tÇIÎMA SENESİ i 1

CİLT : 5

DEVRE t 1

T. B. M. M.
ZABIT CERİDESİ
Doksan 'Sekizinci İçtima
75 . XI. 1336 Pazartesi

MÜNDERECAT
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI

Sayfa
372

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
375,379
1. — Ayintap Mebusu Ragıp Beyin kay
makamlığı mebusluğa tercih ettiğine dair
Dahiliye Vekâleti tezkeresi
375
2. — Adana Mebusu Zekâi Beyin istiklâl
mahkemesi âzalığından istifasını geri aldığına
dair Eskişehir istiklâl mahkemesinden mev
rut telgraf.
379:380
3. — Lâzistan Mebusu Dr. Abidin Beye
mezuniyet itasına daür Divanı Riyaset kara
rt.
•
380
3. — LÂYİHALAR
373
1. — Devairi resmiye ile fıkarayi ahafi ihtiyacatı için ormanlardan katedilecek mahru
katın ve ciheti askeriyeye lüzumu olan telgraf
ve telefon direklerinin bilâ müzayede itasına
dair kanun lâyihası.
373^374
2. — Talimgahtan neşet eden efendilere
teçhizat ve levazımı iksaiyelerini temin için
yüz ellişer lira itası hakkında kanun lâyihası.
374
3. — Zonguldak ve Ereğli'de fcdmür toz
larının amele menfaatine füruhtu hakkında
kanun lâyihası
'
374

4. — TEKLİFLER
1. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, ağnam tadadı hakkında kanun teklifi.
(2/137)
5. — TEZKERELER

Sayfa
375

375

374,375,380

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğ
le tatillerinin kaldırılması hakkındaki teklifi
kanunisi (2/120) üzerine öğle tatillerinin kal
dırıldığına dair Heyeti Vekilece ittihaz edilen
kararnamenin gönderildiği hakkında Büyük
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi.
2. — Pozantı'da bir istiklâl mahkemesi
teşkili hakkında Dahiliye Vekâleti tezkeresi
3. — Hiyaneti vataniyeden mevkuf bulu
nan Ergarii müftüsü Salih Efendi hakkında
ki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi.
4. — Hiyaneti vataniyeden 3 sene küre
ğe mahkûm Elbistan'ın Atmalu kafiyesinden
Memo oğlu Yusuf hakkındaki evrakın gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi.
5. — Botu Mebusu Tunaü Hİhni Beyin
neşriyat mücrimiyeti hakkındaki teklifi kanu
nisinde bulunan bir tâbirin tefsirine dair Mat-

374
374

375

375

İ ; 9»

15 . 11 „ 1336

Sayfa
fcuat ve istihbarat müdürüyelti umumiyesi tez
keresi.
380:381
6. — TAKRİRLER
38i;
1. — Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paganın,
Şark cephesinde 'ihraz edilen muvaffakiyetten
dolayı Şark vilâyatı ahalisine teşekkür edil
mesine dair takriri.
381
2. — Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşanın,
kıyafeti mİUİyenin tespitine dair takriri,
381:382
7. — MUHTELİF EVRAK
979,380,396
1. — Mecruhları ziyaretle hediye tevzSİne
giden mebuslardan mürekkep heyetten mev
rut telgraf.
379
2. — Kars'ın fethinden dolayı üçüncü ko
lordu kumandanlığından mevrut tebrik tel'
grafı.
380
3. — Irak sadatından Büyük Millet Mec
lisi Riyasetine mevrut, kemali metanetle mü
cadele! diniye ve vataniyeye devam olunma
sına ve talebi müzaherete dair telgraflar.
396:399
8. — SUALLER, İSTİZAHLAR
1. — Erzurum Mebusu İsmail Beyle rüfekasının, Ermenistan Sulh Şeraiti hakkında
Hariciye Vekâletinden istizah takriri,
9. — MAZBATALAR
1. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin, belediyelerin mektebi iptidai kuşat etme
leri hakkında teklifi kanunisi ve Maarif en
cümeni mazbatası, (2/105)

382

382
375

375

tttRİNCt

C : 1

Sayfa
2. — Yabanabatlı Demİrcioglu Ömer'in
bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında
ki kararnamenin gönderildiğine dair Büyük
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Adliye
encümeni mazbatası.
375:378
3. — Yenİşehİrin Akdere kariyesinden
Arif oğlu Ahmet'in bakiyei müddeti cezaiye
sinin affı hakkındaki kararnamenin gönderil
diğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası.
37-8
4. — Müskirat resminin tezyidine dair
kanun lâyihası ve Muvazene! umumiye encü
meni mazbatası.
5. — Müskirat beyiye resminin tezyidi
hakkında kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye encümeni mazbatası.

378

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDE
LER

382

378

1. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, dü
ğünlerde israfatın men'ine dair takririyle,
Karesi Mebusu Hasan Basri Bey ve arkadaş
larının düğünlerde men'i israf at hakkında
teklifi kanunisi. (2/23)
383:392
2. — Ereğli kömür madenli maaşat ve masarifatı için tahsisatı munzamına İtasına dair
kanun lâyihasiyle, Keçiborlu Kükürt Fabri
kası maaşat ve masarifatı için tahsisatı mun
zamına itasına dair kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye encümeni mazbatası.
393:396,400

CELSE

Acıtma Saati ; 1,30 BafleanKMd
REİS : lUnol Reis Vkfldi VdtV Efcrrfî H a m « k r i
KATİP ; Haydar Bey (KÜtahjtt)

REİS — Ettendim, celseyi açryomz. Zaptı sabık
(Zaptı safoık hufflâsası ofcuodu.)

hulâsası okunacak.

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI
Bİrinüi Oefee
İkinci Rttfe Vekili Hasan Fehmi Beyefencfmün tah
tı liyassfclerittde zevali saat bir buçuıMba indlkat etti.

Zaptı saibft 'hulâsası (kıraat ve aıynen (kabul olundu.
BüHçenıin <bir a o evvel dktmaü ipin «flosenryöte halel gel
mediği takdirde Muvazene! Umumiye Encümeni âza-
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tarmm bir müddet 'İçlin lîçKftnaı ı*raum$den muaf ttttul'
madan tensip edildi. Haneleri tahrip olunan viBayafa
müstalhbısa ahalisine verilen hanelerle (faik* rüsumu
(tediye «ditmemiş Kuz rüsumu ve vilâyaiı rrtüstahlasa
ahalîsSne verîten tokunduk oebaHm aift, merakini
bahriyeden atatacak rüsumu isâıhSyenSn «saySdS hak
kımda Heyeti VekSteden mevrutfevaıyfciifcanuîrtiye K *
vadin ve Muvazene! Maliye EiKrtlrrıerıîerine, Şehilt aabltan allteterin* mafevk rtUbe 'ttoertrideln raaa$ tahs&Sne dair lâyihal kanuniye M>üdatfaaü MJÖJye Ve Muvaıaarıei Maliye Endimetılerîree havale ve Erzurum
Mebusu NufsUet Efendirim maabataü totihabiyesi kıraat
-Ve mumaileyhin mebulstfuğu kabul olundu. KanabJisar
Mebusu Mustafa Beyle rufekasınm Konya. Mebustarından Çelebi Efendi Öle Kâzım Beylerin buraya da
vetleri haftkmd&ki flafcrM kabul Ve yekti buçuk sene
kürek cezasına mahkûm Kam AMojfoz Osmanın bakiyeİ müddeti cezaüyeisirti alffoîunkfeı. Kanunu cezanm
fflavadı mattsırtsasını muaddl S*vaS Mebusu TaM Efendidin teklÜMn reddine dair Adliye Cndiîmerit maabattası ve suf&tâmal men ve isuüaümal £fe 'Iddühar edffimSş olan aervdtfcrtn istirdadı ttafckırida Trabzon Me
busu Ali Şükrü Beyin itekSfMim Köküme dsdir KavariM Maliye Encümeni mazbatası fctraat ve kabul olu
narak "teklifler TdddeddJdİ, Hİdemaltı vataniye iterttoin1den maaş alanlara zaJmaâtıTı fevkalade JtaBı hakkında
Yozgat Mebusu Süleyman Sırn Bay tarafından veriten •tattcrür Matfiye VeMi Beyefendinin İzahatı Üzerine
saMtoi tarafından nstiiKtatt cffuridu. Enoikrueriter îritöhabma <ta!rr maızfeartaiar (kıraat olundu. Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin İktisat Encümeni ütKKzfeatta muharrirKgİndea »îfaSı kabul olunmadı. Hacı Bektaşiveli türbedarhğmoan mevrut tebrik telgrafı ıkıraalt olu
narak teneffüs lîçfa celseye ritraydt verildi.

Efendinin istizah tafcri 'kabul editerök Erkânı Harıbiyci Umumiye Riyasetinle, Deıtsüm Mebusu Hayri
'Beyte rufekaçnun Dertsin ahvaline daltr olan istteah
ftaikriıteri bülkabul Dabilîye ve MaByıe Veltâletterin»
ve zîndt eşyasmm meni duhuKi iraSdcmda Hasan Peorti Beykı tekMfi ^Üküisalt ve 'MuvaZeoei Ma%« fEnıoümenlerine tfavale oftmldu. 'BsUdİşdhirVfeSri moorutıiiDe
MitâJıalümer ıtarafmkJan ^-örider^ilen bedayaıyı tevai Sfin
âzayi Ik'tramldan üç zattın feamı Divanı Riyasetçe *en>isip kılındığı tdtMŞ ohırtda 'Adana Vifâyetii «eştÜâitina ait oîan kamun Kaneöi Mtbıisu V«Wbli iBeyin tekH£i veohJte Dtafnfiye Encümenkıe havale dhınıdu. Pos
tta ve T«l@ra!f Muamelâlünmftanzümtihakkımfafci Oa«h'iffiye Mazbatası Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin »eklifi ile 'tdvhSden teöcik olureroafe üzere 'Poöta ve Telgraf
Endihmnime, Sicilli Nüfus Kanununun bazı mevatfdım
ıMuaı*til Ujyaıai Kanunîye Muvazeneî Malîyle Encü
menine veriSdi. Bilalhaııa,'tfügünferaıfatKMntmem haScTcmda Kam» Mebusu Basrl ve Trabaon Mebusu HÜsrev Beylerin teklifi kanumsirim müzakenesine sefîterek mustaoeljyöt kararı kabul ottumıp birinci makide,
kanunun müdafaasını 'deruHde tiden Kaneöi (Mebusu
Vehbi Beyle fama» Süptoi tBeym iteköftert veçMİe taIditen (kabul olundu,ffiotncimadde hakkmda <daM müaakera cereyan ederek Meofisde e&feeriyet lcadntaıdı£ınfUain içSimam ayni ruzmalma Sle pazartesi günü olaca
ğı torafı R'iya»eWen bMüebÜğ saat dörtte celseye t ü a yet verüdf.

İdrtci Oetee

<VEHBt BEY (Kaıresi) — ^iflincS maddenmı inükJafaasmı deruhde eden) denilmiş, halbuki, berideniz,
M i r a maddenin kfegil, kanunun tamammm möıdaıfaaıstnı deruhde eurüş^im, o yolda tashih edilsin.
RJBÎS — Zaptı sabik huJâfeıasmı tadili veobJe ka
bul edenfer iütten et 'katersm. Zaptı eaMt 'hulâsası
«aisbÜh vechaekabıû oKındu.

fteiöri Reis Vekili Hatean Fehmi Beyefertosırtin tah^
ti rfyaisetlleıtade zevatı Saat 2,401da înSkat etti. Yoz
gat Mebusu Feyyaz Ali Beyin Yozgat ahvaline dalir
ve Can*: Mebusu Şükrü Beyin sansür balkkındalkü sual
tafflcriıS DaStöİye Vekâletime, Ayıntabm vazSyetS aske
riyesi hakkında Aytntap 'Mebusu Abdurrafeman Lâtoî

(Refö San?
Fehmi

Kâtip
Mebmet Şükrü
Kâtip
Haydar

REtS — Zaptı sabik hulâBatsı hakkında nKiîtalaa
beyan edecek var mı? ^Hayır »adaları.)

3. — LAYİHALAR
7. — Devairi resmiye ile ftkarayî ahali İhtiyacım
İçin ormanlardan katedUecek mahrukatın ve ciheti as
keriyeye lüzumu oton telgraf ve telefon direklerinin
büâ müzayede kasına dok kanun lâyihayı.

REHS — Evnakı varideye geçiyoruz. Devairî res
miye âe Horayı ahaTı jUtiyacaitı için ormanlardan kat*
edrleodk rnahrukatm ve cüheti askeriyeye lüzumu olan
telgraf ve telefon direklertuin büâ müzayede ftasuıa

— 373 —

t : 98

15 . 11 . 1336

dair Heyeti Vefetteden mevrut (fâyihai kanuniye var.
Kavaıtioî Maliye Encümenine havale ediyoruz.
2. — Talimgahtan neşet eden Efendilere teçhi
zat ve 'levazımı iksaiyelerini temin için yüz eSişer li
ra itast hakkında kanun lâyihası.
REİS — TafenlgSih&m neşet «itten yüz M efendiye,
toçtifcalt ve levaıztmı İksaıiyderM tetnin içia yüfe eillllşer tim jbast hak&mda. Heyeti VeKfeden mevrut fâyi-

C : 1

haifcanunifyevar. Kalvanlin ve Muvazeneı Maliye EndüTmerilerine havale dalyanız,
3. — Zonguldak ve Ereğli'de kömür tazfannm ame
le menfaatine jüruhtu hakkmda kanun lâyihan.
REİSİ — Zonguldak ve Ereplcfefci kömür tozları
nın amele menfaatine ıfiünAlta faakkmöa Heyetti VeIkÜedıen mevrut Hyfraii kanuniye, aıyuı «ncumenlleıre.

5. —TEZKERELER
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle tatilleri
nin kaldırılması hakkmdaki teklifi kanunisi (2/120)
üserlne öğle tatillerinin kaldırıldığına dair Heyeti Vekilece ittihaz edilen kararnamenin gönderildiği hak
kında Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti tezkeresi.
REİS' — Efendim, geçende öğle latiibrinin ifljgaBBia
dair bir tafeir varidi. Zannedersem Heyeti Vekifeye ha
vale olunmuştu. Ona dair Heyeti Verilenin tezkeresi
vardır, öğle ta&MerinSn ıflfeası hakkımda Heyeti Veklteden mevrut tezkere okunacak.
B. M. M. Rdyaısett CetitesSne
Zabıt taifemi ifadesiyle varit oliun \ Teşrinisani
1336 tarih ve 496/117Î2 numaralı tezkere cevabıdır :
Deva'irde -öğle ta*îWlnıîn iUgası hakkında Heyeti VekTOnin 2 . X . 1336 taıtîbi'ndefcitfotfenamdaittihaz ve
Wftûmum velkâtotere ttebKğ oîur/anfcaıraMıameninsu
reti musaddakaJsı beraıyi oıafûmalt rapten irsal 'kdınımş•tır.
T. B. M. M. Re«fl
Mustafa Kemal
Deva'irde ögfe taltffllMmıta îtga8w>a dair Klüftahya
Mebusu Cemi Bey taraıfımdaın verilen takrir üzerine
Lâyiha Encîtaemnce tfetıeüm ve Heyetti Uimurriiıye Karariyfe 'Büyük Milifelt Meclisi Riyasslfinîn 1 TeşrirftaanS 133>6 tartüı ve 496/,lH72 numaralı «eBkeresiyle tev
di olunan mazbata, sureti musaidtfaika&ı Heyeti Vekilenhı 2 , XI . 1336 tarihindeki rçtimaında ledelmütatöaa bilûmum memuriniro. işarı ahire kaldar safcaMeyfa vasaiti •saalt on buçaitoHa vazifeler? basma gelerek
öğleden sonra saat dötlt buçuğa kadar miftemadfven ve yemek taMi olrrıatksazm' çalışmaları ve key
fiyetin bilûmum vekâletlere ve matbuaJt ve M2hAxuıalt
miidîriyati urmarffyesfme tebliği takarrür etmiştir.
B. M. Mecfffeİ ReM
Seriye V.
Mustafa Kemal
Fehmi
M. M. V.
Ad. V. Namına
Tevzi
Ahmet Mtmtar
Da. V. Harana
Ha. V. VekM
Dr. Adnan
Ahmet Muhtar

Mf. V.
Na. V. Namınla
•EsSdşehir'de
Mahmut Celâl
Erkânı H. U. RB.
Mal V,
İsmet
Ferit
îk. V. Vekili
ffiNhMj* V. .
Mahmut Celâl
Dr. Akman
2. — Pozantı'da bir istiklâl mahkemesi teşkili hak
kında Dahiliye Vekâleti tezkeresi.
RiEtS — FozarftıMa bir 'feföfclâl mahkemesi teşfciti
halklkırida DabJtiye VelkâJelSnin tezkeresi var, onu oku
yacağız:
B. M. M. Riyasetti Cetilesflne
Teçhizatiyle firar öden etfrait üte casusluk gîbti Mya>
rsffii vataniyede tahınan eşhasın icrayi muhakemeleri
için Pözaritı'lda bîr Mfcfâl mahkemesinin vücuduna
tüTum ıgörildügü Adana Vilâyetinden fişar laliömakfta*
dır, Mezfltûr mıntafca İçinde bir «tatlSl maHkemesı
*e$lküli menuttiu reyi sajmfflerildifr.
'Dahfliîye Vekâletti VelcİB
Dr. Adnan
CEM tL BEY (KHitıalhya) — Pek muvafık.
RBfS — Bunun tmMhabı oe güin yapılacak ilse kararlıaşttınfeın.
NM'tZ 'BEY (Canİk) — VetkÜ İntihapları var,
orifar'iıte beratoer yapıfciTi.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Riuznaim»da istiklâl mahkemesi âaasmm doKİe iblâğı halkkıltıda
müzakere edilecek madde var, o mtasdde 'ile bîrleştSriterek mülz^k-eresM 'teMÖf ederitmj
PEYZt EFENDİ ı(Maaa»ya) — BMe#rilmesi muv&fiktK.
REfiS — Efertdim, o halde "feSsini birlesietreftn
(Mtıvafiktıır sadafen.)
MUSTAFA BEY (Tokait) — DtyaTibeKk ıJfm de
vaırdır etendim.
REİS — Geçenferde öyte bîr şey vardı.
PEYZÎ EFENDİ (MafeKya) — lBuriknn her üçü
de 'birfeşBİn, bir günde bir ndtüce veıfibitt.

— 374 —

t :98

1 5 . İl <13»

C : 1

1 — ÂZA VI KflRAM MUAMELATI
îacetk cihetlerde istihdam oturtmak üzere mamur edil
diği ve Kılff AH Bey İte Albdunrataan Lalım ve
Hafiz Şahin BferidfterM burada buktnduMam ve Sa
ğıp Beyin ide Runüsalte kaymakamlığını mebusluğa
• REİS — Aynttap MdbuSlîarmdan Ragap Beyin faay*ercio ettiği ımttaBarrrfhğm 14 Teşrinievvel 1396 ta
matcaımbg] mebusluğa Rterdh «MtigÜne dair DaMIyB
rihti şifre *e%rafnalr*Bxnde bBdirflmefcte arzu Jdeyfîvet
VekâıMti tazflcOTesi var r
ofunur eferidim.
B. M. M. Râ^aKÖtÜ Oedîtesine
7 Teşrinisani 133Ö
Ifâecdisi âlîleri âzasından Ayıritap Mebusu Yasin
Dahfflrye Vekâleti Vefcffi
Efendinin Adana Cephesi Kumandaafeğınöa tensip ed!On Adnan
i. — Aytntap Mebusu Ragtp Beyin kaymakamhğı
mebusluğa tercih ettiğine dair Dahlilye Vekâleti tez
keresi.

