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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,25 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Kâzım Bey (Giresun) 

— — • 

REİS — Celseyi açıyorum efendiım. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

Yirmi Beşinci İçtima 

16 Kânunuevvel 1341 Çarşamba 

Birinci celse 

.Kâzım Paşanın ıbalhtı dyaseltUısninde bilıiniikıalt zabtı 
(sabık hülâsasının kıraat ve kabulünü ve evrakı vari
ldensin ait loöduklaın mahallere havateslinıi ımübeaküp 
Nafısa Vekilli İstaınibul Mdbusu Süleyman Sırrı Be-
vin vefat effltiği itdbMğ ve hatırasına hürmetefa müzta-
kene !beş dakika tehir edildi. 

Müteakiben; mernumun evlâttlaonın meccaneın 
İtenini taıhsilerd hakkındaki ttakriir kaibul ve Muva-
zenıei Maliye Encümenine havale olundu. 

2. — EVRA 

TekOfler 
1. — Karahisarşarki Mebusu İsmail Beyin; Da

hilde mevcut istok yeni feslerin harice ihracını tes
hil ve gümrük resmininin iadesi hakkında teklifi ka
nunisi. (2/512) 

REİS — Lâyiha encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Tevsii turuka mukabil emvali metrıtkeden 

verilen emlâkin belediyece bedellerinin sureti tediye
sine dair (1/3SJ) numaralı kanun lâyihası ve Muva-
zenei Maliye ve İskân encümenleri mazbataları. 

REİS — Rııznameye havale edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin; itibarı zi

rai birliği kanununun tatbiki temenniyatına dair tak
riri. (4/306 mükerrer) 

iBazı zevatın istiklâl Madaİyasiyle taltüflerine 
mütedair mıazlbata ile, 'ortnan eşçar ve ırnaihsullâ'tji 
(hakkımdaki mazbata kıraat ve kalbui loliumldu. 

Süleyman Sırrı Beytin vefaıtı münasebetiyle mev
rut tazAyöt telgrafnıametenine cevap liitası tensıip edül-
dii, 

Baidehu; Türkiye Büyük Mile* Meclisi Dahili 
Nizamnaimıeslifnin müzakeresine ballanılarak ibir mad-ı 
4de 'tay ve 'bir maıdlde aynen 7 mafcDde taküen kıalbul 
ve 17 madlde encümene ia)de ödiMikten sonra Per-
şâmlbe günü (içtima edilmek üzere celse fcatfil olım-
duy 

REİS — Mütalâa var mı efenklliim? (Hayır sesle
ri). Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

VARİDE 

REİS — Başvekâlete gönderildi. 

2. — Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin; Memurini 
mülkiyenin tekaüdüne mütedair 11 Ağustos 1325 ta
rihli kanunun ikinci maddesinin tefsiri hakkında tak
riri. (4/307) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edildi. 

Evrakı Saire 

1. — Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin vefatı 
münasebetiyle Urfa Mebusu Refet Beyle Çankırı vi
lâyetinden, Trabzon belediye riyasetinden mevrud ta-
ziyet telgrafları. 

*. REİS — Divanı Riyasetçe kendilerine münasip 
cevaplar verilecektir. 
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3 . — MÜZAKERE] 

/. — Mesai kanunu lâyihası (1/413) ve Ticaret 1 
ve Sıhhiye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim bugün mesaî kanununun mü
zakeresine devam edeceğiz. 19 ncu maddenin 9 ncu 
fıkrasını müzakere edeceğiz. 

Fıkra 9. — Eski elbise tamiri ve paçavraları iş
lemek ve nevilere ayırmak. 

REİS — Efendim, söz isteyen yoktur. Yusuf Ak-
çora Beyin bir takriri vardır (çuval) kelimesinin de I 
ilâvesini teklif ediyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bende
niz de öyle bir takrir verdiydim; eski elbise tabirin
den sonra eski çuval tabiri ilâve edilsin diye. 

REİS — Efendim, bu takrir Yusuf Akçora be
yindir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bendenizindir efendim. 

REİS — Takrir okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
9 ncu fıkraya elbise kelimesinden sonra (çuval) 

kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
İstanbul 

Akçoraoğlu Yusuf J 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan- I 
lar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mıştır. Fıkra nazarı dikkate alanın takrir veçhile tas- I 
hihen okunacaktır : I 

Fıkra 9. — Eski elbise ve çuval tamiri ve paçav- I 
ralan işlemek ve nevilere ayırmak. I 

REİS — Fıkrayı bu şekilde kabul edenler lütfen I 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini I 
kaldırsın... Dokuzuncu fıkra kabul edilmiştir. I 

Fıkra 10. — Tuzlacılık. I 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, bu fıkra I 
yalnız (tuzlacılık) kelimesine inhisar etmiştir. Bu hu- I 
susta encümen izahat versin. Tuzlacüıktan maksat I 
nedir? Ve ne gibi maksat dahilinde bunu buraya I 
koymuştur? Bu kanunun hududu dahilinde bulunan I 
ufak çocuklar da balık tuzlarlar. Bunları da yaptır- I 
mıyacakmıyız? I 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tuzla
mak değildir. Arapça söylersem anlarsınız, Memla- I 
hacılıktır. I 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY — Memlahacı- I 
lıktır, I 
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LDİLEN MEVAD 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Eğer mıeımlalhacılıik 
ise bunu da çocuklar yapıyor. Yani bu kanunun 
menettiği sin dahilindeki çocuklar da bu işi yapar
lar. Ciheti tatbikiyesini nazarı itibara alarak bu ka
nunu vaz edelim. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Fıkrayı ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fıkra 11. — Salhanede çalışmak, 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
mükemmel surette türkçeleşmiş kelime vardır: Sal
hane bir de (mezbaha) çıkardılar, bir de (salhane) çı
kardılar bunlar .nedir? «salhane» yazılmalıdır. 

