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Sayf» 
derecatıınâ nazaran, aşar nizamnamesinin 
hini meriyetimddki şekli hükümet 'itibariyle 
mevzu kuyudun mevaddı esasiyei kanuniye 
ahkâmına göre verilen hükümlerde kabili
yeti tatbik'iyesi olup olmadığının tefsiri hak
kında. (3/558) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Kanunu Esasî, Adliye ve Kavanini 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

2. — Bir zatın istiklâl Madalyasiyle tal
tifi hakkında. (3/884) numaralı, bir zatın istik
lâl Madalyasiyle taltifi hakkında. (3/887), 
altı yüzbaşı, bir binbaşının istiklâl Madalya
siyle taltifleri halkkında. (3/719), ibrahim Ağa
nın İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında. 
(3/751), Kula ziraat fen memuru Sahabettin 
efendinin madalyası şeridinin kırmızıya! tah
vili hakkında (3/784), şehit düşen milis zabi-
tan ve efradının İstiklâl Madalyasiyle taltif 
edilecek olan aileleri hakkındaki ikinci def
terin gönderileceğine dair (3/802), gerek is
yanlarda ve gerek şark ve garp cephelerinde 
şehit düşen Milis zaibitan ve efradının İstik
lâl Madalyasiyle taltif edilecek olan aileleri 
hakkındaki defterin takdim olunduğuna da
ir. 3/786), (11) zatın İstiklâl madalyasiyle tal-
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Difteri hakkında. (3/826) (60) zatım İstiklâl 
madalyasiyle taltifleri hajkkımda. 3/824) nu
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İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkında. (3/886), 
bir zatın İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkın
da. (3/9019), üç zatın İstiklâl madalyasıiyle 
taltifleri hakkında. (9/910), bir zatın İstiklâl 
madalyasiyle taltifi hakkında (3921) numara-

Sayfa | Sayfa 
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REİS — Efendim Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okuniacaktır : 

Elli Dokuzuncu İçtima 

25 Nisan 1927 Pâzartesiî 

Birinci Celse 
İsmet Beytim miyaisidtüeuiiiyfe akıddlluinıaırıak zaptı sa

bık Ihıufâsialsı kııraıaıt ive kalbul ve evrakı vartMe aiiıt oüc 
dukJ,aım mahıaSlere haıvafle olundu. 

iMıüdafalali Müjiye Viekâilletiinıin 1926 işemesi bütçe
sinle bir kofllomdu hukuk müşavirliği muaivitolinin iıllâve-

si hakkında Muvazenesi Maliye Encümeni mazbatası 
lokumarak kaibul edildik 

Müteakiben Mıeciıs Daıhillli NizamnaimöSiıniin mü
zakeresinle geçilerek likli maidde Encümene tövdıfi, idi 
ımialddenıin müzakeresi ıtehıir ve 52 ımıaldde kabul edil-
ıdikltan sonıra Çarşamba günlü içtlirnıa edlimek üzere 
üefllse tatil olluinldu. 

REİS — Zaptı sabık hıİâSaSıı hakkımda bir mıü-
taillaıa var mı efendim? Aynen kaibuit ddifaiışjöir. 

2. — OEVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Bilumum kanun ve nizamların sureti neşir 

ve ilânı hakkında kanun lâyihası. (1/1162) 
REİS — Dahiliye Encümeninle tevdii ediıyomuız. 
2. — Maarif Vergisi Kanunu lâyihası. (1/1163) 
REİS — Maarif, DaMilye ve MUıvazenei Maliye 

önicümenftarline tevdi ediyoruz, 

3. — Yollar İstimlâk Kanunu lâyihası. (1/1164) 
REİS — Nafıa, Dahiliyle ve Muvazısnıeİ Maliye 

enoümenöiarıiinıe 'tevdi lödiyonuz. 
Tddif!er 

/. — Kayseri Mebusu Doktor Halit Beyin, Mah
subu Umumî Kanununun bazı mevaddını muaddil 
27 Kânunusani 1926 tarihli Kanunim ikinci maddesi 

284 
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fıkrai ahiresi hükmünün bir sene müddetle temdidi 
hakkında teklifi kanunîsi. (2/642) 

ıRBtS — Lâyiha Encümianıine rtıevdti ediyoruz. 