5. — TEZKERELER ıfljevam)
3. — Hiyaneti vataniyeden mevkuf bulunan Erga
ni Müftüsü Salih Efendi hakkındaki evrakm gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi.-

Elbtitan'm Atmatu kafiyesinden Memooght Yusuf hak
kındaki evrakm gönderildiğine datr Adliye Vekâleti
tezkeresi.

•REİS — Hıyaneti valtariiye ite mevkuf Engani Müf
tüsü SaUh Efendi hattında Adliye VeftâlelSudea mev
rut evrak var. Adâye Encümene nalvate ediyoruz.
4. — Hiyaneti vataniyeden 3 sene küreğe mahkûm

REİS — Hr/aueti vatasntye ite mafcfcûm EHbfctan'lı
Mesmooğftı Yusuf hattında Afcffiye Vekâtetîrtden nwv
rut evrak var. Onu da Adliye Encümenine havale
ediyoruz.

4. — TEKLİFLER
1. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırn Beyin, ağ
nam tadadı hakkında kanun te'kHfl (2/137)

REİS — Ağamı feudadı hakkında Yozgat Mebu
su Süleyman Strn Beyin fefetifı taıuraısS var, Lâyîfaa Encümenine havale -ediyoruz.

9. — MAZBATALAR
A — Siverek Mebusu Mustafa Lütfi Beyin, Bele
diyelerin mektebi iptidai kuşat etmeleri hakkmda tek
lifi kanunisi ve Maarif Encümeni mazbatası. (2/105)
REİS — Her tiaireü teetediyeıiim üç sınıflı birer
mdlctep liüfşadı mecburiyedir» 'dair Siverek Mebusu
Mustafa Lûtfi 'Beyin tekîiifirıinî 'Program encümemhe
havatoine dair Maârif Brtcütaeoiırin mazbaltafsı var;
PnoBjram Encümeöine havate «diyoruz. Oradan gelldikten sonra müzakere olunur.
Z — Yabanabadı Demirctoğlu ömerin bakiyei
müddeti cezaiyesinm affı hakkındaki kararnamenin
gönderildiğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası.
RGÎS — fofeib'lkirden maUkûm Dentörcİoğdu
Ömer'in baMyel müddeti cezalyesimn alffı hakkında
Akfliye Encümeni mazbatası var, onu okuyacağız.
Adliye Encümeni Mazbatası
Gebren ikiz 'kaçırmak ve -izaldibîktir maddösîrtdeo
dolayı sureftt katiyede beş senetoürekcezalına mahkûm

Yaibanâbad'm Ytklırtmtoağlıca karyesinden Demircioğlu Ömer'in bayaJtınca daii muhatara olacak derecede illet 9e tmâlûl olduğundan müddeti cezaiyesinm
affı halkterıdafld 28 TeşrMevvel 1336 tarih ve 309 numaraffı Heyetli Vekile 'kararı ve teferruattı tetkik ve
mütalaa olundu. Karan mezkûr musip görüknelcle
merkum Ömer'in müddeti bakiyei çezasyesîmn affı
tensip kıimarak Heyeti Umumiyeye arzolunur.
Reis Na. M. M.
Naifiz
SÜıK
Mustafa. Sabiti

Sinop
Mehmet Şevket
tçel
Naim
IDeofeH
Yusuf

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt) — Affı muvaftkitır efendim.
R'BİS — Müsaade buyurunuz, söz feteyenferi ya
zalım.
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ABDÜLKADtR KEMALİ ©EV <Kas1aı»onu) —
Refis Beyefendi, müsaade buyurursanız bir sual soracağttn. MâMiyeltönden bahsedilen bu adamm raporu
SMtiye EncüHnenkuce «etttcîk eddftrJs mi efend&n? Ra
por çiftle etîbba tarafından verHSr.
MUSTAFA SABRt EFENDt (Sürt) — Rapor Öy
ledir.
REfiS — Efendini, Adliye Encümeni mazbata muharrM burada yok mu? Beyefendi bir şey sual bu»
yuruyorkr.
NAFİZ BEY (Catnlc) — Raporu yok, esasen He
yeti Vekile tekfîf ediyor efendim.
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FEYZİ EFENDİ {Devamla) — Evet doğrudur. O
da bir hikmet üzerine yapftroşür. Heyetti Vükela pek
güael <d%ünmüşYüır. Efenldüerl evet af zekâttır. Elbet
te 'Heyeti Vükelâ onu tetkik etti, bir esbap «üzerine
yaptı. Sonra malûl olduğu halde, bîr çok zamanlan
hapishanede geçirdflderi hadde. tnâTÛKyetî itfcariyte
affim itstÜıham eden bir adanı, şu 'Büyük Millet MecHSİ şerefine aıffedlbnefidir.
KAFlZ BEY (CanSk) — Enoümen naımna söyle
yeceğim. Efendim, bu %M affı hususiler, raiicnim
üzerinde veya mahkûm üzerinde İcabSE tedavi olma
yan veya hapishanedeki rufekaısam sfraıydt edebitecde
olan haStahMarİa mâîûl olduğu tahalHkuk etÜkHen son
ra usulen affedilir. Bu meselede tee (Köyle bîr doktor
raporu mevcut değSldir, ötlfcba tatporu ydkftur. Hatta
maflta'MÜKten buraya bu surette h%r etıbba «raporu veyaıhut talep vukuuna dair evraSc da yoktur.

ABDÜLKAOİR KEMAUÎ BBY (Kastamonu) —
Bundan datıa evvel bir af meselesi mevzubahis onırken dmâştim ki, bte de on senedenbeı<t en ziyade suffifetîmâto uğrayan atftır. BurJarm Hüsnü tesir* değil; mi
tesiri daima memMs*tö sönülüyor. Affa mazhar ofması lâzımgefcın îüsan eğer nakSkaDen böyle kalbfli te
YalMz Heyeti VekSenin MecîM Aliye bir tetzkeredavi ofrnayacak surette (harita ise Mütabt Zaruridir. Fasü. bir kararı vaıtfır, Affediİtned'tgi ve «ahfiye olunmaf
•kart bayie taıstigeîetti affetmekte doğru bir şey yapıl
dığı takdirde hayatını tehülceye itka edecek hür hasmış, ofaıaz. Irzına, Heeavtte edilen ıkıeJamıı, babasnı
talJıMa malûldür, deniyor. O haatalığın ne olduğunu
öldüren ve aknca&mı (katleden fasanftan affederek, Hübitnûyoruz. Biz bu tezlkere üzerine böyle b'fc karar ver
'Hiimet afeyhîne hakiari ve salmirii jhfffif ruhları saç
dik. Heyeti Umutniyeye arz ediyoruz, Maama£3ı biz
makta hiç t*r mâna görmüyorum. Gayet yanlış hare
de Heyeti Vekleden Adliye Encümeni narama sualini
ket edüyoruz. Heyeti Vekile de yarfkş hareket ediyor. ' kabul ediyoruz. Bu mesetenm esast nedir ve neden do
Hateİkalten şaıyani alf bSr vaziiyetSJe ise bÜtitafoS maaurdar- layıdır?
lar. Faika* Mir tan hicrîm izafe «den bir adam hapfoREİS — Efendin, ştadi Aldüye Encümeninin af
haneye gittin ve biEahara da atffediMsîn, bu, doğru de
fına dafr maabstta&ı vardır. Bazı rtifeka .Jöraz ediyor
ğildir. Hapishanede, *öyleîeıt gebensfeı, çftirtttsfün. bunu
lar. Bu; baszı kjmtseter hakkmda cafiz değflkKr deniyor.
herkes arzu eder -ve bunu ber memleket ahalîsi de bftİKTfSAT VEKlALETÎ VEKtLÎ MAHMUT CE
«abi arzu eder. Onun •İ^a alE&n şiddetle alayfoîüdeyfeh
LÂL
BEY ^Saruhan) — HükÖrtt* namma söyleyece
REİS — Buyurun Tahsin Bey.
ğim. Filvaki bu mevzuulbahis olan meselenm bendenizce Heyeti Vekleden tsuaü t&Jmgeftr. Bu suaJm
TAHSİN BEY (Aydın) — Efendin, eğer verem
doğrudan doğruya bendenize aidiyeti yoktar. Fafcaft
g)W, firen^i tfibî diğer rnafabustara da sfrayeKi mefcuz
Heyettii VeMleye aft olması cîhetlyle bîr kaç söz Soyteilse, bu gibi haısMikSa milût İse, ıdiğerterioi «ebükettea
yeb'üimkn.
Bu, doğrudan doğruya Adlîye Vekaletinin
kurtasmak 8^n onu aMetoefc ırarurftfe Fakat bir
ıtaMkikalttna
mlitefteniden, gayrİkabilİ tedavi bir JHetle
aldam tosta krifo mâHûî U ş diyerek onun müddeti
matûl
olduğu
büdiramesî feerine aHusuT AldÜye Encezaiyesirai affetmek doğru oftnaz. Bir kere b'Ueri faal
dümerü mafibata muharriri beyta buyurduğum.
le edilen o betbahtan hayatını düşüneüm. Hta tdmr af
fediyoruz?. Binaenaleyh sari haStaflk oürnayanfar, mah
SÜLEYMAN SIRiRI iBEY — Meretidir?
pushanede ölseter de, AbdüBcadir Ketaaffi Bey Mra>
' t O t S A T VEKALETİ VEKİLt MAHMUT CE
derfetizSn soyted&leri gibi gebörBeTer bite affı taraftarı
LÂL BEY CDevamîa) — VeçHne aütetosul buraya sevdeğilim. Affeltmemek lazanseBr. Bu alf nedir?
kedilmr#r. Bu şimdiye kadarteatiKülenyapâmakta olan
PEY2İ EFEM*! (Malatya) — EfenÜMer, Cenabı'bir usulden İbantiter. Eğer Heytitâ GeKtenfe bu ada
hak affı elbet bir hikmet üzerine yapmişjtır. Onun üçün
mın gayrtgabffi tedaVr bir 'Metle ınâTûl oîmadığma. zâ(Vel -fcâa&nmöl gatytaa vc9 affino «ananas) fauyuırmuştlur. 'hip <ise ve Adliye Vekâdetinin talhteikalUna ıriüflteriFden
BES&M ATALAY BEY (Kütahya) — Caza da
huzuru âlinize -seytohınaaı bu kararda şüphe buyurubir htoıet lüzerine yapıftmstır,
Üuyorsa 'tahkjkataıı tamik edeöür ve hakkınodır. Ben
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de şu vesile îte aırz edeceğim ki, şu teamüle mttetertit
oEan şu işi böylece bertaraf öfltffltfen sonra, şahsım
namrna atız edeceğim İki, af, memteketimiede suitesir
yapmakltan hâKi kakmaktadır. Yalnız böyle âdi cü
rümlerim affı hakkında Mecfflsi AfaŞzSn imsak etme
si doğru değildir. Faika! siyasi cürümlerde affı su
reti kaltiyedö kadiriniz, Çürikti siyasi cürtim doğrudan
doğruya fertle» değH, mörntelkatin Heyeti Umumiyesinedir.
DURSUN BEY "(Çorum) — ©fflâtkis oHmaİıdw.
İKTİSAT VEKALETİ VEK.İLÎ MAHMUT CE
LÂL 'HEY (Devamla) — Ve esbafeı raudbeslmi arz ve
izah edebHirftn. Efendiler, haltta fatanbUftın işgall'inden
ve Meclisin 'burada toplartmasmdae «naktendı atsili olan
fetikiâl dâvası için bidayetoenberi cereyan ekten ahval
l e huzurunuzda Jspait edebinim (ki, bir yerde isyan
eden adamların, ırtütıilrnlerm, kaiCffiterin, memkikefin
mukaddesatına tecavüz eden canilerin affedilmesi,
diğer yeMe isyanın yenikten tevessülünle sebep olmuştur.
Beridensin asra eftıHekfeıtıediğîTO«neşete budur. ^Braro
sesletti.) Bu âdi cürüm meselestöne »dince; Heyeti Ve
kile teMf edliyor, istartseinfe mâmflc ederseniz, «terseriiz 'affedersiniz, 'isterseniz etmezsiniz. 'Bu, reyinize va
bestedir,
SOYSALL1 İSMAİL SUPHİ BEY {Burdur) —
•Efendim, bunda Heyeti Vekiteye ademî İtimat veya
hut îş4İbah gibi şeyler njevziuubaKis değüMir. Şimdiye
tadar, gerek devri istibdatta, gerek devri meşrutltyeitlte,
cari olan usu* şudur * Böyle hap&anede mâîûl olan
bîr •afdam haltUaoda tafakikait yapılır, tabip raporu rap
tedilir,' Adliye <nezaretü umuru cezaiye müdüriyetine
geMr, orası -raporu 'tetkik eder. Muvafft: görürse affı,
nezardbm tezkeresiyle iraktei tseniyaye arz «der. Heyeti
Vükelâ marifetiyle, Sradei senliye çıkar. Afft hususi
bu surette otur. Teamül, usul budur. Şimdi iradei seniye ÖSihsalîi kabil olmadığından bunun madamına
kaim olan Meclisi Âlinize gelir. Fakat tabip raporu
olmadan Wç ktase hakkında bir Muttum verilemez.
Adliye Vekaleti tahkikat yaprmr, ne nevi ftahktfkattrr,
AdBye Vekâ'ldtae ne suretle kanaat gefcniş? Bilmiyo
ruz. Tabiî bunu bfeıe bildirmekttâztmgetir.Binaenaleyh
bendenizin f&rîmce Adliye Vekâletine 'iade ederiz.
Raporunu falanını bize gönderir. Ondan sonra karar
veririz. (Müzakere 'kâfi, mesele tSavazzuh ett'i saya
ları.)
ABDÜLKADÎR KEMALİ 'BBY (Kastamonu) —
Bİr noktayı tatshih îeîn geldim, ıBednenfc; Adliye VekâhJtMn suMstlmafirii İma eder seklide göz söyleme
dim. «Bendenizin ısdyleyeteeMerim* IsmaS Suphi 'Bey
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karda^tmız söyledikleri için kabulle geçmek istiyorum.
Mdkısadım yanlış antasdmasm. Yalbanabaıflta Bidayet
mahkemelinde birfcâltfblndevletiyle böyle bir şey ola
bilir ve haikİkaKe o adam malûl olmadığı halde, Hevtfij Ve&îteden ve Meclîsi Alîden geçerek brr af •feKBıni »ditebilir. Bu yanlışlığın varit olduğu, usul ve tea
mül hilâfında, evrak meyanmda raporun bufunmamaısiyle sabittir. Bertdenifo; affın suretifcatıiyedeolma
masını yani gerek mesaili siyasiyede, gerekse mesaİE
'"Hîvede olmamasını istiyorum. Yalnız bir noktada ayntıyonım; mutlaka gebertsin tarzında söylediğim söz
hfcsiya>tltan imüteveBkltİ. Histfyaîtîn galatyamından Üeri
geliyordu. Mesele fcatei bMr mesele^ idi. Hafbukü
•mama^flci mütemeddme de pekâlâ biliyorum ki bu gibi
adamvlaır, bu gibi 'insanlar tedavi ediBr ve cezadan
maksat tedalîvdir. Onun devri tamamiyle geçmu^tir.
Bunu yapmak bfeîm 'için fcabil değildir. Çünkü her
hususta olduğu gibi, teraScküyaıta cihandan bu mese'fede de lüzumu olduğu kadar nasibeder degîtez. Onun
ifia affedilmemeli. Muhttacı tedavi 'ise tedaVİ edUneîîdir. TedatvM kalbîl değilse orada gebermelıL bikri
i^are edilen kızın muhitine bu adam gonderrftnerneHdir (Kâfi sadalan.)
MHHMET HULUSİ EFENDİ (Yozgat) — Rete
Bey, söz fetryörum.
REİS — Efendim, rica ederim, mesele tavazzuh
etti.
MUSTAFA BEY <Tdkat) — Hoca efendi de söyle
sin.
MEHMET HULUSİ EFENDt {Yozgat) — Efen<Üm, bendenfeıos de İhsanlann yapmuş olduğu oürtimferin en mühimimi zikretmekten 'Mnkâf ettiğim bu
rnesededir, yanî bu fiildir. Bkıaenaiteyh bunu âdi bîr
cuYum telâkk-i «ttnieyere'k, 'Meclisi Alinin bunda 'İm
sak •etmasirti ben de muVafdc görtuyorum. Yani diye
bilirim ki insanferm İrtüikâp ettiği cürümlerin kâffesi
bir fildir ve ıVtiBıada oııebnîdir. Mesela sirkat, bir 'ih
tiyaca binaendir.
îFEYZt EFENDİ (Malatya) — HâŞa değİMîr.
HULUSİ BFGNiyl ıCDevamla) — Rica ederim. Bu
izafai bikir, bu fitti şeni neye flriüstenrttir (Hayvaınryette «adası.) HayvanlılHtnr ve (İnsaniyeti 1l^elerr»ek!ten
başka nedir? Binaenaleyh bu cürüm, en seni' bir cü
rümdür. Bunun failini, bunun mürtefcJbJm affetmek
doğru değfldir.
İkincisi : Arîcaidaşlann birüsi burada (VdHcâzArtmel
gaıyze vel afine animıas) dedi. Aıîlah affediyor diyor.
Hâsa, haramı katide affı Aîflah emretmez, rrtürteklbm
haddi •şerhi icra olunur. Af, kendi balkında hanıma
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taallûk etmeyen tur meselededir. Binaenaleyh bu me
selenin tashifoini ılica ederim. (Müzakere kâfi seferi.)
REİS — Efendim, müzakere fcâfi «örtüldü. Sindi
Adliye Encümeninin mazbatasını kabul etmek var,
bu bir; Adİîye Eociîmertİnin mazbatasını redddtlnvefc
var, bu ikiî; Adliye Vdkfitetöne haıvate île orada tetkik
etmek var, üç.
Adliye Endümeninlm mazbatasını kabul ederitar
lütfen el kaldırsm. ((Kalbul, vdt sadalan.) Af reddotunmuştur.
S. — Yenişehir'in Akdere kafiyesinden Arifoğlu
Ahmet'in bakiye't müddeti cezatyesiıûn affı hakkında
ki kararnamenin gönderildiğine dair Büyük Millet
Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası!
REİS — Efendimi, aynı meseleden bir daha var,
Arifoghı AWmet% bafciyei Müddet «eaSyesfoSö affı
haldkrrtda Adliye 'BrtoUmeriiriHi mazbata)» var.
Adliye Encümeni Macabatet
On beş isen* Jdürefe cezasına mahkûmen mahpus
'bulunan Yenişehir'in Afcderıe tortyesünden Arifoğfa
Ahmet gayri 'kabüi tedaiyi bir lİHetle malûl olduğun
dan bakiyei müddeti cezaftyesi'nnı s&h dütaımuna dair
olan Heyeti Vekitıenin 28 Teşrinievvel 1336 tarihlî ka
rart ve evrakı mOteferrSası teükSk ve ırtütaka olundu.
Karan metakûr muvafik göruJtaliEs ve mevfcûm Ah
metlin baklıyeı Müddeti cezaflye&inrn affı Kenstfp kılın
mış olmakla Heyeti Umuırfryeye arz olunur efendim.
Kâtip
Reis Na. M. M,
SSınOp
Nafiz
Mehmet Şevket
DenMi
içel
Yusuf
Naim

