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İ. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
ELLİ ALTINCI İNİKAT

takriri müttefikan kabul edildikten sonra inikada hi
tam verildi.
Reis
Kâtip
Reisvekili
Diyar>bekirv
Refet
İshak Refet
Kâtip
Rize
Ali

2 Nisan 1928 Pazartesi
Refet Beyin riyasetleriyle akdolunarak Kütahya
Mebusu Ragıp Beyin; izmir'de vukubulan hareketi
arz münasebetiyle Meclisi Âlinin duyduğu derin teessürat . ve istirahatın İzmirlilere iblağına mütedair
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK
Teklifler

Lâyihalar

/. — 1927 senesi Bahriye bütçesinde 377 000 lira
nın münakalesi hakkında kanun layihası. (Bütçe En
cümenine)
2. — Maarif Teşkilatına dair kanuna bir madde
tezyili hakkında kanun layihası. (Maarif, Dahiliye ve
Bütçe encümenlerine)
3. — Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim
ve tayinat hakkındaki kanunun, yedinci maddesine
bir fıkra tezyili hakkında kanun layihası. (Müdafaai
Milliye ve Bütçe encümenlerine)

1. — Malatya Mebusu İsmet Paşa ve yüz yirmi
bir refikinin, Teşkilatı Esasiye Kanununun ükünci, on
akıncı, yirmi altıncı ve otuz sekizinci maddelerinin
tadilne dair teklifi kanunisi. (Teşkilatı Esasiye Encü
menine)
Tezkereler

1. — Otuz seneyi ikmal ederek tekaüdü icra kılın
mış olan rütbei askeriyeyi haiz Mebuslara Memurin
Kanununun yetmiş birinci maddesinde mevzubahis
ikramiyenin Mebusluk tahsisatı üzerinden ita edilip
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresU
(Dahiliye, Maliye ye Bütçe encümenlerine)
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BİRİNCİ CELSE
Açılma Saati : 14.15
REİS : Refet Bey
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Af yonkarahisar), İshak Refet Bey (Diyarbekir)
REİS — Celse açılmıştır.
3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI
/. — İzmir Belediye Riyasetinden mevrut teşek
kür telgrafı,
REİS — Efendim, İzmir'den gelen bir teşekkür
telgrafı vardır, okunacaktır.

Ankara Büyük Millet Meclisi
Riyaseti Celilesine
Meclisi Âlinin hissiyatına tercüman telgrafnamei
devletlerini aldım. İzhar buyrulan alaka ve tahassüs-
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ten müteselli olan İzmirlilerin hürmet ve teşekkürleri
ni arz eylerim efendim:
Belediye Reisi
Doktor Hulusi
(Allah yardımcısı olsun sesleri)
2. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi.
Okuacaiktır,
Heyeti Umumiyeye
Atide isimleri muharrer azayı kiramın hizalarında
gösterilen müddetlerle mezun addolunmaları Riyaset
Divanının 3.4.1928 tarihli on birinci inikadında ten
sip edilmiştir. Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı
tasvibine arz olunur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Reisi
Kâzım
SÜREYYA PAŞA (İstanbul) — Yirmi gün hastalı
ğına binaen tabip raporuna müsteniden.
İbrahim Bey (İsparta) On beş gün hastalığına bi
naen, tabip raporuna müsteniden.
Doktor İsmail Besim Paşa (Eskişehir) İki ay has
talığına binaen tabip raporuna müsteniden.
Ali Şuuri Bey (Balıkesir) On beş gün hastalığına
binaen, tabip raporuna müsteniden,
Rüştü Bey (Diyarbekir) On beş gün hastalığına
binaen, tabip raporuna müsteniden.
Kâmil Bey (İzmir) Bir ay hastalığına binaen, ta
bip raporuna müsteniden,
Mükerrem Bey (İsparta) On beş gün hastalığına
binaen, tabip raporuna müsteniden,
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Doktor İsmail Besim Paşa (Eskişehir) İki ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmej yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Ali Şuuri Bey (Balıkesir) Bir ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Rüştü Bey (Diyarbekir) On beş gün,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Kâmil Bey (İzmir) Bir ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Mükerrem Bey (İsparta) On beş gün,
vREİS — Kabul edenler el kaldırsın...
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Hasan Fehmi Bey (Kastamonu) Bir ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın...
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Mehmet Ali Bey (Artvin) Yirmi beş
REİS — Kabul edenler el kaldırsın...
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
İsmail Hakkı Bey (Amasya) Bir ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın...
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Bedir Bey (Kars) Bir ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın...
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Şevket Bey (Gümüşhane) Bir ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın...
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Avni Bey (Samsun) Bir ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın...
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Yusuf Bey (Denizli) Bir ay,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın...
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.

