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B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 2,15 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş) Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi küşadediyorum.. 27aptı sa
bık hulâsası okunacak. 

(Kâtip Mahmud Said Bey zaptı sabık hulâr 
sasını, okudıu.) 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Musa Kâzım Etendir in 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat- ve aynen kabul olundu. Adana Da-
rûlhilâfe Medresesi için Seriye Vekâleti büt
çesine tahsisat ilâvesine dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye 
Encümenine, Bolu Mebusu Şükrü Beyin keres
te katiyatına dair teklifi Lâyiha Encümenine 
havale olundu. Konya Darûleytamı için Sıhhi
ye ve Muaveneti içtimaiye bütçesine tahsisat 
ilâvesi hakkındaki teklifi kanuni müzakere edi
lerek maddeleri aynen kabul ve flteyeti Umu-
miyesi beş müstenkif ve yirmi bir redde karşı 
.140 reyle kabul olundu. Usulü muhakenıatı ce
zaiye Kanununun tadili hakkındaki lâyihai ka-
nııniyenin Pazartesi gününe tehiri müzakeresi 
tensibedildi. Muhakemat heyeti için ikinci de
fa yapılan intihapta, yalnız Sivas Mebusu Emir 
Paşanın ihrazı ekseriyet eylemiş olduğu tebliğ 
ve mütebaki azalar için üçüncü defa intihap, 
icra edilerek teneffüs için celse tatil olundu 

İkinci Celse Hafidir 

Üçüncü Celse 

Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 
küşad edilerek MüdaJaai Milliye Vekâletine iki 
milyon lira avans itasına dair Mersin Mebusu 
Sala haddi n Beyin teklifi kanunisi müzakere 
edilerek maddeleri aynen kabul olundu. Heyeti 
umumiyesi tâyini esami ile reye vaz'olundu ise 
de toplanan reyler nisabı ekseriyeti temin et
mediğinden Pazartesi günkü içtinıada tekrar 
reye konulacağı bittebliğ celse tatil olundu. 

Birinci Reisvekili 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Mahmud Said 

Kâtip 
M. Ragıb 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır, sadaları) Zaptı sabık aynen kabul 
edildi. 

5. — TAKRtRLER 

J. — Adana Mebusu Zamir Beyle arkadaşla-
rının Adana'daki zahire buhranına dair takriri 

REİS — Efendini Adana'ya üthal edilecek 
zahair hakkında Adana mebuslarının bir telg
rafı vardır, okunacak. 

168 — 
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Anlkara Büyük Millet MeclM ] 

Riyaseti öelilesine 
Hariçten gelecek zahaire gümrük, Anado

lu'dan tedarik edileceklere vaziyed suretiyle 
Adana'nm kapıları Ibağlamımıştır. Muavenete 
intizarda iken ekmek fiyatı işgal zamaaıımn iki 
mislinıe çılkmaiktadır. Telgrafımızın Heyeti 
Uamımiyece okunmasını istMıam eyleriz. 

Eşref Muhtar 
Safa Zamir 

NAFÎZ B. (Canik) — Bize geçti, arttk bir 
şey beklenmez. 

REÎS — Efendim bu telgrafta mevzuubahis 
mesele haik'kmda müşterek emcülmıende iştigal 
d iyor la r . Hükümetin bu bapta bir teklifi 
var, Muvazene! Maliye EncümenÜ'ndıe müzakere 
ediliyor. 

6. — SUALLLER 

1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Adanandaki zahire meselesine dair 
İktisat Vekâletinden sual takriri 

REİS — Yine buma dair Abdülkadir Kema
li Beyin bir sual takriri var, onu da İktisat Ve
kâletine havale 'edeyim. Bu telgrafı da Muva
zene! Maliye Encümenimde derdesti' müzafele-
me kamunla tevhidetsek zannederim iyi olur. 

NAFÎZ B. (Ganiık) — Konya Valisi her 
kazayı bir mıntalka addetmiş, ıbir yere Ibir şey 
çıkartmıyor ve nıemllelketi yakıp kavuruyor. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Ka&tamıo-
nu) — Reüs Bey, müsaade buyuruılursa izahat 
vereyim. 

REtS — Buyurun.. 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamo

nu) — Efendim sual takririnde iki ciheti He^ 
yeti Celileye arz "ediyorum., ve iki nıo'ktai na
zardan da Heyeti Vslkileye memur arkadaşların 
bâzılarından sual ediyorum. Adana'nın istirda-
dı, hissiyattan sarfınazar 'edilirse, ikü noktai 
nazardan bizi memnun eldecek mahiyettedir. 
Birisi hayat cidali ile uğraşan orduya nüfuz iti
barîyle bıiraz ilâve etmek imkânının husul 
.bulması, diğieri de m'embaı hububat ve zehair 
olan Adana'dan ordunun beslenmesi için lâzım-
gelen zehairin temini hususudur. Bu iki nıoktai 
nazardandır iki, biz Adana' nın tekrar bize ilti-
htaJki'ndan fevkalâde memnun oluyoruz. Yalnız I 
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Adana, iki sene evvel; içinden dışarıya çıkan ve 
hariçte muhacirin tahsisatından para almak sure
tiyle geçinmek mecburiyetinde kalan çiftçilerin 
tekrar memleketlerine gitmesi üzerine, eskisine 
nispetle fazla zeriyat yapılamaması ve dâhilde 
kalanların da bâzı esbab dolayısiyle yine eski se
nelere nispetle fazla zeriyat yapamamaları hase
biyle; maalesef süratle yardım edilmezse gelecek 
sene Adana, orduya yardım etmek şerefinden 
mahrum kalır. Binaenaleyh bu hususta Adana'-
nm işgalini mütaakıp lâzımgelen tedabirin itti
hazı, tohumluk ve saire sevkı ve hattâ diğer mem-
leketlerimizdeki ziraat bankalarında mevcudolan 
paraların gelecek sene asgari on misli ziyadesi 
alınmak üzere buralara gönderilmesi iktiza eder
ken, bu husus ile iştigal edecek zevatı kiram bu 
işlerle hiç meşgul olmamışlardır. Adana; zahire 
ambarı olmakla beraber maalesef ekmek tedari
kinde bile duçarı müşkülât olmaktadır. Arkadaş
larımızın telgrafı da bundan şikâyeti muhtevidir. 

Takririmin ikinci kısmı : Adana bu vaziyet
te iken; Antalya'da tekâlifi milliye hesabına 
alınmış birçok zahire mevcut imiş ve bu zahi
renin Antalya'dan buraya kadar getirilmesine 
bir sebebi mücbir olmadığını zannediyorum. Bu
nu böyle düşünen bâzı kimseler makamatı aide-
sine müracaat etmişler ve demişler ki : Antal
ya'da mevcudolan zehairin yüzde kırk fazlası
nı, size lâzım olduğunu zannettiğimiz, meselâ 
Konya'da verelim. Bu teklife razı olan olmamış 
ve aradan zaman »geçmiş ve zahire fiyatında da 
fark hâsıl olmuş, evvelce yüzde kırk verenler 
bu sefer yüzde yirmiden fazla veremiyeeekleri-
ni söylemişler. Yine zaman geçmiş ve fiyatlar 
üzerindeki tahavvül üzerine başabaş ve belki de 
bir miktar fazlasiyle bunu tebdil etmek istemiş
ler ; aidolduğu makamat bunu da kabul etmemiş 
ve bugün efendiler gayet garip ve bizim aklımı
zın ermediği bir şekli iktisadide Antalya'daki 
zahireler, denizden nakliyat masrafı, hamal mas
rafı ve karadan tren masrafı ve sair masarifat 
ile vagon basına 800 lira verilmek suretiyle An
talya'dan çıkarılıyor ve Adana içerisinden sevk 
edilmek üzere Konya'ya getiriliyor ve Konya'
dan da bugün aldığım bir telgrafta, bir haftada 
iki vagon Aclana'ya gönderildiği yazılıyor. O 
kadar garip bir vaziyet ki... Antalya'da mevcut 
bulunan zahireyi, burada ihtiyaç varsa ne için 
tebdil etmiyorlar veyahut mümkün iken ne için 
paraya kalbedilmiyerek; yemeklik ve saire su-
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retiyle zahireye nıuhtacolan Adana içerisinden ? 
o zahire geçiriliyor. 

Bendeniz bunu anlıyamadığımı ve Adana 'nm 
yemeklik ve zahirej^e çok muhtaç- olduğunu ve 
bugünkü muavenetin gelecek sene asgari on misli 
alınacağını heĵ eti aliyelerine hatırlatmak ve ay
nı zamanda aidolduğu makamattan meselenin 
hakikatini anlamak için şu sual takririmi ver
dim. Bu mesele fevkalâde haizi ehemmiyettir. 
Konya'da zahire mevcuttur. Böyle olduğuna na
zaran da bir idaresizlik var. Bu idaresizlik vi
lâyete mi aittir? Menzile mi aittir? Maliye Vekâ
letine mi aittir? Müdafaai Milliye Vekâletine mi 
aittir? Buna da akıl erdiremedim. 

NAFlZ B. (Canik) — İdarei keyfiyeye. 
ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Devamla) — 

Antalya'da bol bol zahire mevcut olduğu ve bun
lar çürümeye mahkûm bulunduğu halde bu tarzı * 
hareket neticesinde; sanki Konya ve mülhaka
tında zahire yokmuş da ordıı ve Ankara zahire
yi Antalya'dan ve pahalı bir surette getiriyor • 
muş ve getirmek mecburiyetinde kalıyormuş gibi 
fena bir netice hâsıl olacak ve bunun önüne geç
mek için ve bu sual takririme süratle cevap 
verilmek üzere lâzımgeîenlere tebligat icrasını 
rica ederim. Mesele çok ehemmiyetlidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, usulü müzakere hakkında arz edeceğini. 
Efendim. Bu telgraf Adana'da bulunan arkadaş
larımızın bir telgrafıdır, evrakı varide meya-
nındadır; ruznameye geçmemiştir. Bu hususta 
Heyeti Vekileden gelen teklif ile Lâzistan Mebu
su Esad Beyin teklifi de şimdi Muvazenei Ma
liye, iktisat encümenlerinde müştereken müza
kere ediliyor. Bunu da oraya verelim. 

R,EÎS — Efendim yeni teşekkül eden İkti-
<sad ve Muvazenei Maliye müşterek encümenleri 
bu mesail ile meşguldür. Bu telgrafı o encümen
lere tevdi edelim. Abdülkadir Kemali Beyin 
takririni de Maliye, iktisat ve Müdafaai Milliye 
Vekâletlerine havale eyliyelim. (Muvafık sada-
lan) 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Fakat rica elerim, ihmal buyurmasmlar; bu sev-
kiyat devam ediyor. 

2. — Ankara Mebusu Mustafa Efendi ile ar
kadaşlarının, Tedrisatı İptidaiye Nizamnamesinin 
m beşinci maddesi hakkındaki teklifinin Maarif 
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Encümeninden celbiyle Heyeti Umumiyede mü
zakere, edilmesine dair takriri 

REİS — Efendim, Tedrisatı iptidaiye Ni
zamnamesinin 15 nci maddesi hakkında Ankara 
Mebusu Mustafa Efendi ile rüfekâsmm bir tak
riri vardır: iş bu maddeye ait teklifin encümen
den celbiyle müzakeresini teklif ediyorlar. Tak
rir okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Tedrisatı iptidaiye Nizamnamesinin 15 nci 

maddesi ciheti tatbikında gösterilen müşkülât 
pek had bir şekle dâhil olduğundan ve işbu 
maddenin tadili için bundan evvel verilen tak
rir bir aydan beri Maarif Encümeninde olduğun
dan Nizamnamei Dâhilinin maddei mahsusası 
mucibince mezkûr tadilnamenin encümenden 
celbiyle müstacelen müzakeresini teklif eyleriz. 