mm
MuStafa Satorf
SÜLEYMAN SIRRI «EY (Yozgat) — Cünmü
nedir acaba:
(Raporu var mı? seSferf.)
MUSTAFA SAfeRt EFENDİ «Sffrt) — Mefluç,
raporu da merbut limfflj.
NAFİZ BEY <Caoıik) — Raporu yoksa bendenfe
İzah edeyim.
KATIP HAYDAR BEY (Kütahya) — Var efet*
dim raporu.
(Ragftrt
Yenüşebİr'in Akdere kafiyesinden Arifoğlu AhmetMe bitauayöoe felci etrafı sufüye mevcut olduğu
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görülmüş utmakta İ^bu (hasftaiukteuı şîfayap olamaya
cağı anifoşıftntş olmakla >$bu mttişterek raporumuz
<tanzlm -kduıtit,
30 Eylül 13316
Bilecik Hastanesi
Ser Tabibi '
Tabip
Muhlis
Okunamadı
(Ne meselesinden dolayı, curmü nedir? Sadalan.)
ABDÜLKAOÎR KEMALİ BEY (Kasftamoraı) —
Katildir.
NAFİZ BEY (CamTk) — efendim, Gramın öürtnü
'kaitilldir. On beş seneye mahkûm olmuş, esnayı mevtkufiydtinde telce müptelâ olmuş, oradan ftS doktor
rapor veriyor. ©u kabir tedavi degfld&-, affı üzımgeür diyor. Usulen Heyeti Veküeye Ediyor, Heyet Ve
kile ba karar buraya «evktedıyof. Adliye Encümeni de
muvafık gömmüştür. Af usulüne <muvafilktir.
'ABDÜLK'ADtfR KEMALİ IBEY (Kastamonu) —
Kaç sene yatmış
'FEYZİ EFENDİ (Malatya) — <BSr binayı yıkan
bir adamı affetmek, diğer birini daha öldürmesine mü
saade etmek ıddmekfâr.
VEHBİ ©EY ifKaresî) — Veİkâzîmmel gayz,.. den
bahseden kimdi; (Handeler,)
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Katlin, idamın
Önünü almak İçm kaltİHer daima tecaîye altmua butundurufmalıdıır.
(Ret sadaflan.)
REİS — Adliye Encümeninin mazfeatasiinı katIbul buyuruyor musunuz? <Kabul sadalan.) Kabul
olundu.
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — İkinci defa çık
sın, bir katil daha yapam. Mademfei affediliyor,
* — Müskirat resminin tezyidine âdr kanun ISyi*
kast ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası,
S. — Müskirat beyiye resminin tezyidi hakkında
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası.
REİS — Efendim, müskirat kanunu yapılmazdan
evvel' rriüskiralt resminin tezyidine da)ir iki tane % î h a
gelmiş taba men'i müskirat kanunu kalbul edüdigi
$çin... (Ret ret »adaları.) 'Bu bapta Muvazene» Maliye
Encümeni mazbatası var. (Ret sodaları.) RetidotundU
dega ıwi efendim,? (Ret «adaları.) 'Her İVM de reddolunmuştur efendim.
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7. — MUHTEÜF EVRAK
/. — Mecruhları ziyaretle hediye tevziine giden
mebuslardan mürekkep heyetten mevrut telgraf.
REtS — MtücahfldM mecrahîni ziyarete giden he
yetin telgrafı okunacak:
Büyük- Millet MecfeS Riyasetti Oehiesine
Dün Potalth İstasyonunda üç bira. daMHrtde bulun
durulan otuz yekM mecruh ve seksen ikM hasta ol
mak üzere yüz kîokuz (kişiden İbaret »gazi ve ftaBtatantız Mecfâsi Âli mmma ziyaret ve yegân yegân istif
sar hatırlarına müsareat ve Heyeti Celilenin selâmı
DdbHg ve HHâiahmer namma sigaralar tevzi etökü.
OumlesMi'in ahvafi sıhhiye ve kuvveti marovfyeterimn
şayanı memnuniyet olduğu müşahede otunkhı. Bu

muamelâtı nlüvazi^kâraneden mütehassfe olan gazi
imecruMarımöla hastalanma; hissiyatı mSnmeOdarane
ve teseklcüraıtı hususr/deririm Mec&i Aliye arzını biJmufcabete bteden rica ettoiş ve •nrecrumn Be haBtalanm*zm emri tedavisinde ve haSEaneJerin lûtözam ve neza
retini muhafaza hususlandda ırotlta kumandaniyte Ser
tabibin hitomet ve gayrötteri Seszavan takdir bir dereedde göriîteüş olduğunu arz ederiz. (Atah şifalar
versin sadalan.)
Yozgat
Kütahya
Feyyaz Âti
Cevdet
ıfemft
Hamdt

2. — AZAfYt KtRAM MUAMELÂTI (Dtuam)
2. — Adana Mebusu Zekâi Beyin, İstiklâl Mah
kemesi âzaltğmdan istifasını geri aldığına dair Eski
şehir İstiklâl Mahkemesinden mevrut telgraf.
REİS — Eskişehir IdtSklâl MaHkemesiınŞn *e%rafı
var, onu okuyacağım
BüVÜk MiBM MecM Riyaseti Celilösİne
Zekâi 'Beyin istifasının Meclisçe kabul öiiHrği riifeüca tarafından haber varittmekle Meclise aıvdet ölmek
üzenedir. Halbuki ahiren mumaileyh fistüfatten fera«alt ettlm^tlr ve keyfiyeti Baha <Beye ve âcizleri tarafın
dan da teferafîa zatı sâmlterme arz «Üterim. Şayet is
tifasının kabul edflmemesine İmkân kalmamış ise ye
niden intihabı muvafık odur kanaatratfajyız. Kamakân
mahkeme .îşSnıe devam edebilmek üzere telgraf^yen ce>
vaibı samilenne murttazıra eferudîm.
Eskişehir fatâklâl
Mahkemesi Âzasından
RasSh
ATIF BEY (Baıyttsit) — Olamaz efaod&n,
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Srfaltı
hâkimiyetin bîrisS de metanettir. "Metanett ahElkSyeye
malik olmayan bir adamın âzalıgı caiz değildir. Ma
dem ki istifa etmiştir, arttk kaJbul edilmez.
VEHBİ BEY (Karesi) — Süleyman Sırn Bey bira'derlmiz sözünü geri alsınlar. Çünkü burada ha
zır bulunmayan hlr arkadaşımız hakkında fazla te
cavüzde bulundular İMetaneti ahlakiye tabiri ağır
bir tabirdir. Halbuki arkadasmuzda metaneti ahlâki
ye mevcuttur.,
SÜLEYMAN SIRRI BBY ^Yozgat) — Bendeni
zin maksadım; istifa ediyor, sonra riücu ediyor, bu-

nu söylemektir. (Edebilir sadalan). Yoksa kendisini
tahkir değildir efendim.
HASAN BASRI 'BEY (Karesi) — Benim bu hu
sustaki tahkikatıma nazaran Eskişehir İstiklâl Mah
kemesi âzası arasında bir ahenksizlik husule geliyor.
O ahenksizlikten dolayı muhterem Zekâi Bey kardaşımız istifa ediyor, istifası arkadaşları tarafından boş
görülmediği için, brlâhara arkadaştan tarafından Ri
yaseti ceHleye, ipkasını İstirham, bir telgraf keşide
ediliyor ve Zekâi Beye karşı bundan sonra ahengin
tamamen muhafaza edileceğine dair...
BİR MBBÖŞ BEY — Ahenkten maksat nedir?
HASAN BASRİ BEY — Söz veriyorlar. Bu su
retle Zekâi Bey istifalarından muvakkaten sarfına
zar ediyor. Binaenaleyh bu istifa keyfiyeti bilâhara
yine arkadaşları tarafından vukubulan müracaat üze
rine istifadan feragat meselesi, her halde bir ahlâk sidik meselesi değildir. Binaenaleyh bunun tashihini
bendeniz rica ediyorum. Ayni zamanda Zekâi Bey
den de esbabı istifasının sarahaten anlaşılmak üze
re sorulmasını teklif ediyorum (Muvafıktır sadalan)
(Lüzumu yoktur sadalan).
MUSTAFA BEY (Tokat) — Bir kere kabul edil
di. Böyle şey olur mu? Meclisten çıkan bir şey bir
daha geri alınmaz.
REİS — 'Bu hususa dair söz söyleyenleri yazıyo
rum.
NAFİZ BEY (Canik) — Efendim, sıfatı hâkimi
yet, memuriyeti saireye makis değildir. Maiûmuâliniz, hâkim, haberi azli kendisine vasıl olduğu zaman,
vekâleten okun, sair suretle atanı, dâva rüyet ede-
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mez. Çünkü sıfatı Mkİmİyet, o (hâkime 'büyük salâ
hiyet bahsediyor. Ezcümle İstiklal mehakiminde, en
büyük ceza olan Mam salâhiyetini de hâkime bah
sediyor. Binaenaleyh arkadaşımız kendi imzasiyle
Meclise istifa ettiğini yazmış ve istifası da kabul
edilmiştir. Eğer haberi istifa sureti Tesmiyede kendi
sine iblâğ edilmiş ise, bugün vekâleten de, âzalıkta
devam edemez. Yalnız ikinci tbır ookta İkalır. Eğer
Zekâi 'Bey istifasından sarfınazar ettiğini yine kendi
İmzasiyle Meclise arz ederse, Meclis reyi İsari île
onu yine orada vekil olarak kabul edebilir. Kendi
imzasiyle 'buraya teklif olmadıkça, arkadaşları tara
fından vukubulan teklif nazarı îtîbara alınamaz.
MUSTAFA BBY <Tdkat) — (BM, bitti, Mecli
se bir daha arz edilemez.
YUSUF BEY (Denizli) — Meclisin kararı ka
tidir.
HASAN BAHRİ (BEY '(Karesi) — Bu suretle
mesele {halledilmiş olamaz. Niçin istifa etmiştir?
Meclisi âti bunun sebebini sormalı.
REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Eskişe
hir'de ÎStİMâl mahkemesi azalarından bazıları, arka
daşımız Zekâi Bey her ne kadar istifa etmiş ise de
istifasını geri aldı, mahkeme asası olarak kalsın di
yorlar. (Ret, ret sadalan). Rica ederim, müsaade bu
yurun. Bir rey daha var ki; kendisi telgrafla müra
caat ederse heyet düşünür.
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VEHBÎ BEY (Karesi) — ^Müsaade buyurun bir
kelime arz edeyüm. Efendim 'bunda düşünmek yok
tur. Bir kerre Heyet kalbui etmiş, âzalıktan sukut
etmiş, avdet etmek ihtimali yoktur. Ne reyi jşari ile
olur, ne başka şekilde olur, yeniden intihap edile
bilir. Başka şekil yoktur,
IREÎS — Şu halde yeniden intiıap olunması ka
bul edildi,
3. — Lâzistan Mebusu Dr, Abidin Beye mezu
niyet itası hakkında Divanı Riyaset kararı,
REİS — Efendim Lâzistan Mebusu Abidin Beye
bir ay mezuniyet itası hakkında Divanı Riyaset ka
ran van
'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celflesine
Ailevi mazeretim dolayısryle ıbir ay müddetle Eskişdhre müsaadelerini istirham eylerim, efendim.
'13 Teşrinisani 1336
Lâzistan Mebusu
Albidin
Dîvanı Riyaset Karan
Mumaileyhin bir ay mezuniyeti tasvip edildiğin
den Heyeti umumîyeye takdim olunur.
Reis Vekili
Hasam Fehmi
REİS — Abidin Beyin mezuniyetini kabul eden
ler el kaldırsın. Abidin Beyin mezuniyeti kabul editdî,

7. — MUHTELİF ] VRAKLAR (Devam)
2. — Kars'ın fethinden dolayı üçüncü kolordu
kumandanlığından mevrut tebrik telgrafı.
REİS — Kars'ın fethinden dolayı üçüncü kolor
du kumandanının telgrafı vardır.
Büyük Mîllet Meclisi Riyasetine
Şark ordumuzun harekâtı kabramanane icraslyle

tarihî hududumuzu istirdadı hasebiyle takdimi tebrikât ve temennii muvaffakıyat eylerim efendim.
,11 Teşrinisani 1336
Üçüncü Rotordu Kumandam
Satâhaddin
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Biz de kendisine
mukatbeleten teşekkür ederiz, Meclis namına yazıl
sın...^

5, — TEZKERELER (Devam)
5. — Bolu Mebusu Tundt Hilmi Beyin, neşriyat
mücrimiyeti hakkındaki teklifi kanunisinde bulunan,
bir tabirin tefsirine dair Matbuat ve istihbarat mildiriyeti umumiyesi tezkeresi.
REİS —. Neşriyat mücrimiyeti tabirinin tavzihi
hakkında Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesinin tezkeresi var.

Riyaseti Celüeye
Bolu Mebusu Tunalı Hİhni Beyin «Neşriyat tnucrîmiyetiu kanun lâyihası üzerine Millet Meclisi* İr
şat encümeni tarafından tanzim olunan mazbata mü
düriyeti aciziye tebliğ olundu. 'Mezkûr lâyiha Devlet
ve milletin istihlâsı batandaki neşriyata müteallik
«nabeca ahvalden» mesul olanların hıyaneti vata
niye İle ithamlarını derpiş ve İrşat encümeni ise böy-
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te şedft tedbire müracaattan akdem Vekiller heyetin
ce mütevassa neşriyata var kuvvetle ehemmiyet ve
rilmesini ve gevşekliğe devam edenler bulunursa bun
lara müteallik mesuliyet, mücrimtyet ve mahkûmiyet derecelerinin İstiklâl mahkemelerince takdir edi
leceği yolunda tebligatta bulunulmasını taıvsiye et
mektedir. Kazryyenin pek mühim olduğu tedalbiri
terhJbtyyei mültasavvereden müsteban oluyorsa da
asıl cürüm mazbatada tarif ve tâyin edaitniyerek
«neşriyata müteallik oabeca ahval* ibaresiyle pek
müphem bir surette tasvir ediliyor, Halbuki avakibi
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vahhneyi dal bir fittin evvel beevvel sureti vazıhada
tespiti derecatı mesuliyetin tâyini hususunda ehemmi
yeti fevkalâdeyi haiz bulunduğu cmetle «neşriyata
müteallik nabeca ahvalin» ne gibi şeyler idüğinin
tefsirini İrşat encümeninden sual ve tavzih keyfiye
tine delalet buyurmaları müsterhamdir efendim.
Müdİrİ Umumi
Galip Kemali
ıflrşat encümenine sadaları).
RJEdS — İrşat encümenine havale edildi,

«. — TAKRİRLER
1. — Bolu Mebusu Yusuf İzzet Posanın, Şark
cephesinde ikraz edilen muvaffakiyetten dolayı Şark
vilâyait ahalisine teşekkür edilmesine dair telgrafı.
(REİS — Vilâyatı şarkiye ahalisine Meclisçe ar
zı şükran olunmasına dair <Bolu Mebusu Yusuf İzzet
Paşanın takirirİ var
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine
Şark ordumuzun mütarekenin akdinden bugüne
değin hududumuzun vesaır menafii aliyemizin pek
şerefli bir surette muhafazası emrindeki muvaffakıyatında ordu kumandanının ve {heyet zabitanmm ve
mahalli Müdafaa! hukuk cemiyetlerinin pek büyük
ftîssei şerefleri olmakla beraber âcizlerine* bu şe
refin en flü derecesi, ımntakai mezkûrenin tarihi mil
limizde daina vatanperver, fedakar bir uzvu kıymet
tar olarak izharı mevcudiyet etmiş bulunan muhte
rem ahalisine ait bulunmuş olduğundan bilhassa şu
günlerde mezkûr ordunun ihraz eylediği parlak muzafferiyat dolayısiyle vatanmuzın birer cüzM lâyenfeki bulunan Şark vilâystımız ahalisine de Büyük
Millet Meclisince ara şükran edilmesini teklif eyle
rim.
,111 Teşrinisani 1336
İBolu Mebusu
Yusuf İzzet
»(Muvafık sadaları).,
VEHBİ (BEY (Karesi) — Efendim; evvelce yazı
lan cevaplarda ahali, kumandan tefrik edilmemişti. Bi
naenaleyh yine aynı tarzda İdarei lisan edilmelidir.
(Belediye heyetlerine, kumandanlarına ve sairesdne...
6u gibi şeyler doğru bir şey değMr. Hepsine birden
cevap yazasın,
TOKALI HİLMİ BEY <Boiu) — Sendeniz pek
âlâ tahattur ediyorum ki, yalnız ordu kelimesi talâffuz edilmiştir. Arkadaşlarıma hasbıhal tarikiyle, atıa-

liye de ayrıca tebrik telgrafı çekilsin demiştim. Paşa
Hazretlerine teşekkür ederim kî bu noksanı ikmal bu
yurdular.
REtS — Efendim Divanı Riyasetten Vehbi Be
yin beyanatı veçhile Meclis namına umumi... (Ha
yır, hayır sadaları).
PBVZİ EFENDİ ^Malatya) — Ne olacak? Bol
ca bîr teşekkür yazalım.
2. — Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşanın, kıyafeti
milliyettin tespitine dair tahriri.
KJEtS — Kıyafeti milliyettin tespiti hakkında Bo
lu (Mebusu Yusuf tzzet Paşanın bir takriri vardır,
okunacaktır:
f
Büyük Millet Meclisi Riyaseti CelÜesine
Bazı milletler vardır ki kıyafeti miüiyei hazırıyesiyle kıyafeti askeriye ve seferiyesi yekdiğerinin ay
nıdır. Osmanlıların kıyafeti kadimesi, Kafkasyalılar
ile Kazakların kıyafeti hazıralan bu bapta birer mi
saldirler. Bu kryafet birliğinin memleketimizde tek
rar ihyasını bir çok nıkatı nazardan kabil ve daha
doğrusu elzem görüyorum. Bazı anasırın kıyafeti hususiyesi, iklimlerin tehalüfü de nazarı dikkate alın
mak üzere, bu husus gelecek sene içinde ordumuzda
tatbik edilmek ve aftarirraz arasında da tamimine
teşebbüs edilmiş olmak üzere şimdiden. Müdafaa!
Milliye, Dahiliye ve İktisat vekâletleri murahhaslariyle ahali mümessillerinden mürekkep bir hususi ko
misyonca teemmül ve bir karan katiye raptım tek
lif eylerim.
111 Teşrinisani 1336
(Bolu Mebusu
Yusuf İzzet
'FEVTİ eFBNDt <IMalatya) — Çok fabrikaları
mız var da ... Fabrikamızda çıkan kumaşları top
layacağız da hep bir yapacağa. «Veyrün leküm!»
(Lâyia encümenine sadaları).
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RBtS - Bu Wr maddei kanuniye değil. Heyeti
Vekileye ıgöndereüm, Heyeti Vekile düşünsün. (Ret
sadaları) Kalbul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
medi.
YUSUF İZZET PAŞA ((Bolu) — Takririmi izah
açın süz İstiyorum...
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REtS — Geçti Pasa hazretleri,
VEHBİ BEY (Karesi) — Şurası izah edilsin tak
rir reddohındu; kifayeti milliyettin tespitini bu Meclis
reddetti demek dejiMr.
REİS — Evet yalnız takrir reddohıtfdu, 'Bir mad
de! kanuniye olursa yine olur...

8. — SUALLER, İSTİZAHLAR
1. — Erzurum Mebusu İsmail Beyle rüfekasmm,
Ermenistan sulh şeraiti hakkında Hariciye Vekâle
tinden istizah takriri.
RBtS — Efendim, Erzurum Mdbusu İsmail Bey
le rüfekası tarafımdan verilen istizah, takriri van
Riyaseti Celİteye
Büyük Millet Meclisi bütün mehamı umura vazfülyet olup vekiller, Meclis mukarreratının tenfizine
memur olduğuna nazaran harp ve sulh mesaili mühimmesinin Meclis mukarreratı ile cereyanı lüzumu
meydanda iken Heyeti Vekile, Ermenistana taarruz
ve Ermenistanla sulh mesailinde Meclisi sami mev
kiine tenzil etmiş olduğu gibi bugün şarkı âlem pulitikasmm merkezi cereyanı olan Moskova'ya yeni
den bir sefiri kebir izamı teşebbüşatı Meclisi âlinin
reyi alınmaksızım ve 'bundaki lüzum ve mecburi
yet Meclise İzah edilmeksizin yapılmakta bulunmuş
olduğundan Heyeti Veküeyİ, Meclisi âlinin teşekkü
lünü esasından mahveden 'bu hale ne gibi mülâhaza
tın seyketmekte olduğunun bugün müstaceliyetle Ha
riciye Vekâletinden İstizah olunmasını teklif eyle
riz.

