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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 2,25 

REİS : Kâzını Paşa 

KÂTİPLER : Talât Bey (Çankırı), Şeref Bey (Diyar bekir) 

REİS — Celseyi açıyorum efaıdiım. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabiti saıbılk huilâJsıajsı 'okunacak 

Yirmi sekizinci içtima 

21 Kânunuevvel 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşamın taıhtı riyasıötilerönde bMnıikat zaptı 

sıajbık hulâsası kiralat ve kafbul ve evrakı varilde ait 
tdlldukları maJhaJlfcre havale okınldu^ 

isJtanlbul Eytam Sarıldığının Mülga Maliye Neza-
aidine ikraz eittiği mebaâiğ hakkındaki rmaızlbata kı-
ıraalt ve IkaJbuJ edildi 

îstonlbul Melbusu Halmıduialh Suphi Beyin isitdfa-
sıma radbni Maarif Vekâidtiioin tamir Melbusu Mus
tafa Necaıtli (Beye tevdi «idüİİdiğüınte dair Rtityıasetü. Cuım>-
hur tezkeresi (kımaat olundu.! 

Müteakiben ruznaımei rnüzakeratöa geçilerek 1da-
p&i Umumiyıeii Yilâyat Kanunu muvakkatinin 62 ve 

64 ncü madldeJlarM muıafdldit kanun lâyihası müza
kere ve encümene iaıdle edildi. 

Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun beşinci nııad-
KM mu/adddesinin tadiline mültedaliır Kainuınuın ikinci1 

müzakeresi icma ve aynen kabul offluadtı. 

iBarçİaırıirna kanunu Jâylilhası billmıüzakerie müşte
rek encümene !hav)ale ediıldlû 

Bazı dievıaifiin semai halye bütçelerinle tahsisatı 
muınzaımımıa ve fevkalâde iiföasına ve muJhftelıf fai&ılar 
ve maldldeılier arasımda münakalle icrasına dair olan 
(kanun fflâıyiihası dahi müzakere ve 131 rey ille aynen 
kalbuıl olundu. Çaırşamlba günü toplanılmak üzere 
celse tadili edildi. 

REİS — Zaptı Sabık hulâsası hakkında bir mü-
ltlailâa var mı efendim? 

^ - 226 — 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (iBozok) — Efendlim, 
îsîtamıbul Mebusu Muhteremi Haimdulalh Suphi Be
ytim istifası deıniıllmaştiir. Halbuki vekâfetiten istifa 
etömiişitk. Zalbitı sabıkta istöifa rrııultlak olarak zitore-
dİrntiştlir, efendiim., 

REİS — Evet eferidilm, tashih edeniz. Zabtı 

salbık hakkında başka müftalâa yofctur. Kalbul eden

ler e t o M kaldırsın,... Kalbul emmeyenler elerini kal

dırsın... Kabul edJirnişstftr. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı kiranı muamelâtı 
/ . — Rize Mebusluğuna intihap olunan Hüseyin 

Cavit Beyin Başvekâletten gelen intihap mazbatası 
(3/516) 

REÎS — Üçüncü şubeye havate edSflknişJfcir. 
2. — Kastamonu Mebusluğuna intihap olunan 

Ali Nazmi Beyin Başvekâletten gelen intihab maz
batası (3/517) 

REÎS — Dördüncü şubeye havale ediümiştir. 

Lâyihalar 
1. — İhtira beratı ve alâmeti farika ilmühaber

lerinden alınacak harçların tezyidi hakkında kanun 
lâyihası (1/784) 

REÎS — Ticaret, Kavanin ve Muvazenei Maliye 
Encümıenlerinıe havale edilmiştir. 

2. — Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk 
olup muhacir ve mültecilere adiyen iskân veya teffiz 
suretiyle verilen emvalin istirdâd edilmemesi hak
kında kanun lâyihası (1/785) 

REİS — İskân ve Muvazenei Maliye encümenle
rine havale edilmiştir. 

3. — Efradı askeriyenin müze duhuliye ücretin
den istisnası hakkında Kanun lâyihası (1/786) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Mülkiye harcirah kararnamesinin yirmiye-
dinci maddesinin ikinci fıkrasının tadili hakkında Ka
nun lâyihası (1/787) 

REÎS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

5. — 14 Şubat 1327 tarihli usulü muhasebei umu
miye Kanunu muvakkatinin bazı mevaddının tadili 
hakkında Kanun lâyihası (1/788) 

REÎS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

6. — Karadeniz Tahlisiye îdarei Umumiyesinin 
1342 senesi bütçesi hakkında Kanun lâyihası (1/789) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine hava
le edilmiştir. 

7. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumi Ka
nununun bazı maddelerinin tadili ve temdili ahkâmı 
hakkında kanun lâyihası (1/790) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Diyarbekir Mebusu Zül fi Bey ve rüfekası-

nın; Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhası
ran Tayyare Cemiyetine ait olmasına dair teklifi ka
nunisi (2/515) 

REİS — Lâyiha Encümenime havale edilmişte. 

Mazbatalar 
1. — Karahisarışarki Mebusu İsmail Beyin; dahil

de mevcut istok feslerin harice ihracını teshil ve güm
rük resminin iadesi hakkındaki (2/512) numaralı tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; İstanbul 
harikzedegân apartmanlarının Tayyare Cemiyetine 
terk ve tahsisi hakkındaki (2/515) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale edilmiş
tir. 

3. — İntilli - Sakcagözü - Gaziantep yolunun tu-
ruku umumiye meyanına ithali hakkında (1/307) nu
maralı Kanun lâyihası ve reddine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Gelileye 
İntilli - Sakcagözü - Gaziantep yolunun turuku 

umumiye meyanına ithali hakkında olup İcra Vekil
leri Heyeti Riyasetinin 16 . 9 1339 tarihli ve 6/3227 
numaralı tezkeresiyle gönderilen lâyihai kanuniye 
evrakı müteferriasiyle birlikte tetkik ve müzakere 
olundu. 22 Nisan 1340 tarihli ve 505 numaralı Kanun 
ile Keller - Gaziantep yolunun turuku umumiye me
yanına ithali dolayısiyle işbu lâyihai kanuniyede 
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mevzu yolun turuku umumiye meyanına alınmasına 
hacet kalmadığı anlaşıldığından reddiyle heyeti umu-
miyeye arzına karar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aziâ 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Sivas 

Ras/im 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

Hakkâri 
Âsaf Bey 

hliınii imzada bulumamaımıştır 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Ara 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

REİS •— Efendim, encümen mazbatasını reyimi
ze arz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Lüleburgaz kaymakamı sabıkı Sayit Beyin 
mahkûm olduğu cezadan affına dair İstida ve Adliye 
encümenleri mazbataları 

REÎS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celleye 
21 . 12 . 1341 

Emvali metrukeden bir hanenin tahliyesinden do
layı jandarma bölük kumandanı Mustafa Beyle bera
ber hapis cezasiyle mahkûm olup cezasının affı is
tirhamında bulunan Lüleburgaz Kaymakamı sabı
kı Sayit Beyin istidası mamerbutat İstida Encümeni 
karariyle Encümenimize tevdi edilmiş olmakla tet
kik olundu : 

Mumaileyh sebebi mahkûmiyeti olan tahliye key
fiyetinden bidayeten istinkâf etmiş ve bunun üzeri
ne vilâyetten verilen emre de cevabı vermiş olduğu 
halde bilâhâra Maliye Vekâletinin işarı üzerine Da
hiliye Vekâletinden tahliyede tereddüd etmemesi lü
zumu muahazekâr »bir surtette emliır edıümiesine mıeb-
ni hanenin tahliyesi lüzumunu jandarma kuman
danlığına ernir ye tebliğ eylediği vç bundan dolayı 

kendisinin birbuçuk ve jandarma kumandanı Mustafa 
Beyin de iki ay hapisle mahkûm oldukları anlaşıl
maktadır. 

Bidayeten hanenin tahliyesinden istinkâf etmiş 
olan mumaileyh evamir ve teoligâtı ekide karşısında 
'kalarak salâhiyeti kanunıiyeyl vekâletle vilâyetin da
ha iyi takdir edebilecekleri mülâhazası ve mesuliyet 
korkusiyle aldığı emri infaz eylemiş olduğu gibi is
kân ve tasfiye komisyonlarının da bu kabil emvali 
metrûkenin idareten tahliyesine esas itibariyle me-
sağ gösterilmiş olmasına ve kendisinin uzun müddet
ten beri devam eden memuriyetinde lekelenmemiş 
bulunmasına göre İstida Encümeninin mütalâası veç
hile mumaileyh Sayit Beyin istirhamının isafı ve 
bunun, aynı sebeple mahkûm olup aynı vaziyette bu
lunan jandarma bölük kumandanı Mustafa Beye de 
teşmiliyle her ikisinin de bilcümle netayici kanuni-
yesine şâmil olmak üzere, affı muvafıkı nasafet ve 
maslahat olacağı encümenimizcede mülâhaza edil
miş olduğundan keyfiyet Heyeti Celilenin nazarı âti-
fet ve tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

Konya 
Refik 
Kâtip 

Saruhan 
Kemali 
Aza 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Aza 

Mazbata Muharriri 

Kastamonu 
Necmiettiın 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Aza 
Antalya 

Mehmet Saki 
A/a 

Çorum 
Münir 

REİS — Efendim, encümen mazbatasını reyini
ze arz ediyorum. 

YUSUF BEY (Denizli) — Evvelemirde encümen 
izahat versin efendim. 

REİS — Efendim, encümenin Reisi burada yok
tur mazbata okunmuştur, (reye sesleri). 

İHSAN BEY (Ankara)— Reis Paşa, mazbata 
tafsilâtı lâzimeyi muktevidir. İzahata hacet yoktur 
zannederim. Mazbatanın reye vazını teklif ederim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Esbabı affı da camii-
dür. 

REİS — Yusuf Beyefendıi, mazbatada tafsilâtı lâ-
zûni'S vatıdır, dliyörliar, ısrar ediyor musunuz? 

YUSUF BEY (Deîıiizlli) — Hayır efendim. 
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REİS — O halde encümen mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler ellleııini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerimi kaldırsın... Kabul edülm'iştir. 

Tezkereler 
1. — 22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı mü

zayede, münakaşa ve ihalât Kanununun sekizinci 
maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/518) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale edilmiştir. 

Evrakı Saire 
/. — Kurtuluş Bayramının dördüncü dönüm yı

lının tesidine Meclisi Âlinin iştirak etmesi istirhamı 
hakkında Adana Belediye Riyasetinden mevrut tez
kere. 

REİS — Okunacaktır :. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Büyük müncî ve haleskârımızın ve Büyük Millet 
Meclisi Heyeti muhteremesinin layezal azmiyle esa
ret zincirini kırmaya muaffak olan Adana'nız beş Kâ
nunusanide dördüncü hâlâsı senei devriyesini idrak 
edecektir. Namütenahi şahamet ve celâletlerle dolu 
olan Türk tarihinin en mesut ve en ulvî tezahüratın
dan birini teşkil eden büyük günü Adana'nız en de
rin varlığından kopup gelen neşe ve sevinç içinde 
teside hazırlanmaktadır. 

Karanlık ve ümitsiz günlerde kalplerimizde mil
let ve vatan mefhumlarını sönmez bir ateş gibi tu
tuşturup bize zafer ve halâs yolunu gösteren büyük 
ve asil millet Meclisimizin Adana'nın en büyük ve 

mübarek bayramına iştirakinin kalplerimizde min
net ve şükran hislerini bir kat daha tezyit ve takvi
ye eyleyeceğini kemali hürmet ve tazimiyle arz ey
leriz muhterem Reis Paşa Hazretleri. 

19 Kânunuevvel 1341 
Adana Belediye Reisi 

Ali 
REİS — Efendim, Meclis nâmına Adana'ya bir 

heyet gitmesine itiraz eden var mı? (Hayır sesleri). 
İtiraz eden yoktur. O halde kura ile on arkadaş tef
rik edeceğiz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Geçen sene 
gidenler yolu öğrenmişlerdir, yine onlar gitsin. 

REİS — Efendim, on arkadaş tefrik edeceğiz 
(Onbeş sesleri), (On sesleri), (Beş sesleri) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Fazla gikterse Mec
liste ekseriyet kalmıaz. 

MÜNİH BEY (Van) — EveUöi seme onbeş gitmüş-
ti Paşam. 

REİS — Efendini, Davanı Riyasettende usutflen 
4 - 5 kliş'i kadar gediyor. Yine onbeş kadar olacaktır. 

İhsfen Bey (Erganii), -Ali Rıza Bey (Amasya), Mus
tafa Abdülhalik Bey (Çankırı), Halis Turgut Bey -(Si
vas), Hüseytin Bâkıi Bey (urdur, 'Halil Bey (Ordu), 
Hafi Ulki Bey (S'itrt), Haydar Rüştü Bey (Deniztt), 
Na'im Hazım Bey (Konyta), Süleyman Sırrı Bey (Trab
zon). • » • • • " ( 

Bakurıa Adıana'ya gidecek heyet tefrik ediMİ 
Efendim, bu heyet muayyen zamanda buradan 

hareket edecektir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efeındlim, müzakere eddlecek mevadda 
geçiyoruz. 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Dâhili Nizam
namesi teklifi. 

REİS — Efendim, bugün Nizamnamei Dâhilinin 
müzakeresine devam edeceğiz. Bundan evvelk'* cel
sede Encümen tarafından geri alınmış olan madde
ler gelmşitir. Fakat tabı ve tevzi edilmeye ihtiyaç 
vardır. Çünkü uzundur. Tabı ve tevzi olunduktan 
sonra müzakere ederiz. Biz müzakeresine devam ede
ceğiz, onları da tabı ve tevziinden sonra müzakere 
ederiz. Şimdi yirmiyedinci maddedeyiz. Okunacak
tır : 

Riyaset Divanının İntihabı 
Madde 27. — Mürettep azanın yarısından bir faz

lasının intihapları tasdik olunduktan sonra daimî Ri
yaset Divanının intihabına başlanır. 