REİS — Efendim, fıkrayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Fıkra kabul edilmiş
tir-

Fıkra 12. — Kireç ocaklarında çalışmak, 
REİS — Söz isteyen yoktur. Reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

(Kezalik 16 yaşını bitirmemiş olan erkek çocuk
lar ile aym yaştaki kadınlar aşağıda zikir olunan sa
natlarda işçi sıfatiyle kullanılamazlar). 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, (aynı yaşta) yanlış tertip olunmuştur, (aynı 
yaşta) yerine (her yaşta) olacaktır. 

REİS — Efendim maddenin buradan aşağıki kıs
mı için bir takrir vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
i 9 ncu maddenin (kezalik...) diye başlayan fık-

ralaıiyle yirmi ve yirmi birinci maddeleri yerine - 20 
nci madde olarak kaim olmak üzere şu fıkranın ka
bulünü teklif ederim : 

19 ncu maddede sayılan sanatların memnuniyet 
hududuna dahil olan safahat ve derecatım Ticaret 
ve Sıhhiye Vekâletleri bir talimatname ile tafsil ve 
tayin eder. 

Aynı talimatnamede 12 ile 18 yaş arasındaki ço
cuklarla alelumum kadınların bünyevî ve ahlakî sıh-
hatlannı ihlâl ve neşvünemalarını tevkif eden hangi 
işler olduğu tasrih edilen bu talimatname dairesinde 
hareket mecburidir. 

Giresun 
Hakkı Tarık 
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TİCARET ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
RÎRt AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Beyler, hatırı âlınizdedir ki; bu takriri arkadaşımız 
verdiği sıralarda bir mesele mevcut idi. Acaba bu 
maddeleri fıkra fıkra zikir ederek mi yazmak icap 
eder? Yoksa heyeti umumiyesinı mi? Nihayet uzun 
müzakerelerden sonra fıkra fıkra yazmak ciheti he
yeti âliyenizce kabul olundu. Bir kısmını fıkra fık
ra yazdıktan sonra diğer bir kısmını talimatnameye 
vazetmek, insicamı bozmaktır. Ondan maada Sıh
hiye Encümeni mazbata muharriri Paşa Hazretleriyle 
de görüştük, böylece fıkra fıkra devamının daha 
muafık olduğunda fakat fıkralar bittikten sonra 22 
nci madde vardır, o 22 nci maddeye bir fıkranın 
ilâvesi lüzumunda muvafık kaldık. Binaenaleyh Ti
caret Encümeniniz fıkra fıkra başlamış olan o mad
delerin yine o suretle ibkasını ve ikmalini ve binaen
aleyh bu teklifin kabul edilmemesini rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Burada «16 yaşı
nı bitirmemiş olan erkek çocuklarla her yaştaki ka
dınlar» diyor. Mademki alelumum kadınlar çalış
mayacaktır, böyle her yaştaki kadınlar demekte 
mana yoktur, (kadınlar) demek daha doğnı. «her» 
kelimesine neden lüzum vardır? «kadınlar» demek 
kâfidir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Teklifiniz tabirin tadili mahiyetindedir. Mana birdir. 
Başvekâletten gelen teklif bu surette idi. Yalnız bila
hare tertip sehvi olarak (aynı yaştaki) diye yazıl
mıştır. Bu (her yaştaki) olacaktır. 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Bir sual 
efendim «erkek çocuklarla her yaştaki kadınlar» de
nilince demek oluyor ki; kadın olmayan kızlar çalı
şabilecektik 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — O 
manada değil efendim. 

TUNALI HÎLMt BEY (Devamla) — A, tama 
miyîe o manadadır efendim, bundan bu anlaşılıyor. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Peki «her yaştaki kız ve kadınlar» diyelim. 

(Giresun Mebusu Hakkı Beyin Takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Reye arz ediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate al
mayanlar lütfen ellerini kaldırsın... (Anlaşılmadı ses
leri) nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim, encümeninin teklifi veçhile (aynı yaş
taki) tabirini (her yaştaki) şeklinde tashih ediyoruz. 

/HMET REMZİ BEY (Gaziantep) — (Her) ke
limesine lüzum yoktur Reis Bey. 

REİS — Müzakere edildi. Fakat bir takrir ve
rilmediği için aynen reye arz etmeğe mecburum. 
Bu hususda encümen bir şey söylüyor mu? Encü
men bir şey demiyor, kabul buyuranlar... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Takrir veriyorum. 
(Ka'buİ edildi sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Fıkradaki (her yaştaki) tabirinin hazfını talep 

ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, (16 

yaşını bitirmemiş erkekler ve kadınlar) denilirse ilti
bas olur. (Alelumum) kadınlar denilse daha muvafık 
olur. 

REİS — Muhtar Beyin takririni reye arz ediyo
rum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Cümle o kadar sarih olmaz. O halde «ve bilumum 
kadınlar» diyelim. 

REİS — Bilcümle veyahut bilumum? Efendim en
cümen bilumum tabirini teklif ediyor. (Muvafık ses
leri) Madde encümenin tashihi veçhile okunacaktır. 
(Kezalik on altı yaşını bitirmemiş olan erkek çocuk
lar ile bilumum kadınlar aşağıda zikrolunan sanat
larda işçi sıfatiyle kullanılamazlar) 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Ka'buİ etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Fıkra 1. — Duvarcılık. 

