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REÎS — Zalptı sabuk hülâsası okunacak : 
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mahsubu halktkındaflöi ikanunun birindi maddesini mü-

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Ardahan Mebusluğuna intihap olunan Tah

sin Beyin intihap mazbatası. 
REİS — Blktinci Şubeye havale eddMişâr. 
2. — Ankara Mebusluğuna intihap olunan Ali Be

yin intihap mazbatası. 

Sayfa 
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1. — Mesai Kanunu lâyihası (1/413) ve Ti
caret Encümeni mazbatası. 65 

fessûr (mazbata müzakere ve ıkabul edlilidi. Divanı Mu
hasebat Azaflığı içıin yapılan inltlihap neticesinde Dî
vanı mezkûr murakıplarından Refilk Beyin, lihrazı ek-
ıs'eriyet ectiği tebliğ olundu. Badehu İş Kanunu İâyliıha-
ısıının ımüzalkeresline geçilerek Encümenden tad&len ge
len yedind madde i!e oın yedincii maıdde ayne kabul 
ve on altıncı maıdde tayyedildi ve Pazartesi günü ıtop-
lanimalk üzere celse tartıl olundu. 

REİS — Zaptı Sabık kaikkında biır mütalâa var mı 
efendin? 

Aynen kabul ertikrıftşıtih". 

REİS — Birinci Şubeye havale edilmiştir. 

3. — Mardin Mebusluğuna intihap olunan Ali 
Rıza Beyin intihap mazbatası. 

REİS — Beşinci Şubeye havale edilmiştir. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'İ Müzakeret; Saat: 2,15 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi acııyonum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI: 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Lâyihalar 

1. — Kazanç Vergisi Hakkında Kanun Lâyihası 
d/736) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında Kanun 
Lâyihası (11737), 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Şahsi vergi hakkında Kanun Lâyihası (1/738), 
RElS — Muvazenei Maliye Encümenie havale 

edilmiştir. 
4. — Petrol inhisarı hakkında Kanun Lâyihası 

(1/739), 
REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

edilmiştir. 
5. — Şeker inhisarı hakkında Kanun Lâyihası 

(1/740), 
REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

edilmiştir. 

6. — Umumi İstihlâk Vergisi hakkında Kanun Lâ
yihası (1/741). 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

7. — Eğlence ve istihlâkâtı hususiye Vergisi hak
kında Kanun Lâyihası (1/742) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

8. — Vazifei memuriyeleri haricinde emrazı sari-
yei hayvaniye mücadelesine memur edilecek memu
rini fenniye vesaireye verilecek yevmiyeler hakkın
da Kanun Lâyihası (1/743), 

REÎS — Sıhhiye vie Muvazenei Maliye Enoüıme-
nitıe havaile ©dUmlişCir. 

9. — Posta Kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında Kanun Lâyihası (1 /744) 

REÎS — Posta ve Telgraf Encümenine havale 
editoıişöiır. 

10. — Sivil etıbbanın hizmeti mecburesine ve etıb
ba, eczacı ve dişçilerin stajları hakkındaki kanunlara 
tezyil edilmek üzere Kanun Lâyihası (1/745) 

REÎS — Sıhhiye Encümenine havale edıltoıliştir. 
/ / . — Ziraat Vekâleti Bütçesinin 333, 335 ve 

341 nci fasıllarına tahsisatı munzamma ilâvesi hak
kında Kanun Lâyihası (1 /746) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

12. — Erzurum - Sarıkamış - Karsı demiryolları 
idaresi bütçesinin üçüncü faslına tahsisat^ 
kında kanun lâyihası. (1/747) 

ilâvesi hak-

REÎS — Nafıa ve Muvazenei Maliyje Encümeni
ne havale edilmiştir, 

Teklifler 
1 .— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin; şo

förler hakkında kanun teklifi .(2/475) 

REÎS — Lâyiha Encümenine 'havali edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Samsun'un elektrikle tenviri v\e şehre su 

isalesi için Samsun Belediyesi namına Hazinenin ke
faleti ile üç yüz bin liralık istikraz aktı hakkında 
(1/721) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alındı. 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun beşinci maddesinin tefsirine dair başvekâletten 
mevrut (3/453) numaralı tezkere ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

1341 senesi Muvazenei Umumiye | Kanununun 
beşinci maddesi mucibince müze duhuliyje ücretinden 
istisna edilmiş olan talebe gibi efradı asjkeriyenin de 
'bu kaydı istisnaiden istifadesi için bir Sararı tefsiri 
ittihazına dair olup, 12 . 11 . 1341 tarihli Heyeti 
Umumiye içtimaında encümenimize havale buyuru-
lan 11 Eylül 1341 tarihli ve 6/4416 nur4aralı Başve
kâlet tezkeresi Maliye Vekili Beyin huzıiru ile tetkik 
ve müzakere olundu. Salifüzzikir mad<jle (Topkapı 
Müzesi ile saraylardan ellişer kuruş ve jdiğer müze
lerden onar kuruş duhuliye ücreti alınır. {Sıhhiye Mü
zesi meccani olduğu gibi, alelumum mefktepler ta
lebesi de duhuliye ücretinden müstesnadır) Suretinde 
olup, sarahati vakıa efradı askeriyenin ide mektep 
talebesi meyanında addine imkânbahş cjlmadığradatt 
bu bapta bir kararı tefsiri ittihazına mkaal görüle
memiş ve ancak efradı askeriyenin de alelumum mek
tepler talebesi - veçhile müzeler gibi terbiyle müessesa-
tından istifade edebilmeleri için yeni birj lâyihai ka
nuniye tanzimi lâzım geleceği mütelâa olunarak key-
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fiyetin Heyeti Cetileriin tasvibine arzına karar veril
miştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdulhalik Şakir 
Kâtip Aza 

Konya Sivas 
Fuat Rasim 
Aza Aza. 

Niğde Konya 
Galip Kâzım Hüsnü 
Aza Aza 

İsparta Ertuğrul 
Mükerrem Doktor Fikret 

Aza Aza 
istanbul Diyarbekir 
Aid Rıza Şeref 

Aza Aza 
Kütahya Maraş 

Mehmet Nuri Mithat 
Aza 

Zonguldak: 
Ragıp 

RFJS — Mazbatayı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elerini kaldır
sın... Aynen kabul edilmiştir. 

Takrirler 
1. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; 11 Ağus

tos 1325 tarihli Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesi
nin son fıkrasının tefsirine dair takriri. 

REÎS — Kavanmi Malîye Encümenine havale 
edimliştir. 

Beyanat 
1. —Başvekil îsmet Paşa Hazretlerinin devletin 

siyaseti umumiyesi hakkında beyanatı. 
REİS — Buyurun Paşa Hazretleri! 

BAŞVEKİL ÎSMET PAŞA (Malatya) — Efendi
ler! Devletin siyaseti umumiyesi üzerinde maruzatta 
bulunmak için müsaadenizi rica ederim. Hiç bir sual 
karşısında kalmaksızın bu teşebbüsü doğrudan doğ
ruya almayı arkadaşlarımıza ve vazifeme hürmet eseri 
addettim. 

Yenliden) crtesıuliyeti cinaiye mevfâme geldiğimiz 
zaman umumi ve hususi vaziyet karşısında bulunmuş-
«uık. Karşısında bulunıdugurnz umumi mesele, bir 'ke
lime ile, devletim ıkanun kuvvetlinıin zehnü zaafa uğ-
namaısı suretimde tezahür etmökıte (idi. Hususi mese
le malûmunuzdur: Şarkta şayanı ehemmiyet bir ir

tica hadisesi tezahür etmişti. Büyük Milet Meclisi, 
her şeyden evvel, bir ço!k avamün müıttehid ve ımliiCe-
mierikiz faaliyeti neticesi olaralk, tebarüz eden umumi 
derde ellimi vaz etmek çıaresiinli düşunımıüşitür. 

Umumi nizamım gösterdiği haileil bir kaç cümle 
lile şu (tarzda hulâsa olunabilir: Haysiyeti şahsiye 
(kabili tecavüz bir hedef zanMolumimuştu. Cumhuri
yetin Polis ıkutvetıi, vazife 'başında cidden şayanı ifti
har kabramanhlk göstermiesine rağmen, ıkalbMi ilstihfaf 
zanmdlunuıyordu. Hülâsa Cumhuriyetin kuvayı mü-
ıselebasının Ikuvvet ve Ifcudretimi, icabımda tenfiz etmek 
ilktidarımida bulunmadığı zehabına düşülmüş, (idi. Te
şevvüşü efkâr o dereceyi bu'lımıuş idi ki, mucibi elem 
olsa da hatınanuzı ıtahri'k etmek listerim: 

Bir safsata, yanıi Büyük Milet Meolüısiiniim iraıdei 
mlillliyeyli temsil etmdk hususumdaki salahiyetli muıtlâka-
ısını bile duçarı şüphe edecek bir safsata yol atauştı. 
Herhangi bir mesdlenin, Büyülk Millet Meclisinde bir 
karara iktiran ettikten sonra milletim arzuyu umumi
sine de muvafık ölüp,. olmadığı derpiş editoelûdir, 
suretinde ayrıca bir safsata şeklimde mügalâtalı, mıü-
teaddİld bir ceryanı efıkâr vücuda gatiritonıelk istenildi 
'(İBravo sesleri alkışlar). 