Azanın intihabatı evvelki içtimalardan birinde 
tasdik edilmiş ise ilk celsede muvakkat Reis yerine 
geçtikten sonra daimî Riyaset Divanının intihabına 
girişilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Usul hak

kında bir nokta arz edeceğim. Geçen Çarşamba gün
kü müzakerede encümene giden on altı madde Mec
lisin teşkilâtı hakkında idi. Bu fasıl da Divanı Riya
setin intihabatına taallûk ediyor. Yani Meclisin teş
kilâtına taallûk ediyor. Binaenaleyh şimdi bu madde 
kabul olunursa diğer on altı maddede teşkilâta ait
tir, belki bir giriftlik hasıl olabilir. Binaenaleyh encü
men mazlbaita muharriri izahat versin. Divanı riyaset 
intiha'bı teşkilâta taallûk ettiği için mebusların maz
batalarının tasdikine tekaüdüm etmek icabeder. Ri
ca ederim, bunu izah etsinler. 
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MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ BEY 
(Gelibolu) — Efendim, birinci fasıl ile bu divanı ri
yaset intihabı faslı anasında bir birine tearuz edecek 
hiç bir nokta tasavvur edemiyorum. Yukarıdaki mad
deler ufak tefek tadilâtla kabul edilmiştir. Hangi bir 
madde mutasavverdir ki, Divanı riyasetin adedi ile 
tarzı intihabı münasebet teşkil etsin? Ben tasavvur 
etmiyorum. Bu, müstakil bir fasıldır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
malumu âliniz Nizamnamei dahilînin teşekküle ait 
olan birinci faslı, Çorum Mebusu İsmet Beyin teklifi 
üzerine yeniden tetkik edilmek üzere encümene git
mişti. Şimdi, Meclisin o günkü tezahür eden noktai 
nazarı birinci faslın Meclisin teşkiline münhasır ol
ması üzerine idi. O noktai nazara göre Divanı riyase
tin intihabı dahi teşkilâta müteallik olması ve bun
ların birbirine mürtebit bulunması lâzım geleceği ci
hetle, bendeniz Meclisi Âlinin o gün verdiği karar
dan bahsediyorum. Onun için Meclisi teşkilâtın ta
allûk eden maddelerin bir kısmı mebusların mazba
tasından evvel, bir kısmı da o fasıldan sonra bulun
mak: intizama delâlet etmeyeceği gibi bir karışıklığı 
dahi mucip olur. Bir yerde kabul edilecek bir hük
mün diğer bir yerde nevama naks edilmesi gibi bir 
şey tahaddüs edebileceği için, teşkilâta taallûk eyle
yen mevaddın cümlesinin bir yerde müzakere edil
mesi - nizamnamei dahilînin intizamı noktai nazarın
dan daha muvafık olur zannındayım. 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ BEY 
(Gelibolu) — Hiç bir taallûk noktası tasavvur demi
yorum. 

REİS — Efendim, Feridun Fikri Bey, encümen 
tarafından geri alınmış olan fasıl ile beraber müza
kere edilmek üzere maddenin tehirini teklif ediyorlar. 
Encümende buna lüzum görmüyor. Tehirini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

O halde müzakereye devam edeceğiz. 27 nci mad
de hakkında başka söz isteyen yoktur. 27 nci mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 28. — Riyaset Divanı : 1. — Reis; 2. — 
Üç Reisvekili; 3. — Laekâl dörtte biri münavebe ile 
heyeti umumi yede hazır bulunmak üzere sekiz kâ
tip, 4. — Beş idare âmirinden mürekkeptir. 

FUAT BEY (Rize) — 28 nci maddenin son fık
rasında beş idare âmirinden mürekkeptir, deniyor. 
Bu adedin çokluğuna saik olan sebep de, vazaifin 
çokluğu ve teşeddüttür. Bu vazaif de, dördüncü say

fanın baş tarafında tasrih olunuyor. Bendeniz bir se* 
ne kadar idare heyetinde bulundum. İdare heyetine 
taallûk eden vazaifin bu kadar kesir olduğunu bil
miyordum. Sonra, teşeddütü mucip hiç bir idare 
makinesi yoktur. Bütün şuabalta ait idare mesuliyeti 
mükemmel surette tanzim, edilmiştir. Zannedersem 
idare heyetinin bütün vazaif i, bunları sevk ve tanzim
den ibarettir. Böyle idare makinesini tanzim ve sevk 
edecek dimağların tekessürü, bu idareyi tanzimden 
ziyade - zannedersem - ihlâl eder. Bu vazaif ancak 
bir zat tarafından idare edilebilecek mahiyettedir. 
Evvelce üç olarak intihap edilmesi, azadan birinin 
gaybubiyeti esnasında diğerinin vekâlet etmesi sebe
bine müstenit olsa gerektir. Bunu teselsül ettirerek 
beşe kadar gitmesi, hiç bir vakit doğru olmaz kanaa
tindeyim. Yani beş olarak kabul etmek daha ziyade 
burada söyledikleri teşeddüdü mucip olur. Bunun 
için bendeniz - eskiden olduğu gibi - üç olarak kal
masını teklif ediyorum ve bu hususta bir de takrir 
takdim ediyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, malumu 
âliniz rüfekayı muhtereminin bir çokları muhtelif ve 
muayyen vazaif alıyorlar, nihayet Mecliste nisap aza
lıyor, böyle Meclisin teşkilâtı dahiliyesine ait husu-
satta dahi vazifedar arkadaşları çoğaltırsak, mahzur 
bir kat daha artar. Onun için bendeniz de, ber sabık 
kâtiplerin altı ve idare memurlarının üç olması taraf
tarıyım. Bu, kâfidir ve şimdiye kadar da kâfi idi. 
Binaenaleyh buna dair bir de takrir veriyorum, ka
bul, ademi kabul Heyeti Celilenize aittir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, idare âmiri 
dedikten sonra birden yukarı çıkmasını bendeniz an
lamıyorum. İdare âmiri idareyi tetvir edecek bir zat
tır. Bunu bir meclis tedvir edecek değildir. Hatta 
Mecliste şöyle üç arkadaşımı bir arada göremiyoruz. 
Onlar vazaifi aralarında taksim ediyorlar. Sen şunu 
yapacaksın, o biri şunu; diyorlar. Biz üç arkadaş in
tihap ediyoruz onlar birer kişi idare ediyorlar. Hal
buki Meclisin idarei dahilîsini tanzim. edecek arka
daş lazımsa onu bir arkadaş ifa edebilir. Mamafih 
onun hastalığına ve sair mazeretine binaen azami iki 
olabilir. İdarede şirket kabul edilecek bir şey yoktur. 
Binaenaleyh bendeniz üçü bile çok görürken burada 
beşe çıkarmak işlerin büsbütün muattal kalmasını 
intaç etmek demektir. Birisi, o baksın; o da öteki 
baksın diyecek ve işler muattal kalacaktır. Bugün 
eğer işler teşeddüte uğruyor diye adedi tezyit edecek 
olursak o zaman daha ziyade teşeddüte uğratmış olu
ruz. Beş kişinin birden Meclis idaresini temine çalış
ması bilâkis idareyi teşviş eder, ihtilâfatı intaç eder. 



İ : 29 23 .12 . 1341 C : İ 

Onun için bendeniz mümkünse ikiye indirilmesini 
teklif ediyorum. Birisi asıl vazifedar olur, onun gay
bubetinde diğeri bakar. Görüyoruz ki, arkadaşlar 
şekli sabık üzerinde kısım kısım vazaifi taksim ve o 
suretle ifa ediyorlar. O şekil yine devam etsin. (Doğ
ru sesleri) Yoksa o şekli daha ziyade iğlak etmekte 
mana yoktur. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Tak-
' rirler okunacaktır, 

Riyaseti Celileye 
Kâtiplerin altı ve idare âmirinin üç olmasını teklif 

ederim. 
Kütahya 

M. Ragıp 

Riyaseti Celileye 
Yirmi sekizinci maddedeki 4 - 5 idare amirinden 

fıkrasının 3 idare âmirinden mürekkeptir. Şeklinde 
tadilini teklif ederim. 

Rize 
Ahmet Fuat 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
kâtiplerin adedini tezyit etmekten gaye zannederim 
dörder kişiden ibaret iki, grup yapıp hafi celselerde 
zabıt tutmak içindir. Sekiz adedi muvafıktır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Şimdiye kadar böyle 
bir şey vaki değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Olmak lâ-
zımgelir. 

REİS — Efendim, şimdi iki takrir vardır. Bundan 
Ragıp Beyin takriri daha şümullüdür. Diğerleri de 
idare memurları hakkındadır. Evvelâ Ragıp Beyin 
takririni reyinize vaz edeceğim. (Kısım, kısım reye 
konsun sesleri) 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Evet efendim 
kısım, kısım reye konsun. Ragıp Beyin takririnde iki 
şık vardır. Ayrı, ayrı reye koyunuz. 

KEMAL BEY (Adana) — Efendim, takririn he
yeti umutaiyesi reye konur. 

REİS — Ragıp Beyin takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. O 
halde efendim, Fuat Beyin takririne lüzum kalma
mıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O vakit ifadeyi de
ğiştirmek icalbeder. Laekal dörtte biri tabiri yerine 
laekal üçte biri demek lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Evet efendim, 
doğrudur. Laekal üçte biri demek lâzımdır. 

RASÎH BEY (Antalya) — Esası tecavüz ediyor. 
Bunun hiç lüzumu yoktur. 

REİS — Efendim, o halde bu tadilden sonra 28 
nci madde nasıl oluyor? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, şöy
le olacaktır. (Laekal üçte biri münavebe ile heyeti 
umumiyede hazır bulunmak üzere altı kâtip) 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Encümen mad
dedeki rakamların konmasına lüzum görüyor mu? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Evvelen, sani
yen, salisen diye bir şekil vardır efendim. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Bunların hiç lü
zumu ydktur. Sonra (Reis kelimesinden evvel bir 
(bir) kelimesinin ilâvesi lâzım değil midir? Encümen 
buna ne diyor? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ta
datta evvelen, saniyen, salisen, rabian giderdi. Şimdi 
bu gruplara ayırmak için 1 - 2 - 3 diye rakamla gös
terildi. Sonra reis kelimesinden evvel (bir) kelimesini 
ilâveye hacet yoktur. Meclis Reisi zaten birdir. On
dan sonra reisvekilleri gelir. 

REİS — Efendim, arkadaşlar arzu ettikleri tadi
lâtı takrirle riyasete bildirirlerse reye korum ve mü
zakere daha salim bir surette cereyan eder. Madde 
hakkında üç takrir daha vardır : 

Riyaseti Celileye 
28 nci maddenin atideki şekilde tadilini teklif ey

lerim. 
Maddedeki rakamlarla laekal kelimesinden evvel 

«bir» kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Konya 

Eyüp Sa'bri 

Riyaseti Celileye 
28 nci maddenin şu suretle tadilini teklif eylerim: 
Madde 28. — Riyaset divanı bir reis, üç reisve-

kili, altı kâtip ve üç idare âmirinden mürekkeptir. 
Adana 
Kemal 

Riyaseti Celileye 
28 nci maddenin berveçhi âti tadilini teklif eyle

rim: 
Madde 28. — Riyaset divanı bir reis, üç reisvekiM 

ile altı kâtip ve üç idare âmirinden mürekkeptir. 
Antalya 

Rasih 

REİS — Efendim, Kemal Beyle Rasih Beyin tak
rirleri birbirinin aynıdır ve Eyüp Sabri Beyin tak
rirleri aynı mahiyettedir. Laekal cümlesi kalkacak, 
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«bir» ilâve ölunaca'kıtır. Şimdi Kemal Beyin takriri 
daha evvel verildiği için bir daha okunsun. 

(Adana Mebusu Kemal Beyin takriri tekrar okun
du) 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Encü
menin bunun hakkında bir mütalâası var mı efen
dim? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen
dim. 

REİS — O halde bunu madde olarak reyinize 
arz edeceğim. 28 nci madde olarak okuyacağız. 

Madde 28. — Riyaset Divanı bir reis, üç reisve-
kili, altı kâtip ve üç idare âmirinden mürekkeptir. 

SÜLEYMAN BEY (Bozok) — Efendim, burada 
hır şey vardır ki; eski nizamnamede mevcuttur. O da 
heyeti umumiyede hilmünavâbe hazır bulunmak kay
dıdır. Sonra sen gireceksin, o girecek diye aralarında 
teşeddüt olur. ' 

REİS — Takrirde o yoktur efendim. Maddeyi 
okunan şekilde reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Riyaset divanı intihaibatı havi rey 
ve mutlak ekseriyetle icra olunur. Reylerin tasnifinde 
mutlak ekseriyet hasıl olmadığı takdirde aynı usule 
tevfikan ikinci defa intihabat icra edilir. Yine mutlak 
ekseriyet hasıl olmazsa en ziyade izafî ekseriyet ka
zananlardan matluk adedin iki misli ayrılarak bun
lar hakkında üçüncü defa reye müracaat olunur. Bun
da izafî ekseriyet kâfidir. Reylerde tesavi olursa 
kuraya müracaat edilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı efen
dim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, encümenden 
bir şey soracağım. Bu ekseriyet hakkında nizamna
mede bir şey göremedim. Mutlak ekseriyet ne de
mektir? Lütfen izah etsinler. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Ne buyurdu
nuz efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ekseriyet kelimesinin 
tefsirine dair (âra) hakkında nizamnamede bir şey 
göremedim. Mutlak ekseriyet ne demektir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Azayı mevcu-
denin ekseriyetidir efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mevcut olanın mı ekse
riyeti demektir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Teş
kilâtı Esasiye Kanununun tadili gibi mutlak ekseri
yet mevcut olan azanın ekseriyeti demektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Fakat o mana çıkmaz. 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bizim eskiden 

beri bildiğimiz odur. 
REİS — Vehbi Bey bir teklifiniz var mı efendim? 
VEHBİ BEY (Karasi) — Hayır efendim, yalnız 

Celâl Nuri Beyin ifadelerini anlayamadım. 
REİS — Söylediler. Madde hakkında başka söz 

isteyen var mı efendim? 
REŞİT BEY (Malatya) — Efen'dim, encümenden 

bir sual soracağım. Ekseriyeti mutlaka adedi müret-
tebin sülüsanından bir fazlası demektir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Nısfından bir 
fazla demektir. (Gürültüler) 

REŞİT BEY (Malatya) — Adedi mürettep mev
cut olmazsa ne demektir? 

