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BİRİNCÎ CELSE 

Bed'i Müzakerat : Saat: 2,30 

REİS : Refet Bey 

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

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

Yirmi birinci içtima 

9 Kânunuevvel 1341 Çarşamba 

Birinci celse 
Refet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap

tı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Maarif Vekâleti 1341 senesi bütçesinde vaki bir 
sehive ve haklarında tayini muameleye mahal olma

yan bazı takrirler ile Belediye Vergi ve Resimleri 
kanununun beşinci maddesine müteallik mazbatalar 
kıraat ve kabul edildi. 

Müteakiben yerli kumaşlardan elbise giyilmesi 
hakkındaki kanun lâyihası müzakere edilerek mad
delerden ikisi aynen ve birisi tashihen ve kanunun 
heyeti umumiyesi dahil ekseriyetle kabul olundu ve 
Perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı? zaptı sabık hulâsası aynen kabul edil
miştir, 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Usulü Muhakematı Cezayiye kanununun 

bazı mevaddını muaddil kanun lâyihası. (1/769) 
RElS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Muhamat Kanununun bazı mevaddını muad

del kanun lâyihası. (1/770) 
REİS —' Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Mahakimi şeriyenin ilgasına ve mahakim 
teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 8 Nisan 1340 tarih 
ve 469 numaralı kanunun birinci maddesine müzeyyel 
kanun lâyihası. (1/774) 

REÎS —• Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

4. — İnhisarı duhan kanunu muvakkatiyle 26 
Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı Tütün idare i mu-
vakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı hakkındaki kanu
nun temdidi ahkâmı hakkında kanun lâyihası. (1/768) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

5. — Esham ve tahvilât alım ve satım vergisine 
dair kanun lâyihası. (1/809) 

REİS — Ticaret, Kavanin ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

6. — Emvali gayrımenkulenin muamelâtı tasar-
rufiyesinde tapu senedatıyle kayıtlarına alâkadarının 

fotorafilerinin ilsal olunmasına dair kanun lâyihası 
(1/771) _ 

REİS — Tapu Encümenine havale edilrriiştir. 

7. — Tapu daireleri hududu haricindeki emvali 
gayrımenkuleye ait muamelâtı tasarrufiyenin icrasına 
dair kanun lâyihası. (1/773) 

REİS — Tapu Encümenine havale edilmiştir.. 
i 

8. — Tapu Müdüriyeti Umumiyesi heyeti fenni-
yesinde tersim olunacak haritalar için ahzı lâzım ge
len harçların miktarına dair kanun lâyihası. (1/772) 

REİS — Tapu ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine havale edilmiştir. 

Teklifler 
/. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Teş

viki sanayi kanunundan istifade eden fabrikaların 
tevsiine zaruret görüldüğü takdirde indkllüzum İstim
lâk Kanunun tatbikine dair teklifi kanunisi. (2/502) 

REİS — Lâyiha Encümenine havaljs edilmiştir. 

2. — Urfa Mebusu Refet ve Afyonkarahisar Me
busu İzzet Ulvi Beylerin; Türkiye Cumhuriyeti da-
hüinde Türk tebaasının Türk dilinden başka dillerle 
konuşmaması hakkında teklifi kanunisi; (2/503) 

REİS — Lâyiha Encümenine havalfe edilmiştir. 
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3. — Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasınm; 
ziraat makinelerinde istimal olunan mevadı müştaile 
ve yağlarla ziraatta müstamel mevad ve müstahzaratı 
klmyeviyenin gümrük ve istihlâk ve belediye resim
lerine dair teklifi kanunisi. (2/504) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

4. — Nlzamnamei Dahilî encümeninin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi hakkında 
teklifi kanunisi. (2/505) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim, 

buradaki teklifi kanunî tabirini anlayamıyorum. Ni-
zamnamei dahilî mucibince bu, bir teklifi kanuni mev
zu teşkil etmez. Kanunun teklifi hakkında muamele 
başkadır, Nizamname! Dahilî hakkındaki muamele 
başkadır. Binaenaleyh teklifi kanunî tabirini kullan
mak doğru değildir. 

5. — Nlzamnamei Dahilî encümeninin; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tatbikat encümenlerine davet 
edilecek şahitler hakkında teklifi kanunisi. (2/506) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) 
kında söz istiyorum. 

REİS — Pekiyi efendim. 

Ruzname hak 

Mazbatalar 
/. — Hasanoğlu Mehmet Sabri efendinin iadei 

hukuku memnuasma dair Başvekâletten gelen (3/496) 
numaralı tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Saktekârlık maddesinden dolayı mülga İstanbul 

İstinaf mahkemesinin 21 Temmuz 330 ilâmiyle on 
sene kalebentliğe mahkum edilip müddeti cezaiyesi-
nin nısfı af suretiyle bittenzil mütebaki beş seneyi ik
mal ile 29 Ağustos 1333 tarihinde tahliye kılınan Kı
nalı Ada'da Çarşı Caddesinde Mehmet Sabri efendi 
bin Hasanın iadei hukuku memnuasına dair verilip 
İstanbul Cinayet Müddeii Umumiliğinden gönderilen 
24 Teşrinievvel 1341 tarihli karar ile evrakı mütefer-
riasının leffen takdimi kılındığı Adliye Vekâletinin 
tezkeresine atfen Başvekâletin 7 Teşrinisani 1341 ta
rih ve 6/5317 numaralı tezkeresinde işar ve evrakı 
hükmiye ve saire encümenimize tevdi buyurulmuş ol
makla mütalâa ve tetkik olundu. 

Sabri efendinin filhakika; hukuku memnuasını is
tirdat için Usulü Muhamematı Cezaiye Kanununun 
faslı rabiinde muharrer ve muayyen zamanı imrar ve 

şeraiti ifa eylediği icra kılınan tetkikatla anlaşıldığı 
cihetle iadei hukuku memnuası heyeti umurriiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

9 . 12. 1341 

dl'iye Encümeni 
Reis namına 

Konya 
Refik 

Kâtip 
Sarühan 
Kemal 

Aza 
Karasi 

Osman Niyaz 

Mazbata 
Muharriri 

Sinop 
Hini imzada 
bulunamamıştır 

Aza 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

i 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

2. — Feyzullahoğlu Hüseyin hakkındaki hapis ce
zasının affına dair (3/475) numaralı Başvekâlet tez
keresi vs Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Kaş Kazasının Badi kariyesinden Hacı Süleyman 

oğlu Yunus'un merkebini hotbehot is'tiyfayı hak mak-
sâdıyle ahzetmek maddesinden üç ay hapse mahkum 
olmanın Tekke kariyesinden Feyzullahoğlu Hüse
yin'in ikaı cürüm esnasında on üç yaşını ikmal et
mediği bilâhara anlaşılmasına ve hükmün Temyiz 
Mahkemesince tastik edilerek katiyet kesbetme'sine 
mebni vukua gelen kanunî tarike müracaatle ıslâhına 
imkân kalmadığı cihetle, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
yirmi altıncı maddesine tevfikan af suretiyle ıslahı 
Adliye Vekâletinin tezkeresine atfen Başvekâletin 8 
Eylül 1341 tarih ve 6/4282 numaralı tezkeresinde işar 
edilmiş ve bu baptaki evrakı hükmiye ve saire en
cümenimize tevdi buyrulmuş olmakla mütalâa ve 
tezekkür olundu. Filhakika Ahmed'in hükmün infa
zı esnasında icra edilen tatbikatta sicilli nüfusda 1328 
tevellüdiyle kaydolduğu ve cürmün ika tarihi olan 
Eylül 1339 da on üç yaşını ikmal etmemiş olduğu ve 
mahkemece bu cihetin tetkikinden Zühul edilerek hük
mün verildiği ve temyizen tasdik kesbi katiyet ettiği 
anlaşılmasına binaen müddeti mahkumiyeti olan üç 
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ay hapis cezasının affı Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Hini imzada 
bulunmamıştır 

Kâtip 
Sarühan 
Kemal 
Aza 

Karesi 
Osman Niyazi 

8 . 12 . 1341 
Mazbata Muharriri 

Hini imzada 
bulunmamıştır 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, mazbatayı reyinize arz ediyo
rum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Söz istiyorum. 
REÎS — Efendim, mucibi müzakere görüyorsa

nız ruznameye alalım. (Hayır sesleri.) 

