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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat : Saat : 14,20 

REİS : Ref et Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisıtrh Kâzını Bey (Giresun) 

RBÎS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 
Elli Yedinci İçtima 
19 Nisan 1927 Salı 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle akdolunarak Zaptı 

Salbık Hulâsasının kıraat ve kabulünden ve Evrakı 
Varidenin havalesinden sonra Berrî, Bahrî, Havaî ve 
Jandarma, zabitaniyle muamelât ve Hesap memurla
rına bir nefer tayını itası hakkındaki kanun lâyihası 
müzakere edilerek maddeleri kabul ve Heyeti umu-
miyesi tayini esami ile reye vaz olundu. 

Memurin Kanununun 37 nci maddesine müteal
lik Muvazenei Maliye Eneümenıi mazbatası kıraat ve 

kabul edildi. Badehu, Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasının müzakeresine geçilerek masraf bütçesıinin 
tehir edilen fasıllariyle kanun lâyihasının tehir veya 
Encümene iade olunan maddeleri müzakere ve intaç 
ve kanunun heyeti mecmuası tayini esami ile reye 
vazedildi. 

Tasnifi ârâ neticesinde Muvazene Kanununun 
177 rey ile ve zabıtana bir nefer tayını İta,sı hakkın
daki kanunun 167 rey ile kabul olunduğu tebliğ ve 
Perşembe günü toplanmak üzere celse tatil olundu. 

REtS — Zaptı sabık hakkında mütalaa va;r mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifter 
1 .— Ankara Mebusu İhsan Beyin, Memurin Ka

nununun 37 nci maddesinin tadili hakkında teklifi ka
nunisi (2/645), 

(Lâyiha Eneüm'eninıe) 

/. — Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, Merakibi 
bahriyede bulundurulacak cankurtaran simitleri hak
kında (2/604) numaralı teklifi kanunisi ve tayini mu
ameleye mahal olmadığına dair Ticaret Encümeni 
mazbatası. 

REtS — Okunacaktır. 

Riyaseıti Celileye 
Merakibi bahriyede bulundurulacak vesaiti tahli

siye hakkında Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, tekli
fi kanunîsi ile Esbabı mucibe mazbatası Encümeni-
mizce mütalaja ve tetkik olundu. 

Ticaret Vekâletince tanzim edilip, tcra Vekilleri 
Heyetimin 8 teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tas
vip ve mevkii meriyete yaz olunan muayene ve me-
sahali sefain talimatnamesinin 11 nci faslında Türki
ye sularında seyriisefer eden ve Türk yolcu ve emtia

sı taşıyan sefaini ticariyenin beraberinde bulundur
mağa mecbur olduğu vesaiti tahlisiye hajkkındaki ah
kâm tatbik edildiği takdirde tbraJhim Beyefendinin 
talepleri maaziyadetin temin edilmiş bulunacağından 
mezkûr teklifi kanunînin tayini muamelesine lüzum 
görülmemiştir. 

Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Namına 
Sivas 

Ömer Şevki 
Kâtip 

Şarkikaraıhisar 
îsımail 
Aza 

Kütahya, 
Mehmet Nuri 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Haindi 
Aza 

Zonguldak 
Yusuf 

Aza 
Denizli 

Haydar Rüştü 
REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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2. — Çineli İsmail oğlu Mehmet Çavuşun baki-
yei müddeti cezdiyesinıin affı hakkında (3/916) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Çineli ismail oğlu Mehmet Çavuş'un bakiyei 

müddeti cezaiyesiniin affı hakkında Başvekâletten ge
len (3/916) numaralı tezkere ve evrakı müteferriasi 
Encümenimize tevdi kılınmış olmakla mütalaa ve 
tetkik edildi. Katil ve cerh maddesinden dolayı eski 
Ceza Kanununun 174 ncü maddesinin fıkrai ahire-
siyle kanunu mezkûrun 74 ncü maddesine tevfikan 
üç sene Kalebentliğe mahkum Çine'nin Saraçlı Kar
yesinden İsmail oğlu Mehmet Çavuş hakkındaki ilâ
mın Mahkemıei Temyizce 7 Ağustos 1926 tarihinde 
cezanın hini infazında Türk Ceza Kanununun 588 nci 
maddesi nazara (alınmak kaydıyle tasdik edildiği ve 
mez-kûr madde mucibince merkumun Kalebent ce
zasının cezanın infazı esnasında nefye tahvil edildiği 
anlaşılmıştır. Halıbuki eski Ceza Kanununun 39 ncu 
maddesinde bir günlük mevkufiyet beş gün sürgüne 
muadil olup, muhaffef ceza olmak itibariyle ve 
Türk Ceza Kanununun ikinci maddesinin fıkrai ahi-
rasii ımıucib'.n.ee bu hükmün Mehmet Çavuşa da taltibikli 
ve cezasının tahviline kadar mevkufiyetle geçen za
manın her gününün beş gün hesap edilerek o suretle 

müddeti cezaiyesinden tenzili lâzım ve buna nazaran 
merkumun bu ana kadar tahliye edilmiş olması mük-
tazi iken, Mahkemei Temyizce bu cihetin tetkikinden 
zühul edilerek hükmü vakiin bittasdik kjesbi katiyet 
etmiş olduğu ve bunun başka surette imikânt tashihi 
'buluinimadığı cihetle hakliydi mülddelti cezaiiyesıilniin 
affı tasvip olunarak Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına 

Konya Mebusu 
Refik 
Kâtip 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Kastamonu 
AH Nazmi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Hasan Fehmi 

REİS — Mazbatayı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Takrirler 
/. — İstanbul Mebusu Zkyaettin Beyin, İstanbul 

Tramvay arabalarının ihtiyaca kâfi miktara iblâğ et
tirilmesi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. Müzakere 
edilecek mevadda geçiyoruz : 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatakla) — Efendim, ruznamenin 3 
ve 4 ncü numaralarında görülen mevad için Heyeti 
muhteremenin müsaadesini istirham edeceğim. Üçün
cü numarada görülen mesele, depozito, emanatı adi
ye vesaire suretiyle Hazinede bir çok mevduatı olan
ların alacağına taalluk etmektedir. Alamamak vazi
yetinde bulunuyorlar. Hukuka taalluk eden bu me
selenin binan evvel çıkarılmasını iki Encümen namı
na rica ediyorum. 

Dördüncü maddenin de müstaceliyeti hakkında 
evvelde maruzatta bulunmuştum. Her iki numaranın 
tercihen ve müstacelen müzakeresiıne müsaade buyu-
rulmasını istirham edenim. (Kaibul sesleri). 

REİS — Efendim, Encümen ruznamenin 3 ve 4 
ncü maddedeki mevaddın müstacelen ve tercihen mü
zakeresini talep ediyor. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabu! etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Müs
taceliyeti kaibul edilmiştir. 

Diğer mevadda tercihen müzakeresini kabul 
edenfer lütfen el kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Tercihan müzalkeresi de kaibul edil
miştir. 

- 1. — 1341 senesi Düyunu Umumiye bütçesinin 
yüzüncü faslına mevzu tahsisatın Muhasebei Umu
miye Kanununun beşinci maddesi mucibince 1926 
senesinden itibaren beş sene zarfında sarfı caiz olup, 
olmayacağı hakkında Divanı Muhasebat ile müte-
haddis ihtilâfın tefrisan halline dair {3/819) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dîvanı Muhasebat ve Muva
zene! Maliye encümenleri mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 5.12.1926 
Başvekâlet ' 

Kalemi Mahsus MiMiriiyeti 
Adet : 6/4625 

Büyük MilM Meclisi Riyaiseti Celilesin© 
1341 senesi Düyunu Umumiye bütçesinin yü

züncü faislına mevzu tahsisatın Muhasebei Umumiye 

— 231 — 
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Kanunun beşinci maddesi mucibince 1926 senesin
den" itibaren beş sene zarfında sarfı caiz olup ola
ra lyacağı hakkında Divanı Muhasebat ile mütehad-
dis ihtilâfın tefsiren halline dair Maliye Vekâleti 
Celilerinden yazılan 15 Teşrinisani 1926 tarih ve 
33973/126 numaralı tezkerenin musaddak sureti le'f-
fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendilm. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye mukabili ola

rak ashabına verilmiş olan mazbatalar muhteviyatı 
bidayeten 12 Nisan 1339 tarihli ve 328 numaralı ka
nun ile Düyunu Umumiye bütçesinde kuşat olunan 
faslı mahsusa mevzu tahsisattan mahsuben tesviye-
's'ine mezuniyet verilmiş ve işbu 'tahsisattan 1339 se
nesinde sarf edilemeyen kısmı 1340 senesine devren 
istimal edileceği tasrih edilmiş olduğu gibi 21 Kâ
nunusani 1341 tarihli ve 554 numaralı kanunun 
dördüncü maddesiyle 1340 senesi Düyunu Umumiye 
bütçesinin yüzüncü tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye 
düyuniyle emanatı adiye ve depozite karşılığı fas
lına mevzu bir milyon lira ile meze ve tevhit edilen 
tahsisatı mezkûre müdevveratına tahsisatı munzam-
ma suretiyle ilave edilen üç milyon liradan 1340 se
nesinden sarf edilemeyen miktarının 1341 senesine 
devren sarfına mezuniyet verilmiş olduğundan bu ka
bil matlubat 1926 şenel maliye iptidasına kadar Düyu
nu Umumiye bütçesine vaz ve devrolunan salifülarz 
tahsisattan tediye olunmuş idi. İşibu bakiyei muhas-
sasat müdevveratınin dahi mevzuatı hazıramıza göre 
1926 senei maliyesinde sinini sabıka düyunu namiyle 
sarfında hazinece mugayereti kanuniye görülememesi 
hasebiyle senei haliye bütçesine bu nam ile ayrıca 
bir tahsisat vaz edilmediği gibi salifülarz kanunlarla 
mevzu tahsisatın 1926 senesine devri hakkında ay
rıca bir hükmü kanunî istihsal edilmeyerek düyunu 
mütehakkİka için düyun tertibinden havalename tanzim 
ve Vize edilmek üzere Divanı Muhasebata izhar kılın
mış ise de, Divanı Muhasebatça tahsisatı mezkûre-
nin devri meşrut tahsisattan bulunduğu ve senei ha
liye bütçesinden devren istimaline dair bir mezuni
yeti kanuniye mevcut olmadığı cihötlle bu bapta bir 
maddei kanuniye istihsal olunmadıkça zikrolunan 
tahsisattan sarfiyat icrası kabil olamayacağı beya-
niyle mebhusuanh havalenamelerin kabul vs vizesin
den imtina olunmuş ve bu sebeple düyunu mebhuse-

j nin tediye olunamaması harekâtı müliyede mali 
I muavenette bulunmuş olan ashabının hazineye her-

gün birçok şikâyet ve müracaatım istilzam etmiştir. 
Tekâlifi milliye ve emanatı adiye mukabili olarak 
verilen muhassasatın sarf olunmayan aksamının er
tesi seneye devri hakkında kanunun tayin ettiği 

I mukteza; bakiyei muhassasatın haliye tahsisatı şek-
I ünde ve masarifi adîyesi meyanında sarf ve istima-
I Hine matuf olup, tahsisatı mebhusenin mevzu olduğu 
I bütçenin devrel hesabiyesi hitamında balkiyei muhas-

sasatının iptal olunacağı kendine has kanunda mu-
I sarrah olmadıkça son devrolduğu senedeki balkiyei 

muhassasatın Mühasebel Umumiye Kanununun be
şinci maddesi ahkâmına tabi olması ve binaenaleyh 

I geçmiş senelere ait olan tekâlifi milliye ve emanatı 
I adiye düyununun beş sene zarfında bütçelerde sinini 
I 'sabıka düyunu namiyle kuşat olunan fasıldan tesvi

yesi lâzım geleceği hazinece mütalaa edilmekte olup, 
I hazine ile Divanı Muhasebat arasında mütehaddis 
I ihtilâfın tefsiren halli zarurî görülmekle bu bapta bir 
I kararı tefsirif istihsali zımnında keyfiyetin Meclisi 
I Âliye arzı istirham olunur efendim hazretleri 15 Teş-
I rinisani 1926. 

Maliye Vekili 
I Mustafa Albdülhalik 
I Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 21.12.1926 
I Divanı Muhasebat Encümeni 

Karar No. : 12 

I Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
Tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye düyununa ema-

I natı adiye ve depozito karşılığı olarak 1340 sene
dinden devren gelen mebaliğe 1341 senesi Düyunu 
Umumiye bütçesinin «100» ncü faslına hususu mez-

I kûr için mevzu tahsisat bakiyesinin Usulü Mulhase-
I bei Umumiye Kanununun beşinci maddesi ahkâmına 
I tevfikan 1341 senesini takip eden beş sene zarfında 
I istifade edilip edilemeyeceği hakkında Divanı Mu-
I hasebat ile Maliye Vekâleti arasımda tahaddus eden 
I noktai nazar ihtilâfının tefsiren halli talebini muta-

zammın olarak Maliye Vekâletinden vürut edip, 
Encümenimize havale buyurulmuş olan 15 Teşrini -

I san! 1926 tarih ve 3/819 numaralı tezkere okundu. 
I Tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye düyununa ema-
I natı adiye ve depozite karşılığı olarak 1339 ve 1340 
I senelerine mevzu tahsisatın istimal edilemeyen mik-
I tarınin müteakip senelerde devren istimal olunaca

ğı kanunu mahsuslarla tasrih edildiği halde 1341 
senesi bütçesine mevzu tahsisat bakiyesinin 1926 
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bütçesine devredileceğine dair bir kaydı kanunî olma
ması ve Maliye Vekâletince mesnet ittihaz olunan 
usulü Muhasebei Umumiye Kanununun beşinci mad
desinde mezkûr düyun tabirinin de her sene bütçe
sinde muayyen tahsisatı olan ve senesi zarfında ifa 
edilen hizmete ait düyuna mahmul bulunması itiba
riyle Divanı Muhasebatın tahsisatı mezkûre bakiye
sine istinaden sinini cariye bütçelerinin sabıka düyunu 
fasıllarından tediyat icra olunamayacağı hakkındaki 
nok'tai nazarı varit ise de, fakat 1341 senesi bütçesi
ne mevzu tahsisat bakiyesi hakkında 1926 bütçesinde 
bir kaydı kanunî bulunmaması meblâğı mezkûrun 
Muhasebei Umumiye Kanununun beşinci maddesine 
tevfikan sarfı caiz ve binaenaleyh bu kabil matlubat 
ashabının ve betahsis tekâlifi milliye ve vesaiti nak
liyeden matlubu olanların istihkaklarının tesviyesi 
muvafık olacağından tahsisat mezkûre bakiyesi hak
kında Maliye Vekâletinin talebi veçhile muamele ifası 
tezekkür kılınmakla Riyaseti Celiye takdim kılındı. 

Divanı Muhasebat 
sncümeni Reisi 

Oenizli 
Mazhar Müfit 

Kâtip 
Bolu 

Şükrü 

M Î 

Aza 
Niğde 

Mehmet A'tâ 

ızbata Muharr 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Kütahya 
Faik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Karar Numarası : 90 
Kayıt Numarası : 3/819 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1341 senesi Düyunu Umumiye bütçesinin yü
züncü faslına mevzu tahsisatın Muhasebei Umumiye 
Kanununun beşinci maddesi mucibince 1926 senesin
den itibaren beş sene zarfında sarfı caiz olup, olama
yacağı hakkında Divanı Muhasebat ile Maliye Ve
kâleti arasında mütehaddis ihtilâfın tefsiren halline 
dair Başvekâletten varit olup, 7 Kânunuevvel 1926 
tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Divanı Muhase
bat ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale 
buyuruîan tezekere ve merbutu Maliye Vekâleti tez
keresi Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası ile 
birlîkte Encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve 
müzakere olundu. 

