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OTUZUNCU İNİKAT 

7 Mayıs 1337 Cumartesi 

İkinci Celse 

REİS : Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Celse açılmıştır. 
Zaptı sabık hulâsasını okuyoruz. 

13/43'e konacak 

Yirmidokuzuncu İn'ikat 

5 Mayıs 1337 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3,15 

Pirinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin ji-
yasetlerinde in'ikat ederek; Kayseri Mebusu Sabit 
Efendi ile Eskişehir Mebusu Neşet Bey haklarındaki 
tahkikatın tecili ile Erzincan Mebusu Hasan Bey hak-

2. — MÜZAKERE 

1. — 1337 Senesi Bütçesi üzerinde Heyeti Vekile 
Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Pasa Hazret
lerinin izahatı ve Bütçe üzerinde müzakerat. 

REİS — Bütçe üzerinde söz Fevzi Paşa Hazret
lerinin. Buyurun efendim. 

FEVZİ PAŞA (Müdafaayı Millîye Vekiii) (Ko
zan) — Geçenki içtimada vukubulan müzakerattan 
Meclisi Âlinizin temayülatı bir dereceye kadar teza
hür ettiği için tekrar Heyeti Vekilede bütçenin ten
kisi çaresine tevessül edilmek üzere müzakerenin te
hirini talep ederim. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz Paşa 
Hazretlerinden istirham edeceğim. Mademki burada 
rüfekayı muhtereme tarafından verilen takrirler na
zarı itibara ... bunu teklif ediyorum. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Yalnız 
bendenizin teklifim, Hükümet bütçeyi geri almak isti
yor, Hükümet bütçesini alsın. Bir bütçe tanzim edip 
de karşımıza çıkmadı. Esbabı mucibe lâyihası gelme
lidir. 

AHMET FERİD BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Nebil Efendi Hazretlerinin buyurdukları vaziyeti 

kındaki Adliye Encümeni raporu kabul olunduktan 
sonra 1337 senesi bütçesi üzerinde Maliye Vekili Fe-
rid Beyin izahatı ve muhtelif hatiplerin konuşmala
rından sonra içtimaa son verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Lâzistan 

Ziya Hurşit 

REİS — Zaptı sabıkı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler, etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EDİLEN MEVAD 

maliye muvafık değildir. Bir Muvazenei Umumiye 
Kanunu esbabı mucibesiyle, hatta müfredatiyle tak
dim edilmiştir. Binaenaleyh Hükümet bütçesi değil, 
Muvazenei Maliye Encümeninin neticei tetkikatını 
mübeyyin bütçesidir ve Mecliste daima müzakere edi
len Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasıdır. Her 
kanunda olduğu gibi, muvazene encümenlerinden ge
len müzakere edilir, usul budur. Yalnız Paşa Haz
retlerinin ifade ettikleri şudur : Heyeti Celileniz ta
rafından izhar edilen temayülat dairesinde bir kaç tek
lif vaki oldu. Acaba bunlara karşı bir ikinci tetkik 
yapmak ve bundan hâsıl olacak netice ile Heyeti Celi-
lenize daha tatminkâr bir rakkamla gelmektir. Mesele 
bundan ibarettir. 

HASAN BEY (Trabzon) — Heyeti Umumiyemiz' 
Muvazenei Maliye Encümeni tarafından ihzar edilen 
Bütçe Kanunu lâyihası olmak üzere hazırlayacağı büt
çe olacaktır. Fakat şüphe yok ki, encümeninizin lâyi
hası Hükümetin teklifine müsteniddir. Tasarrufatı, 
münaşakatı hep ona râcidir. Eğer esasında bir rücu 
varsa... 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendiler, bizim en mü
him, en mübrem, en müstacel bir derdimizi teşkil 
eden bütçeye aid müzakerat kâfi değildir. Bu ihtiyaç 
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fevkalâde şedit bir ihtiyaçtır. Heyeti Celilenin izhar 
ettiği bazı temayülattan Heyeti Vekile bittabi müte-
nebbih olmuştur. Fakat ben Heyeti Vekilenin bizim 
arzu ettiğimiz şekilde karşımıza yine çıkmayacağını 
zannediyorum. Meclisin temayülatı umumiyesi daha 
vazıh bir surette anlaşılmak ve fakat neticei katiyeye 
karar vermemek şartiyle bugün bu müzakerenin ve 
hasbühalin devamını muvafık buluyorum. (Hayır 
sesleri) Efendiler, maruzatıma lütfen mum yapıştırı
nız. Bütçe bizim karşımıza arzu ettiğimiz veçhile gel
meyecektir. Mademki bütçede bir inkânı tasarruf var 
idi, Heyeti Vekilei Muhtereme bu imkânı nazarı iti
bara alarak karşımıza geliyor. Bugün de sebat ede
lim, bugün de temayülatımızı gösterelim, Heyeti Ve
kile daha ziyade müteyakkız olsun. 