Ankara Ankara Ankara 
Mustafa Atıf Şemseddin 
Konya Kırşehir Bolu 

Abdülhalim Yahya Galib Şükrü 
Maraş Bitlis Mardin 
Tahsin Yusuf Ziya Devriş 

Erzurum Üsküdar Tokad 
Nusret Hüseyin Hüsnü Rifat 
Kângırı Siverek Batum 
Said Lûtfi Ahmed Akif 

Kastamonu Yozgad Lâzistan 
Besim Bahri Ziya Hurşid 

BEYNAMLI MUSTAFA Ef. (Ankara) — 
Efendim, bu maddenin tatbikinde pek fena bir 
teamül devam edip gidiyor. Yani herifin, bir 
adamın vergisi on lira olduğu halde şimdi ted
risatı iptidaiye için 30 lira, 40 lira, 50 lira isteni
yor ve bu tahsil pek aykırı gidiyor; milleti de 
son derece tazyik ediyor. Bu tahsilat bir esası 
salime rapdetmek için ne lâzım ise bunu bir an 
evvel yapmalıdır. Ve bu vergi biliyorsunuz ki, 
köylülere taksim ve tevzi ediliyor. Hem nasıl? 

Meselâ; tazminatı harbiye gibi iki yüz lira 
şu köye, beş yüz lira şu köye... Halbuki köylerde 
ne mektep var, ne okumak var? Ne de bir şey... 
Hiçbiri yok. Ve yine biliyorsunuz ki, bu vergi 
kendilerinden tahsil edilenler de şüheda ve as
ker aileleridir. Meselâ; Tedrisatı iptidaiye Ka
nununun on beşinci maddesinin ki, ahkâm mu
cibince, bir yerde mektep varsa o mektep olan 
yerdeki mektebe ait mesarifatı oranın köylüsü-

0 — 
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' BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Müsaade 

buyurun, encümen namına. 
REİS — Buyurun. 
ŞEVKİ B. (İçel) — Maarif Encümeninde ne 

zamandan beni yatıyor? Köylüler âdeta isyan 
edecek. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Tuhaftır 
hâli âlem : Bilen de söyler, bilmiyen de söyler... 
Üç aydır Maarif Encümeninde yatıyormuş. 
Al sana on parmağiyle bir kara Maarif Encü
menine geldiği gibi çıktı. Ben elimdeki kâğıt
ların muamelesini yapmak üzere encümenin iç
timaını ilân ederim. Teşrif eden olmazsa aza
yı birer birer toplarım. Elimizdeki kâğıdı mü
zakere eder çıkarırım. îşte bu tarzda bu teklifi 
de encümende okuduğumuz zaman karar verdik 
ki : Maarif Vekâletinde bir encümen var. Bu 
encümen mekteplerin programlarını ve esasatı-
nı ve Maarife aidolan mesaili tetkik ediyor. Bu
nu da oraya gönderelim... Diye bir karar verdik 
ve teklif oraya gitti... Program Encümeni de 
çalışıyor, vazifesini yapıyor. 
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nü idare edecek. Bir kere para istenilen köyde 
mektep yok... Sonra şehirlerde, Ankara'da mek
tep varsa bu mektep de mebusların, memurların 
tüccarların evlâtları okuyacak diye köylünün 
altındaki yorganı da satıp mektep muallimleri
ne para vermeye Allah razı olur, derseniz hepi
miz olalım. • Pekâlâ. Fakat vallahilazîm ahali o 
kadar sıkılıyor ki ; müteessir, âdeta mütehey-
yiç bir haldedir. Sonra bu verginin tahsilinde 
ne gibi bir esas ittihaz ediliyor? Bakın. Şimdi 
bura vilâyet maarif encümeni birtakım derece
ler itibar etmiş. Derecesi bir lira ve derecesi 
25 kuruş veyahut elli kuruş. Ankara Mebusu 
on iki derece, serveti zatiyesi itibariyle elli de
rece itibar ediliyor. Bir bak bir.. Canım ben 
mebusluktan iki yüz lira alıyorum. Fakat ser
veti zatiyem iki yüz lira değil ki... Bu nasıl 
olur? Hiç olmazsa mebusluktan eüi derecede, 
serveti zatiyesi de iki derecede... Hani ben bu
nu misal olarak arz ediyorum. Böyle gelişigü
zel herkesten tahsil ediliyor. Halbuki şu An
karalılar, diridir. Ankaralılar diridir diyeyim. 
Bica ederim biliyorsunuz, şu bağların halini.... 
Vergisini veriyor, bilmem nesini veriyor. Fakat 
vallahilazîm hiçbir faidesi yok. Yıkılıyor, ya
kılıyor. Son ne kadar mağaza varsa Hükümet 
tarafından işgal edilmiş. Bunları tafsile hacet 
yok. Hepiniz biliyorsunuz. Onların vergisini 
de veriyorlar. Sonra gel bakalım. Sen memle
ketin eşrafısın, beş yüz derecesin, getir baka
lım paraları... Rica ederim biraz düşünelim. 
Hulasaten arz ettiğim bu mesele hakkında ar
kadaşlarımla beraber bir takrir verdik. On be
şinci madde fena tatbik olunuyor ve ahali bu
nun tatbikinden son derece müteessir oluyor.v 
Bunun ciheti tatbikıyesini salim bir karara rap
tetmek üzere evvelce verilen tadil teklifinin cel-
Myle müzakeresini teklif ediyoruz. Bu tadil 
teklifi Maarif Encümenine gitmişti. Orada ne 
kadar durdu bilmem. Şimdi de vilâyete geç
miş. Vilâyet bunu esas tutuyor. Halbuki; bu
nun ne talimatnamesi var, ne de bir şeyi... İs
tanbul'da bir nizamname yapmışlar ve onunla 
kalmış. Rica ederim o tadil teklifi gelsin ve ne 
gibi bir çare bulacaksak bir an evvel bulalım ve 
yapalım. Bunu arz etmek istiyorum. 

REÎS — Efendim. müzakereye^lüzum yok, 
müzakere açılmıyor. Yalnız Maarif Encümenin
de bulunan teklif hakkında... 

ŞEVKİ B. (İçel) — Orada uyuyor. 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Hiç uyu

duğu yok. Her gün içtmalarına devam ediyor
lar. Sen bilmiyorsun. Meselenin ruhunu da arz 
edeyim. Bu bapta elde bir kanun var. Bu kanun 
verginin sureti cibayetine dair bir talimattır. 

BEYNAMLİ MUSTAFA Ef. (Ankara) ~ 
Kanun değildir. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Kanunu 
muvakkattir efendim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Maarif Nazırı Şükrü 
Beyin yaptığı bir kararnamedir. 

. BESİM ATALAY B. (Devamla) — Kanunu 
muvakkattir ve bunun suveri tatbikıyesine ait 
ayrıca bir de.talimatname vardır ve bu talimat
name ahkâmını bâzı yerlerde tatbik ettim. On 
beşinci maddesinde de verginin sureti tatbik ve 
cibayetine ait gayet esaslı ahkâm vardır. Bunu 
bâzı vilâyet ve livalarda yanlş olarak tatbik 
etmişler. Kabahat kanunda değil, kanunu tat
bik eden ellerdedir. Arkadaşlar mektebi olmı-
yan köylere de bu vergiyi tarh etmişler. O 
halde ne duruyorsunuz. Valinizden şikâyet edi
niz, meclisi umumi azalarınıza kabahat bulun.. 
Kabahat kanunda değil, Mecliste değildir. Efen
dim bir kimsenin üzerine tarh edilen vergi çok-
sa ve muvafık değilse, dâva etmek hak ve salâhi-
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yetini haizdir. Ve hulâsa hakikat bundan iba
rettir. Kabahat kanunda değildir, kanunun su
reti tatbikmdedir. Halkı seven ve memleket 
için titreyen meclisi umumi azaları intihabedin. 
Memleketin öz evlâdı olan mutasarrıflar gön
derin, valiler gönderin. Böyle ısmarlama adam
lar gönderdikçe gökten inen kanunlar da tat
bik edilemez. (Bravo sodaları) 

REİS —- Efendim takrir, teklifin celbiyle mü
zakeresini teklif ediyor. Maarif Encümeni Reisi de 
Maarif Vekâletindelki, 'encümende derdesti mü-
zaikere (olduğunu beyan buyurdular. Binaenaleyh 
teklifin .celbini ikaibul edenler ellerini kaldır
ışın. Kabul edilmiştir. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Tekalifi milliye işinde vazifelerini suiis

timal eden Abdullahoğlu Melımed Ali ile rüfeka-
sının idamları hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Tekâlifi harbiye emrine ademi-
itaatmdan dolayı idama ımaihlkûm 'edillmiş olan 
Ergani madeninden Mehmed Ali ile rüfekası-
nm tahliyei sebillerine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var. O'kunacaik. 

Adliye Encümeni' mazbatası 
Başkumandanlığın teikalifi milliye hakkın

daki emirleri ahkâmının ic asında suiistima-
lâtı meşhudolmasma mebni bilmuhakeıne idam
larına karar verilen Ergani madeninden Ab-
dulahoğlu Mehmed Alii ve Said ve Derviş hak • 
larındaJki, Ergani Bidayet MahJkeme'sinden sâ
dır olan ilâm ve evrakı müteferdiası tetlkik ve 
icabı müzakere edildi. 

Esas madde Başkumandanlığın bir numa
ralı eminnıa'miesine tevfikan ağnamdan yüzde 
'kırlk tekalifi milliye alınması için mtelmur e di
ten merkumun Mehmed Ali vie Said ve Derviş 'in 
ref aikait'liarında bulunan jandarma Hacı ve Zül-
'ko ile Iberabeır Potan Aşiretinin koyunlarını 
nolksan tadadiederfek bin beş yüz kuruş para 
aldıikları ve şu veçhile hıyaneti vataniye cür
ümünü irtifkâb eyledikleri maddesinden ibaret
tir. Gerçi maznunlardan jandarma Hıcı'mn 
aşiret boyunlarının altı yüz miktarı bulundu
ğu halde bilâtadat yalnız ıkırk koyun tekalifi 
milliye al un arak mütebalkisinin mektum bıra-
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kıldığını -ve buna mukabil bin beş yüz ku
ruş madenî para alınarak üç memur ile iki 
jandarma meyanında taifesini 'edildiğini ihbar 
ve müddeii şahsi mevkiinde bulunan Potan 
Aşiretinden Kadı Ali ve Abdullah bini İsmail 
de tahkikatı evve'liyede ağnamı ınoifesan tadat 
ve buma muahi'l bin. beş yüz ıkuıruş rüşvet al
dıklarını ve huzuru mahkemede rüşvet olıa-
ralv değil elbise bedeli nami-yle bin ibieş, yüz 
Icımış aldıklarını dermeyam ediyorlarsa da diğer 
jandarma Zül'ko'nun böyle bir para aldığından 
halleri olmayıp 'kendisi tevkif 'edildiğinde 
Başçavuş Süleyman Faik'in kendisini tazyik Ve 
tehdidederek, jandarma Hacı'nm ifadesi veçhile 
ifade vermesini musırren tenbih eylediği hal
de kendisinin yalan söylemiyeceğini beyanla 
Jandarma Haei'nin ihbaratını tekzibeylediği 
ve müştekilerin ifadei evveliyleriyle huzuru 
muhakemedeki ifadatı arasında mübayeneti 
külliye (mevcut bulunduğu gibi maznunların iş
bu f.fale ictisarı ne muhalif bir şahidin şahade-
tiyle ve ne de diğer esbabı subutiyei kanuniye 
ile sabit olamadığı ve mutasarrıflık makamı
nın tezkeresinde de işbu aşiretin koyunlarının 
ekserisi damızlık olup tekalifi milliye ise ka
saptık ağnamdan alınacağından merkumdan 
alınmış olan kırk koyundan yirmisinin Hükü
met tarafından sahiplerine iade edildiği beyan 
olunduğu ve binaenaleyh altı aydan beri mev
kuf bulunan maznun merkumunun mucibi idam 
bir hareketlerinin vücuduna kanaati vicdaniye-
yi temin edecek esbabı subutiyei kanuniye bu
lunmadığından bu baptaki hükmün ref'iyle 
mevkufların tahliyei sebilleri lüzumunun Heye
ti Umumiyeye arzı tezekkür edildi. 