Rabıtası ve kuvvei maneviyesi ve nihayet iradei 
mıiıliiyenin en yüksek mevlkii tecellisi oîan Büyülk Mil
let Meclisinin «otorite» isi bu derece duçarı mlüinalkaşa 
ve tezelzlül olunca, elbette devletin kuvveti zaafa du
çar olmuş addollunıma'k umuru tabiyedendi. Biz, bu 
ahval tahtımda mevkii iktidara geldik, Büyülk Millet 
Meclisinim vazifesi, her şeyden evvel Cumhuriyetim 
Kuvvetini gösterimielk, Cumhuriyet idaresi, halik ida-
<resi, anarşiyi rnıen etmeyen, teshil eden bir idaredir, 
ıtarzıinıda husule gelen Ikanaatleri kökümden kal ekmek
tir. Büyülk Millet Meclisimin yedi kudreti memlekette 
her idareden daha ziyade bir inzibat temin eylemek 
'kuvevtiıni bilfiil ibraz etmiştir. 

Büyülk MHilet Meclisimin Hüıkümete tevdi ettiği 
salâhiyet ve barnş'eyledliği (itimat ve müzaheret, az za
manda, Cumhuriyetin Ikuivvetini ve umumi' nizamın 
resanetini temin ve tesis eylemiştir. Hayatı umumiye, 
bilhassa mizam ve emmıiıyete müstenit olabileceği için, 
vücuda gelen huzur ve sülkûn, vatandaşların bütün ha
yâtında feyyaz teskatını derhal gösterdi; hayatı ikıtlisa-
diyede emniyet ve inkişaf husule geldi; devletin mev
lkii ikesbi Ikuvvet ve resamet eyledi. 

Memlöktin mizamı içtimaiisimi ve huzur ve ®üflcû-
nunu muhafaza etaıek içim istiklâl Mahkemelerimin 
faaliyeti bilhassa hayırlı ve feyizli biir tesir icra eyle-
jmiştir. İstiklâl Mahkemelerimin faaliyeti ile meydana 

— 60 — 
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çıkan ıtahalikâba müteallik teşfkMâjt cıidden ibreıtaverdir. 
Meseleyi bidayeten mütalâa ettiğimiz zaman, sırf içti
hadınım saımfımliye&mden dolayı, hu tedbirlere lüzum 
olmadığım zammeden, nice erbabı idrak gördümikü, 
mahkemelerin faaliyetii ile meydana çıkan defter ve 
Şenaat ite memlekette •vücut builan feyizli tesirler ge
rek meclisim ittihaz eöfl'ği ıtedabiırdeki (isabetlimi ve ge-
re!k Hükümetlim icraıatımdaki vukuf ve m>a;ha:l!Mne mas-
•rüfiyetünıi kemalli samiimıiyetle takdir eylem! jşlerdfır. Er
babı s'amliımıiyet için bidayette 'başka türlü dü^ünü'1-nüş 
oftea 'bide, müteakip hadisatı ve nefiayiei müşahede ey
ledikten sonra eski noktai nazarımda liısrar- eylemeye 
talbiî rnıahal olamazdı. 

Büyük Milet Meclisinim verdiği salâhiyeti ancak 
mahalline istimal etmek ve ancak lâzım olduğu ka-
dar istiimal etmek için ıfiartı iıtlinıa sarfettûk, bir çak 
ıted'abiıri tmanlia almak mecburiyetlinde bulunduk. Bun
lardan hinimefisii, tekkeler ve vaziyeler üzerCmıde i/tt'iıhaz 
eüttfğimliz tedbirdir. Seddetmek mecbuıniyeflinde bu
lunduğumuz tarihe kadar ıtelkke ve zaviyelere men-
isup bulunmuş olanilanın s'amlirnliyatılem ve fenden iiüi-
'barları üzenimde rencide edecek vaziyet aûmaikıtan 
kemali itina lüle ihtiraz ettik. Bu kararı vermeye mec
bur leailışıımız, memlıeiketlin maddî ve manevî huzuru 
noktai nazarımdan bu müesseselerim devamı faalıiye-
ıtüıırim. antik gayrfi mümkün, daha faydasız ve zararlı 
bir hale gelmiş olmasına vicdanen kanaat eıtitiğimiiz-
denıdtiır. 

Bu ıtedabirli mania meyanında Terakki perver fır-
ika teşklillâtıınım. şeddi ımecburiyetlinde bulunduk. Bizi 
ısedde sevkedem, ashap hakkımda telâkkiyaıtı hususi ye-
ye veyahut şurada, burada vukubulan dedi kadınlara 
atfı ehamirnıiyet etmeye mahal yoktur. Bizi şedde sev-
keden esbap, lüç Haziran tarihimde Heyetli Vakile-
de verdliğimiiz karanda mufassalam dercolunmuşıtur. 
Esbabı sed bu ıkararnarnede vazıhan görülecektir. Men 
eitımelk salahiyetlini listimail ettiğimiz hususu arz ebfciği-
miz esaslar dialiiresliınıde söylüyebliliriiım. Gerek: bu me
sele, gerek diğer herhangi bir mesele üzeninde her
hangi bir tedbiri martiiimliızden bahsedilmek 'istenilirse, 
tedbirlerim bihakkın vart ve ârıiz ve âm'ik tefekkünaıt-
ıtan sonra zaruri olduğu kıanaatli life tatbik olunduğu
nu ispat edebilecek bir mevtkideyiiz. (Bravo sesleri). 

Mevkii (iktidara geldiğimiz zaman, karşısında bu
lunduğumuz hususi faraıtım kahraman ordumuzun 
faaliyeti ve uzak ve ıtenha köylerde kalmış olan va
tandaşlarım da bizzat CuımhuriiyeCi kendi maili adde
derek 'bütün kuvvetli lile müdafaa etmek hususundaki 
(azlim ve celâdeti sayesinde, ne kadar muvaffakiyetli 

neticeler verdiği malûmunuzda". (Bravo sesleri), (Al
kışlar). 

irtica hadisesinin tenkilinden sonra, 'isyana saha 
olmuş olan vilâyetlerimizin halkında; üzeninden bir 
bulut vte 'bir yük kalkmış gibi serin ve berrak bir kü-
şayişi efkâr hâsıl oldu. (Bravo sesieri)| Vaıtandaşıkır, 
doğrudan doğruya temas ederek ve derıtlerûnıi açık 
kalple doğrudan doğruya Hükümet kapılarına mü
racaatla ifade eyleyerek: arzularını tatmin etmek 
mevkıiinıdedirler. Hergün oralardan aldığımız haberler 
vatandaşlarım mıuztariip olduğu bir çok dertlerden, 
hergün bir tanesinin daha halollunduğunun ve bir ta
nesinin daha izale edildiğini, şimdiye kadar gasbedil-
ımiş olan, şunun 'bunun ielilnde kaHmaş oî̂ an h'aikiaırrnm 
hergün 'blir derece daha zahire çıkarıldığım H'fade eıt-
mektedir. Fakat gerek teşevvüşü efkâr sahasında ve 
gerek binefiis lirüica sahasıımıda bu netayici müsbiteyi 
elde etoek içim sarfolunıam 'emelk'ler, vatandaşilarım'i-
zın sarfettükleri gayretliler o kadar çoktur kıi, aöiyi 
tarsıim etlmek için mütemadiyen limafli fiikretmıeik ve 
mütemadiyen ıtedaibiri safiye üzeninde yürümıek mec-
buriyetli katıiyesiindeyiz. Bütün ıbu tedabiırin feyyaz te-
siiratı heplimizjin kiemali iftiharla hergün ıgördüğü ne-
ıticeilerdir. 

Millet, ıteralkkiyatı için, öhüiyacatum temlim etmek 
için mahmul ve meşbû olduğu emelılerimli sürat ve su
huletle küşayişi kalple teminde serin bir havayı ne
slimi, senin bir muhit ibulmuştur. Büylük tatihıale devir-
lerindekli yenli dizam ıteessüs edinceye kadar, geçecek 
devrenin nezaketli mücerrettir. Büyük Millet Meclisi, 
Cumhuriyet İdarecinin yeni kanunları, yenli usulleri 
tamamen teessüs ve teeyyüt edinceye (kadar vatan
daşlarım hissi selimi, tedabiıri mamiia ittljihazıttia hacet 
'bırakmayacağımı mütemadiyen telkin ebmlişitıi. 

Falkat hütüm millet için de âmiaü tmıumtiıye ite 
müspet ve feyyaz olmakla beraber bu naziik devrede; 
teşevvüş vücuda gelirse, o zaman nizami! temiim etmek 
içim Büyülk 'Millet Medıiıslimıim vazıjyat alması zaruri 
idi. Denilebilir İki, Büyük Millet Meolisinfin takriri Sü
kûn Kamumu lie ve ıtedaibiri isafiresi ile afldığı vaziyet, 
mfiılîetiiın yüksek seviyei mödeniyeye varması için ve 
Cumhuriyet Kanumdiarıınım esaslarımı teyit ve tesis et
mek içim, bir mürakabei âliye tesis etmesi suretinde 
tecelli etımiştiir. 

