letlerinden istizah takriri. 
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REİS — Efendim, Dersim mebuslarının Dahiliye 
Vekâletinden bir istizah takriri vardır, okunacak : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Dersim hakkında berveçhi âti mevaddın Dahiliye 
ve Maliye vekâletlerinden istizahını teklif eyleriz : 

1. Dersim'e tayin olunacak memurların sureti ta
yini hakkında 6 Eylül 1336 tarihindeki sual takririne 
cevap verilmediği nm esbabı? 

2. Senei haliye aşarının âşaire verilmeyip âşair 
üzerinde takarrür eden ihalelerin feshedilmesinin es
babı? 

3. Dersim'de ne gibi uygunsuzlukların su sıra
larda vukua geldiğinin esbabiyle Hükümetin buna kar
sı ne gibi tertibatta bulunduğu? 

4. Kürdüstanda bir takım propagandacıların do
laştığının doğru olup olmadığının, doğru olduğu tak

dirde Hükümetçe ne gibi tedabire tevessül edildiğinin 
beyanı? 

11 Teşrinievvel 1336 
Dersim Bayezit 

Hasan Basri Süleyman Sudi 
Genç Bitlis 

A1İ Vasıf Vehbi 
Dersim Erzurum 
Ramız İsmail 
Genç Bitlis 

Ali Haydar Ziya 
Bitlis Erzincan 

Hasan Hüsnü Fevzi 
Dersim Hakkâri 
Mustafa Mehmet Tufan 

REÎS — Dersim ahvaline dair Dahiliye ve Maliye 
vekâletlerinden Dersim mebuslarının İstizah takririni 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi, 

2. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

7. — Eskişehir'deki mecruhme Hilâliahmer tarafın
dan gönderilen hediyeleri tevzi için mebuslardan 3 za
tın izamına dair Divanı Riyaset kararı. 

REÎS — Eskişehir ve civarında hastanelerdeki mec-
ruhin ve zuafaya Hilâliahmer tarafından gönderilen 
tütünün tevziine nezaret etmek ve Meclisi ÂUnJz ta
rafından hatırlarını İstifsar etmek üzere üç zatın iza
mını Dahiliye Vekâleti teklif etti. Divanı Riyaset Fey
yaz Ali Bey, Cevdet ve İzmir Mebusu Hamdi Beyin 
Meclis namına bu vazifeyi ifa etmelerini tensip bu
yurdu. Berayi malûmat arz ediyorum. (Muvafık ses
leri) 

Celâl Bey buyurun. 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY (Sa-

ruhan) — Efendim, bendeniz Heyeti Celilenizden ufak 
bir istirhamda bulunacağım İktisat Encümeni; reisi
nin ve mazbata muharririnin faaliyetine rağmen bir 

ayı mütecaviz zamandır akdini icra edemiyor. Ken
dilerine tevdi edilmiş mühim bir kanun vardır. Koo
peratif Kanunu, bugünün ahvali umumiye ve İktİsadi-
yesiyle mütenasiptir. Tetkikine henüz muvafık oluna-
madı ve bundan müteessir olan mazbata muharriri is
tifasını Heyeti Celilenize takdim ettiler. Şubelerden 
Heyeti Celilenizden istirham ediyorum. Encümeni ifa
yı vazife edebilecek bir hale ifrağ ediniz. Encümenle
re intihap buyurulanlar da devam etsinler. (Kabul ses
leri) 

REÎS — Efendim mazbata muharriri İsmail Sup
hi Beyin istifanamesini Heyeti Celİleniz kabul etme
di. Kendilerinden rica ederiz, devam etsinler. Münhal 
olan yerler varsa şubeler de inimaplarını İkmal etsin
ler. Efendim, ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Hangi en
cümenlerde münhal varsa bildirsin efendim. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/. — Adana vilâyetinin işgalinden evvelki kaza
ları ihtiva etmek üzere yeniden tesisine dair kanun 
lâyihası ve dahiliye encümeni mazbatası. 

REİS — Adana vilâyeti teşkilâtı kanunu hak
kında Dahiliye encümeni mazbatası okunacak : 

(Heyeti Vekilemn teklifi: 
1. — Adana vilâyeti, işgalinden evvelki kazaları 

ihtiva etmek üzere merkez ve Cebelibereiket sancak-
lariyle beraber iadeten tesis edilmiştir. Mersin san
cağı muvakkaten kazaya tahvil olunarak Tarsus ile 
beraber Adana merkezine reptedİImiştİr. Adana vi
lâyetine Pozantı, Merisin kazasına Erci! ve Tarsus ka
zasına Karaköy kafiyeleri muvakkaten merkez ittihaz 
olunmuştur. 
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2. — işbu kanun tarihi tebliğinden itibaren meri-
yiiücradır. 

Zilkade 1338. 16 Ağustos 1336 
ıRMJM. Reisi 

Mustafa Kemal 
M. M. V-

Ranatsızdır 
Da. V. Namına 

Dr. Adnan 
IMal. V, 

Ferit 
Na. V. 

İsmail Fazıl 
SMıiye V. 
Dr. Adnan 

Seriye V. 
Mustafa Fehmi 
Ad. V. Namına 
Ahmet Muhtar 
Ha. V. Vekili 

Ahmet Muhtar 
Mf. V. Namına 
Mahmut Celâl 
îk. V. Vekili 
Mahmut Celâl 

Eltini H. U. Reisi 
İsmet 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Adana vilâyetinde muvakkaten İcra edilen teşkilâtı 

nâtdc olmak üzere Heyeti Vekile canfoinden tanzim 
ve Heyeti Umumiye karariyle havale buyurulan lâyî-
hai kanuniye eıtcümenirmzce tetiktik ve müzakere 
olundu. 

Adana vilâyetinin her türlü hak ve hukuku hilâ
fına düşmanı biinsaftmız tarafından işgalini mükaİp 
iktisap eylediği vaziyeti malûmiye binaen biz-
zarure İcra edilmiş olan işbu teşkilâtı muvakkate 
encümenim'İzce de tamamen varit ve mustp görüle
rek berayi tetlkrk Heyeti Umumiyeye arzı büittifak 
karargir oldu. 

Da. En. Reisi M. M. 
{Konya 
'Reök 
[Kâtip 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Efendim Ada-
na'da yapılan teşkilât münasebetiyle Heyeti Celile-
nize müsaadenizle... 

ROEİS — MaEbuu vardır efendim. 

ISÜÜEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Teşkilâta 
ait lâyihlai kanuniye okunsaydı da anlasa idik, sonra 
beyanatta bulunursunuz. 

REÎS — Matbuları tevzi edilmeştir efendim. Tabu 
eHerinizde vardır, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Elimizde 
yoktur efendim. 

REİS — Ma-tbuu vardır efendim (Devam, devam 
'sesleri). 

YUSUF ZtYA BEY (Mersin) — Müsaade buyu-
ruTursa Heyeti Celüemze bazı maruzatta bulunmak 
'isterim. Heyeti Oelilemz tarafından tanzim edilip 

. 1336 C : 2 

MecJİsi Aliye gönderilen kanunda. Kozan ve Cebeli
bereket livalarının müstakilen İdaresi ve Mersin li
vasının da kaza haline kalbi ile idaresi düsünülmüş-
•tür. Efendiler! Giriştiğkmz bu hakkı haya* ve istik
lâl mücadelesinde maddeten bize kat, kat faik olan 
Fransızlara kanşı bilâ fütur Adana ve mülhakatı aha
lisi karşı koymuştur. Sekiz aydânberi devam eden 
bu mücadelede Anadolu'dan umduğumuz bazı mua
venetler, maatteessüf hepinizin malûmu olduğu veç
hile, bazı gaıvaİl dolayısiyle kabiliyeti mükellefe hâsıl 
olmamıştır. Hükümetimiz de yalnız silâh, cephane ita 
edebilmek suretiyle muavenet edebilmiştir. Halkı
mızın, mailen ve bedenen hiç bir suretle muavenet 
görrmyerek aylardanberi mukavemet göstermesi, 
maateassüf günden güne mukavemetinin duçarı zaıf 
olmasını intaç etmektedir. Bu kanunla, Cebelibere
ket'in, Kiazan'ın ve Mersinin kaza haline ifrağı su
retiyle teşkilâtı kabul edersek, en ziyade muhtaç bu
lunduğumuz vahdet ve tesanüt bir derece zâfa uğramış 
olacaktır ve bundan din ve namuslarını menfaati şatr-
sryeteri mukabilinde satmış olan kimselere, edarüye 
fırsat verilmiş olacaktır. Bunun için bendeniz, vazi
yetin tamaıriiyle inkişafına kadar, Adana teşkilât ni
da, livaların vilâyetten iftirak ettirilmemesini, fekki 
irtibat ettirilmemesini rica ediyorum. 