Kabul et

Kabul et
gün,
Kabul et

Kabul et

Kabul et

Kabul et

Kabul et
Hasan Fehmi Bey (Kastamonu) Bir ay hastalığı
na binaen, tabip raporuna müsteniden,
Mehmet Ali Bey (Artvin) Yirmi beş gün mazere
Kabul et
tine binaen,
İsmail Hakkı Bey (Amasya) Bir ay mazeretine
3. — Ordu Mebusluğuna intihap olunan Hasan
binaen,
Fahri
Beyin intihap mazbatası.
Bedri Bey (Kars) Bir ay mazeretine binaen,
Şevket Bey (Gümüşhane) Bir ay mazeretine binaen, i
REİS — Efendim, bu bapta mahreci Ünye olan
bir telgraf vardır, okunacaktır.
Avni Bey (Samsun) Bir ay mazeretine binaen,
Yusuf Bey (Denizli) Bir ay mazeretine binaen,
Ankara Mebusan Riyasetine
Ordu Mebusu intihap olunan Ünye Belediye Rei
REİS — Birer birer reyi âlinize arz edeceğim.
si Hasan Fahri, Belediye Riyasetini bilfiil ifa ettiği
Süreyya Paşa (İstanbul) Yirmi gün,
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et- j zamanlarda seçilen müntehibi saniler tarafından be
lediye riyasetinden istifası akabinde hilafı kanun
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Mebus intihap olunmuştur. Müddeamı belediye inti
İbrahim Bey (İsparta) On beş gün,
hap olunduğu ispat eder. Kıymeti kanuniyesi olma
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
yan intihabın feshi kanun hilafına hareket mütecameyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
— 97
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sirleri hakkında takibatı kanuniye icrasını arz eyle, rim.
İbrahim
REİS — Şu halde intihap muamelesi hakkında şi
kâyet vardır. Nizamnamemizin on dördüncü madde
si şöyle diyor: (Meclis Reisi intihapları hakkında şi
kâyet ve itiraz vukubu'lan ve numunesine muvafık
olmayan mazbataları Heyeti Umumiyece kur'a ile
tefrik edilecek otuz azadan mürekkep Mazbataların
Tetkiki Encümenine havale eder. Bu encümen devre
esnasında bir iş çıkınca toplanıp onu intaç eder.) Şu
halde bu madde mucibince kur'a ile otuz kişilik bir
encümen intihap edeceğiz.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu
intihabı talil için telgrafta kati ve mukni bir sebep
zikredilmiyor. Onun için bunun encümene havalesi
nin doğru olmadığına kaniim. Kanunda bu cihete te
mas eder bir fıkra var, eğer bu kabil belediye reis
leri müntehibi sani intihabından iki ay evvel istifa
etmemiş olsa idi Mebus intihap edilemezdi. Halbuki
bu bir ikmal intihabıdır. Müntehibi sani intihap edil
memiştir. Bu noktai nazardan o kanunun bu nokta
sına temas eder bir cihet yoktur. İntihap doğrudur
ve muhtacı tefsir de değildir. Gayet sarihtir. Bunun
için mazbatanın kabulünü rica ediyorum. (Encüme
ne gitmelidir sesleri)
REİS — Efendim, zannederim ki, bu şimdi mü
zakere edilemez. Kur'a ile tefrik edilen encümene
gidip gelmesi ve ondan sonra müzakere edilmesi la-"
zımdır. Kur'a ile aza tefrikine başlıyoruz.
Besim Atalay Bey (Aksaray), Hamdi Bey (İstan
bul), Sadık Bey (Balıkesir), Mahmut Bey (Siirt), Hak
kı Bey (Giresun), Musa Kâzım Bey (Konya), Halil
Hulki Bey (Siirt), Necmettin Sadık Bey (Sivas), Ah
met Hilmi Bey (Kayseri), Necip Asım Bey (Erzu
rum), Asım Bey (Erzurum), tlyas Sami Bey (Bitlis),
Akif Bey (Manisa), Doktor Kâzım Bey (Denizli),
Baha Taliğ Bey (Kars), Muhittin Nami Bey (Bitlis),
Ziyaettin Bey (Bitlis), Mehmet Ali Bey (Artvin),