27 Kânunusani 1338 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Bursa Canik 

Osman Nuri Ahmed Nafiz 
Kâtip Âza. 
Biga Sinob 

Hamid Hakkı Hami 
Aza Âza 

Karahisarı Sahib Siird 
Mehmed Hulusi Mustafa Sabri 

Âza Âza 
Siird Muş 

Hini imzada bulunamamışlardır 
(Muvafık, sesleri) 
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HASAN BASRI B. (Karesi) — Reis Bey 

değil mueibi idam, değil mucibi tecziye, hattâ 
mucibi tevkif bir halleri olmadığı halde bun
ların tevkiflerine sebebolanlara terettübedecek 
mesuliyetin Meclisçe tâyinini rica ediyorum. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Vekâ
leti aidesinin nazarı dikkatini celbetmelidir. 
(Bravo, sesleri) 

REÎS — Esas mazbata hakkında söz istiyen 
var mil (Hayır, sesleri) 

Basri Bey vekâleti aidesinin nazarı dikkati
ni celbetmek üzere teklifte bulunuyorlar. 

Adliye VeHlinin nazarı dikkatini celbetmek 
üzere Adliye Encümeninin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Rica ederim 
böyle hayatı beşeriye ile oynamasınlar. Bakınız 
ne kadar haksızlıklar meydana çıkıyor? Demek 
ki, şimdiye kadar birçok adamlar bigayrilıakkin 
idam edilmiştir. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ile 
Encümeni için intihap 

REÎS — Memurin Muhakematı Heyeti için 
üçüncü defa icra edilen intihapda yüz seksen yedi 
zat reye iştirak etmiş, kazananlar şu zevattır : 

Besim Bey Kastamonu 97, Hüseyin Avni Bey 
Erzurum 94, Hasan Fehmi Bey Gümüsane 8(5, 
Emin Bey Canik 77, Esad Bey Lâzistan 73, Hacı 
îlyas Sami Efendi Muş 73, Nafiz Bey Canik 68, 
Atıf Bey Kayseri 67, Hakkı Hami Bey Sinob 67,-
Lûtfi Bey Malatya 65, Âta Bey Niğde 63, Maiı-
mud Esad Bey izmir 62, Haydar Bey Van 58, 
Vehbi Efendi Konya 56 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - Müsa
ade buyurursanız bir şey arz edeceğim. Mal umu -
âliniz, bu on beş zattan inhilâl edenlerin yerine 
en çok rey kazanan zevat intihabedilecektir 
Bendenizin bunun için bir teklifi kanunim var. 
Encümende derdesti müzakeredir, bunu şimdi 
tatbik ederek maksat daha ziyade temin edilmiş 
olur. 

REİS — Efendim, diğerini de tebliğ edeyim. 
Tetkik Encümeni intihabında 197 zat reye işti
rak etmiş, en çok rey alanlar, Karahisan Şarki 
Mebusu Ali Süruri Efendi 98, Abdullah Azmi 
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Efendi Eskişehir 86, Hakkı Bey Van 86, Behçet 
Bey Kângırı 75, Hacı Fevzi Bey Elâziz 71, Ziya 
Bey Bitlis 66, Rasim Bey Elâziz 57, Süleyman 
Sırrı Bey Yozgad 56, Esad Bey Lâzistan 52 dir. 
Elendim, Lâzistan Mebusu Esad Bey burada imi 
Her iki yere de intihabedilmiştir. Hangisini ter
cih eder? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey müsaade 
ederseniz bir şey arz edeceğim: Geçenlerde bende
niz bu encümene devam edemiyeceğimden affımı 
Meclisten istirham etmiştim. Şimdi de bahusus 
bir yere gideceğim, devam edemiyeceğimi tekra-
ren arz ediyorum. Başka birini intihap buyur
sunlar. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bendeni
zin de dört encümende vazifem vardır, her halde 
arkadaşlarım bendenizi de af buyursunlar, istir-

'ham ederim. (Öyle şey olmaz sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim malûmuâliniz senenin nihayetine bir ay kal
dı. Bütün encümenler bir ay sonra değişecektir. 
Bu ise muvakkattir. Hüseyin Avni Bey biraderi
miz sene nihayetine kadar başka encümenlerde 
vazife kabul etmiyerek bu vazifeyi kabul etmiş 
olurlar ve kendilerinden istifade edilir. 

REÎS — Şu halde Hüseyin Avni Beyden is
tifade teemmül ediliyor. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Heyeti 
Umumiye müzakeratmdan ayrılmak istemediğim
den burasını kabul etmek istemiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey müsaade buyurur musunuz? Maruzatımı tek
rar edeyim efendim. Bendeniz bu kanuna zeyil 
olmak üzere iki maddelik bir kanunu Meclisi Ali
ye teklif etmiştim. Meclisi Âli Lâyiha Encümeni
ne gönderdi. Encümen tervicetti. Tabiî müzake
re edilecektir. Ve lâyihamda on beş zatın muha
kemat Heyetine, dokuz zatın da Tetkik Encüme
nine intihabı teklif etmiştim. Bu on beşte mün
hal bulundukça sıra ile o noksanlar ikmal edilsin. 
Gerçi bunu evvelce bir kararla kabul ettik. Fakat 
karar mucibince giden arkadaşlar pek az reyle 
gitmişlerdi. Şimdi bu kanuni bir şekle girerse ve 
bir kanun ile teyidedilirse zannederim daha iyi 
olur. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — A canım 
kanun çıksın da ondan sonra icabına bakanz. Ka
nun çıkmadaı* olmaz (handeler) 
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REÎS — Efendim şimdi Muhakemat Heye

tinden iki âza istifa ediyor. Birisi Vehbi Efendi 
diğeri Hüseyin Avni Beydir. Demekki iki mün
hal vardır. Tensibederseniz reyi işari ile kabul 
edelim. Ve muameleyi ikmal edelim. (Hay hay 
sesleri) 

Hafız Mehmecl Bey Trabzon elli beş rey al
mıştır, kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

HAPIZ MEHMED B. (Trabzon) — Ben de 
istifa ediyorum. 

REÎS — Müfid Efendi Kırşehir 52 rey almış
tır. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz de kabul 
edemiyeceğim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Bende
niz de katiyen kabul edemem efendim. Çünkü 
Dördüncü Şubede işim vardır. Tekrar istifa edi
yorum. 

2. —- Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, Ereğ
li ffavzai Fahmiyesine dair tcra Vekilleri Riya
setinden sual takriri 

BEİS — Ereğli Havzai Fahmiyesine dair Ttı-
nalı Hilmi Beyin, sual takririni Heyeti Vekile 
Riyasetine gönderiyoruz. 

3i — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, hâkimi 
münferitlerin hükümlerine dair Adliye Vekâle
tinden sual takriri 

REÎS — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, hâkimi 
münferitlerin hükümleri hakkında Adliye Vekâ
letinden bir sual takriri var. Vekâleti aidesine 
gönderiyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

i. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Tezkiye usulünün ilgasına dair kanun teklifi 
(2/445) 

2. —• Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Zilyed beyyinesinin ikamesine lüzum olmadığına 
dair kanun teklifi (2/446) 

REÎS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin, mecellenin birkaç maddesinin tadili hakkında 
iki teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz. e 

O : 1 
— ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONAN 

MADDELER 

1. — Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine iki 
milyon lira avans itasına dair kanun 

R E Î S — Efendim Müdafaai Milliye Vekâle
tine iki milyon liralık bir avans verilmesine dair 
Kanun reye konulmuştu. Nisabı müzakere hâsıl 
olmadığından kabul muamelesi natamam kalmış
tı. Bugün tekrar reye koyuyorum. Kabul edenler 
beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey versinler. 

2. — Usulü muhakematı cezaiye Kanununa 
tezyil edilecek maddeler hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası (1) 

REÎS — Usulü muhakematı cezaiye Kanunu
nun tadili hakkındaki Kanunun müzakeresi bu
güne tehir edilmişti, onun müzakeresine geçiyo
ruz. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Usulü muhakematı cezaiye Kanununun 228, 

229 ncu maddeleri yerine kaim olmak üzere 
berveçhiâti madde kabul edilmiştir: 

Madde 1. — Müstantik kararnamesinde za
yıf addolunmuş delâili takviye edecek veyahut 
vukuu hale daha ziyade ıttılaa medar olarak 
hakikati halin zahire çıkmasını mueibolacak 
surette vukubulan şahadetler ve zuhur eden 
zabıt cerideleri ve evrak ve delâili saire, delâili 
cedide addolunur. Bu suretle delâili cedide zu
hurunda yeniden tahkikat icra ve karar ittiha
zı müddeiumumiliğin talebiyle evvelce tahki-

. katını icra eden müstantike aittir. 
Usulü Muhakematı Cezaiyenin 281 nei mad

desi berverhiâtı tadil edilmiştir: 

Madde 2. —. Tetkikat iktizasınca bir şa
hidin şahadeti kâzibolduğu görünür ise reisi 
mahkeme müddeiumuminin ve müddeii şahsinin 
veyahut maznunun talep ve istidası üzerine ve
yahut re'sen derakap şahidi merkumu tevkif 
ettirebilecek ve işbu cürnıün tahkikatı mahke
menin bulunduğu mahal müstantiki tarafından1 

ifa olunacaktır. 
Usulü Muhakematı Cezaiyenin 391 nci mad

desi berveçhiâti tadil edilmiştir: 

(1) Evveliyatı 151 nci İçtima zapttndadır. 

.1338 
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Madde 3. — Maddei sabıka ahkâmına tev

fikan tâyin kılman müstantik tahkikatı vakıa
sını mutazammm zabıt varakalarını ve evrakı 
saireyi müştekâanh bidayet mahkemesi hükkâ-
mından ise meıısubolduğu mahkenıei istinaf re
isine ve mahkenıei istinaf hükkâmından ise 
Mahkenıei Temyiz Ceza Dairesi Reisine nıazru-
fen ve memhuren gönderecek ve onlar dahi! 
gerek bu tahkikatın ve gerek evvelki evrak
tan istihsal edecekleri malûmat üzerine ieabet-
tiği halde maznununaleyhimi misafireten tev
kif ettirecek ve tevkif namede maznununileyhin 
nere tevkifhanesine konulması lâzımgeleceğini 
tâyin eyliyecektir. Bundan sonra Mahkeme i 
Temyiz Ceza Dairesi muamelâtı vakıaya müta-
allik evrakın derhal başınüddeiumumiye ve vi
lâyet mahkenıei istinafı reisi vilâyet müddei
umumisine emredecek ve başmüddeiumunıi ve
ya müddeiumumi dahi evrakı aldığı tarihten 
itibaren beş gün zarfında maznununaleyh hak
kında vâki olmuş olan istika üzerine tanzim 
edeceği iddianamesini evrakiyle beraber Der-
saatte Mahkenıei Temyizin Hukuk Dairesine vi
lâyetlerde İstinaf Riyaseti tarafından bit tefrik 
İstinaf âza ve âza mülâzimlerinden teşekkül 
edecek üç kişilik heyeti ittihamiyeye arz eyli
yecektir. 

1 Teşrinisani 1337 

Adliye Encümeni Reisi 
Abdullah Azmi 

Kâtip 
Niğde 

Mustafa Hilmi 
Âza Âza 

Mazbata Mu. Na. 
Karahisarı Sahip 
Mehmed Şükrü 

Âza 
Sinob-

Hakkı Hami 
Âza 

Musa Kâzım 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim bu kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da mâruzâtta bulunmazdan evvel kavaııinin vaz\* 
hakkında minelkadim cereyan eden teamül ve 
usul hilâfına bâzı noktalar gördüm. Onları ar/. 
edeyim. Bu kanunun sernamesini Adliye Vekâ
leti teklifinde «9 Mayıs 1337 tarihli muamelât! 
ithamiyenin ilgası hakkındaki kanuna zeyl-
olmak üzere lâyihai kanuniye» demiş. Adliye En
cümeni «Usulü muhakematı cezaiye Kanunu
nun 228, 229 ncu maddeleri yerine kaim olmak 
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üzere berveçhi âti madde» demiş. Şimdi bir kere 
muamelâtı ittihamiyenin ilgası hakkındaki Ka
nun 9 Mayıs tarihli değildir. 30 Nisan tarihli
dir. O başka, fakat encümen, Encümeni Adliye
nin tadile esas ittihaz ettiği 228, 229 ncu mad
deler muamelâtı ittihamiyenin ilgası hakkın
daki kanunun birinci maddesiyle ilga olunan 
faslı evvelde münderictir. Şimdi bir kanun ile 
bundan on ay evvel bütün bütün tay ve ilga olunan 
bit' fasıldaki esası tutarak, o maddelerin yeri
ne kaim olan madde demek, muvafıkı usul de
ğildir. Onun için lâyihanın, birinci maddesini 
Adliye Vekâletinin teklifi veçhile, Muamelâtı 
ithamiyenin ilgası hakkındaki 30 Nisan ta
rihli Kanuna müzeyyel Kanun diye, ayrıca bir 
kanun yaparız. Diğer iki maddeye gelince; 
yani 2, 3 ncü maddelere gelince: Bunlar haddi
zatında bir tadilden ibarettir. Ve lüzumu da 
vardır. Onun için şu usule taallûk eden hatayı 
tashih etmek ve onunla beraber gerek Adliye 
Vekâleti tarafından teklif olunan, gerek en
cümence tadil olunan şekillerde bâzı tehalüf 
far. Meselâ birisinde ınefzıı bir hüküm diğe
rinde tarnamiyle meskûtunanh birakılmış ki bu 
doğru değildir. Bu cihetler müzakere oluna
rak, iki kanun olmak üzere Heyeti Celilenize 
takdim için bunun Adliye Encümeninde tekrar 
tetkiki icabeder. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Muvafıktır, efendim. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, matbu lâyi
hada manzuruâlileri buyuruİduğu veçhile imzası 
bulunan Adliye Encümeni azalarından hiçbirisi 
halen mevcut değildir. Yani encümen . namına 
bunu müdafaa edecek bugün burada kimse 
mevcut değildir. Ali Süruri Efendinin buyur
dukları nokta bizce de varittir. Binaenaleyh, 
bunun bir defa encümende tetkikine müsaade 
buyurulmasını teklif ederim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Muvafıktır, efendim. 