Maliye Vekâleti tezkeresinde tekâlifi milliye ve 
vesaiti nakliye mukabili olarak ashabına verilmiş 
olan mazbatalar muhteviyatının bidayeten 12 Nisan 
1339 tarihli ve 328 numaralı Kanun ile Düyunu Umu
miye Bütçesinde kuşat olunan faslı mahsusa mevzu 
tahsisattan mahsuben tesviyesine mezuniyet verilmiş 
ve işbu tahsisattan 1339 senesinde sarf edilemeyen 
kısmının 1340 senesine devren istimal olunacağı tas
rih edilmiş olduğu gibi 21 Kânunusani 1341 tarihli 
ve 544 numaralı Kanunun dördüncü maddesiyle 1340 
senesi Düyunu Umumiye Bütçesinin yüzüncü tekâ
lifi milliye, vesaiti nakliye düyuniyle emana'tı adiye 
ve depozito karşılığı faslına mevzu hir milyon lira 
ile meze ve tevhit edilen tahsisatı mezkûre müdev-
veratına tahsisatı munzamma suretiyle ilâve edilen 
üç milyon liradan 1340 senesinde sarf edilemeyen 
miktarının 1341 senesine devren sarfına mezuniyet 
verilmiş olduğundan bu kabil matlübatı 1926 
senei maliyesi iptidasına kadar Düyunu Umumiye 
bütçesine vaz ye devrolunan salifüzzikir tahsisat
tan tediye edildiği ve işbu bakiyei muhassasat mü-
deVveratının dahi mevzuatı hazıramıza göre 1926 
senei maliyesinde sinini sabıka düyunu namiyle sar
fında hazinece mugayereti kanuniye göriilememesi 
hasebiyle senei haliye bütçesine ne bu nam ile ayrıca 
tahsisat vaz'ına ne de salifülarz kanunlarla mevzu 
tahsisatın 19'26 senesine devrine ait bir lüzum mü
talâa edilmemiş olduğu ve Divanı Muhasebatça tah
sisatı mezkûrenin devri meşrut bulunmak ve senei 
maliyesinde sinini sabıka düyunu namiyle sar-
haliye 912'ye ait bütçesinde devren istimaline dair 
bir mezuniyet münderiç olmamak itibariyle yeni bir 
hükmü kanuni istihsal edilmedikçe tahsisatı mez-
'kûreden sarfiyat icrası tecviz edilmiyerek havalena
melerin vizesinden imtina edilmiş ve düyunu mebhu-
senin tediye olunamaması harekâtı milliyede mali 
muavenette bulunan kimselerin daimi müracaat ve 
şikâyatını istilzam eylemiş bulunduğu ve bu maksat
la mevzu tahsisattan sarf olunamayan kısmının erte
si seneye devri hakkında kanunun tayin ettiği mukte-
zanın bakiyei muhassasatı haliye tahsisatı şeklinde 
ve masarifi adiye meyanırida sarf ve istimaline matuf 
olup, tahsisatı mebhusenin mevzu olduğu bütçenin 
devrei hesabİyesi hitamında bakiyei muhassasatının 
iptal olunacağı kanurida musarrah olmadıkça son 
devrolunduğu senedeki bakiyei muhassasatın Muha
sebei Umumiye Kanununun beşinci maddesi ahkâmı
na tabi ofması ve binaenaleyh geçmiş senelere ait tek-
kâlifi millîye Ve emana'tı adiye düyununun beş sene 
zarfın'da bütçelerde sinini sabıka düyunu namiyle 
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kuşat olunan fasıldan tevsi'yesi lâzım geleceği müta
laa kılındığı beyaniyle ihtilâfı vakiin tef siren hal'li 
dermeyan edilmekte ve Divanı Muhasebat Encüme
ni mazbatasında da tekâlifi milliye ve vasaiti nakliye 
düyuniyle emanatı adiye ve depozito karşılığı olarak 
1339 ve 1340 senelerine m'evzu tahsisatın istimal edii-
lemiyen miktarının müteakip senelerde devren istimal 
olunacağı kanunu maihSuslarırida tasrih edildiği hal
de 1341 bütçesine mevzu tahsisat bakiyesinin 1926 se
nesine devredileceğine dair bir kaydı kanuni oÜmama-
sı ve Maliye Vekâletince mesndt ittihaz olunan Usu
lü Mühasebei Umumiye Kanununun beşinci mad
desinde mezkûr düyun tabirinin de her senle bütçe
sinde muayyen tahsisatı olan ve senesi zarfında ifa 
edilen hizmete aiit düyuna mafhlmul bulunması itiba
riyle Divanı Muhasebatın tahsisatı mezkûre bakiye
sine istinaden sinini carîye bütçelerinin sabıka düyu
nu fasıllarıridan tediyat icra olunamıyacağı hakkında
ki noktai nazarı variit ise de 1341 senesi bütçesine 
mevzu tahsisat bakiyesi hakkınlda 1926 bütçesinde 
'bir kaydı kanuni bulunmaması mdblağı mezkûrun 
Usulü Mühasebei Umumiye Kanununun beşinci 
maddesine tevfikan sarfı caiz ve binaenaleyh bu ka
bil matlubat ashabının ve betahsİ's tekâlifi milliye ve 
vasaiti nakliyeden matlûbu olanların istihkaklarının 
tesviyesi muvafık olacağından, tahsisatı mezkûre ba
kiyesi hakkın'da Maliye Vdkâletinin talebi veçhile 
muamele ifası muvafık görüldüğü beyan edirmek'te-
dir. 

Düyunatı sabıkanın sureti tediyesi hakkındaki 12 
Nisan 1339 tarihli ve 328 numaralı kanunun dördün
cü maddesiyle mahsup veya tediye edilecek tekâlifi 
harbiye ve vasaiti nakliye mazbata bedellerine mu
kabil 1339 düyunu umumiye bütçesinde bir faslı 
mahsus kuşat edilerek üç milyon lira tahsisat vaz 
edilmiş ve kanunu mezkûrun beşinci maddesiyle de 
işbu tahsisatın 1339 senesinde sarfddilemÜyen mlik'ta-
rının 1340 senesinde slarf olunabileceği tasrih kılın
mış olduğu gibi 1340 Düyunu Umumi'ye bütçesinde
ki tekâlifi milliye ve vasaiti nakliye düyunundan ba
kiye unvanlı yüzüncü fasla bir mülyon lira ve 1340 
bütçesinin fusul ve mevaldldı muhtelJfesine tahsisatı 
munzarrima itasına ve bazı vekâleteler bütçesinde 
münakale icrasına dair olan 21 kânunusani 1341 ta
rihli ve 544 numaralı kanun ile unvanı tekâlifi mil
liye ve vasaiti nakliye düyuniyle emanatı adiye ve 
depozito karşılığı şdkline tebdil olunan faslı mezkûre 
üç milyon lira tahsisat vaz ve ilâve edilerek kanunu 
mezkûrun dördüncü maddesinde de Düyunu Umu
miye bütçesinin 100 ncü tekâlifi milliye ve vesaiti 

nakliye düyuniyle emanatı âdiye ve depozito kar
şılığı faslına mevzu mebaliğden 1340 senesli zarfında 
sarfedilemiyen miktarının 1341 senesine devren sarf-
olunacağı gösteriîmiş ve bun'dan sonra ayrıca tahsi
sat itası Veya 1341 nihayetine kadar sarfedilemiyen 
tahsisat bakiyesiiîin 1928 senesine devri yolunda bir 
hükmü kanuni sdbkdtmemiişiiir. 

'Binaenaleyh 1926 senesinde tekâlifi milliye ve va
saiti nakliyeden mütevellit düyun bakliyesinin hangi 
tahsisattan mahsup ve tediyesi lâzım geleceğinde ha
sıl olan tereddüt muhik olmakla beraiber tekâlifi mil
liye ve vesaiti nakliye düyununun tediye ve mahsup 
edilememesinin 21 kânunusani 1341 tarihli kanun ile 
tekâlifi milliye ve vasaiti nakliye düyununa hük
men raptolunan emanatı adiye ve depozitoların as
habına verilememesinin şayarii dikkat bir vaziyet ih-
da» ' ettiği de şüphesizdir. Alelumum düyunu da
hiliyeyi tasfiye arzusiyle idarei sabıka borçları için 
bile mahsup yolunu açık bulundururken mücadele! 
milliye dolayısiyle tahakkuk eden tekâlifi milliye ve 
vasaiti nakliye borçlan için bidayeten kabul olunan 
nakden tediye imtiyazına mukabil elyevm ne tedi
ye, ne mahsup imkânının bulunamaması ve bilhassa 
emanatı adiye ve depozitoların da bu meyanda tah
sisat ile mukayyet addedilerdk ashabına ret ve iade 
olunamaması şayanı tecviz görülememek tabiidir. 

Bu mütalaaya istinat eden Encümenimiz tdkâli-
fi millîye ve vesaiti nakliyeden mütevellit düyun ba
kiyesinin her hangi bir sureti tefsir ile imkânı tediye 
ve mahsubunu teminden ise Düyunu Umumiye büt
çesinde her sene kuşat edilecek rakamsız bir fasıldan 
bu kısım düyun bakiyesinin mahsup ve tediyesi için 
hükmü havi yeni bir lâyihai kanuniye tanzimini ve 
emanatı adiye ve depozitoların esasen bütçe harici 
hazine muamelâtına müteallik olmak itibariyle tah
sisata tâbi ve mukayyet olmaksızın lüzumu iadesini 
teemm'ül dtmiş ve ona göre İhzar olunan merbut lâ
yihai kanuniiyehin takdimine ve emanatı adiye ve 
depozitolar hakkındaki hükmün Heyeti Celilenİn 
nazarı tasvibine arzına Karar verilmiştir. 9 Ni
san 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakır Ali Cenani 

Kâtip Aza 
îzmir fiozok 

Ahmet Münir Süleyman Sırrı 
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Aza Aza 
Diyarbekir Gümüşhane 

Şeref Hasan Fehmi Bey 
İmzada bulunaimadı 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Düyunatı Sabıkanın Sureti Tediyesi hakkındaki 
12 Nisan 1339 tarihli Kanuna müzeyyel kanun. 

Birinci Madde — Düyunatı sabıkanın sureti tedi
yesi hakkındaki 12 Nisan 1339 tarihli kanunun birin
ci ve İkinci maddeleri mucibince tekâlifi milliye ve 
harbiye ve vasaiti nakliyeden dolayı hazine zimme
tinde mütehakkik matlubatın hitamı tediye veya 
mahsubuna kadar her sene Düyunu Umumiye büt
çesinde rakamsız bir fasıl kuşat ve tekâlifi milliye 
ve harbiye ile vesaiti nakliye mazbata bedellerinin iş
bu fasıldan tediye ve mahsubuna devam olunur. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberidir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Malîye Vekili memurudur. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Düyunatı sabıkanın sureti tediyesi hakkındaki 12 
Nisan 1339 tarihli Kanuna müzeyyel kanun. 

Birinci Madde - Düyunatı sabıkanın sureti tedi
yesi hakkındaki 12 Nisan 1339 tarihli kanunun bi
rinci ve ikinci maddeleri mucibince tekâlifi milliye 
ve harbiye ve vesaiti nakliyeden dolayı hazine zim
metinde mütehakkik matlubatın hitamı tediye veya 
mahsubuna kadar her sene Düyunu Umumiye bütçe
sinde rakamsız bir fasıl kuşat ve tekâlifi milliye ve 
harbiye ile vesaiti nakliye mazbata bedellerinin işbu 
fasıldan tediye ve mahsubuna devam olunur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Encümen
den soruyorum. Depozito akçası denilince bu, ge
rek hükümeti sakıta, gerek zamanımızdaki emanatı 
adiye akçalarına şamil midir? 

MUVAZBNEİ MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, arz ettiğimiz 
lâyiha! kanuniyede depozito ve emanatı adiye hariç 
bırakılmıştır. Bunu mazbatamızda izah ettik. Çünki 
depozito ve emanatı adiye esasen bütçe muamelâtına 
taalluk etmeyen hususattandır. Bunlar için her nasıl
sa 1340 senesindeki 'Muvazene! Umumiye Kanunun

da fasıl unvanına depozito ve emanatı adiye ilâve
si suretiyle Meclisi Âli'den geçirilmiş ve bu, müşkü
latı mucip olmuştu. Mazbatamızda bu ciheti arz edi
yoruz. Heyeti Celile mazbatamızı tasvip buyurduğu 
takdirde depozito ve emanatı adiye muamelesi ta
mamen tahsisata merbut olmaksızın bütçe haricinde, 
muamelâtı adiye şeklinde idare edilmiş olur. Ve bu 
suretle mebusu muhteremin maksadı temin edilmiş 
bulunur. 

REİS — Birinci madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — İkinCi maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Bu kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

2. — 19 Teşrinisani 1341 tarih ve 664 numaralı 
Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında (1/1090) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 9 Mart 1927 

Müsteşarlığı 
Adet : 6/957 

iBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
19 Teşrinisani 1341 tarih ve 664 numaralı ka

nunun birinci maddesinin tadili hakkında Müdafaa! 
Milliye Vekâleti Celilesince tanzim ©dilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 5 Mart 1927 tarihli içtimaın-
da tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nun lâyihasiyle Esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
[Bedeli taksitle verilmek üzere mubayaa edilecek 

•olan esliha ve cephane mubayaasını temin için 19 
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teşrinisani 1341 tarih ve 664 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin tadili lâzım geldiğinden merbut ka
nun lâyihası tanzim kılınmıştır. Tensip buyuruldugu 
takdirde Büyük Millet Meclisine şevki hususuna mü
saadeleri İstirham olunur. 1 9 . 2 . 1927 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

Türkiye 
Büyük M'illet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : Karar numarası : 95 
Kayıd Numarası : 1/1090 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 664 numaralı Ka
nunun birinci maddesinin tadili hakkında olup, He
yeti umumiyenin 12 Mart 1927 tarihli içtimaırida En
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Müda-
faai Milliye Vekâletinin mütalaası alınarak tetkik ve 
müzakere olundu. Lâyiihai kanuniyenin esası 19 Teş
rinisani 1341 tarihli ve 664 numaralı kanunun birin
ci maddesi metnindeki (1346 senei maliyesi) tarihinin 
(1931 senei maliyesi) şeklinde tadilinden ibaret ol
masına nazaran Encümen imizce esas itibariyle ka
bulü muvafık görülmüş ve şekle ait bazı tashihat 
ierasiyle tanzim kılınan lâyihai kanuniye berayı tas
dik Heyeti Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 12 Ni
san 1927 

Reis 
Şakİr 

Aza 
İzmir 

AHmet Münir 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Dlyarbekir 

Şeref 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenan i 

Aza 
İstanbul 

TeVfik Kâmil 
Aza 

Çorum 
Mühendis 

Ziya 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Hükümetin Teklifi 
664 Numaralı Kanunun Birinci Maddesinin Ta

dili hakkında Kanun 
Madde 1. — 19 Teşrinisani 1341 tarih ve 664 

numaralı kanunun birinci maddesinde muharrer 

(1346) senei maliye tarihi (1931) suretinde tadil olun
muştur. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Mad'de 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü
dafaa! Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M, Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüllhalik 

Nafıa Vekil! 
Behiç 

Ticaret Vekilli 
Mustafa Rahim! 

Adliye Vekili 
Malhîmut Esat Beyefendi 

imzada bulunmadı 
Bahriye Vekili 

İhsan Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

'Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 
Mdhmet Sabrı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 664 numaralı Kanuna 

müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — 19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 
664 numaralı Kanunun birinci maddesi metninde 
münderiç (1346) senei maliye tarihi (1931) senei ma
liyesi suretinde tadil olunmuştur. 

ikinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.., Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın .. 
Kabul edilmiştir. 

19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 664 numaralı Kanuna 
müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — 19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 664 
numaralı kanunun birinci maddesi metninde münde
riç (1346) senei maliye tarihi (1931) senei maliyesi 
suretinde tadil olunmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

— 236 
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REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Maiyyet ve refakatlerinde mükeffel vezne
dar vs muhasip bulunan Posta ve Telgraf Başmü
dürlerinin kefaletten istisnası hakkında (1/1053) nu
maralı kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf Encümeni 
mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, bunun ikinci müzakeresini ya
pacağız. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Maiyyet ve refakatlerinde veznedar ve muhasibi 
mesul bulunan Posta ve Telgraf Başmüdürlerinin 

kefaletten istisnasına dair Kanun 
Madde : 1. — Maiyyet ve refakatlerinde vezne

dar ve muhasibi mesul istihdam olunan Posta ve 
Telgraf Başmüdürleri kefalet itasiyle mükellef de
ğildir. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde : 2. — Bu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde : 3. — Bu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi 
hakkında Nizamnamei Dahilî Encümeni teklif ve 
mazbatası. 

(I) Birinci müzakeresi 52 nci içtima zaptında-
dır. 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 20 nisan i 340 da 

kabulü üzerine mülga Osmanlı Meclisi Mebusanı 
nizamnamei dahilîsinin yeni teşkilâtımıza uymayan 
ahkâmının da tadil ve İslahı lâzım geliyordu. 