REİS — Celâl Nuri Bey; ekseriyeti mutlaka ve 
ekseriyeti izafiyei kürsüde izah ediniz. Zapta geçsin. 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Efendim, me
selâ Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadilâtında adedi 
mürettebin ekseriyeti mevzuubahistir. Burada azayı 
mevcudenin yani, yukarıdaki madde mucibince nıs
fından bir fazlasıyle açılır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — O vakit 
ekseriyeti mutlakaya lüzum yoktur. 

RASİH BEY (Antalya) — O gün celsede mevcut 
olan ekseriyettir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — O gün celsede 
mevcut olan ekseriyettir. Meselâ celse (200) aza ile 
açılmıştır. Bu iki yüzün ekseriyeti mutlakası (101) 
dir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, temenni eder
dik 'ki, bu ekseriyet faslı da Nizamnamede bir yer 
bulsun. Ekseriyeti mutlaka, sülüsan ekseriyet ne gibi 
yerlerde lâzımdır ve nedir? Bunlar da tavazzuh etsin. 
Şimdi Celâl Nuri Bey de bu sualin karşısında kalın
ca düşünmeye başladı. Ekseriyeti mutlaka ne demek
tin Mutlak ekseriyet beyanatı âlilerine nazaran mev
cut azayı mürettebenin - ki, biz Meclisi iki yüz farz 
edelim. Daha sarih olmak için yüz aza farz edelim. 

MUHTAR BEY (İstanbul) — Ya mevcut aza, ya 
müretteb aza... 

VEHBİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, 
buraya teşrif buyurun da öğretirsiniz, öğreniriz. 

Yüz azanın elli biri ekseriyeti mutlakadır elli bi
rin yirmi altısı da ekseriyeti mutlakadır, yani elli bir 
kişi bulunursa Meclis açılacaktır; çünkü ekseriyeti 
mutlaka vardır, açılır. Elli birin yirmi altısı ile intihap 
yapılacaktır.. (Hayır sesleri) Bakınız, şimdi bile ihti
lâf ediyoruz ve mazbata muharriri Bey böyle demek 
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istediler. Böyle anladık. Mevcudun ekseriyeti, ekseri
yeti mutlaktır, buyurdular. Yüzün, elli biriyle Meclis 

açılacak ve yirmi altısı ile de intihap vaki olacaktır 
ve binaenaleyh bu intihap ekseriyeti mutlaka ile ol
muş olacaktır. Şimdi bu, mazlbata muharriri Beyin 
burada söylediklerinin neticei tabiiyesidir. Şu halde 
riyaset intihaibı adedi mürettebin rub'u ile olmuş ola
caktır. Bu doğru mudur? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
zannediyorum ki; encümen, bu ekseriyeti mutlaka 
meselesini kâfi derecede tetkik huyurmamıştır. Çün
kü elyevrn merî olan Nizamnamei Dahilînin beşinci 
maddesinde «Divanı Riyaset İntihabatı 103 ncü mad
deye tevfikan reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile inti
hap olunur. Reylerin tasnifinde ekseriyeti mutlaka 
olmadığı takdirde aynı usule tevfikan ikinci defa in
tihap icra olunur. Sonra ikinci defa da ekseriyeti 
mutlaka hasıl olmazsa en ziyade ekseriyeti izafiye 
kazanan zatlardan adedi matlubun zı'fı tefrik oluna
rak bunlardan birisi intihap olunur. Bu intihap iza
fîdir.» diyor. Şimdi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
25 nci maddesinde «intihap devresinin hitamından 

evvel Meclis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlaki-
yesiyle» diye bir tabir vardır. Demek oluyor ki, el
yevrn elimizde mevcut nizamat ve kavaninde «ekseri
yeti mutlakası» tabiri vardır. Simidi Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu Nizamnamei Dahilîden muahhardır. Bina
enaleyh Nizamnamei Dahilînin hükmünü tamamen 
ifade ve manasını tebyin eder. O halde ekseriyeti 
mütlakadan maksut, adedi mürettebin ekseriyeti mut
lakası demektir. Bunu başka türlü anlamanın imkânı 
yoktur. (Hayır sesleri) Ekseriyeti mutlaka kelimesi 
izafiye manasına gelmez. «Mutlaka» ile «izafiye» 
arasında fark vardır. Binaenaleyh ekseriyeti mutlaka 
denildiği zaman 286 mebusun 144'ü olmak lâzımge-
lir. Mutlaka deyince bundan başka türlü anlamaya 
imkân görmüyorum. İzafiye tabirindeki maksat ise, 
ekseriyeti mutlakanın husulüne imkân kalmaz, bir 
defa, iki defa reye müracaat edilir, ekseriyet hasıl ol
mazsa yani 144 hasıl olmazsa o zaman ekseriyeti iza
fiye ile reye müracaat etmek zarureti hasıl olur. Bun
da hizmet vardır. Çünkü vazıı kanununun maksadı 
Divanı Riyasetin teşekkülünde mümkün olduğu ka
dar çok miktarda azanın reye iltihak etmiş olması 
keyfiyetidir. Binaenaleyh birinci ve ikinci intihapta 
yüz kırk dördü temine çalışmak, ruhu kanuna muva
fık olduğu gibi Meclisin ekseriyetinin timsali olması 
lâzım gelen Divanı Riyasetin bu hassa ile tecelli et
mesi için başka çare yoktur. Binaenaleyh bendenizce, 

ekseriyeti mutlaka tabiri, adedi mürettebin ekseriye
ti mutlakasıdır. Ekseriyeti izafiye de alelıtlak ekseri
yettir. Şunu arz etmek istiyorum ki, mesele, hakika
ten gerek Teşkilâtı Esasiye Kanununda ve gerek Ni
zamnamei Dahilice karşımıza çıkmaktadır ve çıka
caktır. Encümenin de ekseriyeti mutlaka ve ekseriyeti 
izafiye meselelerinde Heyeti Celiieyi tamamen ikna 
edecek hazırlıkta bulunmadığı görülüyor. Bendeniz 
şunu muvafık görüyorum ki; ekseriyeti mutlaka; 
(majorite absolue) ve ekseriyeti izafiye; (majorite re-
latif meselelerinde kâfi tetkikat yaparak Heyeti Ce
liieyi safi bir surette tenvir buyursunlar. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Nisabın ek
seriyetidir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
bendeniz gerek mazlbata muharriri beyin ve gerek 
arkadaşların ifadelerinden şöyle anlıyorum. Meclis 
nisabı hasıl olmadıkça zaten intihap yapılmaz. Mec
liste nisap hasıl olunca intihap yapılır. Nisabın ekse
riyeti mutlakasiyle de intihap yapılır, bu demektir. 
Feridun Beyefendinin adedi mürettebin sülüsaniyle 
yapılması lâzımgelir ifadesini bendeniz kabul ede
mem. Meclis nisapla açıldı, adedi mürettebin ekseri
yeti yoktur diye, müzakereye başlanmayacak mıdır? 
Tabiî başlanacaktır. Fakat Meclis adedi mürettebin 
ekseriyeti yoktur diye, müzakereye başlayıp da öyle 
haftalarca kalacak mıdır? Hayır, nisabın ekseriyetiyle 
intihabını yapacak ve müzakereye başlayacaktır. Me
sele bundan ibarettir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bundan mak
sadımız nisabın ekseriyeti mutlakasıdır. Eğer arzu 
buyurulursa bir kelime de ilâve edebiliriz. Aksi tak
dirde ilanihaye Divanı Riyaset intihabı yapılamaz. 
Binaenaleyh Feridun Fikri Bey gibi düşünmüyoruz. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bir kaç yerinde mez
kûr olan adedi mürettebin ekseriyeti mutlakası bütün 
bütün başkadır. Kaç mebus varsa - farz edelim 286 -
o 286'nın ekseriyeti mutlakası ve sairesidir ki, ondan 
ibarettir. Binaenaleyh buradaki maksadımız nisabın 
ekseriyeti mutlakasıdır. Arzu buyurulacak olursa bu
raya sarih bir fıkra ilâve edebiliriz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zannediyorum ki, 
gayet basit olan bir meseleyi uzattık. Meclisin ekse
riyeti birkaç yerde aranır. Meclisin müzakeresini aça
bilmek için ademi mürettebin nısfından bir fazlası 
olabilsin ki, Meclis açılabilsin. Bundan sonra yapıla
cak intihabatta mevcut azanın ekseriyeti aranır, yal
nız müstesna olaralk bazı mesail vardır. Onlarda sü-
lüsan ekseriyet lâzımdır ki, Meclisin feshinde ve bir 
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kaç şeyde. Başka yerde Meclis müzakereye mübaşe
ret edebilmek için nisaıbı ekseriyet yani müretteb aza
nın nısfından bir fazlası olmalıdır. Müzakereye baş
ladıktan sonra onun ekseriyetiyle bütün muameleler 
görülür. Makamı riyaset elbette en muhterem, çok 
yüksek ve çok mukaddes bir mevkidir. Lâkin kanun
ları, mevcut azamn ekseriyetiyle yapıyoruz. Riyaset 
makamı kanundan da yüksek olamaz ya. Kanunları 
bu suretle tedvin ederken reisi acaba bu suretle inti
hap edebilir miyiz, edemez miyiz? O hiç mevzuübahis 
değildir. Arkadaşların buyurdukları gibi mevcut ni
sap ekseriyetle müzakereyi açtıktan sonra eğer azayı 
mürettebenin ekseriyeti mutlakasını ararsak haftalar
ca değil belki aylarca ekseriyet bulamayız. Onun için 
bir takrir verdim. «Riyaset divanı hafi rey ve mev
cut azanın mutlak ekseriyetiyle intihap olunur» der
sek muvaftk olur ve mesele daha vazıh bir surette 
hal olunur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
de bu fikre taraftarım. 

REÎS — Efendim, başka söz isteyen yok, bir tak
rir vardır; okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Birinci fıkranın berveçhiâti tadilini teklif ederim. 
Riyaset Divanı intihabatı hafi rey ve mevcut aza

nın ekseriyetiyle icra olunur. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Nisabı ekse

riyet olmazsa doğru değildir. Mevcut elli kişi olursa 
ne yapacaksınız? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, nisap ke
limesinin ilâvesine katiyen lüzum yoktur. Çünkü Di-
vanf Riyaset intihabını icra edebilmek için Meclis, 
evvelbeevvel müzakere edebilecek mahiyeti iktisabet-
mek lâzımgelir. Etmedikçe Divanı Riyaset intihap 
edilemez. Binaenaleyh müzakere başlayınca demek 
ki, nisap mevcuttur. Nisap mevcut olunca Divanı Ri
yaset intihabına her an ve her saat iştirak eder. Bi
naenaleyh bu, haşivdir. Maddenin aynen kabulünü 
teklif ederim. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, yirmi yedinci 
maddeyi az evvel kabul ettik. O maddede «müretteb 
azanın yarısın'dan bir fazlasının intihapları tasdik 
olunduktan sonra Divanı Riyaset intihabına başla
nır» diye vazıh ve sarih kayıt vardır. Şimdi o müret
teb azanın yarısından bir fazlasıyle teşekkül eden 
Meclis, Divanı Riyaseti intihab ediyor ve onun ek
seriyetiyle maksat hasıl oluyor. Binaenaleyh madde 
muvafilktir. Hiç bir tadile lüzum yoktur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz de 
Şefik Beyefendinin mütalâalarına taraftarım. Filha
kika maddedeki «mutlak» kelimesi münakaşayı mu
cip oldu. Onun için vuzuh verilecek olursa daha mu
vafık olur. Yalnız vuzuh verirken buraya konacak 
bir kelime; nisap mıdır, yoksa azayı mevcude mi
dir? Bu mesele mevzuubahistir ve bu muhtacı tetkik
tir. Buyurdular ki; nisap ekseriyeti mutlakasiyle ola
maz. Bu, gayrı kalbin' tatbik bir şeydir. Nisap 144 
azadır. 144 aza mevcut olduğu vakit Meclis açılabile
cek, fakat iki yüz aza mevcut olursa; iki yüz aza ni
sap değildir. Nisabı açmıştır. Yapılacak intihapta 144 
azanın nısfından bir fazlası mı muteber olacak, yok
sa 200 azanın nısfından bir fazlası olan 101 mi mu
teber olacak. Bu nisaptan fazladır. Ya 220 olursa, 
230 olursa. Binaenaleyh buraya zaten Meclis 144 aza-
siyle açılabilecek, fakat azanın o gün mevcudu 200 
de olur, 250 de olur ve hatta 286 da olur. Bunun nıs
fından bir fazlası muteberdir. Bu takdirde azayı 
mevcude nısfından bir fazlası. 

RASÎH BEY (Antalya) — Celsede mevcut aza
nın. 

RAGIP BEY (Devamla) — Mevcut azanın ekse
riyeti mutlakiyesiyle denirse daha muvafık olur ve 
madde daha vazıh olur. 