'Bir de efendiler, Tarsus mıntıkası Anadolu'nun 
anahtarını teşkii eder. Çünkü Anadohıya, Tarsus ve 
Pozantı caddesinden dahil olunur ve buraya bekçilik 
eden Tarsuslular, Merain'lUerle beraber o civar aha
lisi, tamamen Türklüğe has bir metanet ve şefhamet
le, bu bekçiliği şimdiye kadar İfa ettiler. Burada he
pinizin malûmu şamilleridir ki; met ve ceza halinde 
dört, beş defa muharebe devam etti ve düşmanlar 
bir kaç defa ilerlemeğe muvaffak olabildiler. Fakat 
mücahidinimizin fedakârane ve şedit taarruzları üze
rine, geldikleri yere tekrar düşman sürüldü. Düşman 
hu ileri harekette muvaffak olduğu yerlerde bir çok 
yerleri ihrak ederek, halk mevasız kaMı. Son defa 
bu köylerin bir çoklarını daha yakarak mevasızla-
nn adedini arttırdı. Mersinlilerin tabiidir ki Tar
susluların bugün uğradıktan fecayiden dolayı, mad-
dedeten ve manen, her suretle, şimdiye kadar olduğu 
gibi ve şimdiden sonra da, onlara muavenet etmeleri 
farket zimmettir ve bunu öyle düşünüyorlar efen
dim. Bunun için Mersinin kazaya ifrağı, Tarsus'la 
Mersin'in ayrılması demektir, Tarsus'un bir kısım 
köyleri esasen düşmanın cebir ve tahakkümü akında, 
kalben bizimle beraber olmakla beraber, bizzarure 
mümaşat etmeğe mecbur olmuşlardır. Bir çok köy
ler de yanm^tır, orada dar bir saha kalmıştır. Bu-
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nun için bendeniz istirham ediyorum; Mersin ile 
Tarsus'un yekdiğerinden İnfikâk ettirilmemesi ve 
Mersin'in kırk senedenberi İİva olduğu gibi tekrar 
liva halinde ipkası ve vaziyeti hazıraya nazaran 
Mersin livasına da Mersinlilerin ve Tarsus'lulann 
yaylası bulunmak ve üç bin haneyi havi bulunan 
(Gönez) gibi muntazam bir şehrin merkez ittihaz 
edilmesini arz ve teklif ederim. Maruzatım bu ka
dardır efendim. Buna dair bir de takrir veriyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bu teklif 
16 Ağustos 133<6 Urihindedir. Hükümetin Teşrini
evvelde ikinci bir teklifi daha vardır. O da Dahili-
<ye encümenine gitmiştir. Cebelibereket ve Kozan 
sancaklarının efviyei gayri mülhaka suretinde idare
sine dairdir. O da tabedflecefctir. Binaenaleyh ben
deniz teklif ediyorum, Ziya Bey biraderimizin mü-
talâatı pek de gayri varit değildir. Onunla tevhit 
edilerek encümene iadesi ve Dahiliye vekilinin hu-
zuriyle her iki lâyihanın müzakeresini] teklif ederim 
(Doğru sesleri). 

İRElS — Vehbi Beyin verdiği izahat veçhile, ger
çi ifcinoi teklif Dahiliye encümeninde tetkik edilerek 
henüz tab ve tevzi edilmemiştir, Heyeti Vefciteron 
birinci teklifiyle ikinci teklif arasında veçhi münase-
bat ve irtibat vardır. Her ikisini tevhit ederek, He j 

yeti Umumiyeye sevkedilmek üzere Dahiliye encü
menine tevdi edeceğiz. (Muvafık sesleri). 

YUSUF ZÎYA BEY (Mersin) — Bendeniz bir 
takrir de verdim. 

REİS — Adana vilâyeti teşkilâtına ait Heyeti 
VekÜenİn her İki teklifi yeniden tetkik ve tevhi 
edilecektir. Mütalâatınızı orada s erdedersiniz. 

2. — Çorum mebusu Sıddık Beyin, Posta ve tel
graf umurunun koli intizama ifrağına dair takriri, 
Niğde mebusu Vehbi Beyle arkadaşlarının Postaha-
nelerde havale muamelesinin tekrar tesisine dair 
takriri ve Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyin, Posta 
ve telgraf memurlarının mücazatı hakkında (2/129), 
Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi hakkında (2/130), 
Posta ve telgraf memurlarının terfihleri hakkında 
teklifi kanunileri ve Dahiliye encümeni mazbatası. 

REtS — Posta ve telgraf muamelâtının tanzimi 
hakkında Dahiliye encümeni mazbatası var. 

(Dahiliye Encümeni Mazbaitası 
Posta ve telgraf muhaberatının uğradığı teehhü-

ratı izale lüzumuna dair Çorum mebusu Stddık ve 
havale muamelesinin iadei tesisine mütedair Niğde 
mebusu Vehıbi Abidin, Mustafa Beyler tarafından 
muta iki kıta takrir Dahiliye vekâleti namına encü- ( 

menimize gelen Posta ve telgraf müdiri umumisi 
Sırrı Bey hazır olduğu halde kıraat ve tetkik edil
miştir. Mumaileyhin verdiği İzahata nazaran : 

Evvelen — Büyük Mîllet Meclisi' Hükümetinin 
esaslarım kurmak için devairi merkeziye ile mülha
kat arasında cereyan eden muhaberatın müstaceliye
tine binaen münhasıran telgrafla icrası mecburiyeti. 

Saniyen — Her semti bir cephei harp olan 
memleketin cİhatı adidesindeki kumandanlar tara
fından lâyenkati pek uzun şifreler yazılması. 

Salisen — Kumandanların makine başında saat
lerle devam eden muharveratı, 

Rabian — Kumandanların her geçtikleri yerde 
telgraf hututuna telefon vazîyle muhaberatı sekteye 
uğratmaları. 

(Hamlsen — Atide bildirilen esbaptan dolayı sey
rüseferlerini tatile uğratan postalarla mektup teatisi 
kabil olamaması zarureti İle devairin telgrafla muha
bereye mecbur olmaları. 

Sadisen — Anadohınun garbından şarkına giden 
umum telgraf hututunun yegâne noktai Hîisakı bulu
nan Yozgat ve havalisinin bir buçuk ay usat elinde 
kalması ve elyevm tahribatın vüsati hasebiyle tama
men ikmaline muvaffak olunmaması. 

'Saminen — Haremlerini boşayacak ve ot yiye
rek yüz ve gözleri şişecek kadar ztykı maişete duçar 
olan telgraf ve posta memurlarının gayretlerine kesel 
arız olması telgrafların zamanında keşidesine mâni 
teşkil etmektedir. Mektupların teehhürle vasıl olma
ları da: 

Evvelâ — Sürücülerin şehri İstihkakları verile
mediğinden seyrüseferin tatile uğraması. 

Saniyen — İstanbul, izmir, Adana gibi ticaret 
'merkezlerinin talıltı işgalde bulunması hasabiyle bey-
nelticar mekâtip teatisinin tevakkufa uğraması. 

Salisen — Havale muamelesinin katedilmesi es-
bab olarak gösterilmektedir. 

Muamelâtın iadei intizamı varidatın tezyidine va
beste ve onun da evvelemirde ücrete tabi tetgrafna-
melerin muhaberatı resmiyeye takdimen keşidesi ve 
tatil edilen havale muamelâtının iadeten tesis ve ha
vale akçalarından tediye ohınamıyarak halka borç
landığı mebaliğm tediyesi ve seyrü seferini taıtil eden 
sürücülerin müterakim istihkaklarının hiç olmazsa 
mukassaftan tediyesi temin olunarak bundan sonra 
tebeyyün edecek istihkaklarının muntazaman tesviye 
olunacağına dair sürücülere teminat İtasiyle celbi rağ
bet edilmesi ve tedabiri mesrude semeratı görühın-

l ceye kadar bir kaç aya mahsus olmak üzere posta 
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ve telgraf masaröfat ve maaşat açığının ciheti mali
yeden kapatılması mütalâası badelmünakaşa tama
men tasvip edilmiş olduğundan keyfiyetin Heyeti 
umumiyeye arzına karar verildi. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Hatıık Refik 
Kâtip 
Tevfik 

RİBİS — Mazbata hakkında mütalaa var mı? 
{Muvazene Encümenine sesleri). 

İSMAİL SUPHİ BOY (Burdur) — Reis Beye
fendi mazbaıta gayet eskidir. Posta ve telgraf müdü
riyeti umumiyetinde bir çok tebeddülat oldu, yem 
müdür tayin edİkîi. O da gek&ı, beraber butunsun 
ve beraber bunu müzakere edelim. Ne olacaksa ol
sun. Bunu müzakere edelim. 

YÖSUF ZtYA BEY (Bitil») — Bendenizin bu
nun hakkında üç kıta lâyiha! kanunıiyem vardır, o da 
beraber gelsin, birlıeştâriteirı efendim. 

RBİS — Peki efendim. Başka söz isteyen var mı? 
Malumu âliniz Dahiliye Encümeni mazbatası birta
kım tedafoİri tavsiye ediyor ve bîr kanun teklif edi
yor. Bu meseleye dair rüfekadan Yusuf Ziya Beyin 
bir iki teklifi kanunisi natırıma geliyor. Ait olduğu 
encümenlerden henüz getoemSşdr. Şimdi iki şekil 
vardır, birisi encümenlerden kanunlar gelinceye ka
dar bu evrakı tehir etmek, ikincisi Dahiliye Encüme
ninin bu mazbatasında, gösterdiği esbaba tevessül et
mek üzere Heyeti VekReye tasviben göndermek; 
söz mü istiyorsunuz Vehbi Bey?.. 

VEHBÎ BEIY (Karesi) — Efendim Yusuf Ziya 
Bey biraderimfain üç kıta lâyihası vardır. Posta ve 
telgraf memurlarınm azti'l tâyin terfi ve posta ücret-
Jerinta tâyinine dair bu üç esası encümen varit gördü. 
Fakat salahiyeti haricinde gördü, ihtisas encümeni 
olmak dobytsiyle posta ve telgraf encümenine git
sin. 