REŞİT BEY (Malatya) — Usul hakkında söyle
yeceğim. 

REÎS — Usul hakkında ise buyurun. 
REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz; af hak

kında maruzatta bulunmayacağım. Af muvafıktır, 
yalnız mahkemenin hatasından, zühulünden dolayı 
ikide bir, Heyeti Celileriize af hakkında mazbatalar 
geliyor. 

Efendiler, bunlar ilelebet devam edecek midir? 
Sinni tetkik etmek, nüfustan sual etmek heyeti hâ-
kimenin vazifei asliyesindendir, kanun iktizasındandır. 
Mahkeme hatayı irtikâp etsin. Heyeti Celile affet
sin. Acaba o heyeti hâkime için bir tecziye yapılmış 
mıdır, yapılmamış mıdır. Muamelei kanuniye ifa edil
miş midir, edilmemiş midir? Adliye Vekili bu hususda 
izahat versin. Ondan sonra bu mazbata müzakere 
«dilsin. İkide bir böyle hatayı adlî yapan hüküm di
ğerlerine ibret olmak üzere cezalandırılmayacakmı-
dır? Badema bu gibi şeyler yapılmamalıdır. Bu hu-
susata isterse Adliye Encümeni cevap versin. İsterse 
Adliye Vekili izahat versin (reye sesleri). 

REİS —' Şu halde zatı âliniz Adliye Vekâletin
den izahat istiyorsunuz demektir. Binaenaleyh ruz
nameye alalım. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
Reşit Beyin mütalâaları esasa taalluk etmez. (Reye 
sesleri). 

TALÂT BEY (Ardahan) — Zabta geçmiştir, kâ
fidir. 

REİS — Efendim, mazbatayı reye koyacağım. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Mülâzımısani Lütfi Bülent Efendinin affı 
hakkında (3/470) numaralı Başvekâlet 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

tezkeresi ve 

Riyaseti Celileye 
Efradı askeriyeden Bilâll katletmekle maznunen 

Üçüncü Kolordu Divanı Harbince İcr^ kılınan mu
hakemesi neticesinde kanunu umumi cezanın yüz 
seksen ikinci maddesine tevfikan altı | mah hapsine 
karar verilmiş ve Askerî Ceza Kanununun iki yüzün
cü maddesi mucibince tahassul eden mjecburiyeti ka
nuniye hasebiyle tekaüdü icra kılınmış | olan süvari 
mülâzımısanîsi Lütfi Bülent efendinin |KÜÎ katli ma
fevkinden aldığı emri katiyi infaz ve hali firarda 
bulunan efradı dairei itaata icra kasdfyle vuku bul
muş olduğunun, dosyanın tetkikatından i anlaşılacağına 
ve mumaileyh Mücahedei Milliyede f idakârlik gös
termiş genç, faal muktedir bir zabit <f>ldüğu cihetle 
vücudünden istifade edilecek zamanda [tekaüde sevk-
edilmiş olması muvafık görülemeyecejğine binaen, 
mazharı af olmasına dâir olup encümenimize havale 
buyurulmuş olan Başvekâlet tezkeresi [ve müstenidi-
ileyhi Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi ve mer
butu evrakı hükmiye ve saire mütalâa j ve saire mü
talâa ve tezekkür edildi. Bir cinayet fijilinden dolayı 
mahkemeye sevkedilmiş olan mülâzım j LÜtfi Bülent 
Efendi Üçüncü Kolordu Divanı Hartiince birinci 
defa îcrae edilen muhakeme neticesind^ beraat etmiş 
olduğundan Usulü Muhakematı Cezaiy^ Kanununun 
315 ncı maddesi hükmüne nazaran bu bjeraat kararına. 
hiçbir veçhile halel gelemiyeceği ve ne (yapılmış olur
sa olsun, muamelâtı müteakibenin sırf ı̂efan lil'kanun 
yapılmış ve yapılacak muamelâttan ıjnadut olacağı 
aşikâr olmakla bu cihetten zühul ile hujkukuna mües
sir olarak verilmiş kararın neticesi olmjak üzere mü
lâzım Lütfi Bülent Efendinin uğradığa cezanın affı 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine frz olunur. 

Adliye Bncümieni Reisi 
namına 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Sarahati 
Kemal 

Aza 
Kastamonu 

Ha'san Fehmi 

8 . 12 , 1341 

Mazbata (Muharriri 
Sthjop 

Yusuf Kemal 

Ajza 
Antalya 

Ahmej; Saki 

A p 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
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REİS — Efendim, mazbatayı reye arz ediyorum, 
fcaıbul edenler 'eli kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Ayvalık'ta mukim Kayseri'li bakkal Hâkim 
oğlu Musa Çavuş bin Abdullah ile Hacı Ramazan 
oğlu Çolak Ahmet bin Mustafa haklarında verilen 
hükmü idamın tasdikine dair. (3/478) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Ayvalık'ın Feriye kazasında mukim Siroz muha

cirlerinden Kayseri'li Musa Çavuş'un zevcei mutalla-
kası ismail kızı Emine ile mahdumu ismail'i ihnafcan 
katil ve cesetlerini bir çuval derununa vaiz İle denize 
ilka (eylemek maddesinden maznunu aleyhim Ayva
lık'ta mukimi Kayseri'li bakkal Hâkim Oğullarından 
Abdullah oğlu Musa Çavuş ile Hacı Ramazan oğul
larımdan Mustafa oğlu Ahmed'in idamlarına dair 
Burhaniye Cinayet Mahkemesinden verilen hüküm, 
Temyiz Mahkemesince tastik edilerek kaltiyet kesbet-
mekle Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince muamelei kanuniye ifası Adliye 
Vekâletimin tezkeresine atfen Başvekâletin 5 . 5 . 1341 
tarih ve 6/2221 numaralı tezkeresinde işar, evrakı 
hükmiye ve saire encümenimize lıavaile buyrulmuş ol
makla mütalâa ve tezekkür edildi. 

Musa Çavuş ile Çolak Ahmet haklarında verilen 
hüküm berveçhi maruz tıemyizen tasdik ile kesbi ka
tiyet etmiş olduğundan Teşkilâtı Bsaisiye Kanununun 
yirmi altıncı maddesine tevfikan infazı Heyeti Umu-
miyenin tasvibine arz olunur. 8 . 12 1341 
Adliye Encümeni Reisi 

marnına Mazbaita Muharriri 
Konya Sinop 

imza esnasında Yusuf Kemal 
bulunamamıştır. 

Kâtip Aza 
Saruhan Antalya 
Kemal Ahmet Saki 

- Azal Aza 
Karasi Bozok 

Osman Niyazi Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, bu mazbata hakkında bir tak
rir var. Okunacaktır : 

Riyaseti Gelileye 
Adlin neticesi ihsandır. Meclisi Âli, ihsan demek 

olan affı umuma ve hususî hakkını muhafaza buyur
muştur. Pek şenıi olmayan hususatta Heyeti Celile 

gibi milleti temsil eden ve adlî ile refeti tevhit eden 
bir makamı âli idam hükümlerinin »infazı hususunda 
imsak buyuracak olursa şanı âlisi ile mütenasip bir 
harekette bulunmuş olur. Geçen celselerin birinde 
idam cezası müebbet küreğe tahvil kılınmıştı. Binae
naleyh ruznamenin 17 ve 18 nci maddelerinde mu
harrer idam hükümlerinin müebbet küreğe tahvilini 
teklif ederiz. 