AVNÎ BEY (Saruhan) — Bütçenin Heyet] Ve
kile arasında dahi aniaşılmayarak Meclise geldiği is-
tişmam ediliyor. 

HÜSEYtN AVNÎ BEY (Erzurum) — Bugün He
yeti Vekile bunu tashih etmek üzere iki üç gün mü
zakeresinin tehirini istiyor. Mademki tehirini bu su
retle muvafık buluyorlar, anları da nazarı dikkate al
makla beraber kadro encümenleri tekrar tenzil et
sin, Muvazenei Maliye ile bir daha anlaşsın. Yoksa 
şimdiden beyhude bir münazara şeklinde devamı mu
vafık olmaz. 

MAZHAR MÜFÎT BEY (Hakkâri) — Heyeti Ve
kile tadilât vadediyorlar ve buyuruyorlar ki bir kaç 
gün sonra getireceğiz. Heyeti Vekile demiyor ki beş 
milyon yahut on milyon tenzil edeceğiz. Bu sebeple 
tekrar bunun için müzakere açmak katiyen doğru de
ğildir. Başka mevaddın müzakeresi daha evlâdır. Her
halde bunu böyle yapmak lâzımdır. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Tarif buyur arılayalım. 
MAZHAR MÜFİD BEY (Devamla) — Efendim, 

müzakere edecek değiliz. Bugün yeni bir mesele çık
tı. Bütçede tenkisat icra edilmek üzere buraya geliyor. 
Bendeniz bunun için söylüyorum. Bizim elimize ge
len bütçe muvazenesizliğin canlı bir misali olmak üze
re bir takım cetveller ... Şimdi temayülattan bahis bu-
yuruluyor. Hacet yoktur ve kimse içimizde bir arka
daş yok idi ki, buna bütçe desin. Hatta bazı rüfeka 
da diyorlar ki, Heyeti Vekilenin bir istifanamesidir. 
Çünkü 108 milyonluk bir bütçeye 60 milyon açık ile 
gelinmez. Fakat Paşa Hazretlerine teşekkür ederim 
ki, bütçedeki bu temayülatımızı gördü. Buna imkân 
yoktur. Tabiî kolay elimizden kurtulamazlar. Binaen
aleyh Paşa Hazretlerine teşekkül ederiz. Şimdi diyor
lar ki, veriniz bize tenlasat yapacağız. Fakat alırlar 

da yine heyet arasında, bir arkadaşımızın dediği gibi, 
iki milyonla gelirlerse tabiî o zaman da reddederiz. 
Binaenaleyh alsınlar, tenkisat yapsınlar, iki gün daha 
sabredelim. Zannedersem bunda müzakere edilecek 
hiç bir şey yoktur. 

REİS — Müdafaayı Millîye Vekili Paşa Hazretle
rinin teklifi üzerine üç gün tehirini münasip görenler 
ellerini kaldırsın... Tensip edildi. 