REİS — Efendim, iki tane takrir vardır. BM ni
sabın ekseriyeti mutlakiyesiyle diğeri mevcut azanın 
ekseriyeti mutlakiyesiyle. Bu iki takriri ayrı ayrı reyi
nize koyacağım. Hangisi kabul edilirse odur. (Trab
zon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin takriri tekrar 
okundu) (Olamaz sesleri) 

RElS — Diğer takriri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Malddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif eyle

rim. 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Madde 29. — Riyaset Divanı intihabatı hafi rey 
ve nisabın ekseriyeti mutlakasiyle icra olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
malumu âlileri adedi mürettebin nısfından bir fazla
sı hasıl oldu mu Meclis açılır. İntihap yapılırken ni
sabın bir fazlası mevcut addedilerek intihapta da ni
sabın bir fazlasiyle intihap etmek muvafıktır. Mev
cut dersek her intihap zamanında bir mevcut tespit 
etmek lâzımdır. Binaenaleyh nisabın ekseriyeti mut
lakasiyle intihap doğrudur. 

REİS — Efendimi evvelâ Muhtar Beyin takririni 
reyinize arz edeceğim. Yani «mevcut azanın ekseri-
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yetiyle icra olunur» diyor. Bunu nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. O halde madde 
nasıl oluyor? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, encü
men bu takriri encümene alsın da ona göre bir şey 
tanzim etsin. 

REİS — Efendim, nazarı dikkate alınmış olan 
teklif birinci fıkranın takdiri mahiyetindedir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Yanlış bir 
muamele oldu takriri encümene istiyoruz efendim. 

REİS — Pekâlâ nazarı dikkate alınan takrirle be
raber maddeyi encümene veriyoruz. Şu halde Süley
man sırrı Beyin takririnin reye konmasına artık lü
zum kalmamıştır. 

Madde 30. — ReisvekiHeri, kâtipler, idare âmir
leri için ayrı ayrı reye müracaat olunur. 

Rey varakalarına reisvekilleri için üç, kâtipler 
için altı, idare âmirleri için üç isim yazılır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Madde tadil 
edilmiştir. 

RASİH BEY (Antalya) — Reis unutulmuştur. 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Unutulmamış

tır. Yukarıda iade olunan maddenin içerisine girmiş
tir. Binaenaleyh bu madde böyle kalır. Yukarıda reis 
nasıl intihap olunur o gösterilecek. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu faslın 
tehir edilen fasla taallûku vardır. Bunun da tehiri 
icabeder. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, 29 ncu 
madde, Divanı Riyaset intihaibıdır. Reis intihabı de
ğildir. Binaenaleyh otuzuncu madde de reis, reisve
killeri, kâtipler, idare âmirleri için ayrı ayrı intihap 
olunur demek lâzımdır. Yukarıdaki madde Divanı 
Riyasetin heyöti umuımiyesinin intihap maddesidir. 
Yoksa reisin intihap maddesi değildir. Binaenaleyh 
otuzuncu maddede reis, reisvekilleri, kâtipler, idare 
âmirleri için ayrı ayrı reye müracaat edilir diyeceğiz 
ve böyle demek doğrudur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Encümen de 
bunu kabul ediyor. 

REİS — Encümen kabul ediyor efendim. 
NAİM HAZIM BEY (Konya) — Encümen de bu 

tarzda ka'bul ediyor. Rey varakalarına reis, reisvekil
leri için üç demek lâzımdır. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Burada ida
re âmirleri için beş isim yazılır deniyor, üç oldu. 

REİS — Tashih ettik. Rey varakalarına reis için 
bir, reisvekilleri için üç, kâtipler için altı... 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Reis esasen bir̂  
dir. Onun için altına bir demeye lüzum yoktur. Rey 
varakalarına reis, reisvekilleri denir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Meclis Reisi esa
sen birdir. Reisvekilleri üç olduğu için burada üç de
niyor. 

REİS — O halde madde nasıl oldu? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, «Rey 
varakalarına reisvekilleri için üç, kâtipler için altı, ida
re âmirleri içki üç isim yazılır» bu suretle tespit etmek 
lâzımgelir. Çünkü idare âmirleri, kâtipler birden faz
ladır, onun için üç isim, dört isim, altı isim atılabilir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, de
dikleri doğrudur. Bir reis için esasen bir rey atılır. 
Fakat nizamnameler sarih olmalıdır. Yazılsa ne za
rarı var? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bundan sarih 
hir şey tasavvur olunamaz. Hem böyle olursa gülünç 
olur. Çünkü reis esasen bir olduğu için bir yazılır. 
Mamafih Heyeti Celile hâkimdir. 

REİS — Hiç bir tadil teklif eden yoktur. Herkes 
yerinden söyledi. Madde öyle duruyor. Bir daha 
okunsun. (Madde tekrar okundu) 

Efendim, takrirler vardır, onları okuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

30 ncû maddenin «rey varakalarına...» diye baş
layan fıkradan sonra (reis için bir) fıkrasının ilâve
sini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiâti tadilini teklif eylerim : 
Madde 30. — Reis, reisvekilleri, kâtipler, idare. 

âmirleri için ayrı ayrı reye müracaat olunur. 
Rey varakalarına reis için bir, reisvekilleri için 

üç, kâtipler için altı, idare âmirleri için üç isim ya
zılır. 

İzmir 
Ahmet Mündr 

REİS — Efendim, bu iki takrirden biri daha şü
mullü. Evvelâ onu reye koyacağım. Münir Beyin 
takririni nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Nazarı dikka
te alınmıştır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Encümende 
kabul ediyor. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — İtirazımız yok
tur, kabul ediyoruz. 
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REİS — O halde bunu madde olarak reyinize . 
arz ediyorum. Bir daha okunsun. (Madde tekrar I 
okundu) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul I 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

MUHTAR. BEY (Trabzon) — Bu madde müna
sebetiyle bir şey arz edeceğim. Aşağıda Reisicumhur 
intihabatı için bir şey var. Diyor ki: Reisicumhur 
intihabı gibi olur. (Oraya gelmedik sesleri) Arz ede- I 
yim efendim. Reylerin tasnifi için bir muamele lâ- ! 
zımdır. İntihap yapıldı, reyler konuldu. Fakat o rey
lerin tasnifi yoktur. Başka bir yerde varsa izah edıil- I 
sin. Zira biz şimdiye kadar aza intihabı için ne yapa- I 
cağımızı kâğıtta gösterdik. Fakat ondan sonra ne I 
şekilde olacağını bilmiyoruz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, 
reylerin aielumum nasıl tasnif edileceğine dair bir I 
usul ve ahkâm vardır. Reisicumhur intihabının rey
lerinin tasnifini ayrı bir kaideye rapdetmek istediği- I 
miz içindir ki, aşağıda bundan sonraki maddenin al
tına bir fıJcra koyduk. Bunun için ahkâmı münderiee 
vardır. Burada lüzum yoktur. 

REİS — Bu maddeye taallûk etmiyor. Bir hâtıra 
olarak söylediler. 

Madde 31. — Daimî Riyaset Divanının intihabı
nı müteakip Meclisin katî surette teşekkül ettiği 
isimlerin tasrihiyie Cumhurriyasetine ve Başvekile I 
bildirilir. 

RASİH BEY (Antalya) — Bu madde zaittir. Tay-
yı lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
öyle zannediyorum ki, bu madde eski Nizamnamei I 
Dahilinin daimî Divanı Riyaset intihabatını müteakip 
Meclisi Mebusanın sureti katiyede teşekkül ettiği reis 
ve reisvekillerinin esamisi tasrih edilmek üzere reis 
tarafından Zatı Hazireti Padişahiye arz ve Meclisi 
Ayana tebliğ olunur. Şeklindeki yedinci maddenin I 
istinsahıdır. O maddenin yerine bir şey konulmak lü- I 
zumu hissolunmuş ve bu madde konulmuş gibi bir I 
şey hasıl oluyor. Encümen; mülga Meclisi Mebusa- I 
nın nizamnamei dahilisi bir saltanatı meşrutanın ioa- I 
batına muvafık bir nizamname idi. Şimdi lehülhamd 
Cumhuriyet ilân edilmiştir. Bundan başka Osmanlı 
Meclisi Umumisi iki kısımdan mürekkepti. Meclisi I 
Âli ise vahit olmakla sabık Meclisi Umuminin mü
zakere usulleri bizimkilere tevafuk etmez diyor. Şim
diye kadar Meclisi Âlide böyle bir taamül yoktur. 
Meclisi Âlinin teşekkülü resmî ceride ile ilân olu
nur ve muamele tamam olur. Bu sebeple bunun Ri-
yaseticumihur makamına, Başvekâlete tevziine lüzum I 
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yoktur. Bunda da bir fayda ve bir hikmet yoktur. 
Meclisi Âlinin şimdiye kadar kabul ettiği esasta da 
münafi bir kayıttır. Binaenaleyh bunun tayymı tek
lif ederim. 

REİS — Takrirler var : 
Riyaseti Celileye 

31 nci maddenin tayyını teklif ederim. 
Dersim 

Feridun Fikri 
Riyaseti Celiileye 

31 nci maddenin tayyını teklif ederim. 
Antalya 
Rasih 

REİS — Efendim, her (ikisi de aynı mahiyettedir. 
Takrikterti reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır-
aım... Kabul edilmiştik-. 

Otuzikinci maddeyi okuyoruz : 

Madde 32. — Daimi Riyaset Diıvanı teşekkül 
eder etmez derhal Rdsicumhurun intihabına başla
nır. İniıtha'b usulü ayniyle Rliyalset Divanı azasının >itn-
tihalbı usulüdür. Şu kadar ki, bu intilıabta reylerin' 
tasnlifi içdin kur'a ile dokuz mebus tefrik edilir. İşbu 
reyler heyetli umumiye sıalonunda alenen tasnif olu
nur. İntihabın neticesi Meclis reisi tarafından heyeti 
umumıiyeye bildirildikten sonra Meclis Relisi, Reisti-
cumlhur imıtihab olunan zat hazır ise riyaset kürsüsünü 
işgale davet eder. Reisicumhur ırliyaset kürsüsüne çı
kıp Teşkilâtı Esasiye Kanununun 38 nci maddesi mu
cibince yüksek sesle yemim eder. Yemin varakasını 
imzalar. Meclis Reisi, sağında ve solunda birer idare 
ameri bulunduğu halde Reisicumhurun arkasında am-
zı mevki edenler. 

Reisicumhur yerdin vanakasını imza edip Meclis 
Reisime tevdi eder etmez, Meclis Reisi idare âmirleri
ne muzi'kanun mÜiî marş çalmasını ve memleketim 
hor tarafımda yüzlbir pare top atıimıak üzere keyfi ye
tin mıilete ilânımi emreder. TaMif merasiminde bu 
marşın terennümü arasımda mebuslar ayakta durur-' 
lar. Bunu müteakip Reisicumhur Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucıÜbince nutkunu iırat edip kürsüyü Meclis 
Reisine terk ©der, reis de liçfcümata derhal nihayet ve-
ılir. Reisicumhurun gerek bu nutkuna ve gerek bütün 
işaıratıma cevap verilmez ve bu hususta hiç bir mü
zakere cereyan etmez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozoik) — 28 nci 
madde Divanı Riyasetin intıihabatından bahisti, en
cümene gitti bu da ondan bahsediyor. Binaenaleyh 
bu maddenin de 28 mci madde ile birlikte müzakeresi 



İ : 29 23 . 12 . 1341 C : 1 

icap ediyor. Nisap meselesi aynen Divanı Riyaset ni-
saıbı gibi olacak. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Efendim. 
usul hakkında arz edeceğim. Madde muhtdif mese
leleri ihtiva ediyor. Onun için muvafık be Nizamuna-
miinıiın 72 noi maddesi mucihıince bunu fıkra fıkra mü
zakere edelim, çünkü çok uzundur, içinden çıkılmaz. 

REİS — Müzakere fıkra fıkra olmazda, reye vaz 
edi'lJken fıkra fıkra vaz edilir, hepsi hakkında söz 
söylersiniz. Reye koyarken fıkra fıkra neye koyarız. 

RAISİH BEY (Antalya) — Efendim, madde çok 
mutlak yazılmıştır. İlk 'fıkrasını nazarı dikkati âlile
rime arz edenini. «Daimi Riyaset Divanı teşekkül 
eder etmez derhal Reisicumhurun intihabına başla
nır» diyor. Halbuki Divanı Riyaset intihabiyle Riya-
setieumihur intihabı arasında farık vardır. Divanı Ri
yaset intıihalbı her sene tecdid olunur. Riyaiseticumhur 
intihabı ise müddetle mukayyettir. Binaenaleyh her 
Di'vanı Riyaset intihalbını müteakip Reisicumhur in
tihap olurtamaz. Binaenaleyh maddenin şeklini değiş-
*;pmı?ık' lâzım. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — ilk intihab-
tır. 

RASİH BEY (Antalya) — Maddemin baş tarafı
na bakınız. İlk intihaib ne demektir? Bunu maddenin 
nerelinden öğreneceğiz? Maddede zaaf vardır. Onun 
içün maddeyi encümen geriye alsın, daha ziyade tav
zih ederek getirsin. 

AHMET MUHTAR BEY (İstanbul) — Zaafları 
gösterimiz de arz edelim. 