Geçen seneki nizamnamei dahilî Encümeni tara
fından tanzim ve bir kaç maddesi Heyeti Umumiye-
de kabule iktiran eden dahilî nizamname teklifini 
Encümenimiz uzun uzadıya tetkik ile o esaslar dahi
linde diğer bir müsvedde vücuda getirdi. Bu müs
vedde Heyeti Celileye arz edilmişti. Yevmi müza
keresi takarrür edince azayi kiram tarafından pek 
çok ve pek mühim tadilnameler verildi. Bu tadilna-
meler ariz ve amik tetkik edilmekle beraber azayı 
kiramdan bir çokları ile de münakaşat cereyan etti
ğinden yeni bir müsveddenin Heyeti Celileye takdi
mine lüzum görüldü. 

Yeni teklifimiz şimdi meriyülicra olan nizam
namede münderiç ve teşkilâtı hazıramızda telifi ka
bil olmayan bilhassa aşağıdaki madde ve fasılları 
tayyetmiştir. Bir uzuv zait gördüğümüz ve bir iki 
vazifesini Heyeti Uumiyeye ve Encümenlere bırak
tığımız şubelere ait maddeler, Meclisin sureti teşek
külünü hükümete bildiren yedinci madde; iade olu
nan kanunlara dair 36 ncı maddenin ikinci fıkrası 
(buna mukabil) Reisicumhurun on gün zarfında 
tekrar müzakere olunmak üzere Meclise iade ettiği 
kanunların usulü müzakeresine dair metne bir madde 
ilâve edilmiştir.) Hattı hümayunun tabı ve tevziine 
dair 38 nci madde, muvakkaten kanun hüküm ve 
kuvvetinde olan kararların müzakeresi hakkındaki 
onuncu fasıl; 

Heyeti Mebusanın Heyeti Ayan ile olan muamelat 
ve münasebatına dair 16 ncı fasıl; 

Bunlara mukabil Meclisin teşkilâtı faslı Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuza tevfikan yeniden kaleme alın
dı. 

Bu müsveddenin ihzarında eski nizamnameden 
çok istifade ettiğimizi söyleyebiliriz, 

Bununla beraber bu maddeler baştan aşağıya yeni 
teşkilâtımıza, Meclisin bugüne kadar olan örf ve 
teamülüne tevfik edildiği gibi lisan ve üslup me
saili de nazarı dikkate alındığından ibareler tashih 
görmüş ve Türkçeleştirilmiştir. 

Merasimi mahsusa, Reisicumhur intihabı, Reisi
cumhurun nutukları, muvazzaf Encümen kâtipleri, 
Encümen ruznameleri ilişiksiz intihap mazbatalarının 
şube veya Encümene havale olunmadan Heyeti Umu-
miyeye arzı, Encümenlerin miktarı, hidematı umu-
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rniye ile tanazuru, gizli celseler akdedebilecekleri, 
isimleri, içüma mahalleri, mazbataları Riyasetçe re
sen havaleleri, lâyiha ve tekliflerin Teşkilâtı Esasi ye-
ye muvafakatları, Encümenlerin muhaberatı, Heyeti 
Umumiyedeki mevkileri, esbabı mucibe mazbataları
nın nasıl yazılacakları, müstaceliyet kararlarının 
kasr ve tahdidi, evrakı varidenin Meclisi işgal ede
memesi, vekillerin Mecliste huzuru, kanunların tef
siri, hükmü bir seneden ziyadeye şamil hususların 
bütçeye dercedilmemesi, zabıtların tashihi zabıt hu
lâsasının Mecliste okunması, Meclis tahkikatı, teş
riî masuniyetin kaldırılması, Arzuhal Encümeninin 
vazifeleri, mezuniyetler, idare hususatı hakkında su
al, Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni, merasim
de bulunacak heyetler, temenni takrirlerinin ilgası, 
tercümei hal varakaları ve bu nizamnameye ait zabı
talar hakkındaki maddeler yeniden tedvin edilen baş
lıca ahkâmdır. 

Maddeleri tedvine saik olan sebepler, kıraati ko
laylaştırmak maksadiyle bu umumî mazbataya dağil, 
her maddenin altına dere edilmiştir. 

Bapların ve mddelerin teselsülünde sabık nizam
nameden frklı ve mantıkî addettiğimiz bir usul takip 
olundu. 

Geçen içtimada kabule iktiran eden bir kaç 
tmıaddenin ruih ve maması mehmıaemken muhıaifaza 
edilmekle beraber aynen 'bu müsveddeye dereleri 
insicamı bozacağımdan bunların diğerleriyle mezcıini 
mıünasıiıp göııdülk, ve o suretle birlikte Heyeti Urnu-
miiiyeye airzını kararlaştırdık. 

Tâklıifıinılizi mmös'taJcıelen müzakeresi zaten He
yeti Celilenin kararına iktiran etmişti. 

(Müzakere içlini tuk gün tahsisini rica ile muıad-
del teklifimizi Heyeti Umumiyeye arz ederiz. 

8 Mart 1927 

Nlizamnamei Daftııiflü 
Encümeni Reisi 

'Edirne 
F A 

Kâtip 
ıMersin 

'Azja 
lîsjtanlbul 

Aza 
Kars 

Mazbata Mulhaririiırıi 
Gelibolu 

Celâl [Nuri 

Aza 
iîsltanlbul 

Alhimıet Mıuthjtaır 

'Azsa 
Aydın 

Aza 
(Kastamonu 

Hasanı Felhmi 

ÂZM 
Gümüşhane 

Aza 
Takat 
Emlin 

Aza 
Aidana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi 
Teklifi Esbabı Mucibe Mazbatasıdır 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı Esasiye [Kanununun 20ı Nisan 1340 

da kabulü üzeninle mülga Osmanlı Meclisi Mebu-
sana mizammaımıei daMfeinin yenıi teşkilâtımıza uy
mayan ahkâmının da tadil ve İslahı lâzım! geliyor
du. 

Geçen senekıi Nizamnaımei Dahili Encümeni 
tarafından tanzim ve bir kaç maddesi Heyeti Uimu-
miyede kabule iktiran eden dahili nizamname ıtek-
ılıiifimiın BncütaeMmıiz uzun uzadıya tetiklik ile o esas
lar dahilinde diğer bir müsvedde vücûda getirdi. 

Yeni teklifiımıiz el'an me/üytül icra olan nizam)-. 
namede münıderiç ve şimdiki teşkilâtımızla kabili 
telif olmayan ezcümle aşağıdaki madde ve fasılları 
•tayyöömıişfe. Mealsin sureti fcaitiyede teşekkülünü 
hükümete bildiren binimcıi madde; 

İade olunan kanunlara dair 36 ncı maddenin 
ikinci fılkfriasıi; 

Halttı hıılmayuınıuın taJbi ve tevziine dair 38 inci 
madde, 

(Muvakkaten kamun hüküm ve kuvvetinde olan 
kararların müzakeresi hakkındaki onuncu fasıl; 

Heyeti Mebusaruın Heyeti Ayan ile olan mua
melât ve muhasebatına dair on altıncı fasıl; 

IBunlara mukabil Meclisim teşlkillâtı faslı Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuza tevtfikaın yeniden kaleme 
alındı. Bu müsveddenin ihzarında eski nizamname-
ıden pek çok istifade ettiğimizi slöyleyebilMz. Bu-
ıruuınıla beraber bu maddeler baştan aşağıya yeni 
teşkilâtımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisimiin bu-
ıgüne kadarı olan önf ve teamülüne tevfik edildiği 
/gibi, usan ve üslûp mesaili de nazarı dikkate alın
dığından ibareler, tür^eleştirıilirnliş ve tashih gör-' 
müşıtür, 

İMerasimi mahsusa, Reisicumhur inıtiilhalbaitii, Re
isicumhurun nutukları, muvazzaf şube ve Encümen 
kâtiplıeri, şube ve Encümen ruıznaımeleri, ilişkisiz 
lintlîhıapı miazbatalıarınıın şubelere havale olunmadan 
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heyeti umumiyeye arzı, encümenlerin miktarı, hiz
meti umumSIye ite tenazuru ve isimlerinde bazı ta-
Ihatytvüjlat, Tlafailr Encümeni, Sulbe ve Encümenle
rin içtima edeceği mahaller, mazbataların riyasetçe 
Hösen havtafeleıü, layiha ve tekliiflerim Teşkiilâtı Esa-
siiyeye muMaıfaikiaıtlan, şube ve endümenlerin muha
beratı, Heyeti Umuımliyıede Encüımıeniin bulunacağı 
mâvfkii, esbaıbı mudilbe mazbatalarının müdellel ya
zılması, müstaceliyet kararlarının kasri tahdidi, j 
Ibaıza evrakı variideniin Meclisi işgal edememesi Ve-
ıkiıleirliın celselerde huzuru, kanunların tefsiri, hük
mü bir seneden ziyadeye şamil hususatın bütçeye 
deröedilemıemıesıi, Büyük zaptın tashlilhi, zabıt hu
lâsalarının zalbıtoameye dere ve levhaya taliki ile 
iktifa edilmesi ve ıMedisite okunması, Meclis taih-
ıktotlaırının, töşmü masuniyetinsin kaldırılması, arzu
hali Encütaeraıinıin vazifeleri, iki ayı geçen mezuni
yetler, idare huısusıatı hakkında sualler, Meclis He-
sapflaranın tetkikti Bmcüimıenii, merakimde bulunacak 
heyetler, temenni takrirlerinin ilgası, mebusların 
teuttümöiıhaıl varakaları, bu nizamnameye ait zabıta
lar haktadaki maddeler yeniden tedvin edilen alh-
kiâmdır. 

iBımlardan başka istıizalh faslının ilk maddesi de 
Ibkı teceddüt irae eder. Bulgülnıe kadar mebuslar ta-
alalfından verilen isitizalh talkrirHeniniin Heyeti Umu-
nDiyece ekseriyette kalbul olunmaları startları, me
busların en müessir mürakalbe aleti olan. bu hak
kın ıböyle kıuyuit ve şurıuıt ile engellenmesi muvafık 
görülmediğinden bu bapta aıhrarane gördüğümüz: 
Fransız usulünün iktibasına ihtiyaç görüldü. Bu 
imıalddelerii tedlvime bize saik olan sdbepler, kıraati 
teşhis mafcsadiyse Ibu umumi mazlbataya değil, her 
maddeniin altına dercedilınlişltıir. 

Oeçen inlikalüta kıalbude iktiran ile bir kaç mad
denin ruh ve maniası mehlmaemiken muhafaza edil
mekle beraber aynlen ıbu müsveddeye dereleri ins'i-
camı bozacağından bunların diğerleriyle mezoni 
mlülnaısip gjördü!k> Ve o suretle .birlikte Heyeti Umu-
miyeye arzani kararlaştırdık. 

TeMifiimıizlin serlian, kabulü takdirinde Meclisi -
- mıiıg yeni esasata ıgore ve salbukınıa nlispetl© çlok ve 
pek, çabuk iş göreceğinden teöfllifiimiizıin mülzakeıesi 
için Heyeti Celıilenıin bin gün tayin (buyurmasını 
istirham ederliz. 8 Mart 19127 

Reis 
'Bdlirnıe 
Faik 

MazibaJta IMulhairriri 
lÖelıibolu 

Celal Nuri 

Kâtip 
Muhalifim 

Mersin 
Niyazi 
Aza 

lîstanlbul 
Ahmet (Muhtar 

Aza 
Aydın 

Doktor IMıazhar 

Aza 
Kastamonu 

Hasanı Fehmi 
Bulunamadı 

Aza 
Tokat 
'Elmıin 
Aza 

Maddelerin bazılarına 
rnaıtaırt2İıım 
lîstanlbul 

Akçoraoğlu Yusuf 
Aza 

Adana 
'İsmail Sefa 
Bulunıamadı 

Azıa; 

Karjs 
Aağaoğlu Ahmet 

!RJFjS — Meclis dahili nizamnam'esiniîn müzake-
ıresine başlıyoruz;. Heyeti Umulrniyesi hakkında söız 
ûsteyen var mı? Maddelere geçlilmiesıinıi kabul edenı-
ler lüfifen elerinıi 'kaldırsın.. Ka'bul etmeyenler el kal
dırsın.. Maddelere göçiilm'asıi kabul edimiştir. 

Birinci Bap 
Meclisin teşekkülü 
İntihap devresinin ilk içtimai 

BAZI ISTILAHLAR 
Madde 1. lîn'tiihaip devresi min ilk içtimain m bi-

ırinüi inikadının ilk celsesinde daimi reis imtiilhap edi
linceye 'kadar azanın en yaşlısı muvakkaten Heyeti 
örnumfiyeye riyaset eder veyahut bir muvakkat reis 
imtilhaıp olunur. 

(En genç dört aza mulvakfcaten kâtiplik maka
mında bulunurlar. 

IHanlgi Mdbusun en yaşlı ve hanlgilerinln en genç 
olduklarını eMvelden tetlkilki hususu, vazifeleri yeni 
Riyaset Dîvanının inltihalbınla kadar devam edecek 
olan idare Âmirlerine aittir. 

Delvre, tecdidCne karar verilmediği halde dört 
seneden jbaret olan intihap müddetidir; 

İçtima, her tê rüniisanıi iptidasından gelecek teş
rinievvel nihayetine kadar devam eden Meclis se-
neaidir; 

toikat, Heyeti Uimumıiyenin muayyen günlerde 
vaki töplanışlarıdıırı 

Celse, her inikadın teneffüs tatiliyle inkitaa uğ
rayan kısımHarınidan her ıbiridir. 

iHÜSB^lN RIFKI BEY (Bdirne) — Efendim, 
birinci ve ikihci ftikralarda iki nokta vardır ki, muh
tacı tashih görüyorum. Daimi reis intihap ediiin-
ceye kadar denıüyor. Halbuki Reis her hanigi bir 
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ıSöbepilie bıiuınimiayıalbıiir. Binlaen&leyfh, reis değil, reis 
-vekilleııi de ilik içtimıada riyasete gaçelblmeMdir. 

Sonra, intihap edilir deniyor. Halbuki asıl gaye, 
reisin vazife alması, mevkiine geçmesidir. Onun için 
inıtihap edilinceye fcadar yerine vazife Mıncaya kadar 
demelidir. Sonra azanın en yaşlı'sı muvakkaten He
yeti Umumlyeye Riya'seit eder veyahut muvakkat bir 
reis intihap olunur (deniyor. Azanın en yaşlısının Ri
yaset mevkiine geçmesi doğrudur, fakat Riyaset mev
kiine geçmekten imtina etmesi mümkündür. Sonra 
a'sıl mühim nokta; azanın en yaşlısı Riyaset eder ve
yahut bir muvakkat reis inltihap olunur deniyor. Bu 
iki şekilden hangisin'in kalbul edileceği musarralh de
ğildir. Açıik bırakılmıştır. Meclis daha karar verecek 
halde değil, tşekkül ve taazzuv halindedir. Ve biihaslsa 
muvakkat reis inltihap olunur deniyor. Eğer Meclis 
muvakkat reis intihap edecek halde ise niçin daimî 
reis inltihap etmesin? Bu noktalar noksandır. En geç 
dörlt aza muvakkaten kâtiplik makamında bulunurlar 
deniyor. Kezall'ilk bu dört aza içinden bir veya iki ta
nesi kâtiplikten imtina edebilir. Onun için böyle de
mektense en genç azadan dört kişi denilerek biraz 
açık kapı bırakılsa daha muvafık olur kanaaltiindeyim. 

KEMAL BEY (Adana) — Efendim, azadan en 
yaşlısı yerine eski reis veya, reis vekillerinden birisi 
Riyaset makamını işgal etse daha muvafıktır. (Ya o 
zat intihap edilmemiş ise sesleri) 

REİS — Efendim, takrirler okunacaktır. 
Riyasete 

-Maddedeki birinci ve ikindi fıkraların berveçhiati 
tadilini teklif ederim: 

'Riyaseti mevcut azadan en yaşlısı ve onun imtinaı 
takdirinde ondan sonra en yaşlı olan aza yenli intihap 
olunan Reis veya Reis vekillerinden birisi vazifeyi 
deruhte edinceye kadar ifa eder. 

En genç azadan dört zat muvakkaten kâtiplik va
zifesini görürler. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin dördüncü fıfcraisının şu şekilde 

tadilini teklif ederim. 
İçtima senesi her teşrinisani iptidasından o sene

nin teşrinievvel nihayetine kadar devam eden müd
dettir. 