Siyaseti hariciye üzenimde de ımaruzaılfta 'bulunmak 
isterim : 

Bu geçen devre esnasında, münasebaibmız bir kat 
daha tevessü eötfi. Henüz kemdierü ile müjmasebat tees
süs etoemıiş alan devletlerle hukuku 'beynekiüvel mu-
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cibince yeni uısuil dairesinde, mütekabil hukuk dabilim-
4e ve yenli Türlkiyenlim «sasaıtı file kabüli telif olacak 
mıoahiedel'er akteyledifk. Rusya ile olan, mıünaseıbatı-
mızda, 'aramızda ceryan etadkte oton tahdidi hudut 
muamelesi suhuletle ve hüsnü suretle devaım eylemek
te ve yakım 'tair zamanda taımam'en neıticefcnımeısûne 
'intihar edilmektedir. Gerek bu hudut .münaısebatı ve 
tahdidi hudut muamelâtı ve gerek bütün münıaısebaıt 
hüsnü mıiyetiin ve mütekabil eımmiyetim vücuda getirdiği 
ıtaibiii ve küsayiışlli bir safhada bulunmakladır. 

Iran ile laramızda bir hudut - hadisesi olmuştu. 
'Hadise, Iran Arazisi dahilinde 'bazı şekavet yuvalıa-
rıının hududu geçerek Karakollarımıza tecavüzü sök
ünde tecelli etaııişti. Bu hadıiseniin takibi esnasında 
Iran Hükümetli şamilimi bir hüsnüniyetlie hareket etti 
ve kendi aırazisli dahilinde vücuda gelen bu yuvaları 
menetmek içlin yedi iktidarında olan vasaiıti istimal 
temayülünü gösterdi. Bu gibi hadisat olabilir, el veri Jr 
İki hıadisatın men'iınıi ve iademi tdkerrlürünü temim için 
tarafeyn 'arasımda dostluk licabatı tecelli eylesin. 

Afganlla mümaseb atımız, abten tayim edilmiş olan 
tariki !samıimiyetıi taklip ediyor. 

Avrupa ile mıünaseb atımızdan bahsederken, evvelâ 
'Balkanlardan bahsetmielk listeriım. Heyeti Celile bilir iki, 
ıbiz, aynı zamanda 'bir halkan devletiyiz. Balkanlardaki 
huzur ve sükûndan doğrudan doğruya alâkadar buîııı-
nıu/yoruz. Balkanlarda mütecaviz hiç bıir emdl'imllz ol-
madığımdan oradaki huzur ve sükûn için cidden şa
yanı ehemmiyet bir âmil mevkiindeyiz. Balkan dev
letleri ile münıasöbaıtımızda Bulgaristan Devletli ile şim
diye kadar smuhadenıet muahedesi aktolunımıaımış'tı. 
Bu ınıuahedename imza edildi. Heyeti CeiSenize tak
dim olunacaktır. 

Lozan Konferansında aramızda muahede imzala-
namıamınş olan Sırp - Hıirvat ve sloven Devleti ite yeni 
dsiasat dairesinde mühadenet muahedesi akteyledllk 
Bu hadiseleri memnuniyetle telâkki eylediğimizi ifade 
eylerim. Bu surede Balkanlarda münaisebatı düveîi-
yei resmliyeyi her devletle tesis eıtaıiiş bulunuyo'ruz. 

Yunanistan la olan muallâk mesailin, münıaısehatı 
alhtliye dahilinde intacı için, Hükümet faydalı teşeb
büslerde bulunmuştur. Ümit ödeıiim iki, bu muahedeler 
ve bu teşebbüsler alâkadar devletler nezdkıde tasdik 
olunur. Heyıtli Celifeniz" de 'buruları tetiktik ve tasdiık et-
mük vaıziye:ı;mde bulununsunuz. 

istanbul'da Fransızlarla, Rom'a'da İtalyanlarla 
Konsolosluk mukaveleleri aıkti içıin müsait esasat da'hi-
llinde işe başladık. 

Mesaili muallâka 'üzerinde de arzı malûm'at ede
ceğim;: 
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Heyeti Cellemizin malûmudur ki, tunlardan birisi 
kopomiiar meselesidir. Koponlar - daha doğru bir ta
birle 'söylüyeıy'im - borçlar meselesinde, bugün mua
hedenin derpiş eylediği 'sermayenin takslimi muame
lesi, alâkadaran ile nihayete ermiş gibidir. Bu esnada 
murahhaslarımız tediye akçesinin cinsi üzerimde de 
alâkadar murahhaslarla temasa geldiler. Müzakere de
vam eıtmdktedir, bizim bu husustaki vaziyetimiz ve 
noktali nazarımız malûmdur. Biz 'bıir defa vaziyelli-
miz itibariyle borçlar hususunda muahedenin derpiş 
ettiği ceryam daima itina İlle takip ettik. Bize hiç bir 
teehhür ve hiç bliır vesile isnad olunıamaz. ikincisi; 
muahedenin derpiş ettiği ve bize tahmili eylediği 'borç 
üstesini muntazaman tediye etmek itiyadımıdayız ve te-
mayülündeyiz. Ancak tediye akçesinin cinsi meselesi
ne gelince, 'bu hususta bizim 'iktidarımız ve bizim 
sunumuz olmaksızın harap olan bu memleketi imar 
etmdk vazifei esasiyemiz ve hakkı hayatımız nazarı 
diklfcate alınımıak lâzımdır. (Bravo sesleri, aflkışlar.) 

Borcunuzu ımunıfcaziaım tediye etmeye ne ıkadar mu
vafık isek ımıeml'eketin halkıkı hayatıma halel iras ede
bilecek fevkalâde 'bir vaziyette bulunmaktan da o. ka
dar ihtiiraz etmek mecburiyetindeyiz. 

Miusul meselesi üzerinde de arzı malûmat ede
yim : 

Lozan muahedesi, Musul meselesinde muahedenin 
imzasından sonra, bir tkonferansba mevzubahis edilme
sini derpiş eylemişti. Bu konferansım istanbul da top
landığı ve bir neticeye vasili olmadığı malûmunuzdur. 
Fakat bir noktayı tebarüz eötirmıek /isterim: İstanbul 
konferansı akamete uğradığı zaman biz demûştıik ki; 
Konferans, muahedenin kendime havale ettiği meşe
yi mütalâaya girismtiksiziin, yani muahedenin derpiş 
etmediği mesalil karşısında 'bulunduğundan dolayı ade
ta müzakereye iptidar etmeden inkliıta etmiştir. Çünkü 
biz, muahedenin rüh ve mefhumundan hariç teklifat 
kıarşısımda ikalımışızdiT. Bumu takiben geçen hadis'at, İs
tanbul konferansınım liınMıtaımı mucip olan hususu, 
dermeyan ettiğimiz fikirli teyit etmiştir. Yanli, mual
lâk olan mesele, Musul Vilâyetimin mukadderatı me
selesidir, 'bunum üzerimde konuşulacaktır, esas gerek 
Cemiyeti Akvamda ve gerek Cemiyeti Akvam Komis
yonunum tetlklikatı mıericesiindelki raporda tebarüz eıfcti-
rilmiştlir. Omdan sonra Cemiyeti Akvamdaki safahatı 
bilirsiıniiz. Cemiyeti Akvamda, Musul meseliesü'nıim mü-
zalkeresi esnasında ıbiz, Lozan MuahedeSinlin esasatı 
ve hutuıtu dahilinde ibulunduk. Lozan Muahedesi bir 
çok fedakârlıklarla istihsal dlunımuş bir nc'ticedlr. 
Bunun tüze 'tamim ettliği haklaır dıahiimde meselenin 
Ibiir neticeye lisalimii temenıni ıeyl©dıik. istanbul Komfe-
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ransına ait olan maruzatım, meselenin başından nıiha-
yetine ıkıadar muahedenin hududu dahilinde, saımimıi 
yetle işi halletmek arzusu ille çalıştığımızı ve daima 
sarnı'imiiyetllıe meşbu olduğumuzu gösterir. Fakat bu 
arzu muahedenin büze temün ettiği bütan haklardan 
feragatli 'istüılzaım etmez. 

Siyaseti umuımıiyenliıı umumi hutuitundan bahse
derken Heyetli CeMleniizi icraata aıit 'bîr çok teferruat
la tasdli etmek İstemem. Yalnız önlümüzdeki sen'ede 
naisbi nazar ettiğimiz noktalar hakkında maruzatta 
bulunmak isıterim. 

İktisadî tedabir meyanında önülmıüzdeki sene şi-
ımendiifer inşaıasıma sarf ettiğimiz rnesali ve f aafiyeti 
tezyid etmek ıtasavvurundiayız. (Bravo sesleri) Büyük 
Millet Mediiısimıin hassatan ehemmiyet verdiği bir 
esası daha ziyade ısüratl'e ve vüsatle tahakkuk eıt'fenek 
liçin vaısait talep ötmek vaziyetinde 'bulunacağız. Şim
diye kadar geçen sen© zarfında, üç 'istikametten sarfı 
gayret ettik. Ankara'dan Sivas'a, Samsun'dan Si
vas'a ve Kütahya'dan garba doğru. 1340 senesinde 
aldığımız ilik Ibütçe malûmunuzdur. Büyülk 'inşaatın 
ve işlerim bir kaç aylık teşkilât devreleri zaruridir. 
iBü sebeple aıncalk 1340 Ağustosunda işe baışlanılalbil-
tmSigrtliır. 1341 Teşnimiisattiiısi'ne kadar Ankara - SıiVas 
dsrtlilkametündie «ray ferşediimıitş olan kısım 1304 kilo
metredir. Önümuzdekii seûe bu üç istikamette şimen
difer inışaasıına devam etmeyi, Büyülk Millet MecM-
nlin arzusundan mülhem olarak, az görüyoruz. Beş 
altı istikametten şimendifer işleri 'açmak mevkiinde 
bulunacağız. 