Gelibolu Bursa 
Celâl Nuri Mustafa Fehmi 

Edirne 
Faıik 

(Gürültüler) 
RASÎH BEY (Antalya) — Yanlış bir çığır açıyo

ruz efendim. Adliye Encümeni kesbi katiyet etmiş bir 
hükmün tasdiki için mazbatasını tanzim edip buraya 
gönderiyor. Biz, hükmü tadil ediyoruz. Bu nasıl 
olur? 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Bu husus
ta müzakere açmadık. Takrir 18 nci mıaddeye de şa
mildir. Yani 17 ve 18 nci maddeler hakkındadır. An
laş ılıyar'ki mucibi münakaşadır. Binaenaleyh, ruzma-
rneye alıyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mazbata 
hakkında usule dalir Adliye Encümenine söz söylemek 
iatiyo-um. 

REİS — Buyurun. 

FERUDUN FİKRt BEY (Daranı) — Efendim, 
malûmu âlimiz idam Ikararîanmn Meclisi Âlinize gel-
mesıi hulkulku hıüıkiiimranindn isıliımalıi nolktıai nazarın-
dandır. Adiliye Enıcüımenıi yalnız Mahkemeli Temyiz
den gelen karan berayı tasdik Heyeti Umumiyeye arz 
«itmekle ve teklif etmelkie mülkellef değildir. Gelen 
ilâmı ve bütün evrakı tetkik ederek cihetli adDiyenıin 
hini faaıliyetinde bütün noktalan nazarı Mbara alıp 
almadığını ve meselede evladı vatandan binisinin ha
yatım kurtarmak mümkün olup olmadığını hulkulku 
hükümranı noktaii nazarından arz etmek ve teklif 
etmek ve teklif etmekle mükellef idi. Halbulkıi, Adliye 
Encömenii'nin şimdi okunan mazbatasını dikkaitle tet
iklik ettim. Orada Mahkemeli Temyiz kararının tas
diki arz ve teıkiliıf olunuyor. Halbuki burada Adliye 
Bnoümeniini yapacağı vazlife bütün safahatı tetlkilk et
mektir. Çünlkü. Dikkat buyrulsun ki Meefei Âliye 
!berayı taısdik gelen kararlar, yalnız idama müteallik 
huısusattır. Bunun Meclisi Âliye gelmesi' beyhude 
değildir. Meselâ: Müebbet küreğin gelmıesimde ve 
lidamıa müteallik hükümlerin gelmesindeki hükmet, 
işite af, veyahut cezanın tahfifine meselâ: Müebbet 
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kürek cezaisi halline ıkalib edilmesine 'imkân olup ol
madığımın tahlkiık edilmesi, tecelli eötnril'meısi lâzümd;r. 
Binaenaleyh Adliye Encümeninin bn cktaıi nazarı iti-
faara alması ve tahsilâhında bu esası ehommiy&tfe 
gözömünde tutması icap ettiği kanaatindeyim. İdamı 
onun 'içlin Meclise gelir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMİNA YUSUF KE
MAL BEY (Sinop) — Efendim, Adliye Encümeni 
Feridun Fifkrıi Beyin arzu ettikleri tetkikatı, kemali 
ddkUcaıtHe daima yapmalktadır. Yalnız Ikemıd! 11 erinin de 
ısıöylefdilkleri veçhile Malikemei Tenıyizdon geçmiş ve 
ıkesbi katiyet etmiş bir ilâmın Meclisi Âliye gdraesi 
Meclisli Âlinin hukuku hükünıraniyi i'slimal ctm cci 
içindir ve doğrudur. 

Huıkulku hükümraninin istimali demeik, Meclisi 
Âli affa veya cezanın tahfifine bir sebep görecek olur
sa o hakkını İstimal etmek demektir. Ötür tarafı, 
tasdik demelkıijr. Adliye Encümeni, ö&ed "fiberi mazba
tasını yazarlken bir meslek ittihaz eti ve bu tasdikli 
âlinize iktiran etti. Eğer evraikı tetiklik edildiğimde 
idaımuna hükmedilmiş olanların e ezalarım m tahviîllne 
bir sebep görürse doğrudan doğruya Meclisi Âliye 
arz eder. Buna hiç bir sebep görmediği halde artık 
şu sebeplere göre bu adamın behemehal idamını tas-
'diık edin demek lüzumunu da görmedi. Bu, omdan do
layıdır. ©emdeniz sırf esas halkikında söylüyorum. Bu 
hadise -halkikında maruzatta bulunmaik lâzım gelirse 
ayrıca İzah edeceğim. Hadiselerdeki fecayii Meclisi 
Âlide uzun uızadııya izah etmek bilmem muvafık mı
dır? Ha, arkadaşlardan biri ıkalkıpta bunun affı ci
hetine gideîlim, bunun cezasının tahfifi cihetine gide
lim diyecek olursa o zaman Adliye Encümeni müta
lâa/tını tamamıiyle izah edecektir. Bu hususda bir tak
rir var, 'müsaade ederseniz bunun hakkında da maru
zatta bulunayüm. Bu hadise mıaiaiıteessüf gayet feci 
cereyan etmiştir. Taıtlilk ettiği 'bir Ik'aidmı güya o ka
dınla münasebeti gayri meşruada bulunmuş bir er-
kelkle birleşerek bir eve gatıiriyorlar. Taıtlilk ettik
ten somıra. O evde kadını boğuyorlar. Kadını boğduk
tan somra yanındâkıi çocuğa ıkendi çocuğuna bakıyor, 
buna ne lüzum var? Bunun ortada kalmasına lüzum 
yolktur diyorlar ve onu da boğuyorlar. 

Adliye Encümeni, hakikaten evladı vatandan 
bininin idam edilmesine taraftar değildir. Bunu mü-
teessiren Heyeti Celilenize arz ediyor. Fakat bu te
essürlerini sizlere de arz ederek, sizi de müteessir et
mekte mama görmüyor ve onun için böyle muhtasar 
yazıyor. Yok eğer, Heyeti Celale Adliye Encümenine 
böyle bir meslek itihaz etirirse biz de mazlbatalarımızı 
gayet mufassal yazarız (reye sesleri). 

REİS — Efendim, ruznamanıin 4 nçü maddesıin-
defci mazbatayı yani şikndi okuman mazbatayı kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el »kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

5. — Rizeli amele Molla Salihoğlu Abdülmecit bin 
Ahmet ve Bahar oğlu Rıza bin Mehmet haklarında 
verilen hükmü idamın tasdiki hakkında (BI479) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Gkunacalktır: 

Adiliye Encümeni Mazbatası 
B;ğalı karyesinden Mehmet ağanın hanesine bid-

duhul merkum Mehmet ağa İle zevcesi Hatice'yi darp 
ve tehdit-ve işkence etmek suretiyle paralarını ahzü 
gasp öttükten sonra işbu sıirkiat oürmünün meydana 
çılkmiaması için el ve ayaklarımı bağlamak ve mez-
bure Hatice ihnalken Ikatledilmek suretiyle her ikisini 
de ıkuyuya lika maddelerinden miaznunu aleyh "m 
amele Molla Salihoğhı şöhretli Ahmetoğlu Abdülme-
oiıt ve Baharoğullarından Mehmetoğlü Rıza halkların
da Gelibolu rnııüreûtep Cinayet mahıkemesıinden verilen 
lidam hükmü Temyiz mahkemesince tasdik edilerek 
katiyet 'kespetmekle Teşkilâtı Esasiiıye Kanununun 
yirmi altıncı maddesi mucibince muıamelei kanuniye 
ifası Adliye Vdkâletimin tezkeresine atjfen Başvekâ
letin 9 Ağustos 1341 tarih ve 6/3783 numaralı tez
keresinde işar ve merbutu evraikı hükmiye ve saire 
encümenimize havale buyurulmuş olmaikla mütalâa 
ve tezekkür edildi. Abdülmecit ve Rıza haklarımda 
verilen idam hülkmü temyıizen dasdilk «jdilerek Ikesbi 
katiyet etmiş olduğundan Teşkilâtı Esasiiıye Kanunu
nun yirmi altıncı maddesine tevfikan infazı Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi namına Mazbato Muharriri 
Konya 

hini imzada bulunamamıştır. 
Kâtip 

Sanman 
Kemal 
Aza 

Karesi 
Osman Nivazi 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Afca 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

6. — Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lağvedil-
lerek kaza haline ifrağen idaresi hakkında (1/484) 
numaralı kanun lâyihası ile bu babta Trabzon Me-

87 — 



I : 22 10 . 12 

busu Ahmet Muhtar Beyin (2/312) numaralı teklifi 
kanunisi ve Başvekâlete tevdiine dair Dahiliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır : 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lağvedilerek 

ikaza halinle ifrağına dair Başvekâletten vürut eden 
(1/484) numaralı 'kanun lâyihasiyle yine bu mesele 
hakkındaki 2/312 numaralı Trabzon Mebusu Ah
met Muhtar beyin teklifi kanunisi mütalaa ve tezek- " 
'kür edildi. 