Siverek 
Kadri Ahmet 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — İçtima, her teş
rinisani iptidasından gelecek teşrinievvel nihayetine 

kadar devam öden Meclis senesidir, ibaresini muğlâk 
görüyorum, lütfen tashih etsinler. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, görüyoruz ki 
Meclisin müstemirren devamına ne imkân var, ne de 
lüzum vardır. Teşkilâtı Esasiye Kanunu yapılırken o 
zamanki lüzuma müsteniden m'üstemir kaydı konmuş
tur. Şimdi lüzumu yoktur. Görülüyor ki bugün dört 
ay devam kâfidir. (Gürültüler) bugün bir sene devam 
ötmlak imkânı yoktur. Bendeniz diyorum ki (Gürül-
'tiüler), (Teşkilâtı Esasiye meselesidir sesleri). Efendim, 
müsaade buyurun Teşkilâtı Esasiye Kanununa büzde 
sizin kadar sâdıkız. Fakat burada bir şey var. Tecrü
belerimiz göstermiştir ki mesele benim dediğim gibi
dir. Eğer bu Meclise iş adamı fioplamayıp boş adam 
'toplayacak isek o başka. Bugün dört ay içtima kâfi
dir. 

NİZAM NAMEt DAHİLÎ ENCÜMENİ REİSİ 
FAİK BEY (Edirne) — Efendim, Emin Beyefendinin 
söyledikleri Teşkilâtı Esasiye Kanununa taalluk eder 
bir meseledir. Bununla katiyen alâkası yoktur. Teşki
lâtı Esasiye Kanununun tadili de başka .türlüdür, bi
naenaleyh söyledikleri de varit değildir. 

(Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tekrar okutuldu). 
REİS — Nazarı dikkate alanlar.... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usul hak
kında söyleyeceğim, müsaade buyurun. Efendim, bu
nun müstaceliyeti kabul edildi, bir defa müzakere 
edilecektir. Tadil için verilen takrirleri encümen ta-
fcâbbül etsin. Ve sureti hususiyede müzakere etsin ve 
maddeyi de o suretle göndensin (O zaman bir senede 
çıkmaz sesleri). 

Efendim; Hüseyin Rıfkı Beyin takririni nazarı dik
kate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate ahrunamıştır. 

(Kadri Ahmet Beyin takriri tekrar okundu). 
REİS — Nazarı dikkate alanlar el kaildırsıın... Na

zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

•Riyaseti Celileyie 
Maddede (Devre)'nin tarifine müteallik fıkradaki 

'(tecdidine) kaydı maksadı ifadeye kâfi değildir. Tec
dit veya temdidine demek iktiza eder, tashihen kabu
lünü teklif ederim. 

Kocaeli 
İbrahim 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Meclisin tem
didi yoktur efendim. 
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REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el «kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. O hal
de maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Madde kabul olunmuştur. 

Tahlif 
Madde 2. — Muvakkat Riyaset Divanının teşek

külünden »sonra Teşkilâtı Esasiye Kanununun 16 ncı 
maddesi mucibince mebuslar intihap dairelerinin heca 
harfleri sırasiyle tahlif olunurlar. 

Tahlif, Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki yemin met
nini fcürsü üzerinde yüksele sesle okumaktır. 

Sonradan Meclise iltihak eden mebuslar da ilk 
celsede bu ra'simeyi ifa ederler. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Öteden beri mütea-
milimiz; tahlif mazbataların tetkikinden sonra yapı
lırdı. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Teşkilâtı Esa
siye Kanunu sarihtir. Tahlif bütün merasime tekad-
düm eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir ©fen
dim. 

Daimî Riyaset Divanı İntihabı 
Madde 3. — Tahlif merasimini müteakip daimî 

Riyaset intihabı icra edilir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler ei 'kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Riyaset Divanı Müddeti 
Madde 4. — Riyaset Divanının vazifesi bir içtima 

senesi içindir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Riyaset Divanının Nasıl Terekküp Edeceği 
Madde 5. — Riyaset Divanı: 
1. Reis; 
2. Üç Reis Vekili; 
3. En az dörtte biri münavebe ile Heyetli Umu

mi yede bulunmak üzere altı kâtip; 
4. Üç İdare Âmirinden mürekkeptir. 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu

rada bir sehvi tertip vardır. (En az döritite biri müna
vebe ile) yerine dördü münavebe ile olacaktır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Dört kâtip 
kâfi değil. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
kâtibin adedinin altıya çıkarılmasının sebebi hafi cel

se zabıtlarının tutulması için laakal altı kâtibe lüzum 
olduğu içindir. Evvelki Mecliste böyle kalbul edilmiş
ti. Şimdi ise hafi celse zabıtlarını Meclis zabıt kâtip
leri tutuyorlar. Divanı Riyaset kâtiplerine bir kanunu 
mahsusla tahsisat veriliyor, vazifelerini ifa etmeye 
mecburdurlar şu halde altı fazladır, dört kâfidir. 

Riyaseti Celüleye 
Kâtip adedinin dörde tenzilini teklif eylerim. 

Boziok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Arkadaşların içinde mezun olanlar bu
lunur. Mazur olanlar da bulunur. Bunu nazarı dik
kate almanız lâzımdır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Riyaset ihsası 
edenler. Doğru değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu hususta 
rey ettiniz. RiyaJset makamını işgal edemezsiniz, ihsa
sı rey ettiğiniz için bu maddeyi reye koymanız doğru 
değildir. 

REİS — Hayır efendim, Divanı Riyaset namına 
söylüyorum. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Takriri kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Riyaset Divanının Naisıl Terekküp Edeceği 

Madde 5. — Riyaset Divanı : 
1. Reis; 
2. Üç Reis Vekili, 
3. En az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede 

bulunmak üzere dört kâtip, 
4. Üç İdare Âmirinden mürekkeptir. 

REİS — Maddeyi bu .şekilde kalbul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Riyaset Divanının Naisıl İntihap Edileceği 
Madde 6. — Riyaset Divanı hafi rey ve mutlak 

ekseriyetle intihap edilir. 
Mutlak ekseriyetin hâsıl olmadığı takdirde aynı 

usule tevfikan ikinci defa intihap icra edilir. 

Bunda da mutlak ekseriyet hâsıl olmazsa en ziya
de izafî ekseriyet kazananlardan istenilen adedinin iki 
misli ayrılarak bunlar hakkında üçüncü defa reye 
müracaat olunur. 

Bunda izafî ekseriyet kâfidir. 
Reylerde tesavi olursa kuraya müracaat edilir. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Reis, Reis Vdkilteri, Kamipler ve İdare Âmirlerinin 
Ayrı Ayrı İntihapları 

Madde 7. — Reis, Reis Vekilleri, Kâtipler, İdare 
Âmirleri için ayrı ayrı reye müracaat olunur. Rey va
rakalarına Reis için bir, Reis Vekilleri için üç, Kâ
tipler için altı, İdare Âmirleri için üç isim yazılır. 

(Kâtipler dört olacak sesleri) 
REİS — Efendim; maddeyi, kâtipleri dört olarak 

tashih ettikten sonra 'kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Reisicumhur İntihabı 
Madde 8.- — Daimî Riyaset Divanının intihabı 

a'kabinde Reisicumhurun intihabına başlanır. Reisi
cumhur hafi rey ve mutlak ekseriyetle intihap edilir. 

Bu intihapta reylerin tasnifi için kura ile dokuz 
mebus tefrik ve reyler Heyeti Umumiye salonunda 
alenen tasnif olunur. 

İntihabın neticesini Meclis Reisi Heyeti Umumi-
yeye bildirdikten sonra Reisicumhur intihap olunan 
zatı hazır ise Riyaset Kürsüsünü işgale davet eler. 

Reisicumhur, Riyaset kürsüsüne çıkıp Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 38 nci maddesi mucibince yüksek 
sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis Reisine bırakır. 
O da inikada derhal nihayet verir. 
REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal

dırsın.. Kaıbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Reisicumhur intihap edilen zait hazır değilse. 
Madde 9. — İntihabı esnasında Reisicumhur hazır 

değilse Meclis Reisi intihabın neticesini Heyete ve in
tihap olunan zata bildirir. 

Reisicumhur geldikte yukarıda zikredildiği veçhile 
yemin eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Mütealkip İçtima Senelerinde Riyaset Divanı İntihabı 

Ve Reisicumhurun Nutkunu Okuması 
Madde 10. — Her içtima senesi iptidasında daimî 

reis intihap edilinceye kadar aynı içtimain sabık Reis 
Vekillerinden en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umurnİ-
yeye Riyaset eder. 

Bu takdirde sabık kâtipler kâtiplik makamında 
muvakkaten bulunurlar. 

Muvakkat reis yoklama yapar. Nisap varsa ve 
Reisicumhur o gün nutkunu irat edecekse kürsü'yü 
işgal ile celseyi açar ve sene başı nutkunu irat eder. 

Ondan sonra Riyaset kürsüsünü muvalklkat refee 
bırakır. 

Bunu müteakip daimî Riyaset Divanı intihabatına 
başlanır. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozdk) — Efendim, 
bir sual soracağım. Serlevha, müteakip içtima senele
rinde Riyaset Divanı intihalbı ve Reisicumhurun nut
kunu okuması demek, nutuk kıraati müteakip intihap 
senelerinde olacak. Yukarıda Reisicumhurun «iltihabın
dan sonra Reisicumhurun iradı nutlk edeceği görül
medi. Halbuki serlevhada mütealkip senelerde nutku
nu okuması deniyor, ilk serte nutuk okumayacağı gibi 
'bir mana çıkıyor? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Nutku teşki
lâtı Esasiye Kanunu mucibince okuyacaktır. Sarih-
ıtir. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın... 
Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Madde kalbul edil
miştir. 

Reijicimhurun nutkunu Başvekil okursa. 
Madde 11. — Reisicumhurun nultlkunu Teşkilâtı 

Esasiye Kanununun 36 nci maddesinin son fı'krası 
'mucibince Başvekil okuyacak ise, hiitalbet kürsüoün-
den kıraat eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Merasimi Mahsusa 
Madds 12. — Merasimi mahsusa her içtimain 

bidayetinde ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 25 nci 
maddesi mucibince intihabatın tecdidine karar veril
mesi üzerine Teşrinisaninin ilk gününden evvel vu-
kubulan fevkalâde içtimaların bidayetinde icra olu
nur. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Madde ka
bul edilmiştiri. 

İKİNCİ BAP 
İntihap Mazbataları 
İlişiksiz Mazbatalar 

Madde 13. — Daimî Riyaset Divanının (ve ica
bında Reisicumhur) (intihabından sonra intihapları 
hakkında şikâyet ve itiraz vaiki olmayan ve bu ni
zamnameye müzeyyel numunesine muvafık olan 
mazbatalar reis tarafından Heyete arz ile isimler 
birer birer okunarak iş'âri röy ile tasdike iktiran 
eder; 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem arkadaşlar; 
bu maddenin hini müzakeresinde Encümende efkâr 
ikiye ayrıldı. Bir kısmı eski şeklin muhafazası taraf
tarı oldu. Bir kısmı da bu şeklin tedvini taraftarı bu
lundu. Berideniz ekalliyette kaldığım için noktai na-
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zarımı müdafaa etmek vaziyetinde kaldım. Şimdiye ka
dar cari olan usul, intihap mazbatalarının şubelere tef
rikiyle heyeti umumiyesinin tetkikten geçirildikten son
ra Meclisçe tasdiki şeklindedir. Halbuki bu madde, 
yani on üçüncü madde, intihapları hakkında şikâyat 
ve itiraz vaki olmayan ve bu nizamnameye müzeyyel 
numuneye muvafık olan mazbataların esbabı muci-
bedeM tabir mucibince otomatikman tasdikini ifade 
ediyor. Malumu âlileri inithap bir milletin en büyük 
b'ir hakkıdır. İntihabın kıymetini ve kuvvetini tas
dik hakkı yalnız Meclisi Âliye aittir. Evet şikâyet 
varit o'lur. Bu doğrudan doğruya tetkik heyetine ve
ya şubeye gider. Fakat şikâyet vaki olmamakla bera
ber bir intihabın esas itibariyle kanuna muvafık su
rette cereyan ettiği ne ile ispat olunabilecektir? Ma
lumu âlileri Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei mah-
susasında mebusluk için bazı evsaf ve şerait mevcut
tur. Keza ahiren kabul ettiğimiz kanun ile bazı me
muriyetlerle möbusluğun cem'ine müsaade etmemişiz, 
istifayı meşrut kilmışızdır. Bunlardan bir kısmı heyeti 
teftişiyenin gözünden kaçabilir, intihap dairesinin tet
kikinden kaçabilir. Bunun için şikâyet beklemek de 
fazladır. Bazen şikâyet vaki olur, bazen olmaz. Ne
den mazbataların her yerde olduğu veçhile heyeti 
umumiyesi tasdikten geçmesin. İntihap heyeti teftişi-
yesi ilk kararı veren bir heyettir. Bu heyetin fevkin
de herhalde Meclisi Âlinin bir tetkiki olmalıdır ki; 
karara iktirana bir zemin olabilsin. Her fert, her me
bus intihabından sonra intihabın bir heyeti âlinin tas
dikine arzını istediği gibi akalliyette kalan namzetler
de aynı fikir ve mütalaada bulunabilirler. Her ne ka
dar 13 ncü madde zîrinde yazılan esbabı mucibede 
Riyaset makamının bu vazifeyi ifa edeceği beyan edil
miş ise de, Riyaset makamına bu hususta verilen va
zife çök mahduttur ve tabirleri veçhile otomatik bir 
surette Riyaset bakacak, hiç tetkik etmeyecek. Mazba
ta usule muvafık mıdır? Şikâyet mevcut mudur? De
ğil midir? 

RASİH BEY (Antalya) — Zaten şubeler de onu 
yapar. 

NİYAZI BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Şikâyet mevcutsa gönderecek, değilse Heyeti Umu-
miyeye arz edecek. Heyeti umumiye ise meselenin esa
sına vakıf olmadan ve kendi cüz'ü olan bir heyet ta
rafından tetkikat ve tahkikat icra edilmeden kabul va
ziyetine geçecektir. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Divanı Riyaset 
kendi cüz'ü değil mi? 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Hayır, Divanı Riya
set tetkik etmeyecektir. Sarahat vardır. İsterseniz es

babı mucibedeki fıkrayı okuyayım. «Tâlilden âri maz
bataların ise böyle uzun ve kırtasi muameleye tabi 
tutulmalarına lüzum görülememiştir. Bu suretle mua
melenin selametine halel gelmemek üzere zamandan 
kazanılmış olur... ilh.» Sonra aşağıda «tanzim ettiği
miz intihap mazbatası numunesi ise reisin vazifesini 
mihaniki bir hale koyuyor. Reis bir mazbatada edna 
meşruhat görür veyahut bir şikâyetname alırsa keyfi
yeti derhal Heyeti Umumiyeye bildirir» almazsa ya
pacağı bir şey yok. (Gürültüler) Müsaade buyurun! 
Son kabul edilen şekil veçhile şubeler kalkıyor, bir in
tihap tetkik heyeti teşekkül ediyor. Encümenin bun
dan bir ay evvel yapmış olduğu lâyihada şubeler mev
cuttu. Gerek eski şekilde ve gerek bu şekilde şube ve
yahut intihap tetkik heyeti bütün mebusların mazba-
talariyle meşgul olmayacaktır. İyice arz edeyim. Yal
nız usulüne muvafık olmadığı veyahut şikâyet geldiği 
vakit Riyaset tarafından mihaniki bir halde gönderi
lecek olan mazbatalarla meşgul olacaktır. Meselenin 
ruhu budur. Ve bu mesele bütün memleketlerde uzun 
uzadıya tetkik edilmiştir. Hiçbir meclis kendi azasının 
ve heyeti umumiyesinin tetkik hakkını kimseye ver
memiştir. Herhangi bir meclis... (Vardır sesleri) Yal
nız üç müstesna var, onu da biliyorum, arz ederim. 
Hiçbir meclis kendi azası hakkında kendi şubesinin 
yahut kendi tetkik heyetinin kararı lâhik olmadıkça 
tasdik vaziyetini kabul etmiyor. 