Tezkereler 
/ . —r- Hacı Ali oğlu Mustafa'nın affı hakkında 

Başvekâlet tezkeresi. 

iREİS — Adiliye Encütaantinıe tevdii ediyoruz. 

Mazbatalar 
/ . — Teşkilâtı Esasiye Kanununun kuvvei kazai-

yeye mütedair olan dördüncü faslının elli dördüncü 
ve yüz üçüncü maddeleri münderecatına nazaran, 
asar nizamnamesinin hini meriyetindeki şekli hükü
met itibariyle mevzu kuyudun mevaddı esasiyei ka
nuniye ahkâmına göre verilen hükümlerde kabiliyeti 
tatbikiyesi olup olmadığının tefsiri ^hakkında (3/558) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kanunu Esasi, 
Adliye ve Kavmini Maliye encümenleri mazbataları. 

JRİBÎS — Rıuıznıameye laflıyoruz. 

2. — Bir zatın istiklâl madafyıasiyle taltifi hak
kında (3/884), bir zatın istiklâl madalyasiyle taltifi 
hakkında (3/887), altı yüzbaşı, bir binbaşının istiklâl 
madalyasiyle taltifleri hakkında (3/719), Bayram 
Ağanın istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/751), 
Kula ziraat fen memuru Sahabettin Efendinin madal
yası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında (3/784), şe
hit düşen milis zabıtan ve efradının istiklâl madalya
siyle taltif edilecek olan aileleri hakkındaki ikinci def
terin gönderileceğine dair (3/802), gerek isyanlarda 
ve gerek Şark ve Garp cephelerinde şehit düşen mi
lis zabitan ve efradının istiklâl madalyasiyle taltif 
edilecek olan aileleri hakkındaki defterlerin takdim 
olunduğuna dair (3/786), 112 zatın istiklâl madalya
siyle taltifleri hakkında (3/836), 60 zatın istiklâl ma
dalyasiyle taltifleri hakkında (3/834) numaralı Baş
vekâlet tezkereleri ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 

İREÎS — Okunacaktır, 

Merbut cetvelde yazılı istiklâl madalyası evrakı, 
şehit ailelerine ve ordüva alttür. /Bu igibi madalyaların 
muamelesi, 869 numaralı Kamın ile Müdafaai Milli
ye Vekâletine tevdi edildiğinden Encümence bu hu
susta1 yapılacak bîr muamele olmadığına dair karar 
verdffiL 

Reiâ 
Afyonkarahisar 

Ali 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 

Aza 
Niğde 
Galip 
Aza 
Ordu 

Recaji 
Aza 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Bitlis 

Muhittin' Nami 

REİS — Efendim, mazbatayı kalbul edenüler el 
kalıdi'nstn... Kabul atlmıeyanfllar el kaMırsun... Kabul 
edJHmıiştîir, 

3. — 3 zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/889) numaralı, 1 zatın istiklâl madalyasiyle 
taltifi hakkında (3/901) numaralı, 1 zatın istiklâl ma
dalyasiyle taltifi hakkında (3/886) numaralı, 1 zatın 
istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/909) numa
ralı, 3 zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 
(3/910) numaralı, l zatın istiklâl madalyasiyle talti
fi hakkında (3/921) numaralı Başvekâlet tezkereleri 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

,REÎS — Var, okunacaktır. 

Riyasete 
Encümenimize gelen 13 istiklâl madalyası inha 

evrakını tetkik ettik. Bunlardan 3'ünün kırmızı 7'si-
nin ıbcyaz şeritli madalya ile taltifine mütdba'ki üçü
nün de reddine karar verdik. 