ZBKİ BEY (Gümüşane) — Arkadaşlar, kanun 
yapmakta maksat memlekete iyilik yapmaksa bun
dan daha ziyade elzem olan şey memleketin ahvali 
ruhiyesini anlamak lâzımdır. Biz burada diyoruz ki, 
on altı yaşındaki çocuklar duvarcılık yapamazlar. 
Evet, betonarme bir sima duvar yapamazlar. Fakat 
rica ederim. Harbin memlekete açtığı elîrn rahneler 
vardır. Anadolu'da her hangi bir eve girecek olursa
nız görürsünüz ki; değil on altı yaşındaki çocuklar 
13, 14 yaşındaki çocukların bile duşu hamiyetine ya
hut bazısı üzerine yüklenen birçok aile felâketleri 
vardır. On dört yaşındaki bir çocuk bir aileyi geçin
dirmek ıstırabında bulunuyor. Pekâlâ, bu çocuk du
var yapamaz deniliyor. Heyeti Celileniz biliyor ki; 
bizim Anadolu'da yapılan duvarların kısmı küllisi 
taştan ve kerpiçten mamul şeylerdir ve sonra memle
kette amele buhranı mevcuttur. Eğer on altı yaşındaki 

— 17< 
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çoctiklari. amelelik yapmaktan yani ufak kerpiç du
varları ve buna mümasil işleri yapmaktan men ede
cek olursak sonra bunların ailelerinin ve kendilerinin 
idarei maişetlerini ne suretle temin edeceğinin de na
zarı dikkate alınması lâzımgelir. Sonra Beyler, bizde 
en mühim mesele, sin meselesidir. On altı yaşında 
diye gördüğünüz bir adam yirmi beş yaşındadır. Bu 
da ayrıca bir derttir. Meselâ on altı yaşında denilen 
birçok adamlar vardır ki; tevellütleri itibariyle on 
altı ve on sekiz yaşında görülür. Halbuki bunlar otuz 
yaşında vardır. Ama siz diyeceksiniz ki; bu ayrıca 
askerî bir meseledir. Evet bir meseledir. Fakat mem
leketin hayatı içtimaiyesine temas eden bir meseledir. 
Bugün esnan erbabını silâh altına aldığınız zaman 
görürsünüz ki, henüz bunların içinde tüyü bitmemiş 
olanlar vardır. Pederleri tevellütlerini doğru ve mun
tazam yazdırtmamışlardır. Fakat birtakımları da var
dır ki; otuz beş yaşındadır. Bunları da nazarı dikka
te almak lâzımdır. Ama bunun için bir tahriri nüfus 
olsun da sinlerin tevellüdatı doğrulsun denllebilirse 
de bu da gayrı tabiîdir. Çünkü bir çok seneler tahriri 
nüfus yapılmış yine muhtarlar bunu doğrultamamış-
tır. Bir kadın, benim kocam şehit olmuştur, der ve 
oğlunu küçük yazdırır. Bu.sin meselesini o kadar 
tahdit etmeyiniz. Bunları mahallerine bırakınız. Bel
ki İstanbul'da on altı yaşındaki bir adanı çalıştırıla
maz. Fakat Ankara'da, KonyaMa böyle değildir. 
Çünkü çalışabilecek vaziyette bulunan kimseler nüfus 
tezkeresi mucibince tefrik edilecek ve çalışmaktan 
men olunacaklardır. 

HACI BEKİR BEY (Konya) — Telâş etme, bu 
kanun İstanbul'a mahsustur. 

ZEKÎ BEY (Gümüşane) — Öyle mi, Ibu İstan
bul'a mı mahsustur? 

HACI BEKİR BEY (Konya) — Evet, çünkü baş
ka yerlerde tatbik edilemez. 

ZEKÎ BEY (Gümüşane) — Fakat kanun umu
midir. Kanun İstanbul'a muhtas değildir. Bunu Heye
ti Celilenizin de nazarı dikkate almasını ve 21 nci 
madde henüz müzakere edilmediğinden, şöyle bir 
madde teklif ediyorum. 

«Kanunun şekli iş erbabını tefrikte sin esasını ka
bul etmiş olduğundan yedindeki nüfus tezkerelerinde^ 
sinni dûn olup da şahsen ve bedenen işleyeceği sana
tın icaîbettiği tevellütten fazla görüldüğü, etibba ra-
poruyle de anlaşıldığı takdirde tevellüt nazarı itibara 
alınmayacaktır.» 

Hiç olmazsa bu maddenin bu şekilde kabulüyle 
memlekette iş erbabının akamete mahkûm bırakılma
masını rica eylerim. Meselâ betonarme veyahut şi-

macütk gibi işleri yapmaktan m m etijtecHdm Yoksa 
alelade duvarcılıktan, men edilmemelidir. 