Erzurum
İsmail
Canik
Hamdi
Siverek
AbdülganS
Bîtfis
Hüseyin Hüsnü

11 Teşrinisani 1336
Genç
AK Hydar
Tokat
Nazım
Kozan
Hüseyin Avm
Karamsarı Şarkî
Memduh

FERİT BEY (Maliye Vekili) — Efendim bu İs
tizahı biz Hükümet namına kabul ediyoruz, zama
nını tâyin buyurunuz,
MUSTAFA BEY (Tokat) — Lüzumu yok reddolundu.
FEıYZt EFENDİ (Malatya) —- Kabul ettikten
sonra neyi reddediyorsunuz?
(VEHBİ BEY «Karesi) — Reye vazedersiniz Re
is Bey, bu sual ini, İstizah mıdır?
REİS — Sual.
VEHBİ BEY <Karesİ) — Sual olduktan ve Hü
kümet kalbul ettikten sonra nasıl redtfolunur?
KATİP HAYDAR BEY — Efendim istizah tak
riridir, sual değildir...
REİS — Efendim şu takriri kalbul buyuranlar el
lerim kaldırsınlar... Kabul olunmuştur.
MUSTAFA BOY (Tokat) — Bİr kere de aksini
koy, kaıbul olunmamıştır.
REİS •— Aksini kabul edenler, yani reddedenler
ellerini kaldırsın.
Aksini bir dafca- koyuyorum, takriri kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul olundu...
SÜLEYMAN SIRRI BBY (Yozgat) — Mademki
kabul edildi, herhalde hafi bir celsede İstizahı lâzımgelir...
REilS — Efendim, ruznamei müzakerata geçiyo
ruz. Müsaade buyurun beyefendiler muhavere ettrriyeüm...
FERİT BEY (Maliye Vekili) — Efendim kabul
buyurursanız Perşembe ruznamesıne koyalım..,
REtS — Perşembe günü olmasını kabul ediyor
musunuz? Perşembe ruznamesine alınması kabul
olundu.

10L — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
I. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, düğünlerde israf atın men'ine dair tahririyle Karesi Mebusu
Haşan Basri Bey ve arkadaşlarının düğünlerde men'i
israf at hakkında teklifi kanunisi (2/23)

REİS — Efendim geçen -gün düğünlerde israfaün men'i hakkındaki fâyihai kanuniyenin müzakere
sine başlanmış ve birinci madde 'kabul olunmuş, ikin
ci maddede söz söylenmiş, müzakere 'kâfi görülmüş,
ona dair takrirler var. O takrirleri okuyacağız.
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FEYZİ EFENDÎ (Malatya) — En mühim mese
lelerde müzakere kâfidir diyip geçmek çok mahzuru
müeddi olur.
YUSUF ZIYA BEY (Bitlis) — Efendim madde
lerin tadiline dair bîr takririm var,
FBVZt EFÖNDİ (Malatya) — Gayet teenni rle
çıkaranın. Tacil ile yapıp üç gün sonra pişman ol
mayalım.
REİS — Feyzi Efendi! O gün kabul «dildi. Şim
di söylemekte htç mâna yok. Hem de müstaceliyet
kararîyie kabul edildi, bitti o mesele. O gün söy
lemeli idiniz..,
Efendim takrirler birer bîrer okunuyor lütfen
dinleyelim :
Biîyilk Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
ikinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif eyle
rim ;
Müftülerle beJedrye reisleri ve mecalisi belediye
ve kura ve mahallât heyeti Jhtiyarİyesi işbu kanun
ahkâmına mugayir olmamak üzere muhitlerinin ica
bına göre mahallî ve İdarî bazı talimatnameler tan
zimine mezun ve işbu kanunun Hükümet marifetiy
le tatbikini takibe mecburdurlar.
Canik Mebusu
Şükrü
KATİP — Karamsar Mebusu NebU Efendi mad
denin tayyını teklif ediyor.
Büyük Mîllet 'Meclisi Riyaseti Celilesine
fkinoi maddenin «işbu kanunun tatftbiki ahkâmı
rüesayi memurini mülkiyeye mevdudur» seklinde ta
dilini teklif eylerim.
l'l Teşrinisani 1336
izmit
Hamdi
Riyaseti Celileye
Mîhir naınıyte alınan meblâğ pek azimdir bunun
tahdidryle izdivacın teşviki zımnında zirdeki madde
nin ikinci olarak kabulünü teklif eyleriz.
MADDE 2. — Mibri muaccel olarak bin kuruş
tan fazla akça alanlar i$bu kanun mucibince teczi
ye olunurlar.
11 Teşrinisani 1336
Bitlis
Mardin
Yusuf Ziya
Necip
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY {Kastamonu) —
Zavallı kadınlar, biçare kadınlar...

C : 1

Riyaseti Celileye
MADDE 2. — Bir defaya mahsus olmak üzere
müftüler her karyeyi irşat ve vilâyatta valiler na
hiyede imidirler kavanİni saire ahkâmını mani olma
mak şartiyle takibe mecburdurlar.
İkinci maddenin bu şekilde tadflM temenni eyle
rim.
Malatya
Feyzi
REİS — Yeni baştan okunuyor. Birer birer reye
toyuyorum.
ABDÜLKADİR KEMAİLÎ BEY (Kastamonu) —
Bunlar hakkında söz söylenmeyecek mi?
Riyaseti Celileye
tkinoi maddenin berveçbiâti tadilini teklif eyle
rim.
Her kazanın müftü ve kadısı ile belediye reisleri
ve 'belediye meclisleri İşbu kanun ile ilâhin... şeklin
de tadilini teklif eylerim.
Yozgat
Hulusi
RBSS — Efendim maddenin tadiline ait ttakrirler tekrar okunacak.
(Canik Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okun
du.)
REttS — Şu takriri kabul buyuranlar lütfen el
kaldırsınlar. Kabul olunmadı.
(izmit Mebusu Hamdi Beyin tadH teklifi tekrar
okundu.)
REfcS — Bu takriri kabul edenler ellerini kaktır
sın. Kalbul edilmedi efendim.
(Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri tekrar
okundu.)
REİS — Bu takriri kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın. Kabul olunmadı.
(Yozgat Mebusu Mehmet Hulusi Efendinin tak
riri tekrar okundu.)
KBtS — Kabul edenler lüSfen ellerini kaldırsın.
Kalbul edilmedi.
(Malatya Mebusu Feyzi Efendinin takriri tekrar
jkundu.)

RÖtS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.
Kabul edilmedi.
ŞEVKİ BEY (İçel) — Memur, memurdur, halkın
işine karışmaz.
RBtS — Maddeyi okuyoruz, reye koyacağız.
MADDE 2, — Her kazanın müftüsü riyasetin
de belediye mecalisi heyetleri tfşbu kanun ile kavanini saire ahkâmına mugayir olmamak şartİyîe ma383 —
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halli ve tdarj talimatnameler tanzimine salâhiyettar
ve gerek işbu kanunun ve «erek ona müstenit tedabirin Hükümet marifetiyle taibikini takibe mecbur
dur,
FEYZt EFENDİ (Malatya) — Efendim usulü
müzakere üzerine bir şey söyleyeceğim, belediye reisi
on beş saatlik bir yerdeki köylüyü nerede bulacak?
Biz bunu köylü için yapacağız,
ŞEVKET BEY (Sinop) — Reis Bey bîr de tay
teklifi vardır, o reye konmadı.
FEYZt EFENDİ ^Malatya) — Otuz -saatlik bir
yerdeki köylüyü belediye reisi nerede bulacak efen
diler? Nahiye müöirleri karışmazsa belediye reisleri
gitsin de kırk saatlik yeri bulsun, biç bu kanun bi
zim oraya muvafık değildir.
Riyaseti CelUeye
İkinci maddenin tayyım teklif ederim.
H Teşrinisani 1336
Karafrisarı Sahip
Nebü
REİS — Kabul edenler etlerim kaldırsın. Reddohntdu.
Riyaseti Celileye
îkinci maddeyi; her livanın mecalisi umumiyesi işbu kanun ile kavanini saire ahkâmına mu
gayir •olmamak şartiyle mahalli ve idari talimatna
meler tanzimine ilâitîri...
Tarzında tadilini teklif ederim.
Canik
Nafit
<Çök muvafık sesleri).
REfflS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul
edilmiştir.
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Medisi umu
miler senede bir kene içtima eder. Bu, doğru değil
dir.
FEYZt EFENDİ <Malatya) — İkinci madde bit
ti, üçüncüye geçelim.
REİS' — Henüz ikinci maddeyi reye vazetme
dim. Tadil teklifini kalbur! ettiniz encümene gide
cek.
FEYZİ EFENDİ ^Malatya) — Tay teMfıni ka
bul ettik.
RBÎS — Hayır, hayır.
KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, maddenin
almış olduğu sekil:
MADDE 2. — Her livanın mecalisi umumİyesİ
işbu kanun ile kavanini saire ahkâmına mugayir ol
mamak şartiyle mahalli ve Mari talimatnameler tan
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zimine ve gerek ona müstenit tedafcirin Hükümet ma
rifetiyle tatbikini takibe mecburdur,
•(Muvafık sesleri).
SÜUBYfMtAIN SIRRI BEY ı(Yttzgat) — Malûmu
âliniz mecalisi umumiye müstakil livalarda bulunur,
Onun için meclisi idare kaydi konutsun,
FEYZt EFENDİ (Malatya) — Sırrı Beyin su
teklifi çok muvafıktır,
REİS — Şimdi maddeci reye koyuyorum.
FEYZİ EFENDİ (Malatya) '(Devamla) — Tashih
buyurunuz efendim. Bu memle'ketimizin en ağır ya
rası ve en mühim, büyük derdidir.
NAFİZ 'BEY (Canik) — Efendim takririm kabul
olunmadı ise izah edeceğim.
REtB — Kabul edildi. Efencbitt maddeyi şu ta
dil veçhile kabul edenler el kaldırsın. Tadil veçhile
kaibul olundu. Efendim üçüncü madde okunuyor
dinleyelim.
MADDE 3. — Hükümet düğünlere müteallik israfatı kanun dairesinde men'e ve müftülerle beledi
yelere bu (hususta müzaherete memurdur.
VEHBİ BEY (Karesi) — Bu maddenin Kizumu
yok efendim. Bendeniz dün, tdklüf sahibi o£maklığım
hasebiyle tayyım teklif etmiştim.
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Pek elzem bir
maddedir.
REtS — Kabul ediyor musunuz? Kabul edenler
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmadı. Tayyedildi.
FEYZİ EFBNDt (Malatya) — Bu en mühim bir
meseledir, nasıl maddeyi tayyediyorsunuz?
MADDE 4. — İşbu mevat hilâfında hareket eden
ler müftü ve belediye reis ve azalarının ittifak ve
ya ekseriyeti mutlaka ile takdirine göre mahalleri be
lediyesine elliden yüz liraya kadar cezayı nakdi ita
ve kanaat etmedikleri takdirde Sulh mahkemelerince
bilmuhakeme bir aydan altı aya kadar hapis ile mücazat olunurlar.
(O ne oldu sadalan).
AİBDÜLKADİİR KEMALİ BEY (Kastamonu) —
Müftülere hakkı (kaza mı veriliyor?
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Memleketimizin
en mühim yarası bu meseledir. Mahkemelerde, bizim
İstatistik defterlerinde mahpusların yüzde doksanı
kız kaçırmak meselesiyle mülhemdirler. Evet bu,
memleketimizde en ağır, en dahsetli meseledir. Beş
yüz lira alarak kızlarını satan adamlar pek çoktur.
Buna ceza da verilmezse bu işin Önü alınmaz. En ni
hayet parası olmayan adamlar kızları kaçırıyorlar.
Ve arada 'büyük münazaa ve mücadele oluyor. Kız
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kaçıran adamlar derhal öldürülüyor. Memlekette bir
hastalık vardır ki o da kız salmak hastalığıdır. Her
hal<(e babası kızını satmak ister. Bendeniz bir maddei kanuniye teklif ediyorum. Bilhassa kabulünü
rica ederim. Küfvolup (Onu şerait kabul etmiş şadaİan) o (haMe dinleyiniz. (Gürültüler). Dinleyiniz efendûn, Ayıptır teklif ediyorum, muvafık bulmazsanız
reddedersiniz ve sonra buraya teşrif eder, söylersiniz.
Gürültüye ne hacet var? Küfvolup, hemsin bulunan
oğlan ile kızın arasında (hüsnü imtizaç olur da, «Ka
lın» ve «Başlık» almak için kızın pederi izdivaca
mâni olursa, herhatükârda şehirlerde hâkim kariyelerde heyeti İhtiyariye huzuriyle akdi nikâh olmalıdır.
(Ret, ret sesleri). Memleketin yarasını, memleketin
hastalığını anlamazsın, ret dersin. Bu memleket (bu
şekilde yaşayamaz, ben söyleyeceğim. Hakkım var,
hem sîz dinleyeceksiniz. (Devam gayet doğrudur sa
daları). Bu kalın şehirlerde yoktur. Yalnız köylerde
pek çoktur. Efendiler! Bh (genç, en habayeğit kırk
yaşında evleniyor, kırk senelik hayatını, kuvvetini,
büyük bir (hazinesini mahvediyor. Şimdi bunu şahsi
yete döküyoruz. Mıtîftü efendi diyor ki, sizin sözü
nüz olmasın. Hoca efendi! Bu kanun «izin için, be
nim için yapılmıyor. Bu kanunu on beş yaşından kırk
yaşma kadar gençler için yapıyoruz. (Doğru, doğ
ru sadaları). Evet bir adam ktzmı veriyor. Şu suret
le ki; kırmızı lira beş yüz lira alıyor. (Beş yüz kırmızı
lira bugün iki bin <beş yüz lira. eder, veremiyorlar, ol
muyor. Bu yüzden pek mühim (dâvalar oluyor, ak
raba meyamnda dehşetli kavga oluyor. İşte Süleyman
Sim Beyefendi bilirler: Akça dağında (bulundular,
hu mesele doîayrsiyle dehşetli İritaJ oluyor. Herhalü
karda yasak edilmelidir. Baslık katiyen olmamalı
dır. On beş yirmi yaşında bir genç zevcesini almalı
(Pek doğru sadaları) Ve kendi İşini görmeli (Gürül
tüler, bravo sadaları).
VBHBt BEY (Karesi) — Rica ederim dinleyin.
O yolda tastım edeceğiz: (işbu mevat ve talimatna
meler hilâfında hareket edenler mahalli »belediyeleri
ne ait olmak üzere elliden yüz liraya kadar cezayı
nakdi ita veya bir aydan altı aya tadar hapis İle
mücazat olunurlar). O arayerdeki (Müftü, belediye
reis ve âzalarının -ittifak veya ekseriyeti mutlaka İle
takdirine göre) kelimeleri yoktur,
FEYZt EFENDİ (Malatya) — Bir de bendeniz
teklif ediyorum. Vehbî Bey rica ederim. Bu, huku
kî bir hayat mesetesMir.
VEHBİ BEY (Devamla) — tfştou mevat ve tali
matnameler hilâfına hareket edenler mahalli beledi
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yelerine ait olmak üzere düden yüz liraya kadar ce
zayı nakdi ita..,) olacaktır, (Alt tarafı yok sadaları).
BİR MEBUS BOY — (Bunu kim temin ediyor?
VEHBİ BEY (Karesi) — Sulh mahkemeleri efen
dim. Altındaki madde onun içindir. O da dördüncü
maddedir, altında yazılıdır, «tşou mevatftan mütevel
lit mesail bir hafta zarfında sulh mahkemelerinde
rüyet olunur. Mahkemenin bu hapta verdiği hüküm
ler katidir.» Beşinci madde «Bir hafta zarfında bu
gibi mesaili intaç etmeyen hâkimler, Kanunu ceza
nın yüz ikinci maddesi mucibince tecziye edilir.»
BESaM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim,
meşe histen ziyade İlim ile tetkik edilecek olursa, biz
de kız kaçırmak âdeti neden neşet ediyor? Malûmu
nuzdur ki; iptidai kavimlerde kadın ortanın malı
müşterekiydi. Cemiyetler yavaş, yavaş yükselmeğe
başladıkça, erkekler birer kadın, beşer kadın, her ne
ise, nikâhla (bir takım kadınları kendi dairelerine tah
sis «diyorlar, odalık alıyorlar, cariye alıyorlar, müstefreşe alıyorlardı. Daha iptidaî zamanlarda, arz et
tiğim gibi, milletin, cemiyetin müşterek malı olan
kadınlar sonra nikâhla eşhasm uhdesine, eşhasın eli
altına girmeğe başladı. Fakat nasıl giriyordu? Belki
kuvvetine güvenen, kızın birisini yakalayıp götürü
yordu. İşte şu suretle kız kaçırmak iptidai cemiyet
ler arasında taammütn etmişti. Anadoluyu tetkik
edenler, «bilhassa âşair içerisinde gezenler bilirler ki;
bendeniz bilhassa Horzumlular, Karakeçililer arasın
da 'bir müddet bulundum. Bunlarda kız, kaçırılmadan
gelin olursa ölünceye kadar başa kakaç oluyorlar.
Çünkü seni kimse beğenmedi de almadı diyorlar.
Çünkü bir kız mutlaka kaçırılacak. Çoban derenin
kenarında hazin kavalım çalarken, kız destisin! dol
durmak için su basma [giderken kuş onların aşkını
takdis eder, ırmak da onların derdi İle çağlarsa, bu
aşk takdis edilmez mi? AUahaşkına siz bunu nasıl
menedeceksiniz? Bırakın, onlar 'birbirini sevsinler,
o da onu alsın, kaçırsın. Bu, zaten yüreklerde olur
efendiler, köylerde azdır, şehirlerde hiç yoktur. Bir
gün doğüsür, bir tgun darılır, İkinci günü kızın ba
bası barışır, alırlar, verirler. 'Bu, bizim eski adetimiz
dir. Milletin âdeti, irfanı yükselmedikçe, değişmedik
çe bunun menine muvaffak olunamaz. Efendim, siz
Şimdi istedraîzi yapınız ve istediniz kanunu yapınız,
muvaffak olamazsınız. Ruslar (bir vakit Kafkasya'da
kamaları menedfiyorlardı, ahali tahtadan kama yap
tı. Sen bugün Yörük'lerin kız kaçırmasını menediyorsun, her halde omun 'bir panoramasını yapacaklardır.
Binaenaleyh hu gibi hakayıkı ilmiyeye karşı cephe-
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den hücum etmeyin, hati üzerine bırakın (Sadede ses
leri).
HASAN BA5Rİ BEY (Karesi) — Gayrî ahlâkî
dir, gayri ilmîdir,
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — İddia, sos
yoloji noktai nazanndamlır, Bilmediğin ilme karış
ma.
HASAN BASRÎ BEY (Karesi) — Hayır gayri il
midir gayri ahlâkidir. İlmen İspat ediyorum, cahil
i$İ değildir,
TUNALI HİLMt BEY (Bolu) — Dert, içtimai
olmak İtibariyle sem derecede derindir. Binaenaleyh
derin ve İçtimaî bir kanun yapılmak lâzungehr ve
uzun, luzadıya düşümümde icabederdi. Geçen maru
zatımda, ya bir encümeni mahsusa yahut filan en
cümene iadesiyle yeniden düşünülmesini rica etmiş
tim. Bu teklifim kabul edilmemek dolayı&iyle, bu ka
nuna hiç karışmıyacaktım, fakat Besim Atalay Be
yin şurada ilme istinaden beyanatta 'bulunması beni
maatteessüf buraya çıkarttı. Bahsettikleri bir nokta
vardır 1ri; gayette mühimdir; dört bucuk ay kadar
Kafkasya için resmen bir rapor yazarak mütalâatta bulunmaya vazîfedar edilmiştim ve meşgul ol
dum. İstanbul'da iken hakikaten... Hattâ burada na
mını tebcîlen zikredeceğim. İsmail Canhutât Beyin
pederi imiş; bu tetebbüatımdan sonra bîr gün Sul
tanahmet'ten tramvayla 'geçerken İhtiyar birini gör
düm. Setre pantolon giymiş olduğu halde belinde
kama vardı. Tahkik ettim. Doksan üç senesinden be
ri Türkiye'de bulunurmuş. Öyle iken onun o Çerkez
ruhu, kendisinin o saikalara kadar uçmak isteyen
ruhu katiyen atalarından kalma o mirastan kendini
vaz geçiremiyor.
İSMAİL SUPHİ BHY tflButdur) — Sen de Çarkezsîn galiba, pek metedıyörsun.
TUNALI HİLMİ BOY (Devamla) — Alâ kabul
ederim. Fakat o kama benim üzerimde bulunmazsa
hMdetli zamanımda ıben meseleyi tokadımla haHederim. 0 yalnız kama ile (halleder. Su halde o kamayı
mümkün olduğu kadar kaldırtmak ve Yörükler ara
sında da kız kaçırmak âdetini kaldırtmak, bir hükü
metin bir mürebbinin en büyük vazifesidir.
BÎR MEBUS BEIY — 9Tten beri kalkmamıştır.
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Kalk
maz, onu tasdik ediyorum. Benim ruhumda bulunan
birtakım mezaya ve seyyiat, babamda, ya daha azdı
veya daha çoktu. Dedem de öyle, yine öyte, yit» öy
le... Besim Beyin bahsettiği devrei ulâya kadar gidi
niz, neler göreceksiniz? Nelerimiz varmış? Ve göre
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ceksiniz ki, bugün öderimiz yok. Bunları yok eden
birtakım sebeplerdir. Bu sebepler de, bir cemiyet iti
bariyle yâ İdari olur veya siyasi olur, ya içtimaî olur.
Ben arzu ederim ki, bu içtimai derde deva olacak
İçtimaî kanunlar, bimassa bu inkılâp Meclisinden
çıkmış olsun. Şu halde mademki bu kadar bir şeydir,
her telde teklif sahiplerini son derece tebrik ederin
kî, hiç olmazsa buna olsun bizi mazhar ettiler, bu
da Meclisimiz için büyük bir muvaffakiyettir ve
ümit ederim ki, buradan, bîr daha kız kaçınmak me
selesini terviç yolunda bir ses, bu Meclisin ne hava
sında, ne içerisinde ve ne de dışarısında aksetsin.
(Bravo sadaları) Ben geçen gün söyledim arkadaşlar
ben [kaymakam olduğum halde birbirini seven 3d
genci, hatta makamı kaymakamkJe nikâh kıydırarak
birbirine verdim.
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Yaşasın.
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Bu gibi
cüretkârane teşebbüsler olursa inşallah birtakım me
zaya addettiğimiz seyyiat da bertaraf olmuş ohır.
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Halkm vazi
fesine tecavüz etmişsin, vazifeni suiistimal etmişsin.
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Cenabı Peygamber
bize emrediyor ki (Lâ mehre ekallü mm asere derahimîtı) diyor, Otuz dirhemden fazla nrthir yoktur.
Otuz dirhem de bugün otuz kuruş eder. (Yanlış oku
dun sadalan) Sen git medresede tahsil et.
BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Sözünü ge
ri al. Hadis yanlıştır. (Gürültüler...)
FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Genç kızlar oğ
lanlarındır.
MEHMET HULUSİ EFENDİ (Yozgat) — Reis
'Bey; ya doğru okusun veyahut insin.
FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Genç kız, oğlan
larındır. Bunun araşma bir diken sokmak vallahi ka
bahattir.
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Usulü müzake
reye dair söz söyleyeceğim^
FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bize kalmca baş
ta tadil ettiğimiz bir şey vardır. Şimdi benîm istirhama-tım; bu maddeye en ağır bir ceza koymalıdır. Her
halde buna ceza yazılmazsa bu yara iltiyam pezh- ol
maz efendiler.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Kanunun
noksanını talimat ikmal edecek, o zaman düşünür
ler.
HASAN BASRİ 'BEY (Karesi) — Reis Beyefen
di; usulü müzakere hakkında söyleyeceğim efen
dim. Maluımıâhniz, bu kanunun heyeti umuntİyesini,
386 —
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bendeniz teklif sahibi olduğum halde, Mecliste limazeretin bulunamadığım İçin Vehbi Bey üzerlerine al
mışlar
Bu suretle müzakere edilmiş, Heyeti Umumiye
ttin müzakeresi bitmiş. Gerek Besim Atalay Beyin,
gerek Hilmi Beyin, gerek Feyzi Efendinin esasa ve
heyeti umumiyesine taalluk eden sözleri zaittir. Bi
naenaleyh maddeler hakkında söz söylemek icabediyor, Bendenizce bunun beyhude uzatılması doğru bir
şey değildir.
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Basıl Beyi ev
vela ben tasdik ediyorum.
ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim, ceraim, be
lediyeye ait değildir, umuma ait bir cürümdür. Bi
naenaleyh cezayı nakdinin belediyelere teslimi hakkındaki sarahat doğru olamaz. Belediyelerin varida
tını tezyit etmek istiyorlarsa, cezayi nakdilerle vari
dat temin edilemez, çünkü cezayi nakdiler mutlaka
tesviye olunamaz. En nihayet olacak bir şey varsa,
o da hapse taJhvildİr. Binaenaleyh maddenin (tşbu
maddeler hilafında hareket edenlerden 50 liradan
150 liraya kadar cezayi nakdi anziyie mücazat olu
nurlar) diye tavzihi daha muvafıktır zannediyorum.
Hazinenin iradiyle Hükümetin iradı arasında bende
niz bir faik görmüyorum. Çünkü cürüm umuma
aittir.
RBİS — Evvelce dördüncü iken şimdi üçüncü
olan maddenin müzakeresini kâfi görenler lütfen el
kaldırsın. Kâfi görüldü. Tadile ait takrirler var, onu
okuyacağız.
Riyaseti Cclİleye
Dördüncü maddenin iberveçhi zir tadilini teklif
eylerim.
tşbu mevat hilafında hareket edenler ve izdivaç
lara müdahale eyleyenler ve tarafeyinden veya birin
den her ne nam He otursa olsun bir şey alanlar, ma
halli belediyelerine ait olmak üzere Sulh Mahkeme
lerince bilmıüıakeme elli liradan yüz liraya kadar ce
zayi nakdi veyahut bir aydan altı aya kadar hapis ile
mücazat olunurlar.
Canik Mebusu
Hamdi
Riyaseti CeKleye
Zevceyin küfuv olmak şartıyla mihri muaccel ve
müeccel mecmuu haddi azami beş bin kuruşu teca
vüz etmeyecektir. İşbu maddenin kanuna bir madde
olarak ilavesini arz ve teklif eylerim,
Afltep Mebusu
Abdurrabman Lâmi
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Riyaseti CelHeye
Dördüncü maddenin berveçhi zir tadilini teklif
ederiz.
11 Teşrinisani 1336,
tşbu maddeler hilafında hareket edenler bir ay
dan altı aya kadar .hapis ve elli liradan yüz liraya
kadar cezayi nakdi ahzİyle mücazat olunurlar.
tKarahisarısanip
Sinop
Nebil
Mehmet Şevket
Riyaseti Ceüteye
MADDE — -Bir defaya mahsus olmak üzere' müf
tüler her kafiyeyi irşat, vilayette valiler nahiyede mü
dürler kavanini saire ahkâmına, meni olmamak şar
tıyla takibe mecburdurlar.
MADDE — Kuffü olup hem sin bulunan kız
ve erkeğim beyinlerinde hüsnü rizaiarı olup ta kaim
ve başlık atmak İçin kızların pederi mani oldukta
(şehirlerde) izni hâkim (kariyelerde) Heyeti ihtiyariye
huzuriyle hemen akdi nikâh edilir ve daîrei nüfusa
malumat verilir.
MADDE — Her kim kızmı haddi seriden hali
hazır itibariyle iki bin kuruştan fazla kaim isteyipte
vermeyenler, (kardaş) (dayı) (amca) (bol) natmyle
cebren hü'at •isteyenler altı mahtan üç seneye kadar
hapsolunurlar.
MADDE — Sulh ımahkemdermia bu bapta ver
dikleri hükümler katidir.
MADDE — tşbu kanun ile meriedilen eşya bilmüsadere mahalli belediyeleri namına bilmüzayede
füruht ve İrat kaydedilir*
MADDE — Divanı harbi örfi müteşekkil olan
yerlerde sulh mahkemesinin işbu kanuna müteallik
vazifesi mezkûr Divana intikal eder.
•MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir.
'MADDE — İşbu kamunun icrayı ahkâmına Bü
yük Millet Meciİsi Dahiliye ve Adliye vekilleri me
murdur.
'Maddelerin şu suretle tadilini istirham eylerim.
Malatya Mebusu
Feyzi
REİS — Efendim, takrirleri birer birer reye ko
yacağım. DinleyeBm. rica ederînv muhavere etmeye
lim.
(Canik Mebusu Hamdi Beyân tadıl teklifi tekrar
okundu)
REİS — Efendim, şu takriri kabul edenler el kal
dırsın... Kabul olunmadı.
HAMDI BEY (Cank) — İzahat vereyim.
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REİS — Rica-ederim, tadil takriri okundu, reye
konuldu. ' :
HAMDİ BEY (Canik) — Heyeti Muhtereme bu
takriri niçin verdiğime vakıf oknadt. Kendilerine arz
edeyim. (Söylesin sadaları)
îtEtö — Ruzhameye (ougayyirdir.
K A î t P HAYDAR »EY — Karahtsar Mebusu
Nebil Efeofttatn takriri de ayında-,
RÜfö"•<— Kabul buyuranlar ellerim kaldırsın. Ka
bul olunmadı efendim.
(Atrtep Mebusu Abdurr&bjnaa Lânri Efendinin
takriri tekrar okuadu)
RfitfS•'"- Ef«B<Üm bunu ayrıca bir madde olarak
teklif ediyor. Kabul edenler eöerini Jcakfarsm,. (Ret
sfltlori^Rfc* ederin*,'bir <dafea okunsun.
KÂTfP HAYDAR BEY — Efendim, Abdumhman Efendi su suretle 'bir maddenin ilavesini teklif
ediyor. (Takriri tekrar okuıidu)
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Ka
bul sadalan)
RtötS — Kabul olunmuştur.
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tiği- şu maddeyi kabul etmekle, kanun hem nüfuzu
maddiden ve hem de nüfuzu maaeviden dö§ee*fcür.
Hem mibri müeccel ve hem de mâhri müeccel yekânumm beş bin kuruş yara on ika obnasmı akıl
kabul etmez efendiler. Bu, ıgayri kabili tatbflcür.
HACI 'MUSTAFA EFENDİ <Ank*ra) — Esasen
bu kanun kabul olumu- bir şey dafiödir.
VEHBÎ BEY (Devamla) — Kabul olunur ve tat
bik edilir ve eden yerlerde etmiştir. Etmeye azmet
tikten sonra. Efendim, bu memleketteki servetin kıs
mı azaminin düşmanların ve mileü gayrimüslimenm
eline geçmesi, düğünler dolayısıyla yapılan masraf
tan ileri geliyor. Bu, memlefcetm en büyük derdidir.
Bunu görmeyip, bocalarömzm bifcassa buna çalış
ması lazvngerirken, bunun aleyhinde söylemesi, bizi
dühun ediyor. Yatara mihri nraaccel ve müeccel ola
rak beş bin kuruş kabul eönek, bu kanunu reddet
mek demektir. (Niçin sadalan) Bunun yekûnu on
lira olacaktır. Hcİ kişiye bir yemek ziyafeti.,
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Mflmn
ziyafete taalluku yoktur.
VEHBt BEY (Devamla) — Bar yatak yapsanız
yine «İli'liraya çftmaz. Bu elliüra meselesi gayri ka
bili kafoufoför efendim.
REİS — Lâmi Efendinin (Gürültüler) Rica «de
rim, müsaade buyurum.