Bilhassa nasbi nazar ettiğimiz büyük meseleler
den birisi de adlî kamunllardır. Ceza Kanununu, Ka
nunu Medeniyi ve Ticaret Kanunumu takdim edece
ğiz. 

Milî harsa alit teşebbüsattıtan olmak üzere bu sene 
bir lisan akademisi hars noktaii nazarından Türk Li
sanı üzerinde vazaıiıfi ösaısiyeyi Ma öftnek üzere en' 
yüksek mütehassıslardan mürekkep bir akademi vü
cuda getireceğiz. 

Bilhassa nasbi nazar ettiğiimüz büyük tedabir ve 
ihtiyacaıttan olmak üzere Heyetli CeMlemize yeni vari
data ait kanun lâyihaları getireceğiz. Bu günlerde 
Büyük Milöt Meclisi, devletin vaziyeti umumıiyesinde 
kendi telkliınatından ve kendi müşahedatından başka 
bir çok 'beyanata mıuıttaflıi olmuştur. Bunların Heyeti 
Umumiiyesi devletin ihıtiyacatı uanumliyeslinii temin et
mek için yeni roena'bii varidat tedarik etmek zaruret' 
karşısında bulunduğumuz müeyyettir. Heyeti Celüleni-
zlin yeni menabi varidat üzerindeki ıteklifatınıızı hüs
nü temayül l e telâkki buyuracağından emliniz. Bu kı

sa maruzatımla icraatın ana hututunu ve tasavvu-
ratın başlıca mesailimi arz etmiş oluyorum. (Alkışlar.) 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Vata
nımız üçün pek mühim harici vaziyeti | siyasdyemiz 
mevzubahis olduğu bir sırada 'Başvekil Paşa Hazret-
leriniln 'beyaıratını uzun uzadıya taihllil ve ıtenkiit etmeyi 
hal ye zaman dolay isiyle faydalı addetnjııiyorum. (Ni
çin sesleri) temennimiz vatanımıza en ibüyük mena-
fiiiniin istihsaline hükümetimizin muvalffjak olmasını 
gönmektlir. Yalnız şu kadarım arz edeyjıtı ki, Terakki 
Perver Cumhuriyet Fırkasının sed kararımdan hüküme
tin beyanatta bulunmadığı hallide gazetelerle ve bazı 
beyanatla bu fıırka irticaa ve suûkasıtlaıia alet olarak 
gösterimliştir. ıBu gibli beyanat ve neşriyatın böyle mü
him blir zamanda dahilde ve hariçte muvaffakıyeıtı-
muz liçin ve CuimihuriyetkrııiZin teali ve tersimi için ne 
ibüyük zarar kıas edeceğini müstağni arz addederim. 
Binaenaleyh daliie ve harice karşı büyülk bir vuzuh 
ile ve açık alınla 'bu işâaıtı red ve tekzi'b ederim. 

KILIÇ ALÎ BEY (Gaziantep) — V&ükalar var. 
KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Ve

sikaları Irae edersinüz. 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Kendi başınıza liş 

yapmayınız. 8 - 1 0 kişi ile iş olmaz. Kenjdi 'başınıza iş 
yapmak istiyorsunuz. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Hükü
metlin beyanatında şayanı tahlil bir çok rnıevad var
dır zannedip de vaziyet bunların ıtahllkie müsait de
ğildir ve f edakâriık olaralk tenıkit etmiyoruz. Tarzında 
bir vaziyeti kabul edemem. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Vaziyeti umumiiyemıiz, herhangi bir meselenin sayam 
tahlil olduğunu zan ve üma ©dip de ondan sonra sü
kût etımeyi değil, bilâkis tahlil etmeyi emreder. (Al
kışlar) Bahsolunmayan esaslar üzerinde velevki, zım
nen olsun, cerh mahiyette vükubulacak liımâaitı, taf
sil edilmedikçe keenlemyekûn addetmek mecburiye
tindeyim. (Bravo sesleri). 

Devletin vaziyeti hariciye ve dahiliyesi, her türlü 
münakaşa ve tahlil yapmaya müsaittir.' Arkadaşları 
bu hususta teşci etmek isterim. 

Tarakki Perver Filikasının şeddi üzerindeki beya
nata geçiyorum. Bize ait olmıyan beyanatı biz, red 
ve tekzib etmeye bir suretle müdahale etmeyiz. Fa
kat biZlm hükümetin Tarakki Perver Firka Teşkilâ
tının şeddi üzerine aldığı vaziyetten ba^solunmayışı-
na ve münhasıran hükümet kararnamemi haricinde 
olan beyanatımdan bahsedilişine göre, hükümetin bu 
fırkanın teşkilâtı üzerindeki esbabı mucibesi teyit edi
liyor demektir. (Bravo sesleri) Böyle bir manâ çıka
rabilir miyim? 

— 63 — 
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REİS — Buyurun Hilmi Bey! Söz istemiştiniz. 
TUNAU HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen

dim! Başvekil Paşa Hazretleri, acizane arz ve müda
faa etmek (istediğim bir flikri ileri sürdüler. Kendi
lerine teşekkür ederim. Tekrarından teeddüb ede
rim. 

REÎS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Başvekil Paşa Hazretlerinin siyaseti umumıiyei 

devlet hakkındaki istima olunan beyanatlarının ta
mamen tasvibi ile ruznamei müzakerata geçilmesinli 
arz ve teklif ederiz,. 

Afyon Konya 
Ali Refik 

Riyasetti Celileye 
Afyon Mebusu Ali, Konya Mebusu Refik Beyler 

tarafından verilen takririn tayini esami ile reye vaz'ını 
teklif ederiz. 

Konya Çorum 
Musa Kâzım Mustafa 
Zonguldak Bozok 

Halil Salih 
İzmir Siirt 

Osmanzade Hamdi Mahmut 
Adana İzmir 
Zamir Kâmil 

Gaziantep Menteşe 
Kılıç Ali Şükrü Kaya 
İstanbul Sinop 
Ali Rıza Recep Zühtü 
İstanbul Kocaei 

Hakkı Şinasi İbrahim Süreyya 
Bolu İstanbul 

Falih Rıfkı Akçoraoğlu Yusuf 
Zonguldak! Trabzon 

Ragıp Nebiizade Hamdi 
Giresun Rize 
Tarık Ekrem 

REİS — İki takrir vardır. Esasen Ali Beyin tak
ririnin tayini esami ile reye vaz'ı ha'k'kında onlbeş im
zalı bir takrir olduğu için Ali ve Refik Beylerin tak
ririni tayinü esami ile reye koyacağım. Takriri tas
vip edenler beyaz, yani 'kabul edenler beyaz, etmi-
yenier kırmızı rey vereceklerdir. 

(Reyler toplandı) 
REİS —- Efendim! Reylerini istimal etmiyenler 

lütfen reylerini istimal etsinler. İstihsali arâ hlitam 
bulmuştur. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Tez
yidi varidata müteallik olan kanun lâyihaları doğru
dan doğruya Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. Halbuki bunların evvelâ Kavanini Maliye En
cümenine, ondan sonra Muvazenei Maliye Encüme
nine havalesi icabederdi. Vakit geçmemesi liçin bugün 
doğrudan doğruya Kavanini Maliye Encümenine 
havalesini Encümen namına istirham eylerim. 

REİS — Efendim! ADi Beyle Refik Beyin, tayini 
esami ile reye vaz edilen takrirlerinin neticesini arz 
ediyorum: 180 zat reye iştirak etmiştir. (159) kabul, 
(21) ademi kabul vardır. Binaenaleyh takrir (159) 
rey ile kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Büyük 
Meclisin beyanatımızı tasvip suretiiyle yeniden tecelli 
ettirdiği müzaherete samimi kalpten arzı şükran ede
rim. Reylerin tecellisinde geçen sene olduğu gibi, bu 
sene de bilhassa memnun olduğum cihet kabul eden
lerle, kabul etmiyenlerin adeden malûm olmasıdır. 

Ben o kanaatteyim ki her hangi bir fikrin me
darı istinadı olan adet vazıhan belli olursa mevkii ic
rada bulunanların İcraatı o derece kavi ve o derece 
hayırlı olur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Büyük Meclisin gösterdiği itimat ve müzahereti, 
Büyük Meclistin istihdaf ettiği huzur ve faaliyet ha
vasını kemali itina ile muhafaza etmeye çalışarak bu 
itimat ve müzaherete istinaden hayırlı ve feyÜzli ne
ticeler istihsâl etmeye çalışacağız. Fartı gayret sarfe-
deceğiz. İtimadı nefs ile çalışacağız. Büyük Meclis 
şimdiye kadar elde ettiği neticeden daha vasi ve da
ha emin neticeler elde edeceğine emin olabilir. (Al
kışlar) 

REİS -T- Efendim! Başvekil Paşa Hazretlerinin be
yanatı münasebetiyle verilmiş ayrıca bir takrir var
dır. Bir tekliften ibarettir, okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
9 Teşrinisani 1341 

. Bir kastı mahsusla Cumhuriyet aleyhine tevdih 
edilen şark isyanında gerek Cumhuriyetçi Halk Kuv
vetlerine, gerekse kıymetli Cumhuriyet Ordusuna 
mensub ilk Cumhuriyet şehitlerine hürmeten Meclisin 
beş dakika tatilini arz ve teklif eylerim efendim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Efendim! Bu takrir de teklif edildiği 
veçhile şehitlerin ruhuna hürmeten celseyi beş dakika 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 3,45 

» * • -
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 3,50 

REİS : Reis Vekili Raf et Bey, 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — "Celseyi açıyorum. Efendim! Bugünkü 
ruznamemizin evrakı varide kısmında 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ve 10 ncu numaralarında levayıhı kanuniye var. On

lar aynı zamanda Kavanini Maliye Encümenine hava
le edilmiştir. Berayı malûmat arz ediyorum. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

i. — Mesai Kanunu lâyihası (1/413) ve Ticaret 
Encümeni mazbatası : 

REİS — iş Kanununun müzakeresine, devam edi
yoruz. 17 ve 18 nci maddeler Encümenden gelmiştir. 
Okunacaktır. 