HACI BEKİR BEY (Konya) — Herkesin yapıla* 
cak bağı var, bahçesi var, bunlar ne olacak? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bendeni
zin bir sualim var: Belki arkadaşımızın mütalâaları 
şöyle böyle doğrudur. Yalnız ben burada şöyle bir 
kayıt görüyorum, «işçi sjfatiyle kullanılamazlar» de
niliyor. Demek oluyor ki; ben köylü oğlumu^ kızımı 
evimizin duvarını yaptırmak için kullanabileceğim. 
Fakat benim on altı yaşını doldurmamış oğlum baş
ka tarafta kazanç için duvarcılık yapamayacaktır. 
Binaenaleyh işçi sıfatiyle kaydı bunu teyit ediyor mu, 
soruyorum? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bayiler, Güımiüşanıe Mebusu mufataemjıi .'ki mesele
den bahsettiler. Birisi; yalnız iş kanunuyle alâkadar 
olan bir mesele değil belki umum mülkî ve asikerî 
meselelerimizle alâkadar olan bir meseledir. Fakat 
malumdur ki; her hangi bir kanun yapılırken diğer 
mevcut kanunların hüsnü suretle tatbik edilmekte 
olduğu kabul edilerek yazılır. Eğer umumiyetle biz
de sinler yanlış yazılıyorsa, bu hususta mevcut ka-
vanin tatbik ve hüsnü icra edilmiyorsa bu husus kuv-
vei icraiyeye ait bir meseledir. Tatbiki cihetinde kuv-
vei icraiyeye daima müracaat etmek hakkı sarihiniz-
dir. Binaenaleyh onun münhasıran bu meseleyle alâ
kası vardır denilemez. İkinci meseleye gelince yani 
duvarcılıkta 16 yaşını ikmal etmeyen kadınlar ve ço
cuklar çalışabilsinler mi, çalışamasınlar mı? Tabiî 
kadınlar için zannederim itiraz olmaz. Gerek sıhhî 
gerek ahlâkî cihetten kadınların duvarcılık etmeleri 
zannetmem ki, doğru olsun. (Ahlâkla nasıl alâkadar 
olur sesleri). 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Bir dul. ka
dın çocuklarını ne ile beslesin? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Çocuklara gelince bu hususta çocukların sıhhati ve 
kendilerini yüksek mevkilerde muhafaza ve muvaze
neyi temin edip edememeyi bilmediklerindea dola
yıdır ki; onlar da buraya vaz edilmiştir* Mamafi de
min de arz ettiği veçhile yirmi üçüncü maddeye bir 
fıkra ilâve edeceğiz. Bu hususta Sıhhiye Encümeni 
ile mutabık kalmışızdır. Şunu da arz edeyim ki, Sıh
hiye ve Ticaret Vekâletlerine bazı hususatta bir sia 
verilecektir. Belki bu meselede datü; yani duvarcı
lıkta da Ticaret Vekâleti, Sıhhiye Vfekâleti ile bilis-
tişare bu siadan fenni bir surette istif&de edebilir. Bi
naenaleyh eğer mahzuru tevlit etmediği takarrür ede-. 
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cek olursa, duvarcılığın muhtelif aksamında daha kü
çük yaşta bulunan çocukların da istihdamına imkân 
olabilecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Olabilmelidir. 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Fa

kat burada kürsüde bulunmayıp da heyeti muhtere-
meniz dahilinden bir ses işittim. Hangi arkadaşımı
zın söylediğini lâyıkiyle takdir edemiyorum. O arka
daşımız söyledi ki; bu kanun İstanbul'a mahsustur.' 
Zannederim ki; bir heyeti teşriiye tarafından yapılan 
kanunlar bu suretle telkip edilemez. Kanun mutlak
tır. Kanun bir devletin filân veya lalan yerine mah
sus olarak yapılmaz. Meğer ki, istisnaî bir kanun ola. 
Binaenaleyh o sözün bu münasebetle yanlış olduğu
na kaniim. Bunu arz ederim. 

HACI BEKİR BEY (Konya) — Şimdi Ankara'yı 
geziniz. Görürsünüz ki; bütün kerpiç kesen, duvar 
yapan, yolların taşını kıran ve buna mümasil şeyleri 
yapanların ekserisi kadınlardır. Hatta Anadolu hat
larındaki taşlan kıran insanların kısmı azamı yine 
kadınlardır. Tekmil Anadolu köylerini gezecek olur
san yüz haneli köyde yirmi erkek bulamazsın. Bina
enaleyh evleri yapanlar hep kadındır. Şimdi bu işleri 
erkekler yapacak diye bu kadınlar açıkta mı kalacak
lar? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Kanunun ikinci maddesinde böyle kendi evini yap
mak ve yaptırmak meselesi yazılmıştır. Ailesiyle ça
lışmak gibi meseleler kanun haricine çıkarılmıştır. Bu 
sual gayrı varittir. 

HACI BEKİR BEY (Konya) — İstanbul'a mah
sûstur diye ben söyledim. Çünkü bu kanunun başka 
yerlerde tatbiki gayrı kabildir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bu kanunun memle
kette kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Kanunla halkı iş
ten men ediyoruz. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — On altı yaşındaki bin 
çocuk işten men ediliyor. Niçin men ediliyor? Peki 
bu çocuk ailesini ne şekilde besliyor? Burada tespit 
etmiş olduğumuz mevadı ifa ile besliyor. Eğer onu 
bundan men edecek olursak o hanenin duçar olacağı 
sefaleti rica ederim, tasavvur buyurunuz. Memleket
te refah ve saadet olmuş olsaydı, serveti umumiye her 
yerde olmuş olsaydı bu buyurduklarınız çok doğru 
olurdu. Ben de arzu ederdim ki; memlekette on altı 
yaşındaki değil on sekiz yaşındakiler bile çalışma
sınlar. Fakat memleketimiz bugün fakrü zaruret için
dedir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Tunalı Hilmi Beyin sualine de cevap verilmiş zanne
diyorum. Çünkü kendi ailesiyle çalışanlar için bu ka
nun onların mesaisine taallûk etmiyor. 

Tekrar Gümüşane Mebusu maihtorıemftrün yemi 
sualine geleyim. Doğrusunu isterseniz ben bu sual
den bir şey anlayamadım. Çünkü bütün bu fakrü hale 
maruz olan aileler yalnız duvarcılıkla mı geçiniyor
lar? 