RBtS — Başka söz isteyen de yoktur. Vehbi Be
yin tekffifi veçhile bunun Posta ve telgraf encümenine 
tevdii veya Heyetli VefcUeye tevdii var. Evvelâ Pos
ta ve telgraf encümenine tevdii var. Kabul edenler 
«t kaldırsın. Posta ve telgraf encümenine göoderiyo-
(TOZf 

3. — Nüfus harçlarının tezyidi hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Kavanim Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REÎS — Sicilli nüfus kanununun bazı mevadının 
tadiline dair lâydhad kanuniye var. 

Heyeti Vefcilerün Teklifi 

Nüıfus Harçlarının Tezyidi Hakkında Esbabı 
Mucibe Mazbatası 

Nüfus kanuni]© 6 Şubat 1329 tarihli tekâlifi fev
kalâde kanununa tevfikan şimdiye kadar nüfus tez-
kerei osmaniyesiaden maa resmî munzam iki kuruş 
yirmi para, münafcâhat, tebdilâmekân vukuat ümüfea-
berlerinden ikişer kuruş harç alınmakta ve talak &• 
mühaberleri harçtan istisna edilenler meyanuda bu
lunuyordu. Bu baptaki harçlar işbu hidematın temam 
için sarfedilen evrakı matbua ve istihdam edilen me
murin masarif ve maaşatınt bile teminden uzak bu
lunduğu cihetle nüfus tezkerei osmaniyesi kıymeffin'İn 
brlâ resim munzam on kuruş ve münakânat, naklliha-
ne, tebdili mekân vukuat ilmühaberleri harcının be
şer kuruşa İblağına mecbuTtİyet hâsıl olmuş ve talak 
itauhaberîertkıio istisnasında hiç bir muhassanat gö
rülemediği içim yirmi kuruş harca tabu tutulmuş ve 
nüfus tezkeresiyle vukuat ilmühaberlerinden alınmak
ta olan resmi munzamı ite nüfus tezkerelerinden alın
makta olan teçhizat tertipleri ilga edilmiş ve bu bap
ta tanzim kılman kanun lâyihası merbutan arz ve tak
dim kıltnımıştır. 

Ağustos 1336 

Sicilli Nüfus Kanununun Bazı Mevaddını MuaddıHı 
Kamın Lâyihası 

MADDE 1. — Sicilli nüfus kanununun kırk bi
nindi maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur. 

Bsnaıyi tahrîrde veya badettahrir müceddeden ve
ya tebdilim veya zayiinden ita edilecek ve tevettüdat 
'için verilecek nüfus tezkerelerinden on kuru; harç 
alınacaktır. Şu kadar ki, fakrfihaİerinfi mensup ol
duktan mahallerin ilmühaberleriyle ispat edenlerle 
Hükümetçe idarenin lâzım gelen mahallerde nüfus 
tezkerelerinin meccaoen tevzi ve itası mecazdır. 

MADDE 2. — Sicilli nüfus kanununun kırk ikin
ci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur. 

Munakâhata dair verilecek vukuat ilmühaberle
rinden beş kuruş harç alınacaktır. 

MADDE 3. — Sicülli nüfus kanununun kırk üçün
cü maddesi berveçhi âti tadil edikriişttr. 

NaklBıarae ve tebdili mekân için verilecek vuku
at ilmühaberleri yalnız bir hane halkına, mahsus ola
rak reisi aileden beş kuruş ve talak ilnrönafcerlerinden 
yirmi kuruş alınacak, tevelKidat ve vefiyat vukuatın
dan harç alınmayacaktır. 

MADDE 4. — Nüfus tezkeresiyle münakâhat, 
naklitmne ve tebdili mekân vukuat ilmühaberlerine 
tekâlifi fevkalâde kanuniyle mevzu rüsumu mun-
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zamma ite nüfus tezkeresinden mürettep yirmi para 
teçhizat tertibi mülgadır. 

MADDE 5. — îsbu kanun yevmi neşrinünin fer
dasından muteberdir. 

MADDE 6. — îşbu kanunim icrayi ahkâmma 
Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

9 . IX.1336 

B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa «Kemal 

Müdafaai Milliye Vekilli 
Fevzii 

Da. V. 
Refet 

Mal. V. 
Ferit 

Na. V. 
ismail Fazıl 
Sıhhiye V. 
Dr. Adnan. 

geriye Vekilli 
Fehmi 

Adiliye Vekili Namına 
Ahmet Muhtar 

Ha. V. Vekilli 
Ahmet Muhtar 

Mf. V. 
Dr. Rıza Nur 
k . V. Vefeifi 

Mahmul) Celâl 
Er. Har. U. Reisi 

tsmet 

Kavariini Maliye Encümeni' Mazbatası 

Nüfus harçlarının tezyidi hakkındaki Maliye Ve
kâletinin Ağustos 1336 tarihli lâyihai kaınuniyesi en-
cümenlmizce mütalâa ve icabı müzakere otundu. 

Lâymai mezkûrenin Heyeti Umumiyesi Encüme-
nıtnizce de muvafık ve münasip görülerek ibraca ve 
üçüncü ve beşinci ve altıncı maddeter aynen ve birin
ci ve dördüncü maddeleri de taJdîlen kabul edilmiştir. 

(Birinci ve dördüncü maddelerde (Nüfus tezkere
lerinden? İbaresi yerine muaddel maddeler olduğu 
veçhüe (hüviyet cüzdaıtfan) ibaresinin derci muvafık 
görülmüştür. Çünkü Sicillfi Nüfus Kanununun mad
de! muvak'katesinde hüviyet cüzdandan tertip ve tan
zim olununcaya kadar nüfus tezkeresi verilmesi ka
yıt ve işanet olunmuş ve madde] mezfcûre tadüü edil
mediği gibi ileride hüviyet cüzdan farının tertip ve 
tanzimi halimde tadil edilen işbu maddeterin tekrar 
tebdil ve tadili lâzımge'toiş bulunuyordu. Bundan 
maada birinci maddedeki (Hükümetçe) kelimesinin 
de (Devletçe) surdtindte tashihi icap eylemiştir. Çünkü 
Hükume'tçe tabirinin mefhumu İtibarıyla sui tefsire 
uğramak ihtimali mevcut idi. Bu itibarla mezkûr bi
rinci ve dördüncü maddeler berveçti âti şekli almış 
bulunuyor. 

MADDE 1. — Esnayi tahrirde veya badettahrir 
müceddeden veya telbduen veya zayiinden ita edile
cek ve tevetlüdat için verilecek hüviyet cüzdanların
dan on kuruş harç alınacaktır. Şu kadar ki, fakrü-
haHerûu mensup orduklan mahallerin iknuhatberledy-

le ispaJt edilenlerle Devletçe idareten Hamgelien ma
hallerde nüfuz tezkerelerinin meccanen tevzi Ve itası 
mecazidir. 

MADDE 4. — Hüviyet cüzdanlarıyla naklihane ve 
ttbdüi mekân vuküa't ilmühaberlerine tekâlifi fevka
lâde kamutniyle mevzu rüsumu munzamıma ile hüviyet 
cüzdanlarından mürettep yirmi para teçhizat tertibi 
mülgadır. 

Binaenateyh, Dahiliye Bmatanenine tevdii tezekkür 
kılındı. 

12 Teşrinievvel 1336 

Reis 
Niğde 
Vehbi 
Kâtip 

Sanı han 
Reşat 
Aza 
Genç 
Fikri 

M. M. 
Sinop 

Mehmet Şevket 
Aza 

izmit 
HamdÜ 

Aza 
Ergani 

Mehmet Nuri 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Sicilli Nüfus Kanununun bazı mevaddını muaddiî 
olarak Heyeti Vekile canibinden teklif edilen lâyi
hai kanuniye ve teferruatı İle Kavanini Maliye En
cümeninin mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

LâyİhaÜ mezkûrenin Heyeti Umumiyesi Encü
mence de varit görülerek bilkabul mevaddı muaddi-
Ictt'm mözakeresjne geçi'lkJJİ'kJte birinci maddede mev
cut nüfus tezkereleri ibaresi mutlak görüldüğünden 
Sici&i Nüfus Kanununun madded muvakkaitesinde 
mevcut (Hüviyet cüzdandan) tabirini de şamfl olmak 
ve bu suretle her iki madde arasındaki ahenk muha
faza edilmek üzere mezkûr talbiratın evveline (Hüvi
yet cüzdanları makamına kaim olan) ibaresi ilâve 
Gidildikten sonra tezyidi harç hakkında mezkûr mad
dede mevzu olan on kuruş cihaltı müteaddtdeden mu
vafık görülemiyerek mukaddema alınan iki kuruş 
yirmi para bir misli daha tezyit olunarak beş kuruşa 
İblâğ edilmiş ve tezyidi vakiin ntSfat ve hikmeti İda
reye muvafık olduğu ka'bul edtömiştir. Çünkü Hükü
met teşkilattında nüfus muamelâtının lüzumu vücu
duna hükümet teşkilâtı noktasından İntizamı mua
mele ve temini ahengi idareden müdbais olmasına 
nazaran tekâlif noktasından teferruat halinde oton 
bu muameleden dolayı da halka fazla bir vengi tah
mili hafle ite Hükümet arasındaki nabıtarun duçarı 
zaaf olması gibi bir neticeye müncer olacağı endişesi 
bihakkın varit olmuştur, 
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Gerçi radernatı umumJyei Devletin emri ifası ve 
betahsis içinde yaşadığımız ahvaüi fevkalâde icabı 
muhMÜ menatoM maliyeden istifade edtthresî tabii ise 
de doğrudan doğruya Hükümet isterini feshi le hadim 
bu nevi mesaüden esasen hiç para alınmaması lazı-
mei hikmeti idareden içen şimdiye kadar alınması tec
viz edilen bir barem csühatı mutoltelifeden tezyidi tekâ
lif karştamda bulunan halktan harcı mevcuda üç mis
li bir zam teklif edilmesi zaten Hükümet bütçesi ara
sında azatm' bk tahrnıin İfc yirmi otuz bin Lirayı geç
meyecek olan bir mdblâğın kabulü muvafık görüle
memiş ve şu kadar ki kâğıt fıkdanı düşünülerek alın
makta olan yüz parayı beş kuruşa iblâğ suretiyle en
cümenimiz her iki noktai nazan ttteeceytemiştir. 