Madde 17. — Gece ve gündüz ardı kesilmeksizin 
çalışmak mecburiyetinde bulunan müesseselerde her 
hafta nihayetinde işçinin iş zamanları tebdil edilecek
tir. Yani bir hafta gece çalışan işçi ertesi hafta an
cak gündüz çalışacaktır. Gece ve gündüz işleri arasın
da en azdan on iki saat geçmiş olmak lâzımdır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyönkarahisar) — Efen
dimi! Orada bir (en azdan) kelimesi vardır. Daha 
Türkçe olmak için (en az) dersek daha iyi olur zanne
derim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — En
cümen kalbul ediyor efendim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Gece bekçi
leri ne olacak, onlar da ameledir? 

AİKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ka-
vaidi umumiyeye talbidir. 

REİS — Efendim! Encümenin muvafakat. ettiği 
tadil ile reye vazediyorum. Kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde İte. — iş Meclisinde müzakere olunarak 
Ticaret Vekâleti tarafından tanzim olunan talimatna
meler ile iş şartlarının icabettirdiği bazı müesseseler
de iş saatinin eksiltilmesi veya 13 ve 14 ncü madde
ler mucibince artırılması ve demiryollarında ve gemi
lerde nöbet usulünün tanzimi caizdir. 

IMÖHTAR BEY (Traıbzon) — Efendim! Süratle 
okunduğu için yazamıyorum. Onun için müsaade eder
seniz bir kereda'ha okunsun. 

REİS — Okunsun efendim. (18 nci madde tekrar 
okundu) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir 
efendim. 

Dördüncü Fasıl - Kadınlar ve çocuklar. 
Madde 19. — 14 yaşını bitirmemiş <Wan erkek ve 

kız çocukların aşağıdaki sanatlarda istihdamı memnu
dur. 

1. — Debbağhk, 
2. — Tütün depolarında istifçilik vesaire, 
3. — Camcılık (Cam fabrikalarında; kutuya koy

ma, sarma işleri yani amlbalâj ve nakliye hususatı 
bundan müstesnadır.) 

4. — Çinkografya, 
5. — Hurufat dökmeciliği, 
6. — Kurşun veya mürekkebatındaft mamul her 

nevi eşya imalâtçılığı, 
7. — Ebniye imalâtçılığında amalgaıp işleri. 
8. — Yazmacılık, (yıkama,. kurutmş., serme gibi 

işler müstesnadır) 
9. — Eski elbise, tamiri ve paçavraları işlemek ve 

nevilere ayırmak, 
10. — Tuzlacılık, 
11. — Salhanede çalışmak, 
12. — Kireç ocaklarında çalışmak, 
Kezatik 16 yaşını bitirmemiş olan erkek çocuklar 

ile aynı yaştaki kadınlar aşağıda zikrolünan sanatlar
da işçi sıfatı ile kullanılamazlar : 

1. — Duvarcılık, 
2. — Çatı örtme, yağmur boruları 

yapı ve çatı ameleliği etmek, 
3. — Su yolculuğu, 
4. — Değirmencilik, 

koymak gibi 
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5. — Dökümcülük (Yalnız erkek çocuklar için 
kum ve çamur işleri müstesnadır.) 

6. — Bir ayakla şakuli çarkları çevirme işleri, 
7. — Ağır makine çevirme, 
8. — Sıhhat ve hayata muzır veya tehlikeli, infi

lâka mü'steit, bayıltıcı, zehirli ve müşteil mayiat ve 
mevad, bunlara ait al'ât ile çalışma, 

MÜHTAıR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu mad
de uzun bir maddedir. Fıkra fıkra okunsun da o su
retle reye konsun. 

REİS — Efendim! Heyeti Celile fıkra fıkra müza
keresini tensip buyurursanız öyle yaparız. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Evvelemirde tabıda bir hata vardır. O tas
hih buyrulsun, hata şudur... Kezalik onaltı yaşını bi
tirmemiş olan erkek çocuklar ile aynı yaştaki kadın
lar... Tabiri vardır. Buradaki aynı yaştaki cümlesi 
(her yaştaki) şeklinde olacaktır. (Aynı) değildir, (her) 
olacaktır. 

REİS — Efendim! Her fıkranın ayrı ayrı müza
kere edilmesi teklif olunuyor. Muvafık mı efendim? 
(Muvafık sesleri) 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, burada bir yanlış daha vardır : Bbniye imalât
çılığında denilmiş, halbuki ayna imalâtında olması lâ
zım. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — (Ayna) dır 
efendim. 

REİS — Efendim, maddeyi fıkra fıkra müzakere 
edeceğiz : 

Fıkra 1. — Debbağlı'k. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 2. — Tütün depolarında istifçilik ve saire. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fıkra 3. — Camcılık (Cam fabrikalarında kutuya 

koyma, sarma işleri yani ambalaj ve nakliye hususatı 
bundan müstesnadır.) 

REİS — Reye arz ediyorum, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fukra 4. — Çinkdgrafya, 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fıkra 5. — Hurufat dökmeciliği, 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 6. — Kurşun veya mürekkaibatından mamul 
her nevi eşya imalâtçılığı, 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 7. — Ayna imalâtçılığında amalgam işleri, 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fıkra 8. — Yazmacılık (Yıkama, kurutma, serme 

gibi işler müstesnadır.) 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu fıkrayı izah bu

yursunlar efendim. 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Yazmacılıkta boyayı ezmek, boya ile kalıplar bas
mak, hasılı boya ile alâkadar işler vardır. Bunun sıh-
hata muzır olduğunu umuru sıhhiyeye vakıf zevat 
dermeyan buyuruyorlar. 

REİS — Efendim, fıkrayı reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 9. — Eski elbise tamiri ve paçavraları işle
mek ve nevilere ayırmak. 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — 
Efendim! Bazı çocuklar ondört yaşında son derece 
zayii ve nahif olurlar. Fakat onıüç yaşımda bazu ço
cuklar da vardır ki, bünyece sağlamdırlar, (İsteniyo
ruz, kürsüye sesleri) 

Efendim! Mevadı mülevvene ondört yaşındaki ço
cuklar için mnuzırdır deniyor. Onbeş yaşındakiler için 
muzır değil midir efendim? Sonra bazı çocuklar on
dört yaşında sağlamdır, bazıları onbeş yaşında zayf-
tır. Böyle sim tayini iyidir ama bir de ahvali sıhhiye
si müsaitse tabiri konulmalıdır. (Doğru sesleri, Sıhhi
ye Encümenine sesleri) 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Bu şekilde itiraz devam edebilir. Onbeş te 
mıuzMidır da onaltı da neden muzır değildir, Onaltı 'da 
muzır da onyedi de neden muzır değildir. Bu teselsül 
eder. Binaenaleyh her halde bir had 'koymak lâzım
dır. İş Kanonlarında bir form vardır. Biz de onları 
tespit etıtiilk. Bir itıiraz daha buyurdular, dediler ki; 
bürayeten müsait olmııyabilir, dediler. Bu mahzur on-
beştıe de onaltıda da bulunabilir. Bunum için Sıhhiye 
Teşkilâtı daha mükemmel olan memleketlerde bazı 
iışler için tabipler tarafından muayene şartı komultmuş-
tur. Fakat zannetmiyorum İki, yeni başladığımız bu çı
ğırda bizim memleketimizde de derhâl tatbik edile
bilsin. Bir takım kompleksiyonlara mahal vermemıek 
'için noksan olmakla beraber böyle bir tarzı kabul de 
mıuztar kaldık. İstanbul Mebusu Muhtereminin fiti-
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razları yalnız bu yazmacılığa ait değildir, diğer büıtüm 
'işlere de taallûk edebilir ve umumi mahiyettedir. Bn-
cümenıiniz, umumi mahiyette olan bu meseleyi diğer 
memleketlerim seviye ve tarakkice bize yakım olanla
rından alarak bu tarzı (kabul etmekte adeta ımuzıtar 
kalmıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu doku
zuncu fıkradan eski elbise tamiri ve paçavra ile işle-
mıelk meselesinde ondört yaşını bitirmemiş olanla
rın bu işte çalışmamaları mülitezemdiır. Anlaşılıyor ki, 
eski elbisede kir var, ıtoz var, mikrop var vesaire var
dır. Binaenaleyh kendini muhafaza edemiyeoek olan 
ve hastalığa, vereme müstatit olan genç çocuklarım 
bu işte 'kullanılmasını men etmek doğrudur. İstanbul' 
'da bir sanat vardır iki buralınla çok alâkadardır. O da, 
eski çuval tamiridir. Ticaretle meşgul olanlar ve bir 
çoklarınız elbette benden iyi bilecektir, İstanbul'da 
•yemiş civarında mağazalarda, kapalı, havasız, tozlu 
yerlerde, pis ve her türlü mikroplarla meşbû olan 
çuvalları genç kızlara tamir ettirirler. Onlarım hasta ol
maları melhuzdur. Onun için eski elbise tamirine es-
kü çuval tabirini de koymak lâzım gelecektir. Buna 
nazarı dikkatti celbedenim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Eıncümenlimiz, kendi noktai nazarına mu
vafık olan ve «isyan edilmiş bulunan bir maddeyi ih
tar etmeleri hasabıyle kendilerine arzı şükran etti
ği Muhtar Beyefendinin teklifini kabul eder. Yalnız 
lütfen bir takrir halinde takdim etseler. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Encümen ka
bul ettikten sonra takrire hacet yoktur. 