ZEKİ BEY {Gümüşane) — Bir kısmı tmühkn-
mi?. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Biraz evvel arz ettiğim gibi duvarcılıkta istihdamla
rına imkânı sıhhî ve iktisadî görüldüğü takdirde yir
mi üçüncü maddedeki ilâve zannederim ki, kendileri
nin endişelerini tatmin edecektir. Yok eğer çocuklar, 
13, 14 yaşından itibaren çalışmalıdır, diye bir esas 
konulacak olursa - ki, bu bir esas meselesidir - on 
dört yaşından küçük olanlar için heyeti celileniz bazı 
kuyudat kabul etti. Berikilerin kabul veyahut ademi 
kabulü için bir teklif gelirse tabiî müzakere edilir. 
Şimdi duvarcılık hakkındaki endişelerini zannederim 
şu suretle tatmin etmiş oluyorum. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim, bir sual sor
mak istiyorum. Duvarcılıkta harç taşıyan, çamur ta
şıyan küçük ameleler vardır. Bunlar da dahil midir? 

. AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
İşte yirmi üçüncü madde bu gibi aksamı ayıracaktır. 
Meselâ çamur taşımak, sıhhatçe mazarratı daî değil
se o vakit Ticaret ve Sıhhiye Vekâletleri bilistişare 
onları müstesna addedebilecektir. 

REİS — Efendim, takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun şekli iş erbabını tefrikte sin esasını ka

bul etmiş olduğundan yedindeki nüfus tezkerelerinde 
sinni dûn olup da şahsen ve bedenen işleyeceği sa
natın icabettiği tevellütten fazla göründüğü etıbba 
raporiyle de anlaşıldığı takdirde tevellüt nazarı itiba
ra alınmayacaktır. 

Balâdaki maddenin kanuna ilâvesini teklif ede
rim. 

Gümüşane 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
Duvarcılık tabirinin tayyını talep ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 
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Riyaseti Celileye 
Mevzuu müza'kere olan fıkra memlekette ve bil

hassa Anadolu'da hayatı mesaiyi tevkif edecek ve 
maişeti izriırara uğratacak mahiyettedir. Tayymı tek
lif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim, her üç takrir de fıkranın tay
ymı mutazammındır, reye arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmliştir. 

Fıkra 1. — Çatı örtmek, yağmur boruları koymak 
gibi yapı ve çatı ameleliği etmek. 

TUNALI HtLMl BEY (Zonguldak) — Maddeye 
itiraz etmiyorum. Fakat aşağıda (işçi) deniliyor. Bu
rada (amele) deniliyor. İşçi mi, diyeceğiz, amele mi 
diyeceğiz? Bu taayyün etmelidir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Sehven (amele) yazılmıştır. (İşçi) olacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — O halde 
işçi olarak lütfen tashih buyurulsun ve daima işçi de
nilsin. (Bravo sesleri). 

(Fıkra tekrar okundu) 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — İşçiliği demek 

lâzımdır. 
REİS — Fıkrayı reye arz ediyorum. Kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 2. — Suyolculuğu. 
AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — İzahat 

versinler, su yolculuğundan maksat nedir? 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Beyler, suyolculuğu maruf ve müteamel olan suyol-
culuğudur. Sular geliyor, içine giriyorlar ve tamir 
ediyorlar. Çocukların böyle suya girmesi, havasız ve 
rutubetli" yerlerde çalışması muvafık değildir. Lâ
ğımcılıkta tabiî bunun dahilindedir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır, 
hayır. Bundan katiyen bu anlaşılmıyor. Onun için 
ilâve edilmelidir. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Efendim, duvarcı
lıkta hanımlar müstesna tutulduğu gibi bu fıkralarda 
da müstesna mıdır? Yoksa bu fıkralara hanımlar da-̂  
hil midir? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
On altı yaşındaki küçük çocuk ve kadınlar yapamaz, 
denilmişti. Heyeti Celileniz bunu hazfetti. Burada da 
keza böyledir. Bu sayılan fıkraların hepsi, yukarıda
ki hükme ait olan fıkralardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, suyol
culuğu-tabiri gayet vâsi bir manayı ifade eder. Hatta 
tarlaları sulamak için açılan arkların ıslahı bile buna 
dahildir. Binaenaleyh; nasıl oluyor da 16 yaşında 
olan bir çocuk böyle hizmette bulunamıyor? 

Ankara'ya gelen Hanımpınarı suyunun yolunda 
bozukluk vardır. Su taşmıştır. Şimdi bir çocuk, ora
ya gidip de bozulan yerlere çamur koymak, çim tıka
mak, yahut biraz toprak ile onları örtmek, ıslah et
mek istese yapamaz mı? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Yukarıdaki madde mucibince bu işler ameleye ait
tir. Fakat o çocuk gidip tıkarsa kimse itiraz etmez. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim, arz etti
ğim şey, yani Hanımpmarından Ankara'ya gelen su
yu Mazbata Muharriri Bey, mazbatasına derç etmiş 
ve onu serd ediyor. Fakat bendeniz, Ankara şehir 
emaneti namına gelen iki suyun hizmetini, kadınlar 
ve çocuklar görebilir, iddiasındayım. Çünkü: Ben 
Ankara'nın sularını tetkik ettim. Ta Elmadağmdan 
gelen suyollarının bozukluğunu çocuklar ve kadınlar 
tamir ediyor. Bu, bugün böyle iken ve fiiliyat, kanu
nun bu fıkrasını tekzib ederken hayır, bu işlerde ço
cuklar çalışmayacak, kadınlar çalışmayacak yalnız 
büyük erkekler çalışacak diye fıkranın ikbasında ısrar 
etmek ne dereceye kadar doğrudur? Her şeyden ev
vel memleketin sıhhati lâzımdır. Çocuk ve kadınla
rın mesai sahasında çalışmaması doğrudur. Fakat 
memleketimizin hali böyle bir kanuna müsait değil
dir. Mümkün mertebe onların mesaisini takyit et
mekten içtinap etmek lâzımdır. Onun için suyolculu-
ğunun bu gibi hizmetlerinde kadın ve çocukların da 
çalışmasına müsaade edilmesini rica ederim. 