Heyeti Vekileye tevdi ediiip edilmemesi hakkında 
bazı takrirler var. Bu takrirleri icmalen Heyeti Ce-
lilenize arzedeyim. 16 takrirden... Şunu da ilâveten 
arzedeyim ki, rüfekayı kiram verdikleri takrirde ga: 

yet muhtasar yazmalıdırlar ki, hem Heyeti Celilenin 
vaktini zayi etmeyelim ve hem de suhulet olsun. Çün
kü esbabı mucibe yazılıyo. Halbuki noktai nazar, esas 
karar, hüküm ne ise onu yazmalarını rica ederim. Bu 
16 takrirden biri tezyidi rüsuma müteallik, üçü bazı 
memuriyetlerin lağvı için (Encümene sesleri) müsaa
de buyurun, teşkilâtı mülkiyenin ilgasına dair; üçü 
Müdafaayı Millîye, Dahiliye, Maliye vekâletlerinden 
maada diğerlerinin lağvına dairdir. Bir tanesi hida-
matı umumiyeyi ifa için icabı kadar istiklâl mahke
melerinin teşkil edilmesi, dördü müstakil livalarda
ki vilâyet teşkilâtının lağvı ile mülhak bulundukları 
zamana aid teşkilâtın kabulü, bir tanesi tahsisatı fev-
kalâdei şehriyeden tenzilât icrasına dairdir. Takrir
ler aşağı yukarı 16 takrirdir. Gayet müfid bütün me
vaddın hulâsası budur. Bazı takrirler de muhtelif me-
vaddı ihtiva ediyor. İstikrazı dahilî veya tekâlüfü har-
biyenin kabulü... (Gürültüler) 

BİR MEBUS — Muvazenei Maliye Encümeni na
mına beyanatta bulunan mazbata .muharriri beyin şi
fahen tahsisatı fevkalâdeden tenzilât icrasını söyledi
ler. Resmî mahiyette değildir. Aynı mevzua müteal
lik Maliye Vekili Bey tarafından mütalâa serdedildi. 
Kanun lâyihalarını bir an evvel Heyeti Celileniz ta
rafından müzakere edilmesi keyfiyeti ... Azayı kira
mın aynı mevzuda verilen izahat meyanında on nevi 
rüsumun bütçe açığına medar olmak üzere muvaze
nei maliyeden çıkan... Bütçeye taallûk eden şeyin hep
sini ... 

REİS — Heyeti Vekilenin teklifinin Heyeti Muh-
teremece müzakere altına alınması ve birer birer re
yi âlinize arzetmek suretiyle, bir de cümlesinin top
tan Heyeti Vekileye tevdi edelim, azamî tenkidatı yap
sın. (Gürültüler) 

İSMET BEY (Çorum) — Bu takrirler müzakere 
edilecek mi, edilmeyecek mi? Toptan Heyeti Veki
leye tevdi edersek tabiî tasdik mahiyetinde değildir. 
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REİS — Ha, evet. Heyeti Vekile Meclisi Âlide 
cereyan eden müzakeratın neticesi hakkında bir fikri 
icmali edinmiş bulunmaktadır. Bilâhare mülhakatın 
ayrüması üzerine liva olan... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Takrir
ler birer birer okunsun. Heyeti Celile hangisini muva
fık görürse. 

SURURl EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — İmzası 
olan arkadaşlar da muvafakat buyuruyorlar, batezke-
re tebliğ edilmiştir. Müstakil livalarda teşkilât yapıl
mayacak idi. Liva idi, bilâhare vilâyet oldu. Onlara 
aid olacaktır. 

VEHBİ BEY — İstizah edeceğim bendeniz; zatı 
âliniz Heyeti Celileye bir takrir vermiştiniz. O tak
rirde bunlar madde madde zikredilmişti. Encümen
ce kabul edildi. O kararınızı ilga etmek istiyor musu
nuz? Müstakil sancaklar müstakil şekle ifrağ edilen
ler de teşkilât yapmayacaktı. Bu, Meclisin kararı idi. 
Bunu Heyeti Vekile infaz etti mi? İnfaz etmemiş ise 
şimdi bunu nazarı dikkate alarak siz de bunu naza
rı dikkate alın gönderin demek... 

SUAD BEY (Kastamonu) — Bu hususta söz isti
yorum, Reis Bey. 

REİS — Mevzuu müzakere yoktur. 