REİS — Efendim, maddenin Adliye Encü-
' menine iadesini kabul edenler, lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Adliye Encümenine gönderiyoruz. 
On dakika teneffüs edilmek üzere Celseyi 

tatil ediyorum. 
(Hitamı Celse : Saat 3) 



Î K Î N C İ G E L S E 
Açılma saati: 3,45 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzim Efendi Hazretleri 
KÂTÎP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celseyi küşadediyorum. Efendim, 
Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine 2 milyon 
lira avans itasına dair Kanuna iştirak eden (174) 
tür; (3) müstenkif ve (11) redde karşı (M.)) 
reyle kanun kabul edilmiştir. 

3. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, 

NUSRET El- (Erzurum) — Efendim bende
niz bundan takriben beş altı ay evvel Evkaf İda
resine gitmiştim. Bir camlı dolap içinde mütera
kim birçok evrak gördüm. Sual ettim. Bunlar 
nedir, dedim? Dediler k i ; bunlar taşradan gel
miş. Tevcihi cihata ait evrak. Bunların muame
lesi niçin yapılmıyor, diye sordum? «Bunların 
mercii Şûrayı Evkaftır. Şûrayı Evkaf teşekkül 
etmedi. Bunun için burada bin üç yüz kadar ev
rak teraküm etmiş, alâhalihi duruyor» dediler. 
Bunu böyle gördüğüm için bendeniz bir teklifi 
kanunide bulunmak mecburiyetinde kaldım. Hal
buki altı ay geçti; bilmem Çin'e kadar seyaha
te mi gitti? Ne oldu? Bizim Abdülgafur Efendi 
Hoca Hazretleri ikinci bir teklifte bulundu. O 
encümenden çıkarak bugün mevkii müzakereye 
vaz'olunuyor. Esbabı mueibesine gelince : Ma-

Büyük Millet Meclisince bir Şûrayı Evkaf teş
kili hakkında kanun teklifi ve Şer'iye Encümeni 
mazbatası (2/340) 

REİS — Şûrayı Evkaf teşkili hakkında lâ-

yihai kanuniye var, onu müzakere edeceğiz. 

Şûrayı Evkaf teşkili hakkında Erzurum Mebu
su Nusret Efendi ile rüfekasmm teklifleri 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Heyeti 
TJmıımiyesinee müntahap 5 zat Şûrayı Evkaf va
zifesini ifa eder. 

MADDE 2. — Birinci maddede mezkûr Şû
rayı Evkaf mahallî evkaf heyeti erinin mercii ni-
haisidir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Şer'iye 
ve Evkaf Vekâleti memurdur. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Şer'iye Encümeninin teklifi 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Heyeti 
mecmuasmca müntahap üç zat Şûrayı Evkaf va-
zaifini ifa eder. 

MADDE 2. — Şûrayı Evkafın vazifesi Evkaf 
İdarei Merkeziye Nizamnamesinin beşinci mad
desinde mezkûr vazaiften ibarettir. 

MADDE 3. — Birinci maddede mezkûr olan 
Şûrayı Evkaf mahallî evkaf heyetlerinin mercii
dir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Şer'iye 
ve Evkaf Vekâleti memurdur. 

MADDE f>. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

lûmuâliniz, memleketin ümranı birinci derecede 
evkafın ümranına mütevakkıf tir. Eğer Evkaf 
mamur olursa memleket mamur olur. Çünkü 
memleketin üçte ikisi vakıftır, efendim. Vakıf
ların meşruiyetinde üç. sebep var, birisi ulûm ve 
maarifin beynelbeşer neşir ve tamimi; ikincisi 
Müslümanların ahlâkı diniyesinin yükselmesi, 
üçüncüsü bivaye ve bikes kalan birtakım insan
ların ifam ve iaşesidir. İşte bu üç sebebe mebni 
vakıf, şeriatı İslâm i yed e meşru addedilmiş ve 
Tlazreti İbrahim zamanından beri Islamda cari 
olagelmiştir. Evkafı ihya etmek bizim için akde
mi feraizdendir. Halbuki biz evkafın işlerine 
ehemmiyet vermiyoruz. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun irae ettiği hututu esasiye üzerinde bu ev
kaf işlerini tanzime gayret edersek zannedersem 
memlekei bir an evvel bu hali Iharabiden kur-
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tulmuş olur. Çünkü medreseler mamur olur, 
mh&tiî tlrakkİ eder, tekâya mamur olur, ah
lâk terakki eder, birtakım sokaklarda kalan 
eytam ve eramil de iaşe edilmiş olur. Bende
niz ulamayı servetten bir zatın vaktiyle lisanın
dan işitmiştim ki; İstanbul da dâhil olduğu 
halde bizim memleketimizde üç yüz milyon li
ralık serveti evkaf mevcuttur. Bakınız üç yüz 
milyon liralık serveti biz hüsnüistimal edemi
yoruz, günahtır. Binaenaleyh bir an evvel Şû
rayı Evkafın teşkili derecei vicuptadır. Bende
niz teklifin birinci maddesinde beş azadan mü
rekkep bir Şûrayı Eevkafın teşkilini teklif et
miştim. Şer'iye Encümeni 1328 de tanzim olu
nan Şûrayı Evkafa kıyasen adedi azayı üge ten
zil etmiş, bir reis ile iki azadan ibarettir, diye 
kabul etmiş. Halbuki bu kıyası maalfariktir. 
Çünkü eski Şûrayı Evkafta bulunan reis ve iki 
âza sabit olduklarından, muvazzaf bulunduk
larından bunlar bir tarafa mezun gitmezler. Da
ima işe baktıkları için iki âza bir reis kâfi gö
rülmüş ve maddei kanuniye o yolda tanzim 
edilmiş. Halbuki biz mebusanı kiramdan inti-
habedeceğimiz için âza beş olmalıdır. Çünkü 
bâzıları mezun bulunurlar. İkisi mezun bulu
nursa üç zatla Şûrayı Evkafın işine bakılır. O 
zaman sorduğumda evkaf müdürü bey bende
nize bin üç yüz evrak teraküm ettiğini söyle
mişti. Şimdi aradan altı ay daha geçtiğine na
zaran, şimdi evrak iki bine çıkmıştır. Bu ev
rakların da bir an evvel çıkarılması lâzımdır. 
Bunun için maddei kanuniyenin beş kişiden mü-
rekkebolmak üzere kabulünü rica ederim. Son
ra ikinci madde 

REİS — Efendim maddeye geçmeyin. 
NUSRET Ef. (Devamla) — Sonra ikinci 

maddeyi zaten kabul ediyorum. Üçüncü, dördün
cü maddeler de mevaddı müteferriadan ibarettir. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Kanun malû-
muâlileri üç maddeyi havidir. Birisi azanın ade
dini ve.mebuslardan olmasını beyan ediyor. Bi
risi de Şûrayı Evkafın vazifesi nedir'? Onu be
yan ediyor. Üçüncüsü de bütün şuabatı evkafın 
mercii olduğu gösteriliyor. Encümen zannede
rim ki, hata etmiş. Şuabatın mercii Evkaf Ve
kâletidir. Zira, Şûrayı Evkaf diğer devaire nis
petle, Şûrayı Devlet gibidir. Gerçi şimdi daîniz 
heyeti umumiyesine dair söyliyeceğim, ama ma-
lûmuâliniz, teklifte esbabı mucibe diye bir şey 
yok, bu heyeti umumiyesi tabiî maddelerde gele* 
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cek, binaenaleyh maddelere dokunursam biraz 
müsaade buyurmanızı rica ederim. Şimdi Şû
rayı Evkafın vazaifini düşünürsek bu vazifenin 
ehemmiyetini ve heyeti umumiyesini kabul et
mekte kimse tereddüdetmez, zannederim. Me
selâ bütün şuabattan gelen evrakın muktazası 
tâyin edilemiyerek esbabı tereddüdü mucibolan 
evraka bunlar bakacaktır. Sonra muhtacı mü
zakere nezarette ne kadar evrak varsa onlar da 
Şûrayı Evkafta müzakere olunacaktır. Sonra 
ne kadar mahlûlât varsa onların tefvizi yine 
bunların vazifesidir. Sonra ihaleten yahut ema
neten inşaat ve mubayaat ve bunların teferru
atının tamamiyle tetkiki buraya aittir. Sonra 
ne kadar cihat tevcih olunacaksa şuabattan ge
len, onların tevcihi şer'i şerif kanunuhazıraya 
muvafıktır, değildir, bunların tetkiki buranın 
vazifesidir. Binaenaleyh, üçüncü maddenin de
diği bundan ibarettir. Gerçi maddelere geçmi-
yeceğiz ya, şimdi şu iktiza edenleri arz ettiğim 
gibi bunları düşününce bu kanunu kabul etme
mek elimden gelmez. Bu kanun lâzımdır, lâbüt-
tür, bunda şüphe yoktur. Lâkin daîniz birinci 
maddeye dokunacağım. Mebuslardan olması 
bence caiz değildir. (Bravo sesleri) Müsaade 
buyurun, hattâ ben Şûrayı Devlete de muteri-
zim. Rica ederim, on bin lira daha verelim. Me
buslarımızı lekelemiyelim. (Bravo sadalar) Bu 
kadar azîm bir iş, hem de insan lekelemek için 
icadedilmiş bir iştir bu... Muhterem arkadaşla
rımızı gönderip de burada lekeliyemeyiz. (Bra
vo sadaları) Arkadaşlar, haydi lekelenmesin. 
Fakat biz mebuslar böyle bütün vazaifi bize 
inhisar ettirmiyelim, rica ederim biraz da hariç
te ehil ve erbap insanlar var, bu işleri onlara 
verelim. Şu tadadettiğim vazifeleri gögrüyor-
sunuz. Azalar hem ahkâmı şer'iyeye, hem ah
kâmı evkafa vâkıf olacak, mühendislerin tah
kikini, tetkikini, hesabatını tamamiyle bilecek. 
Gerçi böyle arkadaşımız yok değil ama, zanne
derim, içimizden çetin buluruz. (Gürültüler) 
Müsaade ederseniz, söyliyeceğim. (Devam, ses
leri) Esasen Şûrayı Evkaf teşkili için bir ka
nun mevcuttur. Yalnız ne deriz biz! Şimdi bir 
takrir veririz; «Şûrayı Evkaf, bir reis, iki aza
dan teşekkül eder» deriz, bitti. Başka bir şeye 
lüzum yoktur, efendim. (Bravo sesleri) Bu yeni 
bir kanun, diye gönderilemez. Sonra görüyor
sunuz ki - gerçi maddeye temas ediyorum affı
nıza mağruren söyliyeceğim - bu bütün şuaba-
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tm merciidir. Rica ederim, dikkat edin merci 
değildir, merci, evkaf vekâletidir. Yalnız arz 
ettiğim noktalardan dolayı merciidir. Şûrayı 
Devlet şimdi Dahiliye Vekâletinin merciidir, 
denmez, ona nispetle Şûrayı Devlete şimdi Ad
liye Nezaretinin mercii denmez, veyahut Mali
ye Nezaretinin mercii denmez. Onun için Tbu 
kanuna bence hiç lüzum yoktur. Evkaf Vekâleti 
mesul adamları bulsun. Bu işleri gördürsün. 
Mebuslar sonra gelmedi, iş yapmadı. Bunların 
devamım kim temin edecek? (Hiç sesleri) Kim 
sual eder, bunların yaptıkları şeyleri? (Hiç ses
leri) Rica ederim daha henüz bilirsiniz ki, biz 
.İstanbul'da bir tensik kanunu yaptık (Mencer-
rebel mücerreb hallet bihinnedame) tam on beş 
senedir millet bunun acısını çekmektedir. Şim
di yeniden bir daha tekrar ediyorum. Hattâ 
Şûrayı Devleti de, Şûrayı Evkafı da harice ve
rin. Murakabenizi yapın, icra kuvvetiniz varsa 
da biz icrayı yapamayız. Zira bizdeki icra kuv
veti bilkuvvedir, bilfiil- değildir. Binaenaleyh 
edemeyiz. Etsek de neticesinde bize zarar geli
yor. Binaenaleyh, benim teklifim, hulâsatül hu
lâsa bundan ibarettir. Bunu kanunu tamamiyle 
reddedelim, şimdi iki satırlık bir şey ile; «Şû
rayı Evkaf iki âza ile bir reisten teşekkül eder» 
diye bir takrir verelim işi bitirelim. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bendeniz de Haci Mustafa Efendinin 
söyliyeceklerini söylrjeeektim, vazgeçtim. 