KEMAL BEY (Adana) — Encümenin maksadı 
toprak altındaki suyolculuğudur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, bazı arkadaşların fikrinde bir tereddüt ha
sıl olmuş. Acaba tarlalara su getirmek üzere yapıla
cak kanallarda bu suyolculuğu içinde dahil mi
dir; diyorlar. Hayır, tabiîdir ki, dahil değildir. Bu, 
şehirlerde tahtezzemin çalışmak için olan işler ve 
onun arkadaşı bulunan lağımcılıktır. İsterseniz bunu 
bu suretle tasrih ederiz. Yer altında suyolculuğu ve 
lâğımcılık (güzel sesleri), (muvafık sesleri) sonra 
muhterem Muhtar Beyefendiye şunu arz ederim ki, 
bugün fiilen yapılan işleri esas ittihaz edecek olur
sak hiç şüphesiz ki, bu maddelerle bazı tesadümler 
vardır, o da muhtacı tashihtir. Şayanı teemmüldür. 
O cihettendir ki, kanun tanzim ediliyor ve Hükümet
ten gönderiliyor. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümenin tashi- ] 

hine bendeniz mutabıkım. Yer altında su yolculuğu 
ve lağımcılık denilirse olur. 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, aşağıdaki bir 
maddede kanalizasyon deniliyor. Kanalizasyon jena-
ral denilince bilumum lağımlara şamildir. Onun için 
burada «suyolculuğu» diye bir kayıt koymaya lüzum 
yoktur. Sonra bir mesele daha vardır ki, o da kadın
ların .çalışması meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar nafıa işlerinde kadınlar da 
çalışırlar. Bu hususu tahdit etmek doğru bir şey de
ğildir. Bilhassa bunlar açık havada çalışacaklardır. 
Bugün Ankara - Sivas hattını ziyaret edecek olursa
nız görürsünüz ki, burada bir çok kadınlar ve çocuk
lar çalışmaktadırlar. Şimdi bunların el emeklerini 
kesmek doğru değildir. 

REİS — Efendim, encümen fıkranın ikbasmda 
ısrar ediyor mu? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — j 
Evet ısrar ediyoruz. 

REİS — Efendim, encümen fıkranın tadilen mu- • 
hafazasında ısrar ediyor. Takrirleri okuyacağ-.z. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Fıkra tayyedilmek- ;' 
dir efendim. ; 

Riyaseti Celileye 
İşbu fıkranın tayyını teklif ederim. i 

Denizli 
Yusuf i 

Riyaseti Celileye 
Suyolculuğu tabirinin tayyını teklif ederim. j 

' Çorum 
Ziya 

REİS — Efendim, tay tekliflerini reye arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme- i 
yenler lütfen el kaldırsın... Fıkranın tayyı kabul edil- j 
mistir, 

Fıkra 2. — Değirmencilik. j 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, değirmen- | 

ciliğin 16 yaşındaki bir amele için ne ziyanı vardır? 
Eğer fabrikacılık olursa o başka. Fakat Anadolu'da 
gördüğünüz değirmenlerin hepsi su değirmenleridir ve 
burada .çocuklar çalışıyor. ) 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Kanunun I 
-ikinci maddesinde bu hususlara ait salahat vardır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — | 
Beyler, sui tefehhümü mucip olduğu için Heyeti Ce-
lileniz tarafından kabul edilen ikinci maddeyi okuyo
rum: 

«Sarahaten zikir olunmayan hususlarda ziraat iş
leri en çok beş beygir kuvvette kuvvei muharrikesi 
veya en çok on işçisi bulunan müesseseler ile bir aile 
efradının ve yakın akrabasının bir araya toplanarak 
ev içinde yaptıkları sanat ve hirfet işleri işbu kanu
nun sahasından hariçtir. Şu kadar ki, bunların hayat 
ve sıhhat için mazarratı veya tehlikeyi mucip ahvali 
hakkında Ticaret Vekâletinin teftiş ve murakabe hak
kı mevcuttur.» 

Binaenaleyh buyurdukları gibi su değirmeni, yel 
değirmeni gibi şeyler mevzuubahis değildir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Bunlar nazarî şey
lerdir. Ben on kişiyle işleyecek ve işleyen değirmen
lerimiz mevcuttur. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, mü
zakerenin şekil ve cereyanı gösteriyor ki; kanun asıl 
ihtisas encümenine gitmemiştir. Bu işçiler kanunu, 
Ticaret Encümeninden fazla Nafıa Encümenini alâ
kadar eder. Memlekette ameleyi istihdam eden na
fıadır. Orası memleketteki şeraidi içtimaiyeyi ve 
memleketin ihtiyacını çok iyi bilir. Bunun için bu 
kanunun Nafıa Encümeninden de geçmesi lâzım ge
lirdi. Veyahut Iıer iki encümen raüştejeken müzakere 
etmeli idiler. Mütehassıs mühendis arkadaşlar kürsü
ye çıkıyorlar. Her hangi bir duvarcılık işinde şu da 
dahil midir gibi beyanatta bulunuyorlar. Onun için 
bu kanun bir defa da Nafıa Encümenine gitmelidir. 
Çünkü bu işler Nafıa Encümeninde temerküs ediyor. 
Binlerce ameleyi istihdam eden Nafıa Vekâletidir, 
mühendislerdir. Ticaret Encümeni bilmem nasıl ol
muş da böyle bir kanunu Meclise göndermiş ve bu
nunla alâkadar olmuştur. Bunu hiç anlayamadım. 