RAGIP BEY (Ktüafeya) — Efendim, ayrı bîr
madtfe--teklif ohmuyormüzakere edilmek üzere ten
vir ettoek iktiza eder, nasıl kabul olunur?
REİS —. Kabul ohuKhı efendim. isterseniz ak
sini reye koyayım.
NAFİZ BEY (Canik) — Aksini reye koyun efen
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — MMr
dim. ,
başkadır.
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Kâfidir, efendim.
REİS — Muhavere etmeyin, Mustafa Efendi. Söz
Kabul edilmiştir.
söylüyorum, dinleyin.
REÎS — Efendimi, takririn reddini kabul eden
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Ben söz
ler enerini kalktırsın.., Kabul cihetinde ekseriyet var.
istemiştim, vermediniz.
NAFİZ BEY (Canik) — Öyle ise Encümene git
REİS — Efendim, söz söylüyorum, dinleyiniz
sin. (OSrÜftöfer)
efendim.
Akşama kadar siz söylüyorsunuz. Rica ede
YUSUF BEY (Denizli) — Efendim, şimdi Abrim, sizinle uğraşıyorum. Efendkn, Lâtni Efendimin
durra'hman Lâmi Efendinin takriri nazarı İtibara
i takriri bir madde olmak üzere nazarı İtibara alındı.
almdt.
Şimdi bu maddeyi dördüncü madde mi yapacağız?
REİS — Dördüncü madde olmak üzere kabul
Beşinci madde mi yapacağız? Encümene mi göndereedftfya*:-IÖUÎ
!
ceğiz? Kararlaştıralım da bundan sonra bu madde
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Encümene
nin
hakkında söz söyleyecekleri yazalım. (Encümene
gitsin.
sadalan)
-• VEHBİ BEY (Karesi).•— Efendiler, geçenki müzafcereünde a&adaşkerdan birisi > t i hatmederim, Ho
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Bendeniz
ca Mustafa Efendi olacak - Bu kanun nüfuzu maddi
söz istedim, niçin söz vermiyorsunuz? Tariz jediyor.
ve manejden mahrumdur dediler. Halbuki Meclisin
Bendeniz cevap vereceğim. Mihri anlamıyor, ziyafe
Heyeti Muhteremesinin ekseriyetle buna tar-aftar
te kanştmyor.
olmasıyla anlaşiîıyer ki, bu, nüfuzu maneviyi ve ko
VEHBİ BEY (Karesi) — Ziyafet m**rdir,
nulacak maddelerle de nüfuzu maddiyi haiz olacak
MUSTAFA SAÖR'Î EFENDİ (Siirt) — Değildir.
tır, Haflffltfci -sil»* Hoca Lâmi Efendinin teklif et
Meselei seciyesini büratiyorsun, karışma.
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VEHBÎ BEY (Karesi) — İki arpa baama ile me
şale şeriyeyi bümek ieabetmez Hocaeiendİ.
REİS — Diğer takrirler okunuyor. Şimdi bu tak
ririn Encümene havalesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. (Encümene havale olundu)
MUSTAFA .EFENDİ (Ankara) — Hiç teneffüsün
yok mu?
MEHMET HULUSİ EFENDİ <Ybz®at) — Encü
mene gitti, antma hangi encümene?.. Serîye Encü
menine gitsin.
FEYZİ EFBNDt (Malatya) — Seriye Encüme
ninde ne işi var?
REtS — Serîye Encümenine havalesini tabut eden
ler ellerini kaldırsın...
Seriye Encümenine gitti efendim.
Büyük MtHet Meclisi Riyaseti Celilesine
•DÖKJÜBCÜ iBKdde rmıeMnoe almaçtık cezayı nakdilerinfc«led'iyeye aidiyeti depcedikniş İse de malumu
âtinâz «eza hukuku uraumiyedeo olmak itibariyle ce
zayı nrirrfoin de Adliye veznesine teslimi lazımgetec«Ji bir karidei umttnüyeden bulmamakla (belediye
veznem» tabunun) yetine (Adliye veoaeadn» teslim
edm^tavzıada tadilini teklif eylerim.
15 Teşpimsaoi 1336
Denizli Mebusu
Yusuf

REİS — Şu takrir kabul buyuruhryor mu? Reddohındu. {Feyzi Efendi Malatya'ma tadil teklifi tek
rar okundu) (Ret sadatarı)
REfcS — Takrir kabul ediliyor mu? <Ret sadaları)
MUSTAPA EFENDİ (Ankara) — Hayır!...
FEYZİ BRENDİ (MabUya) — Seain akim «anı
yor. Boca Efendi! Pcfc mmvafiktır.
R&İS — Edendim, üçüncü maddeyi aynen reye
fcayn)*c*um.
ATIF BEY <Bayaztt> — Reis Bey, Sw©p Mebusu
Ştfvket Beyin fefcMtairi var.
SÜtBVlMAN fiHRRI BEY (Yoagat) — Bunda»