EMİN B. (Erzincan) —Benim de söyliyece-
ğim budur. Şûrayı Devlet teşkilâtında gördük. 
Bunun mebuslardan teşkilinden ise Hoca Efen
di Hazretlerinin buyurdukları gibi bir takrirle 
bunu Evkaf Vekili Efendi Hazretlerine veririz. 
Evkaf Vekili müstehassıslardan teşkil eder. Şû
rayı Devleti yaptık. Böyle Divanı Muhasebatı
mız vardır. Elhamdülillah tetkiksiz bir de büt
çemiz var 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Efendim, bu 
bütçe meselesidir. Bütçeye ithalen bu büyük 
bârın tesviyesi lâzımgelir. Ve bu bütçeye bâr 
teşkil eder. Mademki Evkaf Vekilinin mazba
tası idi bu, ne için bin üç yüz evrakı altı aydan 
beri teraküm ettirdi ? Ve niçin şimdiye kadar 
iki âza intihabedip de evrakı vaktiyle çıkar
madı? Hukuku âmme neye geri kaldı? Bunun 
tahsisatını Şer'iye Vekili bütçeye ne için vak
tiyle ithal etmedi? Ve ne için bize kabul ettir-
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medi? Bunu Heyeti Aliyeierinden soruyorum. 
Sonra bu teamül halini almıştır. Mademki, Şû
rayı Devlet teşekkül etmiştir. Şûrayı Evkafın 
da teşkili lâzımdır ve katidir. Çünkü, umuru 
milletin iki bin evrakı yığılmıştır. Bunu kim çı
karacak? Sonra manen siz mesul olursunuz. 
tşte ben vebali atıyorum, üzerimden. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - Efen
dim, malûmu âliniz' Meclisi Ali müstemirdir. 
Bununla ıberalber zaten Teşlfcilâtı Esasiye Ka
nunu mucibince hâikimlyet ntiliettdndir. Mfeclifc 
'bendine tevdi edilen vazifeyi görmeyip de bir
takım (ellere verimefc halkçılığa münafMülr. Bi
naenaleyh Şûrayı Evkaf teşkili haikkınkteJfci ka
nunu ıkabul etmek gayet musip ve muvafık
tır. Yalnız Emin Beyefendi Şûrayı Devlet he
yetlerinden bahsettiler. Zannetmem iki, Şûrayı 
DevM Heyeti vazifesinde ihmali ettmiş okun. 
Yalnız Eınin Beye soruyorum. Kendileri1 bu-
lundulMarı eınciimene haftada kaç defa gidiyor? 
('Bravo sesleri) 

EMİN B. (Erzincan) — Ben yalnuz ken
dimi söylemiyorum. 

REİS — Efendim... (Müzakere ikâfi sse&leri) 
MUSTAFA TAKI Ef. (Sivas) — Efen

dim, »bentteniz Musıtafa Efendinin sözlerini ay
nen teyidedeceğilm. Çün&ü mebuslar da g&yri-
m'dsul'dür. (Doğru sesleri.) Üç (beş arkadaş ayı
rırız. Bunlar salbahleylin oraya ibir'kajç saat uğ
rarlar yahut hiç uğramazlar. Oraya uğrarsa 
burası kalır, buraya uğrarsa orası kalır. Son 
na işler muattal kalır. Bendenize kalırsa bu
nu 'mesul ellere vermeli. Evkaf VeHrili nezaret 
etmelidir. Bunlara verilecek ufacık Mr maaşı 
esirgememelidir (Gürültüler), müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Efendim üç takrir addım. BÜrineki, 
maddenin tadiline dair olduğundıan onu mad
denin müzalkeresi sırasında oikuruz. İkincfei 
'heyeti umuımiyesinin reddine aittir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
Bey, müzakere kâfi görüldü mü'? 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir yoik, faka/t «öz alan 'da yok. Binaen-
ialeyih takrirleri okuftuyorum. 

3. — Sinob Mebusu Şevket Beyin, 1338 sene
si bütçesine Şûrayı Evkaf için para konulmasına 
dair takriri 
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1 : 152 30. İ 
REÎS — Sİhob Mebusu Şevket Beyin tak- < 

riri dkunaeak : 

Biyeseiti Celifeyte 
Şûrayı Evkaf zaten ve kanunen mevcuttur. 

Ancak teşkiline mu'ktazi masrafın 1338 Senesi 
(bütçesine ilâvesi hususunun Şer'iye Vekâletinle 
'havalesini teklif ederim. 

, Sin^b Mebusu 
Şevket 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen eli
ni 'kaldırsın. Efendim. Şûrayı Evkaf memurini 
masarifini 1338 senesi bütçesine ilâve, için bu 
takririn Şer'iye Vekâletine tevdiini kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MUSTAFA SABItî E l (Siird) — Reis Bey 
bu para Maliyenin masarif cihetine taallûk 
eder. Onun için tâyini esami ile reye vaz'edilmek 
lâzımgelirdi. Böyle reyi işari ile kabul olunamaz. 
(Mesele bitti sesleri) 

REÎS — Efendim, tahsisat kabul <ıtuiiş <U> 
ğiliz. 

4. ~— Men'i Müskirat Kanununun 2 nci mud-
desinin tefsirine, Men'i Müskirat Kanununun x 
•ve S ncü maddelerinin tadiline dair kanun lâyi
haları ve Kavanini Maliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları 

REİS — Efendim, Men'i Müskirat Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline dair bir lâyihai 
kanuniye var. Okunacak: 

Esbabı mucibe lâyihası 
Meni Müskirat Kanununun ikinci maddesinde 

«Müskirat imal ve ithal, nakil ve iurulıt edenler
den müskiratın beher kıyyesi için "elli lira cezayi 
nakdî ahzine lüzum gösterilmekte ise de kıyye 
dûnunda elde edilecek müskirattan alınacak ce
zayi nakdî hakkında bir kayıt ve sarahatin bu
lunmaması mahakimce emri tatbikatta tereddüt 
ve iştibahı badi olmakta bulunmuş ve bu hususla 
mahkemelerden bâzılarının sarahati kanuniyenin 
fikdanından dolayı ademimesuliyet kararı ittihaz 
ve bâzıların da kıyye küsuratına göre cezaj-i nak
dî tâyin ve hükmetmekte oldukları görülmüştür. 
Kıyye küsuratının cezadan muafiyeti, ruhu ka- j 
nuna mugayir bulunmasına binaen macldei mez 
küreye «küsur» kelimesinin ilâvesi suretiyle mak
sadı kanunun temini teemmül edilmiştir. Birçok j 
esbabı mazeret dolayısiyle mahkemede ispatıvü- j 
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cııt edemiyeıı maznunların gıyaben cereyan eden 
muhakematmda bilitiraz hakkı müdafaalarının 
istima edilmemesi veyahut hükkâmdan kasbelbe-
seriye sâdır olan mukarreratm bir mercii tashihi 
bulunmaması yüzünden husule gelen hatiatı ka
nuniyenin tekerrürüne meydan kalmamak üzere 
bu kabîl ahkâmın kabili itiraz ve temyiz olduğuna 
dair bir fıkra da ilâve edilmiştir. Kanunun ikinci 
ve üçüncü maddelerinde mezkûr bulunan 
mücazatı nakdiye sureti tahsilinin tavzih edil
memesi hususu dahi tatbikatı kanuniyede ıttırat-
sızlığı intaceylemekte ve mahakimden bâzıları 
mahkûmunbih cezayı nakdîye mukabil beher 
rubu lira için bir gün hesabiyle haddi âzami esa
sını kabnl etmiyerek baliğ olduğu miktara gö
re hapse lüzum gösterdiği halde bâzıları dahi 
Ceza Kanununun 37 nci maddesi hükmüne tev
fikan cezayı mukannenin miktarı ne kadar 
fazla olursa olsun buna mukabil hapsin bir se
neden fazla olamıyacağı esasına binayı hükm-
eylemekte bulunmuştur. Mahkûmunbih müeaza-
tı nakdiyeye mukabil hapis müddetinin bir se
neyi tecavüz ettirilmesi ahkâmı umumiyeye 
mııgayereti itibariyle şayanı tecviz olmadığı gi
bi mahkûmine yalnız azamî bir, sene hapis mu
kabilinde mahkûm olacakları binlerce lira ce
zayı nakdîden kurtulmak imkânını bahşetme
nin de Men'i müskirat Kanununun iltizam ve is
tihdaf eylediği şiddeti tatbikat ile kabili telif 
bulunmamasına binaen mahkûmunbih mücazatı 
nakdiyeyi mahkûmunaleyhin kanunen haczi mü-
caz olan emlâk ve emvaline müracaat imkânı
nın dahi temini münasip mütalâa kılınmıştır. 

14 Eylül 1336 tarihli Men'i müskirat Kanu
nunun ikinci maddesi berveçhi zir tefsir edil
miştir. 

MADDE 2. — imhadan maksat yalnız dö
külmek olmayıp şürbe gayrisalih bir surette 
tağyiri ile de maksadı kanuni hâsıl olacağın
dan bunlardan ispirto imal ettirilmek üzere ba-
makbuz duyunu umumiye idarelerine teslimi 
caizdir. 

8 Teşrinisani 1337 

İcra. Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili Şer'iye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Müdafaai Milliye V. Adliye V. 
Refet Refik Şevket 



Dahiliye V. 
Fethi 

Hariciye V. 
Yusuf Kemal 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
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Maarif- V. 

Hamdullah Subhi 
Nafıa V. 

Ömer Lûtfi 
İktisat V. 

Mahmud Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye V. 

Dr. Refik 

14 Eylül 1336 tarihli Men'i müskirat Kanu
nunun ikinci ve üçüncü maddelerini muaddil 

lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Men'i müskirat Kanununun 
ikinci maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. 

Madde 2. — Müskirat imal, ithal ve nakil 
ve furaht edenlerden müskiratın beher kıyye 
ve küsuru için elli lira cezayı nakdî ahiz ve el
de edilen müskirat imha1 edilir. 

Kanunu mezkûrun üçüncü maddesi berveçhi 
zir tadil edilmiştir: 

Madde 3. — Alenen müskirat istimal eden
ler veya hafiyen istimal edip de serhoşluğu gö
rülenler ya haddi şer'i veya elli liradan iki yüz 
liraya kadar cezayı nakdî veya üç aydan bir 
seneye kadar hapis eezasiyle tecziye olunurlar. 
Sıfatı resmiye erbabından olanlar dahi memu
riyetten tardedilir. Bu husustaki hükümler ka
bili itiraz ve temyiz olup kabili istinaf değildir. 
Hükmedilen cezayı nakdî Kanunu Cezanın 37 nci 
maddei muaddilesi mucibince bir seneden fazla 
hapsi müstelzim olacak miktardan ziyade ise bu, 
fazla miktar mukabilinde mahkûmunaleyhin 
haczi mücaz emval ve emlâki füruht olunur. 