Usulü müzakere noktasından bu kanunun bir kere 
de Nafıa Encümeninde memleketin işçilik noktasın
dan tetkikini çok rica ederim ve bunu çok nafi bulu
yorum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Beyler, gayet tabiî ve beklenilen bir manzara karşı
sındayız. Dünyanın hiç bir tarafında işçi kanunu se
nelerce müzakere ve münakaşa edilmeden çıkmamış
tır. Bugün görüyoruz ki, bu mesele muayyen ve çok 
muhterem olan menafii içtimaiyemizin bir çoLk ak
şamlını alâkadar ediyor. Nitekim sabık Seriye Reisi 
olan Beyefendi bir kısım zümrenin mümessili olarak 
burada isbatı vücut etti. Ve bizi tenkit etti. Eğer bu 
lâyiha Ticaret Encümeninden gelmiş ise Heyeti Ali-' 
yenin verdiği karar ile gelmiştir. Ticaret Encümeni
niz hiç bir vakitte bütün mesaili iktisadiyeyi tama
men ve mükemmelen halletmek iddiasında değildir. 

— 178 — 



İ : 26 17 . 12 . 1341 C : 1 

Onun için bu kanun Nafıa Encümenine de gider, Ti
caret Encümenine de gider. Nereye emrederseniz ora
ya gider, tetkik edilir, tespit edilir. Şimdi mesele mad
deden harice çıkmıştır. Müsaade buyurulursa sözümü 
iki kelime ile ikmal edeyim. Şimdi mevzuubahis olan 
meselelerden değirmencilik nafıaya mı aittir? Yoksa 
bir ayaklı çarkları, fabrikaları çevirmek ticarete mi 
aittir. Bunların hepsi ticaret ve sanayi kısmında te
merküz etmiştir. Bununla beraber Sıhhiye Encüme
niniz bu kanunu bir noktai nazardan istedi. Oraya 
gönderildi. Eğer şimdi de talep buyurulursa Nafıa 
Encümenine gönderilir. Yalnız bir şey rica edeceğim, 
Ticaret Encümeninin Mazbata Muharriri bu kanu
nun tatbiki icabeden mahalleri ve bu kanunun alâka
dar eden kimselerin ahvalini İstanbul Mebuslarının 
ekseriyetiyle beraber görmüş bir adam sıfatiyle Na
fıa Encümeni bu kanunun iadesini geciktirmesinler. 
Müzakeresini çabuk intaç etsinler. 

YUSUF BEY (Denizli) — Kanun memleketin 
heyeti umumiyesi için yapılır. İstanbul diye tahdit 
doğru olamaz biz senelerce bunun tatbikiyle uğraş
mışız. Demin kanuna İstanbul için değil diyordu
nuz. Şimdi teyit ediyorsunuz. 

AKÇORAOÖLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ben 
İstanbul'da göldüm (gürültüler). (Memleketin heyeti 
umumiyesini alâkadar eder sesleri). Binaenaleyh Bey
ler, Ticaret ve Sıhhiye encümenleri namına çok rica 
ederim. Eğer bu kanun Nafıa Encümenine verilecek
se orası da bunun Sıhhiye Encümeninin yaptığı gibi 
mahdut ve muayyen bir zamanda müzakeresini yap
sın. Tetkik etsin ve buraya biran evvel getirsin. Bu 
ricam ile öyle zannediyorum ki, bu kanunun her tür
lü tetkikten geçmesini en çok arzu eden biziz. 
' MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, Yu
suf Bey bendenizi bir zümrenin müdafii olmakla 
tenkit buyurdular. Öyle bir şey hayalimden geçmez. 
Kendisi de bir zümrenin müdafiidir ki, işçilerdir. 
Ben Seriye Vekili olmuşum, daha iyi ya, öyle ise iş
çilere daha ziyade şefik olmaklığım lâzımgelir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Tabiî zaten onun için hatırlattım. 

MUSA KÂZIM BEY (Devamla) — (A'tul ecire 
hakkuhu hatta lâ yecif arakuhu) yi bilen ve ecirin 
teri kurumadan parasını vermeyi isteyen mutekit bir 
adamım. Şunu da ihtar edenim ki, iki yüz senesi ma
lum bir köyde doğmuş, bir köyde büyümüş ve kıs
men akraba ve taalûkatım işçi olmuş bir kimseyim. 
Kardeşim de amele olsa memleketin menafimi düşü
nürüm. Ben ne sosyalistim, ne kapitalistim. (Bravo 

sesleri, alkışlar) Kendim dahi amele gibi çalışan bir 
adamım. Hayatımı bilenler vardır. Kapitalist ne de
mektir? Memleketin nüfusuna bakınız, yarısı şehit 
olmuştur. Yarısı şehit evlâdıdır. Şu zümre, bu zümre 
ne demektir? Memlekette zümre yok, yalnız Türkiye 
vardır. (Bravo sesleri, alkışlar) Ve Türklerin menafii 
vardır. 