amv«üa «krir nahiyetmde idi.
KÂTÜP HAYDAR BEY — Deouli Mebusu Yusui Beyin.
SÜLEYMAN SIRRI BEY — Hayır Şevk* Be
yin,
KÂTİP HAYDAR «EY — Aynı ise reddedilATEF BEY4BayaaA) — A y ^ d a p efendim.
-.NAEİ&-BEY XCa»İk) — .Belediye sandıklarına
kfttoetoöjûoitayyıaa dair...
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REtlS — Şevket Beyin takririni kaybettik. Ayıp
değil ya. Yeniden yazsın versinler, okuyalım, oadan
sonra reye koyalım.
MUSTAFA LÛTFİ BEY (Siverek) — Nafiz Be
yin »takriri reddolımdu.
HASAN BAHRt BEY (Ka*esİ> ~ Şjimdİ. okunan*
takririn aynıdır. O ise reddedildi.
MUSTAFA BEY (Tokat) — .Belediyelere ak ol
mak üzere Nafiz Beyin takriri kabul «dildi. (Haştnei
Maliyeye, kahul edildi mimi)
RıEİS — Efendim, Şevket Reyin takriri Maliye
veznesine imiş, Maliye veznesine verilmesini arzu
edenler ellerini kaldırsın... Kabul ohramadı.
KÂTİP HAYDAR BEY — Üçüncü maddenin
son şeklini okuyotum.
MADDE 3. — tgbu mevat ve ^lama-aMmeler
hilafında hareket edenler mahalli belediyelerine alt
olmak üzere elliden yüz liraya kadar cezayı nakdi
ita. veya-&r ayda» altı aya kadar hapis fle-ratteazat
olunurlar.
REİS — Kabul edenler ellerim kaldırsın. Kabul
olunmuştur.
MADDE 4. — İşbu mwaddan,ttwteveüit -mer
sail bir 'hafta zarfında suB» mahkemtlerinde ruyet
olunur. Mahkemenin <bu bapta .verdiö hükümler ka
tidir.
TAHSİN BEY (Aydm) — Efendim, .fcu madde
den evvel, rüfefeadan Jbir subra sü*fWt düiürJeri hakkroda ^erdiği bir tAkrir^vaodı.
REİS — Dördüacü madde hakfcmda «üz süsleyecde var mı?
(Hayır, hayır, kabul sadakrı)
ŞEIVKET BEY (Sinop) — Yalmz (kati) ketâıte
sinin orada ne manayı haiz olduğunu hah buyursun
lar. Kati mahımuâîmiz,teaJttth'temyiz demektir. Eğer
lâzımiMinfaz demekse, ona göre o ciheti izah buyur
sunlar.
VEHBİ BEY (Karesi) — Kabul temyiz ve istinaf
olmamak Üzere...
ŞBVKET BEY — O halde kati olmaz; BzfcmüHnfaz demetidir. KaÜ kuHanrtmaz, lâzM&mfiz dâmelc
lazımdır. Kati kuHanüırsa kabili temyiz demektir. O
ciheti tasrih etsinler.
VEHBİBEY ( K ^ i ) — Kati, bumda, lâaimöüofa*-danmelidir. ,
REİS — Maddeyi aj^e«,r^e/JroyH)(«um, , K*r
bul edenler «ilerini kaldırsın^ Röıditodi madde ka
bul olunmuştur,
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KÂTİP HAYDAR (BEY — I^amülînfaz mı, ka
ti anî?
VEHBİ DEY (Karesi) — Haya*! Katidir.
ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim (katidir) de
nilirse kabili temyizdir. Ona göre tasrih buyunılsun.
Kati kalırsa olmaz efendim, Öyle anlıyorlar.
VEHBİ BEY (Karesi) — (Kati ve laztmüKnfaz)
demiyor. (Kabul sadalan)
KÂTİP HAYDAR 'BEY (Kütahya) — O halde
madde (bu bapta verilen hükümler lâzimüiinfazdır)
şeddinde tashih olundu)
MADDE 5. — Bir hafta zarfında bu gibi mesaili
intaç etmeyen sulh hâkimi veya mahkeme heyeti
Kanunu cezanın 102 ncİ maddesi mucibince tecziye
olunur.
REİS — Buna dair söz söyleyecek var mı?
NAFİZ BEY (Canifc) •— Efendim, bilim mahke
melerde işin mütemadiyen sürüncemeye uğratılma
sı zannederim Büyük 'Millet Meclisinin de nazarı dik
katini celbetmiş olmalı ki ikide birde yaptığı kanun
larda birtakım tafcyidart yapıyor. Bir hafta zarfında,
iki hafta zarfında gibi takyidat vazediyor. Fakat bu
takyidatm, temin edeceği menafiden ziyade mazar
rat tevlit ettiğini bitteerübe anladık. Bu; Adliye En
cümeninde ve gerekse Heyeti Umumİyede, tetkîkat
neticesinde tezahür etmiştir, istiklâl mahkemesi yir
mi gün zarfında hiyaneti vataniye ceraimini itmam
edeceğim diye delâiü sübutiyeye müracaat etmeksi
zin, bazı zamanı, bazı kimseleri mağdur etmiş. Gazan
esbaoı sübutiyeyi celbe imkân bulamadığı rçm bazı
kimselerin beraatine karar vermiştir. Şimdi burada
mesele gayet basit olarak telakki edİKyor ve denili
yor ki : Bir hafta zarfında mahkemeler bu gibi cenûmi niyet edecek, eğer rüyet etmezse sulh hâkim
leri şu suretle cezaya maruz kalacaktır. Meselenin
basit kısımları vardır. Fakat bazan basit olmaz. Es
babı sübutayesi uzak yerde bulunur. Başka yerden
şahit celbine lüzum görülür. Bîr hafta zarfında sunu
da ve gerekse maznunlara celpname tebliğ edilemez.
Ok hafta zarfında ancak mahkemeye gelse bile, matı'kemeye geldikten soma, hâkim, vukuu davanın su
retine göre hükmünü vermek lazımgelir. Halbuki şim
di müddeti şahsinin, yahut mücrimin ifadesi üzerine,
bu maddeden korkarak, derhal hükmünü verir ve o
vakit de hiç kıymeti olmaz. Zaten bilumum devlet
lerde, mahkemede hâkimler takyit edilmemiştir. Hiç
bir vaktf hâkim takyit edilemez. Zaten hâkim imkânı
dairesinde, merbut olduğu ahkâm dairesinde işi tesri
etmeye mecburdur.
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Esasen kavanini mevcudede buna dair maddeler
var efendim. Fakat imkân olmadıktan sonra bu ka
nunla takyit ederseniz, bu kanunu tamamen alıp bir
tarafa atmış olursunuz.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim
malumuâliniz, cürmün cezası ne kadar süratle tayin
edilirse o kadar müessir olur. Onun, için bendeniz de
bir hafta müddetle kaydmm ipkasını arzu ederim.
Bunda Nafiz Beyin buyurduğu gibi, diğer ceraim
gibi, delâil ve emare aramaya hacet yok. Bir israf
vaki olmuş, yahut heyet haberdar edilmiş, bir zabıt
ile malumat verilecektir. Bunun için bendeniz bu
kaydın kalması taraftarıyım. Çünkü ceza ne kadar
evvel süratle tatbik edilirse o nispette müessir olur.
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim Nafiz Bey
biraderimizin buyurdukları gayet doğrudur .Fakat
bu kanun hakkında değildir zannederim. Çünkü ni
şan gitmiş mü, çevre gitmiş mi, köçek oynatılmış mı?
İki gün çalgı çalınmış mı? Bunu bir aylık yoldaki
şahide sormak lazım değildir. Eğer o hafta zarfmda
neticelenmezse, diğerlerine hüsnü tesir hâsıl etme
yecektir. Binaenaleyh bu uzun uzadıya tetkik Ve
tetebbua lüzum olmayan bir meseledir. Şu halde bu
bir hafta bile çoktur. Krrk sekiz saat zarfmda netîcdendirflmeii. Sonra bizim mahkemelerimizde, ge
rek usulden ve gerekse heyeti hâkimeoin usulünden
senelerce, aylarca İşler sürünmektedir ki bunu sak
lamaya lüzum yoktur ve hatta bizzat Nafiz Beyin
kendi alacağı da olsa mahkemeye gitmez zannede
rim, sulh cihetini tercih eder. Binaenaleyh bu müd
detin böyle bir (hafta kalması doğrudur.
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) —
Bendeniz Nafiz Beyin fikrine iştirak edeceğim. Teş
kilat ve hâ'kimlerimizin adedi ona iştiraki emreder.
Eğer memaliki Osmaniyede iki bin kişiye, üç bin ki
şiye bir hâkim isabet eder vaziyetinde bir teşkilat ol
sa, buyurdukları gayet doğrudur. Biliyor musunuz?
Ankara'nın, kocaman bir Çubuk nahiyeti de dahil ol
duğu halde, bütün muamelatı somuyesini bir sulh hâ
kimi yapıyor. Yevmiye, altmış tane sulh muhakemesi
rüyet etmek mecburiyetinde olan bu hâkimi takyit
etmek. Nafiz Beyin buyurdukları gibi, o işin katiyen
görülmemesini mucip bir harekette bulunmaktır. Yev
miye altmış, yetmiş, seksen muhakeme rüyet eden
bir adamı bir hafta kaydıyla takyit etmek doğru de
ğildir. Eğer teşkilat tevsi edilse de, yirmi otuz köy
için bîr sulh mahkemesi teşekkül etse, buyurdukları
doğrudur. Fakat ne şektitde olursa olsun, muhake
meyi icra etmek için birçok şahitler dinlemek ister,

— 390 —

1:9»

15 . 11 . 1336

yevmiye «ffi - altmış muhakeme, niyete mecbur olan
hâkimin, diğer muamelatı bırakıp ta, böyle işlere
bakması doğru olmaz 'Mesele halledilmiş olmaz. (Me
sele mühmel kaür. Bu doğru değildir. Takyit katiyen
doğru değildir.
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Büyük MiHet Meclisi Riyaseti CelHesİne
Mahkemece arz edilen davaların mutlaka bir haf
ta zarfında rüyet ve karara raptı memleketimizin teş
kilatı itibariyle imkân haricindedir. Binaenaleyh bu
şerait dairesinde kuranın merkezde olan mesafei kai
deleri nazarı dikkate alınmayarak bir hafta kaydıyla
hâkimleri takyit etmek ve ceza Ke tehdit etmek doğ
ru olamayacağından bu maddenin külliyen reddini
teklif eylerim.
'•'
Denizli Mebusu
Yusuf
t
(Bravo sadalan)

NAFİZ BEY (Canik) — Usulü muhakemeyi na
zarı dikkate alm efendim.
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Bütün ku
suru mahkemelere hamletmek doğru değildir. Mah
kemelerin, malumuâliniz, vesaiti icraiye ve tebligiyesi vardır. Zabıta, polisler, jandarmalar, mübaşirler.
Bunlara verilen evrak günü gününe tebüğ edilmezse,
bir hafta geçerse, zaten bir harta zarfında tebligat
yapılamaz, öyle jandarma öyle polis komiserleri var
ki bekiz defa tezkere, dokuz defa tekit yaparsın bunu
nazarı itibara almaz. Vehbi Beyin buyurdukları bu
bir hafta, eski zamanlar için doğrudur. Bu kurunu
ulâya ait olup, hâkimlerin jandarmaları vardı; git
gettir derdi; Etem [Beyi, Fehmi Beyi, Sabri Beyi, jan
darma yakalar getirirdi. Usul ve merasim yoktu, teb
ligat yoktu. Şimdi ise usulü muhakemede merasim
vardır. Binaenaleyh bu on gün, bir hafta doğru de
ğil. Hiç olmazsa yirmi güne iblağı için bir takrir tak
dim ediyorum. Yirmi güne kadar temdidinin kabu
lünü rica ediyorum.

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Bazı sancaklar ve kazalar fevkalade vasi olduğu
cihetle bir haftada muhakemenin intacı kabil ola
mayacağından maddenin aşağıdaki şekilde tadilini tek
lif eylerim efendim.
Nihayet yirmi gün zarfında muhakemeyi bir neti
ceye raptetmeyen hâkimler mesuldür.
Riyaseti Cemileye
Bir haftanın bir aya İblağ kdınmasını tekKf ede
rim.
Sürt
Mustafa Sabri
Makamı Riyaseti CelÜeye
İşbu maddenin imkânı tatbiki yoktur. Usulü muhakemat ıslah edilmedikçe hâkimi takyit etmek caiz
değildir. Vazaiflnde 'İhmal ve terahisi olan hükkâm
hakkında kanunu cezada zaten ahkâm mevcuttur.
Bu maddenin ilgasmı teklif ederim.
Gamk Mebusu
Ahmet Nafiz

NAFİZ ıBEY (Canik) — Reis Bey müsaade bu
yurur iseniz Vehbi Beye bir şey soracağım. Burada
biraz evvel mevzuubahis oldu. Malumuâliniz nikâh
birkaç kişi İçerisinde akdedilir. Mesela nikâh akdi es
nasında hazır bulunanlardan 'ikisi esnayı davada baş
ka başka yerlere gitmiş bulunurlar. Mesela birisi Es
kişehir'e, birisi Samsun'a gitmiş. Hatim ne yapacak
tır? Vehbi Beye sorarım.
VEHBÎ BEY (Karesi) — Rica ederim. Bunda mihir meselesi yoktur. Madde kabul edilmedi. Bu bap
taki takrir bumdan Encümene gitmiştir. Teklifte ımhre aüt bir şey yoktur. Ben teklif sahibi olmak dola
yısıyla burada mihirden bahsetmedim. Bu kanun dü
ğünlerde yapılan lüzumsuz israfat içindir.

HAYDAR (BEY — Bu maddenin ilgasını teMf
ediyor.
REİS — Şimdi takrirleri birer birer reye koyu
yorum. Denizli Mebusu Yusuf Beyle Canik Mebusu
Nafiz Bey, maddenin tayytnı teklif ediyorlar. Kabul
edenler ellerini kaldırsın. (Kabul kabul sesleri) K a 
bul edilmiştir. (Beşinci madde tayyolundu,

ABDÜLKAOİR KEMALİ BEY (Kastamonu) —
Bunun imkânı tatbiki yoktur.
KEtS — Efendim beşinci maddenin müzakeresini
kâfi görüyor musunuz? (Kâfi sadalan) takrir var,
okunacak,
CBMÎL 'BEY (Kütahya) — Bu, köyler için gayri
kabili tatbiktir. On saat mesafede köyler var.
REİS — Efendim tadil takrirleri var, maddenin
müzakeresi kâfi <görttldü.
j

VEHBİ BEY (Karesi) — Bu da güme gidenler
den.
ABDÜLKADİR KEMALİ »BEY (Kastamonu) —
Bu da gayetle iyi olanlardan.
KÂTİP HAYDAR HEY — Altıncı madde beşinci
madde oluyor,
MADDE 5. — İşbu kanun ile menedilen eşya
bilmüsadere ve mahalli belediyeleri namına bîknüzayede füruht ve irat kaydedİbr.
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REİS — Bu raadd« haktanda- söz söyleyecek
vat nu?
SÜLEVMA'N-SIRRI BEY (V&2«a*) — Madem
ki cemyt nsdt-diyi belediye »uyor, bantta da.: bslaâtye^sMMhgma yıltaataatsı aaraıaidir, tattadır. fP*k
tafaüdir saıtakn)
\ -REİS-.— Efendim .röca ederim, madde otomatın,
dkıl«psiint. »Bîtefeaijjer, bir tonun yagrçwuz.
YUSUF BEY <iDeoizli) — Aslı kabul edildi. Fe
rinin de tobttKy zamridir.
REİS — ItfMtrfeyi kabul edenler ellerini kal
dırsın,.. Maddenin tayyını kabul edenler el kal
dırsın... (Kalbul sadaian) Efendim kabul cihetinde
ekseriyet var.
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Ayıptır bu
kanun koca Meclisten çıkıyor. Bir satırda «bilmüsadere bilmüzıayede» yazılmıştır.
REİS — Oraya bir vav mı yazılsm?
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hayır (Bil)
kaldırsın, o tarzda olsun. Tertip hatasıdır. Başka bir
şey değil.
RBİS — {-Müsadere ve bitariizayede) öyle rai?
İİSMAÎL SUPHİ BEY — Evet.
REİS — Bu yülda tasttihini kabul edenler ellerim
kaktırsın. 'Rtftml etfüdî.
NAFlZ BEY (Caaik) —. Biraz evvel tadil edilen
madde, Eocümsne havale buyurukiu. Bu lâyiha ise
hüç .Encümene .«ümosaif. MatumuattaJs Lâyihai Kanuniye evysfla Lâyiha Eaaumenme- gider, büah&ra
ait okluğu encümene gider. Kabul, edilen bazı nukatı vardır. Bu madMec de Encümene gitsin- ve ka
bul edilen tarzda Ibaıat tashih edilsin. (Gürültüler)
Müsaade buyu/4» .efendim, kabul edilen tarzda fbarat tanzim olunur.
REİS —:Bu mötaîaantz kanunun heyeti mecmua
sında olacaktı. Heyeti mecmuası kabul olunmuş ve
şkttdi 'beşinci ve altıncı maddelere geçilmiştir.

Cîl

VBHBt BEY .(Karen) — Bendeniz Heyeti meconıası hakkında «Jyltyeceğim. Bunlar Encümene gittraştir. 9 u karan Encümenden defaatle talep edildiği
halde tetkik edilememiş. Binaenaleyh, Niaaauıamei
Dahili mucibince, Heyeti Umumiyeden bagka yerde
müzakere olunamaz efendine
NAFlZ BEY (Canik) — Zaten Encümene gide
cektir diyorum.
MADDE 6 ,— t#w kanun tariki nesrinden iti
baren «teridir.
REıîS — Bu maddeyi kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul olundu.
MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmıma
Büyük Millet Meclisi, Dahiliye ve Adliye vekflieri
memurdur.
REİS — Bu maddeyi kabul edenler etlerini kal
dırsın... Kabul «dildi.
Rica ederim müsaade buyurunuz. Mihre ait
olarak (bir takrir nazarı itibara alındı, o takrir En
cümene havale olundu. Encümenden rica ederiz ki
şimdi teneffüs yapacağız, teneffüs zamanı toplansın
lar, hangi maddeye münasip ise, yani dördüncü mad
deye mâ, beşinciye mi münasip? Yahut hiç münasip
değil, rica ederim, onu biran evvel tespit etsinler,
getirsinler de, ikinci cebenin iptidasında şu kanunu
bitirelim.
KATİP HAW>AR, BEY — Bir takrir daha var.
Riyaseti GeMIeye
Sünnet İçin düğün yapılmak ve masraf ihtiyar
olunmak katiyen memnudur. Yolunda bir madde ila
vesini teklif eylerim.
Tokat Mebusu
Nâzmı
REltS — Kabul edenler etlerini kaldırsın... Ka
bul olundu. Oa dakika teneffüs.

— <3ft% —
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ÜÇÜNCÜ CELSE
AçftiM-ÖJİaU s 5 ZJeHMten Sonra
REİS ; Reisi Stmi Vekili Vehbi Efendi Hazretten
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya)

RıBtS — Efendim, cebemiz afennUr.
2. — Ereğli kömür madenî mm&K ve masatifi
için tesisatı rmmzamtna itattmm dair kanım tâyikasiytc, Keçiborlu kükürt fabrikası maasat ve mmmifatı için tahsisatı mımzamma itama dâir kanun lâ
yihası ve Müvazenei Maliye Encümeni Mazbatan.
R'BÜS — JCeçiburlu kükürt, ve Ereğli kömür ma
denleri hakkında bir lâyiha,! kanuniye var.. O -lâyjhaıi
kanuniyeyi müzakere edeceğiz. Bunun heyeti umumiyesi hakkında söz soyliyecekler varsa esamisini
söylesinler yazayJım. ((Hayır, hayır sodaları).
Büyüfc MıiÜet Meclisi 'Riyaseti OeLüesine
Heyeti Vekiilenıin 24.X*1336 tarihindeki içtiımaında kabul «dilen lâyifcti kaauniye ve esbabı mucibe
lâyihası rapten takttim kUranmştif efendim.
IB. M. M. Reisli
Mustafa Kemal
Esbabı mucibe :
Bütçe ve kadrosunun vakit v« zam&tıiyle altnamaması hasebiyle EreğM kömür madeni memurin
maasatiyte masarifat mtn ilk altı aylık muvakkat büt
çeye tahminen vazedilmiş bulunması ve ahiren istih
sal olunan kadrosuna nazaran iktiza eden tahsisat
Muvazene! umumiyeye ithal olunmuştur. Muhassasatı lâzimenin muvakkat bütçede murakkam 'bulun
maması bittabi 'güzeran eden müddete münhasır maa
şa* ve masarifin ademi tediyesini intaç edeceğine na
zaran 'Muvazene! umamiyeden masubu icra olunmak
üzere 292 ncî faslın birinci maddesine on bin ve ikin
ci maddesine de beş bin kurşun zammına mecburi
yet hâsd olmuştur. 23 Teşrinievvel 1536
Ereğli Kömür Madeni Maasat ve Masarifi tçm Tah
sisatı Munzanama ttasına Dair Lâyihai Kanuniyedir.
MADDE '1. — Umuru iktisadiye vekâletinin bin
üç yüz otuz attı senesi altı aylık oıuvBtfkat bütçesinin
tkl vüz doksan ikinci nıüessesatı madeniye maasat
f^lmdan^rrmcimaddesinebin'Öciyüzkırkİira ve jkJ
vüz doksan üçüncü masarif faslının birinci maddesi
ne on bin ve ikinci maddesine beş bin lira ve üç yüz
birinci tahsisatı fevkdföde faslına dört bin lira tahsi
sat ilâve edilmiştir.