REİS — Efendim! Recep Zühtü Beyin bir takriri 
vardır. Maddenin Sıhhiye Encümenine havalesini tek
lif ediyorlar. Yalnız kabul olunan fıkralar bundan ha
riç kalır. (Hayır sesleri) İsrar ediyor musunuz Recep 
Zühtü Bey? 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — İsrar ediyorum 
efendim. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bende
niz söz isterim Reis Bey! 

REİS — Müsaade buyurun, vereceğim efendim. Şu 
meseleyi hdledeliım de-

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Zatıâli-
nizin buyurduğunu halletmiş olacağım efendim. 

REİS — Recep Zühtü Bey! Ondört yaş meselesi 
mevzubahis oldu. Takririnizi ondan sonraki fıkralar 
için verdiniz se o başka.. Yaş meselesi yukarıdaki 
fıkralar sırasında kabul edilmiştir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bendeniz Doktor Paşa Hazretlerine cevap verirken bir 
noktayı unuıtuvermişim. Müsaadeleri ilel biraz ileriye 
gidilerek 21 nci maddeyi okursak iyi olur. 21 nci mad
dede diyoruz 'ki: «19 ncu ve 20 neti maddelerde sayı
lan sanatlara muhtara] ı ve zararlı görülen diğer sanat
ların ilâvesi ve işbu iki maddede mezkûr olup da fen
nin tarakkiısi ile iş santiarının tebeddülünden naşi 
muhatara ve zararlı kaybeden sanatların 19 ncu ve 
20 nci maddelerden ihracı caizdir.» 

İlerde demekkli bu gibi tedabir ittihazıma ait bir 
madde vardır. Bir de 56 nci madde vardır. Onu da 
arz edeyim: 

Madde 56 — Birinci maddede zikrolunan mües
seselere kabul olacak işçiler evvelâ tabip muayenesine 
tabidirler. Sarı hastalıklarla malûl olup da devrei 
sirayeti geçmemiş olanlar ve girecekleri işin tabiat ve 
mahiyetine göre, çalışmaya bünyeleri müsait olmı-
yanlar müesseselere kabul olunamazlar.» 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim! 
Burada tadat edilen işler bilhassa mesalüfcin icabettir-
dıiğji işler, öyle işlerdir ki bilhassa hayat üzerinde bü
yük bir tesiri vardır. Meselâ aynacılık tesemmümü 
ziybakıyi muciptir. Sonra Dökmecilik te, bu da kur
şundur. Tababette en fena olan tesemmümdür. Yani 
tesemmümü üsrübidir. Burada eski elbiselerde bir 
takım zerrat hasıl olur. Bu zerratım bilhassa turuku 
teneffüsüye vasıtasıylıe vücuda tesir ederek vereme 
kadar görüldüğü vakidir. Binaenaleyh bumun yukarı-
sındaki fıkra yani «Ondört yaşını bitirmemiş olan er
kek ve kız çocukların aşağıdaki sanatlarda istihdamı 
memnudur» fıkrası bendenizce yanlıştır ve en yük
sek mütehassısların bu husustaki fikri yani tespit edi
len fikir dahi yanlıştır. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — O fıkra kabul 
ediltmiştir efendim. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Müsaa
de ederseniz bendeniz de söylüyeyim. * 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — MTOMsT̂ Minin 
kabul .ettiği yanlış olabilir mi? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Olabilir, 
bu ilimdir. Meclis lâyuhıti değildir ya! «Onsekiz ya
şından dûn çocukların berveçiati sayılan sanatlarda 
çalıştırılması müsaadesi zaruri ahvalde verilebilir» as
lı bu olan maddeyi biz de değiştiriyoruz. Ondört yaşın
da olanlara da müsaade ediyoruz, öyle yanlış bir yo
la giriyoruzki bu suretle henüz daha kâhil haline gir
memiş, her türlü tesirattan en ziyade müteessir ola-
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bilecek çocukların ahvali sıhhiyesini rahnedar etmiş 
oluyoruz. Bendenizoe Recep Zühıtıü Beyin mütalâa
ları doğrudur, Sıhhiye Encümenine gitsin. 

İktisadiyattan evvel sıhhati nazarı dikkate almak 
lâzımdır. Mesaili iktisadiyeyi temim edecek zindegıi-
dir. Kudreti teşebbüsüyeyi, zindegiyi sıhhat temim eder. 
O zindegi hasıl olmalı ki iktisadiyat hasıl olsun. Yok
sa bütün rnıemleket hastalıktan dolarsa neyi iktisat 
yaparsınız? O valkiıt ımıemleketin heyeti umıumiıyesini 
hastehane yaparsıınız. Onun için rica ederim sıhhiye 
Encümenine gitsin. 

R'AGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Bu doku
zuncu maddenin bazı ahvalde (kabiliyetli tatbikiyesi 
olımıyacak bir vazıyete düşeceğimi zannediyorum. 
Meselâ Uşak'te yün ve dokuma fabrikalarımda. bir 
çok eski, mikroplarla bulaşık keçeleri, çorapları vesaire-
yi işlemeye mahsus aletler vardır. Bu alet, evvelâ bun
ları temizler, sonra tarar ve sırası ilıe ip haline getirin
ceye kadar makineden geçirir. Bu fablukanın amele
leri meyanmda onıdönt yaşından dûn (kimselerde var
dır. Şimdi bu 'iş bir seridir ve usta başından 'itibaren 
en küçüğüne 'kadar bu keçeleri makineden geçirirler. 
Şimdi bunlara ya % 20 veya % 30 temiz yapağı kaıt-
maık suretiyle veyahut müstakiillen bu (keçeleri, mikrop
lu parçaları amelenin hepsi kendime mensup olan ma-
kineden geçirir iken, makinenin başımda bulunmaya 
mecburdur. Bu takdirde böyle fabrikalarda en ziya
de bu gibi kirli paçavralar imal odıunarak elden geçer. 
Bu madde, bu fabrikalarda kabiliyetli tatbikiyesi ol-
mıyacak bir vaziyet alır. Bendenize kalırsa her han
gi bir fabrikatör biraz daha masraf ihtiyar etsin etüv 
makinesi bulundursun ve böyle pis, mülevves parça
ları etüv makinesinden geçirmedikten sonra işçilere 
işletmemek mecburiyetini tahammül ettikten sonra 
bu maddeye burada mahal kalmaz. Bu cihet hakkın
da billmiyorum Encümenin moktai nazarı nasıldır? Ak
si takdirde hiç bir vakit imkânı tatbiki yoktur. Binaen
aleyh ustabaşjsımdan (itibaren en (küçük neferine kadar 
sıra ile o pis paçavraları (işlemek mecburiyetindedir. 
Ve bunun önüme geçilemez, yani maddeden maksut 
dlan fayda kabili temin değildir. Hiç değilse şeraiti sıh
hiye dairesinde pis olan, (kirli olan şeyleri etüvden ge
çirmedikten sonra işlıemıemek mecburiyetinde (kalsın. 
Mazarratı yalnız küçüklere değil, büyüklere de şamil 
olan bu gibi pis şeylerden amele masun kalsın. Ben
deniz, bu maddeyi encümen alsım ve bu suretle bir 
esbabı mania teklif etsin, fikrindeyim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendiler! Etüvden geçirmek ve bu suretle eski paçav
ra vesaıireniın mazarratını (izale etmek için Ragıp Be

yefendinin söyledikleri bittabi kabul edilecektir ve za
ten kabul de edilmiştir. Çünlkü aşağıda iş şartlarım
dan ve Hıfzıssıhha mıeselelerinden bansolunualkem 
zannedenim ki böyle bir flkra vardır. Derhal arayıp 
bulamadım. Kabul edilen maddelerin flkaratında 
böyle bir şey vardır. Olmadığı takdirde şeraiti sıhhi
yeye dair bir madde vardır, oraya vaz ederiz. 