Bilumum idarî teşkilâtta hükümetçe tadilât ic-
rasiyle Büyük Millet Meclisine arzı derdest bulundu
ğundan işbu lâyiha ve teklif rnıühedasında o meyan-
da tetkik edilmek üzere Başvdkâlete iade ve tevdii 
encümenimizce muvafık görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arz .olunur. 9 . 12 . 1341 

'Dahiliye Encümeni Mazbata 
Reisi Muharriri 

Ebübetoir Hazım ıkmir 
Ahmet Münir 

Kâtip Aza 
Kâmil Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Süleyman Sırrı 

REİS — Mazbatayı reye arz edyiorum efendim. 
Kabul edenler el kaktasın. Kabul etmeyenler el (kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

7. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Bey ve rü-
fekasının; tdarei Umumiye Vilâyat Kanunu muvak
katinin 116 ncı maddesi makamına kaim 21 Şubat 
1337 tarihli kanunun birinci maddesinin tadili hak-

REİS — Efendim, 'ruznamemizde'ki müzakere 
edilecek mevada geçiyoruz. Mesaî Kanununun mü
zakeresine devam edeceğiz. 

/ . — Mesai Kanunu lâyihası (1/413) ve Ticaret 
ve Sıhhiye Encümenleri mazbataları : 

REİS — Buyurun Celal Nuri Bey, Nızamnaei 
Dahilî hakkında söz istemiştiniz. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, 
nizamnamıei Dahilî teklifi kanunisi diye bir şey geç
miştir. Fakat yanlıştır. Teklifi kanunî değildir ve bir 
sehvi müretteptir. Nizamname ve onun ıtetimmesi 
olan tahkikat encümenlerine şülhuıdun celbi hakkın
da, kanun mahiyetinde bir teklif verdik. Bunlar tab 
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kında (2/388) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz : 
Tezkereler 

/ . — 1341 senesinin Haziran, Temmuz ve Ağus
tos aylarına ait raporun gönderildiğine dair Divanı 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi (3/510) 

REİS — Divanı Muhasebat Encümenine havaicl 
edilmiştir. 

2. — Kambiyo, esham ve tahvilât üzerine mu
amele ifasiyle ecnebi meskukât kambiyosunun teref-
fuuna sebebiyet vermekte olan borsada gayrı mu
kayyet efrat ve müesesatın memleketin menafii âl iye i 
maliye ve iktisadiyesini muhil hareketlerine nihayet 
verilmesine dair olan kanun lâyihasının iadesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Milıet Meclisi Riyasetine 

Kambiyo, esham ve tahvilât muamelatındaki 
spekülâsyona nihayet verilmek, ve ihtiyacı hazırı tat
min edecek kavaldı mazbutayı cami olmak lüzıere ye
niden bir ılâyihai kanuniiyenin Meclisi Âliye arzı 
derdest bulunmasına mebni 13 Nisan 1341 tarih ve 
6/1946 numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan ka
nun lâyihasının iadesine müsaade buyuırulmasııru rica 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Alelusul Başvekâlete iade olunacaktır, 
efendim. 

Takrirler 
/ . — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Kefalet Ka

nununun tadili hakkında takriri 
REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

edilmektedir. Cumartesi günü heyeti celilieriize tevdi 
edilecektir. Bu pek mühim ve vazaifimiziı teshil ede
cek bir kanun olduğu için müzakeresine bir gün ta
yin ©dilmesini encümen mazbatasında rica etmiştir. 
Çarşamba günlerini buna hasr edersek bu sene zar
fında seri ve salim işler görüleceği şüphesizdir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Nasıl olur 
efendim? Bu söylediğiniz şeyi bilmiyoruz. Daha tabı 
ve tevzi edilmemiştir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Tabı ve tevzi 
edildiklten sonra demiştim efendim. 

REİS — O halde efendim; o zaman teklif eder
siniz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Hacet varını 
efendim? Bugün de takarrür edebilir. 

REİS — Efendim, Çarşamba günlerinin Nızam-
namei Dahilî müzakeresine tahsisini Celal Nuri Bey 
encümen namına teklif ediyorlar. Reye arz ediyo
rum. Kalbul edenler lütfen ©1 kaldıırsıın. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın. Çarşamba günlerinin Nı-
zamnamei-Dahilî müzakeresine tahsisi 'kabul edilmiş
tir efendim. Şimdi Mesaî Kanununun Sıhhııye Encü
meninden gelen maddelerinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Madde 19. — 14 ile 18 yaş arasındaki çocuklar 
ile âlelumum kadınlar bünyevî ve ahlakî sıhatlerini 
ihlâl ve neşvünemalarını tevkif ©den işlerde çalıştı
rılamazlar. Bu yaşlardaki çocuklar ile kadınların ça-
.lıştiirıiamıyacalkları işler Sıhhiye ve Ticaret vekâlet-
lerince bir nizamname ile tayin ve tespit edilir ve 
bu nizamname mucibince muamele zaruridir. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, bu 
madde Meclisi Âlice evvelce kabul edilmiştik (Kürsi-
ye işitmiyoruz sesleri) 

Efendim. İş Kanununun 19 ncu maddesi bir ar
kadaşın teklif i üzerine fıkra, fıkra reye konarak ka
bul edilmişti. Şimdi görüyorum iki; Sıhhiye Encü
meni Meclisi Âlice kabul edilen bu maddeyi tay et
mek teklifimde bulunuyor. Binaenaleyh bu reye kona
maz zannederim. Makamı riyaset de ihtar etmiştir. 

REİS — Efendim, bir dakika usul hakkımda iza
hat verdiler. Sıhhiye Encümeni bir kaç maddeyi bir
leştirerek bir madde yapmıştır. Yalnız bu 19 ncu 
madde fıkra fıkra reye vazedilmiş ve sekiz fıkrası da 
kabul edilmişti. Fakat madde tamamıiyle kabul edil
memişti. Onu nazarı dikkate arz ediyorlar. Bu hu
susta Sıhhiye Encümeninin bir mütalaası varsa lütfet
sinler. 