RASİH BEY (Antalya) — Arz ettiği kısımların 
sarih olması lâzım. Sonra «Mebuslar ayakta durur» 
diyor. Bununla encümen ne demek istiyor? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reisicumhura 
hürmuöten, tazimen. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bendeniz 
Rasih efendinin buyurdukla,ro şekli mahzuru arz et-
miîyeoeğiai'. Diğer cihetler hakkında arz edeceğim. 
Sekizinci sayfada «Meclis reisi sağında ve solunda 
bi'i'ar idare âmiri olduğu hailde Reisicumhurun arka
sında ahzı mevki ederler) diyor. Meclis Reisinim ar
kasında veya sağında, solunda bulunmasınm nizam
namede tasırıih edimesinde ne hikmet, ne mana var
dır? Meclis Reisi Meclisi temsili etmek itibariyle onun 
aınkcda durması doğru değildir. ReisiicumlhuRin önün
de de durimiasın. Yalnız böyle rni'evkiimi tasrih etmek 
doğru değildir. Nizamname ile Meclis Reisinin Reisi
cumhurun arkasında bulunur gibi bir vaziyet tacilim 
etmesinde bir fayda yoktur. Sonra, Reisicumhurun 

tahlifi merasimi esnasında mebuslaınn da ayakta dur
maları doğru değildir. Heyeti Celüedem herhangi bir 
zatı muhterem burada yerriin etmeğe çıktığı zaman, 
kendisi ayakta bulunmadığı ıiçin ya aMumum bütün -
tahliflerde ayakta bulunmayı kabul etaneldİT veyahut 
tofıUk meselesi yapılmamalıdır. (Binaenaleyh tahlif 
merasimuine de lüzum yoktur. 

Marşın terennümüne gelince : Marşın terennümü
nü buıadıa tasuih etmek doğru mudur, değil imidir? 
BJkimeım. Fakat bendenizce tasrih etmemek muva
fıktır. Şayet birimci fasılda marşın terennümü meşe
leri mevzuu bahis olursa o zaman bu cihet ayrı bir 
şekilde ifade olunabilir. Bu şekilde marşın terennü
mü fıkrasına da lüzum yoktur. Soruna ,«Rd>sücumhur 
Teşkilâtı Erasiye Kanunu mucibince nutkunu iırad 
•edilip kürsüyü Meclis Reisine terk eder» fıkrası tahlil 
edilmeyerek yazıknuştır. Çünkü Reisicumhur Meclis 
•tarafından intihab olunduktan sonra nutkunu, bittalbii 
vücuda gelineceği yeni Heyeti Vekile ile - tabiî yenli bir 
heyeti vekile vücuda getirecektir • müşavere edecek 
ve ondan sonra gelip nutkunu okuyacaktır. Çünkü 
Reisicumhurun okuyacağı nutuk kendi namıma ise 
de hakikat halde bunun mesuliyetini deruhde eden 
İcra Vekilleri heyetidir. Halbuki Reisicıimihurun in-
tihalbiyb bundan evvelki fora Vekillerinin variyeti 
k'asKiıi'iyeai mevzubahis olur. O İcra VekLİkıriınıin va
ziyeti kanuniyesi muvakkaten idarei umura devam 
etmekten ibarettir. Ve bütün memleketlerdeki teamül 
bundan ibarettir. Yeni bir Reisicumhur intıihabedil-
diği zaman tabiatıyle istifasını yeni Reisicumhura 
takdim eder. Onun için zannediyorum ki, encümen 
bu ciheti tahlil etmemiştir. 

AHMET MUHTAR BEY (İstanbul) — Etmiş
tir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Etmiş İse 
tabiî cevabını verir. Çünkü Reisicumhurun kim ola
cağı evvelden belli olur delili delil değildir. O, bir 
hissi malûmattan ibarettir. Malumatı hukukiye değil
dir. Bu gibi nizamnamelerin münakaşasında mevzuu 
bahis olan ilmi hissi değil, ilmi hukukkidir. Onun 
için teşkilâtı esasiye mucibince Reisicumhurun nut
kunu irat etmesine imkân yoktur. Çünkü Reisicum
hur intihab olunacak; çıkacak, yemin edecektir. O 
nutkun mesuliyetini kim deruhde edecektir? Muvak
katen ifayı vazife eden Heyeti Vekile mi? Hayır mu
vakkaten ifayı vazife eden Heyeti Vekile kimin Rei
sicumhur olacağını ne bilecek? Ama denecek ki; teş
kilâtı esasiye var. Bu teşkilât; hukukî surette teşki
lâtı esasiyede münderiç olmadığı için tabiatiyle onu 
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mevcuttur farz ederek mütalaamızı dermeyan ede
meyiz. Sonra «Reis de derhal içtimaa nihayet verir» 
bu fıkranın dercinde bir mana yoktur. İçtimaa der
hal nihayet vermenin esbabı mucibesine dikkat et
tim. Bunu da tahlil edilmiş görmedim. Esbabı muci-
beyi tasrih buyurmalarını rica ederim. Mütalaamı 
onu mutaakip arz edeceğim. Sonra «Reisicumhurun 
bu nutkuna ve gerek işaratına cevap verilmez ve bu 
hususta hiç bir suretle müzakere edilmez.» bu fıkra 
doğrudan doğruya teşkilâtı esasiye mahiyetindedir. 
Nizamnamei dahilî ile teşkilâtı esasiyeye girecek ah
kâm arasında fark vardır, işarat kelimesi geçenlerde 
de arkadaşlarımız tarafından ifade buyurulduğu veç
hile teşkilâtı esasiyemizde yoktur. Doğrudan doğru
ya teşkilâtı Esasiye kanunu mucibince Reisicumhur 
nutkunu okur merasim bundan ibarettir. Artık nu
tuktan gayrı işarat mahiyetinde hiç bir şey yoktur. 
Şimdiye kadar Riyaseti Cumhur makamından, ma
kamı riyasete, heyeti celileye teşkilâtı esasiyeye tev
fikan şu veya bu zatın filan vekâlete intihab, tayin 
buyurulduğu hakkında gelen ve Teşkilâtı Esasiyeye 
tetabuk eden muharreratı resmiyeden ibarettir. Böyle 
işarname gibi bir kelime Teşkilâtı Esasiyede yoktur. 
Malumu âliniz Fransa Kanunu Esasisinde (mesaj) di
ye bir mefhum vardır. Bunun manası başkadır. Bina
enaleyh Teşkilâtı Esasiyede (mesaj) kelimesi olmadı
ğı için (işarat) kelimesinin nizamnamei dahilîde ka
bul edilmesinde hikmet yoktur. Bendeniz işar keli
mesinin muvafakat, ademî muvafakatında bir müta
lâa arz etmiyorum. Hakikaten (mesaj) kelimesi Teş
kilâtı Esasiyede olsa işar kelimesinin muvafık olaca
ğına kanaatim vardır. Fakat encümen tetkik buyur
muş mudur. Teşkilâtı Esasiyede işarname kelimesi 
var mıdır. Olmadığı için mahiyeti esasiyeyi tazam-
mun eden bir kelimeyi yeni baştan nizamnamei da
hilîye vaz etmek imkânı yoktur. Sonra bu hususda 
hiç bir müzakere cereyan etmez demeğe de mahal 
yoktur. Çünkü bu hususda müzakere cereyan eder 
veya etmez kelimesi Teşkilâtı Esasiyede muharrer 
değildir. Artık müzakere cereyan edip etmeyeceği 
oraya taalluk eden bir mesele olduğu için bu Nizam
namei dahiliye Teşkilâtı Esasiye mahiyetinde bir iba
re yazmakta faydam ve hikmet yoktur. 

ABDULLAH AZMÎ BEY (Eskişehir) — Bende
niz bu maddenin son fıkrası hakkında söz söylece-
ğim. «Reisicumhurun nutkuna cevap verilmez ve bu 
hususda hiç bir müzakere cereyan etmez» bundan 
evvelki fıkralar hakkında söz söylenmişdi. Bu nokta 
hakkında da söz söylenmiş ise de benim işarım da 

ayrıca olacaktır. (Bu da işar mı sesleri), (Handeler). 
izahatım da ayrıca olacaktır. Efendim, malumu âliniz 
Nizamnamei dahilî, meclisdeki, cereyan edecek olan, 
müzakeratı tespit ve tanzim için yapılır. Meclisin ha
ricinde cereyan edecek ahval Nizamnamei Dahilîye 
giremez. Şimdi yukarıdan aşağıya yazılan fi karat 
Mecliste cereyan edecek muamelâtı gösteriyor. Son 
fıkra Meclisin haricinde cereyan edecek muamelâtı 
da gösteriyor. Reisicumhurun nutkuna cevap veril
mez. Yani bunu yazmağa lüzum olmadığı halde an
laşılan evvelki maddede mevcut olduğu için böyle bir 
şey hatıra gelir. Son fıkrayı daha ziyade takviye et
miş oluyor. Gerek bu nutka ve gerek bütün işaratına 
yani Reisicumhurun hariçte belki bir çok hükümet
le iş'ar ve istiş'arı cereyan edebilir. Bu iş'ar ve istiş'-
ara cevap verilmez fıkrasının Nizamnamei Dahiliye 
girmesi muvafık değildir. 

Çünkü Teşkilâtı Esasiyede, Meclisle iş'ar, istiş'ar 
hakkında hiç bir şey cereyan etmemiştir. Demekki, 
bununla hariçdeki iş'arat ayrıca tespit olunmuyor. 
Yani Meclis dahilinde olana inhisar etmek lâzım ge
lir. «Bu nutkuna cevap verilmez» bu fıkra konulma
lıdır. Çünkü ibhamı def eder. Evvelce böyle bir nut
ku cevap verilirdi. Şimdi cevap verilmez. Bu ibhamı 
kaldırmak için böyle bir fıkraya lüzum vardır. Fa
kat bütün iş'aratına sözünde, Meclis haricindeki iş'a-
ratı hatıra gelir. Onun için Nizamnamei Dahilîde bu 
fıkranın vücuduna lüzum yoktur. Binaenaleyh son 
fıkranın tayyını teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
demin bendeniz bu maddenin yukarıdaki encümene 
giden madde ile münasebetini arz etmiş bunun için 
tehirini teklif etmiştim. Sebebi şu idi; intihap usulü 
aynı Divanı Riyaset intihabının usulüdür. Malumu 
âliniz encümenin bu maddesinde arkadaşlarımızdan 
bazıları nisabın ekseriyetiyle yapılsın, dediler. Bazı
ları mevcudun ekseriyetiyle yapılsın dediler. Encü
men bunlardan birini behemehal kabul edecektir. Ya 
nisabın, ya mevcudun ekseriyetini kabul edecektir. 
Nisabın ekseriyetini kabul ederse 270 zattan ibaret 
olan bir mecliste nisabın ekseriyetiyle yapılan Reisi
cumhur intihabı kâfi midir. Elbette kâfi değildir. Di
yeceksiniz. Sonra mevcudun ekseriyetiyle Reisicum
hurun intihabı kabul edilecek midir. Onun için tek
lifim veçhile tehir edilmeli idi. Bendeniz bu madde
nin üçüncü satırındaki Divanı Riyaset azasının inti
hap usulüdür dedikten sonra şöyle bir fıkranın ilâ
vesini teklif ediyorum : Bu intihabta nisap adedi mü-
rettebine nısfından bir fazlasıdır, denilmelidir. Sonra 
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aşağıda onuncu satırda Reisicumhur riyaset kürsüsü
ne-çıkıp Teşkilâtı Esasiyede mazabıtı intihabiyesi ka
bul edilen zevatın yemin ettiği şekilde yemin ederler, 
diyorlar. Bendeniz hitabet kürsüsünde yemin ettikten 
sonra makamı riyasete çıkmasını daha muvafık gö
rüyorum. Orada da riyaset kürsüsü yerine hitabet 
kürsüsü yazılması fikrindeyim. 

SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Efendim, iş'ar 
kelimesi hakkında bendenizin İstanbul'da bulunduğu 
sırada Meclisi Âlide bir müzakere cereyan ettiğini 
işittim. Mazbatadaki bu kelime hakkında bendenizin 
de, iş'ar kelimesini bulduğumu zikretmişler. Görme
dim ise de bunu da işittim. Efendim bendenize İstan
bul Mebusu mehteremi Muhtar Beyefendi gelmiş de
miş idi ki : (Mesaj) a karşı hangi kelimeyi kabul 
edersiniz. Bendeniz de iş'ar kelimesinin tebliğ gibi ve 
tebliğe benzeyen emir mahiyetindeki diğer kelimele
re muraccah olduğu hakkında bu hususdaki fikrimi 
Muhtar Beyefendiye arz ettim, kabul buyurmuşlar, 
mazbataya derç etmişler, görüyorum ki Teşkilâtı Esa
siye kanunununda iş'ara, Reisicumhurun bir iş'arda 
bulunmasına dair bir kayıt yoktur diye bir fikir Mec
lisi Âlide hâsıl olmuştur. Reisicumhur tarafından 
Meclisi Âli Riyasetine iş'arat bilfiil vaki olmaktadır. 
Filan vekilin nasbi hakkında tezkere yazılır. Bu ya
zılan şeyin mahiyeti tezkeredir. Fakat o tezkerenin ik-
tiva ettiği şey, o tezkerenin mahiyeti bir iş'ardır. (Me
saj) kelimesinin iş'ar kelimesine tamamen muvafık 
olduğunu zannediyorum. Feridun Fikri Beyefendinin 
buyurdukları gibi bu kelimeyi yalnız Fransa kullan
maz. (Mesaj) kelimesi hukuki esasiyenin cari olduğu 
bütün memalikte vardır. Bu kelimeyi ilk siyasî lisa
na ithal eden şimalî Amerikalılardır. Orada hükü
metler müttahit bir hükümet halinde teessüs etmez
den evvel koloniler fikrî matalibini diğer surette va
ki olan ikbarat ve itirazatı mesaj kelimesiyle yazar
lardı. Fransa'da cumhuriyet teessüs ettikten sonra 
mesaj kelimesi muhtelif devrelerde kabul edildi, red 
edildi. Fakat bugün Fransa'da, Amerika'da (Mesaj) 
kelimesi yine kullanılmaktadır. Bunun mahiyeti siya
siye ve lüğaviyesi doğrudan doğruya bir tezkere veya 
tezkerenin iktiva ettiği şey veya mevzu demektir. Re
isicumhurun Makamı Riyasete hitaben vaki olacak 
iş'aratı ne tebliğ mahiyetindedir; ne ihbar mahiyetin
dedir, ne de diğer bir mahiyettedir. Doğrudan doğru
ya bir emri ifade etmekten ziyade bir iş'ar, bildirmek
ten ibarettir. Bunu kendi kendimize düşünsek anla
rız ki başka tabir bu makamda istimal edemeyiz. Re
isicumhurun vuku bulan tebligatı, diyemeyiz beya

natı diyemeyiz. Doğrudan doğruya iş'ar diyebiliriz. 
Bendenizin fikrim buna ait idi. Filvaki (Mesaj) keli
mesi Fransa'da ve Amerika'da nutku iftitahi manası
na da kullanılır. Fakat burada kast edilen mana nut
ku iftitahi değil tezkerenin muhtevasıdır. Buna tebliğ 
diyemeyiz, bir iş'ar vaki oluyor, başka bir tabir kul
lanılamaz. Doğrudan doğruya bunun mukabili iş'ar
dır. Binaenaleyh bilfeil vaki olurken Kanunu Esasi
de, Teşkilâtı Esasiyede böyle bir kayıt yoktur.. Böy
le bir şey kabul edilemez, denemez, tş'ar vaki oluyor 
ve mahiyeti de iş'ardır. Binaenaleyh iş'arın aynen 
kabulünü rica ederim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Rüfekayı ki
ram bu babta çok lakırdı söylediler. Bunu encümene 
iade buyurursanız daha ziyade muvazzah bir surette 
gelecek celsede arz ederiz. 