SUAD BEY (Kastamonu) — Heyeti Vekile yüz se
kiz milyonla buraya geldi. Tabiî bu zevat bu Heye
tin içinden çıkmış olmalariyle kendi içtihadları dahi
linde fazla masraf değil tenkidat yapılmak üzere bu
raya gelmiştir. Kendi kanaatleri tabiîdir ki, samimî
dir. Ancak bütçe buraya geldikten sonra Heyeti Celi
le tarafından vukubulan beyanat üzerine, tasavvur bu
yuruyorlar ki, bazı tenkidat yapılsın. Bu teklif karşı
sında Heyeti Vekilenin temayülatı nedir? Heyeti muh-
teremenin temayülatı nedir? Tespit edilmek lâzım de
ğil mi? "Ya heyetiumumiyesiyle Heyeti Vekileye tev
dii, veyahud bu takrirler içerisinde herkesin ayrı ay
rı temayülatını tespit eder, bir şekle ifrağ edildikten 
sonra oraya göndermek hususunu teklif eyliyorum. 
Böyle bir encümen teşkil edilmesini muvafık görüyo
rum. Mesele budur, temayülat budur. (Gürültüler) 

İSMET BEY (Çorum)— Efendim dünyada nizam
sız, intizamsız hiç müspet bir hadise tevellüt etmek 
imkânı yoktur. Binaenaleyh biz nizamnamei dahilimi
ze tevfikı hareket ederek kemali itidal ile elimizdeki 
bulunan mevzuları tetkik ve müzakere edecek olur 
isek maksada vasıl olacağız. Fakat itidalsizlik ediyo
ruz gibi görüyorum. Binaenaleyh bir kere takrir ne 
için veriliyor? Takrir ya mali tazammun eder. Ve-
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ya istizahı tazammun eder, veyahut şikâyeti tazam
mun eder, veyahut mevcud bir lâyiha, bir kanunun 
reddine veya kabulüne dairdir. (Gürültüler) Müsaade 
ediniz efendim. Bendeniz usule aid söylüyorum. Bu
gün neyi müzakere ediyoruz? Rica ederim, ruzna-
memizde bütçe lâyihası var mı, muvazenei umumiye 
bütçesi var mı, buna dair müteferrik bütçeler var 
mıdır? Tahattur edelim. Müzakere ettiğimiz şey vazi
yeti maliyemiz hakkında Maliye Vekilinin izahatını 
dinlemek, verdiği bütçe lâyihası üzerinde tetkikatını, 
tenkidatını, kanaatlerini anlamak ve bu kanaatler kar
şısında vaziyeti maliyemizin aldığı şekle karşı müte
kabil tedbirler, yani müsbet tedbirler aramaktı. Mec
lis Maliye Vekilinin gösterdiği tedabiri dinledikten 
encümenin bu tedabirden lâzım olan kısımlarını ve 
kendisinin düşündüğü tedbirleri gösterdikten sonra 
bütün temayülatını gösteriyor. Fakat ortada mevzu ol
madığından dolayı bu müzakere kâfi görülmüştü, bu
gün tekrar bu kifayet üzerine düşünülecekti. Bina
enaleyh bugün Hükümet geldi, diyor ki, bizim izaha
tımız, encümeninin tedabir ve mütalâatı nazarı mü
talâaya alınarak encümenin bugünkü kabule mütema
yil olan şekli üzerinde daha ziyade bütçenin tevzini 
tedabiri üzerinde düşünmek üzere bize mehil veriniz. 
Şu halde bu takrirler ne olacak? Muvazenei umumi
ye lâyihası yoktuı ki. Verilecek takrirler üzerine ya 
muvazenei umumiye lâyihası reddedilecekti veyahud 
maddeler üzerinde tadilât yapılacaktı. Şimdi görüyo
rum ki, verilen takrirler ne Muvazenei Umumiye Ka
nunu üzerinde lâyiha müzakeresi, ne umumî teda
bir, umumî mütalâattan ibarettir. Bu Heyeti Vekile
ye de tevdi edilemez. Bütün Meclisin de temayülatını 
tamamen anladık, Encümeninkini de anladık. Bunla
rı alacağız, daha esaslı surette geleceğiz diyor. O va
kit geldikten sonra tekrar Encümene gidecek, müza-
keratını yapacaktır. Yoksa bunlar ne müzakere ve ne 
de reye vazedilebilir. 