Reis 
Afy onkarahis ar 

Ali 
Kâtip 

Malatya 

Mazbata Muharriri 

Mahmut Nedim 
Aza 
Ordu 
Recai 
Aza 

Niğde 
Galip 

Aza 
Gaziantep 
Kılıç A i 

Rize 
Ekrem 

Aza 
Siverek 
Kadri 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Bitlis 

Muhittim Nami 

İstanbul'da Çapa'da siakin tüccardan llhami Be> 
Beyaz şeritli 

Galatasaray Sulh Mahkemesi ketebesinden Meh
met Şemsettin Bey hanesinde mukim Sa,lih oğlu Ab-
dülkadir Bey Kırmızı Şeritli 
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İstanbul gümrüğü baş müdürü Nail Bey Beyaz 
Şeritli 

istanbul Eminönü merkez memuru sabıkı İbrahim 
Bey Beyaz Şeritli 

İstanbul Tevkifhane Müdürü sabıkı İsmail Hak
kı Bey Beyaz Şeritli 

Ankara telgraf muhabere memurlarından Ahmet 
Şaban Bey Beyaz Şeritli 

Erenköy sahrayı cedit, sabık Müdafaaıi Milliye 
müteahhitlerinden Halim Baki Bey Kırmızı Şeritli 

İzmir Bornova'da sakin Güi Hanım Beyaz Şe
ritli 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mavadda 
geçiyoruz. 

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

REİS — Var. Bakiyesi müzakeresine devam edi
yoruz. Encümene giden maddeler gelmiştir. Okuna
caktır. 

Riyaseti Celileye 
,61 nci maddenin unvanı şu şekle ifrağ edilmiştir: 
Vekillerin cevabı 
Altmış birinci maddedeki ifc ayın bir aya tenzili 

hakkında havale buyuruları teklifler nazarı mütala
aya alındı. 

Encümen vesaiti nakliyenin noksanını ve bazı 
uzak vilâyetlerimizle muhaberenin müşkülâtını dü
şünerek eski nizamnamenin esasen altı ay olan bu 
müddetinin iki aydan daha, aşağıya tenzilime imkân 
göremediği cihetle bu teklifleri kabul edememek za
ruretinde kalmıştır. 

Bu maddeye dair havale edilen diğer bir takrir 
de müzakere edildi. Mütalaa varit görülerek madde
ye bir iki kelime ilâve edilmiştir. Şu musahhah şeklin 
kabulünü teklif ederiz : 

Madde 61. — Vekiller kendilerine gönderilen ar
zuhallerle arzuhaller üzerine Encümence ittihaz olu
nup tebliğ edilen mukarrerait hakkında icra ettikleri 
takibatı ve kendilerince müttehaz kararlaırı, nihayet 
iki ayda Encümene bildirirler. 

Reis Mazbata Muharriri 
Edirne Gelibolu 

Faıık Celal Nuri 

Kütahya Vilâyeti Polis Serkomiseri Hasan Tah
sin Bey Beyaz Şeritli 

islâhiye'nin Haltanh kazasından İbrahim oğlu 
Davut Efendi Kırmızı Şeritli 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

4. — Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait 
yemekli ve yataklı vagonların gümrük resminden mu
afiyetine dair olan kanuna tezyit edilecek mevad hak
kında (1/1146) numaralı kanun lâyihası ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Tashih veçhi
le reye arz ediyorum. Kalbul edenler el kaldırsın.., Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... 

Tekrar reye arz ediyorum efendim. Kaibul eden
ler lütfen ayağa kalksın... Kabul etmeyenler ayağa 
kalksın... Encümenin tadili veçhile kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
72 nci madde hakkında havale olunan takrirler 

nazarı mütalaaya alınarak madde şu şekle liifrağ edil
miştir. Kabulünü teklif ederiz. 

Madde 72. — Bir kanun lâyihası veya teklifi hak
kında ya takdim edilirken, yahut birinci müzakere
sinden evvel hükümet, teklif sahibi veya a'iıt olduğu 
encümen müstaceliyet kararı isteyebilirler. 