İsmail Kemal Bey (Çorum), Ali Sâip Bey (Urfa),
Doktor Reşit Galip Bey (Aydın), Emin Fikri Bey
(Aydın), Kemalettin Bey (Kocaeli), Ali Rıza Bey
(Cebelibereket), Şefik Lütfi Bey (Bursa), Kâzım Bey
(Giresun), Kılınç Ali Bey (Gaziantep), Ragıp Bey
(Kocaeli), Hamdullah Suphi Bey (İstanbul), Doktor
Hakkı Şinasi Paşa (İstanbul) bâ-kur'a tefrik edildi
ler.
4. — Mütekait ve müstafi esnaf ve memurin ve
mensubini askeriye maaşatına dair olan kanun layiha
sının iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi.
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Mütekaidin ve müstafi esnaf ve memurin ve men
subini askeriyenin maaşatı hakkında 9 Mayıs 1338
tarih ve 6/719 numaralı tezkere ile takdim olunan
1584 numaralı Kanun layihasiyle istihdaf olunan
maksadın 1076. ve i 108 numaralı kanunlarla temin
edildiği cihetle kanuniyet kesbetmesine lüzum kalma
dığından istirdadı lüzumu Müdafaai Milliye Vekâleti
Celilesinden yazılan 27 Mart 1928 tarih ve 2137 nu
maralı tezkerede rica edilmiştir.
Mevzubahis layiha Encümenlerde ise iadesine
müsaade buyrulması rica olunur efendim.
Başvekil
İsmet
REİS — Alelusul iade ediyoruz.
5. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun
yirminci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resinin Dahiliye Encümeni ile müştereken müzakeresi
hakkında Ticaret Encümeni mazbatası.
Riyaseti Celileye
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun yfirminci
maddesinin Heyeti Umumiyeden Encümenimize muhavvel tefsirinin tetkiki esnasında İstanbul Mebusu
Hüseyin Bey tarafından aynı maddeye müteferri bir
teklif kanununun da Dahiliye Encümenine havale
edilmiş olduğuna ıttıla hâsıl olduğu cihetle gerek tef
sir, gerek mezkûr teklifin seri ve müsmir bir neticeye
isali için Dahiliye Encümeni ile müştereken müza
kere ve intacı Encümenimizce muvafık görülmüş ol
duğundan Ticaret ve Dahiliye Encümenlerinin muhteliten içtimaını Heyeti Umumiyeye arz ve teklif ey
leriz efendim.
Ticaret Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Burdur
Zonguldak
Mustafa Şeref
Hüsnü
Kâtip
Aza
Şebinkarahisar
Afyonkarahisar
Ismalil
İzzet
Aza
Aza
İstanbul
Sinop
Hüseyin Hüsnü
Yusuf Kemal
Aza
Aza
Trabzon
Kocaeli
Daniş Bey
Reşit Saffet Bey
İmzada bulunmadı
İmzada bulunmadı
Aza
Konya
Kâzım Hüsnü Bey
İmzada bulunmadı
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REÎS — Reye arz ediyorum. Ka&ul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Şu halde iki encümen intaç
edecektir.
6. — Teşkilata tabi izci ve sporcuların Devlet De
miryollarında ve vapurlarında tenzilatlı ücretle na
killeri hakkındaki kanun layihasının iadesine dair Baş
vekâlet tezkeresi.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Teşkilata talbi izci ve sporcuların Devlet Demir Yol
larında ve vapurlarında tenzilatlı ücretle nakillerine
dair ölüp 10 Kânunuevvel 1927 tarih ve 6/5297 nu
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maralı tezkere ile takdim olunan kamın layihasının
istirdadı Nafıa ve Maliye Vekâleti Oelilelerinin
25 Şubat 1928 ve 20 Mart 1928 tarih ve 354/1024 ve
52993 numaralı tezkereleriyle vukubulan teklifleri
üzerine tensip edilmiştir.
Muktezasının ifasına müsaade buyrulmasını rica
eylerim efendim.
4 Nisan 1928
Başvekil
îsmet
REİS — Alelusul iade edilecektir efendim.