S Teşrinisani 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
ve Erkânı Harbiyei Umu- Fehmi 

miye Vekili 
Fevzi 

Miidafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Refet Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Fethi Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Hamdullah Subhi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 

•Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili 

Dr. Refik 
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Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

No. 38 
14 Mayıs 1336 tarihli Men'i müskirat Ka

nununun |kinci ve üçüncü maddelerinin tadil ve 
tefsirine dair olan iki kıta teklifi kanuni encü
menimizce tetkik ve mütalâa kılındı. 

İkinci maddenin Hükümetin teklifi veçhile 
tefsirine imkânı kanuni olduğundan ikinci mad
de encümenimizce berveçhi âti surette tadilen 
ve üçüncü madde de Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilerek Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim kılınır. 

Madde 2. — Müskirat imal, ithal ve nakil 
ve füruht edenlerden müskiratın beher kıyyesi 
ve küsürü için elli lira cezayı nakdî ahiz ve elde 
edilen müskirat şürbe gayrisalih bir surette 
tağyir edilerek ispirto imal ettirilmek üzere ba-
makbuz Düyunu Umumiye idarelerine teslim 
olunur. 

Madde 3. — Alenen müskirat istimal eden
ler veya hafiyen edip de sarhoşluğu görülenler 
ya haddi şer'î veya elli liradan iki yüz liraya 
kadar cezayı nakdî veya üç aydan bir seneye 
kadar hapis eezasiyle tecziye olunurlar. Sıfatı 
resmiye erbabından olanlar dahi memuriyetten 
tardedilir. Bu husustaki hükümler kabili iti
raz ve temyiz olup kabili istinaf değildir. Hük
medilen cezayı nakdî Kanunu Cezanın 37 nci 
maddei muaddelesi mucibince bir seneden fazla 
hapsi müstelzim olacak miktardan ziyade ise bu 
fazla miktar mukabilinde mahkûmunaleyhin 
haczi mücaz emval ve emlâki füruht olunur. 

16 Teşrinisani 1337 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Erzurum Mehmed Şükrü 

Hüseyin Avni 
Kâtip Âza Aza 

Ahmed Hamdi Biga Lûtfi 
Mehmed 

Âza 
Hasan Sabri 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey bu kanun tabı ve tevzi edilmelidir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Tevzi edilmiştir efendim. 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin maz
batası okunuyor, 
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Adliye Encümeni mazbatası 

No : 138 
14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Kanunu

nun ikinci ve üçüncü maddelerini muaddil Heye
ti Vekileden takdim ve encümenimize tevdi kılı
nan 8 Teşrinisani 1337 tarihli lâyihai kanuniye 
mütalâa ve icabı müzakere edildi. 

İkinci maddenin aslında müskiratın beher 
kıyyesi için elli lira cezayı nakdî alınması musar-
rah olup küsurat hakkında bir kayıt mevcudol-
madığı ve vâzıı kanunun maksadına nazaran kü
suratın da memnuiyeti tabiî olup bu bapta metni 
kanunda sarahat olmaması eseri zühulden ibaret 
bulunmakla maksadı kanunun ikmali için ve kü
suru için ibaresi ilâve edilerek teklif edilen mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü raaddei muaddele, aslına nazaran iki 
fazla ahkâmı havi olup birisi bu baptaki hüküm
ler kabili itiraz ve istinaf ve temyiz değil iken, 
yalnız itiraz ve temyiz hakkı bahşeylemek ve di
ğeri de hükmedilen cezayı nakdî Kanunu Ceza
nın 37 nci maddei muaddelesi mucibince bir se
neden fazla hapsi müstelzim olacak miktardan 
ziyade ise bu fazla miktar mukabilinde mahkû-
munaleyhin haczi mücaz emval ve emlâkinin fü-
ruht olunması hususudur. Bunlardan birincisi 
olan müskirat mahkûminine hakkı itiraz ve tem
yiz bahşeylemek hususu muvafıkı hal ve masla
hat olduğu tezekkür edilerek, maddenin nihaye-
tindeki (bu husustaki hükümler kabili itiraz ve 
istinaf ve temyiz değildir.) ibaresi (Bu hususta
ki hükümler kabili itiraz ve temyiz olup kabili is
tinaf değildir) şeklinde vekâletin teklifi veçhile 
kabul edilmiştir. İkincisi olan son fıkrai ahireye 
gelince : Mahkûmların emval ve emlâki satılmak 
suretiyle cezayı nakdîlerin istifasını mutazammm 
olması ve bunun ise hikmeti ceza ile kabili telif 
görülmemesi hasebiyle kabulü muvafık görüle
memiştir. Ancak cezayı nakdîlerin müessir olma
sını temin için mahkûmunbih cezaların kefaleti 
maliye mukabilinde mukasseten tesviyesini arzu 
eden mahkûmlar mevcut iken sarahati kanuniye 
bulunmamasından dolayı işbu kanuna bu hususu 
müemmin bir fıkra ilâvesi hazır bulunan Adliye 
Vekili tarafından teklif edilmiş ise de; maksadı 
cezaiyi temine matuf ve esas kanunu ihlâl etmi-
yecek olan mütalâai mezkûre varit ve beca görül
mekle beraber Adliye Vekâletinin bu ciheti idari 
surette temin edebileceği mütalâa edilmiş ve bun
dan dolayı ayrıca bir madde veya fıkra ilâvesine 
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lüzum görülmemiştir. Şu hale nazaran Adliye En
cümenince kabul edilmiş iken tadilen şekli âtide 
tcsbit edilmiştir. Men'i müskirat Kanununun ikin
ci maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. 

Madde 2. — Müskirat imal, ithal, nakil ve 
furuht edenlerden müskiratın beher kıyye ve kü
suru için elli lira cezayı nakdî ahiz ve elde edilen 
müskirat imha edilir. Kanunu mezkûrun üçüncü 
maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. 

Madde 3. — Alenen müskirat istimal edenler 
veya hafiyen istimal edip de sarhoşluğu görülen
ler ya haddi şer'i veya elli liradan iki yüz lira
ya kadar cezayı nakdî veya üç aydan bir se
neye kadar hapis cezasiyle tecziye olunurlar. 
Sıfatı resmiye erbabından olanlar dahi memuri
yetten tardedilir. Bu husustaki hükümler kabili 
itiraz ve temyiz olup kabili istinaf değildir. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Canik 
Celâleddin Arif Nafiz 
Âza Âza Âza 

Trabzon Siird Biga 
Hafız Mehmed Mustafa Sabri Hamid 

REİS — Efendim, bu tadilât bir kıyye ve kü
suratından elli lira cezayı nakdî alıyor. Sonra 
kabili itiraz ve temyiz olup kabili istinaf değil
dir, şeklinde tadil ediliyor. Buyurun Basri Bey. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim, 
teklif edilen maddeler içinde yalnız küsura ta
allûk eden tadilden mâadası zaittir. Biz, evvel
ce verilen hükümlerin kabili istinaf ve temyiz 
olmadığını üçüncü madde ile tasrih ve kabul 
etmiştik. Bundan maksat bir islâm memleketin
de, bir müslüman muhitinde muhalifi şerişerif 
ve muhalifi kanun en çirkin, en kötü, en fena 
bir fiili irtikâbeden adamlar hakkında verile
cek ve bir ibreti müessire olacak bu hükümlerin 
uzun müddet sürüncemede kalmak suretiyle te
sirini zevalden masun bulundurmaktır. Malû-
muâlileridir ki, itiraz, istinaf ve temyiz dere-
catı, değil Men'i Müskirat Kanununun tatbiki 
meseleelrinde, bütün mesaili adliyede halkımızı 
en ziyade şikâyete sevk eden bir meseledir. 
Hükümler ne kadar seri surette verilir, veril
dikten sonra ne kadar seri bir surette tatbik 
olunursa ancak, o vakittir ki, nafiz olabilir. 
Binaenaleyh, Büyük Millet Meclisi bu üçüncü 
maddeyi vaz'ederken, bu noktayı pek iyi düşün-
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müştür. Bu noktanın tadiline katiyen lüzum 
yoktur. Men'i müskirat Kanununu çıkaran Bü
yük Millet Meclisi her şeyden evvel bütün hal
kın memnuniyetini kendine celbetmiş ve bu ka
nun memlekette kudsi bir kanun olarak tanın
mıştır. Ve halk Büyük Millet Meclisine cidden 
müteşekkir kalmıştır. Meclisin celbettiği bu 
memnuniyeti tenkis edici birtakım tadilât yap
mak, evvelki tasavvuratımıza muhalif tarzda 
hareket etmek, demek olduğu için doğru değil
dir. 