Bir lâyiha veya teklifin yalnız bir defa müzakere
siyle iktifa edilmesi için Meclisin kabul edeceği esas
lı bir sebep olmadıkça, müstaceliyet kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararını isteyenler icalbında o kara
rın geri alınmasını talep edebilirler. 

Reis Mazbata Muharriri 
Edirne Gelibolu 

Faik Celal Nuri 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
geçen defaki müzakerat arasında bu müstaceliyet me
selesinin esbabı mucilbesıkıi doğrudan doğruya Heye
ti Umumiyeye söyledikleri gibi bu aza doğrudan doğ
ruya encümene de esbabı mueibeyi .söyleyebilirler ve 
encümenden böyle bir karar isteyebilirler denmişti. 

Halbuki; encümenin şimdi okunan maddesinde, 
Meclis azasından encümene böyle bir teklif yapılajbi-
leceğine dair hiç bir kayıt yoktur. Halbuki; encümen
lere verilmiş olan teklifler hakkında mutlaka müs
taceliyet kararının esbabı rmuci besinli encümene arz 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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etmek ve encümen taparından müstaceliyet kararı 
vermek iktiza teder. Eğer böyle 'kalırsa makamı riya
sete bir takrir vermek ve o takriri müstaceliyet ka-
rariyle havale ettjrmek lâzım gelecektir. Encümen, 
yukarıda arz ettiğim şekilde vaki olan teklifi ne dçin 
nazarı iti bara almamıştır? Encümen cevabını versin. 

NİZAMiNAMBl DAHİLÎ ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ CELAL NURİ BEY (Gelibo
lu) — Efendimi, her mebus her encümene her türlü 
teklıifaıtta bulunabilir. .Binaenaleyh, müstaceliyet 'ka
narı üttihaz edilmesi için her encümene böyle bir tek
lifte bulunması tahiîlir. Bunun için bunu maddeye 
derç etmeyi zait gördü. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, da
ha evvel kabul edilmiş bir madde vardı. Encümenler, 
ancak kendilerine havale edilen evrak üzerinde mü- • 
zakere edebilirler diye bir maddedir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — O iş zımnın
dadır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ge
çen defa da arz ettim. Müstaceliyet teklifleri, vekil
ler tarafından dermeyan edilir. Güzel; teklif sahibi 
tarafından ileni sürülür bu da güzel.. Fakat; Heyeti 
Umumiyeye mal olmuş bir teklif veya lâyiha üzenin
de zannediyorum ki beyanı rey ve mütalaa edecek 
azayı kiram, her halde esbabı mucibe mülahaza eder
lerse bu esbabı mucibeyi burada söylemek salahiye
tini haizdirler. Fakat biz bu madde ile bunu takyit 
ediyoruz. Hiç olmazsa ibu esbabı mucibeyi encüme-
roe söylesin. Encümen bunun hakkında bir karar it
tihaz etsin diyorum. Eğer maddeyi hu şekilde bıraka
cak olursak, o zaman ben her hangi bir müstaceliyet 
teklifi yapabilmek için mutlaka Riyasete bir takrir 
vermem ve onu o tarik ile encümene havale: ettirmek-
liğim lâzımdır. Çünkü: Kabul ettiğimiz madde; en
cümenlerin behemahal muhaivvel evrak hakkında mü
zakere edecekleri hakkındadır. Bu takdirde encümen, 
benim dermeyan edeceğim bir müstaceliyet teklifin
den pek âlâ imtina, edebilir. Onun için teklif sahibin
den sonra '«azadan vaki olacak müracaat üzerine re
sen» gibi bir kayıt ilâve etmek lâzımdır. Bunun için 
esasen bir talkrir takdim etmiştim. Nazarı dikkate 
ahnmamış. 