Maddenin sonunda mecazdır kelimesi maddenin 
siyak ve sibbak itibarıyla muhtardır gibi bir manaya 
da delâlet ve teşmili nazan dükkalte aknarak Hükü-
möbce <Meccanen verilir) suretine ifrağ ve befhechi 
maruz surette madde tatfl edilerek şeklî âtiyi iktisap 
eylemiştir. 

MADDE 1. — Sfciüi Nüfus Kanununun kırk bi
rinci maddesi berveçti âti tadil edilmiştir : Esnavi 
ta/hrirde veya badetftahrir müceddeden veya tebdilen 
veya zayiinden ita edilecek ve tJeveÜüdat için verilecek 
hüviyet oüpdaınîarı makamına kaim olan nüfus tez
kerelerinden beş kuruş harç alınacaktır. Şu kadar ki 
fakri haflfaritai mensup oldukları mahallenin ümüha-
•berleriyle istoat edenlerle Hükümetçe idarcten lâzım-
gelen mahaBerde nüfus tezkereleri meccanen verdir. 

1, 3, 4 ncü maddeler aynen kabul ve besinci 
madde de tfşbu kanun tarihi neşrinden itibaren me-
riyüliecradır) «üretme ifrağ ve (6) ncı madde dahî ay
nen kabul edilerek berayi tetkik Heyeti umumiyeye 
arz birinci madde ekseriyet ve mevadı müteakibe 
de ittifakla karargir olmuştur. 

18 Teşrinievvel 1336 
Dahiliye En. R. muvakkati M. M. 

Samban K'anya-
İbrahim Süreyya Refik 

'Kâtip 
lAıtıf 

FUAT BEY (Çorum) — Reis 'Beyefendi Hazret
leri tezyidi varidata taallûk ediyor. Müsaade eder
seniz Muvazenei Maliye encümenine gitsin. Çünkü 
Şimdiye kadar alınan tezkere esmanı yüz para idi. Beş 
kurusa İblağ ediliyor. Daha münakenat kâğıtlarına ait 
zamaim de var. Alelusul Muvazenei maliyeden geç
mesi lâzımdır. Encümen namına talep ederim efen
dim, 

REİS — Efendim nüfus tezkerelerinden alınacak 
harca dair olan teklifi kanuninin Muvazene encüme
nine gönderilmesi teklif olunuyor. Muvafakat buyu-
rUluyor mu efendim? (Muvafık sadaâan) Muvazene 
encümenine gönderilmiştir. 

4. — Trabzon mebusu Hüsrev Beyin, düğünler
de israjatm menine dair tahririyle Karesi mebusu 
Hasan Basri Bey ve arkadaşlarının, düğünlerde me
ni israfat hakkında tektiji kanunisi (2/23) 

RBtS — Düğünlerde Asrafatın meni hakkında tek
lifi kanuni vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Hariçle münasebatımızın inkıta ve vaziyeti siya

si yemizin kesfoi ciddiyet ettiği şu zamanda gerek 
Hükümetin ve gerek efradın sarfiyatta fevkalâde ta
sarruf kâr olması lazımdır. 

Hükümet umumi bütçesini bittabi buna göre 
ve bir îtinayî tasarrufla tanzim edecek, vasi ve ha
yali erkam İle karşınıza çikmryacaktır, Ancak ef
radımızı da israf at tan mütevakki, durendiş ve kendi 
yağımızla kavramak kaidesine muraatkâr bk bale ge
tirmemiz katoeder. Bu hususta zaman, zaman irşadat 
ve telkinatta bulunmayı, kudret ve kabiliyeti muka-
vemetkârinuzi halelden vikaye çarelerini taharri et
meyi en mukaddes vazaifimizden addetmeliyiz. 

Biz Anadolunun mühim içtimai dertlerinden biri 
hakkında muhterem Meclisimin enzarı dikkatini 
celbedeceğiz, Düğün masrafları! İzdivaç emri ehem-
mine büyük bir sekte veren bu âdetin bmnetice tena
kusu nüfusumuzda bir sebep teşkil etmekte olduğunu 
izana 'hacet yoktur. Filhakika, görenek belîyyesiyle 
elyevm devam eden düğün israfatı bir çok gürbüz 
gençlerimizi teehhülden alıkoyduğu, fakir islâm kız
larım senelerce 'kocalttığı gibi, kız kaçırmak fazJhası-
na da meydan verdiği ve bu yüzden ahlaki umumi-
yenin müteessir olduğu teessüfle görülmektedir. Dü
ğün masraflarının doğrudan doğruya meni ve israfa
tm şahıslara göre tâyini derecesi mümkün olamaya
cağına kail 'bulunmakla beraber, bu vadide tasarrufa 
doğru mühim bir h&tve atmanın da gayri kabil bu
lunmadığına kaniim. Nitekim Karesi livası, muh
terem kumandanımız Kâzım Beyefendinin muavenet-
deriyle pek basit şerait ile bu halrveyi atmaya mu
vaffak, olmuş livadan düğün masrafları hemen he
men kalkmıştır. Bu basit şeraitin ruhu düğün israfa-
tının mukaddemat ve vesaitim menetmekten ibaret
tir ki berveçhi âti tespit edilen maddelerin kabulü 
halinde diğer vilâyatta da tasarrufata doğru 4>İr ce
reyanı ta'bii başlayacağı karviyyen memuldur. Dinaen-
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aleyh meselenin lâyilk olduğu ehemmiyet, ciddiyet ve 
süratle müzakeresi için işbu fây&ai âcizanemizin Da
hiliye ve Adliye encümenlerine tevdiine karar ve
rilmesini teklif ©deriz. 

2 Haziran 1336 
Karesi Karesi 

H. Basri Abdülgaf ur 
Sarufeaa 

Mustafa Necati 

Düğün israfatmın menî hakkında kanun 

MADDE 1. — Düğünlerde alelıtlak cihaz teş
hiri, cihazın açıktan nakli, erkek tarafından bir kat
tan fazla elbise ihdası, düğün günlerine münhasır ol
mak üzere bir günden ziyade çalgı çaldırılması, fce-
zaüik düğün gününe mahsus olmak şartiyle beş sof
radan fazla yemek yaptırılması, nişan, çevre merasimi 
Üe ağırlık ve hedaya itası gibi israfatı müeddi ahval 
memnudur, 

MADDE 2. — Her kazanın müftüsü İle belediye 
reisleri ve belediye meclisleri 'İşbu kanun 'ile kavamnıi 
saire ahkâmma mugayir olmamak şartiyle mahalli 
ve -idari talimatnameler tanzimine safâhiyettar ve ge
rek İşbu kanunun, gerek ona müstenit tedabirin Hü
kümet marifetiyle tatbikini takibe mecburdur. 

MADDE 3. — Hükümet düğünlere müteallik 
israfatı 'kanun dairesinde men'e ve müftülerle bele 
diyelere bu hususta muzaherete memurdur. 

MADDE 4. — İşbu tnevad hilâfında (hareket eden
ler müfti ve belediye reisi ve âzalarının ittifak ve 
ekseriyeti mutlaka ile takdirine göre mahalleri 'be
lediyesine eUliden yüz 'liraya kadar cezayı nakdi 'Hası 
ve kanaat etmedikleri takdirde Sulh mahkemelerince 
bjimuhakeme bir aydan altı aya kadar hapis ile mü-
cazat olunurlar. 

MADDE 5. — Sulh mahkemelerinin hu hapta 
verdiği hükümler katidir. 

MADDE 6. — tşbu kanun ile menedilen eşya 
bitmüsadere mahalli belediyeler namına, bilmüzayede 
f üruht ve irat kaydedilir, 

(MADDE 7. — Divanı harbi örfi müteşekkil 
olan yerlerde Sufiı mahkemesinin işbu kanuna mü
teallik vazifesi mezkûr Divana intikal eder. 

MADDE 8. — İşbu 'kanun tarihi neşrinden itiba
ren mertdir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Büyük Millet Meclisi, Dahiliye ve Adliye vekilleri 
memurdur. 

(Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Köylümüz düğün âdatı yüzünden pek perişan 

Oluyor. Saadet ocağı diye kurulan aile düğün isra
fatı yüzünden borç içinde kalıyor. Ailenin sonu se
falete varıyor, Köylüler 'Hükümeti maliyemizden bu 
gibi israfatın önüne geçecek evamirin isdarını bek
liyor. Ahiren anladığıma göre Bursa valisi kendiliğin
den bu mühim derdi görmüş vilâyetine evamiri lâ-
zime vermiştir. Fakat umumi bir derdi içtimai olan 
bu hale karşı Büyük Millet Meclisinin bir karar ver
mesi pek lâzımdır. Meselâ : Kına gecesi, içkili, çal
gılı davetler cihaz asmak, teşhir etmek, düğün boh
çaları, hediye takdimi, cihaz 'tedariki için mal ve 
mülk satmak, borç etmek, araba alayları gibi isra
fatın meni, fıkaranın rencide olmaması için vaktu hali 
olanlara bite müsaade olunmaması, nikâhın; bir za
ruret] etime karşısında erkeğin menkühasinı boşamı-
yacak kadar yüksek, fahiş almasına seran mesağ ve
rilmemesi içlin icabına tevessül olunmasını teklif ey
lerim. 