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
REÎS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz.
/. — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası
hakkında 1133 numaralı Kanun layihası ve Sıhhiye
ve Adliye Encümenleri mazbataları. (1)
REÎS — Efendim; elli dördüncü inikatta müza
keresine başladığımız bu kanun layihasının Encüme
ne giden maddeleri intaç edilerek bir mazbata ile iade
olunmuştur. Okuyoruz.

rak evvelce tespit edilmiş olan maddenin bittebdil
kanunun neşri tarihinden itibaren muayyen üç ay
müddet zarfında müracaat edecek diplomasız dişçi
lerin sureti katiyede mezkûr mektepte imtihanlarmtn
icra edilmesini tazammun eylemesine göre esasen
diplomasız dişçiler hakkında hakkı müktesep kafbul
eden layihai kanuniye de ehliyeti fenniyelerinin icra
edilecek imtihanla temin edilmesi muvafıkı nefs-ül-emr
olacağından teklifi vaki şayanı kabul görülmüş ve ol
veçhile 32 nci maddenin ikinci satırındaki dişçiler
kelimesinden itibaren dokuzuncu satırdaki dişçiler
kelimesine kadar cümlelerin tayyı muvafıkı olacağı
karargir olmuştur.

Riyaseti Celileye
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair
kanun layihasının Meclisi Âlice esnayı müzakeresin
de layihanın otuz ikinci maddesinin ikinci satırında
ki «Dişçiler» kelimesinden sonra gelen satırın 9 ncu
Ahmet Saki ve İrfan Ferit Beylerin teklifleri ise :
satırındaki «Dişçiler» kelimesine kadar hazfi teklifine;
İşbu layiha ile müstelzimi mücazat görülen ef âlin
mütedair tstanbul Mebusu Akçoraoğlu Yusuf Beyin i
mercii muhakemelerinin bir gûna tereddüde mahal
ve mezkûr layihai kanuniyede münderiç cezayı müsvermeyecek surette vazman tayinine mütedair olmak
telzim fiillerin mercii muhakemesini tayin etmek üze
la işbu teklifin dahi kabulüne karar verilerek kaleme
re 80 nci madde olarak bir madde ilavesi teklifini
alınan maddenin bermucibi teklif 80 nci madde ola
mutazammın Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Mar
rak kaJbul ve layihadaki müteafcrp 80 ve 81 nci mad
din Mebusu İrfan Ferit Beylerin takrirleri Heyeti
delerin numaralarının da 81 ve 82 olarak tashihi He
Umumiyece Adliye Encümenine havale buyruhnakla
yeti Umamiyenin tasvibine arz ohmur.
tetkik ve müzakere olundu.
Adliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Salüfüzzikir takrirlerden Yusuf Beyin layihanın
Kocaeli
Manisa"
32 nci maddesinde tayyını teklif eylediği cümleler on
Salâhattin
Mustafa Fevzi
sene müstemirren ve münhasıran dişçilik sanatını icra.
Aza
Kâtip
eytediklerini vesaik ile ispat eden diplomasız dişçile
Yozgat
Kayseri
rin imtihana tabi tutulmayarak Smhiye ve Muave
Ferit
Ahmet Hamdı
neti İçtimaiye Vekâletince verilecek ruhsatname ile
Aza
Aza
sanatlarım yapmalarına müsaade edileceğini ve bu
Konya
müddetten az dişçilik etmiş olanlar ile vesaiki kâfi-;
Antalya
Ahmet Saki
Refik
ye İbraz edemeyenlerin Tıp Fakültesi Dişçi Mekte-1
Aza
bince imtihana tabi tutulmalarını mutazammın ola-j
Aza
Zonguldak
Konya
Nazif
Musa Kâzım
(1) Evveliyatı elli dördüncü inikat zaptmdadır.
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Aza
Bursa
Serjih
Aza
Manisa
Kemal