NİZAMNAME! DAHtLÎ ENCÜMENİ REİSİ 
FAİK BEY (Edirne) — Efendim, Hakkı Tarık Be
yin söyfladıkleril katiyen varit değildir. Meclisi Âli 
azasından her zat gidip encümende teklifde buluna
bilir. Zaten bunu ıniizamnameye koymuş olsak leneü-
men müstaceliyet kararını isterse kabul, isterse red

deder. Bunda, bir mecburiyet yoktur. Esasen kanun
ların iki defa müzakeresi esasını encümen kabul et
tiği içindir !ki: Bu müstaceliyet kararı teklilerini bi
raz kuyuda tabi tutmuştur. Mahaza rey Heyeti Celi-
lenindlir., 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, en
cümen doğrudan doğruya azanın kendilerine böyle 
bir teklif yapacağını kabul ediyorsa âlâ bendeniz da
ha evvel kabul ©dilen bir ıfcayıttan ıkorkarak arz et
tim. 

REİS — Hakkı Tarık Beyefendinin encümene ve
rilen takririnde şimdi izahatlarıma ait bir şey yok
tur. Bu teklif «veya teklif sahibi veya resen mebus
lardan birinin müracaatı üzerine...» şeklinden ibaret
tir. Binaenaleyh, encümenlere mebusların müracaat
larını mutlak bırakmışlar, diğer kısmı tadiien kabui 
etmişlerdir. Şekil bundan ibarettir, başka bir müta
laa var mı? Encümenin tadili veçhile maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 73 ncü maddenin encümenden gelen 
musahhah şekli okunacak : 

Riyaseti Celileye 
©ilâ takrir encümenimize iade kılınan 73 ncü mad

demin (esbabı mucibeyi) /kelimeleri yerine (şartları) 
kelimesinin ikamesiyle Heyeti Celileye arzım teklif 
ederiz. 
Nizamnamei Dahilî Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Edime Gelibolu 
Faik Celâl Nuri 

REİS — Mutalara var mı efendim? Encümenin 
teklifi veçhile 'kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el ikaldırsın... Kabul edilmiştir. 

89 ncu maddenin encümenden gelen tadili okuna
cak: 

Riyaseti Celileye 
89 ncu madde hakkındaki takrirler mütalaa olun

du. Birinci fıkranın şu, şekilde kabulünü teklif ede
riz: Her müzakerenin başından sonuna kadar hükü
met namına mütalaa beyan etmek üzere Başvekil ve
yahut o nama mü)tala:at serdine mezun bir vekil veya 
birinci sınıf devair rüesasundan bini bulunur. 

Üçüncü Mranın şu şekilde kabulünü teklif ede
riz: «bulunmazlarsa müzakere bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek inikada, talik olunur.» 
Nizamnameî Dahilî Encümeni 

Reisli Mazbata Muharriri 
Edirne Gelibolu 
Faik Celâl Nuri 
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REİS — Başka mütalaa var mı efendim? Encü
menin tadilen teiklüf ettiği maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştlir. 

ıSakizinci Bap 
Kanunların Müzakeresi 

İki Müzakere 
Madde 102. — Kanun lâyiha ve teklifleri ancak 

iki müzakereden sonra katî surette kalbul edilmiş olur. 
REİS — Söz söyleyen yoktur. Maddeyi aynen 

kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İki Müzakereye Tabi Olmayan Lâyihalar 
Madde 103. — İki defa müzakere hakkındaki şe

rait varidat ve masarifat bütçesiyle muhasebei kati
ye kanunuma, munzam ve fevkalâde tahsisat ve büt
çe fasıllarında münakale taleplerini muhtevi kanun 
lâyihalarına şamil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kâfidir. 
REİS — Mütalaa var mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Muhasebei 
katiye tabiri nedir? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Hesabı Ka
tı kanunlarıdır. 

REİS — Başlkaca mütalaa yoktur. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Lâyiha ve Teklifleri Bastırılması 
Madde 104. — Hilâfına Heyeti Umumiyenin ka

ran olmadıkça hiç bir kanun lâyihası veya teklifi bas
tırılıp azaya dağıtıldıktan en az kırk sekiz saat geç
meden müzakere edilemez. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsiin... 
Kabul edilmiştir. 