1 Haziran 1336 
Trabzon Mebusu 

Hiisrev 

VEHBİ BEY. (Karesi) — Bundan evvelki teklifi 
yapan zat şimdi burada yoktur. Bendeniz üzerime 
mal ediyorum. Teklif sahibi ben ötüyorum. 

RAGIP BEY {Kütahya) — Reis Bey bir şey an
layamıyoruz. 

VEHBİ BEY (Devamla) — -Bir iki tadfl teklif 
edeceğim efendim. Zannediyorum 'ki düğünlerde ya
pılan israfat içki söz söylemek zaittir. Onun için 
bendeniz bir iki tadil teklif edeceğim. «Erkek tara
fından bir kattan fazla» diyor. (Bendeniz «iki kat» 
teklif ediyorum. Malumu âliniz birisi düğün gününde 
giyilir, diğeri başka günlerde giyilir. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt) — Teşek
kür ederim. 

VEOBt BEY (Karesi) — VBİr günden ziyade çal
gı çaldırılması ve ziyafet verilmesi» deniyor. Bir 
günden fazla vermesin, fakat sofrayı tahdit etmeğe 
lüzum yok. Sonra hu maddede «hedaya itası gibi İs-
Tafatı müeddi olan ahval» deniyor. Kanuna fazla 
tabir girmez, esbabı mucibe girmez. 

(İSMAİL, SUPOt BEY <Burdur) — İsrafat mem
nudur. Daha iyi!.., 

MUSTAİKA SABRt EFENDİ '(Sürt) — Efendim, 
kanunun iki nüfuzu olmak lâzımdır, Biri nüfuzu mâ-
neviyesi biri de nüfuzu maddesidir. Bu iki nüfuzdan 
mahrum olursa o kanunun hiç kabiliyeti tatbikiyesi 
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olamaz. Tabbu selime mugayir olan kanunları hiç 
kimse kabul etmez. Öyle kısanların ananatına, ada
tma mugayir olan kanunu kabul etmek, insanları 
doğruluktan inhirafa sevketmek demektir, insanları 
resmen yalancılığa sevkeder. Şimdi düğün sahipleri 
mihri müeccel diye az bir şey yazacak, halbuki gizli 
olarak on bin kuruş alacaklar. Beş sofra diye yazdı
racak, gizli olarak yirmi beş sofra yapacak, iki kat 
elbise yerme yirmi kat yapacak. Bu benim gibi çıp
lağın isine iyi gelir. Fakat çabuk çabuk evlenmek 
için de iyidir. Bunu zenginler, serveti olanlar kabul 
etmez. Binaenaleyh böyle bir kanunun reddi lâzımdır. 

NEGtP HEY (Mardin) — Bir bocanın ağzmdan 
bunu işitmek istemezdik. 

HÜSREV DEY {Trabzon) — Bu mesele hakkın
da bendeniz bazı maruzatta bulunmuştum, Hem de 
takrir vermiştim. Fakat teklifimde fadan falan su
rette ölsün diye teklif etmemiştim. Fakat kanun ya
pılıyor. Beni böyle şeye sevkeden esbap, bizzat köy
lülerin bana olan müracaatıdır. Bendenizin bekâr ba
şımdan böyle bir şey geçmedi, ben bilmem, yalnız 
köylüler bana müracaat ettiler ve dediler iki: biz ha
rap Oluyoruz. (Bizim köylerimiz de bir âdet var, en 
fakir bir adam evlendiği zaman mutlak bk iki tarlası
nı satar, bir hafta davul çaldırır. O köyde hayır kal
maz. 'Bir jandarma neferi bana dedi ki: Efendi ben 
jandarma neferiyim, karımın sandığına bak, on para 
etmez, benim için, fakat emin olunuz bin liralık el-
bisesi vardır. Giyemez. Bunlar fantazi şeylerdir. Al
lah aşkına siz Meclise gidince, mademki milleti dü
şünüyorsunuz, köylü için çalışıyorsunuz, Allah aşkına 
şu düğün meselesi için bir çare bulunuz dedi. Ben 
bunun İçsin söyledim. Kanun yapın, ne yaparsanız 
yapın. 

TUNALI HİLMİ BEY (BÖTu) — Vallahi üm* 
etmezdimki, bahusus hukuka, ilmiyeye mensup bir 
arkadaş kalksın da bu kanunun aleyhinde bulunsun. 
Hiç tasavvur etmezdim. Peder merhum naklederdi. 

Dr. ABtotN BEY (Lâztstan) — Hikâyeye mi 
başladık. 

TUNALI HİLMİ (BEY {Devamla) — Kendisinin 
sünnet düğününden bahsedecek değilim. (Cennettrıe-
fcân Koca Mitat Paşa Tuna'ya vaü olur. bir ziyafet 
verilir, tam yetmiş üç türlü balft; yemeği çıkarılır.) 

Dr. ASİDİN .BEY <LÂ2tSIAN) — Hurafattır 
(birader <Daha neler sesleri). 

TUNALI HtLMÎ BEY (Devamla) — Bu, Cennet-
mekânm nazarı dikkatim celbeder, bir kaç düğünde 
bulunur. Oradaki »srafatı... Allah fani gani rahmet 

eylesin (Âmin âmin «esleri) daha fevkalâde bulur. 
İlk evvel Cennetmekân Mitat Paşa düğünler aley
hinde talimatnameler 'kaleme almıştır ve ilk defadır 
ki zannımca bunun aleyhinde hoca efendi bulunmuş 
tur. (Handeler) Derdimiz derindir. Eğer itiraz vâki 
olmasa idi ben diyecektin ki, bu kanunun heyeti 
Umumiyesi hakkında bir söz sarfedümeksizin mad
delere geçilsin, mademki bir iki söz söylenmiştir, ben 
de bir iki söz söyleyeceğim. 

On on iki sene oluyor. 
Dr. AflİDIN BEY (Lâzidtan) — Şimdiye kadar 

söylediğin kâfi değil midir? 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Bir yere 

(kaymakam düştüm. Hayatı iotimaiyemizde öyle derin 
bir illete tesadüf ettirmci o da; kız kaçırmak, üç beş 
yaşında 'kızları satın almak, şöyle etmek, böyle etmek 
vesaire... Bu meseleden arkadaşlar! dün de biimüna-
sebe bir yerde batısolunmuştu. Evlendirici cemiyeti 
tesis ettim ve dört defa kaynata oklum. O şartla ki, 
ben kaynata olmakla beraber, aynı zamanda cemiye
tin reisi olduğum için, ilân ettim, hangi kız hangi 
delikanlı ile, hangi delikanlı (hangi kız İle sevişirde, 
ana lıakdu baba hakkı diye, aralarına kara çalı gibi 
girerlerse, koşsunlar, gelsinler makamıma, kendileri
nin, kendi elimle nikâhlarını kıyacağım dedim. Bun
lara bu derece vâsi salâhiyet veren ben, zannetmeyi
niz ki, onları bedava evlendirdim. Onlar ya baba ta
rafından ve gelin tarafından ne alabildimse aldım. 
Meselâ; yirmi lira istemişler, düğün İçin elli lira is
temişler, bilmem ne için ne eder? yetmiş lira mı 
eder? İstemiş olan tarafın muvafakatiyle, arazisinden 
emlâkinden bir kaçmı İrttİhap ettirdim, gelinle gü
vey üzerine müştereken yazdırdım. Bu şeref bana 
ait değil koca Ereğli'ye aittir. Onlar bana çok yar
dan ettiler. 

TAHSİN BEY {Aydın) — Hay AMah senden razı 
olsun. 

TUNALI HİLMİ BEY '(©olu) — Arkadaşlar 
son hatıratımdan 'bahsedeceğim. 

Dr. ABİDIN BEY (Lâzâstan) — Hay Allah: 
inşam verem edecek yahu! 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Bu kanu
nun bir İki noktasma itiraz edeceğim. Onun için o ha
tıradan bahsetmeğe mecburum. Efendim bir sene ev
vel bir yerde bulunuyordum. Bir düğün yapıldı. 

(Yahu hep (hikâye mi, masal mı dinleyeceğiz? 
sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Bu düğünün gelini de güveysi 
de Türk oğlu Türk İdi. 
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Dr. ABÎDÎN BEY — Masal anlatıyor efendim. 
TUNALI HİLMİ BEY — Bunlar hep masaldır. 

Keşke hep böyle olsa. Gelin tarafı güveyi tarafı 
Türk oğlu Türk olduğu halde düğünü Çerkeş âde-
tince yaptılar. Bin lira yalnız güveği tarafı sarfetti. 
Artık düşününüz! Düğün sofrasına ben de davet 
edildim. Oraya gittim, sabaha kadar köçek oynatıldı. 
Burada o yok İşte, 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Sen de maat
teessüf bulundun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Ben onun 
yüzüne baktıkça zannettim ki ben onun gibi çirkin 
oluyorum. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Sanki o 
kadar güzel miski? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) Ben omın yüzü
ne baktıkça zannettim ki bütün meclis halkı çirkin ol
du. Müsaade buyurun. Köçek yok da onun için bahse
diyorum. Aradan beş on gün geçti 'Beyler; daha azametli 
bir düğün yapıldı, {Handeler) müsaade buyurunuz 
efendim. Gayet -derin bir noktaya dokunuyorum, iyi 
dinleyiniz. Efendim bu düğün de tesadüfen, güveği 
taralından da, gelin tarafından da iki Çerkez ailesine 
mensup bir düğün. Arkadaşlar masraf cihetinden 
bahsettim. Şunu iki kelime ile geçeyim. Düğün bir 
hafta devam etti. Sonra gece gündüz yemek ve saire... 
Nihayet anladım ki kız tarafından verilen 1 500 lira, 
cihaz ve saire mukabili paradan maada, zavallı kız 
tarafı bin iki yüz liralık bir ev satmış, ancak dü
ğünü bu suretfle idare edebilmiştir. Lâkin mesele bu 
değildir. Gelin alayında da bulundum. Dikkat buyu
runuz efendiler. Bilmezsiniz siz bunu. 