ALİ BEY (Rize) — Mehmet Atâ Beyin kitabını 
okumadınız mı? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Müsaadenizle hepsini 
bilirim. Değil Atâ Beyin kitabını, mehazlarını bile 
okudum. Yalnız Japonya'da intihap mazbatalarının 
tetkiki İstinaf Mahkemelerine bırakılmaktadır. Sırbis
tan'da Mahkemei Temyize bırakılmaktadır. İngiltere' 
de intihap mesaili kısmen yani şikâyet vesair husus-
lafda mahkemelere ait bir hak olarak kabul edilmekte 
ve fakat şeraiti intihabiyeyi haiz olup, olmadığı mese
lesi İngiltere Parlamentosunun bir hakkı olarak ka
bul edilmektedir. İntihap mazbatalarının İntihap Tet
kik Heyetince yani şubelerin lağvı kabul edilerek in
tihabı tetkik heyetince mütalaası cihetine gidilirse bu
nun mehazı olsa olsa İtalya şekli olabilir. İtalya'da 
Jorit vardır. Bu; Jont Dezeleksiyon otuz kişiden mü
rekkeptir. Elimizde bulunan lâyihadaki şekil gibi... 
Orada bile bütün mazbatalar hakkında jondun tetkik 
hakkı mevcuttur. Yani Riyaset bütün mazbataları 
gönderir. Yalnız bütün memleketlerde cari bir kaide 
vardır. Hakkında şikâyet vaki olmayan ve muallel 
olmayan mazbatalar bir an evvel çıkarılır. Farkı bu
dur. Mutlaka Meclisi Âlinin bir dairesinin nazarı tet-
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kikinden geçer. Şeraiti intihap meselesi vesaire tetkik i 
edilir. Badehu, Meclisin Heyeti Umumiyesine gelir. 
Meclis Heyeti Umumiyesi ondan sonra kabul eder. 
Bendenizin bu hususta eski nizamnamedeki şeklin ve
yahut şubelerin yerine tetkik heyeti kabul edildiği tak
dirde Tetkik Heyetinin heyeti umumiyesinde kabul 
fikrinde olduğu için bir tadil teklifi arz ediyorum. Arz 
ettiğim şey eski nizamnamenin aynen kabulüdür. Bu 
mesele bir çok memleketlerin değil nizamnamelerine 
hatta doğrudan doğruya kanunu esasilerine girmiş bir 
meseledir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efen
dim, Niyazi Bey biraderimizin buyurdukları gayrı va
rittir. Bazı memleketlerde şöyle, bazı memleketlerde 
böyle birtakım usuller vardır. Fakat şimdiye kadar 
tatbik edilen usul, şimdiye kadar bizim Meclisimizde 
gerek birinci devrede ve gerek ikinci devrei iritihabi-
yede yapılan şekil, bu mazbatalar şubelere gidiyordu, 
eğer bir şikâyet varsa, bir ihbar varsa o vakit onun 
hakkında tetkikat ve tahkikat yapılıyordu. Böyle mu
allel olmayan veyahut şikâyet ve ihbar edilmeyen 
mazbata hakkında etiket tarzında bir karar veriliyor 
ve Heyeti Âliyenize geliyor, kabul ediliyordu. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Ne mahzuru 
vardı? 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Fazla bir 
kırtasiyecilikten başka hiçbir faydası yoktur. Binaen
aleyh bu maddenin aynen kabulü muvafıktır. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendiler! 
Meselede kırtasiyecilikten başka bir de prensip mese
lesi vardır. Mebus intihap edildikten sonra mı mebus
tur, yoksa burada kabul edildikten sonra mı mebus
tur? Hiç şüphe yoktur ki mebusiyet hakkı iradei mil-
liyenin taalluk etmesine vabestedir. İradei milliye ta
alluk ettiği dakikadan itibaren mebusiyet sabittir. Bi
naenaleyh intihap dairesi milletin namına vekâleten fi
lan adamı intihap etti ve mazbatasını yapıp gönderdi 
mi o dakikadan itibaren mebustur. Bu mebusluk o 
dakikadan itibaren mevcuttur. Meclisi Âlinin tasdiki, 
mehusiyeti tasdik değildir. Meclisi Âlinin mazbatayı 
tetkiki sırf merasime riayet edilmiş, edilmemiş mi di
ye o mahiyette bir tetkiktir. Binaenaleyh tetkik me
selesi bir şüphe varit olduğu zaman tahakkuk eder. 
Bir dairei intihaibiye memleketin heyeti umumiyesi na
mına birisini mebus intihap etmiş iken ve hakkında 
hiç de bir şüphe yok iken onun mazbatasını tetkik 
etmek, tahkik etmek hâkimiyeti milliye prensibine mu
haliftir. İşte bunun içindir ki : Hâkimiyeti Milliye 
prensbine en ziyade salhip olan muhitlerde tasdik ve 
tetkik meselesini kaldırmışlardır. I 
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Mebus intihap edildiği günden itibaren mebus ad
dediliyor. Meğer ki bu intihap muayyen merasime mu
vafık olmamış olsun. Binaenaleyh, tahkik ve tetkik, 
muayyen merasime muvafık olmamış olduğu hakkın
da bir şikâyet, bir tereddüt hâsıl olduğu dakikadan iti
baren varit ve mevcuttur. İşte bunun içindir ki; İngil
tere'de - ki herhangi bir memleketten ziyade serbest 
bir intihap yapılıyor - mazibata tasdiki, tetkik mese
lesi yoktur. Meclise bile gelmez. Eğer şikâyet varsa, 
şikâyet doğrudan doğruya - hatta muayyen, filan 
maihkemeye gitmez - mâhakimi umumiyeden birisine 
gider ve mâhakimi umumiye bu mesele hakkında fik
rini kararını verinceye kadar mebus yine mebustur. 
Mebusana iştirak eder, reyini verir. Yalnız mahkeme 
kavanini mevcudeye göre intihabatın muhalifi kaide ve 
usul olduğuna karar verdikten sonra onun mebusluğu 
sakıt olur. 

TALAT BEY (Ardahan) — Yine Meclisin kara-
riyle. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Hayır, ha
yır, mahkemenin karariyle, mahkeme karar verirse ki 
bu intihap kavanini mahsusaya mugayir icra edilmiş
tir. O dakikadan itibaren metmsiyet sakıt olur, işte bu 
meselede bu prensip meselesi vardır. Bu esas meselesi 
vardır. Milletin iradesi tecelli ettiği günden itibaren 
mabus, mebustur. Meğer ki bir şüphe varit olsun. Bu 
şüphe varit olmadıkça, şikâyet varit olmadıkça o me
busiyet bakidir ve onu tasdik etmek meselesi hâkimi
yeti milliye esasını ihlâl edici bir vaziyettir. Onun 
için bu kere Encümeniniz bu noktaları nazarı dikkate 
alarak bir taraftan merasimi kısaltmak, diğer taraftan 
prensibe sadık kalmak üzere intihabı hakkında şikâ
yet vaki olmayan zevatı aynen mebus olarak telakki 
etmiş, edilmesi lâzım geldiğini Heyeti Âliyenize arz 
etmiş ve şikâyet vaki olduğu zaman onun ya bir en
cümene veya bir başka malhalle tetkikini tensip etmiştir 
ki bilhassa prensip itibariyle bu tarz, pek doğrudur. 
(Muvafık sesleri) 

RASİH BEY (Antalya) — Ahmet Bey biraderimi
zin beyanatını teyiden arz edeceğim. Heyeti Celileniz 
malumu âliniz Kanunu Esasî Encümeninin bir maz
batasını kabul ettiniz. Mazibata, nizamnamenin Encü
men tarafından Heyeti Celilenize arz edilen bu şekli 
teyit eder şekildedir. Malumu âliniz mebusluk intiha
bın hitamiyle - hatta mazbatanın tanzimine bile hacet 
yoktur - intihabın hitamiyle tahakkuk eder. Binaen
aleyh burada tasdike arz olunan şey mazbatadır. Me
busluk değildir. Binaenaleyh hakkında şikâyet olma
yan bir mazibata üzerinde tetkikin bir manası yoktur. 
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Eski şeklimizde şubelerde uzun uzadıya tetkikiyle Mec
lis bir iki gününü bu işe hasrederdi. Şikâyet yoktur. 
Bu işte tadil de yoktur. Esasen Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu mucibince intihaba mani hali de yoktur. Artık 
bunun üzerinde tetkikin manası kalmaz. Binaenaleyh 
Encümenin şekli daiha muvafıktır. Niyazi Beyefendinin 
itirazları bendenizce varit değildir. 

NlYAZt BEY (Mersin) — Efendim! Muhterem 
Hukuku Esasiye Müderrisinin mütalaasını dinledim. 
Hukuku Esasiye Müderrisi bunu söylerken zannede
rim, esbabı muclbesinde biraz başka yoldan gitmişler
dir. Bunu itiraf buyursunlar. Bilakis demokratik sis
temini en yüksek bir derecede tatbik eden bütün mem
leketler aynı esası kabul ediyorlar. Hatta İngiltere' 
de bile mahakime ait olan cihet, şikâyet mesailidir. 
Yani intihaba ait olan yolsuzluklar cihetidir. Yok
sa kabiliyeti intihalbiyenin tetkikini İngiliz Parlamen
tosu kendisinde bırakmaktadır. Yalnız Japonya'da ma-
hakimi istinafiyeye bırakıyor ve Sırbistan'da da Tem
yiz Mahkemesine bırakıyor. Başka istisna yoktur. 

Fransa, İtalya, Belçika, Felemenk hulâsa Amerika 
da dahil olduğu halde bütün memleketler teşkilât
larını demokratik esaslara istinat ettirmişlerdir. Onla
rın bu esası kabul etmeleri, arz ettiğim noktanın hâ
kimiyeti milliye prensibi ile taarruz etmediğini en ba
sit, en beliğ bir şekilde ifade eder. 

Sonra efendiler; Encümenin teklif ettiği bu şe
kilde yalnız şikâyet vürudunda ve bir de formülüne, 
şekline uygun olmayan mazbatalar tetkik olunacak
tır. Halbuki tetkik olunacak cihetler, yalnız şekil me
selesi değildir, intihabın esasını teşkil ciheti de var
dır. Meselâ; bir yerde kanuna ve usule muvafık bir 
intihap yapılmazsa rica ederim, intihap heyeti teftiş i-
yesi bu hususta katî bir salâhiyeti ve vazifeyi haiz 
midir? İntihap heyeti tefitşiyesi meseleyi bedaî olarak 
halleder. Onun kanuna ve esasa muvafık olup olma
dığının tetkiki doğrudan doğruya, her memlekette 
kendi millet meclislerine aittir. 

Sonra efendiler, Muhterem Rasih Beyefendi son
ra kabul edilen kanundan tefsirden bahsettiler. Bunun 
bura ile hiçbir alâkası yoktur. O, memuriyet mese
lesi ile alâkadar bir meseledir ve bununla tezat teş
kil etmez ve bizim bu husustaki esası tebdil etmekli-
ğimize sebep olamaz. Mebusların izzeti nefsine ait 
olan bir meseleyi daha izaıh etmek isterim. Malumu 
âlileri bir mazbata nasılsa heyeti teftişiyenin bir ha
tası yüzünden şekle uymazsa o mebusun mazbatası 

tetkike gidecek, öteki mebusların mazbatası şekle 
uygun olduğu cihetle kabul edilecek, şijcâyet meselesi 
de yoktur. Şöyle bir tabirle söyleyeyim. Yani ilişikli 
mazbatalar, ilişiksiz mazbatalar - muallel, gayrı mu
allel değil, - Meclis Riyaseti tarafından birtakım esa
mi okunacak ki; bu esami ilişiksiz mazbatalardır. Ri
ca ederim. Bir mebusun dairei iritihabiyesi usul dai
resinde mebus intihap etmiştir. Fakat nasılsa kendi
sine kâtibin, heyeti teftişiyenin herhangi bir hatası 
yüzünden şekle uygun bir mazbata verilmemiştir. Ne
den onun mazbatası geri kalsın? Hiçbir sebep yok
tur, neden dairei intihabiyesi kendi mebusunun evra
kını yanlış tanzim etmesi yüzlünden onun izzeti nef
sini kıracak bir vaziyete düşsün? Asla kabul edile
mez. Efendiler, mahkeme sistemini biz kabul etmiyo
ruz. Mademki, mebusluktan iskat hakkını Meclisi Âli
ye vermişizdir. Mebusluğunun tetkik ve kabulü de 
Meclisi Âliye aittir. Ve bu, prensibimize en muvafık 
bir şekildin 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, Niyazi Be
yefendi neyi müdafaa ediyorlar, anlamadım. (Biz an
ladık sesleri) Bir taraftan mebusluğun mukaddes oldu
ğunu, buna fazla taarruz edilmemesini müdafaa eder 
bir tarzda görünüyor. Diğer taraftan ö kadar takay-
yüdat yapmak istiyor ki, talilsiz, taallülsüz olarak 
mazbatalar Meclisi Âlinin tetkikine arz edilirse, bir 
cürüm mahiyetinde telakki ediyorlar. Bu nasıl olur? 
(Yok sesleri) (Gürültüler) Taallül yök, şikâyet de 
yoksa, asıl mebusluğu tespit eden, tahakkuk ettiren 
onu teyit ettiren mazbatadır. Mazbatayı tetkik için 
- kendi tabirleri veçhile - bir şubeye veyahut bir En
cümene şikâyet olmadan veya taallül olmadan ver
mekte bir mana yoktur. Saniyen buyuruyorlar ki maz
bata numuneye muvafık olursa, olmazsa heyeti tef-
tişiye muayene eder mi? Etmez mi? Vazifesi mi, de
ğil mi? Evet Heyeti Teftişiyenin vazifesidir. Namzet
liğini vaz eden her zatın üzerinde Heyeti Teftişiye 
manii intihap bir hali var mıdır, yok mudur? Diye 
tetkike salâhiyettardır. Onun için Heyeti Teftişiye maz
batasını tanzim ederken alâkalanır. Nizamnamenin 
kabul ettiği numune tabii tabı ve intihap teftiş heyet
lerine gönderilir. Bu suretle buyurdukları mahzurun 
önü de alınmış olur. Onun için ettikleri fazla telaş 
yerinde değildir. Bilakis intihaba hürmet eden bir 
maddedir. Kendileri müdafaalariyle talilden ve taal-
lü'lden arî olan bir mazbatayı dağrudan doğruya tet
kike tevdi etmek suretiyle intihabı zayıflatıyor. Ya
ni müdafaa ettikleri esas noktayı zayıflatıyor. 
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REİS — Kifayet takriri vardır, okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Müzakere 'kâfidir, maddenin reye vaz'ını teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Ali Naz'mi 

SÜLEYMAN SIRRI «EY (Bozok) — Efendim, 
kifayet aleyhinde söz söyleyeceğim; efendim, bu bir 
defa müzakereye tabi olduğu için istical buyurulma-
masını rica ederim. Bendeniz mazbatanın doğrudan 
doğruya Reis tarafından Meclise arzına muhalif de
ğilim. Yalnız burada bir İbare Var; (Ve bu nizamna
meye müzeyyel numunesine muvafık olan) ibaresini 
malumu âliniz nizamnameye muvafık alarak ihtimalki 
herhangi bir vilâyette ıharfi 'harfine numuneyi tatbik 
edemezler. Belki, bir 'sütunu muvafık olamaz, nok
san olur. Bu numune, nizamnameden ziyade İntiha-
(bı Mebusan Kanununa girmelidir. Onun için (ve bu 
nizamnameye müzeyyel numunesine muvafık olan) 
fıkrasının tayyını teklif ederim. Bu, İntiha Kanununa 
girer. (Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Beyin kifa
yet takriri tekrar okundu) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Mü
zakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Madde 13. — Daimî Riyaset Divanının (ve ica

bında ıRelsicumhurun) intihabından sonra Meclis Re
isi azanın mazlbatalannı Heyeti Umumiyece kur'a ile 
tefrik edilecek otuz azadan mürekkep mazbataların 
tetkiki Encümenine havale eder. 

Mersin Mebusu 
Niyazi 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki, vaki olmayan 'kelimesinden sonra ge

len >(ve bu nizamnameye müzeyyel numunesine mu
vafık olan,) ibaresi Nizamnamei Dahilîden ziyade İn
tihabı Mebusan Kanununa girecek 'bir ibaredir. Mad
deden ihracını teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Niyazi Beyin takririni reye arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Tereddüt hâ
sıl olmuştur, lütfen nazarı dikkate alanlar ayağa kalk
sınlar... Nazarı dikkate almayanlar ayağa kalksınlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. (Bozok Mebusu Süley
man Sırrı Beyin takriri tekrar okundu) 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, fay
dası vardır, hiçibir mazarratı yoktur, zaten Riyasete 

bir vazife tahmil ediliyor. Riyaset bu mazbata numu
nelerini olduğu gibi bütün devairi intihalbiyeye tevzi 
ediyor. Ne zarar mutasavverdir, hiçbir zararı yok
tur. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Başkasının 
hatası yüzünden diğeri muhatap olur mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY ('Bozok) — Bir İnti
habı İMebusan Kanunu vardır. Oraya ilâve edilmesi 
lâzımdır. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İlişikli Mazbatalar 
Madde 14, — Meclis Reisi intihapları hakkında 

şikâyet ve itiraz vükubulan ve numunesine muvafık 
olmayan mazbataları Heyeti Umumiyece kur'a ile tef
rik edilecek otuz azadan mürekkep mazbataların 
Tetkiki Encümenine havale eder. Bu Encümen devre 
esnasında bir iş çıkınca toplanıp onu intaç eder. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Anlamadım 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümen 
iş üzerine iş çıkarmış. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu da tabii 
bir hükümdür. Bir münhal vaki olmuştur, bir mebus 
intihap edilmiştir. Bu Encümen otomatikman topla
nır. Bu tabiî belli bir maslahattır. «İş» kelimesindeki 
mana budur. 