MUHTAR BEY (Traibzon) — Arkadaşlar, ben^ 
deniz de usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. Yu
suf Bey çok doğru söyledi. Bu amele kanunu ciddî 
bir tetkikten geçmeden kolay kolay buradan çıkma
malıdır. Nitekim kendileri bu değirmencilik fıkrası
nın lağvı hakkındaki teklifimize mukabil ikinci mad
denin kıraatim teklif ettiler. Yani orada beş beygir 
kuvvetinde olan imalâthanelerin bu madeye şümulü 
olmadığını gösterdiler. Yusuf Bey hiç düşünmediler 
ki, her köyde bulunan değirmenler arasında beş bey
girden aşağı olanlar pek azdır. 5 - 6 - 7 - 8 hatta on 
beş beygirlik değirmenler de vardır. Bunların da ka
nunun şümulüne dahil olduğunu bilmeli idiler. Onun 
için bu kanunu ciddî tetkik edeceğiz. Müsaade etsin
ler de encümenlere gitsin. Memleketin bütün amele
sini tetkik ederseniz, kanunun şeyinden istifade ede
rek çatı örtmek, değirmencilik, dökümcülük ticaret 
işidir dediler. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Sanayi işi dedim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Halbuki memleke
tin mecmu amelesinin yüzde sekseni nafıa işlerinde 
çalışır. O ameleyi çalıştıran ve onlarla beraber çalı
şanların onların hallerini daha iyi bilmeleri lâzımge
lir. Bir itiraza mukabil bu kanun umum içindir de
diler. Sonra birkaç mebus arkadaşlar beraber İstan
bul'da 3 - 4 tane fabrika gezdiğini kendisi de itiraf 
ettiler. Bu kadarcık tetkikle kanun mu çıkar? Bu 
doğru değildir. Mesele ehmmiyetlidir. Müsaade et
sinler de diğer encümenlere de gitsin. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Efendim, Ziya Beyin 
teklifini encümen de kabul etmiştir. Encümene gitsin. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, neticede bu 
kanunun heyeti umumiyesinin ret olunacağı kanaa
tindeyim. (handeler) Çünkü efendiler Yusuf Akçora 
Bey biraderimiz eğer umum vilâyatı şarkiyeyi gezmiş 
olsaydı - bu kanun sıhhat noktai nazarından yapıl
mıştır - eğer gezmiş olsaydı ve köylülerin oturdukla
rı haneleri, mağaraları, görseydi, su altında işlemeleri 
Beyoğlu'ndaki apartmanlar gibidir. (Handeler) Bina
enaleyh bu noktai nazardan onları ıslah ettikten son
ra bu kanunu Sıhhiye Encümenine istemeli idi, bina-
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Snaleyh bu kâhüh bir daha Ziraat fîneümehkiâ git
meli ve bir daha gelmemek üzere kalmalıdır. (Alkış
lar) 

TUNALÎ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yâni işçî  
ter düşünülmemeli (güriiMler). 

ZAMİR BEY (Adana) — Efelidim, bendeniz bu 
kanunun Ziraat Encümenine gitmesini teklif etmiş
tim; EsŞbabi pek aşikârdır. Biliyorsunuz ki, memleke
timiz btir çok: yerlerinde yegâne iş ziraat işleridir. Bu
tlun için de bir çok ameleye ihtiyacımız vardır. Hat
ta öyle yerlerimiz vardır ki, amelesi kâfi gelmiyor, 
dışardan yüzlerce* binlerce amele geliyor ve o mem
leketin işini görüyor. Böyle bir sınıf halkı şu işi gör
meyecek bu işi görecek diye tefrik edecek olursak 
elimizdeki mevcut diğer amelemizi de bu işlerde is
tihdam edeceğiz demektir^ şu halde bu kanun heyeti 
umumiyesi itibariyle memleketin iktisadiyatiyle ve 
ziraatiyle çok alâkadardır. Heyeti Celilenizden ben
deniz çok rica ediyorum. Bu kanun Ziraat Encüme
nine gitsin* orada ariz ve âmik tetkikat yapılsın, on
dan sonra buraya gelsin. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Efendim, encümen 
bu kânunun Ziraat Encümenine gitmesine muvafakat 
etmiştir. Niçin müzakere ediyoruz? 

REÎS — Efendim, takrirler vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Cereyanı müzakereden anlaşıldığına nazaran 

mevzuu müzâkere kanun Nafıa Encümeninde de tet
kike muhtaçtır, işi ve işçiliği Ticaret Encümeninden 
ziyade Nafia takdir eder. Binaenaleyh işbu kânunun 
bir kere de Nafıa Encümeninde tetkikini teklif eyle
rim. 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Bu iş kanununun heyeti mecbuası ziraat umurunu 

da şiddetle alâkadar etmekte olduğundan bir kere de 
Ziraat Encümenine tevdidi ile bir hafta zarfında Zi
raat Encümeninde müzakere ve intacını ve berayı 
müzakere Meclisi Âliye iadesini teklif eylerim. 

Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
DördüntÜ fikrâriıri tayyını teklif eylerim. 

Gümüşhane 
Zeki 
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Riyaseti CetiİeyS 
İşbu kanun lâyihasının Ziraat Encümeninetevdidi 

ile bir kere de Ziraat Encümeninde tetkıikini teklif 
eylerim. 

Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
iş kanunu dölayısıyle birçok kimseler işsiz ve aç

lığa mâhkum kalacaklarına göre memleketin asayişi
ne çok mühim tesiri olacak olan bu kanunun müte
baki maddelerinin Dahiliye Encümenine havalesini 
teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Kanun, memleketin ümurü nafıasında ziraâtinde 

sarfı mesai eden âmele ve efrada taallûk etmekte ol
duğundan sırasiyle Nafia ve Zirâat Encümeninde tet
kik edilmek üzere mezkûr encümenlere havalesini 
teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Bey, Kavanini 
Maliye Encümenine de havalesini bendeniz teklif 
ederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey, 
Hariciye Encümenine de havale ederseniz oradan ha
rice tart edilir bir daha buraya gelmez. 

REİS — Efendim, şimdi okunan takrirlere naza
ran, bu kanunun; bazıları Ziraat Encümenine, bazı
ları Nafıa Encümenine, bir zat da Dahiliye Encüme-
niyle alâkadardır diyerek oraya havalesini teklif ey-
liyorlar, hepsini reye arz edeceğim. 

Kanunun Nafıa Encümeninde tetkikini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerimi kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Encümenine de gitmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dahiliye Encümenine gitmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kahul edilmemiştir. Kanunu Nafıa ve Ziraat 
encümenlerine gönderiyoruz. Ruznamemizde müza
kere edilecek başka bir şey yoktur. Cumartesi günü 
öğleden sonra içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo-. 
rum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 3.15 
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