FUAT BEY (Çorum) — Ata bindin mi ata? 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hüküme

tin kurvvei askeriyesinin bir müfrezesi ile, Çerkeş 
âdet ve taamülünce, gelin alayında kız kaçırılmak 
merasimine iştirak ettirildim. Halbuki bir Hüküme
tin (Allah Allah sesleri). Vazifei içtimaiye ve terbi-
yeviyesi, balkın sol tarafına giden taamül ve adatmı, 
mümkün olabildiği kadar tahlif ve sağ tarafa giden 
teamülü ve adatını mümkün olabildiği kadar ilâ ve 
tezyittir '(Sadede sesleri). Müsaade buyurunuz. Bu 
bence gayet ağır bir paradır. Ben Hükümetime mü-
rebbilik, halkıma babalık İddiasında bulunurken, na
sıl oluyor da âda* ve taamuEtı iptidaİyeden olduğu 
halde, düğünlerde kız kaçırmak âdeti seyyiesini hattâ 
Türkoğlu Türklere yaptırmağa müsaade veriyorum, 
hatta benim kuvveti müsellehai askeriyem bile o âda-
ta iştirak ediyor? Şimdi efendiler, buna dair bu mad-

dei kamıniyeye bir maddei felsefiye ve ahlâkiye ilâve 
edilmelidir. Şu halde Vehbi Bey biraderimize vekâle
ten rica ederim, bu kanun tekrar encümene gitsin 
(Olmaz, ret sadaları). 

Dr, ABtDlN BEY <Lâzistan) — Uyumayı mı? 
TUNALI HlLMİ BEY (Devamla) — Efendim 

tep demeden leblebi anlamayınız. Zaten yakında tek
lif edeceğim; bu Mecliste lep demeden leblebiyi atı-
lıyan bir encümen teşkil edilsin. (Handeler). Pokâlâ 
Beyler, buna ret diyenlere cevap vereceğim. Bu ka
nunlara belediye reisi ve müftü ve falan, icra memu
ru ve saire oluyorlar. Halbuki benim bahsettiğim 
düğünlerde bu israfatı yaptıran onlardır (Değil onlar 
sesleri). (Katiyen reddederiz sesleri). İstirham ederim, 
şimdi anlarız bunlardır. Efendim ismini zikrettirme
yiniz, sözümü kesmeyiniz (Onlar değil sesleri), istir
ham ederim diyorum. 

NBBİL EFENDİ (Karahİsan Sahip) — Madde
lere geldiğinde söylersin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. Kanun gayet mühimdir. Son dere
ce vahim «bir illete deva bulan bir kanundur. İstirham 
ederim, bunu encümene İade edelim. Bir hafta zar
fında ariz ve amik düşünerek mütealalıyla beraber 
bize İade etsinler (Ret sesleri). 

REİS — Efendim (heyeti umumiyesi hakkında mü
zakerenin kifayetiyle maddelere geçilmesine dair iki 
teklif vardır. Reyinize arz ediyorum. Evvela heyeti 
umumiyesi hakkında müzakereyi kâfö görenler el kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. İBir de 
müstaceliyet teklifi vardır efendim. 

Riyaseti Celüeye 
Düğümlerdeki israfatın meni hakkındaki kanunun 

1 Haziran 1336 tarihinden bugüne kadar Mecliste ve 
on beş güne karıp bir zamandan beridir matbuan ruz-
namede bulunmakla bütün âzayi muhteremece üze
rinde tamamen imali fikir edilmiş olmakla kıymet
tar vakitlerini zayi etmemek üzere müstacelen müza
keresini teklif eylerim. 

l'l Teşrinisam 1336 
(Karesi 

Mehmet Vehbi 

REİS — Müstacelen müzakeresini kabul edenler 
el kaldırsın. (Kabul sesleri). İndiriniz ellerinizi Be
yim. Miüstaceüyet teklifini kabul etmiyemer ellerini 
kaldırsın. Müstaceliyet kabul edildi. (Birinci madde 
tasMh vecMe okundu). 

— 364 
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MADDE 1. — Düğünlerde alelıtlak cihaz teş
hiri, cihazın açıktan nakli, erkek tarafından iki 
kattan fazla elbise ihdası, düğün günlerine münha-
str olmak üzere bir günden ziyade çalgı çaldırılması, 
nişan, çevre merasimi ile ağırlık ve hedaya itası gibi 
israfat memnudur. 

RlEİS — «Birinci madde hakkında söz istiyen var-
mı? 

TUNALI. HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade bu
yurun efendim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Davul çaîdırılmaıma-
smı buna ilâve edelim. 

TUNALI HtLMt BEY <Bolu) — inşallah cenabı 
hak cümlemize hüsnü isabetler (ihsan eyliye. Efen
dim bir talkrir yazalım, fakat vakit müsait değil. Bir 
'kelime ile söyhyeceğim... 

Bir günden fazla çalgı çaldırılmamasını, köçek 
oynatıknamasını.. <0 da kabul sesleri)... {ve beş sofra
dan fazla) deniyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Sofra yok Beyim kal
dırdık. Bir gün akşama kadar ziyafet versin, Allah 
tesirini halk etsin. 

ALt RIZA EFENDİ (Batum) — Efendim malû
mu âliniz vehme, sünnet... Maatteessüf her şeyde ol
duğu gibi bunu da vaziyet asliyesinden çıkarmışlar. 
Bizde bit'at, belki haram şekline girmiştir. Bir de 
burada bir gün resmen çalgı çaldırılmasına müsaade 
edip buna iğtrıazı âyin ediyoruz. Onlar çalsın.. Res
men, kanunen onlara müsaade etmiyellm. Çalgı ça
lınız demiyetim. Aynı fenalık, ayni israfat yine vâki 
olur. Bir haıfta çalıyorlar. Müsaade buyurun. Ne bir 
hafta çalsınlar, ne bir gün çalsınlar. Çalacaklar ise ka
nunda zikretmi yelim. Çalgı kelimesinin tayyını teklif 
ediyorum. Bari yapryoraz, tamamiyle olsun. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim memleketin 
maalesef bazı yerlerinde köçek oynatmak âdeti mev
cuttur. Buraya ilâvesi pek muvafıktır. Çalgı çaldırıl
ması bahsine gelince, bu kanunu şimdi yapmıyoruz. 
Belediye çalgı resmi ahr ve haftalarca müsaade 
ederdi ve. kanunda mevcuttur. Muzikaya da gelince 
tefe de çalgı denir. Halbuki kadınların, zifaf gecele
rinde tef çalması meşrudur. Binaenaleyh buraya kon
masından beis yoktur {Doğru sesleri). 

MUSTAFA SAlBRlt EFENDİ (Siirt) — Tef hak
kında hadisi şerif vardır. 

HAMDİ NAMEK BEY (İzmit) — Efendim bu 
kanunu fakir köylüler İçin mi tanzim ediyoruz? 
(Umuma şâmil sesleri). Umuma şâmil olacaktır? 

Umuma şâmfl ise meselâ burada deniliyor ki 
«Erkek tarafından bir kattan fazla elbise yaptırmak 
memnudur». (İki kat oldu sesleri). İki kat olsun. 
Bendeniz teklif ediyorum. (Bir kattan fazla) yerine 
jstttaatından fazla... (Yok, olmaz sesleri). Suiistimal 
olur. Sonra (Beş sofradan fazla yemek yaptırılması) 
bunun da lağvını teklif ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tashih edildi. Tashih 
edildikten sonra zatı âliniz söylüyorsunuz. 

HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Sonra nişan, 
bunu da menetmek imkânı yoktur zannederim. Efen
dim ağtrluk meselesi kalksın, nişan kalikmasrn. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Nişan kalkmamıştır. 
Merasimi kalkmıştır. Tabii merasimde olan masraf
ları ref içindir. 

RBİS — Efendim birinci madde hakkında dört 
arkadaş daha söz aldı. Müzakereyi kâfi görüyor mu
sunuz? Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın 
Birinci madde hakkında müzakere kâfi görülmüş
tür. 

Şimdi tadilnameter vardır efendim. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Davul çalmak meselesi 

mühimdir. 
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — At oy

nanacak, pehlivan güreşecek, bunsuz düğün olur mu? 
hiç düğünde bulunmamışsınız. 

KÂTİP — Hedeya fıkrasına kadar kabul ediyor. 
REİS — İsmail Suphi Beyin bu takririni nazarı 

mütalâaya alanlar el kaldırsın. (Anlaşılmadı efendim 
bir dana okunsun sesleri) 

(Kâtip tekrar okudu) (iyi, iyi «esleri) 
REİS — Bu takriri nazarı itibare alanlar el kal

dırsın. Nazarı itibare alınmıştır. Maddeyi o şekilde 
tashih edeceğiz. 