ZÜLFl BEY (Diyarbekir) — Birinci tabıda şu
beler vardır. Şimdi ikinci tabıda şubeler kalkmıştır. 
Niçin kaldırdınız? Esbap nedir? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Lütfen esbabı 
mucibeyi açınız. Başta onu görürsünüz. Şubelerin bu
raya taalluku yoktur. Heyeti umumiyesinde söyle-
mekliğiniz lâzımdı. Şubeler bir uzvu zaittir. Şube
nin bir kaç vazifesi vardı ki, bunlar da encümenlere 
verilmiştir. Birincisi; encümenlerin inthiabıdır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bir sual sora
cağım. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Sualler sıra 
ile sorulur, Reis Bey! '(Handeler) Efendim. İkincisi; 
encümenleri teşkil etmek, anket, Meclis tetkikatı hu
susunda vazifesi vardır. Üçüncüsü namzet göstermek
tir. Dördüncüsü de birer odadır, oturulur. Bunların 
hepsi nazarı dikkate alınmıştır. Yeni teşekkül eden 
parlamentoların bir çoklarında olmadığı da nazarı 
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dikkâte alınarak şubelerin ilgasına taraftar olduk. Bi
rincisi ve ilk vazifesi olan Encümen intihabını He
yeti Umumiyeye daha büyük bir salâhiyetle ifa eder. 
Zaten eski nizamnamenin bir fıkrasında görülmüştür 
ki, şubede intihap edilebilecek aza yoksa, o şube di
ğer bir şubeden de alır. Buradan da anlaşılıyor ki, 
lâzım olan azayı aynı şubede bulmak müşküldür. Bi
naenaleyh şubelerin ipkasına biç lüzum görmedik. Bu
nu bir uzvu zait telâkki ettik. Bu esbabı mucibemiz-
de musarrahtır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim; şu
belerin zait olduğunu beyan buyurdunuz. Halbuki, ni
zamnamede onun yerine muvakkat bir Encümen ika
me ediyorsunuz. O halde zait değildir demektir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Şube de bu işi 
görmek için bir Encümen intihap ediyordu. 

KÂZIM VEHBİ BEY ı(Ergarii) — Şubelerin vazi
fesi yoksa, dediğiniz gibi bir uzvu zait ise, yerine 
ikame olunan Encümen nedir? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Yalnız bu fiili 
görüyor, başka bir vazifesi yoktur, senede bir defa 
içtima ediyor. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bu maddede 
Meclis (30) azayı kur'a ile tefrik eder deniyor. 

Meclisi Âli teşekkülünden evveli mi tefrik eder, 
yoksa sonra mı tefrik eder? Bu tefrik edilen azanın 
mazbatasını kim tetkik edecek? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Şubelerde öyle 
değil midir efendim? Hâlâ mazâbıtr intihabiyesi tet
kik edilmeyen birtakım zevat toplanır, tetkik edebi
lir. 

Halbuki, onların içerisinde mazbatası tetkik edile
cek mebuslar vardır. Hepsi bir hesaptır. Katiyen te
reddüde mahal yoktur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tetkik Encümenleri 
Madde 15. — Encümen, kur'a ile, beşer azadan 

mürekkep ihzarı encümenlere ayrılır. 
Her ihzari encümen hafi reyle bir reis ve bir de 

Mazbata Muharrirliğini ifa edecek kâtip intihap eder. 

Tetkik Encümeni Reisi her ihzari encümenin tet
kik edeceği kadar intihap mazbatalarını kur'a ile ayı
rır. 

REÎS — On beşinci maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

İhzari Encümenin Tetkikatı 
Madde 16. — İhzari Encümen, Tetkik Encümeni 

Riyaseti vasıtasiyle her türlü tetkikatın icrasına salâ-
hiyettardır. 

Encümen, bütün vesaik ve muhaberatı tetkik ve 
hükümetin olanca tahkik vesaitine müracaat edebilir. 

Tetkîkattan sonra kifayet reye arz olunur ve mu
cibince mazbatası tanzim edilerek Tetkik Encümenine 
verilir. 

REİS — On altıncı maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Tetkik Encümeninin Muamelâtı 
Madde 17 .— Tetkik Encümeni resen veyahut ih

zari Encümen mazbatalarında görüldüğü talil esba
bını tetkik edip, mürettep aza adedinin mutlak ekse
riyetiyle bir karar ittihaz eder ve tanzim edeceği maz
batayı Heyeti Umumiyeye gönderir. 

REİS — On yedinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... iKabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Mebusluğu Talil Olunan Zatın Kendini Müdafaası 
Madde 18. — Mebusluğu talil olunan zat İhzari 

Encümende, Tetkik Encümeninde ve Heyeti Umumi-
yede kendini müdafaa etmek veyahut diğer bir me
bus vasıtasiyle ettirmek hakkını haizdir. 

Bu hâk hiçbir surette takyit edilemez. 

Müzakereden sonra Heyeti Umumiye kararını it
tihaz eder. 

REİS — 18 nci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bu zevatın kendi haklarında reye iştirak edeme
yecekleri. 

Madde 19. — Mazbataları tetkik edilen mebuslar 
kendi haklarındaki reye iştirak edemezler. 

REİS — On dokuzuncu maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İntihabı Tetkik Olunan (Mebusun İstifası 
Madde 20. — İntihabı tetkik olunan bir mebus, 

mebusluktan istifa edebilir. 
Şu kadar ki, bu istifa keyfiyeti onun intihap maz

batasının tetkik edilmesine mani değildir. 
x AHMET HAMDİ BEY (Bozo'k) —, Maddede tet- ~ 

kik edilmesine mani değildir deniyor. Tetkik olunur- , 
sa mazbatanın kabul ve ademi kabulü! Heyeti Umu
miyeye arz edilecek mi, mazbatanın kabulü, ademi ka
bulü reye vaz edilecek mi, reye arz edilmezse tetki
kin neticesi ne olacak? 
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CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Hakikat te- I 
zahür eder. Belki intihabatta suiistimal olmuş olur. 
Bundan dolayı bir neticei 'hükmiye olmuş olur. Es
ki nizamnamenin 37 nci maddesi sarihtir. I 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Farzediniz ki, 
bendeniz Trabzon'dan mebus intihap edildim. I 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — İnsaâllah efen
dim. (Handeler) I 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Manii intihap 
bir halim vardır. Bunu kendi şuur ve hissiyatım bana 
ihsas ettirdi ve ben istifa ettim, tekrar istifa ettikten I 
sonra sıfatı teşriiye zail oldu ve bu mahzur da kal
madı. Sizin tekrar tetkik etmenizden fayda nedir? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Nef'enlilkâ" 
nundur. Devairi intihabiyedeki suiistimal meydana çı- I 
kar. Zaten eski 31 nci madde sarihtir. Düşünülerek 
yazılmıştır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Mazbatası reddedilen kimse 
Madde 21. — Mazbatası Heyeti Umumiyede red

dedilen kimsenin yerine bir diğerinin möbus intihabı | 
için Riyaset, ait olduğu makama tahrirat gönderir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Mebus hakkında «kim
se» tabirinin söylenmesi doğru bir şey değildir. 18 nci I 
maddede möbus intihap edilecek zat deniyor. Burada I 
da «zat» demelidir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Mebusluğu red
dedilen kimsedir. Bu mesele müzakerede Feridun Fik
ri Bey tarafından düşünülmüştür ki; geçen sene de 
uzun bir münakaşayı mucip olmuştur. Mebusluğu red
dedilen zattır, kimsedir, nasıl olsa olur. Teklif buyu
runuz. Herif demedik ya! (Handeler) I 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, bir 
mebusun mazbatası Heyeti Umumiyede reddedildi ve 
dairei intihabiyesine yazıldı. Dairei intihabiyesi tek- I 
rar o zatın intihabında ısrar ederse - ki Meşrutiyette I 
bunun emsalini gördük - zannederim Trablusgarp 
Mebusu mu idi ne idi? Netice ne olacaktır? I 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, böy
le bir meselenin zuhurunda Heyeti Umumiye topla- I 
nıp, buna dair kararını verir. Binaenaleyh buraya bu I 
kadar tafsilâtın geçmesi mümkün değildir Nitekim bi
rinci Mecliste Bingazi Mebusu için böyle bir. mesele I 
geçmiştir. Onun için her vakayı nizamnameye koyama- I 
yız. Bu mesele İntihap Kanununa aittir. j 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Mazbatası reddedilen bir 
kimsenin yerine bir diğerinin mebus intihabı denili- J 
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yor. Bundan behemahal, onun yerine bir başkasının 
intihap edilmesi lâzım geleceği manası çıkar. Halbuki, 
mazbata, numuneye muvafık olmadığından reddedil
miştir. Binaenaleyh bu adam tekrar mebus intihap 
olunabilir. Şu halde «Bir diğerinin» yerine «yeniden» 
denilmelidir. (Doğru sesleri) 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Kabul ederiz 
efendim. 

REİS — Maddenin şekli müsahhahı okunacaktır 
efendim. 

Mazbatası reddedilen zat 
Madde 21. — Mazbatası Heyeti Umumiyece red

dedilen zatın yerine yeniden mebus intihabı için Ri
yaset, ait olduğu makama tahrirat gönderir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — (Yeniden) aynı 
manadır. Yerine mebus intihabı yapılır demek lâzım
dır. 

KÂTİP RUŞEN EŞREF BEY (Afybnkarahisar) 
— (Yerine) kalacak mı, kalmayacak mı? < 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — (Yeniden) me
bus intihabı demek lâzımdır, efendim. (Muvafık ses
leri) 

REİS — Şekli musalhlhah dairesinde maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BAP 
Encümenler 

Daimi Encümenlerin Müddetleri, İntihapları ve Bazı 
Ahkâm 

Madde 22. — Her içtimain başlangıcında vazi
feleri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve azası he
yeti umumliyece izafi rey ile intihap olunmak üzere 
17 encümen teşkil olunur;. 

Miecllis Vazifeleri ile Mütenazır Encümenler : 
1. Teşkilatı Esasiye Encümeni (On beş aza, bir 

muvazzaf kâtip) Dahili nizamname işleri bu encü
mene muhaıvVeldir; 

2. Arzuhal Encümeni (Yirmi aza, i'kli muvazzaf 
kâtip); 

3. D.'ıvanı Muhasebat Encümeni (On beş aza, 
bir muvazzaif kâtip); 

4. Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni (On 
aza, Ibir muivazzaf kâtip); 

5. Meclis Kütüphanesi Encümeni (}Beş aza. Bun
lardan 'birini Riyaset Divanı İdare Amirleri arasın
da ayırır. Bu Encümene Kütüphanıe Müdürü kâtip
lik eder); 

Bütün hükümet hizmetleriyle mütenazır encü
men . 
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6. Bütçe Encümeni (Yirmi beş aza, bir muvaz
zaf baışfkâtiip, bir refiki, bir muvazzaf kâtip) Bu En
cümen kendine bir de reis vekilli intihap eder. 

Umumi .Bütçe Mazbatasının yazılması ve Müda
faası ile mükellef bir mazbata muharririnden başka 
bu Encümen bir veya muhtelif dairenin bütçe maz
batasını yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hu
susi mazbalta muharrirleri dahi intihap edebilir.) 

Vekâletlerle mütenazır encümenler. {Hece harfle
ri tertibiyle) : 

7. Bahrîye Encümeni (On aza, bir muvazzaf 
kâtip); 

8. Ticaret Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf 
kâtip); 

9. Hariciye Encümeni '(Keza); 
10. Dahiliye Encümeni (Yirmi beş aıza, iki mu

vazzaf kâtip); 
Bu Encümene lüzum görüldükçe bir reis vekili 

de intihap olunur. 
İskân, posta, telgraf, telefon işleri bu Encümene 

muhavveldir. 
11. Ziraat Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf 

kâtip); 
12. Sıhhiye Encümeni (Keza); 
13. Adüye Encümeni (Yirmi aza, iki muvazzaf 

kâtip); 
14. Maliye Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf 

kâtip); 
Tapu işleri bu Encümene mulhatviveldir. 
1)5. ıMüdafaai Milliye Encümeni (On beş aza, 

bir muvazzaf kâtip); 
»16. Maarif Encümeni (Keza); 
17. Nafıa Encümeni (Keza)f 
Yukarıda encümenlerle tenazuru bulunmayan 

dairelere müteallik layiha ve teklifler Maliye umu
runa ait iseler Bütçe ve Maliye Encümenlerine, bun
dan başka bütün layiha ve teklifler Dahiliye Encü
meninde müzakere olunur. 

(HAİKKH TARIK BEY (Giresun) — îki küçük 
noktaya işaret etmek istiyorum. Birisi arzuhal keli
mesine aittir. Encümen esbabı mucibesinde; «'İstida 
kelimesinde bir hakkın talebinden ziyade tezellülü 
mucip bir mana bulunduğundan istida kelimesi ar
zuhal kelimesine tahvil edildi diyor. Bendenizce ar
zuhal kelimesi aksi vaziyettedir. Hali arz etmek gi
bi. ıBinaenaleyh tezellül manası mündemiç gibi bir 
«ababı mucibe ile kabul edilecek olursa zannediyo
rum ki; varit bir esbabı mucibe kayıt edilmemiş 
•ölür» Binaenaleyh asıl istida kelimesidir ki bir talep 

malhiyotindedir. Binaenaleyh bir hakkı talep manası 
daha ziyade istida kelimesinde mündemiçtir. Onun 
için yalnız bu esbabı mucibe ile kabul ediliyorsa ka
bul edilmemesi icabeder, kanaatindeyim. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Müracaat En
cümeni demek daha muvafıktır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) '(Devamla) — 
Sonra ikinci arz etmek istediğim nokta; bir yazı me
selesidir. Meclis vazifesiyle mütenazır encümenler 
birden beşe kadar yazılmıştır. Bundan sonra, bütün 
Meclis hizmetlerine mütenazır encümen yahut encü
menler deriıldiği zaman rakamlar tecdit olunmak ya
ni rakamlar yeniden başlamak lazım gelir. Meclis 
vazifeleriyim mütenazır encümenler beş tanedir. Bü
tün hükümet hizmetleriyle mütenazır encümenler şu 
kadardır diye bir rakam başlamak iktiza ederdi. 

HAMDİ BEY (Ordu) — Maddede; encümenler
de, birer yahut ikişer muvazzaf kâtipler bulunur de
niyor. Bu kâtipler mebuslardan mıdır? Yoksa hariç
ten mi olacak? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Mebuslardan 
olacak kâtipler, maddede gösterilmiştir. 'Mebuslar 
mazbata muharriri ve kâtiptir. Buradakiler muvaz
zaf kâtiptir. 

FAİK BEY (Edirne) — Zabıt kâtibidir, kalem 
kâtibidir. 

HAMDİ BEY (Ordu) — 'Sonra zabıt kâtibi ve
saire nıe varsa mesela Meclis kadrosu kâtipleri ne
den ibaret ise bunlar da yazalı değildir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Onlar Mec
lisin vazaifi dahiliyesine ait olan fasılda zikredilmiş
tir. Hakkı Tarık Beyefendinin söylediklerine cevap 
vereyim. Bendenizin fikrimce istida, istirham mana
sına gelir. Arzuhal kelimesi daha hafiftir. Binaen
aleyh arzuhal kelimesi değiştirilmek lazım gelirse la
yihada baştan aşağıya tebdil edilmek lazımdır. Birçok 
yerlerde de aynı islim konmuştur. Fikrimizce arzu
hal daha muvafıktır. Israr buyurulmarnasını rica 
ederim. 

İkincisi; numaralar meselesine gelince, bilahara 
ileride bir madde göreceksiniz, o madjdede denilmiş
tir ki; muhtelif encümen teşekkül ederse numarası 
mukaddem olan encümenin reisi o encümene riya
set eder. Binaenaleyh bu teselsülü bozacak olursa
nız diğer tarafı da bozulmuş olacaktır. 

•NAIİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, ev
velki nizamnamede bir Tahrir Encümeni vardı. Bu 
nizamnamede tayyedilmiştir. 
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CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Kalbili tatbik 
(olamayacağını zannddiyoruz efendim. 

MUHİTTİN NAMİ BEY pitlîs) — Müdafaai 
Milliye ve Bahriye encümenleri müttah'it idi niçin tef
rik 'buyurdunuz. 

CELAL NURİ BOY (Gelibolu). — Efendim her 
vekâlete mütenazır olarak aldık. 

IMfUHlTTİN NAMİ BEY <Bitlh) — Müdafaai 
memleket nıoktai nazarından bu mühıim değil mi Bey
efendi? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — İkisi 'bilişfci-
rak aynı işi görebilirler. Onun için madde müsait
tir. Muhteliten içtima ederler. 

REİS — Efendim, maddeyi kalbul edenler el kal-_ 
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 

İhtisas Cetveli ve »Namzetlik 
IMa'dde 23. — Encümen intihaplarına medar ol

mak üzere mebusların tercümei hal varakalarından 
anlaşılan İhtisaslarını gösterir bir cetvel riyaset ca-
nilbiriden tanzim ile bastırılır ve azaya dağıtılır ve 
kezali'k levhaya talik olunur, 

İMdbuSlar encümen azalıklarına namzetliklerini 
(koyabilirler. 

iNataze'tlerin isimlerini muhtevi cetvel de Riyaset
çe bastırılır ve azaya dağıtılır ve kezaiik levhaya ta-
'Jik olunur. 

Heyeti umtfmiyede Encümen intihapları ancak bu 
cetvellerin dağıtılmasından dört ıgün sionra başlar. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Mad
dede ikinci satırın nilhayeitinde «İmtisaslarını gösterir 
bir cetovel» deniyor. İhtisastan sonra «ıMeSlek» ke
limesini de ilalve etsek daha iyi olur. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Kabul ediyo
ruz ef endim. 

REİS — Efendim, maddeye ihtisas kelimesinden 
sonra (Mesleklerini) kelimesini ilave ediyoruz. Mad
deyi musalhlhaıh şekilde reye arz ediyorum. Kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın.... Kalbul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Encümenlerde (Hafi Celse 
Madde 24. — Bir encümende gizli celse akdini 

'vekil veyahut encümenin üçte bir azası talep edebi
lirler. 

Gizli celsede encümen azasından ve vekillerden 
maadası ibulünlmazlar. 

Gizili celse akdi müzakerenin sır olarak muhafa
zası taahhüdünü tazammun eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İBozok) — Efendim; 
serlevhada «hafi» aşağıda «ıgi'zlb tabiri vardır. Her 
ikisine de gizli demeli. 

CELAL NURİ IBEY (Gelibolu) — Tashih ediyo
ruz efendim. 

'İHSAN HÂMtT HEY (Ergani) — IBöyle bir hafi 
Celsede diğer encümen azası bulunamaz mı? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — iBulunamaz 
efendim. 

REİS — Maddenin serlevhasındaki (Hafi) kelime
si gizli olacaktır. Maddeyi bu suretle reye koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Encümen Azalarının Artırılması, Muhtelit 
ve Muvakkat Encümenler 

iMadde 25. — Heyeti Umumiye lüzum görürse 
encümen azalarının adedini muvakkaten artırabilir 
ive muhtelit veyahut muvakkat encümenler teşkil 
eder. 

IBu kabil encümenler kendilerine muhalvivel işin 
intacına kadar vazifelerine devam ederler. 

IMulhtelit encümenlere numara sırasında mukad
dem olan encümenin reisi riyaset ve mazbata mu
harriri, mazbata muharrirliği eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
Enclümen Reisi, Mazbata Muharriri, Kâtibi, Hususi 
Mazbata .Muharriri, Muvazzaf Kâtibi, Reise Vekâlet 

Madde 26. — Her encümen kendine ıgizli reyle 
bir reis, bir mazbata muharriri ve bir kâtip intühap 
eder. 

Bir encümende muayyen bir madde için, lüzum 
ıgörülürse, hususi bir mazbata muharriri intihap olu
nur. 

Muvazzaf kâtipler birden ziyade' encümene kâ
tiplik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Riyasetine aittir. 
Encümen reisinin mazeret veyahut gaybubetinde 

mazbata muharriri ona vekâlet eder. Veyahut ayrı
ca bir reis vekili intihap olunur. 

-REİS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldınsın..-. Kabul 
edilmiştir. 
IBir Encümene Muhaivfvel İşlin Diğer (Bir Encümene 

Aidiyeti 
'Madde 27. — Bir encümen kendisine muhaMvel 

layiha veya teklifin diğer bir encümene ait olduğu 
mütalaasında bulunursa esbabı mucibe sefdederek 
o encümene havalesini talep etmek hakkını haizdir. 
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REİS — 27 nci maddeyi kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
(Kalbul edilmiştir. 
Diğer Bir Encümenin Mütalaası Alınmak Diğer Bir 
Encümendeki İş Hakkında Mütalaa Beyan Etmek 

Madde 28. — Bir encümen kendisine muıhavvel 
layiha veya teklif veyahut alelıtlak bir mesele hak
kında mazbatası sonra yine kendi tarafından yazıl
mak üzere iptida diğer bir encümenin mütalaasını 
almaya lüzum görürse layiha veya teklifin o encü
mene havalesini isteyebilir. 

Kezalik bir encümen diğer bir encümene muhav-
vel bir layiha veya teklif veyahut alelıtlak bir mese
le hakkında mütalaasını beyan etmek üzere o layüha 
veya teklifin kendisine havalesini isteyebilir. 

Bu gibi ahlvalde alâkadar olan her iki encümen 
müttefik iseler Meclis Reisi icabını icra ederek erte
si celsede bundan heyeti umumiyeye malumat verir. 

Şayet i'k'i encümen arasında ihtilaf çıkarsa key
fiyet R'eis tarafından Heyeti Umumiyeye tebliğ olu
narak mesele orada müzakere ile halledilir. 

Mütalaası sorulan encümen mazbatası diğer maz
batalar gibi basılır ve azaya dağıtılır. 

RBÎ1S — Maddeyi- kalbul edenler el kaldırsın... 
'Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Encümenlerin Vazifesi 
Madde 29. — Encümenler kendilerine muıhavtvel 

işlerin tetkikinden başka hiçibir işle meşgul olamaz
lar. 

REİİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümenlerin İçtima 'Mahalli 
Madde 30. — Encümenler Meclis binalarında ve 

kendilerine tahsis edilen odalarda toplanırlar. 
REltS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 

Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümen Ruznameleri 
Madde 31'. — Encümen ruznameleri encümenler 

tarafından tanzim ve bir gün evvel bütün vekillere 
ve mebuslara ilan olunur. 

(Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Meclis 
Reisi veyahut encümen reisi azayı hususi vasıtalar
la da toplaya/bilirler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (IBoZok) — Efendim, 
burada «Encümen ruznameleri encümenler tarafın
dan tanzim olunur» deniliyor. Güzel, Ibir gün evvel 
vekillerle ve mebuslara ilan olunur. Bu ilan gazete 
ile olacaksa belki yarın içtima olur, gazeteye ilan 
vermeye vakit bulunmaz. Eğer levhaya yazılacaksa 

25 - 30 encümeni yazacağı ilanları kim okur, kim 
dinler, düşününüz. Binaenaleyh 1>una lüzum yoktur. 
Encümen içtimaa nihayet vermezden evvel, gelecek 
içtimaa ait ruznameyi tespit eder. Müstacel bir iş 
çıkarsa Meclis Reisi veyahut encümen reisi azayı 
yevmi içtimaJda toplar. 

OELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efentiim, en
cümen azasından maadasının da encümen işlerine 
karışmaya hakkı vardır. Binaenaleyh ondan dolayı 
onların da bilmesi lazımdır. Heyeti hükümet te, en
cümenlerde ne müzakere cereyan ettiğini bilmek Ss-
ter, çünkü alâkadardır. Onun için ruznamelerin ilanı 
her yerde lazımdır, hiçibir külfeti de mucip değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI iBEY (IBozok) — Esasen 
encümen azaları bütün tekliflerle alâkadardır. Ben 
vermiş olduğum teklifi kanuninin naniği encümene 
•gittiğini daima takip öderim. İkincisi, Meclisi Âli 
encümene müstacel bir iş havale eder, encümen bu
gün toplanır, yarın da içtima için karar verir. Ne 
ikna ve ne de bir şeye lüzum kalır. Binaenaleyh bu 
kabili tatbik olmaz. 

CELAL NURİ iBEY (Gelibolu) — Biz asıldan 
bahsediyoruz efendim. Saydığım birçok menafi var
dır. FeVkalade içtima lolursa müstesnadır. Arz etti
ğim gibi Heyeti Hükümet de, encümenlerde ne me-
sail müzakere edildiğini bilmek ister. Zira alâkadar
dır. Maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

Riyaseti Celileye 
Madde 31. — «Encümenler içtümalarına nihayet 

vermezden evvel gelecek içtimaa ait ruznameyi tes
pit eder. Müstacel bir iş çıkarsa Meclis Reisi veya
hut encümen reisi azayı yevmi içtimamdan evvel de 
toplayabilir.» 

Otuz birinci maddenin yukarıda yazdığım gibi 
kabulünü teklif 'ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate ahrimamıştır. 

Maddeyi aynen kalbul edenler el kaldırsın... Etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümende Nisap 
Madde 32. — Azadan en az üçte biri hazır bu

lunmadıkça encümenler inikat edemez ve reye mü
racaat lolunamaz. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Efendim, 
Encümenden soruyorum : Azası 15 ve 20 olanlar 
için üçte bir doğrudur. Fakat azası on kişiden iba-
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ret olanlar için ne olacak? Üç kişi ile Encümen olur 
mu? 

İHSAN HÂMİT HEY (Ergani) — Üç buçuk 
kişi... 

CELAL NURİ BOY (Gelibolu) — Dört olur, her 
yerde öyledir. Yarım vahide iblağ edilir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Dört kişi 
ile encümen olur mu? 

CELAL NURÎ BEY (Gelibolu) — Olur efen
dim. Kütüphane Encümeni gibi az azalı encümenler 
vardır. Oralarda olur. 

RBÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır-, 
sın... Kabul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul 
edilmiıştir. 

Encümende Müzakere Ne Vakit Başlar, Muhavvel 
Evrakın Basılması 

'Madde 33. — Müstaceliyeti Heyeti Umumiyede 
'kararlaştırılan maddelerden başka muhavvel işlerin 
müzakeresine ancak kırk sekiz saat sonra başlanır. 

Heyeti Umumiyede müzakere olunan bir kanu
nun encümene iade olunmuş bir veyahut daha ziya
de maddesünin müzakeres'i bundan müstesnadır. 

Muhavvel evrak encümen azasından beşi tara
fından istendiği takdirde veyahut reisin tensibi üze
rine encümene bastırılır. 

REİS — Söz isteyen yoktur efendim. Maddeyi 
'ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Madde ka'bul edilmiştir. 
Encümen Zabıtları, Mazbataların İmzalanmaları, 

Takdim ve Havaleleri, Muhalefet Kaydı 
Madde 34. — Her encümenin müzakereleri hu

lasaten zaptedilir. 
Şu kadar ki, encümen karar verirse harfiyen za

bıt da tutulabilir. 
Azanın isimleri zabıt ceridesinde tasrih olunur. 

Bu zaptı aza imzalar. 

Encümen mazbatalarını, Reis mazbata muharri
ri ve kâtipten maada müzakerede hazır bulunmuş 
aza da imzalar. 

Encümenler mazbatalarını Meclis Riyasetine ve
rirler. Riyaset bu mazbataları derhal bastırıp, azaya 
dağıttırır. 

Bu suretle basılıp dağıtılmayan mazbatalar He
yeti Umumiyede müzakere olunamaz. 

Heyeti Umumiye, mazbataların resmi ceride ile 
neşrine de karar verebilir. Encümen mazbataları Ri
yasete verildikçe resen zalbıt ceridesine ve ruzname-
ye geçer ve levhaya talik olunur. 

1 Bu bapta aza tarafından itiraz vuku bulursa bu-
I nun sa'ir müzakere edilecek maddelere tercihan He-
I yeti Umumiyede halli lazımdır. 
i Kendisinin muhalif kaldığı mazbatada musarrah 
I bulunmadıkça tarafından imzalanmış bir mazbata 
I aleyhinde encümen azasından biri söz söyleyemez ve 
I mazbata muharririnden istizahatta bulunamaz. 

SÜLEYMAN SIRıRI BEY <Bozok) — Efendim, 
I malumu âlin'lz encümenler içtima ettikleri vakit za

bıt defterlerini mevcut azaya kamilen imza ettiriyor-
I 1ar. Hepimiz biliyoruz ki bu mümkün loîmuyor. En-
I cümen içtima ediyor ve dağıtıyor. Mazbata yapılı

yor, kâtip, mazbata elinde olarak, bütün azayı bulup 
I imza etririruceye kadar vakit geçiyor. Mademki zabıt 
I encümenin mevcut 'bütün azasına imza ettiriliyor, 
I mazbata da yalnız reüs ve mazbata muharriri ve kâ-
I tlbin imzası kâfidir. Çünkü vesikası zabıttır. Esasen 

şimdiye kadar teamül böyledir. 

HAKKI TARIK IBEY (Giresun) — Efendim, 
azanın isimleri zabıt ceridesinde tasrih olunur deni
yor. Zannederim Encümenin maksadı müzakereye 

I işüJriak eden aza olsa gerektir. Bendeniz son fıkra 
I hakkında söz söylemek istiyorum. Kendisinin muha

lif kaldığı mazbatada musarrah bulunmadıkça, ta-
I rafından imzalanmış bir mazbata aleyhinde encümen 
I 'azasından biri söz Söyleyemez ve mazbata muharri

rinden ist'izahatta bulunamaz deniyor. Efendim, her-
I hangi bir sebeple, encüm'en mazbata muharriri! veya 
I kâtibi, benim müzakeresinde bulunduğum Ve mu-
I hatif kaldığım bir noktayı kaydetmemiş olabilir. Bi

naenaleyh, bu ibafle mutlaka tashih olunmalıdır. Encü-
I mende muhalif kalmadıkça kaydı kâfidk. Mazbatada 
I 'imza mahallinde herhanigi bir kanunun yüz madde-
I sinin elli maddesine muhalif kaldığını hiçbir mebus 

ayrı ayrı ifade ve tasrih edemez. Buna imkân yok-
I tur. Binaenaleyh, eski Meclisi ıMebusan ve Şûrayı 
I Devlet mazbatalarına bakacak olursak, orada muha-
I lif kalan tekmil azanın reylerini tasrih ettiğini gö

rürüz. Gerçi mazbata muharrirleri buna mecbur tu
tulmalıdırlar, mecbur olmalıdırlar. Encümende han$ 
ıgi mebus naniği noktaya muhalif kalmış ise tas-

I rih edilmelidir, bunu arzu ediyorum. Fakat kâtibin 
I veya mazbata muharririnin bir ihmali neticesinde 
I Ibenim Heyeti Umumiyede söz söyleşmekten memnu 

oîmakhğım caiz değildir. Binaenaleyh Encümenin 
I maksadını böyle anlıyorum. «Kendisi encümende 
I muhalif kalmış olmadıkça» dersek Encümenin mak-
I şadı hâsıl olur ve benim arz etmiş olduğum mahzur 
I izale edilmiş olur. Binaenaleyh, bu şekilde tashih 
I edilmes'ini teklif ve rica ederim. 
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CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, 
bunda bir mahzur yoktur. Bunu kâtip veya mazba
ta muharriri yapmaz. Aza, imza edeceği zaman «bazı 
mevadda» veyahut «şu noktaya muhalfim>> der. 
Kısaca keser. Binaenaleyh bu kürsüde söz söylemek 
hakkını haizdir, şimdiki usul de budur. Bunu tespit 
ettik. 

(KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Encümen 
azasından biri söz söyleyemez deniyor. Sözden mak
sat nedir? Menfi olarak söyleyemez. Fakat müspet 
olarak dalha iyisini söyler. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Aleyhinde 
söyleyemez, ta'bii lehinde söyler. 