Esbabı Mucibe ve Mıaddelerin Okunması 
Madde 105. — Bir ikanunun müzakeresine baş

landıkta reis, esbabı mucibe mıazbaitalariyle madde
ler heyeti umumıiyesinin okunmasına lüzum olup ol
madığını heyete sorar. 

Buna lüzum görüldükte aynen okunur. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ay

nen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiye Hakkında Söz, Müzakerenin 
Kifayeti Teklifi 

Madde 106. — Lâyiha veya teklifin müzakereye 
başlanmasında Reis, heyeti umumiye hakkında mü
talaa beyan etmek isteyenlere söz verir. 
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Mevzuu muzalkere lehlinde, aleyhinde ve hakkın
da söz isteyenlerden en az ikişer mebus iradı kekim 
etmeden müzakerenin müzakeresinin kifayeti reye 
konamaz. 

REİS — Mütalaa var mı? Mafddeyi reye arz «dli- , 
yorum. Kabul edenler lütfen el .kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müazekerenin Kifayetli Aleyhinde Söz 
Madde 107. — Müzakerenin kifayeti aleyhinde 

söz isteyenler bulunursa içlerinden yalnız birine ruh
sat veriJiir. Omdan sonra iışıarî reye müracaat olunur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, En
cümenin bu maddeyi tavzih etmesine ihtiyaç vardır. 
Maddede «içlerinden yalnız birine ruhsat verilir» de
niyor. Bunun o şekilde tatbikatı hasıl olabilir iki: Me
selâ beş kişi kifayet aleyhinde söz almıştır. Makamı 
Riyaset beşten ihtiyar etiği birine söz verir. Halbtuki 
matlup olan bu değildir. İlk defa söz alanın söyleme
si icap eder. Ancak izahat verirse zapta geçmiş olur 
ve maksat hasıl olur. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — 'Bu eski mad
denin aynıdır. Tabiî ilk söz isteyene yerilir. Paıkat ara
larında ittifak ettikleri takdirde ahkâmı umumiye mu
cibince o da yerini diğerine verir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Hakkı kelamı terik 
ederse o başka. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Maddderin .Müzakeresi 
Madde 108. — Heyeti Umumiye müzakeresi bit

tikten sonra maddelere geçilmesi reye konur. 
Reye iktiran etmezse lâyiha veya teklifin redde

dilmiş olduğunu Reis ilân eder. 
REİS — Mütalaa var mı? Aynen kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul edilmiştir. 

Beş Gün Sonra İkinci Mıüzakeme 
Madde 1Ö9. — İkinci müzakere birinci müzake

reden ancak beş gün geçtikten sonra ruznameye alı
nır. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Müzakere 
Madde 110. — İkinci müzakerede lâyiha ve tek

lifin heyeti umumliyesi hakkında müzakere cereyan1 

etmez. 
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/Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerinde mü
zakere cereyan eder. 

REİS — Mütalaa var mı? Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müteaddit Meselelerin Birbirinden' Ayrılmaları 
Madde 111. — Müzakere edilen bir madde mü

teaddit mesele veya fıkralardan mürekkep ise bunla
rın birbirinden tefrikiyle ayrı ayrı reye konmaları 
teklif olundukta muktezası ifa olunur. 

REİS — Mütalaa var im? Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ibare ve Tertip Yanlışlıkları 
Madde 112. — Lâyiha veya teklifin katiyen ka

bulü reye konmadan evvel, ibare ve üslup, yahut ter
tip tensik (itibariyle noksan veya iltibas olduğu aza 
veya encümen tarafından dermeyan olunursa metin, 
ait olduğu encümene gider. 

Edilen tashilhatın reye iktiran etmesi lâzımdır. 
REÎS — Mütalaa var mı lef endim? 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Tashihlerin 

diyelim. 
REtS — Maddeyi bu suretle reye arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Son Şekil Üzerine Müzakere 
Madde 113. — Lâyiha veya teklifin maddeleri 

"''7iarinlde müzakere bitnikten sonra heyeti umumi 
yesi hakkında lehte ve aleyhte söz söylemek isteyen
lerden yalnız birer mebusa ruhsat verilir. 