Diğer takrirler vardır, 

Riyaseti Celüeye 
Birinci maddedeki (Bir günden ziyade çalgı çaldı

rılması) fıkrasının tayyını teklif eylerim. 
Batum Mebusu 

Ali Rıza 
REİS — Batum Mebusu Rıza Efendi çalgı çaldı

rılmasının tayyını teklif ediyor. Bu teklifi kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin son fıkrasının şu suretle tadilini 

teklif ederim, (...ve hedeya itası ve köçek oynatılması 
vesair lubiyat icrası gibi israfat memnudur) 

Burdur Mebusu 
ismail Suphi 

^ 3 « 5 — 
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B. M. Meclisi Riyasetine 
Düğün günlerine münhasır olmak üzere bir gün

den ziyade çalgı çaldınlmaması yerine (Bir düğünün 
nihayet iki günden fazla devamı) denilmesini teklif 
eylerim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Hilmi Beyin takririni kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Riyaseti Celİleye 
Birinci maddenin berveçhî âti tadilini teklif eyle

rim : 

MADDE — Düğünlerde alelıtlak cihaz teşhiri, ci
hazın açıktan nakli, erkek tarafından İki kattan faz
la elbise İhdası, düğünlerde rakkase bulundurulma
sı ve düğün günlerine münhasır olmak üzere bir gün
den ziyade davul ve çalgı çaldırılması, kezalik düğün 
gününe mahsus olmak şartİyle beş sofradan fazla ye
mek bulundurulması nişan merasimi ile ağırlık ve he-
daya itası gibi israfatı müeddi ahval memnudur. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin bu tadilnamesİni 
kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Maddei muaddele okundu) 

MADDE 1. — Düğünlerde alelıtlak cihaz teşhi
ri, cihazın açıktan nakli, erkek tarafından iki kattan 
fazla elbise İhdası, düğün günlerine münhasır olmak 
üzere bir günden ziyade çalgı çaldırılması ve ziyafet 
verilmesi, nişan, çevre merasimi ile ağırlık ve heda-
ya itası ve köçek oynatılması gibi israfat memnudur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Her kazanın müftüsü İle belediye 
reisleri ve belediye meclisleri İşbu kanun İle kava-
nini saire ahkâmına mugayir olmamak şartiyle ma
halli ve idari talimatnameler tanzimine ve gerek işbu 
kanunun gerek ona müstenit tedabirin Hükümet ma
rifetiyle tatbikini takibe mecburdur. 

FEYZİ EFENDt <Malatya) — Efendiler, bu dü
ğün meselesi bizim havalide dehşetli facialar yapıyor, 
Hele bir kız isteyen bir adam ilk defa bin lira baba
sına, 500 lira kardeşine, dayı oğluna, bilmem neye 
çok şeylere pek çok davalar ihdas ediliyor. Sonra kı
zı kaçırıyorlar. Aralarında büyük bir cidal oluyor, on, 
on beş adam ölüyor. Her kazanın müftüsü île bele
diye reislerine tevdii hiç caiz olamaz. Mutlaka kayma
kamlar, daima cebri muamele yapan askerî kuman
danlara verilmeli. Çünkü müftüler daima ihtiyar, pek 
ziyade biçareğ pejmürde adamlardır. Müftülüğe dai
ma böyle adamlar tayin olunur, (Aferin «adaları) 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Yaşa be boca. 

FEYZİ EFENDt (Devamla) — Onun için herhal
de vazifeyi ifa edecek bir âmir olmalıdır. Müftü ye
rine her kazada kaymakam veyahut askeri kumandan 
olması lâzımdır. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Efendim, 
dahiliye memurları. 

HAMDI NÂMIK BEY (İzmit) — Efendim, bu 
vazifenin kaza müftüleriyle belediye reislerine veril
mesi, bunlara mahalli ve idari talimatnameler tanzi
mi hakkı bahsedilmesi muvafık değildir. Evvelâ bu ze
vat vesaitsizlikten dolayı köylerde yapılacak bu gibi 
israfata nüfuz edemezler. Malûmattar bile olamaz. Bir 
müftüye, bir belediye reisine, sen kendi kendine ta
limatname yap demek doğru değildir. Çünkü ah ta
rafında (Bunlara vuku bulacak itirazat sulh mahkeme
lerinde rüyet edilecektir) deniliyor. Rica ederim, mah
keme hiçbir zaman bunların yaptıkları talimatname 
ile mukayyet olamaz. Binaenaleyh, Feyzi Efendi bi
raderimizin dediği gibi, bunları rüesayi memurine ver
mek lâzımdır. Çünkü biliyoruz ki, bir köyde düğün 
olmak için, düğün yapılacağı zaman belediyeden ruh
sat atmak mecburiyeti vardır. Bazı yerlerde rüesayi me
murini mülkiye silâh atmak ve işret etmek gibi ah
vale mâni olmak için köy heyeti ihttyariyesini kefalete 
raptediyorlar. O şartla çalgı çaldırabiliyorlar. Binaen
aleyh buna doğrudan doğruya yalnız Hükümet vazi
yet etmelidir. Yoksa belediyelere âdeta bir hakkı teşrii 
vermek doğru değildir. 

Riyaseti Celıleye 
Ağırlık namiyle teati edilen mihirlerin beş bin ku

ruşu tecavüz etmemesi, düğün sahibinin kanunname 
ahkâmına tamamen riayet etmek üzere mahalli be
lediye sandıklarına otuz lira depozito etmesi, kanun
name ahkâmına riayet etmediği halinde işbu depozi
tonun mahalli müdafaai milliye sandıklarına irat kay-
dolunmasının işbu kanuna bir madde halinde ilâvesi
ni arz ve teklif eylerim. 

Ayıntap 
Abdurrahman 

(Ret, ret sesleri) 
REİS — Abdurrahman Efendinin takririni nazarı 

îtibare alanlar el kaldırsın. 
FEYZt EFENDİ (Malatya) — Reis Bey, bu takrir 

de iki fıkra vardır. (Ayrı ayrı reye koyun sesleri) 
RElS — Nazarı itibare alınmadı. 
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MUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt) — Hakkı İcra, 
hakkı teşrii değildir. 

VBHBİ BEY (Karesi) — Efendim, zannediyorum 
kî, maddeyi sağlam okursak ne Hamdi Bey biraderi
mizin ne de Feyzi Efendi hazretlerinin itirazlarının va
rit olmadığını görürüz, 

HAMDİ NÂMIK BEY (İzmit) — Sebep? 
VEHBİ BEY <Devamla) — Bir kere bu Mecliste; 

halka mahalli idarelerde ufak bir salâhiyet vermekten 
çekinmeyi teklif etmek doğru değildir. 

.HAMDİ NAMIK BEY (îzmif) — Onu kabul et
tik. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Siz de buraya çıkar 
söyleşiniz. Saniyen belediyeler intihabını; geçen gün 
tadil ettiğimiz bir kanun veçhile doğrudan doğruya 
memleketin halkına bıraktık. Binaenaleyh öyle erba
bı servete, suna buna kusur bulacak yerimiz kalma
dı. Eğer o adamlar kazanırlarsa, memleketlerini ve 
mahalli idarelerini temin ederler. Yoksa sana bana on
dan bir şey düşmez. Yok değillerse, tabii her memle
kette fena adamlar bulunabilir. Bir de deniliyor ki, 
(Nahiye meclisi ile kaza müftüsü riyasetinde) bunun 
talimatını ne kaymakam bilir, ne hiç kimse. Bendeniz 
idare memurlarından sorarım. İdare memurluğunda 
bulunmuş bir adamım, her mahallin hattâ her köyün 
düğün âdetleri başka, başkadır. Kaymakam veya va
liye, sen talimat yap demek, muvafık değildir. Müsaa
de buyurun. Onların vazifesi, yalnız bu kanunu tatbik 
değildir, aynı zamanda bu kanunun suveri tatbikiye-
sinî, usulünü göösterecek talimat yapmaktır. Meselâ 
bazı memleketlerde pazartesi ve perşembe günü düğün 
olur. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Hattâ bazı 
mahallerde çarşamba. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Bunların mahallinde 
usulünü tertip edecek yalnız mahalli heyetleridir. Yal
nız bunların başında, riyaset meselesinde (Kaymaka
mın riyaseti tahtında) deniliyor. Fakat bu talimatta 
nahiye müdürünün riyaseti tahtında denebilir. Mahal
li heyetlerden korkmayanın, mahallî heyetlere ufak bir 
salâhiyet vermekten çekinmeydim. Bilâkis biz memle
kette istiyoruz ki; ahali idaresini kendi kendilerine te
min etsinler, 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Bendeniz 
kısa arz edeceğim. Müftüler kuvvei icraiyeden mah
rumdular. Jandarması, polisi velhasıl hiçbir şeyi yok
tur. Binaenaleyh, dahiliye memurlarına tevdi edelim. 
Bunu teklif ederim. 