Sonra efendiler müsadere edilen mevaddm 
imhası cihetine gelince; Büyük Millet Meclisi 
Men'i müskirat Kanununu tedvin ederken büt
çesinden ımilyonTareia liranın çılkmaısına razı 
loldu. Bunun sebebi ne idi? Bunun sebebi ha-
yaltı umumiydi îslâmiyeyi, hayatı milliyeyi te
reddiden kurtarmak ve memleketin hayatına, 
sihhatine hizmet .etmektir. Hayat ve sıhhat 
meseleleri öyle maddiyat ile ölçülemez, öyle pa
pa ile mukayese edilemez. Bâzılarının rivaye
tine naza-ran (bu ıkanun bütçemize iki üç mil
yon lira raddesinde ibir zarar açmış. Bu me
seleyi Büyüfk Millet Meclisi kabul ederden bu 
zarara en ufak ibir nazarla bile bakmaya te
nezzül etmemiş. Yalnız hayatı beşeriyeyi1 kur
tarmak cihetlini hedef ittihaz etmiştir. Bina
enaleyh böyle umumu, kultsi ve daha şâmil İbir 
nazıarla bu kanunu tedvin eden Büyük Millet 
Meclisi, müsadere ©dillen ufaik t'efefe mevaddm 
imhasına karşı da bittabi merhametkâr alamaz 
ve ölıaomyac&Jktır. Eğer 'efendiler, imhadan sar
fı nazar edilip de bunların muhafazası cihe
tine gidilecek olursa (korkarız ki, ve korkmaya 
katiyen hakkımız vardır ki, memlekette Men'i 
müskirat Kanunu tedricî bir surette kalkmaya 
başlamıştır. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Şim
diden başladı. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efen
diler ispirto için eczanelere vermiş oldu
ğumuz müsaadekârlık istihbaratımıza na
zaran bâzı eczaneleri eczanelikten çıkar
mış, meyhane yapmıştır. ' Ve bâzı mües
seseleri de meyhane yapmıştır. (Doğru sesleri) 
Binaenaleyh Büyük Mıll'lett Meclisinim bütün 
halkın şükranını mucibolan bu mukaddes kar 
nunun tadiÜMe doğru gitmesi biaüm. için bir ir
tica teşkil eder. Bu irtiea Büyülk Millet Mec
lisinin şerefiyle mütenasip değildi.r Yalnız kü-
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«ur haikkındaM tadilâtlıa iktifa edelim. Diğer 
maddelerin katiyen tadili cenetin/e gitımiiyelim, 
Oiderstek yaptığumız (bir işi kendi elimizle boz
muş olacağız. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Doğrudur sesleri1.) Beyhude müzalkerat ve miü-
nakaşata meydan verilmesin, reye vaz'edilsin 
ve lütfen müzakere kapansın. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahfean ŞaıM) — 
Efendim tadile matuf olan cihetlerden en mü
himimi İmha meselesinin sureti icrasıdıı*. He
yeti Vekille bu imha omt'eselesini bir suretle tef
sir «İtmiş, Düyunu Umulmilye Dairesine teslim 
etmek de imhadır, demiş. Adliye Enenmeni 
imha haikkırida foatî bir karar vermemiştir. Ne 
maddei fcanuniyede, ne ide esbaibı mucibe maz
batasında... Binaenaleyh Heyeti Celilenizde §u 
vesileyi elde etmiş, iken, bu imha neden ibarettir 
Bunu behemehal tefsir etmelidir. Eğer Adliye 
Encümeninin teklif ettiği veçhile yalnız (imha 
edilir) tâbiri mutlakiyle maddeyi ipka edecek 
olursak Heyeti Vekile kendi tefsiri gayrimusi-
binde ısrar ederek, o veçhile tatbikat yapar ki 
gayricaizdir. Onun için imha ne suretle olacak
tır? Bunu behemehal tâyin ve tefsir etmelidir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
Kavanini Maliye Encümeni namına söz söyle
mek isterim. Bugün maksadı kanuna katiyen 
tecavüz yoktur. Maksadı kanun, rakı imal edil-
miyecek ve içilmiyecektir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) - Kaça 
mak oluyor. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Herkesin 
hüsnüniyetinden şüphe etmeyin rica ederim. 
Bugün rakı imal edilmiyecek ve içilmiyecektir. 
Efendiler yalnız şunu biliniz ki memleketimiz
de ispirto imal ediliyor. Ve bu tıbbi bir ihti
yaçtır. Şimdi ispirto imal edilirken memleket 
dâhilinde her ne suretle olursa olsun rakı çık
mış, bu elde edildiği zaman şürbe gayrisalih 
bir hale ifrağ edilecek. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Onu kim ya
pacak?.. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Efendim 
müsaade buyurunuz. Ya hükümetimiz vardır ya 
yoktur. Müskirat kanununu kim icra ediyor? 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahip) 
îcra edilmiyor maatteessüf... 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Efendim 
etmiyorlarsa cezasını veririz. Memurlar azlolu-
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ttuyor, eliyorlar §ıı kanunun sebebi vaz'ı başka, 
buyurduğıuıuz şey beşka ve hiçbiri yok. Tutu
lan müskirat şürbe gayrisalih bir hale 
konacak. Buna imkân yoksa imha edi
lir, diye yazılmıştır. Binaenaleyh tutuldu, imha 
edilecek denirken imha etmezler. Bunun için no 
yapılır? Şürbe gayrisalih bir hale koymak, is
pirto ihtiyacını temin etmek için Düyunu Umıı-
miyeye tevdi edersiniz. Eğer hükümetiniz de 
suiistimal olmuşsa o mesele burada mevzuubahis 
değildir. Bugün bu kanunun ruhu; tutulan müs
kiratın ispirto makamında istimal edilip zayi 
olmamasıdır. Yoksa maksadı şeriat, maksadı 
kanun, rakı imal edilmiyecek ve içilmiye-
cektir. Ve içilmesine katiyen müsaade et
miyoruz. Sonra efendim arz ettim ki tutulan 
rakıları imha etmez de ne yapacaksınız1? Mesele 
orada. Sonra hakkı itiraz... Ahkâmı şer'iyenin 
en mukaddes tanıdığı bir şey de hakkı müdafaa
dır. İtiraz; malûmuâlileridir ki gıyaben verilen 
hükümler olur, bir kimse gıyaben mahkûm olup 
da onun hakkı itirazı yoksa zannederim ki bu 
gayrimeşru bir hükümdür. Ahkâmı şer'iye hak
kı müdafaanın kudsiyetini camidir. Binaenaleyh 
böyle rakı dolayısiyle bu mukaddesat zayi edile
mez. Encümende buyurduğunuz nıkati yegân ye
gân nazarı mütalâaya aldı ve :DU imha ile teb
dil arasında bir fark görülmedi ve bu; suitelâk-
kiyata katiyen uğrayacak bir mahiyette değildir. 
Her halde ordu ve askerin de bunda faydası var
dır. Kabulü zaruridir efendim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Ordu ve askerin 
bundan ne suretle istifade edeceğini izah .buyu
rur musunuz? 

HÜSEYİN AVNİ B .(Devamla) — Hastane
lere veriliyor. Rakı ispirtoya kalbolunuyor. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Za-
tıâliniz buyuruyorsunuz. Rakı şürbe gayrisalih 
bir surette tağyir edilerek ispirto imali için du
yunu umumiyeye teslim edilmek caizdir. Acaba 
böyle bir madde var mıdır ki, şürbe gayrisalih 
bir surette onu tağyir etsin ve ispirtoya tebdil 
eylesin. İspirto olacağına dair ehlivukuftan ma
lûmat aldınız mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Aldık. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ya

ni encümeni âlinizde bu bapta malûmatı olanlar 
var mıdır ki, böyle bir esası kabul ediyorsunuz? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kolonya içi
yorlar da bir şey olmuyor: 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 

Düyunu Umumiye Müdüri Umumisini celbettik, 
bizi ikna ettiler. Sıhhiye Vekâletince tâyin olu
nacak bir madde ile muamele edilince ispirto 
olur. Bu kabili hal bir şeydir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendiler, müskirat 
zaten ümmülhabaistir. • Bu Müskirat Kanunu
nun tanzim ve neşrinden bilitibar ekser muhit
te bulunan adliye istatistiklerine müracaat eder
seniz görürsünüz ki, pek çok mukatelâtın önü 
alınmıştır. Bunıtnla beraber şayanı teessüf, şa
yanı teessür bir mesele var ki, bunun hakkiyle 
tatbikine itina edilmiyor. Evet hattâ bunları 
mahkûm edecek heyeti hâkime bilirim. Düğün
lerde aleni müskirat istimal ettikleri halde bun
lar yerlerinde muhafaza edilmiştir. Bunun için, 
evvelemirde sureti muntazamada tatbikatı temin 
etmeliyiz. 

Derecei saniyeye gelince efendiler, eğer bu 
meseleye biz hakkı itiraz ile, hakkı temyiz ile 
uzatıp da âni bir zamanda, kati bir surette bunu 
tatbika mücaz göstermez isek, mücrimin- ceza
sını vermiyecek olur isek bunlara cevaz göster
miş oluruz. (Bravo sesleri) Çünkü bunlar bir 
kere Temyiz hakkını istimal ettiği gibi tahliye 
olunacak ve artık evrakı Temyizden gelip de 
herif tekrar tevkif olununcaya kadar zaten 
cezanın tesiratı zail olacaktır. Bununla enzarı 
âmmeye karşı çirkin bir vaziyet almış olaca
ğız. Bundan evvel yapmış olduğumuz kanun
da istinaf haklarını iskat edişimiz, cezadan 
matlubolan tesiratı katiyeyi tatmin etmek için
di. Mademki bugün o tesirat izale edilecektir, 
niçin Hazine milyonlarca lira mutazarrır oldu? 
Bugün Hazine Müskirat Resminden milyonlar
ca lirayı ayağının altına aldı ve bundan mak
sat milletin tehzibi ahlâkı idi. Ve ümmülhaba-
isin mülkümüzden bilkülliye imhası idi. Sonra 
biz milyonlarla müskirat resmini ayağımızın 
altına aldığımız halde rakıyı tekrar muhafaza 
edelim de Düyunu Umumiyeye gönderelim de 
bundan ispirto çıkartalım. Teessüf olunur 
doğrusu bu hale, bu faydanın bize lüzumu 
yoktur. Biz yalnız rakıyı bulduğumuz yerde 
imha edeceğiz. İçenler hakkında kanunu şid
detle tatbik edeceğiz. Bu suretle sarhoşluğun 
önünü alacağız. Biz bunu vaktiyle düşündük, 
yaptık. Dün yaptığımız şeyi bugün elimizle 
bozarsak hakikaten millet nazarında mevkii-
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mizi istihdaf ettirmiş oluruz. Bunun için bu 
tadilâtın külliyen aleyhindeyim, reddine ta
raftarım. Rica ederim; umumiyetle islâmiyet 
namına bunu reddedin. 

ADLİYE VEKÎLl REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Arkadaşlar; bu kanunun ilk vaz"-
olunduğu zaman geçen heyecanlı saatleri tama-
miyle hatırlıyorum. Yani bu kanunun müza
keresinin ne kadar nâzik olduğunu tabiatiyle 
anlıyorum. Eğer müsaade buyurursanız bu ka
nunda böyle sarhoşları, rakı tüccarlarını müs
kirat yüzünden istifade edenleri kazandıracak 
bir yol olduğunu arkadaşım söyleseydi, şu tek
lifi kanuniden bendenizi kendi hisseme, bilhas
sa bu kanunda memleketim namına düşen te
fekkürü ifa ederdim. Fakat katiyen mesele 
sarhoşları himaye meselesi değildir, hakkı iz
har meselesidir Muhatabınız olmak üzere söz 
söyliyen arkadaşınız bir hakkın ihkakiyle mü
kelleftir. Binaenaleyh kendisini sükûnetle 
dinlemenizi rica ederim. Basri Bey biraderi
mizin de kabul ettiği küsurat meselesi bir de
fa kanunun teşmili tatbikatıdır. Binaenaleyh 
o noktaya itiraz yok. imha keyfiyetine gelin
ce; bendeniz Adliye Vekâletine geçtiğimin on 
beş veya on altıncı günü buradaki müddeiumu
miliğin eşyayı eürmiye deposunu gördüm. Ora
da yirmi dört teneke rakı vardı. Bu nedir, di
ye sordum? Dediler ki; bunun evrakı geldi. Bu
nunla sureti ımahsusada alâkadar oldum ve bu 
rakıları çaya döktürerek imha ettirdim. Ve bu
nu arkadaşlarıma hikâye ettim. O zaman Sakar
ya muharebesi oluyordu. Bunu Sıhhiye Vekili 
Refik Beyefendi biraderimize söylediğim zaman 
bendenize dedi ki; biz yaratılan tedavi etmek 
için ispirto bulamıyoruz. Ne olurdu? Bunu bi
ze vereydiniz de şürbesalih olmıyacak bir şek
li mâkulde mükisrat olmaktan çıkaralım da 
hastalarımızı tedavi edelim. Efendiler her han
gi bir şekilde istimal olunduğu zamran muzır 
iken tebdili halinde menfaati hayatiye melhuz 
ise mazarrat bahşolmıyacak surette ondan isti
fadeyi menetmek bilmem, ne derecede muva
fıktır?. 

Sonra efendim; bir defa bu mesele her şey
den evvel va.z'edilen kanunun tatbikatı mese
lesidir. Bendeniz Adliye Vekili sıfatiyle şûrası
nı Heyeti Muhteremeye arz derim ki; bu ka
nun dolayısiyle ceraim azalmış, hattâ sıfıra yak-
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laşmış ve bununla beraber hükkâm bu kanunu 
tatbik hususunda lâzımgeldiği kadar salâhiyeti
ni istimal etmiştir. Binaenaleyh ademitatbika-
tından mütevellit mesuliyet ve muahaze maha-
kime ait değildir. Varsa belki aharlarına aittir. 

Ondan sonra efendim; Heyeti Muhtereme
ye sureti mahsusada arz edilmesi lâzımgelen 
bir hakikat var ki, efendiler; dünyada insanlar 
istedikleri kadar mükemmel olsun, istedikleri 
kadar malûmatı âliye ve ahlâkiye ile memlu 
bulunsunlar, katiyen lâyuhti değildirler. Hiçbir 
fert iddia edemez ki, insan olduğu müddetçe 
benim verdiğim karar, Kararı hakikidir ve lâ-
yetegayyerdir, bunu diyamez. O halde efendim; 
sizin vicdanınıza müracaat ediyorum. Lâzımgel
diği kadar delâil taharri edilmeksizin ve lâzım
geldiği kadar malûmatı lâzime iktisabedilme-
den sarhoş olmıyan bir adama sarhoş diye hü
küm vermek ve sarhoş olduğu halde siarhoş 
değil diye kurtarmak doğru mudur, efendim? 
Bütün malûmatı mutlak ve hakiki olarak kabul 
etmek doğru mudur, efendim? 

LÛTFl B. (Malatya) — Bedihiyattan bah
sediyorsunuz. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — O halde Lûtfi Bey bedihiyat kelime
sinin mânasını başka türlü anlıyorlar. Rica ede
rim izah buyursunlar. Bir misal daha söyliye-
ceğim: 

LÛTFİ B. (Malatya) — Refik Bey sarhoş 
olan adamı mahkeme bilmez mi? 