RElS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir.. 

Müzakere Sırasında Sual 
Madde 114. — Bir kanunun (veya bütçenin mü

zakeresi sırasında her mebus hükümete veyahut maz
bata muharririne istediği sualleri sorabilir. 

Sualler, söz bittikten sonra, sıra ille sorulur. 
REtS — Mütalaa var mı? (hayır sesleri) Madde

yi aynen reye arz ediyorum. Maddeyi aynen kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edildi. 

Muahede ve Mukaveleler 
Madde 115. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 

ncı maddesi mucibince tasdikleri Meclisin müsaade
sine mütevakkıf bulunan devletlerle münakit mua
hede ve mukavelelerin tasdiki talebini mutazammın 
kanun lâyihaları Meclise takdim edildikte o muahe

de ve mukavelenin ihtiva ettiği maddeler reye ko
namaz ve metinleri hakkında tadilât teklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkında 
vuku bulacak itiraz lâyihanın encümene iadesini is
temek suretinde olur. 

Bu itiraz müzakereden sonra nazarı mütalaaya 
alındığı takdirde encümene havale olunur, 

Encümen tetkik edilmek için kendisine muhavvel 
tekliflerin heyeti mecmuası hakkında bir mazbata 
tanzim eder, 

Bu mazbata bastırılıp azaya dağıtılır. 
Encümen, mazbatasında lâyihanın kabul, tehir 

veya reddine karar verir. 
Tehir Kararı Şu Eslbaibı Muciibeyi İhtiva Eder : 
«Meclis, muahede (veya mukavele) nin filan ve 

filan maddeleri (tehiri mucip maddeler tamamiyle 
yazılmalıdır) hakkında hükümetin nazarı dikkatini 
celp ederek tasdiki için muktazi müsaadesini tehir 
eder.» 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müstace
liyet kararı verilmiş ise encümen, tadil tekliflerine 
dair olan mazbatasını itiraza uğramayan maddelerin 
müzakeresi akabinde heyeti umurniyeye takdim eder. 

RElS — Mütalaa var mı? (hayır sesleri). Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edildi. 

Mukaveleler 
Madde 116 .— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

kabulüne muallak olarak hükümetçe akdedilen mu
kavelelerle bunların tasdiki talebini mutazammın1 

kanun lâyihaları hakkında dahi geçen maddedeki 
usule riayet olunur. 

REİS — Mütalaa var mı? (hayır sesleri). Madde
yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İade Olunan Kanunların Tekrar Müzakeresi 
Madde 117. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 

nci maddesi ikinci fıkrası mucibince Reisi Cumhu
run ilânını muvafık görmeyip esbabı muoiıbesiyle bir
likte (bir daha müzakere edilmek üzere on gün zar
fında Meclise iade ettiği bir kanun heyeti umumiye-
ye haber verildikten sonra ait olduğu encümene ha
vale olunur. 

Enğümen Reisicumhurun iade esbabı mucibesi-
ni de*rnütalâa ettiken sonra o kanunun müzakeresini 
iade ve neticesinde mazbatasını heyeti umurniyeye 
takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş la
lettayin bir kanun lâyihası veya teklifi gibi heyeti 
umumiyed'e yeniden müzakere ve intaç edilir. 
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Hakkında vaktiyle gerek müstaceliyet kararı ve
rilmiş olsun vıeya olmasın iade olunan bir kanun yal
nız ıbir defa müzakere edilir. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi Encümen 
tashih etmiştir ve tashih veçhile okunmuştur, kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edildi. 

Bir Nutkun İlânı 
Madde 118. — Bir nutkun talik ve ilânı teklifi 

ancak onun zıaibıt ceridesiyle neşrinden ve o nutkun 
taallûk ettiği madde kabule iktiran ettikten sonra re
ye konabilir. 

REİS — Mütalaa var mı? (hayır sesleri). Madde
yi aynen kalbul edenler lütfen d kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edildi. 