Madde 32. — Hali hazırda diplomasız icrayı sa
nat eden dişçiler bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren üç ay zarfında müracaat ettikleri takdirde Tıp
Fakültesi Dişçi Mektebince imtihanları icra edilerek
ihrazı muvaffakiyet edenlere Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekâleti tarafından bir ruhsatname verilir
ve sanatlarını yapmaya müsaade edilir,
Madde 80. — Bu kanunda yazılı cezayı nakdi,
hafif hapis ve bir seneye kadar hapis cezalarını müstelzim fiillerin muhakemesi Sulh mahkemelerine ve
daha ağır cezayı mucip efalin muhakemesi Asliye
mahkemelerine aittir.
REİS — Efendim, Encümenden gelen 32 nci mad
deyi okuyoruz.
Madde 32. — Hali hazırda diplomasız icrayı sa
nat eden dişçiler bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren üç ay zarfında müracaat ettikleri takdirde Tıp
Fakültesi Dişçi Mektebince imtihanları icra edilerek
ihrazı muvaffakiyet edenlere Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekâleti tarafından bir ruhsatname verilir
ve sanatlarını yapmalarına müsaade edilir.
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim; bu sureti tadil bizim için de
muvafıktır. Yalnız ortada bir mesele vardır. Darülfü
nun Dişçi Mektebi 1325 senesinde açılmıştır. 1325
senesine kadar Dişçilik yapıp bilimtihan ellerine ve
sika verilerek icrayı sanat edenlerin miktarı 50 - 60
kişidir. Bunların hakkı müktesepleri de bu meyanda
kaybolur. Binaenaleyh bendeniz, Heyeti Celilenizden
rica edeceğim. Bu maddenin nihayetine (Şu kadar ki
Dişçi Mektebinin küşadından evvel bilimtihan ehliye
ti tebeyyün ederek icrayı sanat müsaadesi aldığım
tevsik edenler bu imtihandan müstesnadır) kaydının
ilavesini rica edeceğim. (Doğru sesleri)
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Be
yefendi; bahis buyurduğunuz vesikalar o zaman Os
manlı Darülfünununun Tıbbiyesinden verilmiş olan
tasdiknameler mi, yoksa başka memleketlerin tasdik
nameleri midir?
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — O vakitki muamele şu suretle cereyan
ederdi: Avrupa'da tahsil etmiş olan bir dişçi gelir,
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Cemiyeti Tıbbiye Mülkiye Meclisinde imtihan verir
ve oradan vesikası tasdik olunurdu.
Bir kısmı bu cinstendir. Bir kısmı da, hastaneler
de veya kliniklerde ve o zaman Mektebi Tıbbiyede
çalışarak ispatı ehliyet etmiş ve yine bu kabil komis
yonlardan vesika almışlardır. Yani iki kısımdır.
s
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ya
ni o zamanki Hükümeti Osmaniye komisyonları ta
rafından?
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul)— Tabii efendim, başka kimin tarafından
olacak.
REİS — Refik Beyefendinin 32 nci maddeye İla
vesini teklif ettikleri fıkrayı okuyoruz :
«Şu kadar ki Dişçi Mektebinin küşadından evvel
bilimtihan ehliyeti tebeyyün ederek icrayı sanat mü
saadesi aldığını tevsik edenler bu imtihandan müstes
nadır.»
DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Bir iltibas
davet edebilir mi mülâhazasiyle arz edeceğim; bir za
manlar Haydarpaşa Hastanesi tarafından, da tasdik
name verilirdi. Binaenaleyh,' iltibasa mahal kalma
mak için Cemiyeti Mülkiyei Tıbbiyeden diye bir ka
yıt konulması lazımdır.
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK B5Y (İs
tanbul) — Efendim Haydarpaşa Hastanesi tarafın
dan verilen vesikalar, cerrahlara mahsustur. Elyevm
mülga olan böyle cerrah vesikaları şimdi tek tük var
dır. Köşede, bucakta sekiz, on ihtiyar kalmıştır. Bun
lara verilmiş olan vesikalar da yine o vakit Mektebi
Tılbbiyeden cemiyetten tasdik edilmiştir.
REİS — Efendim, Sıhhiye Vekili Beyin teklif et
tiği fıkra ile 32 nci madde şöyle oluyor.
Madde 32. — Hali hazırda diplomasız icrayı sa
nat eden dişçiler bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren üç ay zarfında müracaat ettikleri takdirde Tıp
Fakültesi Dişçi Mektebince imtihanı icra edilerek jhrazı muvaffakiyet edenlere Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekâleti tarafından birer ruhsatname veri
lir ve sanatlarını yapmalarına müsaade edilir.
Şu kadarki; Dişçi mektebinin küşadından evvel
bilimtihan ehliyeti tebeyyün ederek icrayı sanat mü
saadesi aldığını tevsik edenler bu imtihandan müstes
nadır. (Kabul sesleri)
REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 80. — Bu kanunda yazılı cezayı nakdi,
hafif hapis ve bir seneye kadar hapis cezalarını müs-
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telzim fiillerin muhakemesi Sulh mahkemelerine ve
daha ağır cezayı mucip ef'alin muhakemesi Asliye
mahkemelerine aittir.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kaibul
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 81. —- Bu Kanun neşri tarihinden mer'idir.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 82. — Bu Kanun hükümlerinin icrasına
Sthhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve Maarif Ve
killeri memurdur.
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REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum.
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler
lütfen el kaldırsın... Kanun kabul edilmiştir.
Efendim, ruznamede Celâl Nuri Beyin teklifi ka
nunisi varsa da bugün tevzi edilmiş bulunduğundan
müzakere edemeyeceğiz. Müzakere edilecek başka bir
şey de yoktur.
Cumartesi günü saat 14'te içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum.
Kapanma Saati: 14.40
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