Ancak Bütçe Kanununun alenen icrasını da diye
bilirdi. Fakat nizam ve intizamı muhafaza ettiriyor. 
Heyeti Vekile diyor ki, ... Binaenaleyh nazarı itiba
ra alınmaması hatta vaktinden evvel verildiği tarzın
da bir takım beyanatta bulundular. Nizam ve intiza
mı Meclisi Âli de bilir. On bir kişi ile bunun .karşı
lığını bulmak kabil olamadı, Heyeti Celilenize müraca
at ediyoruz dedi ve Heyeti Vekile de bize diyor ki 
yüz sekiz milyon masarife karşı elli üç milyor lira 
varidat bulabildik. Elli beş milyon lira açık vardır. 
Binaenaleyh bütçe hakkında tetkikat icra ederken He
yeti Muhteremenin de bu babdaki kanaatlarm hulâ
sası gözönünde bulunmalıdır ki ... Heyeti Vekile odze 
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diyor ki temayülatı anladık bütçeyi gönderiniz, bir 
daha tetkik edelim. Hangisi alınmak lâzım geliyorsa 
alınmak üzere Heyeti Vekileye tevdi lâzımdır. Mak-
sad budur. Binaenaleyh bu takrirler üzerinde heyeti 
umumiyesiyle hiç müzakere etmeksizin yapılacak ten-
kihat da tenkisat da ne yapılmak lâzım geliyorsa yap
mak üzere Heyeti Vekileye tevdii lâzımdır. 

Heyeti Vekile şu takrirleri nazarı dikkate alıp al
madıklarını anlamak üzere bilahare takrirler gelmi
yor ki Heyeti Vekilece hangi fusul, hangi devair üze
rinde oynanılmıştır anlaşılsın. Takrirlerin şeyi bittikten 
sonra Buraya gelmelidir der iseniz şu faslı kaldırınız. 
(Gürültüler) 

MALİYE VEKİLİ AHMET FERİD BEY (İs
tanbul) — Müsaade buyurunuz efendim. Heyeti 
Vekilenin, arkadaşların bahis buyurdukları veçhile 
muvazene üzerinde mütalaa yürütmesi ve bir neti
ceye vasıl olması ve o neticeyi kendi fikri olmak 
Heyeti Vekile Heyeti Celilenize şu ve şu varidat ile 
şu masrafı idare etmeği biz teklif ediyoruz, muvafık 
görüyoruz, ve bu mecburiyeti inkâr etmiyoruz. Bu 
mecburiyeti ifa etmek üzere Heyeti Celilenizin hu
zuruna geliyoruz. Bir kere vaktiyle Heyeti Vekile 
tarafından teklif edilen bütçe, ki Seksen Altı Mil
yon üzerindedir. Bu, seferi ve cephe zammı ilâve 
edilmek şartile 92 Milyona çıkmıştır. Ve o 92 milyon 
lira üzerinde Heyeti Vekile Muvazenei Maliye ile 
müttefikan tedabirini Heyeti Celilenize arzetmiştir. 
Yalnız mesele nerede? Bu esnada Müdafaai Mılli-
yeye Heyeti Celilenizin verdiği bir senelik 44 milyon
luk bütçesinin bazı faslında para bitmiştir. Bazı fas
lında muhakkak para biteceği tabiî idi. Şimdi ne 
denebilirdi. Efendim Müdafaai Milliyeye Altmış 
yedi Milyon para vereceğiz ve bunlar bilhassa bu 
ilk aylarda sarfedilecektir. Ne yapılabilir de Müda
faai Milliyenin istediği para dursun, On Altı Mil
yon küsur efendim bu dursun, icab ettiği vakıtta 
verilir. Fakat bu, işi pamuk ipliği ile bağlamak olur-
bu miktar, bütçeyi kabul ederseniz kapanmış gibi 
görünür. Binaenaleyh arzedeceğim Müdafaai Milliye
nin gösterdiği bu lüzum üzerine Paşa Hazretlerine 
söylemiştim. Neticei Kafiyeyi anlamak üzere bu 
suretle orta yere On Yedi Milyon çıkmıştır. Ve bu 
tetkikatımız üzerine bendeniz istikrazı dahilî yapa
lım demedim. Dedim ki yalnız çaresiz olmak üzere 
istikraz imkânı bulunur ise pek alâ; bulunmadığı 
takdirde tekâlüfü harbiyenin mümkün olduğu ....bu