SIHHİYE ENCÜMENİ NAMINA DOKTOR 
HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — Efendim, 19 
ve 20 nci maddelerde, meslekler ve sanatlar gayet 
müphem ve umumî bir surette yazılmıştır. Meselâ; 
debbağlık deyince, debbağlıkta bazı işler vardır ki 
o işleri kadınlar da, ufak çocuklar da yapabilir. 
Bunları ayırmak için ve diğer meslekilerin hepsi böy
le olduğu için mütehassıslara müracaat ettik. Bize 
lâzım gelen izahatı veremediler ve ıbunu ariz amik 
tetkik etmek de vakte muhtaç olduğu için, Sıhhiye 
ve Ticaret Vekâletlerinin ide 'reylerini aldık. Bu sa
natlarda hangi sindekiler çalışabilecek? Bu, bilâbara 
nizamname ile tespit olunsun. Biz bunu rica ediyo
ruz. Çünkü öyle olursa müphem ve izah ve istizahı 

mucip olacaktur. O fabrikalarda küçük yaşta kadın 
ve çocuk kullanılabilir. Onun için niiamname ile ta
yini münasip gördük. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
nizamname tanzimine hükümetin Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince salâhiyeti yokıtuıf. Binaenaleyh 
şimdi bu maddeyi kabul etmek Teşkilâtı Esasiyeye 
muhaliftir ve bu Teşkilâtı Esasiye $Canununu tadil 
etmek demektir. Bu hususu encümen* nazarı dikkate 
almıyor mu? j 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PA$A — Efendim. 
Bu ana kadar bu usul yapılmıştır ve Şûrayı Devlet 
teşekkül etmek üzeredir. {Talimatnarhe sesleri). Evet 
efendim.. Encümen muvafıktır, taliıniatname de ola
bilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEV (Trabzon) — 
Şûrayı Devlet, hangi saaıtta çalışılır, hangi saâtta ça
lışılmaz, bunu ne bilsin? 

REİS — Başka söz isteyen yok efendim. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) -,- Reis Bey mü

saade buyurun.. İki gün evvel kabul edilmiş bir mad
de iki gün sonra başka türlü gelirse, doğru değildir. 
Her hangi bir kanunun kabul edilen ıjnaddelarini ikin
ci defa olarak reye koymak muvafıüf değildir. 

REİS — Efendim.. Ortaya usul meselesi konu
yor. Onun için Meclisi Âlinin 'reyini almak zarureti
ni görüyorum. Ticaret Encümeninim evvelce irsal et
tiği şekilde fıkralar üzerine müıretıtep olan bu madde 
ayrı ayrı, fıkra fıkra Meclisi Âlice kalbul edilmiştir. 
Şimdi iki arkadaşımıız bu fıkralar kabul edldiği hal
de tayyedilmek üç maddenin tevhidihi muvafıkı usul 
bulmuyorlar. Heyeti Celile evvelki kabul olunan fık
ralardan sarfı nazar edilerek bu mac delerin müzake
resine geçmeği kabul buyuruıyorlarsîı. bunu reye arz 
edeceğim. Ona göre müzakereye devam edeceğiz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — usul hak
kında arz edeceğim. Efendim, 19 ou narasını alan bu 
yirminci maddenin sekiz fıkrasının daha evvel ka-
hul edildiği anlaşılıyor. 

DOKTOR HAKKİ SİNASİ P^ŞA. (İstanbul) 
— Henüz madde kabul olunmadı. jYaİnız sekiz fık
rası kabul edildi, 

HAKKI TARIK BEY (Giresun. 
Demek ki Heyeti Âliye daha evvel 
mistir. Bu maddenin dokuz fıkrası Mır kere reye ara 
olunmuş, o fcanunliyet iktisap etmiştir. Olsa olsa ş/im
di encümenin 19 ncu madde olarak getirdiği bu mad
de onuncu fıkradan aşağısının yerinê  kaim olmuş ola 
bilir, 

Devamla — 
karar ittihaz et-
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DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (istanbul) — 
O zaman encümenin noktai nazarı kaybolur.. 

HAKKI TARIK BEY (Giırıasun) — Madem ki 
bir kere reye konmuş ve kabul edilerek kanun ol
muştur. Tefsirine imkân yoktur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendiler, usul- meselesiyle aısııl meselesi biraz bir-
bMne mütıtezat şekilde tecelli etti. Sıhhiye Encü
meninde tetkik edilirken bendeniz de bulunuyor
dum. Hakikaten varit bir ıtakım itirazlar oırtaya atıl
dı ve o itirazlardan anlaşıldı! ki; bir bir kaydettiği
miz bir çok maddelerden .ibaret olan fıkralar tama
men tetkik edilip kanaatbabş bir netice tespit edile
memiştir. Çünkü ne Ticaret Vekâletinin elinde, ne 
de Ticaret Encümenince meseleyi tavzihi için icap 
edecek diğer fıkra veya fıfcrai mütemmimlerin ilâvesi 
hususu da tezekkür olunduğu zaman malumatlı kâfi
yenin fikdaınımdan ve bu mesailin bizde kâfi derece
de tecrübe ollunimadığıından naşi bir kararı katiye ik
tiran etmedi. 

Binaenaleyh dendi ki; daha elastiki olmak için 
meseleyi Ticaret Vekâletinin' eline bırakalım veya
hut onun yapacağı talimatnameye terkedelim. Çünkü 
bilâhara kanuna da ithali edilebilir. Bu halde şimdi 
arkadaşlarımızın hatırlattığı1 usul meselesi çıktı. Do
kuz fıtkrası kabul edilmiş bulunan bir maddenin he
yeti omumuısiye hakkında diğer bir karar vermek 
Meclisçe fcabiknidir, değilmidir? Burada kıyas tari
kiyle hareket ettik. Dedilkki; bir kanunun mütead
dit maddeleri kabul edildikten sonra heyeti umumi-
yesıi kabul edilmeden kanuniyet kesp eıimiyorsa bu
rada da 19 ncu maddenin fıikratı müteaddidesi ka
bul edilmekle beraber heyeti umumiyesi henüz reye 
konulmadığı için bu madde geçmiş değildir. Binaena-
aleyh usul hakkımda bir tereddüt noktası hiç olmaz
sa mevcuttur. Huikukışinaslarila biraız görüştük. Fakat 
kati karara iktiran etmedik. Heyeti Âliyeniz burada 
asıl ve usul meselesini mukayese ederek birini ter
cihen kabul edebilir. Eğer usulü tercih ederse diğer 
ımevad bizim Ticaret Encümeninin kabulü suretinde 
tekrar tetkik edilir, yok p&uil ırroesıelesi ihmal edile
rek asla ehemmiyet verilirse bizce de kanaat gelmiş
tir ki; böyle elastikiyeti Ticaret Encümenine bırak
mak hiç olmazsa muvakkat bir zaman için belki mak
sada daha muaflıktır. Binaenaleyh ondokuzuncu mad
de yerine kaim olan mezkûr madde yani Sıhhiye En
cümeniinin maddesi kabul edilir, mesele baiıloİunur. 

REİS — Encümen namımamı söylediniz? 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

E vat encümen namıma söyledim, 

R'BİS — O halde sual soracaklardır, cevap ve
riniz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
şimdiye kadar kabul edilen fıkralar şunlardır. «On-
dört yaşını ikmal etmeyen kızlar.. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Yani dokuzuncu fıkraya kadar olan kısım. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet doku
zuncu fıkraya kadar olan ve kabul edilen fıkralar 
Sıhhiye Encümeninden gelen maddenin mazmununda 
dahilmidir, değilmidir? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Dahildir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) Devamla — 
O halde bunun musarralh olarak aynıca ipkasında ne 
mahzur görülüyor? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Me
selâ; debbağlık denildiği zaman bu tahlil edilerek 
bunda daha bazı teferruat çıkmak ihtimali vardır 
denildi. O halde yapılacak nizamnamede heyeti 
umamiyesinde debagat bir mesele teşkil etmekle 
beraber debagat içiue dahil aksam hakkında belki 
sin meselesi tadil edilebilir. - Arzedebiliyormuyum? -
Mesele bu cihetle umumî bir tarza konmuştur. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Bu mah
zura kabul ettiğimiz takdirde, Sıhhiye Encümenin
den gelen maddeye bir fıkra ilâvesi ile telâfi etmek 
mümküdür. Bunları bozmağa mahal yoktur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Ne gibi bir fıkra? 