Şimdi asıl buradaki madde (sin) meselesidir. Sin 
meselesinde sıhhate bu gibi muzır olan istenin muay
yen bir sinden başlaması, bütün mesai kanunlarında 
kabul edilmiş bir şeydir. Biz de o suretle bunu kabul 
ediyoruz. Doktor beyler sinnin arttırılmasını teklif 
ediyorlar. Fakat görüyodarki iktisadî bazı mecburi
yetler vardır. Bunun böyle mutavassıt bir simde, on-
dört yaşında kalmasını daha muvafık görüyoruz. 
Muhtar Beyefendinin teklifleri, yanılmıyorsam, şu su
rettedir: 

(Dokuzuncu fıkra: Eski elbise ve çuval tamiri ve 
paçavraları işlemek ve nevilere ayırmak) suretinde, 
yani çuval kelimesinin ilavesidir. Biz de onu kemali 
memnuniyetle ilâve ediyoruz. Bu halde dokuzuncu 
fıkra eski elbise ve çuval tamiri ve paçavraları İşlemek 
ve neVilere ayırmak suretime geçiyor. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim! Bütün bu 
okunan maddelerden ve ceryan eden müzakerattan an
laş ıllıyorki bu kanun sırf amele ile patronların müma-
sebatını ve tarzı mesaisini tayin eden bir kanun değil
dir. Aynı zamanda sıhhî mesailede temas eder bir ka
nundur. Binaenaleyh bu kanun İktisat Encümeni ile 
ne dereceye (kadar alâkadar ise Sıhhiye Encümeni ile 
de o kadar alâkadar olması lâzım gelen ve Sıhhiye 
Encümeninin de bunun hakkında beyanı fikir etmesi 
icabeden bir »kanundur. Gerek Amelenin sinlerinin, ta
yin edilmesinde ve gerek bu müstamel paçavraların 
dezenfekte edilmesi ve etüv makinelerinden geçiril
mesi mesailinde ve gerek kömür madenilerinin içerile
rinde işliyeceik olan amelelerin sıhhi işlerinde beyanı 
mütealâa edecek olan yegâne Encümen Sıhhiye Encü-
meniıdir. Nasıl oluyor da İktisat Encümeninin kendi 
başına yapmış olduğu bu kanunu, Sıhhiye Encümeni
nin mütalâasıına arz etmeksizin biz burada müzakere 
ediyoruz? Bendenize kalırsa sıhhat ve onun temin 
etmekte olduğu hayat sıhhattan sonra gelir, evvelâ 
sıhhat lâzımdır. Binaenaleyh iktisadın manâsı kal
maz. vŞu halde bu kanunun evvel emirde Sıhhiye En
cümenine havale edilerek şayanı salâhiyet encümen 
tarafından bu nokta hakkında beyanı mütalâa edil
mesine ve ondan sonra Meclisi Âliye gelmesine taraf
tarım. Evvelâ hayat kararının alınmasını teklif ediyo
rum, çünkü hayat her şeydir. 
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RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Encümen 
Mazbata Muharriri Bendenizin rnütalâatııma cevap 
vermediler. Başka noktaıi nazar dermeyen buyurdular. 
Bendeniiz diyorum 'ki*, bir fabrikada ondört yaşın
dan aşağı (işletmesi memnu olan çocukların işlemek 
mecburiyetinde kaldığı bir vaziyet var. Yani usıtaba-
şısıımn o pis tarağa verdiği pis paçavralar, on, onbir 
yaşındaki çocuklarım diniden geçecektir. Çünkü seri
dir, bozulamaz. «Bugün biz eski paçavra imal ede
ceğiz, sen getaiyecdkısiın» demenin imkânı yoktur. 
Çünkü ertesi günü yapağanın içerisine yüzde yirmli 
karıştıımışlar, dahıa ertesi günü yüzde eli karıştırmış
tır. ve daha başka bir gün de başka bir harman yap
mıştır. Binaenaleyh bu şekil kabili tatbik değildir. 
Şimdi kanunun bir maddesinde ondört yaşından aşağı 
çocuklar kabili istihdam değildir, diğer bir madde
sinde de etüv makinesinden geçmelidir, deniyor. Eıtüv 
makinesinden geçtikten .sorara onikıi yakındaki bir ço
cuk 'da bunu işleyebiliyor. 

Eğer /etüv makinesi bu mikropları temizliyorsa 
o başka ve eğer temizlemiyorsa meseleyi başka nokta
dan Mütalâa etmelidir. 

Çünkü büyük fabrikalarda, bilhassa yün fabrika
larında bu mesele çok mühimdir. Ya fabrikayı felce 
uğratır, ya amele için, fabrika için bir çok teşevvüşatı 
mucip olur. Yün fabrikasının ilkıiyüz amelesinden dli, 
aUtmış taneli de omdört yaşından dûn olursa, onlarım iş-
liyeceği makineyi tatil ederseniz iş yürümez. Bina
enaleyh işlediği vakıit adam getir, amele getir, ona im
kân yoktur. Çünkü her makineyi o makinenin müte
hassısı işletir. Bu noktaya çare bulsunlar. Encümen bi
zi bu noktada tenvir etsin. 

Mutlaka bir fabrikanın amelesinden likiyüz tanesi
ni etüve tefrik etmesi lâzımdır. Makinede tatil edile
cektir. Halbuki fabrika onu mutlaka işfyecekıüir. Etüv
den geçmek mecburiyeti vaz olunduktan sonra, artık 
bu maddenin lüzumu yoktur. Maddeyi ipka ediniz, 
etüvden ide geçiriniz. Maddenin bir çok fabrikalarda 
kabiliyeti tatbikiye»! yoktur. Mesele budur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Evvelâ Sıhhiye Encümeni meselesi mevzu
bahis edildi Bu lâyiha Riyaseti Celileden iktisat 
Encümenine geldiği zaman bilâhare iktisat Encümeni 
Ticaret Encümenine rnünkalip olduktan sorara gelmiş
tir. ve Ticaret Encümeni bittetkik kandı noktai naza-
rtm tespit ederek huzuru âtilerin© getirmiştir. Şim
diye kadar Sıhhiye Bncümenine verilmesi için Heyeti 
Aüyedea bir karar çıkmadığından henüz elimizdedir, 
Sıhhiye Encümeni Heyeti UrnutniıyesM yahut bazı 

ımevadını almak salâhiyetini daima haıizcjir. Natekam 
bizzat bizim encümenimiz mevadı cezaiyfe geldiği za
man - çünkü nihayetimde mevadı cezaiye {vardır - on
ların Adliye Encümeni tarafından dahi görülmesi için 
arzı tekliifat edecekti Yalnız bu münasebetle bir şey 
rica ederiz ki; hemen hemen birbuçuk jsenedir mü
zakeresi encümende vesaiirde devam eden (bu kanunun, 
Sıhhiye Encümeni tarafından alındığı talkdirde biran 
evvel Meclisi Âliye getirilmesi, bu kanujna muntazır 
olan vatandaşlar için rica olunan bir mailde halinde
dir. 

Ragıp BeyefendMn mütalâalarına da| arzı cevap 
edeyim. Yalnız halıcılıtota değil, bMeürnl̂  sanayide -
ikendileri Uşak'lı olmak itibariyle tabi hancılık iıe da
ha fazla meşgul oldukları için ondan baljtijs buyurdu
lar - ve bir çok fabrikalarda hemen aynı [iddialar ser-
dedilmiştîır. Bazı 'işler vardırkıi bunları bilhassa küçük 
çocuklar, daha suhuletle görüyorlar. Parfnakları raer-
mıindıir, vücutları küçüktür. Fabrika makinesinin al
tıma fare gibi girerler ve fabrika, patron), tabi fabri
kayı fişleten büyük yaştaki amele gibi bunlara maaş 
vermediği için, ücret vermediği için istifade etmiştir. 
Bendeniz de - Muhtar Beyefendi lütfen 'içtima buyur
sunlar - bir fabrikada biraz çalıştan. Fiiliyatta da bu
lundum. Yalnız kitaplarda okumadım. <§mda. patron 
olan zat, mütemadiyen küçük çocukları jişletmek isti
yordu. Çünkü bunlara, büyüklere verilen maaşın 
dörtte birini veriyordu ve bu surette işin (daha iyi git
tiğine kani olurdu. Fakat burada Heyertji ÂMyeniz, 
Cumhuriyet Hükümeti, yalnız muayyen | bir sınıfın 
menaf iini gözetecek değildir. Bilhassa sıhhati umumi-
yeyi ve devletin mıenafü umumiiyesind de (gözetecektir. 
Bunun içindir ki, biz yaşta omüfci yaş tay^n ettik, İs
tanbul'da gördüğümüz bir çok fabrikalarda on ya
şında çocuklara, kız çocuklara iş işletiiM'y/or, Bilhassa 
tütün işleri, O zavallı kızlar, kendleri de kütün yapra
ğı gibi sap sarı olmuşlardır. Onların hayatları bitmiş
tin tşte biz bu gibi ahvalin önüne geçmek için muay
yen bir hudut tayin etmek istiyoruz. Oışki yaşından 
evvel hiç işlemez diyoruz. Halbuki, Uşak) Halı Fabri
kalarında on yaşındaki çocuklar da işletljryor ve bun-
landan belki patrona istifade vardır. Faka* memleketin 
sıhhati umumiyesin© zarar vardır. Hayııj işletmiye-
cetosiniz, diyoruz. Aynı veçhile diğer bajzı hususatta 
daha ileri gidiyoruz. Ondörti onbeş yaşma belmiyen ço
cukları işletmiyoruz. Böylece safahatı uroşmiyeyi mu
hafaza etmek istiyoruz. Etüv makineleri | konsun de
niyor. Rica ederim düşününüz, İstanbul'da bk çu
valcı liranî veyahut paçavralar toplayan bfcnii israil ak-
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vamımdan bir zat tutar da kemdi barakasuna etüv ma-
iklinesi kor mu? 