REİS — Efendim, encümen maddeyi istiyor. Tak
rirlerle beraber encümene veriyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Samih Rifat Beye cevap vereceğim, fikrimi yanlış an
lamışlardır. Nizamnamei dahilî mucibince söylemek 
hakkımdır. Samih Rifat Beyefendi mütalâatımı yan
lış telâkki buyurdular. Bendeniz (mesaj) kelimesini 
iş'arname ile tercümesini cidden beğendim ve çok 
doğru gördüm. Ancak iş'arname kelimesinde mana 
beyan buyurdukları şekilde değildir. Reisicumhur'-
un Meclisi Âliye tezekere ile vaki olan tahriratı, ib-
lağatı, bunlar Teşkilâtı Esasiyede muayyen noktalar
da İcra Vekilleri heyetinin teşekkülünü iblağ gibi iş'
arat birtakım mütalâat serdini ve birtakım mesail 
üzerinde mütalâat ve matalibatı tazammun eder ma
hiyettedir. 

SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Katiyen öğle de
ğildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz, işte buradadır. (Mesaj) kelimesi yalnız 
Fransa'a mevcuttur. Sair memleketlerde Reisicum-
hur'un meclislerle teması vardır. Fakat onlarda (Me
saj) kelimesi müstamel değildir. Size işte burada (Re-
jen Pier) rin kitabı ki cümlenin mürcaatgâhıdır. Tet
kik buyurunuz, ne Amerika'da ne de sair memaliki 
cumhuriyede müstamel değildir. Satır satır okudum. 
(Mesaj) kelimesi yoktur. İşte müracaat edeceğimiz 
vesaik İş'arname kelimesindeki mana başkadır, doğ
rudan doğruya Teşkilâtı Esasiyeye hüküm ilâvesini 
tazammun eder. Muvafık mahalif Teşkilâtı Esasiyeye 
hükmü cedid ilâvesini istilzam ettirir. 

SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Katiyen... 
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FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Soruyorum 
zatı âlinize, Teşkilâtı Esasiyeye hükmü cerid ilâvesi 
Nizamnamei Dahili ile kabul olur mu? Olamaz. İş'-
arname ile Reisicumhur'un meclise filan vekilin inti
hab olunduğunu müş'ir olan tahriratı arasında fark 
vardır. Bu fark aşikârdır, iş'arat hiç bir zaman (Me
saj) kelimesine muadil değildir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
madde encümene gitmiştir. Başka söze lüzum yok
tur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen 
bu noktai nazardan tetkikatını yapmalıdır, Mesaj ke
limesinin iş'arnamenin Teşkilâtı Esasiyenin hiç bir 
maddesinde muharrer olmadığını nazarı itibara alma
lıdır. 

Teşkilâtı Esasiyede mevcut olmayan hukuku cedi-
denin Nizamnameye ithali katiyen kabili kabul ol
mayan bir şeydir. 

REİS — Maddeyi encümene verdik. Ondan son
raki madde ona merbuttur. Onu da, öteki maddeyide 
encümene gönderiyoruz. Şimdi (34) ncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz : 

Mebusların Hüviyet Vesaiki 
Madde 34. — Yeni azanın Meclise iltihakları gü

nü kâtibi umumi tarafından kendilerine bir tercümei 
hal varakası numunesi verilir. 

Aza bu varakayı encümen intihabatına esas ola
bilmek için doldurup ertesi günü iade etmekle mü
kelleftir. 

Tekrar intihab edilen mebuslar bu varakayı dol
durmaktan vareste iseler de evvelki devredeki vuku
atı zeyl etmeğe mecburdurlar. 

Mezkûr varaka şu mevaddı ihtiva eder. 
1. — İsimleri, aile ismi; 
2. — Babasının ve anasının isimleri; 
3. — Doğduğu, ve oturduğu yer ve doğduğunun 

tarihi; 
4. — Harcırahlara esas olmak üzere evli olup ol

madığı ve varsa çocukları; 
5. — Tahsili, ihtisası, bildiği diller, varsa asarı, il

mi rütbeleri; 
6. — Şimdiki ve bundan evvelki iştigalâtı. 
Bu varakaî ahvalde vuku bulacak tebettülât ter

kim edilmek üzere bir zeyli muhtevidir. Her tebed
dülde mebus, keyfiyeti tercümei haline hemen kayıt 
ettirmekle mükelleftir. 

REİS — Efendim, Madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
bendeniz maddenin esasına muarız değilim. Yalnız 
şekli tahririnde öğle şiddetli kelimeler vardır ki mec
lis azasına karşı istimal edilmezse daha iyi olur. Me
selâ ikinci fıkranın nihayetinde (iade etmekle mü
kelleftir) tabiri vardır. Sonra üçüncü fıkranın niha
yetinde (vukuatı zeyl etmeğe mecburdurlar) denmiş
tir. Bunların yerine (iade ederler), (zeyl ederler) ta
birlerinin konulmasını teklif ediyorum. Etmezlerse 
cezası nedir? 

AHMET MUHTAR BEY (İstanbul) — Öyle der
seniz etmezler. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim, encümen
den bir sual soracağım. Beşinci fıkranın nihayetinde 
ilmî rütbeleri denmiş, bundan maksat nedir, meslek 
değil midir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, dok
torluk, lisansiyelik gibi şeylerdir. Bunlar meslek de
ğildir rütbedir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bu madde
nin ne lüzumu vardır, hiç anlamadım. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Esasen bu 
meclisimizin teamülüdür, usulüdür. Böyle bir varaka
yı vermekteyiz ve tesbit etmişizdir. İkincisi azayı ki
ramın encümenlere intihabı için ihtisaslarına dikkat 
etmek lâzım gelir. Bunu da bilmek lâzımdır. Ondan 
sonra bütün memurince teşmil olunmuş bir kaidedir 
ki meclise nasıl teşmil edemeyiz. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Diyorsunuz 
ki encümenlere azayı kiramın intihabı için bu tercü
mei hal varakaları esas olur.. Bu tercümei hal vara
kaları talikini edilecek, levha halinde asılacak mı? 

CELÂL NUR t BEY (Gelibolu) — Efendim, en
cümenlerin intihabı hakkındaki maddede bunlar bir 
tabloya derç edilir ve o şubeye talik edilir demiştik 
(gürültüler). O halde efendim azayı kiram bir birini 
bilmeden intihab etsinler. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendim, 
Celâl Nuri Beyin bu maddenin lüzumu hakkında irat 
ettiği izahatta bir nokta calibi dikkattir. Yani encü
menimize intihab zamanında bilerek anlayarak inti
hab olunması, mütebakisi için memurları zikrettiler, 
teamülü zikrettiler. Mebuslar memur vaziyetinde te-
lekki ediliyorsa ve o suretle sicil yapacaksa bu baş
ka bir mesele. Yani onlar da memur gibi telakki edi
lecek. Eğer böyle ise, acaba kabul edilebilir mi, liya
kati var mıdır, yok mudur, bunun sadakatına emni
yet olunur mu, olunmaz mı? Gibi insana birtakım 
fikirler arız oluyor. Farz ediniz buraya bir çiftçi bir 

— 240 — 
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tüccar geliyor ve eline bu varaka veriliyor. İlmi dere
ceniz neden ibarettir diye soruluyor, bu gibi arka
daşlarımızı böyle müşkül mevkiide bulundurmaktan 
maksat nedir? Bendeniz katiyen bu gibi tafsilâtın ta
raftarı değilim. Eğer maksat mebusların ihtisaslarını 
anlamak ise tabiî bu husus mebusun dairesi intiha-
biyesince malumdur. Buraya geldiği zaman Riyaset 
bumın kim olduğunu nerelerden geçmiş olduğunu ve 
ihtisasının neden ibaret olduğunu bilir ve bunun için 
de .resimleri ile beraber bir kitap çıkarılır. Binaena
leyh böyle bir varakaya lüzum yoktur. Zaten bu eski 
saltanat meclislerinde mevcut bir ananeden gelmiş
tir ki, bizim esasatırnıza tamamen muhaliftir. (Hangi 
esasat sesleri). Usulü meşrutatan gelmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — 93 den gelmiştir. 
AGAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Saltanatı 

Meşrutanın mebusların kimlerden ibaret olduğunu 
bilmesi bir dereceye kadar doğru idi. Fakat bu endi
şe varit değildir. Binaenaleyh bu maddenin tamamen 
ilgası taraftarıyım. 

AHMET MUHTAR BEY (İstanbul) — Bir me
busun nesil ve nesebi malum olursa fena mı olur? 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bir zatın me
bus olabilmesi için ne~ gibi evsafı haiz olması zaten 
Teşkilâtı Esasiyede mevcuttur. Teşkilâtı Esasi yenin 
emrettiği evsafı haiz olamayanlar esasen mebus ola
mazlar. 

• Şimdi, encümenin bu maddesini olduğu gibi kabul 
ettiğimizi farz edelim. 

Bir memleketin mebus intihab ettiği bir zatın 
mazbatası meclisin şubelerinden geçer. Ondan sonra 
Meclise arz olunur. Meclis de ya kabul veyahut ret 
eder. Meclis tarafından da mebusluğu kaibul edildi
ğini nazarı dikkate alalım, o zat mebusluğu kaibul 
edildikten sonra tercüme! hal varakası vermezse ne 
olacak, kendisini mebusluktan iskat mı edeceksiniz? 
İslkat edemeyeceğinize göre bu madde zaittir. Tay-
yını teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN STRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Encümen bunu ihdas etmemiştir. Bu, ötedenberi mü-
teameldir. Her ilki devrei intihabiyede Meclisi Kâtibi 
Umumiliğinden mebuslara bir cetvel verilir, mebuslar
da o sütunu mahsusu doldururlar. Encümenin tespit 
ve Heyeti Celilenize arz ettiği, onun aynıdır. Ben-
denizee bu elzemdir. Geçen devrede dört sene arka
daşlık ettiğimiz İzmir Mebusu Enver Beyin mühendis 
olduğunu bendeniz son günlerde öğrenmiştim. Bu su
retle olmazsa encümenlere aza intihabında isabet ol

muyor. Bu mahzuru izale için Encümenin teklif eütiği 
maddenin aynen kaibul edilmesi taraftarıyım. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler var, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin lüzumu yoktur. Tayyını teklif ede

rim, 
Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
34 ncü maddenin tayyını teklif ederim. 

Zonguldak 
Ragıp 

Riyaseti Celileye 
34 ncü maddenin tayyını teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
34 ncü maddede (Mezkûr varaka şu mevaddı ihti

va eder) diye başlayan kısmın kamilen tayyını teklif 
ederim. 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Madde 34'ün beşinci fıkrasının berveçıhiâti tadili

ni teklif ederim : 
5. — Derecei tahsili, ihtisası, bildiği diller, mev

cut asarı. 
Mardin 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Birinci fıkranın nihayetindeki (iade etmekle mü

kelleftirler) yerine (iade ederler). İkinci fıkranın ni
hayetindeki (zeyl etmeye mecburdurlar) yerine (zeyl 
ederler) tabirlerinin konulmasını teklif eylerim. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin aşağıdaki şekilde tespit ve kabulünü 

teklif ederim : 
Madde 34. — Yeni aza Meclise iltihak ettikleri 

zaman Kâtibi Umumi tarafından kendilerine bir ter-
cümei hal varakası numunesi verilir. Aza bu varaka
yı kısa bir zamanda doldurup iade ederler. 

Konya 
Na'im Hazım 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Reis Paşa, 
müsaade buyurursanız takririmi izah" edeyim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
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HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim, I 
hüviyet varakalarını büsbütün kaldırmak doğru de
ğildir. 