HAKKI TARİK BEY (devamla) — Kabul edi
len şu fıkralarda hükümet nizamnamesiyle tadilât 
icra edebilir, denebilir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Fakat böyle mikdarî bir tarz kabul edildikten son
ra ortada böyle yama tarzında bir fıkra kabuleder-
sek kanununun insicamı münselip olur. Bendenim 
bu hususda şu veya bu suretle kati bir ifadede bu
lunuyorum. Ticaret Encümeni evvelce bir madde 
getirdikten sonra neden şimdi Sıhhiye Encümeninin 
fikrine iştirak etmiştir, onu arz etmek istiyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bir şey sual edeceğim; 
heyeti umumiyesi kabul edilmezden mukaddem ikinci 
müzakerede tadilen belki kabul edilebilir. Fakat terci
hen müzakeresi hakkında karar verildikten ve sekiz 
fıkrası da kabul edildikten sonra o fıkralar tekrar 
tadilen ve tashihen kabul edilebilirini ve Nizamna* 
mei dahiliye muaygir midir, muvafık mıdır? 

— 90 — 
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AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bendeniz bu hususu izah edecek değilim. Bende
nizin izahım; şu sebeplerden dolayı Ticaret En • 
cümeni eski sistemini terk ederek böyle bir tarza 
iştirak etmiştir. Budur, bunu arz ediyorum. Me
selenin Nizamnamesi dahiliye taalluk eden aksamı 
makamı riyasetin ve sizlerin vereceğiniz reylerle 
takarrür eder. Nizamnamei esası hususunu izah 
edecek değilim. 

FERUDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim, 
şimdi teklif ettiğiniz maddede evvelce kabul edilen 
fıkralar dahilmidir? 

AKŞORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, şimdi Hakkı Tarık Beye de izah ettiğim 
veçhile esas itibariyle dahil olacaktır. Fakat Tica
ret Vekâleti yapacağı talimatname ile bazı teferrua
tında belki tadilât yapacaktır. 

-.. ZEKİ BEY (Gümıüşane) — Efendim, evvel
ce bu kanunun müzakeresinde 19 ncu maddeye mü-
teferri fıkraları kabul ettik. Halbuki bugün Tica
ret Encümeninin teklifi olan 19, 20, 21 nci mad
deleri heyeti umumiyesiyle kabul ettiğiniz takdirde 
bunların ciheti tatbikiyesinde fevaidini göremiye-
ceğiz. Bugün Sıhhiye Encümeninin teklif etmiş 
olduğu şerait daha muafık, daha mutabıktır. 19, 20 
nci maddenin ihtiva etmiş olduğu şerait dahilinde 
lâztmgelen tadilâtı ifa etmek üzere dairei aidesinin 
talimatname kabilinden bir şey yapması kabul edi
lecek olursa daha iyi bir netice elde edilmiş olur ve 
memleketin ihtiyacatına göre tanzim ve tatbik edilirse 
bizim için ve halk için daha ziyade istifadeyi mu
cip olur. Zira, eski fıkraların bir kısmı kabul edil
miş; bugün de onu kabul edelim diye ısrar edersek 
meselâ şurada debbağlık diyoruz ve bu sanatta on 
dört yaşından aşağı çocukları menediyoruz. Heyeti 
Celileniz bilirsiniz ki bu debbağcılıkta yün kopar
mak vardır, derileri istif etmek vardır. Bunları her 
yerde on yaşında on iki yaşında çocuklar yaparlar, 
o işin asıl ağır aksamımda büyükler yapar. Yine 
meselâ yazmacılık demişizdir. Bunun en kolayını 
on sekiz yaşındaki kız çocuklarına yaptırmıyoruz. 
Bunlara nakış vurmak vazifesini vermiyoruz. Ona 
mukabil yıkama, kurutma ve sermeyi veriyoruz. 
Halbuki bunlar daha zordur. Yıkama ve sermeyi ve
riyoruz, oturduğu yerde nakış kurmayı men ediyoruz. 

Bumun 'için Heyeti Celilıeniizce 19 ve 20 nci mıad-
detenî ıbkflieştirerek !19 ncu rmaldde >oîarak Şifahiye En
cümeninim teklif ettiği maddenin kabulü 'daha mu
vafık oüduğu fikrindeyim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozlok) — Efenıdüm, 
bu maddenin dokuzuncu fıkrasına kiafdar müzakere 
ve kaibul edildikten sonra Sıhhiye Ehpümeni mıald-
ctoyti talep eM.. Makamı riyasetten Ikiaibul edilen 
fıkralara tesir etmemde sortiyle encümene vıeriytoruz 
dıiye de tasrih edilldi. Bu zalbıüıardıa | mümderüiçftfir. 
Binaenaleyh Sıhhiye Encümeni saiâhiiiyMiinıi tecaıvüz 
ederek kaibul elditaiş olan fıkraları ktaj Itefflflik etmek 
suretiyle bir malddie yapmıştır, Şiırmdi Ibiz Ibunu ifcdk-
rar encümene verelim. Kaibul edilen f̂ kraliarı hariç 
'bırakmak üzere diğer fıkralar halkkınıdOf Ibir raaldklle 
yapsın ve 'bize getirsin. 

REİS — Bfenldim... Başka söz istejyen yoktur. 
TakriMer vardır; okunacaktır.. 

Riyaseti Celifeye 
Onıdiokuzunou mıaddedin siekiz fıkracı, fıkra fıkına 

reye konularak Meclisi. Elice kaibul ddalidıiş ive Sıhhiye 
Encümenime haJvalıe eidiiırkem kabul ödUton mıakİldJele-
re dokunuliamıyacağı makamı riyasetçe de tasrih 
edilmişti. Binaıenalieyh kamuıniyet keslbedıen mıaldldıe-
nim neJddıini mutazamlrnım hu maddenin jaıeye vazeldÜl-
îmeımeıainıi teklif ederim. 

• Kpmya 
Naim I Hazini 

Riyasdti CeıHeye 
Nizamname kelimesinin tallimaltnarne şeklimde 

ıtadiffimi teklif eylerim. 
Gümpşıante 

» NAİM HAZIM BEY (Konya) — İ Sıhhiye En
cümenime (havai edildiği vakit iböyle 'biıj tasrih oldu
ğunu makamı riyaset hatırlıyor mu ef amldıjtm? 

REİS •— Evet efendim, Ibiliıyorumv 'Bir takrir 
var, usul hakkundadır. Onu meyiniize arz edeceğlim. 
(Amlaişılimaidı sesleri).* 

Efenldim, Mecılisi Âli yeni Ibir vaızpyet karşısım-
dıadı-r. Evvelice kaibul edilen sekiz fıkıja vaırdır, biır 
de Sıhhiye Eniümemümiim ihzar eltıtiği şeklijl vardır. Ya 
'birimi tercih edecek, Ticaret Encümeninim fıkrala
rının müzakeresine devam edeceğiz veyahut Sihhi-
ye Encümeninim ihzar ettiği (maddeyi niüzafcere Ede
ceğiz. Bu meseleye hakim de fcalbiî MecM Âli olla-
oalkitır. Naim Hazım Beyin takririmi rey© arz eldiersiem 
zanndderSm mesele hallolacaktır. Naim (Hazamı Beyin 
teklifi kaibul edilecek olursa Sıhhîye [Encümeninin 
teklifi re-ddeldiıllecek, Ticaırelt Encümedirtin fıkraları 
idokuzuncudan itibaren müzakereye başltanıaıeaktır. 
Okunan ve izah olumam Naıimı Hazım (Beyan takririni 
raye ar ^ediyorum, Kabul ddamler dferçîmıi kaHdüflsım, 
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kabul ^etmeyenler elerimi kaldırsın. Efendim, 'imbatı 
vardır. Bir ıdaiha arz edeceğimi. 