MADDE 2. — Birinci madde macftrinee ita kur
nan tahsitttı muoxuwHa b » üç. yüx «toz altt.sene
si Muvazenei umunsayeSmia - ayı» &sd ve madcMetöne mevzu nMhdesasstt&n ranhıap edîleafeSr.
MAiDDtî 3. — îşbu kaeae»» (ta(fcifc ve.icraata
Unrcnı maliye ve IdttUadİytt VetttaUepi -iBemardur.
B. M.-'M. ^teısi •
5*ny» V. • •
Mustafa Kemat
Fehmi :
M; M. V.
Ad. V. Ntttııoa
Fevzi
Ahmet Muhtar
Da. V. Namına
Ha. V VMrili
Dr. Adnan
Ahmet Mt&tw
MaİV.
Mfc V.
Ferit
tmzada buteamamıştır
tiz. V. Namıma
Ik. V; V t t i T
Mahmut'Cdat
Mabmat Celâl
Sıhhiye V.
Eıkâm « . U. Reisi
Dr. Adnan
Israet
Büyük Miöet Mecfei Kiyaseti Oeİflesioe
(Heyeti Vekitenm 24JX;113I36 tarihindeki 'içlamaında kabul edilen lâyihai kanuniye ve -esbabı mucibe
lâyihası rapten-takdim edilmiştir efendim.
B. M:1'Mi1 Reisi
Mustafa (Kemal
EJbabı mucibe :
Iıparta'am Keçiborlu nafeiyrtünde vâki otap kü
kürt mal ve ihraç ettnefcte butanan fabrika mtaaşat
ve masarifini mubeyyin 'btttçe ve kadıösönun vafcit
ve zamaaiyle almamaması 'haseoJe mezkûr fabrika
için altı aylsk muvakkat 'bü*ç»ye -mebaügi tazime it
hal «dümediği ve ahiren vukabutaa taJep ve işar
üzerine vurut eden kadrosuna nazara» umumî bfttçe
ye vaz ve irfhal •edifemş ve haftaki umumi JbütşMûn
tasaüfcı iktsirattra -değin ntuetstasei mwfctee jnüatahdennkuB maaşa* v« maaa«ifme -.ietifmvânaar tamfri
gayri nYûraatûa v« tea.yşe vn&m^
mtsüka&vlâttyacafıaA» ımafeir faJbtftaam ;Bfc aJtt.a^ftfe-ıni(aytlı
<oim iki yüz yirmi -iki ftmnuh 292 not fcsîta dördiftv
cü maddesme altı aylık nfflsarffî butooj» bin üranm
da 21913 neü faalin., maddeah» ınuva«n*i <uf««ıniyenm. zîkroteHao fuMft v« n»vaddWdait «ntfteub»'-«cıa
oimemk üsene «tahsisatı muneamma ofarak teküftoe
medbariyiıt' hâsa oJmuştor. 23 T*9TMiiewe3-1Î36
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Keçiburlu Kükürt Fabrikası Altı Aylık Maaşat ve Ma
sarifi İçin Tahsisatı Munzamma itasına Dair Lâyihai
Kanuniye Müsveddesi
MADDE 1. — ma üç yüz otuz altı senesi altı
aylık muvakkat bütçesinin İki yüz doksan ikinci maa
şat faslının dördüncü emaneten idare olunan madden
maddesine iüki yüz yirmi iki lira ve iki yüz doksan
Üçüncü masarif ıaslmnı beşinci maddesine «bin Ura
VÖ üç yüz birinci tahsisatı fevkalâde faslına 'dört yüz
attamtS'tkİ lira tahsisat ilâve edilmiştir.
MADDE 2, — 'Bİrinoİ madde mucibince ita olu
nan tahsisatı munzamma bin üç yüz otuz altı sene
si muvazenei umumiyesinin aynı fasıl ve maddeterine mevzu muhassasattan mahsup edilecektir,
IMAıDDE 3. — lt*şbu kanunum tatbik ve icrasına
Umuru Mariye ve İktisadiye Vekâletleri memurdur.
24.X.1336
B. M, M: Reisi
Seriye V.
Mustafa Kemal
Fehmi
M. M.' V.
Ad, V. Namına
Ahmet Muhtar
: Fevzi
Da. V. Namına
Ha. V. Vekili
Dr. Adnan
Ahmet Muhtar
Maİ.V. Mf. V.
Ferit
tmzada bulunmamıştır
Na. V. Namına
tfc. V. Vekili
Mahmut Cefâl ' Mahmut Cefâ!
Sıhhiye V.
Erkânı H. U. Reisi
Dr, Adnan
ismet
Büyüt Mîllet Meclisli Rıiyaseti Cel'İIesine
tspartanm Keçiburlu nahiyesindeki Kükürt fabrikasHim maaş ve masarifinin vafcH ve zamamiyle ta
hakkuk dCSirilmemesi hasebiyle muvakkat bütçeye
ithal edilememiş -olan bin altı yüz seksen dört (1 684)
lira, İle Ereğli kömür madeni müdiriyeti memurin
maasatiyle masarifi olarak muvakkat bütçeye tahmi
nen vazedilen mebaliğin ahiren kadronun vüırudu
hasebiyle • noksan, olduğu anlaşıldığından ıjkma'Bne
muktazi yirmi bin iki yüz 'kırk <20 240) liranın tah
sisatı munzamme ©iarafc -sarfına mezuniyet itasına
dair tanzim olunan iki kıta kanun lâyihasının gönde
rildiğini mutaajammın Heyeti Vekile Riyasetinden
285;ye 286 numaralı iki ktta (tezkeresi ve melfufaiı
Encümenimize havale ve tevdi buyurul-makla müta
lâa ve tetkik olundu. Bu bapta tanzim olunan esba
bı mucibe lâyihasında dahi dermeyan olunduğu üze
re muvakkat bütçenin esnayi tanziminde ahval ve za
manın darlığı hasebiyle mahallerinden vaktiyüle ma
lûmat alınanı amasından dolayı mebaliği mezkûrenio . tahakkuk .. ettirilemediği ve şimdi ise masarifi
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mübremeden olarak 'tahakkuku hir emri vâki seklin?de bulunduğu için kabulü zaruri görülmüş ve
her iki mahal yani kükürt fabrikasıyla Ereğli maden
leri idaresi içim talep olunan mebaliğ 'birleştirilerek
mecmuu olan yirmi bir bin dokuz yüz yirmi dört
(21 9(24) liranın satİfüzzikir aitı aylık muvakkat büt
çedeki mekadiire ilâveten tahsisatı munzamına ola
rak sarfına mezuniyet itasını hava tanzim olunan 'lâ
yihai kanuniye müsveddesi leffen takdim edilmiş ol
makla keyfiyetin Heyeti Uimumiyeye arzı tensip kı
lınmıştır.
1 Teşrinisani 1336
Muvazenei Maliye
Encümeni Reisi
M, M.
Ferit 'Recai
Fuat
Kâtip
Aza
Mardin
Sivas
Neoip
MehmeB Haşim
Aza
Aza
Memet Vehbi
Elâziz
Tahsin
Aza
Hakkâri
Muhairfiim
Mazfaar MiUüt
Muvazenei -Maliye (Encümeninin Tektifi
MADDE 1. — İsparta'nın Keçiborlu nahiyesMidelfci kükürt fabrikası memurin maasatiyle masarifi
sairesine muktaâ (1 684) Bin altı yüz sefcsen
dört lira ile Ereğli maden idaresi maaşat ve masari
fi için sarfı zaruri görülen yirmi bin Ski yüz kırk
(20 240) ıliramm altı aylık muvakkat bütçedeki mefcadire ilâveten v« tahsisatı munzamma olarak umumi
bütçeden mahsubu icra olunmak üzere sarfına Ma
liye Vekili mezundur.
ıMIADÖE 2. — 'Ijbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyüticradır.
MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur.
Muvazenei Maliye
Encümeni 'Reisi
M. M.
Ferit Recai
Fuat
Kâtip
Mardin
Aza
Necip
Elâziz
Tahsin
Aza
Hakkâri
Muhalifim
Mazhar Müfit
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İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ MAHMUT
CELAL BEY — Bu meselede zaoaedehm zamaira
gibi veya yeni teşkilât yiht katiyen 'bdr esas
mevcut değildir. Muvakkat bütçeye yetiştirilemeyen
bir muamelei maliyenin ikmali için Meclise sevkoİunmuştur. Binaenaleyh oradaki menturlanmtzın vakit
ve zamanüyle maaş alabilmeleri ve şimendiferlerin
vakit ve zatnaniyle seyrüseferlerini yapmaları, daha
doğrusu tatile duçar olmamaları için kanunun bilmüzakere süratle kabulünü rica ediyorum.
VEHBİ BEY (Karesi) — Celâl Bey bir sual sor
mama müsaade buyurulur mu?
Keçiborlu'da istihsal edilen kükürt memleketin
ihtiyacını defediyor mu ve kâfi derecede istihsal edi
liyor mu ve saf olarak elde edilebiliyor mu? Bu bap
ta biraz izahat lütuf buyurursanız...
MAHMUT CELÂL BEY — Eğer arzu buyuruİursa o mesele hakkında bertafsil malûmat arz ede
bilirim. Keçiborlu'da gayet kıymetli, zengin bir kü
kürt madenimiz mevcuttur. Hattâ efendiler, o dere
ceye kadar zengin ve memleketin o derecede serveti
tabüyesini haizdir ki, italyan kükürtleri cevher iti
bariyle yüzde yirmi beş derecesinde kükürtü havı ol
dukları halde bizimkiler yüzde otuz beş ilâ eHİ beş
nispetinde kükürtü havi bulunuyorlar. Sonra İtalya'
nın kükürtleri kuyular içerisinden çıkarıldığı halde,
Cenabı Hakkın memleketimize bahşayişi ilâhîsi ol
mak üzere, bizim madenlerimiz sathı arzda bulunu
yor. Şu halde demek ki biz ihraç itibariyle onlardan
çok kükürt istihsal etmiş bulunacağız.
Fakat ancak Harbi umumide bu kükürtler keşfolunabildi ve onlardan istifade olundu. Şimdiki halde
kükürtler metruk bir halde bulunuyorlar ve fakat
oradaki teşkilâtımızı şimdi idame ediyoruz, istanbul
Hükümeti, bilmiyorum hangî bir mülâhazaya mebnidir, damadı hazreti şehriyariden Kenan Bey na
mında bîr zata orasını ihale etmiş. Şeraitini tetkik
ediyorum, her halde ucuz bîr fiyatla vermişler ve
bendeniz tetkSkaUmı Mecfisi Alimize arz edeceğim.
VEHBİ BEY (Karesi) — Mütarekeden evvel mi?..
İKTISAT VEKALETI VEKILI MAHMUT CELAL BEY (Devamla) — Mütarekeden sonra, husu
si istihbaratımıza nazaran bu imtiyazın veyahut iş
letme hakkının bu zata verilmesi, İtalyan kükürtleriyle alâkadar btthmuyorrauş, Biz orasını hali muattafiyette bulunduralım ve İtalyan kükürtleri, evvel
ce olduğu gibi, bütün memleketimiz!* fitiyadaüm
tutsun gibi sakim bir mütalaaya da mebni muş..
Eğer buna hakikaten muttali olduğum takdirde, bi
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li tereddüt feshedeceğim ve oradaki mesele bundan
ibarettir efendim
VEHBİ BEY (Karesi) — Ereğli kömürleri hak
kında da biraz izahat lütuf buyuruhun. Istihsalât
miktarı ne kadardır ve çıkardığımız kömür miktarı
masrafı koruyor mu?
İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ MAHMUT CE
LAL BEY (Sarunan) — Ereğli'de evvelce pek az bir
varidat temin ediyormuş, Meclisi âlinizin kabul et
tiği rüsum üzerine bugün mahalli varidatımız üç yüz
bin Kraya baliğ olmuştur efendim. Bilhassa Heyeti
Celilenize arz etmiştim; evvelce yevmiye otuz beş li
radan ibaret bulunmakta İken bugün iki bin lirayı
mütecaviz bir raddede varidat istihsal ediyoruz. Son
ra bir tahsisatla işlettiğimiz şimendiferlerden beher
ton için yüz para alınırken (25) kuruşa çıkarılmıştır
ve o da bu nispet dahilinde varidatımızı tezyit etmiş
tir. Evvelce doksan bin lira bir varidat alınırken, bu
suretle milyonlarca lira temin olunacak.
Binaenaleyh orası İçin kabul ettiğimiz kanunlar
mucibince vaziyeti maliyemiz müsaittir. Mamafih bu
mesele hakkında hususi tasavvuratımız da mevcuttur
ve tasavvurat Heyeti Vekilece derdesti tezekkürdür.
Oradaki madenleri yavaş yavaş nasyonalize etmek
istiyoruz. Yani orasını Hükümet hesabına işletmek
ve oradaki amelenin hayatını bu vesile ile terfih et
mekle beraber doğrudan doğruya bir milyar liraya
baliğ olan o hazaini servetten milleti ve beytülmali müstefit etmek istiyoruz ve blı teşkilâtımız der
desttir. İnşallah hazır olduğunda Heyeti Celilenize
ara malûmat ederiz. Bu vesile ile de Ereğli havza
sından şimdiye kadar aldığımız varidat, her halde
daha çok fazla olmak üzere tezayüt edecektir. Buna
emin olabilirsiniz....
RElS — Efendim bu lâyihai kanuniyenin heyeti
umumiyesini maddelere geçmek üzere kabul edenler
lütfen ellerini kaldırsınlar. Maddelere geçmek üzere
heyeti umumiyesi kabul olunmuştur. Birinci madde
yi okuyoruz:
MADDE 1. — İsparta'nın Keçiborlu nahiyesin
deki kükürt fabrikası memurin maaşatiyle masarifi
sairestnv muktazi (1 684) bin altı yüz seksen dört
lira ite Ereğli maden idaresi maaşat ve masarifi için
sarfı zaruri görülen yirmi bm iki yÜt kırk (20 240)
liranın *ftt arük muvakkat bütçedeki mekadtire ilâ
veten ve tahsisatı manzaram* olarak umumi bütçe
den mahsubu icra ohınmak üzere sarfına Maliye Ve
killi mezundur.
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REİS — Birinci madde hakkında söz söyleyecek
var mı? (Kabul sesleri). Aynen kabul edenler lütfen
ellerini kaldırsınlar. Aynen kabul edildi.
ikinci maddeyi okuyoruz :
MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden İti
baren meriyülicradır.
REİS — Efendim, bu madde hakkında söz söy
leyecek var mı? (Yok sadalan). Aynen kabul eden
ler ettendi kaldırsın.
İKTİSAT VEKALETİ VEKtLt MAHMUT CE
LAL BEY — Bu, bir noksanı ikmaldir ve maaş ala
cak memurlanmızdır. Tarihi neşrinden muteber olur
sa memurlarımızın tahsisatını İkmal edememiş olu
ruz. Böyle kırtasü muamelenin ikmalidir. Meclis he
nüz umumi bütçeyi kabul etmemiştir. Onun için neş
rinden muteber olursa evveline şâmil olamaz.
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bu mahzur
varit değil. Çünkü birinci madde ile, onlara munzam
olarak muvakkat bütçede tahsisat verilip, tarihli neş
rinden itibaren sarfına mezuniyet veriliyor demek
tir. O mahzur varit değildir.
MALÎYE VEKlLl FERİT BEY — Efendim,
her halde tarihi neşrinden diyeceğinize, muvakkat
bütçenin tarihi kabulünden itibaren dense daha doğ-
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ru olurdu. Muvakkat bütçenün bidayetinden muteber
dersek daha doğru olur.
VEHBİ BEY (Karesi) — Birinci maddede tasrih
ediliyor beyim.
MALİYE VEKİLt FERtT BEY — Tasrih et
mekle beraber «Muvakkat bütçenin tarihi neşrinden
muteberdir» diyelim, daha doğru olur.
VEHBİ BEY (Karesi) — Evvelki sarfiyata da şâ
mil olur.
REtS — Maddeye «Muvakkat bütçenin tarihi
neşrinden muteberdir» tâbirinin ilâvesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. O yolda tashihan kabul olun
du.
Kabul edilen ikinci madde : işbu kanun; muvak
kat bütçenin tarihi nesrinden muteberdir.
MADDE 3. — t$bu kanunun İcrasına Maliye
Vekili memurdur,
REtS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul olunmuştur.
Heyeti umumliyesini tâyini esami ile reye koya
cağız, Reyinizi istimal buyurunuz,
İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLt MAHMUT CE
LÂL BEY (Saruhan) — Müsaade buyurur musunuz
Reis Bey; bu muamele ikmal edile dursun, Meclise
Heyeti Vekile namına mâruzâtım vardır.
REİS — Buyurun.

7. — MUHTELİF EVRAK (Devam)
3, — Irak sodalından Büyük Millet Meclisi Ri
yasetine mevrut, kemali metanetle mücadelei diniye
ve vataniyeye devam olunmasına ve talebi müzahe
rete dair telgraflar,
İKTİSAT VEKALETİ VEKlLl MAHMUT CE
LÂL BEY (Saruhan) — Efendiler, pek büyük elemjr ve ıztıraplardan sonra, giriştiğimiz bu hürriyet
ve istiklâli milli mücahedesinin bütün âlemi 'tslâma
aksedeceğini pekâlâ biliyorduk ve Anadolu'da büyük
bir azmi milli İle meydana atılan mücahitlerin düş
man saflarına savletlerinin ve düşmanı kahır ve ten
kil etmelerinin bütün âlemi isîâmca bir tesir uyan
dıracağım bütün kuvvet ve kanaatimizle tahmin edi
yorduk ve şundan sureti katiyede emîn oluyorduk
ki: Anadolu'da islâm kalpleri ayni zulma, ayni vah
şete karşı daraban ederken bütün âlemi islâmın kalp
leri de bizimle beraberdir ve bizJim duyduğumuz his
leri. onlar da duymaktadırlar. Ve bilmünasebe bura
da izmir fecayîinden ve islâmlara reva görülen zu
lüm ve taaddiden bahsederken demiştim ki :