Teroümei haller, tarihiî vesaik için daima kendisi- I 
ne müracaat edilecek, bir kül teşkil eder. Bendenizin I 
teklifi şundan ibarettir. Meclise intihap edilen yeni I 
azaya Meclis Kâtibi Umumiliği tarafından tercüimei I 
hal numune varakası verildikten sonra nerelere ya- I 
zılacağını uzun uzadıya izaba hacet yoktur. Tercümei I 
'hal var alk alan zaten bu esas üzerine tanzim edilir. Biz 
de onu imla ederiz. I 

REİS — Efendim, Feridun Fikri Beyin bir takriri I 
vardır okunacaktır : I 

Riyaseti Celildye I 
(Ertösl günü) kelimelerinin tayyını teklif ederim. I 
Dördüncü fıkradaki (çocukları) kelimesi yanında I 

(tabltı nafakasındaki) fıkrasının ilâvesini teklif ederim. I 
Dersim I 

Feridun Fikri I 
REİS — Efendim muhtelif teklifleri ihtiva eden 

'bir çok arkadaşın verdiği talkrirler vardır. Bazı arka- I 
daşlar maddenin kâmile tayyını, 'bazıları da kısmen I 
tayyını teklif etmektedirler. Keza bazı arkadaşlarda I 
maddeye bazı fıkra ve kelimelerin ilâvesini teklif et
mektedirler. Şimdi evvelâ tayyı tekliflerini reye koya
cağız. Maddenin tayyını kabul edenler lütfen el kal- I 
dırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Tek- I 
rar reye arz edeceğim. Maddenin tayyını kalbul eden- I 
ler lütfen ayağa kalksın... Kabul etmeyenler lütfen aya
ğa kalksın... Maddenin tayyı kalbul edilmemiştir. I 

İlki takrirde maddenin kısmen tayyına dairdir. Bu I 
iki takrir bir daha okunsun. I 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) - ~ R e k Paşa, 
bendeniz de Naim Hâzim Beyin takririne iştirak edi- I 
yorum. (Konya Mebusu Hazım Beyin takriri tekrar I 
okundu) (Kabul sesleri) I 

NİZAMNAMEİ DAHİLÎ ENCÜMENİ NAMI
NA CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ne | 
zamandan ibaret olacağı malûm değil. (Gürültüler) j 
Kısa bir zaman olsun. Halbuki Encümen intihabatına 
esas olarak koymuştuk. Fakat şimdi o fayda münse-
liib ölüyor. I 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — O kadar 
'bağlamayın, onu takdir ederiz, o kadar âciz değiliz. 

REİS — Efendim, Naim Hazım Beyin takririni 
nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın, nazarı itiba-
bara almayanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara 
alınmıştır. | 

I CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, hiç 
I olmazsa bir hafta zarfında olsun ve Encümen intiha-
1 batında faydası görülsün< 
I REİS — Efendim, bu takrir nazarı İtibara alınmış-
I tır. Diğer takrirleri reye 'koymaya hacet kalmadı. 
I Efendim, Encümen nok'tai nazarında musir mıdır? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, eğer 
I (bir hafta zarfında verilir kelimesi kalbul edilirse, En-
I cümen kabul eder. (Gürültüler) 

'REİS — Efendim, Encümen bunu madde olarak 
I kabul ediyor mu? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Kalbul ediyoruz 
I efendim. 
I REİS — Efendim, Encümen takriri madde ola-
I rak kalbul etmiştir. Maddeyi bu surette kalbul edenler 
I lütfen el kaldırsın, kafoul etmeyenler el kaldırsın. 
I Kabul edilmiştir. 

'Madde 35. — Mebusluğu kalbul olunan zatın in
tihap mazbatası kalbultarih'i, Meclisin büyük mühürü 

I ile tevşih olunarak o mebusa iade olunur. 
HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim, 

I Meclisi büyük müıbJüriyle demiliyor. Meclisin ayrıca 
I küçük mührü de var mıdır?. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen-
I dim, bir mühürü vardır. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Sonra (tev
şih) deniliyor. Bu nedir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Eski bir ıstılâh-
I tır. Mühürle tevşih edilir. Mamafih tayyı için bir tak

rir lütfederseniz biz de kabul ederiz. 
ZÜLFİ BEY (Diyarbelkir) — Meclisin kaç mülhü-

I rü vardır? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu

nun usulü pek basittir. Mütalâai âlinizi bir takrirle 
I bildirirsiniz. 
I 'REİS — Celâl Nuri Bey sorulan suallere BncÜ-
I men namına cevap vermekle mükellefsiniz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Sual değil efen-
j dim. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Tevşih olarak 
I kelimesi doğru mudur? 

ICELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Eski bir ıstı
lahtır efendim. 

AVMİ PAŞA (Cebelibereket) — Tevşih kelimesi 
ile demokrasi kabili telif midir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Vallahi efen
dim, tevşih kelimesinin demokrasi, yahut aristokrasi 

l ile bir münasebeti olup olmadığını bilmiyorum. 
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AĞAOĞLU ABMET BEY (Kars) — Vardır, 

vardır. 
REİS — Efendim takrir vardır, okunacaktır : 

'Riyaseti Celileye 
Meclisin kelimesinden sonra (büyük) kelimesinin 

tayyı ile (tevşi'h olunaralk) yerine (basılarak) tabirinin 
konmasını arz ve teklif eylerim. 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiâti kabulünü teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

ıMadde 35. — Mebusluğu kabul olunan zatın imti-
bab mazbatası Meclis müforiyle mühürlenerek kendi
sine iade olunur, 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiâti kabulünü teklif eylerim : 
Mebusluğu kaibul olunan zatın intihab mazbata-

sı kabul tarihi vazolunarak ve Metilisin mührüyle mü
hürlenerek iade olunur. 

Yozgat 
Ahmelt Harn'di 

'REİS — Efendim, takrirlerin ihtiva ettikleri mâ
nalara nazaran evvelâ Bozok Mebusu Ahmet Hain
di Beyin takririni reyinize arz ediyorum. Bu takriri 
nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın, nazarı 
dikkate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Takriri 
nazarı dikkate alınmıştır efendim, o halde diğer iki 
takriri reye arz etmeyeceğiz. 

Encümen, bu takriri madde olarak kaibul ediyor 
mu? 

CELÂL NUR t BEY (Gelibolu) — Kaibul ediyor 
efendim. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edilen takrire 
göre reyinize arz ediyorum. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim, 
ibarenin düzeltilmesi lâzım. Encümene gitsin. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — İbaresinde bir 
„ sakatlık varsa düzeltiriz efendim. 

IRBİS — Madde kabul edildikten sonra olmaz 
efendim, şimdi bakınız. Cümlede iki tane (olunarak) 
kelimesi vardır. Arkadaşlardan bazıları itiraz ediyor
lar. Bir (olarak) bir de (olunarak) tabiri vardır. 

!(B!ozolk Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Efendim, Encümen bu takriri madde ola
rak kaibul etmiştir. Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

Madde 36. — Her mebusa, üzerinde fotorafisini 
muktevi ve daire ve devrei intihabiyesi münderiç bu
lunan ve reisin imzasını iktiva eden bir hüviyet cüz
danı verilir. 

Bundan maada lâhik mebuslar idare heyetince 
şekli tayin edilecek bir mebusiuk rozetini taşıyabilir. 
Bu rozet tahlif esnasında heyeti umumiyede, Meclis 
Reisi tarafından o mebusa verilir. İşbu rozetin her 
gün taşınması mecburidir. 

Merasimi mahsusada kullanılacak mebusluk alâ
meti yarısı kırmızı, yarısı beyaz bir hamail ile sonu
na asılı mineli bir ay ve yıldızdan ibarettir. Bu alâ
met idare âmirleri tarafından bir biçimde tedarik ve 
tevzi edilir. İşbu hamail Reisicumhurun hazır bulun
duğu merasimde yeleğin altından geçirilmek suretiyle 
talik, olunur. Sair merasimde yeleğin üstünde kalır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 
anlayamadım. İkinci fıkrada bir mebusluk rozet.' ta
şıyabilir diyorsunuz. Aşağıda mecburidir diyordunuz. 
Rozeti taşımak mecburi midir, değil midir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bir zühuldür, 
(Taşır) olacaktır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O halde En
cümenin fikrii nedir; mecburıi midir, değil midiir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Mecburidir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Halbuki 
bunun âdemi mecburiyetini muhtacı izah bile gör
müyorum. Çünkü demin buyurdular demokrasi ile 
idare olunan memleketlerde böyle bir şey yoktur. Me
busların böyle alâmeti farika ile insanlar arasında gez
mesini bendeniz doğru bulmuyorum. Mebus mahvi-
yetkâr olarak, efradı halktan katiyen ayrı olmaya
rak, hiçbir alâmeti farikası olmayarak millet içeri
sinde gezecek bir efendidir, Bendeniz böyle anlıyorum. 
Sonra hamail hakkında; hamail Reisicumhurun hazır 
bulunduğu merasimde yeleğin altından geçirilmek 
suretiyle talik ve sair merasimde yeleğin üstünden ta
lik, bendeniz bu teklifi de muvafık görmüyorum. Bu
nun dercinde fayda yoktur. Reisicumhur mevcut olur
sa altından, mevcut değilse üstünden konur gibi şey
lere lüzum yoktur kanaatindeyim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
milletler gittikçe basit demokrasi usullerine giderken 
biz burada kendimizi, eşkâlimizi, libasımızı, merasi
me boğmak üzereyiz. Burada encümen ne kasdetmiş-
tir? Her mebus bir hamail taşısın ve bir rozet tak
sın, bunun faydası izah olunmamaktadır. Bunun mec
buridir diye bir de mecburiyeti tazammun eden mef
humu vardır. Acaba takmazsa ne ceza görecek, En-
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cümen cezasını tayin etmiş midir? (Falaka sesleri). 
Bendeniz Meclisi Âlinin bu gibi eşkâl üzerinde te
vali kuf etmesi taraftan değilim. Onun için madde
nin tayymı teklif ediyorum. 

AVNİ PAŞA (Cebelibereket) — Bilmenıki yeni 
bir rütbemi icat edeceğiz, ne için bunu istiyoruz. Bu
nu her gün takmaya neden mecburiyet hissediyoruz? 
Belki merasim veya eyyamı mahsusa için bir alâme
ti farika olarak takmak münasip olursa da her gün 
için bunu taşımak, yeniden alâmeti farika nişan rüt
be gibi şeyleri ihya etmek ne dereceye kadar muva
fık olur? Yeniden icat etmek gibi telâkki ediyorum. 
Eyyamı resmiyede takması muvafık olabilir. Binaen
aleyh eyyamı resmiye ve mahsusaya hasrını teklif 
ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bende
niz de arkadaşların söylediğini söyleyeceğim. Bu ro
zetin her gün taşınması mecburi midir? Bunun bir 
defa kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Meselâ insan kay
bedebilir. O zaman ne olacaktır. Yani bu kanuna te-
baiyet için bunu arayıp tedarik edip göğsüne talik 
edinceye kadar müşkil bir vaziyette kalacak. Onun 
için bir mebusun herkesin. arasında damgalı olarak 
gezmesi doğru değildir. Lâzım olduğu zaman mera
simi mahsusada alâmet konmasını tecviz ediyorum. 
Lâkin her gün öyle göğsünde bir damga olarak işte 
bunu görüyorsunuz ya, ben mebusum. Gördüğünüz 
yerde bana selâm verin. Bütün ahaliden ayrı bir sı
nıf halk gibi işaretli olarak gezilmesi dünyamı: hiç
bir yerinde görülmüş değildir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Fransa'da, 
Flemenk'te, Belçika'da, Meksika'da her yerde var
dır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Peki... Fransa me
busları mıamteketimıize gelirken mebusluk nişanesini 
takarak mı gediyor? Ben ise meselâ Fransa'ya gide
ceğim. Damgalı olarak mı gezeceğim0 Yaptığınız 
şey bundan ibarettir. Böyle münasebetsiz şey ol
maz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Geri alsın 
efendfiım. (Münasebetsiz) kelimesini ret edüyoruA 

REİS — Muhtar Bey, tashih edilecek bir kelime 
söylediniz, tashih ediniz efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, böyle 
mecburi olması münasip değildir demek istiyorum. 

REİS —Tashih ettiler. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 

meri olan nizamnamei dahilinin 178 nci maddesin
den almışlardır ki 178 nci madde tamamiyle mak

sadı ifadeye kâfidir. Madde 178'i okuyorum: (Me
rasimi mahsusada istimal olunacak mebusluk işare
ti yarısı kırmızı yansı beyaz bir hamail ile nihayetine 
muallâk mineli bir ay yıldızdan ibarettir. İşbu işaret 
idare memurları tarafından yeknesak olarak teda
rik ve tevzi edilecektir. Bundan maada meburanın 
tahkiki hüviyetlerine medar olmak üzere her birine 
isimleri, dairei intihabiyeleri ve devrei intihabıyenin 
tarihleri muharrer ve fotoğrafları merbut birer hü
viyet varakası ita olunacaktır.) 

Bu maksadı temine kâfidir. Fazlası zaittir. Bina
enaleyh bendeniz bunun yeni Nizamnamei Dahiliye 
aynen naklini teklif ediyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz bu 
maddenin kabiliyeti tatbikiyesi olup olmadığı hak
kında mâruzâtta bulunmayacağım. Zannederim En
cümen bu maddeyi Flükümetı sabıka zamanındaki 
mebusların mutadı olduğundan dolayı buraya koy
muşlardır. Bendenize kalırsa bu Meclis Cumhuriyet 
Meclisidir. Hükümeti sabıka Meclisi değildir. Hü
kümeti sabıkada verilen bilûmum nişanlar mülgadır 
diye kanun yaptık. Daha bundan sonra Hükümeti 
sabıkanın itiyat edindiği usulü kabul etmek bende-
nizce muvafık değildir. Maddenin tayyı lâzımdır. 

MUSA KÂZİM BEY (Konya) — Efendim, mad
de üç fıkradan ibarettir. Birincisi hüviyet varakasına 
dairdir. Bu fıkra zaruri ve lâzımdır. İkinci ve üçün
cü fıkralar zaittir, tayyı lâzımdır. Roketi taşıyaca
ğız, niçin? Abdi âciz mebustur. Bunun bir mânâsı 
var mı? Gittiği yerde işte ben mebusum, başka mânâ
sı yoktur. Efendim, lâkap Kanunu yaparız, şunu hazf 
ederken, bunu hazf ederken, imtiyazat ve tazime sevk 
edecek şeyler yapmak doğru değildir. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Mektep 
talebesi rozet takar. 