Sonra Uşak Fabrikalarını bilmiyorum. Btüv makine
leri koyacak kadar vüsat ve kudretleri var mıdır? Her 
hailde etüv makinesini de mümkün olanlara koyarız. 
Fakat ondört yaşma kadar kız ve erktik çocuklarımı
zı pis mikroplarla zehirlemeye müsaade edemeyiz. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — İyi ama sonca 
açlılktan öleceğiz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Ölmeyiz,; 

RABIP BEY (Zonguldak) — Efendim, rica ederim. 
Zammederim ki, bir noktayı Yusuf Beyefendiye anla
tamadım. Ihtimaflki, ifadem çolk ıdardıır. Eğer denilse 
liıdi ki, ondört yaşımdan aşağı çocuklar fabrikalara ka
bul edilmiyecektir, bunu bendemiz de maalmemnuniye 
kabul ederdim ve noktalı nazarlarına iştikak ederdim. 
Falkat onülki yaşındaki çocuklarım fabrikalara Ikalbufü 
esas -olduğu halde, oniki yaşındaki çocuk gelmiş fabri
kada çalışmak işitiyor. Şurasını da Yusuf Beyefendiye 
arz edeyimlki, Uşak Fabrikalanımum bendemiz yalnız 
misâl olarak getirdim, Türkiye'de bir çok dokuma 
fabrikaları, yapağı fabrikaları vardır. Her hangi bir 
fabikaya oniki yaşındaki çocuk kabul ediliyor mu? 

Efendiler! Oniki yaşındaki çocuklarım kendilerime 
mahsus birer makineleri, vardır. O makime, onlarla 
işler. O makinemin başımda onlarım bulunması lâzım
dır. İplik bağlar, çıkrık çevirir, bilmem ne yapar. 
Umumi surette omİk'i yaşındaki çocuk kabul edildikten 
sonra o fabrikaya da girerler ve fabrikada işlerken 
zaman zaman mutlaka o pis paçavralar, o çocuklarım 
da elimden geçer. Şimdi böyle pis paçavraları işlerken 
oniki yaşımdan ondört yaşma kadar olan çocukları 
fabrikaya sokmayacaksınız mı diyeceğiz? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Evet! Bu işlere sokmayacağız. 

RAGIP BEY (Devamla) — Olamaz. Çünkü amele 
serisi bozulur. Burnum imkânı tatbiki yoktur beyefendi! 
Bugün üzerimize giydiğimiz Karamürsel Şayaklarınım 
içinde yüzde yirmi, yüzde otuz7 paçavra vardır. (Ma
lûm sesleri) ve bunu da amele serisinde dahi bulunan 
oniki yaşındaki çocuklar işlemiştir. Bumun için en iyi 
çare, omdört yaşındaki çocukları fabrikalara kabul 
etmemektir. Fabrikalarım elksıerisimde mutlaka yüzde 
on, onbeş paçavralar katılır. Dokuma Fabrikalarında 
bu muhakkaktır. Dokuma fabrikalarına, oniki yaşın
daki çocuklara mahsus makineleri tevkif edin, bu pa
çavraları katmayın deyim, buma imkân yoktur. Çün
kü muhakkak yüzde yirmi, yüzde otuz bu pis paçav

raları katarlar. Çünkü fabrikatörüm menfaati iktiza
sındandır. Bu suretle fabrika nasıl işjler? İmkânı tatbiki 
yoktur, diyorum. Mademki, zatıâlileri de fabrikanın 
müdür muavini olarak bulunmuşsunuz, ö fabrikamın 
içimdeki işi düşünümüz ve işçiyi düşümümüz. Bakalım 
kabili tatbik midir? Bumu arz ediyorum. Omdört ya
şımdan aşağı yoktur, kabul ederiz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Ya bemdemiz bilmiyorum, ya fikrimi anla
tamıyorum. Fabrikalar denildikten, sonra oniki yaşımı 
kabul ettik. Bütün fabrikalar çuha fabrikası değildir, 
şayak fabrikası değildir. İstanbul'da yirmi, otuzbin 
amele vardır. Elektrik fabrikası vardır. Bira fabrikası 
vardır, bilmem ne fabrikası vardır. Binaenaleyh bir 
çok fabrikalar vardır. Eğer birçok fabrikaların içimde 
yalnız paçavra ile alâkadar çuha fabrikalarını yahut 
halı tezgâhlarını alırsak, burada bilhassa paçavra işi 
ile meşgul olan müesseselere omdört yaşımdan küçük 
intihap etmeyiniz, diyoruz. Sonra fabrikada çuha do
kunur, çuhanın ölçüsü vardır, çekmesi vardır. Bura
ya gene oniki yaşındaki çocuklar girebilir. Mutlaka 
bir paçavra işi oldu diye fabrikaya ondört yaşına ka
dar çocukların girm'ernıesi ieahatmıez, benim anlayı
şım böyledir. Başka m'emleketlerde d© böyledir. Ben
demizi m bulunduğum fabrikadan bahis buyurdular. 
Zatem başta söyledim, orada on yaşımdaki çocuklar
dan bahsediyorlardı. Bilâhare hayırlı olmadı. 

REİS — Maddemin Encümene iadesi hakkımda iki 
takrir vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Maddemin Sıhhiye Encümenime iadesini teklif ey

lerim. 
Recep Zühıtü 

Sinop 
Riyaseti Celileye 

ıBu kanunun heyeti umumiyesıinin bir hafta zarfın
da tetkik ediknek şartıyle Sıhhiye Encümenine hava
lesini teklif eylerim. 

İstanbul 
Hakkı Şinasıi 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bir hafta zarfında iade edilmek şartını koymuşlar. 
Çolk teşekkür ederiz. Kanunun daha mükemmel ola
cağıma emniyet ettiğimiz içim maalmemnuniye kabul 
ederiz. Yalımız malûmdur ki, bir takım mıevadı şimdi
ye kadar müzakere ve kabul edilmiştir. Onlar artık 
encümende müzakere edlüemiyecektir. Diğerleri için 
kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim! Kanunun kabul editen maddele
ri ile fıkraları tabi encümene verilemez. 
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DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Sıhhiye 
Encümenine gitmiş olunsa yaram gitmiş olur. 

REİS — Efendim! Reyinize arz ediyorum; Sıhhi
ye Encümenine havalesini kabul edenler lütfen el kal

dırsın.. Kabul etmıiyenter lütfen el kaldırsın.. Sıhhiye 
Encümenine havalesi kabul edilmiştir. Arz ettiğim gi-
bi kabul edilen fıkralarla maddelerden madasının ha
valesi kabul etdilmiışıtir. 

2. — EVRAKI VARÎDE 

Takrirler 
2 — İzmir Mebusu Münür Beyin, memurini Mu-

hakemat Heyeti ile Tetkik Encümeninin müddetinin 
hitamı dolayısıyle yeniden intihapları hakkında takriri. 

REİS — Efendim! Tetkik Encümeni i e Şurayı 
Devlet Makamına (kaim olan Muhakemat Heyetli hak
kımda İzımiir Mebusu Münür Beyin bir takriri vardır, 
okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Memurin Mufaafcemaıt Heyeti ile Tetklik Encüme-

ninin müddetleri hitam bulmuştur. Şurayı Devlet Ka
nun lâyihasında henüz Heyeti Oelilece kabul edikne-

mişıtir. Halbuki memurine ait gerek Muhakemaıt He

yetinde ve Gerek Tetkik Encümenin de hayli evrak 
ve bir kaç mevkuf vardır. Bu baptaki ıtetkikaıt uzun 
müddet ıteahbur etmemek üzere gerek Heyet ve ge
rek Encümenin biran evvel yeniıden itnıtihabını teklif 
eylerim efendim. 

İzmir Mebusu 
Münür 

REİS — Efendim! Tensip buyurulunsa Çarşamba 
ruznamesıine dahil ederiz. (Muvafık sesleri) Efendim! 
Vakıit gecikmiş olmasına binaen Çarşamba günü saat 
dibi de içtima etmek üzere celseyi tatil ©diyorum. 

Hitamı Müzekkarat; Saat: 4,45 

•m** 
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Afyon Karahisan Mebasu Aü ve Konya Mebusa Refik Beyler'in Başvekil Paşa Hazretlerinin beyanatının 
tamamen tasvibi hakkındaki takrirlerinin neticesi arası 

Reye (iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

«iTaikrrr kabul edflmeımırçtir.: 

18Ö 
159 
21 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSARI 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B.

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Hilmi B, 
ihsan B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Sâkj B. 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galb B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Samih Rifat B, 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B, 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avnü B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya Bs 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Necip Alli B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B, 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B, 
Nadi B. 
Süleyman B. 

• ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B, 

HAKKÂRİ 
Nazmıi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B̂  

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 

İZMİR 
Kâmiil B, 
Mahmut Celâl B.; 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B.: 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARASI 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
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KASTAMONU 
Aİ Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B< 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahüm B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B, 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B, 
Tevfik Fikret B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B, 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B, 
Reşit B, 
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MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgan'i B. 
Abdülrezzak B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 

llyas Sami B. 
Osman Kadri B., 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galiip B. 
Halit B< 

ORDU 
Halil Sıtkı B, 
Hamdi B. 
İsmail B̂  
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 

Hacı Ethem B. 
Reşat B, 

SİİRT 
Halil Hulkü B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer BH 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ai Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKUJtDAĞI 
Faik B. 

TOIfAD 
Mustafa Vasjfi B. 

TRABZON 
Nebizade H^mdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet B. 
Yahya Kem^l B. 

VAN 
İbrahim B. 
Mündr B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

(Reddedenler) 

AFYON KARAHİSARI 
Kâmil B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 

BURSA 
Nurettiin Paşa 
Osman Nuri B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B, 

ERZİNCAN 
Sabit B< 

ERZURUM 
Halit B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B, 

İSTANBUL 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbolat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B, 

SARUHAN 
Abidün B. 

SİVAS 
Halis Turgu^ B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
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