ADLİYE VEKİLİ REFlK ŞEVKET B. (De
vamla) — Huzuru hâkime gelirken serhoş gel
mez ki herif. (Gürültüler) 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Raporu beraber ge
lir efendim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Heyeti Muhteremenin iki misal ile 
vicdanlarını tenvir etmek vazifemdir. Ve vazi-
fei adliyemdir. Maraş'tan zannederim, Kara 
ömeroğlu isminde birisi bize verdiği bir arzuhal
de diyor ki, sizin çıkartmış olduğunuz Men'i Müs
kirat Kanununun ikinci maddesi üç türlü ceza 
tâyin etmiştir. Ya cezayı nakdî, ya hapis veya
hut da haddi şer'îdir. Halbuki sizin hâkiminiz 
bana hem hapis verdi, hem de cezayı nakdî ver
di, çünkü buradan kanunu tebliğ eden telgrafçı 
kelimeyi yanlış çıkarmıştır. (Veya) kelimesini 
(ve) diyerek yazmış, hâkim içtihadiyle ve doğ-
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ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-

ruhan) — Kabul ederim. 
ALİ SÜRURt Ef. (Karahisan Şarki) — İş

te bunun noktai halli bu olur. Temyiz tarikini 
büsbütün kapatmayınız. Fajkat bu kanunun 
mutlak olabilmesi için bu .fıkranın ilâvesi lâ
zımdır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında altı takrir vardır. (Müzakere kâfi, 
sesleri) 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler lâtfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Tadil takrirlerini okutuyorum. 

t : 152 30. 
ru olarak cezayı nakdî ile hapse karar vermiştir. 
Heyeti Muhteremeye soruyorum, şimdi bu hü
küm kabili istinaf değildir, temyiz değildir. 
Bunun çaresini bulsunlar. Heyeti Muhtereme 
hiçbir ferdin, hattâ bir karıncanın bigayrihak-
kin mahkûm olmamasını düşünmekle mükelleftir. 
İkinci bir misal daha arz edeyim; hüküm ka
bili itiraz olmadığına nazaran davetiye tezkere
si mücrime tebliğ olunmuş, tamam yevmi mu
hakemede hasta olmuş, gelememiş ve davetiye 
tebliğ olduğundan dolayı gıyaben icrayı muha
kemesine ye şu kadar mahkûmiyetine karar ve
rilmiş. Halbuki o adam huzuru mahkemeye gel
seydi, hakkını istimal -etseydi belki hâkimin vic
danını tenvir edecek söz söyliyecek ve iftira .ol
duğunu meydana çıkaracaktı. Rica ederim, bu 
adamın bigayrihakkin ve bigayrikanun yat
masına hangi vicdan, hangi kanun razı olur? 
Bu; insanları lâyuhti tanımak demektir. Lâye-
tegayyer ahkâmı kanuniye ile mahkûm olanların 
bile hükümleri kabili istinaf ve temyizdir. Onun 
için bendeniz insanların efalini, hesabım sor
mak yolunun kapatılmasını Heyeti Celilenizden 
rica ederim. Yalnız maddelerin müzakeresinde 
istediğiniz kuyut ve şurutu koyabilirsiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müza
kere kâfidir. Takrir de var; 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Ta
riki temyizin küşada bulunmasını istiyorsunuz. 

Bâzı arkadaşların tariki temyiz açılmasın, 
katî olsun, diyorlar. Bendeniz bir noktai itilâf 
bulmak ve mütalâatınızı almak için arz ede
yim Lûtfi Bey beyanatta bulunurken bir mese-
lei kanuniyeyi noksan veya yanlış söylediler. 
Dediler ki; mahkûm dâvayı Temyiz ederse, 
Temyiz iddiasında bulunursa, tahliye olunuyor. 
Halbuki malûmuâliniz, usulü muhakematı ceza-
iyede o medde mutlak değildir. Temyiz istida
sında bulunan bir şahıs ya hâli mahpusiyette 
bulunduğunu veya kefaletle tahliye olunduğu
nu varaka ile ispat edecektir ki, bu suretle vu-
kufrıJur, Binaenaleyh Heyeti hâkime Temyiz 
istidasında 'bulunan her şahsı tahliyeye mecbur 
değildir. Hakkı tahliyeye maliktir. Ve böyle 
olmjkla beraber alâküllihal tahliye kapısı açıl
mış oluyor. Bir takrir veriyorum ve diyorum ki. 
tarifi Temyiz açık bulunsun, fakat bir fıkra ilâ
ve t delim ki; Temyiz takdirinde hali mevkufi-
yetty bulunan mahkûm tahliye edilmez, diye
lim. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tadili teklif olunan maddei kanuniye ev

velki kanunun hükmünü gevşetmek ve bilâha-
ra çürütmek efkârını mutazammm olduğundan 
reddini teklif eyleriz. 

Karahisan Şarki Karahisan Şarki 
Vasfi Mustafa . 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfi, Adliye Vekâletinin takdim 

eylediği muaddel kanunun reddini teklif eyle
rim. Erzincan 

Osman Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Tadilâtın reddini teklif 

eylerim. Malatya 
Lûtfi 

./ (Reye, sesleri) 
REİS — Ret takririni reye koyuyorum. (Gü

rültüler) kanunun tadilâta mütaallik ahkâmını 
müzakere ettik. Eski kanun mevzuubahis değil
dir. Tadilâtın heyeti umumiyesinin tayyına ve 
müzakereye nihayet verilmesine dair bir takrir 
var. Onu reye koyuyorum. 

NAFİZ B. (Canik) — O takrir için encümen 
namına söz söyliyeceğim. Yanlışlık var, küsurat 
meselesi gürültüye gidiyor. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey söz söyliyeceğiz diyorlar. Ne için mü
saade etmiyorsunuz? 

REİS — Bu lâyihai kanuniyenin reddini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. 

Efendim rüfekadan biri celsei hafiye teklif 
ediyor. Samiin salonu tahliye etsin. 

(Celsenin mâbâdi hafidir.) 
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Müdafaai Milliye bütçesine iki milyon liralık avans itası hakkındaki Kanuna verilen reylerin 

neticesi 

(Kabul edenler) 

Nuri B. (Bolu), Dr. Fikret B. (Kozan), Meh 
med Salih Ef. (Erzurum), Abdülhak Tevfik B. 
(Dersim), Hasan Hayri B. (Dersim), Necmeddin 
B. (Siird), Kadri B. (Diyarbekir), Operatör 
Emin B. (Bursa), Behçet B. (Kângırı), Ferid 
B. (Çorum), Salâhaddin B. (Mersin), Ali Ef. 
(içel), Dr. Fuad*B. (Bolu), Hafız İbrahim B. 
(İsparta), Haydar B. (Van), Mehmed Şükrü B. 
(Gümüşane), Feyzi B. (Diyarbekir), Halil İbra
him Ef. (Eskişehir), Tahsin B. (Maraş), Hamid 
B. (Ertuğrul), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Mehmed B. (Biga), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Mi Rıza B. (Batum), Esad Ef. (Aydın), Hamid 
B. (Biga), Fikri B. (Genç), Saib B. (Urfa), Re
fik Şevket B. (Saruhan), Ahmed Fevzi Ef. (Er
zincan), Mahmud Esad B. (İzmir), Numan Ef. 
(İstanbul), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), t 

Hüsrev B. (Trabzon), Nüzhet B. (Ergani), Şev
ket B. (Sinob), Abdülgani B. (Siverek), Nafiz 
B. (Canik), Akif B. (Batum), izzet B. (Tokad), 
Fahreddin B. (Kars), Hacı Nuri B. (Siird), Ha
cı Süleyman Ef. (İzmir), Şerif B. (Sinob), Meh
med Akif B. (Burdur), Necati B. (Lâzistan), Ha
cı Tahir Ef. (İsparta), Mesud B. (Karahisarı 
Şarki), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Hacı Garib 
Ağa (Malatya), Mustafa B. (Gümüşane), Besim 
Atalay B. (Kütahya), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Nüsret Ef. (Erzurum), İsmail B. (Erzu
rum), Raeftm B. (Elâzfiz), Ziya B. (Sivas), 
Hasan Basri B. (Karesi), İbrahim Cevdet 
B. (Karesi), Abdülgafur Ef. (Karesti), Haflil 
İbrahim Ef. (İzmit), Cemal Pş. (İsparta), 
Sıddı(k B. (Çorum), İsmail Şükrü Ef. '(Kara-
hisarı Sahih), Hüseyin Hüsnü B. (İstanbul), 
Rifat Ef. (Konya), Fikri Faik B. (Gene), Rauf 
B. (Sivas), Âlim Ef. (Kayseri), Rasim B. (Si
vas), Ali Rıza B. (Kars), Necib B. (Ertuğrul), 
Vehbi B. (Bitlis), Şemseddin Ef. (Ankara), Mu-
hiddin B. (Elâziz), Ragıb B. (Kütahya), Mus
tafa Kemal B. (Ertuğrul), Hasan Sıddık B. 
(Van), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Musta

fa Taki Ef. (Sivas), Ramiz B. (Dersim), Rıza 
B. (Yozgad), Emir Pş. (Sivas), Hacı Mustafa 
Kf. (Ankara), Rifat Ef. (Tokad), Süleyman 
Sırrı B. (Yozgad), Abdullah Ef. (İzmit), Ali 
Ulvi B. (Burdur), Mehmed Arif B. (Bitlis), 
Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Feyzi Ef. (Malatya), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Abdülgani B. (Muş), 
Cevdet B. (Kırşehir), Hamdi Namık B. (İzmit), 
Sabri B. (Kastamonu), Osman Kadri B. (Muş), 
İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Kasım B. (Muş), 
Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Hasan B. (Trab
zon), Tevfik Rüşdü B. (Muğla), Celâl B. (Trab
zon), Şükrü B. (Canik), Mehmed Ef. (Adana), 
Yusuf İzzet Pş. (Bolu), Rasih Ef. (Antalya), 
Ruşen B. (Gümüşane), Emin B. (Canik), Os
man Fevzi B. (Erzincan), Arif B. (İstanbul). 
Server B. (Ardahan), Eyüb Sabri B. (Eskişe
hir, Hakkı B. (Van), Hakkı Hami B. (Sinob), 
Mahmud Said (Muş), Hacı Veli Ef. (Eskişe
hir), Faik B. (Edirne), Hafız Mehmed B. (Trab
zon), Recai B. (Trabzon), Ahmed Nııreddin 
B. (Batum), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ah
med Mazhar B. (İstanbul), Memduh B. (Kara
hisarı Şarki), Hüseyin Avni B. (Kozan), Dr. 
Refik B. (Bayezid), Midhat B. (Mardin), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Said B. (Kângırı), Resul B. (Bitlis), Seyfi 
Ef. (Kütahya), Sıtkı B. (Malatya), Abdullah 
Ef. (Bolu), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Şakir B. 
(Ankara), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Saded-
din B. (Menteşe), Hasan Ef.« (Denizli), Mah
mud B. (Ergani), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 
Hakkı B. (Ergani), Seyid Hüseyin B. (Erzin
can), Dr. Suad B. (Kastamonu), Rıza B. (Muş), 
Emin Ef. (Aydın), Devriş B. (Mardin), Maz
lum Baba Ef. (Denizli), Rıza Ef. (Amasya), 
Hulusi Ef. (Kastamonu), Mehmed Sırrı B. (Si
verek), Müfid Ef. (Kırşehir), Yusuf Ziya B. 
(Bitlis), Hacı llyas Sami Ef. (Muş), Hamdi Ef. 
(Diyarbekir), Mehmed Vehbi Ef. (Karesi), Tıı-
nalı Hilmi B. (Bolu), Asım B. (Erzurum), Sa
dık B. (Kırşehir). 
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Oevriş B. (Bitlis), Ömer Vehbi Ef. (Konya), 
Tahsin B. (Aydm), Haşim B. (Çorum), Meh-
med Vehbi Ef. (Konya), Yasin B. (Oltu), Mus

tafa B. (Karahisan Şarki), Abdüikadir Kemali 
B (Kastamonu), Hüseyin Avni B. (Erzurum), 
Mehmed Emin B. (Ergani). 

(Müstenkif kalanlar) 

Şükrü B. (Bolu), Emin B ..(Erzincan), Ro-
şad B. (Saruhan), Hüsnü B. .(Bitlis). Nebil Ef. 
(Karahisan Şarki). 
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