MUSA KÂZİM BEY (Devamla) — Mektep ta
lebesinin rozeti başkadır, bu başkadır. Buna ne lü
zum vardır, iktiza ettiğinde bir hüviyet varakası 
vardır, o hini ihtiyaçta ibraz ediliyor. Rozet takma
ya falan sebep yoktur. Şimdi bir saltanat nizamna
mesi de okunmuştur, onda da bu kada>" yoktur, yal
nız hafif bir şey konmuştur, onu da almamak lâzım
dır. Binaenaleyh birinci fıkra kâfidir, ikinci ve üçün
cü fıkralar zaittir, tayyı vaciptir, Onun için bir tak
rir takdim ediyorum, kabulünü istirham ediyorum. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, vaktiyle ni-
namnamei dahili de hamail yoktu, fakat İstanbul 
Meclisi Mebusanında görülen lüzum ve ihtiyaç üze
rine sonradan kondu. Çünkü, merasime mebuslar 
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gittikleri zaman, polis, jandarma hatta askerin, ken
disinin hüviyetini bilemediğinden dolayı, çekil fa
lan diye bazı tahkirlere mâruz kaldı. (Çok olmuştur 
sesleri) işte bu ihtiyaç üzerine yapılmıştır. Rozete 
gelince; rozetin Meclisi Âlice kabul ve ademi kabulü 
halinde söz söylemeyeceğim. Kabulü halinde bunun 
mecburi tutulması ve o suretle maddenin tespiti mu
vafık değildir. Bendeniz şu şekilde bir teklifte bu
lunuyorum: Birinci fıkra aynen: «Her mebusa üze
rinde fotorafisini muhtevi ve dairei intihabiyesini 
r.ahcvTjr ve Reisin iımzasım ihtiva eden bir hüvîiyet 
cüzdanı verilir. Bundan maada mebuslar, heyeti ida
rece sekili tayin edilecek ter mebusluk rozetini taşı
yabilir» efendim, maddemin aksamıı sairesiman tayyı 
«Ve merasimli m&hsusada kullanılacak mebusluk alâ
meti, yarısı beyaz, yarısı kırmızı bir hamail ule sonu
ma merbut miline! bir ay yıldızdan ibarettir» madde-
rt'in bu şekilde kabulü içlin aırz ediyorum. 

REİS — Efendim, takrirler okunacak; çok tak
rir vardır, dinleyelim. 

Madde 6. — Birinci fıkra aynen 

Bundan maada mebuslar İdare Heyetince şekli 
tayin edilecek bir mebusluk rozetini taşıyabilir Me
rasimi mahsusada kullanılacak mebusluk alâmeti ya
rısı kırmızı, yarısı beyaz bir- hamail ile sonuna asılı 
mineli bir ay ve yıldızdan ibarettir» suretinde kabu
lü üle fıkaratı saıirenfim tayyıını tekMf edenim. 

Beyazıt Mebusu 
Şefik 

Riyaseti Celileye 
Birinci fıkranın son cümlesi olan (tşbu rozetin 

her gün taşınması mecburidir) cümlesinin tayyır.ı tek
lif ederim. 

. Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Esbabını arz ettim. Maddedeki ikinci, üçüncü fık

raların tayyını teklif eylerim. 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
36 ncı maddenin berveçhiâti kabulünü teklif ede

rim. 

Her mebusa bir hüviyet cüzdanı verilir. Bu cüz
dana mebusun devre ve dairei intihabiyesi kayıt olu
nur ve Reis tarafından imza edilir. Mebuslar mebus 

bulundukları müddetçe rozet takabilirler. Rozetin 
şekli ve suret ve zamanı taliki İdare Heyetince tayin 
ve tespit olunur. 

Ardahan 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere maddenin ikinci fıkrasındaki 

lâhik kelimesi zaittir. Tayyını teklif eylerim. 
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Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
36 ncı maddenin berveçhiâti tadilini teklif ede

rim : 
Her mebusa üzerinde fotoğraf isini muhtevi ve daire 

ve devrei intihabiyesi mündemiç bulunan ve Reisin 
imzasını ihtiva eden bir hüviyet cüzdanı verilir. 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Şimdiki Nizamnamei Dahilinin yüzyetmiş seki

zinci maddesi daha muvafıktır. Mezkûr maddenin ay
nen kabulünü teklif ederim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki : «İşbu rozetim her gün taşınması 

mecburîdir.» fıkrasiyle «İşbu hamail Reisiicumhuruın 
hazır bulunduğu merasimde* ilâh...) fıkrasının tayyını 
teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

REÎS — Efendim, maddisinin heyeti umum'iyesi 
hakkında tay teklifi yoktur. Takrirler şu suretle tas
nif edflsrrsiştsr: Musa Kâzım ve Ahmet Remzi beyle
rin teklftfi aynı mealdedir. Ne rozet ve ne de ay yıl
dızı, bunların hiçbiBİsinA kabul etmiyorlar. Binaen
aleyh, Musa Kâzım ve Ahmıet Remzi beylerin takriri 
en aykırı tekliftir, evvelâ onları okuyayım ve reye ko
yayım (Musa Kâzım ve Ahmet Remzi beylerin tak
rirleri tekrar okundu) 

En fazla tadili ihtiva eden bu iki takrir ki bun
lar nazarı dikkate alınmazsa, meri nizamnamenin bu
na müteallik maddesi, o da nazarı dikkate alınmaz
sa daha ziyade maddeye yakın olan takrirler reye 
konacaktır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Ret takririnden sonra 
bendenizin takririm reye konacaktır. 
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REİS — Hayır, zatiâliniz hamaili kabul ediyor
sunuz ki meri nizamnamede böyle bir kayıt yoktur. 
Yalnız teklif edilene daha yakındır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Eski nizamnamede de 
hamail vardır. 

REİS — Vardır. Fakat sizin dediğiniz gibi de
ğildir. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Rozet vardır. 
REİS — Evet, bir tanesi vardır. Şimdi evvelâ Mu

sa Kâzım Beyin teklifini reye koyacağım. Musa Kâ
zım Beyin takririnde rozet ve hamail yoktur. Musa 
Kâzım Beyin teklifini nazarı itibara alanlar el kal
dırsın... almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Şimdi Feridun Fikri Beyin takriri var ki, meri 
nizamnamenin 178 nci maddesidir. Meri nizamname
nin 178 nci maddesi merasimi mahsusada istimal olu
nacak mebusluk işareti yarısı kırmızı, yarısı beyaz bir 
hamail ile nihayetine muallak mineli bir ay yıldız
dan ibarettir. İşbu işaret idaîe memurları tarafın
dan yeknesak olarak tedarik ve tevzi edilecektir. Bun
dan maada mebusanın tahkiki hüviyetlerine medar 
olmak üzere her birine üzerinde isimleri, dairei 
intihabiyeleri ve devrei intihabiyenin tarihleri mu
harrer ve fotoğrafları merbut birer hüviyet varakası 
ita olunacaktır. (Ret sesleri) 

REİS — Teklif budur. Bunda rozet yoktur, ha
mail vardır efendim, teklifi nazarı dikkate alanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şimdi Şefik Beyin teklifi vardır. Bu teklifte hem 
hamail, hem de rozet -vardır. Yalnız mecburi değil
dir. O nazarı dikkate alınmazsa diğerleri reye ko
nacaktır. (Şefik Bey «Beyazıd» in takriri, tekrar okun
du) 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Reis Paşa, ibarede 
yanlışlık Var. «Mebusluğu ıkabul olunan zatım fotoğ-
r&fisi üzenimde muhtevi..» «Üzerinde muhtevi» Türk
çe .değildir. Doğru değildir. 

REİS — O ayrı bir tadildir, efendim. 
TAHSİN BEY (Ardahan) — «Üzerindfö» kal

karsa, olur. 
REİS — O ayrıdır. Esasta, metinde yapılacak bir 

şeydir. Şimdi Şefik Beyin teklifini reyinize arz edi
yorum. Hem hamail, hem rozet var. Fakat mecburi 
değil. Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şimdi hamail 
ve rozetin ikisi de kabul olunmuştur. Fakat şimdi asıl 
mecburi olup olmadığını reye koymak lâzımdır. 

REİS — Takrir zaten böyle bir mecburiyeti ta-
zammun etmiyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mecburi 
olması kabul olunmuş mudur? 

REİS — Mecburi değildir. Nazarı dikkate alın
mış olan takririn meali de mecburi değildir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Merasim 
günleri hamail mecburidir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Paşa hazretleri, 
mademki Encümene gidecek. Hamail neden mamul 
olacak ve neye talik olunacaktır, bunu da zikretmek 
icabeder. 

(Altından yaparız sesleri) 
REİS — Efendim, Necip Bey (Mardin), Talât 

Bey (Ardahan), Tahsin Bey, bunların hepsi yalnız 
rozet teklif ediyorlar. Fakat her ikisi de kabul edildiği 
için yalnız rozet mevzuu bahis olmaz. Binaenaleyh 
bu takrirler nazarı itibara alınmaz. Bittabi Ahmet 
Muhtar Beyin teklifi de nazarı itibara alınmaz. Naim 
Hazım Beyin takiriri de yalnız mecburiyeti ref ediyor 
ki bu nazarı dikkate alınan takrirde vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yani mec
buriyet yok mudur? 

REİS — Yoktur efendim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Encümen, 
Şefik Beyefendinin teklifini madde halinde kabul edi
yor. Yalnız «Üzere» yi tay ediyoruz. 

REİS — Efendim, Encümen nazarı dikkate alı
nan takrir'e göre maddeyi tadil etti,, okunacaktır: 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa, bu madde 
Encümenden yalnız rozetin şekli ile... (Heyeti İdare 
yapacak sesleri). 

Madde 36. — Her mebusa fotoğraf isini muhtevi 
ve dairei intihabiyesini münderiç bulunan ve reisin 
imzasını ihtiva eden bir hüviyet cüzdanı verilir. Bun
dan maada mebuslar İdare Heyetince şekli tayin edi
lecek bir mebusluk rozeti taşıyabilir. Merasimi mahsu
sada kullanılacak mebusluk alâmeti yarısı kırmızı, 
yarısı beyaz bir hamail ile sonuna asılı mineli bir ay 
yıldızdan ibarettir. 

REİS — Efendim, madde Encümenden gelen gi
bidir. Söz isteyen varsa veririm. 

REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, şekil hak
kında söyleyeceğim müsaade buyurursanız, buradan 
söyleyeyim. Yukarıda (Fotoğrafisini muhtevi) ve aşa
ğıda (Daire ve devrei intihabiyesi münderiç) deni
yor. (Muhtevi ve münderiç) tabirlerini atfetmek 
lâzımdır. Bu doğru değildir, kaide itibariyle... Sonra 
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(Ve Reisin imzasını ihtiva eden) diyor. Muhtevi bu
lunan münderıiç bulunan ve ihtiva eden tabirleri tas
rih, izah edilsin. 

SADIK BEY (Afyonkarahisarı) — Reis Paşa, 
(Merasimı'ı mahsusa nedir) bunlar tasrih edilsin. 

CELÂL NUR t BEY (Gelibolu) — Efendim, Teş
kilâtı Esasiye Kamununum bir fıkrasında merasimi 
mahsusa vardır. 

ZAMÎR BEY (Adana) — Meclisten daha geç
medi. 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, Teşkilâtı Esasiye Kanununda mündemiçtir. 
Ondan başka daha birtakım merasimi mahsusa var
dır ki onları alelade teşrifat talimatnameleri bildürıir. 
Meselâ : Bayraım, sonra kanuniyet iıktisab etmi; olan 
Cumhuriyet Bayramı vesaire günlerdir. Ya kanunen 
muayyen olan günlerdir veyahut da eyyamı diniye-
den oton günlerdir. 

SADIK BEY (Afyonkarahisarı) — Efendini, bun
lar maddeye dercedilss daha sarih olmaz mı? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Onlar 1<ava
ren ila musarrahtır. 

SADIK BEY (Afyonkarahisarı) — Hiç olmazsa 
(Kavanıin lille muayyen merasim) demelidir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bir de yalnız 
kavanin ile muayyen olmayıp da merasimi din i vaden 
olan bayram günleri Vardır. (Malûm sesler') 

REİS -— Efendim, bu maddeye dair bir takrir 
vardır. Okuyacağız:. 

Riyaseti Celi leye 
(Rozet ve hamail masrafı mebuslar tarafından ve

rilir) ibaresinin bu maddeye ilâvesini teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Zaten mad
de muaddel olarak reye konuyor. Tad'lin tadili ol
maz ki, Encümen Meclisin nazarı tasvibine iktiran 
eden bir maddeyi kabul etmiş ve teklif etmiştir. Nasıl 
olur da bu madde tekrar tadil edilir, bu ancak Encü
men tarafından tadil edilmiş şekilde gelirse olabilir. 

REİS — Efendim, tadil edilir, Encümenden tek
rar muaddel gelir, yine geldiği zaman müzakere açı
lır, yine herkes söz söyler. 

Şimdi söz söylemek istediler, söz verdik. Söz söy
lenmezse nasıl reye koyarız ve nasıl olur da madde 
kabul edilir? Herkes kabul etmeye mecbur değildir. 
Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kaldırsın, (Neyi 
sesleri) Efendim, tekrar takrir okunsun. (Konya me
busu Mustafa Feyzi Beyin takriri tekrar okundu). 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Buna hiç 
lüzum yoktur. Esasen İstanbul'da mebuslardan rozet 
ve hamailin parasını alırlardı. Teamüldür. Binaen
aleyh buna hiç lüzutrr yoktur. Tabiyatiyle parasını 
vereceğiz. 

REİS — Mustafa Feyzi Bey takririnizi geri alı
yor musunuz? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Mademki 
teamül varmış, mebuslar parasını verecekmiş, o hal
de bendeniz de takririmi geri alıyorum. 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Encümenden gelen şekilde mdadeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Yarın öğleden sonra saat ikide içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı nıüzakerat; Saat : 4,55 
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