FBRÜDUN FİKRİ BEY (Derslim) — Talbiî 
üiş'tilbah lolacaktur efendim., Çünkü Meclisi Âlii Nıi-
zammaırıei dahilî meselesi hakkında tenevvür etaıe-
miştir, Tenvir edilmfâzse yanlış (bir karar verlileeek-
*M% Çünkü kalbul edilmiş fıkralar vatıdır. Şimdi 
fıkralar 'reddedilmeden ibaşka ibir madde neye kona
maz. 'Riyaset evvelâ fıkraları neye koyacaktır, red-
'. dedilirse ondan sonna malddeii fcanumiye şeklinde Sılh-
Ihıiye Encümıeninin (teklifli reye konulabilir: Nizalm-
namıeıi dahilî mucibince 'bu işim içimden. ancak 'bu su
retle çıkılalbilir, Bumdan gayrı surette b'aır hareket 
Nizamınamei dahiliye muhalif olur. Çüntkü fıkra
lar ayrı ayrı reye konmuştur, (maddenin hayati 
umuimiiyesliıni Heyetli Celile reddedebilir, fondan son
ra Sıhhiye Encümenimin teklifi reye konur, Bunun 
içimden böyle çıkabiliriz. 

HASAN BEY (Trabzon) — Bendeniz 'bu eşkâlde 
usul meselesinin ne olacağımın halledilmesi taraftarı
yım, aynı şey bu maddede olduğu gibi diğer bir 
maddede de varit olabilir. Buiyuruluyor ki 'bir ka
nunun ibir maddesinin »bazı fıkraları kalbul edildikten 
sonra mülteıbaki fıkraları ait olduğu encümenlere ha
vale okunduğu zaman encümen kalbul edilen f ıkralana 
hiç ilişmeyip mültdbaki fıkralar üzerine mütalâa der-
mayan ötmeleri lâzım gelir. Berideniz zammediyorum 
ki - Mzamnamei (dahilî mioktai nazarından iarz edi
yorum - Bir maddeıi kanuniyenlin itamıamı Heyeti. 
Celilece karana iktiran etmddikçe onun fıkraları 
hakkımda 'izharı mey edilmiş olsa Ibiile encümence her 
hıanigü İbir tadil (iemasıma niizamnıamemii'z müsıaiMr. 
Misal Olanak iarz eldeyim: Kavaninıin ekseriyeti azâ
mi esi malûmu (ihsanınız iki kıraat ile çıkar., Bir ka
nunun ibülfcün mıalddeleni bir kene okun/arak - yarım 
'yarım değ! - tam'amı ile reye konulduğu hailde İkin
ci kıraatimde Ibirlinci kıraatimde aynen kabul edilmiş 
olan ibir maddeye (tadilât teklifi caiz değil mlildftr? 
Demek ki Nizamnamemizin kavamlin lâyihaları (hlak-
kınldıa derpiş Dtüği bir şekil varidin. 

NAİM HAZIM BEY (Koraya) — Tadil değil
dir, rta^dur. 

HASAN BEY (Tralbzom) Devamla — Esasen 
varidır efendim^ Ta'dil de caizidir, yapmışızdır.. Blioj 
ıtan'e mıisıal vaıridır, Zabıtlara münacaaltınıızı nica ede
nim, Malddeniin (tamamı kalbul edildiği halde ikindi 
kıraatimde o maddeyi (büsbütün 'tayyetmek, büsbütün 
haşfca sekile koymak veyahut bazı fıkralarını tay ve
ya 'tadil eitmek şekilleri caiz olumca henüz heyeti umu-

miyesıi kabul edilmeyen bir malddeniin Ibazı fıkraları 
hakkında tadilâlt denmeyanı neiden caiz Oltoasın.; Ben
idenliz bunu usul nok'tai nazarından zarurî bir şey 
addetmiyorum* tfci defa kınaata italbi lolan kanun-
Har hakkındaki bu usul ile istidlal ediyorum ki rnüs-
ıtaceliyelt kariariyle ibir defa çıkması lâzımıgelen kanun 
lâyihalarının bir mıaddesinlim. bazı fıkaraitı kalbul edıil-
nıiış Olsıa dahi madem 'ki malddenin hepsi kalbul- edil
miş değildir, tadilât imkânı vardur. Nizamnamede 
buna muhalif bir sarahat .yoktur. Saniyen bu mad-
Idenlin bilhassa vaziyeti, Nıizarnnameran bu emsalli
ni müspült şekillide 'tahlille müsıaıiltltir. Tadil teklifi caiz 
olmayıp kalbul edilen 'fıkraların aynen kanun muahi-
yetinlde maddede ipkası lâzım gelirse yarısı ve ıbelki 
onda bir'i 'tadat Edilen, onda dokuzu itaidat edilme
yen sanayide Ibaişka bir usule tabi Ituıtu'toıuiş olur. 
Halbuki mevcut sanayİdem hir kısmımı maddei ka-
nuınliyeye koymak diğerini şu veya 'bu vekâletin dai
rdi salâhiyetine tevdii etmek, buna imlkân yoktur. 
Bazı nevi Sanayi 'Kanununun metnine konuyor. Di-
ğenleninıin tayin ve 'tespitini alâkadar vekâletlere tev
di ediyor^ Vekâletler, yapacakları ıtaffimaltname ve 
nizamname ile bunları tayim edecektir, Esbabı tef
rik nekJir? Mahza ibir kanunun esnayı müzakere
si nlde her nasılsa Ibazı fıkralar müzakere edildikten 
sonra mütebakisi encümene ıgitımiş, ewıe!lki kalbul eldi-
Oien !fıknaliandıa, usul ncJktai nazarından tadilâta im
kân 'görülemediği içim kamun böyle çapraşık çık
mıştır Idemek idoğru olamaz, Berideniz diyorum ki; 
bütün memleketlte olduğu ıgibi ya ıtamamliyle kalbul! 
edölim - velevki umumî şerait /daihMındie olsun ço
cuklarım muayyen 'bir siniden aşağı çalışmaları miem-
mu olan sanayi mevaldını, fıkaratı kanuniye ile ta
dat esasını kalbul edelim - ibir çok memleketlerin 
Mesaî 'Kanumuın'da bu usul kalbul edilmiştir veyahut 
Ibüslbütün her sanat için o sıanıaltın nevine ve cinsiine 
göre kaldırılanınız ve çocukliarımuza memnu olacağı
na göne heyeti umumiyesi İçin -bir usul itultalım. Ya
nışı şöyle, yarısı ıböyle, yani kısmı azamini 'böyle bir 
kısmı cüzisini böyle 'yapmak doğru değildir. Bu 
şekilde kanun fena İbir şekle ıginmliş 'dem'elktiır. Ben
deniz esas ve hu'tutu umumiıyesi iırübar'iylie iarz edi
yorum; biıdaydten fıkanaltı kanuniye dile tadat taraf-
ftaruyım. Meselâ en muzırruıssıhha ibir sanatı ele 
allalkm. Envai mesıai vardır ki kadımın ıda çocuğu
num da her kesin çalışması lâzım İbir sanalttır. Deb-
bağlık 'muzırru'sisıhha ibir sanalt lirniş; kaldın, çocuk 
çalışmasın diyoruz, Ddbbağlık sianaltınım muzırrus-
ısılhiha olmayan aiksamı yök muldur? Beride çalışan 
ibir kâtip, postacı vesaire yani 'bunlar her sanıaltta 
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müşterek olan hidemattandıır.! Tıalbiri umumiisüyle 
velev o sanata Ibazı kısmında muzır olan kısım dahi 
Ibulunsa müşterek olan bidemalt içtim 'burada bir şey 
var mıdır? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bu 
tıadad'ta o dahil değildir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Memnu olan ve memnu olmayan sanayi aksamında 
çocuklar ve kadınlar da çalıştırılabilir. Diğer memle
ketlerin kanunlarında olduğu gibi ben, fikrimce tadat 
taraftarıyım. Fakat madem ki, Sıhhiye ve Ticaret En
cümeni buna taraftar olmamış ve buna dair kâfi de
recede mıalümat lalamadığından dolayı işi vekâlete 
terketmek istemişse o halde maddenin Heyeti Ulmu-
miyesini hu şekilde çıkarmak ioabediyor. Usul noktai1 

nazarından arz ettiğim hu izahat, 'bu madde hakkın
da imkân bırakır ve Nizamnamei dahilimizi de ihlâl 
etmez kanaatindeyim. 