HARKI TARIK IBEY (Giresun) — Efendim, 
Celal Nuri Beyin mütalaaları varit değildir. D'emin 
arz ettiğim mahzur daima vardır. Bendeniz encü
mende 'müzakerede bulunuyorum ve bir kanunun şu 
veya bu noktasına muhalif kalıyorum. Fakat mazba
tanın hini imzasında burada bulunmayabilirim. Maz
batanın imzası anında burada bulunmadığım için 
muhalefet ettiğim noktaları tasrih edemediğim gibi, 
mazbatanın içinde de tasrih edilip, .edilmediğine va
kıf değilim. Bilahara Heyeti Umumiyeye gelirim ve 
muhalif kaldığım halde - bu madde bu şekilde ka
bul edilirse - hakkı müdafaamı bu şekilde kaybet
miş olurum. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Mademki im
za etmemiştir, maksat hâsıldır. Biz imza edilmiş bir 
mazbatadan bahsediyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde bu
raya öyle yazmalıdır. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — O şekildedir. 
İmzalanmamış bir mazbata aleyhinde söyleyebilir, 
maih'zur yoktur. 

DOKTOR MiAZHAR BEY (Aydın) — Mazba
tanız varsa aleyhinde söz söyleyemezsiniz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde geri 
alıyorum. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Layiha ve Tekliflerin Hangi Mazbata Muharriri 
Tarafından Müdalfaar Edileceği 

Madde 35. — Öir layiha veya teklifi, Heyeti 
Umumiyede, başlıca ait olduğu encümen müdafaa 
eder. 

Diğer bir Veya daha ziyade encümende aynı la
yiha veya teklif hakkında müzakere geçmiş ve maz
bata tanzim kılınmış ise o encümenler yalnız ken

dilerine ait olan madde veya kısımları müdafaa eder
ler. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
İMulhaıvivel Eivra'kın Ne Vakitte İntaç Edileceği, Bir 
Encümenden Diğerine Muhavvel Evrakın İntacı 

Müddeti 
'Madde 36. — Encümenlere muhavvel bir layiha 

ıveya teklif, havalesi gününden nihayet bir buçuk ay 
içinde heyeti umumiyeye gönderilmek lazım gelir. 

Eğer encümen bu müddette müzakereyi netice-. 
lendiremezse esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye 
bildirir. 

Aksi takdirde mezkûr layiha veya teklifin doğ
rudan doğruya ruznameye alınmasını hükümet veya 
sahipleri istemek hakkını haizdirler. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel me
sele, on gün zarfında başarılmak ve kabil olamazsa 
esbabı mucibesi bildirilmek muktazidir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Layiha ve Tekliflerin Teşkilatı Esasiye Kanununa 
Muvafakatleri 

Madde 37. — Encümenler kendilerine muhavvel 
veya tekliflerin ilk önce Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun metin ve ruhuna mugayir olup olmadığını tetkik 
etmekfe mükelleftirler. 

'Bir layiha veya teklifi Teşkilatı Esasiye Kanunu
na mugayir gördükleri takdirde esbabı mucibesini 
tasrih ile maddelerin müzakeresine geçmeyip redde
derler. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümenlerin Vekâletlere Muhasvvereleri 
Madde 38. — Encümenler bütün vekâletlerle doğ

rudan doğruya muhalbere edebilirler. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Bir Mebusun İkiden Ziyade Encümene Aza İntihap 
Edilmemesi, İntihapları Caiz Olmayan Aıza 

Madde 40. — Bir mebus ikiden ziyade daimi en
cümene aza olamaz. 

IBütçe Encümenine mensup olanlar diğer encü
mene intihap edilemezler. 

Divanı Riyaset azası encümenlere intihap edile
mezler. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... (Kabul edilmiştir. 
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Encümenlerin Vekilleri, Memurları, Mütehassısları 
ve Teklif Sahiplerini Dinlemeleri 

Madde 41. — Encümenler vekilleri ve mütehas
sısları davet etmek .salahiyetini haizdirler. 

Dalvet edilen vekil bulunamayacağı takdirde na
mına söz söyleyecek memurin rüesasından birini bu
lundurur. 

Bir kanun teklifinin sahipleri tekliflerinin tetki
kine memur olan encümende hazır bulunurlar ve fi
kirlerini beyan etmek isterlerse mütalaalarının din
lenmesi zaruridir. 

Teklif salhübi mevcut değilse daıvet edilir, gelme
diği takdirde encümen işli intaçla keyfiyeti mazbata1 

sına derceder. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Misafir Azanın Müzakereye iştirakleri 

Madde 42. — Her mebus mensup olmadığı bir 
encümenin vesaikine ıttıla kesp ve celse gizli değil
se müzakerelerine iştirak edebilir. Şu kadar ki ora
da rey 'veremez. 

IBir encümen, azasından olmayan mebusların mü
talaasına müracaat edebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (IBozok) — Misafir 
aza deniyor. Encümene dahil olmayan aza demesi, 
misafir aza nereden gelmiş. 

FAİIK BEY (Edirne) — Efendim, sernamelerin 
mahiyeti kanuniyesi yoktur. Malumat olmak üzere 
maddenin kenarına yazılacaktır. Bunların bir ehem
miyeti yoktur. Misafir aza muvakkaten encümene 
ıgelmiş aza demektir. 

RlEfS — Efendim, tadil takriri yoktur. Maddeyi 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... IKalbul edilmiştir.! 

Sabık Encümenin Mazbatası 
Madde 43. — Bir intihap devresi içinde sabık bir 

encümenin tanzim ettiği mazbatayı tekabbül eden 
yeni encümen müdafaa eder. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Tekabbül et
mek demek, mutlaka mazbatayı kabul etmek mana
sını ifade eder. Yani mecburiyet tahmil ediyor. Bi
naenaleyh (Edebilir) demek lazımdır. 

FAİK BEY (Edirne) — Bir mazbatayı bir encü
men tekabbül ettikten sonra onun hakkında müda
faada bulunmak meclburiyetinde ve mevkiindedir. 
IBinaenaleyh Şükrü Kaya Beyefendinin buyurdukları 
varit değildir. Müdafaa edebilir değil, etmeye mec
burdur. Tekabbül etmezse vaziyet başkadır. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim, te
kabbül, kabul mastarından gelir. Tekabbül Arapça, 
telakki bilkabul dermektir. Burada tekabbül denilince 
evrakı kabul etmek manası anlaşılır, yani tesellüm 
manasını ifade eder. Tesellüm edince demek ki onun 
hükmünü kabul etmiş demektir. Halbuki hiçin bir 
encümen, geçen bir encümenin kararıyla mukayyet 
olsun. Bebemahal eder diyorsunuz. Edebilir, yani 
isterse kabul eddbilir. Beyefendi, Arapça bilenler bi
liyorlar ki tekabbül kabul manasınadır. 

•Riyaseti Celileye 
Eder yerine edebilir suretinde tashihin i rica ede

rim. 
Menteşe 

Şükrü Kaya 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar el kaldır

sın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Şükrü Kaya Beyefendinin bir noktadan hakları var
dır. Tekabbül eder demek, kabul etmek mecburiye
tini arz eder bir mahiyettedir. Onun için tekabbül ede
bilir ile iktifa etmelidir. Esasen mademki tekabbül-
den sonra müdafaa, o encümenin vazifesi olacaktır. 
O halde tekabbül edebilirle iktifa etmeli ve ondan 
sonra bir fıkra ilavesine lüzum görmemelidir. 

ŞÜKRÜ KAYA IBEY (Menteşe) — Yahut en
cümen bu manada değildir der ve o suretle mesele de 
hallolunur efendim. 

CELAL NURÎ BEY (Gelibolu) — Tekabbül edip 
etmemek başka maddeye aittir. iBu madde tekabbül 
ettiği takdirde müdafaasını o encümene bırakıyor. 
Madde sarihtir. 

Riyaseti Oelileye 
Maddedeki tekabbül eden fıkrasının tekabbül 

edebilir şeklinde tashihini ve yeni encümen müdafaa 
eder fıkrasının tayyını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar el kaldır
sın... iNazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

O halde maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

'Pazartesi günü saat on dörtte içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,10 
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CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Eferidim, 
bunda bir mahzur yoktur. Bunu kâtip veya mazba-
ta muharriri yapmaz. Aza, imza edeceği zaman «bazı 
mevadda» veyahut «şu noktaya muhalifim» der. 
Kısaca keser. Binaenaleyh bu kürsüde söz söylemek 
hakkını haizdir, şimdiki usul de budur. Bunu tespit 
ettik. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Encümen 
azasından biri söz söyleyemez deniyor. Sözden mak
sat nedir? Menfi olarak söyleyemez. Fakat müspet 
olarak dalha iyisini söyler. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Aleyhinde 
söyleyemez, ta'bii 'lehinde söyler. 

HAKKI TARIK IBEY (Giresun) — Efendim, 
Celal Nuri Beyin mütalaaları varit değildir. Demin 
arz ettiğim maihzur daima vardır. Bendeniz encü
mende 'müzakerede bulunuyorum ve bir kanunun şu 
veya bu noktasına muhalif kalıyorum. Fakat mazba
tanın hini imzasında burada fbulunlmayalbilMm. Maz
batanın imzası anında burada bulunmadığım için 
muhalefet ettiğim noktaları tasrih edemediğim gibi, 
mazbatanın içinde de tasrih edilip, edilmediğine va
kıf değilim. Bilahara Heyeti Umumiyeye gelirim ve 
muhalif kaldığım halde - bu madde bu şekilde ka
bul edilirse - hakkı müdafaamı bu şekilde kaybet
miş olurum. 

CELAL NURÎ BEY (Gelibolu) — Mademki im
za ermemiştir, maksat hâsıldır. Biz imza edilmiş bir 
mazbatadan bahsediyoruz. 

HAKİKİ TARIK BEY (Giresun) — O halde bu
raya öyle yazmalıdır. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — O şekildedir. 
İmzalanmamış bir mazbata aleyhinde söyleyebilir, 
mahzur yoktur. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Mazba
tamız varsa aleyhinde söz söyleyemezsiniz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde geri 
alıyorum. 

RıEİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Layiha ve Tekliflerin Hangi Mazbata Muharriri 
Tarafından Müdafaar Edileceği 

iMadde 35. — Bir layiha veya teklifi, Heyetli 
Umumiyekfe, başlıca ait olduğu encümen müdafaa 
eder. ^ 

(Diğer bir veya daha ziyade encümende aynı la
yiha veya teklif hakkında müzakere geçmiş ve maz
bata tanzim kılınmış ise o encümenler yalnız ken-
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dilerine ait olan madde veya kısımları müdafaa eder
ler. 

RIEİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el baldırsın... Kabul edilmiştir. 
Muhavivel Evrakın Ne Vakitte intaç Edileceği, Bir 
Encümenden Diğerine Muhavvel Evrakın intacı 

Müddeti 
Madde 36. — Encümenlere muhavvel bir layiha 

veya teklif, havalesi gününden nihayet bir buçuk ay 
içinde heyeti umumiyeye gönderilmek lazım gelir. 

Eğer encümen bu müddette müzakereyi netice-
lendiremezse esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye 
bildirir. 

Aksi takdirde mezkûr layiha veya teklifin doğ
rudan doğruya ruznameye alınmasını hükümet veya 
sahipleri istemek hakkını haizdirler. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel me
sele, on gün zarfında başarılmak ve kabil olamazsa 
esbabı mueibesi biidirilmek muiktazidir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Layiha ve Tekliflerin Teşkilatı Esasiye Kanununa 
Muvafakatleri 

Madde 37. — Encümenler kendilerine muhavvel 
veya tekliflerin ilk önce Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun metin ve ruhuna mugayir olup olmadığını tetkik 
etmekle mükelleftirler. 

!Bir layiha veya teklifi Teşkilatı Esasiye Kanunu
na mugayir gördükleri takdirde esbabı mucibesini 
tasrih ile maddelerin müzakeresine geçmeyip redde
derler. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümenlerin Vekâletlere Muhavverejleri 
Madde 38. — Encümenler bütün vekâletlerle doğ

rudan doğruya muhabere edebilirler. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

IBir Mebusun İkiden Ziyade (Encümene Aza İntihap 
Edilmemesi, İntihapları Caiz Olmayan Alza 

Madde 40. — Bir mebus ikiden ziyade daimi en
cümene aza olamaz. 

'Bütçe Encümenine mensup olanlar diğer encü
mene intihap edilemezler. 

Divanı Riyaset azası encümenlere intihap edile
mezler. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... (Kabul edilm'iştir, 
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Encümenlerdin Vekilleri, Memurları, Mütehassısları 
ve Teklif Sahiplerini Dinlemeleri 

iMadde 41. — Encümenler vekilleri ve mütehas
sısları davet etmek salahiyetini haizdirler. 

Dalvet edilen vekil 'bulunamayacağı takdirde na
mına söz söyleyecek memurin rüesasından birini bu
lundurur. 

Bir kanun teklifinin sahipleri tekliflerinin tetki
kine memur olan encümende hazır bulunurlar ve fi
kirlerini beyan etmek isterlerse mütalaalarının din
lenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi m'evcüt değilse davet edilir, gelme
diği takdirde encümen iş'i intaçla keyfiyeti mazbata
sına derceder. 

REİS .— Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Misafir Azanın Müzakereye iştirakleri 
Madde 42. — Her mebus mensup olmadığı bir 

encümenin vesaikine ıttıla kesp ve celse gizli değil
se müzakerelerine iştirak edebilir. Şu kadar ki ora
da rey veremez. 

iBir encümen, azasından olmayan mebusların mü
talaasına müracaat edebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (iBozok) — Misafir 
aza deniyor. Encümene dahil olmayan aza demesi, 
misafir aza nereden gelmiş. 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, sernamelerin 
mahiyeti kanuniyesi yoktur. Malumat olmaik üzere 
maddenin kenarına yazılacaktır. Bunların bir ehem
miyeti yoktur. Misafir aza muvakkaten encümene 
gelmiş aza demektir. 

REÜ'S — Efendim, tadil takriri yoktur. Maddeyi 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir.. 

Sabık Encümenin ıMazbatası 
Madde 43. — Bir intihap devresi içinde sabık bir 

encümenin tanzim ettiği mazbatayı tekabbül eden 
yeni encümen müdafaa eder. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Tekabbül et
mek demek, mutlaka mazbatayı kabul etmek mana
sını ifade eder. Yani mecburiyet tahmil ediyor. Bi
naenaleyh (Edebilir) demek lazımdır. 

FAİIK BEY (Edirne) — Bir mazbatayı bir encü
men tekabbül ettikten sonra onun hakkında müda
faada bulunmak mecburi yetinde ve mevkiindedir. 
(Binaenaleyh Şükrü Kaya Beyefendinin buyurdukları 
varit değildir. Müdafaa edebilir değil, etmeye mec
burdur. Tekabbül etmezse vaziyet başkadır. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim, te
kabbül, kabul mastarından gelir. Tekabbül Arapça, 
telakki bilkalbul demıelktir. Burada tekabbül denilince 
evrakı kabul etmek manası anlaşılır, yani tesellüm 
manasını ifade eder. Tesellüm edince demek ki onun 
ihü'kmünü kabul etmiş demektir. Halbuki niçin bir 
encümen, geçen bir encümenin kararıyla mukayyet 
olsun. Bebemahal eder diyorsunuz. Edebilir, yani 
isterse kabul edöbilir. Beyefendi, Arapça bilenler bi
liyorlar ki tekabbül kabul manasınadır. 

'Riyaseti Celi leye 
Eder yerine edebilir suretinde tashihini rica ede

rim. 
ıMeriteşe 

Şükrü Kaya 
REİS — Talkriri nazarı dikkate alanlar el kaldır

sın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate 'alınmamıştır. 

HAKKİ TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Şükrü Kaya Beyefendinin bir noktadan hakları var
dır. Tekabbül eder demek, kabul etmek mecburiye
tini arz eder bir mahiyettedir. Onun için tekabbül ede
bilir ile iktifa etmelidir. Esasen mademki tekabbül-
den sonra müdafaa, o encümenin vazifesi olacaktır. 
O halde tekabbül edebilirle iktifa etmeli ve ondan 
sonra bir fılkra ilavesine lüzum görmemelidir. 

ŞÜKRÜ KAYA IBBY (Menteşe) — Yahut en
cümen bu manada değildir der ve o suretle mesele de 
haiiolunur eferidim. 

CELAL NURt BEY (Gelibolu) — Tekabbül edip 
etmemek başka maddeye aittir. (Bu madde te'kabbül 
ettiği takdirde müdafaasını o encümene bırakıyor. 
Madde sarihtir. 

Riyaseti Oelileye 
Maddedeki tekabbül eden fıkrasının tekabbül 

edebilir şeklinde tashihini ve yeni encümen müdafaa 
eder fıkrasının tayyını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate lalırimamıştır. 

O halde maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Ka
ibul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat ıon dörtte içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Miizakerat; Saat : 16,10 

— 254 — 