HULUSİ EFENDİ (Yozgat) — Efendim, bendeni
zin mütalâatını kısmen Vehbi Bey biraderimiz ehem
miyeti ile Heyeti Âliyenize ifnam eyledi. Ondan bah
setmeye lüzum görmem. Fakat buraya çıkıp söz söy
leyen arkadaşlarımızdan evvelâ Feyzi Efendi biraderi
miz, müftü efendiler aleyhinde bazı tecavüzatta bu
lunduğundan onu kemali şiddetle reddediyorum. Di
yorlar ki; müftüler memleketin her tarafında ehem
miyetsiz adamlardır, ihtiyardır. Yani i; beceremeyen 
adamlardır. Sorarım, müftüler, memleketin mukteda-
bini olan eimmenin ve hutabanın ve meclisi idare he
yeti âzalarının intihabiyle intihap olunur. Acaba mem
leketimizde bunlardan daha mümtaz, daha âlim kim
seler var mıdır? Zannederim Feyzi Efendi müftülerin 
sureti intihabına vâkıf değildir. (Şahsiyat yok sesleri) 
Madem ki, müftüler heyeti idare ve Meclisi idare aza
lan ve eimme ve hu taba tarafından intihap olunuyor, 
bunlar hakkında söz söylemek katiyen zaittir. Bunu 
Meclisin kemali şiddetle reddetmesi lâzım gelir. İkin
cisi, Hamdi Namık Bey biraderimiz buyurdular ki, 
müftülerin vesaiti istihbariyesi olmadığından bu işi ya
pamazlar. Rica ederim, insafa davet ederim. Acaba 
hangi memur, hangi zat müftüden ziyade köylü ile 
temasta bulunur? Sabahtan akşama kadar binlerce köy
lü gelir.. Müftü köylünün haline, ahvaline vakıf ol
mazsa kim olur? Sonra, Mustafa Bey biraderimiz di
yor ki, müftülerin kuvvei icra iyesi yoktur. Tabii ben
deniz de bunu tasdik ederim. Kuvvei icralyeyi müf
tülere vermiyoruz. Üçüncü maddede deniyor ki; Hü
kümet müzaherete memurdur. Asıl icra Hükümette
dir. Müftülerin bu da daimî vazifesidir, 

Israfatın memnu olduğunu seri şerif söylediği gi
bi müftülerin bu Usan ile söylemesi tesir etmiyor. Hü
kümetin tesiri başkadır. Fakat Hükümetin bu kanu
nunda şerişerif İle jsrafatm haram olduğunu müftüle
rin söylemesi, müzaherettir. Bunu Meclis de takdir 
ediyor. (Ona bir şey demiyoruz, sesleri) Müzaheret 
bundan ibarettir. Rica ederim Hamdi Bey biraderimiz 
nahiye müdürü, kaymakam yapsın diyor. Bİr kayma
kam veya nahiye müdürü bir mahalde bir sene veya 
iki sene durur. Böyle bir, iki sene duran kaymakam 
ahvali mahalli yeye vâkıf olamaz. Astl orada bulunan 
müftü Ve belediye reisi vâkıf olur. Mademki, bu kâ
nun, halkın İhtiyacatım temin ve israfatı men için ya
pılan bir kanundur. O halde halkın ihtiyacına vâkıf 
olan belediyeye ve müftüye verilmesi pek muvafık 
olur ve pek büyük bir hakkı sarihtir. Binaenaleyh, bu
nun Vehbi Bey biraderimizin buyurduğu gibi müf
tülere verilmesini teklif ederim. 
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FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Hoca Efendi! Ba
na müftüzade derler. Babam da. müftü, dedem de 
müftü, dedemin babası kamilen müftüdür. Burada beni 
bilen kimseler vardır. Ben müftüleri hâşâ tahkir et
miyorum. Onlar başımın tacıdır. Yalnız müftüler kuv-
vei icraiye yi yapamazlar. Beyefendi İnayet buyur. Ace
le söz söyleme. Sen müftüsün diye müftüleri şey edi
yorsun. Ben senden daha ziyade onları müdafaaya 
mecburum. Çünkü ecdadım o suretle şeref bulmuş
tur. Bizim taraflarda bilirim ki, bir kazanın etrafın
da 80 - 110 saat olan yerleri vardır. Bir müftü yüz 
on saatlik yere gidipte, oradan haber alamaz. Muame
le yapamaz. Her köye hâkim olacak icra memurları
dır. Emin olunuz ki, her yerde hâkim olacak kayma
kamlar, nahiye müdürleridir. Yalnız müftüler gider, 
ahaliyi irşat eder Ahaliye der ki : Zati Hazreti Pey
gamberi diyor ki : (Lâ metinin ekallün mir» aşerete 
derahimin) Seri şerifin emri on dirhem gümüştür. 
Evet müftüler gider, irşat eder, mihri çok almayınız 
der. Allanın emri budur der. lâkin hapsedemez, dö-
vemez, bizim ahali de hapsedilmedikce, dövülmedik-
çe bu azim belâdan kendini kurtaramaz. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim, bendeniz bu 
İkinci maddeye lüzum olmadığına kani ve kail olu
yorum. Malûmu âliniz, biz bir kanun yapıyoruz ve 
bu kanunla su mesel cürümdür diyoruz. Yani düğün
lerde israf cürümdür diyoruz. Binaenaleyh, bu cürmü 
bu suretle tâyin ettikten sonra, meselenin kuvvei te-
yidiyesine nakletmek lâzım gelir. Bendenize kalırsa 
ikinci madde, bu kanunun izahnamesi veya nizamna
mesi şeklindedir. Bunlar İse zannediyorum ki, kanun 
ile beraber neşredilmez. Bu, doğru değildir. Onun için 
arkadaşlardan bazısının teklifi veçhile bu ikinci mad
deye hiç lüzum yoktur. Esasen gerek müftüler, gerek 
belediye reisleri mademki, memleketin bir çok mesai
liyle alâkadardır, Bu cürme ahaliyi sevketmemek İçin 
onları menetsinler. Bu esas vazifeleridir. Binaenaleyh, 
bu suretle madde yapmaya ben denizce lüzum yoktur. 
Bu maddenin tayyini teklif ederim. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Teşekkür ederim, 
pek doğrudur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bu maddeye 
lüzum vardır. Çünkü bu maddede alelıtlak filân, fi
lân memnudur diyoruz, bunları mahallerinin âdatla-
rına göre büsbütün kaldırmıyoruz, nişan kalkmıyor, 
çevre kalkmıyor, bunları tâyin edecek mahallin tali
matıdır. 

Binaenaleyh, bu talimata fevkalâde ihtiyaç var
dır. Ham di Bey biraderimiz köydeki işe müftü nasıl 

vâkıf olacak diyor. Halbuki kendileri idare memur
luğunda bulunduktan için bilirler ki, belediye reisin
den müsaade almadan zaten çalgı çaldı ramazlar. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Bizim havalide ka
tiyen öyle şeyler yoktur. Hayır, hayır... 

VEHBİ BEY (Devamla) — Sizin belediye reisine 
söyleyin vazifesini yapsın. Binaenaleyh, belediye reisi 
ve müftüler herhalde vakıf olurlar. Bilhassa nikâh ica
zetnamesi ve akit icazetnamesi için hâkimlerden ica
zet alınacağı için memleket müftüsünün haberdar ol
maması ihtimali yoktur. Bunu tatbik edecek müftüy
le belediye reisi değildir. 'Kanun, belediye reisi ve 
müftüyü takibe mecbur ediyor, tatbika değil. Binaen
aleyh, tatbik edecek, oranın Hükümet memurudur. 
Müftülerle belediye ve nahiye meclisleri arasındaki ih
tilâf atı men için (işbu kanun ile kavanini saire ahkâ
mına mugayir olmamak ve rüesayi memurini mülki
ye tarafından tasdik edilmek şartiyle) dersek mesele 
hâlledilmiş olur. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ <Siirt) — Böyle ka
nım olur mu? 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, Meh
met Hulusi Efendi biraderimiz, ifadatını yanlış telâk
ki ettiler veyahut kendileri müftü olmak dokyisiyle, 
müftülere salâhiyeti icraiye veremeyiz dediğimden do
layı, müteessir oldular ve buyurdular ki, bir kayma
kam bir yerde iki sene oturmakla ahvali mahalliye-
ye vâkıf olamazlar. Fakat müftüler, on sene, yirmi 
sene ilâh,., otururlar, yerlidirler... Yağma yok. Bun
dan sonra müftülerin mutlaka yerli olması meşrut 
değildir. Nüfuzu nazar sahibi bir memur iki sene değil, 
iki ayda bile ahvali mahalli ye ye vâkıf olabilir. 

REÎS — Kanundan bahsediniz. 
HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurun, kanundan bahsediyorum. Onun İçin bende
niz dedim ki; müftü efendilerin vesaiti icraiyeleri yok
tur. Kendilerine böyle bir salâhiyeti teşriiye ve icraiye 
vermek doğru değildir. Yani talimat tanzim edemez
ler. Bu kanunun da, bütün kavanini mevzuada oldu
ğu gibi, tatbik ve takip etmek hakkı Hükümete ait
tir. Ayrıca böyle gayri mesul eşhastan bir heyete bu
nu tevdi etmek, hikmeti idareye mugayirdir diyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Eski nazariye. 
HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Eski naza

riye değil, beyefendi! Yoksa bendeniz, müftü efendiler 
yapamaz ve yaparlarsa doğru değildir demiyorum. Ve
saitleri olmadıklarından yapamazlar dedim. Yoksa ben
deniz başka bir şey söylemedim. Şimdi tekrar ediyo
rum : Bunun yine rüesayi memurini mülkiyenin neza
reti altında olması için bir teklif yapıyorum. Diyorum 
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ki; bu kanunun tatbiki ahkâmı rüesayi memurini mül
kiyeye mevdudur. Bunun kabulünü teklif ediyorum. 
(Tadilname okunsun sesleri) 

REİS — Daha söz alan dört refikimiz vardır. Hal
buki mesele tenevvür etmiştir. Müzakerenin kifayetini 

reyinize arz ediyorum. Tadil takrirleri varsa da Mec
liste ekseriyet kalmamıştır, tkinci madde hakkında mü 
zakere kâfi görüldü. Pazartesi günü aynı ruztıame ile 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 4 Zevalden Sonra 
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