ALİ RİZA BEY (Mardin)'— Efendim, bendeniz 
•bilâkis 19 ncu, 2C| nci, 21 nci maddelerin evvelce ol
duğu veçhile tasrif ve tadat edilmeyip vekâletin ya
pacağı talimatnameye terkini izah edeceğim : Malû
mu âlümıizdir ki, bir çok sanatler tetkik edilerek bu
raya yazılmıştır. (Revolüsyon) teceddüt dolayısıyla 
ilerde vücut bulacak bir sanat, bittabi şimdiden tayin 
edilemeyeceğinden dolayı bunun yeri olmayacaktır, 
demektir. Hatta, 22 nci maddede arz edeceğim gibi 
burada mevcut olupta muzırrıssıhha olan birtakım 
sanalların tebdilini vekâletine bırakıyor, maddelerin 
tadilinin vekâlete bırakılması doğru değildir. Bina
enaleyh vekâlet doğrudan doğruya bir talimatname 
yapmalıdır, bu talimatnamede her sene ihtiyaca göre 
tebdil ve tağyir edilmelidir. Bunu arz ve teklif ediyo
rum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
müteaddit fıkrası kabul olunmuş, şimdi o fıkraların 
kabulü meselesini halletmek lâzımdır. Nizamnamenin 
yetmiş ikinci maddesi; mevkii müzakerede bulunan 
bir madde : Mesaili müteaddideden mürekkep ise me
sailim bir birinden tefriki ile ayrı ayrı araya vazı tek
lif olunduğu takdirde ifayı muktezası zaruridir diyor. 
Mevzuumuzu tenvir edecek Nizamname! dahilide ye
gâne madde budur. Şimdi mevzuu müzakerede bulu
nan maddenin şekli kanunide mürekkep olduğu me
saili birer birer reye konmuş, bu mesail kabul edilmiş
tir. Şimdi mesaili tazammun eden maddenin heyeti 
umumiyesi reye konulur, reddolunduğu takdirde or
tada Heyeti Celilece yeni 'bir metin bulunmaz. Böy
lece Heyeti delile vaziyette yani bir ciheti, bir noktai 

nazarı kabulde Nizamnamei dahilî mucibince serbest 
kalır. Seribest kalınca ancak o zamandır ki Sıhhiye 
Encümeninin teklifi reye konur. MüteaÜdit fıkraları 
reye konulan 'bir teklifi keenlemyekûn I addederek o 
hadise yokmuş gibi yaparak, Meclisin kabulünü hiçe 
indirerek hir vaziyet almak Meclisin kabulünü albese 
icra etmek olur ki 'bu hiç oaiz değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — İBuna ne der
ler biliyor musun... Faizini meçhul yapmak için de
vir usulü derler. Yani hilei seriye, isterseniz öyle ya
palım. 

FERİDN FİKRİ BEY (Dersim) Dekmla — Bi
naenaleyh Nizamnamei dahilî ahkâmına riayet etmek
ten başka çare yoktur. 'Bazı kere Nizamnamei dahi
liyi takip etmek ivicaçlı bir yolu intaç 0der, fakat o 
ivicaçlı yol Nizamnaımei dahiliden ta/baüjtten her hal
de evlâdır. Çünkü Nizammıamıei dahilifıin üssülesas 
olması lâzımdır ve Nizamnamei dahilî jüssülesas ol
madığı takdirde Meclisi Âli bu kalbil rrjesailde takip 
edeceği hattı harekette tereddüde duçar jolur. 

Şimdi heyet (birtakım mesaili kabul etmiş, binae
naleyh hunlan yok farz ederek yeni başjtan bir vazi
yet alima'sına imkân yoktur. Şu halde Nizamnalmei 
dahilinin yetmiş ikinci maddesinin ruhuna imtisalen 
mesailin Heyeti Umumiyesi reye kohnialıdır. Mad
de halin'de Heyeti Umumiyesi reddedildikten sonra 
yeni bir madde halinde - nitekim yeni bijr maddedir -
o zaman Sıhhiye Encümeninin teklifi reye konmalı
dır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hilei seriye 
tamamdır. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim-, ma-
lumuâlindz bu teklifi hükümet vermiştir - burada Sıh
hiye Vekilinin ve hatta Hasan Beyefendinin imzaları 
vardır - bazı tadilâttan sonra Meclisi Âjıiye sevkedil-
miş, 19 ncu maddenin dokuz fıkrası bdrada Sıhhiye 
Encümeninin mazbata muharririnde bulunduğu halde 
ayrı ayrı reye vazolunmuştur ve kabul edilmiştir. 

Şimdi bu dokuzuncu fıkraya kadar olan fıkraları 
tayyederseniz... 

MALİYE VEKİLİ ,HASAN BEY — (Nizamname
ye uymuş olur. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — ftiçde uymuş 
olmaz.. 

REİS — Efendim; şimdi hadis olan vaziyette. 
NAİM HAZIM BEY (Konya) — Müsaade buyu-

rulur mu? Bu maksadı temin için aşağıda) Sıhhiye En
cümeni; umumî mahiyette bir fıkra teklif edebiliir ve 
umumî surette içine alabilir. I 
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REİS — Efendim!, şimdi iki şekil vardır. Ya do
kuzuncu fıkradan itibaren müzakereye devam edece
ğiz veyahut Sıhhiye Encümeninin ihzar ettiği madde
yi müzakere edeceğiz. Heyeti GelMıe vaziyeti münaka
şa, müzakere etmiştir, taibiî rey (ile halledecektir. Na-
im Hazım Beyin takriri de meseleyi halledecek vazi
yettedir. Tekrar okunsun, reye arz edeceğim'. (Naim 
Hazım Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, reye arz ©diyorum'. Kabul 
edenler ltüfen el kaildırsın, {işitilmedi sesleri) tekrar 
okunsun efendim (Naıim Hazım Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim, müsaade buyurulur&a izah ede
yim. Naim Hazım Beyin teklifi kalbul edilecek olursa 
Sıhhiye Encümeninin tadiem tanzim ettiği maddeden 
sarfınazar edeceğiz ve 9 neu fıkradan itibaren mü
zakereye devam edeceğiz. Öyle mi efendim? (evet 
sesilieri). Şimdi reye arz ediyorum. Takriri kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Takrir kabul 
edilmiştir. Şu halde Ticaret Encümeninin teklifini 
dokuzuncu fıkradan itibaren müzakere edeceğiz. 

. . . * » . _ 

Fıkra 9. — Eski tamiri ve paçavraları işlemek ve 
neviler© ayırmak, (o geçti sesleri) 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Tralbzon Mebusu Muhtar Bey fıkraya çuval kelimesi
nin ilâvesini teklif ettiler. Encümen de kalbul etti. O 
•suretle oraya çuval kelimesi ilâve edildi. 

REİS — Çuval için böyle bir teklif var mı? 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Var 

idi. Muhtar Bey teklif •etmişlerdi ve encümen tarafın
dan kalbul edilmişti. 

MUSTAFA FEYZİ İBEY (Konya) — Reis Bey, 
fertten ferde saydım. Ekseriyet yoktur. Mühim bir 
kanun müzakere ediyoruz. 

REİS — Yoklama yaparız efendim. 

RASİH BEY (Antalya) — Yoklamaya hacet yok
tur efendim, Meclis ekseriyetle açılmıştır. Ekseriyet 
müzakereye ;başlamak için lâzımdır. 'Müzakereye de
vam ede'biliriz. 

'(Yoklama yapıldı). 
REİS — Ekseriyet yoktur. Cumartesi günü içtima 

etmek üzene celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı lîîüzakerat - Saat : 3.45 
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