lamıyoruz dedim. Mesele bu On Beş Milyon üze
rindedir. Cihatı sairede bütçenin muvazenesi hasıl 
olmuştur. Heyeti Celileniz muvazene encümeni ile 
badettetkik tadil edilen fusul ve mevadı kabul eder
siniz, tadil edersiniz. Fakat bu o arkadaşınızın ne
ticei efkârıdır, muhassalai efkândır. Tetkik edersiniz. 
Mesele bu on beş milyonu meydana çıkarmak isteme
dik. Büsbütün açık bir surette paramız gözükmeden 
Heyeti Celilenizden mütalâa istedik. Yoksa bütçenin 
tevazünü üzeıinde bir mütalâa istemedik. Bu müta-
lâat üzerine tabiî bir karar verilecekti. O karardan 
daha evvel Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretleri bize 
iki üç gün daha müsaade buyurunuz, yeniden biz tet-
kikat yapalım diyerek. 

Takrirlere gelince; Heyeti Celilenize onu arzede
ceğim. Heyeti Celileniz kararı katisini vermedikçe ... 
müzakeratı esnasında bunları alsın okusun da icabatı-
nı tetkik etsin. Gerek resmen tevdi etsin, gerek tevdi 
edilsin. İstedikleri zaman elinde bir karargâh teşkil 
edilmek, yine Heyeti Vekileden gizli olmadığı için on
ların içerisinde kabili tatbik olacak şey Heyeti Veki
lenin tetkikiyle mütalâamıza ilâve ederiz. Meselede 
halledilmevecek bir şey yoktur. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Müsaade buyurun 
Beyefendi... Sarfiyat seksen sekiz milyon lira, vari
dat; elli üç milyon lira olduğu halde nasıl oluyor da 
bütçe tevazün ediyor da on yedi milyon lira üze
rinde «.evazün peyda ediyor. Tevazün ediyorsa ben 
zannetmem ki Meclis onu kabul etsin? 

AHMET FERİD BEY (Devamla) — Esasen sek
sen altı milyon kabul edilmiş. Meclis kabul eder, et
mez. Bu başka bir meseledir. Zatı âliniz de bu elli 
üç milyonla nasıl Müdafaai Milliye bütçesini ödersi
niz? 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — İsmet Bey birade
rimizle Maliye Vekili Beyefendinin aflarına mağru-
ren Heyeti Celilenin sıfatı icrasını havi olan kanunu 
bugün kabul edeli bir sene oldu. Tatbik etmedikleri 
halde bugün tatbik etmek istiyorlar. Bütçe müzake
resi olmuş olaydı böyle olmazdı. Bütçe müzakeresi 
alenen icra edildi. Yalnız sayam şükran bir şey var 
ki hafi celseye geldi. Heyeti Muhteremeye diyor ki; 
Encümeniniz şu meselede âciz kalmıştır. Binaenaleyh 
sizin de Heyeti İcraiye sıfatınız var. Beraber müza
kere edelim. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. Şimdi 
bize şu suretle geldikleri için Heyeti Muhtereme bu
rada bütçe açığı hakkındaki tezahüratını şu takrirle 
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tespit etti. Binaenaleyh bu takrirlerin mevkii yoktur. 
Diğer arkadaşımız burada hata yapıyor. Bu takrirleri 
nazarı itibara almak üzere bütçeyi bittanzim tekrar 
bize getireceklerdir. 

VEHBÎ BEY — Bir şey soracağım. Bu takrir
ler bizim temayülatımızı bildirmedi. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Bu tak
rirler müzakere olunmalı, kabul olunanları oraya gön
derilmeli. 

REÎS — Celse hitam bulmuştur. 

Kapanma Saati : 5.55 (Sonra) 
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