Efendiler! davamız yalnız Anadolu dâvası değil
d i , Üç yüz milyon islâm bu açılan mücahedede bi
zimle beraberdir ve onun ilk tezahürünü size bu gün
tebşir etmekle ben de kendi şahsıma bir hisset iftihar
ayırıyorum. Şüphe yofe ki, zâlimler ne kadar kuvvet
li olurlarsa olsunlar, onların kuvvetleri gayet muvak
kat bir zamana münhasırdır ve dünyada zulüm ile
yaşamış, payidar olmuş hiç bir kuvvet yoktur. Her
an ve zaman İçin zâlimler sernİgûn olmaya, mah
volmaya mahkûmdurlar, iste efendiler, bu itibarla
dır ki, kendi kuvvetine, kendi ceberutuna güvenerek
âlemi İslama saldırmış ne kadar zâlim varsa bu gün
bizim muvakkat sükûtumuzdan katiyyen emin olma
sınlar. Onları elbet ve elbet kahır ve tedmir edece
ğiz. (tnşaallah sadalan). Ben büyük bir aşk ve iman
la söylemek ve kanaatlerimi de kısaca arz etmek is
tiyorum ki; Afrika, Asya, Avrupalıların zâlim ida
resinde bulunmaktan elbette yakında kendini kurta
racaktır. (tnşaallah sadalan). Ve zâlimler her halde
yakında denizlere döküleceklerdir.
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Biz Azerbaycanda bir islâm Hükümetinin teşek
külünü duyduğumuz zaman büyük bir vecit duymuş
ve o küçük Hükümeti bütün samimi ruhumuzla selâmlamışuk ve orada bu gün bir silsile halinde münasebettar olduğumuz dindaşlarımızın ve ırkdaşları
mızın İstikballeri ile hepimiz alâkadar bulunuyoruz.
Bunlar açtığımız mucahedede bütün yoksulluklara,
mahrumiyetlere katlanmamıza saiki asli oluyor, bi
zim için medarı teselli oluyor ve kahramanlarımız
içfrı de mücadele ve şevk ile meydana atılmalarına
saik oluyor. Yani Anadolu halkı, Anadolu islâmları
hodbin değildir, asla, onlar yalnız kendi nefisleri için
değil, bütün âlemi islâm için çalışıyorlar. Şimdiye
kadar da onun için çalıştılar ve bütün âlemi isli
min halaskarı olacaklardır.
fşte efendiler, sözümü uzatmamak için söylüyo
rum ki; bütün âlemi islâmdan bize selâm geliyor.
Bütün âlemi islâmdan bize aksi şada geliyor ve bize
merhaba! dindaşlarımız diyorlar. Bu gün Irak'ta, Su
riye'de harekât başlamıştır. İstiklâlleri için, Kuran'ı
Azimüşşanm daima âli bir mevkide bulunması için
silâha sarılmışlardır. Sizin eserinize tebaan mücade
le ediyorlar. (Allah muvaffak etsin sesleri). Milleti
mizin en elemli günlerinde umumumuzun maksadına
timsal olmak şerefi tarihisini ihraz eden Reisimiz
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine şimdi gelen bir
telgrafı okuyacağım • Bakınız efendiler, orada ne di
yorlar.
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa
Kemal Paşa Hazretlerine ;
Makamı refiüşşanmıza arzı tazimattan sonra Zati
Devletlerine, İngiliz Devletinin akvamı zaife ve bil
hassa biz Iraklılar hakkında icra ettiği şiddet ve mezalâıni arza ipfidar ediyoruz. Devleti müşarüniJeyha
Düveli muazzama tarafmfdan istiklâli akvam için bidayeten verilen mutkarraratm hilâfına olarak Hükü
meti Araibiyenin hukuku siyasiye ve meşraasmı gasp
ve nakza ahdederek imhamıza çalışmaktadır».
MAHMUT CELAL BEY (Saruhan) — Zaten tngİlrzlerden başka bir şey beklenemez ki,
«Devleti mezkûre böyle bir nakzı abMe hukuku
meşruamıza tecavüz ettiği cihetle şenel hal'iye rama
zanının iptidasında» beri kendisiyle hali harpte bulu
nuyoruz,»
MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Dükfcat
ediniz, ramazanın iptidasından beri hat harpte bulu
nuyorlar.
«©irKih muharebe, ve müsademelerde lehülhamt
galibiyet bizdedir. Baştan nihayete kadar Fırat elimiz
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dedir. Dicle'nâmde bazı mevakıini düşmandan tattık1
ettik. Dîyate nehrindeki düşman bakryesiyle çarpış
maktayız. Azim ve metaneti diniye ve mifljyemizte
hukuku meşruamızı istirdat etmek ümidini besliyo
ruz. Bu hususla Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metine istinat ediyoruz, Mâruzâtımızın hakİpayi Devteflerine iblâğına mamuren heyeti muraHhasamız
(Geçiniz sesleri)'. Vekayii ahvali tafsilen arz ödecektir. Düşman, kalbail ve asairin kıyamı üzerine zaif bir
halde bulunuyor. Dîn düşmanlarını memleketimizden
tantamen tardetmek ve tebit ettmek için siyaseten ve
diyaneten size merbultiyeti tammeteri bulunan bÜâdı
mukaddesemiz hakkımda vazifed vekâleti miHiye ve
diniye ifa etmenizi LsftMıam ederiz. (Hay hay sesleri).
Min Sadat - üş - Şamile Bsseyrd Nûr
Esseyyit Aziz
Mini Sadat - üş - Şamiye
Esseyite Muhammet Bbû TaibJh
Riefe HazakJ Muhanumed - ül - Albtan
Min Sadat - üş - Şamiye
EsseyU Albhas
Esseyk Jlvan
Reis - üt - Aneze
M*rt Sarfa* - üş - Şamiye
(badi - yül - Hüseyin
Esseyit Hadi Züveyn
Reis - ül - Avaıbİt
Reis îbnJ Hasısun
Merzuk - ül - Avvaz
Jvan - ül - Hac Sâdun
Reis • ül Aneze
AbdülVahi't elhac Sebki Esseyit) Kâzım
Mm Saıdat - ül - Haf
Reis - ül - Mezyad
Bsseyit Aü
Heyten
Reis - ül - İbrahim
Reis Aşiret - ül Hamidan
Şalân - üi - Cebri
Haci Hamudeddin
Rete - îzzeyyat Ceriy - yüt - Meri'
Min Sadat - üş - Şamiye
Min Eşraf Raıve
Esseyît Albdiüzzeyt
Necmi
Mİn Eşrafı Ane
Reis Aşiret - üz Zuhakâri
Muhammed Arif
£-113*1* - ül - Haımmud
MAHMUT CELÂL BEY — Böyte bir çok âlemi
islimin madan İftiharı olan zevat imızalamışitır. Diğer
bir suret «Akdemi hâdimüşser,ilmübi'n, ESseyid M-ehmed Bedreddin» imzası tahtındaki hamişin tercüme
sidir.
«Mücahidi Vatan Büyük îsflâın Hâmisi
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine :
Bütün rüesayi frafciyenin amali bu gün düşmanı
tard ve tebit etmek ve dm kardeşleri bulunan TÜT'
kiye Hükümeti ile hem desti vilfak olmaJdttr. Irak
ağuş şefkatinize arzı iftikar ediyor. Mesleki hürri-yetperveranfe ve dindaraneniz iktizası bu akvamı
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mazkımeoin düşman boyunduruğufldan istîhlâsı İçint
dingi muavenet etmeyeceğimize ümStıvanz. Cenabı
Ratobilkadir vâdü cel'ifi mucibince biz zaif isHmlara
nusret edeceği şüphesizidir. Kâffei ahvalde mazharı
emnü" âınasn olacağız».
Elkftzimlyye : Hadim/üt - şer'ün raübin,
Bs*yyifl Muhammet Bedrettin
MAHMUT OELÂL BEY (Devamla) — Şüphe
yak kî efendiler netice bizimdir ve rnuzafferiyeti ni
haiye bizim olacakte, (Alkışlar ve inşallah sadal&n).
ABDÜLKAfDİR KBMALÎ BEY (Kastamonu) —
Bir kaç zamandanfoeri herhafde hüzün içinde bulun
duğuna şüphe etmeyeceğimiz Ruhu Peygamber, son
şu vaka ite şatfohınmustur. Hiç şüphe etmiyoruz ki
Alemi Islâmı parçalamak üzere garbin bütün gâyızları karşısında tsiâmrn vatlığını, Çanakkale'de şehit
olan, Bagdat'da, Basra Merinde can veren, kan dö
ken, Kütülemare'de fedakârane çarpışarak bir kısım
düşmanı ezen ve o münasebetle keza şehSt olan evlâdı
vatanın ruhu şadolınuştur. Çünkü pekâlâ Miyoruz
ki islâmlar islâmiyetİn bini teessüsünde kavmiyet ve
m'ÜLİyet dâvalarından mücerret olarak bir katei âhenih hafinde vahdeti ilâniyeyi neşîr ve Hân için mücahedatta bulundu ve bu uğurda şark ve garp İle müsa
demeler yaparak bir çok şehitler verdi, İnsan bazan
tarihin o şana ver sayfalarını gözönüne getirdikçe ve
dünkü yekti, elemli günlerle mukayese ettikçe mah
zun oluyordu. Meselâ bir Musa bra Nasır çıkıyor,
Haznetİ Matım ismini Afrika sahillerinle kadar ifâ
ettikten sonra atım denize sürüyor ve Altahım bana
yol ver, ismi âzamim ufukların öte tanrfma götüreyfrn diyor. Tarihin şu şehameüli günlerini, sonra Hü
kümet! Muazzama! Isiâmiyenİn bugünkü hüzünlü
günterkıi karşılaşttrdıkıtan sonra insan meyus oluyor
ve teessürün son derecesine varıyordu. Efendiler, Necef taraflarında teşekkül «ttoiğiirn' İşittiğimiz bu Hükü
met, bugün değişe yarın, yann değiî&e Öburgün,
mutlaka teşekkül edecektir, çünkü uzun zamandan beri tslâmiyetin esasatından ayrıStaıış olan bu kavim
lere, âlemi Mâm İçin bir siflei ilâhi lâzımdı.' Bu siflei
ilâhi, son vakayiyfe, îsJâmm çehresine atıldı ve tsüâmı
aıyılttı. Bunun neticesi her tarafta İfâmın hakta düş
manı, fslâm olmayıp htriMyan olduğu kanaatti hâsö
oldu ve muhtelif yerlerde tslâmm halâs ve saadeti
namına çalışan kiÖefer vücuda geldi ve bu kitlelerden
birisini de Irak Hükümeti teşkil etti. Maatteessüf Irak,
şftndSye kadar hiç OötScft etmediğimiz, bitmediğimiz
ülke ve mahryetinide bulunan bu mübarek ülkıe efen
diler, memaliki Osmaniyenin en mühim bir kıtası
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rdadında bulunuyordu. O kadar güzel, o kadar müs
tesna kuvvei imbatryeye malik bir ülke, bu iUkenm
kıymetini vaktiyle maatteessüf takdir edemedik de
dim. Vaktiyleden maksadım, üç senelik, beş senelik
değil, belki asırlık zaman zarfında orafar içtn hiç bir
güzel hizmetimiz sebketmedi. Irak İstanbul kadar gü
zel bir yerdir. Iraktan bendeniz bunama Basra'ya
vâsıl olduğum zaman arkadaşlarıma bir mektup yaz
mış ve Basra'ya katran yağdığını hfldSrmişJfiim, Ce
hennemlerin Basra'da bulunduğunu aoytemi^tim. Fakat tekiden yazdığım bir mektupta demiştim ki efen
diler; şimdiye kadar «ize gelen baıvadfeier, memurla
rın verdiği malûmattan ibarettir. Irak'ın vesaiti natkliyosizüğinden herkes ailesini beraber götürcmemistir. Hakikatöte bunu bİWtiz«m ve diğerJertnin eserine
tebaiyet İçin yazmıştım, Irak membkedmiasn en gü
zel, Cennetler kadar güzel yerleridir ve orakla ahalide
bize karşı o kadar şefkat, o kadar safvet, o kadar
büyük hâfmıfyeJt vardır ki, işte o safvet ve hamiyetin
derecesini anlatmak için misal iradına, misal zikrine
lüzum yok. Burada Celâl Beyefendinin okuduktan
vesika kâfidir. Irak'da teşekkül eden Hükümetin,
Hükümeti Aratbiyenm, Anadolu'daki Hükümetten ay
rı olmasına esasen imkân yoktur. Çünkü Irak, Suriye
Anadolu ile arazi ittisali dolayısıyla merbuttur. Irak,
Suriye ve bütün Arabistan Anadolu'ya tûssryatı dini
ye itibarıyla tamamiyte nKertıuWur, Irak bötün Afrflca
kıtası ve triilöün Araplar hilâfetlten ayrifeıak fikrini ha
tırlarına bile getirmemişlerdir. Yalnız ufak bir nokta
ya temas etmek ite tashih etmek isterim. Bazı basit
düşünen insanlar, Fransız ve İngiliz tteşkHâlmm hay
ranı olarak, o zavaHrian kurban etmişlerdi. Fakat o
kitle bugün anlamıştır ki Arattın ancak anasın sairei
Mâmiye ile ittihadında büyük kuvvett teessüs edecek
tir ve âlemi hırîstiyarnmö tamaı ve âterm hırisdyaninin istilâ emeBerinin kırıtması, ancak Anadolu ile
birleşmekte olduğuna kail olmuşlardır. Heyeti muhteremeden rica ederim ve esasen ricaya tuzum yok
tur, bunlara âzami mikyasta muavenet vazifesini İd
rak ettiğimizi isbai edelim. (Hay, hay, kalbul sesleri).
REİS — Efendim, Bwîm Bey, îhsan Bey, Vasfı
Bey söz almışlardır.
BESİM ATAliAY BEY (Küttabya) — Büşrâ eyyüShelmü'mİnûne ennetıraka kad karne ve kad necâ
min sultatil a'dâi, Büşrâ eyyühe4nü*m"nûne kad ha
lâsa mekalbirül evSyâftTâhi ve etkıyaımi. Büşrâ yi eyyühelmü^nârıûne kad kânenoebiyyü SaMHahü aleyh*
veseUem» mesrûren fî maderihî. Büşrâ eyyühe&ıyaal
ende Hüseyn şerre fî Meşhedmî. Büşrâ eyyeheShvani
erine İmamette! A'zami Bbeflıamfc setre fî mafcjbtrihf.

~~* ^^W ^ ^

î : *8

15 . 11 . 133$

fiyyütodtmtilminûne inküırttüm fî sebltiHâhİ müca
hidine Hakka cihadîht tansurentıefcüm İteyhi. Kema
Katallahü azze vecefle fi fcitaiMbJkerinti : İn. tahsu»
rutlahe yensoruküm ve yüfcelbbit atodameküm.
Eyyühemıâsü fâtüüulküffâre vecahfdû bıeırtvalikSim veenfusikum. Kemâ KalaMafoü teâla «fala tütı'ükâriflna vecaMÜhüm bJtü cihâden kebira» kaalûbelâ.
Limen aîa'eikâfire vetimen abededÜİnare.
Eyyühennâsü innî übeçşeriküm binasnltaflıi ve fevzîhî. Blâlterâ enne aldiaattahi ve a'daeküm kânû mağ
lûbun ve mSMıezimen. Kânû makhuren ve münbedimen. Eyyühefihvani kûnû ihvanen lillâhi velâ temrazeû fasbirû fettehfcro va'temû enneftahe maaSBafoörîn.
Eyyühıe&ihvaııü emeşemBeTIslâmi kad talaat fî DarisseJâîm» EyyüMmü'tnaıûne seyatermiMezane zalemû
eyye ımhıkaiebin yenkabüûn.
Tarihi isllâmdian ufak Mr sayfa arz etkiyim :
Hazret! Peygamber Efendimiz zamanında Hayberin hini feshimde Cafer çıka geldi Hazreti Peygamber Efendiniz buyurdular ki; (ahi Hayberfe mi se
vineyim, kudumu Cafer İte mi? Şimdi Meclisimiz
Irak'm fcurtulmalsıyla mı sevimsin? Yolsa (bu esna
da MiecMste hazır bulunan Şeyh Süıuısi Hazretlerini
İşarette) Hazreti Şeyh Sunusi'nkı teşrifleriyle- mi?
(Şiddetli akılar). Birisi; Şark âfeminân aSjrfardan
beri merkezi, îslâoım, Ümin mehdi, sonra mezarı ol
muş. BirM, Garibe karşı Islâmm hilâlini, tslârrun nu
runu taşımaya namzet olan bir mezhep, bir kalbi Sunusi imiş. Garbe Icaarşı fütuhatını ihda edecek olan
her İkÎBi Ue sövinecegiz, her ikisi ife M ı a r edieceğizv
Biz sebat ettikçe, biz gayret ettikçe, biz kardeş gibi
birfâralrnSzi sardikça Ceınabt Allah bize daha böyte
sevinçli çok günler, çok gecefer gösterecektir. (İnşal
lah sarîalan). Efendiler; bilyonsunuz ki âlemde eski'
den beri bîr Şark, bir Garp, bir adalet, bir zulüm, bir
zulmet, bir küîfur olduğu gibi bugün ayniyle devamı
etfîyor. İnanmayınız siz bu yirminci asır medcnryetine, eskiden beri devam eden hal bugün yine devamı
ediyor. Onların arasında verilmiş, bir karar, ısdar edil
miş bir fetva vardır.
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Efendiler; Bulgaristan'da, Macaristan'da bulundu
ğu zamanda İkinci Sultam Murat'a karşı Kuralı habis
vermiş olduğu yemini, etmiş olduğu ahdi nakzediyor.
Diyor ki hain İsiâmlara karsı edilen yeminin, venüen
sözün hükmü yökfcur. Fırsat bu fmsalttır, git kafa
sını ez diyor! Fakat Aİlahü Taata Hazretleri •Kırai'm
kalfasını 'kesti. Hiç bir 'İslâm âlimi, hiç bir İslam ho
cası verilen yeminlin, edilen ahdin nakzına fetva ver
memiştir. Daima islâm âlidir, daima İslam Hak ile par
lamıştır. Çünkü «müfaıiauöe indî uhudftum». Ounun
kaç tafte mlisalifti «ize göstereyim. EndüKidübr - Al•laîh saklıya, Allah (göstermeye • düşmanla 'bütün bir
takım bedhahlar birleşryıor ve üzerlerine yürüyorlardı.
Nasıl 'ki bizim Damat 'Ferit'in yaptığı gibi. Birtakım
tslâmlan yekdiğeri üzerine «aldırıp ktrdırtyovdu.
Düşman ne yapıyordu? Evvelâ, cannuz, dininiz emin
dir diyordu. Fakat girdikten sonra 'bir şey yapıyor
du ki; buradaki islâmlık tortusu çıksın (üyor, müsIttmanhktan eser kalmasın diye cayır cayır yakıyor
ve M tahta araşma insanları kıstırıyordu, ateşler ya
kıp kurban ediyordu. Hıristiyanların Âlemi İslama
karşı verdikleri söze 'katiyen İtibar «tmemıeliddr. Bu
nun emsali adided <vawlır. Sözü fazla uzatmayalım.
tasan dünyada dimi, vaitanı, şerefi içki yaşar. Eodadm huzuruna, erenler, evliyalar huzuruna, yüzlü kara
varmaktansa senit gdmleğiyle varmak daha iyidir
zannederim. (Şiddetli alkışlar).
•REİS — Ara tasnif olundu <8fi) rey ile Keçiborlu
'kükürt ve Ereğli kömür madenlerinin memurin maa
şa* ve masarifi hakkındaki lâyihai kanuniye kabul
olunmuşttır.
'Perşembe günü ayni saatte içtima etmek üzere
celseyi tatil ediyorum. Fakat dağtknayalan Şeyh Süausi Hazretleri bir duada bulunacaklar.
(Zevali saat 5,30 sonrada celseye nihayet verildi).
(Celsenin kapanmasını müteakip Şeyh Sünusi Haz
retleri tarafından kürsİde bir duayi beh'ğ kıraat olun
muş ve hâzırun tarafından kemali husufa ile istima
olunmuştur.)
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Keçiborlu KttkUrt Memurlannuı Mnhassasatlanna
Dan- Kanonu Kabul Edenler
Ali Rıza Efendi (Batum), Faik Bey (CebelJbereK»t), Şevket Bey (Sinop), Nuri Se&m -Bey (Bolu), Sûleüman Sim Bey (Yozgat), Atodülgaaİ B. (Siverek),
Atıf Bey (Bayezit), Necip Bey (Ertuğrul), Osman
Fevzi Efendi (Erzincan), Mustafa Lûtfi Bey (Sive
rek.), Mustafa Bey (Karahİsarı Şarki), Tahsin Bey
(Maras), Fevzi Paşa (Kozan), Ali Fuat Paşa (lAnlkara),
Dr. Suat Bey (Kastamonu), Mustafa Bey (Ertuğrul),
Hakkı Paşa (Niğde), Mehmet Emin Bey (Ergani),
AJbdütkadir Kemali 'Bey (Kastamonu), Necip Bey
(Mardin), Tunalı HÜmi Bey (ıBohı), Btam Fehmi
Bey (Muğla), Ahmet Muhtar Bey (İstanbul), Halil
Hilmi Efendi (Karabltsarı Sahip), Ahmet •Efentdi (Muş),
Mahmut Celâl Bey (Saruhan), Halil İbrahim Efen
di (Eskişehir), Ahmet Ferit Bey (istanbul), Şevki Bey
(tçel), Mehmet Ruşen Bey (Gofenüşane), Mehmet Hu
lusi Bey, (Karahİsarı Sahip), Reşat Bey (Saruhan),
Sabit Bey (Kayseri). Mehmet Bey (Biga), Şakir Bey
(Antalya), Hamdi Bey <Geoç), Yusuf Ziya Bey (Bit
lis), Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta), Derviş Bey
(Mardin), Vehbi Bey {Karesi), Dri. Afrİdin Bey (Lâaktan), Rasim Bey (Sivas), Tufan Bey (Hakkari),

Abdurrafenan Lirai Efendi (Ayİntap), Mehmet Şe
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