Dokuzuncu -Bap 
Tadilnameler 

Tadilmamelerin Nasıl Verileceği ve Encümenlere 
Tevdii 

Madde 119. — Bir encümene muhavvel kanun 
lâyiha veya teklifi hakkında bir veya bir kaç mebus 
'tadilât teklif etmek u'sterlerse bir tadıilname tanzim 
ederek Reise takdim ederler. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi madde
sine veyahut bütçenin hangi faslına ait bulunduğu 
tasrih edilmelidir. . 

Bu tadilnameler encümen miazbatasrnın zeylinde 
sahiplerimin esbabı muoibeyi havi muhtıraları ile bir
likte bastırılarak halklarında encümence İttihaz edi
len kararlar ile esbabı beyan edilir. 

Lâyihanın heyetli umumiyede müzakeresi esna
sında o tadilâtın sırası geldikte sahihi esbabı mucıibe-
isirti tafsil edip mevcut azadan terviç ve teyit eden 
•bulunursa müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vaz geçilir. 

REİS — Mütalaa var mı? (hayır sesleri). Madde
yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edildi. 

Birinci Müzakereden Sonra Verilen Tadilnameler 
Madde 120. — Kanun lâyihası veya teklifinin bi

rinci müzakeresi bittikten sonra arz olunan yeni ta
dilnameler o lâyihanın tetkikine memur encümene 
Verilmek lâzımdır. .v*, 

REİS — Mütalaa var mı? (hayır sesleri) MaJİeyi 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kalbul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildii. 

Müzakere Sırasında Verilen Tadilnameler 
Madde 121. — Birinci ve ilkindi müzakerenin ce

reyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin ait 

olduğu encümene havalesünti mazlbata muhaırrimi ta
lep ederse bu havale mecburîdir. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri). Madde
yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildii. 

Birinci ve İkinci Müzakere Sırıasında Verilip 
Encümene Havaleleri istenmeyen Tadilnameler 
Madde 122. — Birinci ve ikinci müzakerenin ce

reyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin encü
mene havalesi encümen tarafından istenmediği hal
de tadilâtın esbalbı muci'besi sahipleri tarafından müc-
melen beyan olunur. 

ik inci müzakere sırasında buna yalnız encümen 
cevap verebilir. 

Bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütalaaya alı
nıp alınmaması heyetçe karar verilir. 

Nazarı mütalaaya alınırsa encümene havale olu
nur, 

Encümen isterse filhal kabul eder. 
REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri). Madde

yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmıiştıir. 

Tadilât Teklif Edenlerin Salahiyetleri 
Madde 123. — Tadilât teklif edenler tadliln&mıe-

lerin havale olunduğu encümende fikirlerini beyan 
etmek İsterlerse mütalaalarının dinlenmesi zarurîdir. 

REİS — Mütalaa var mı? (hayır sesleri). Madde
yi aynen kaibul edenler lütfen »el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edidıi, 

İkinci Müzakerede Encümene İade Olunan Maddeler 
•Hakkında Tadil Teklifleri 

Madde 124. — İkinci müzakerede Encümene iade 
olunan maddeler hakkında sair mebuslar tarafından 
da Encümene tadil teklifleri verilebilir. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Tadilnameler Ne Zaman Reye Konur 
Madde 125. — Tadilnameler asıl maddeden evvel 

reye konur. 
SÜLEYMAN SIRRI 'BEY (©ozok) — Malumu âli

niz müzakere esnasında kifayet takriri verildikten 
sonra da bir çok tadil takrirleri verilmektedir. Hal
buki tadilnamelerin bir maddenin kifayeti müzakere
si reye konulmadan evvel verilmesi icabeder. Buna 
imkân kalmamak için berideniz 'bunun sonuna bir 
fıkra ilâvesini teklif ediyorum. Tadilnameler kifayeti 
müzakere kararından behemahal evvel verilmelidir. Ev
vel düşünsün, evvel versin. 
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Riyaseti Celileye 
Tadil tekliflerinin müzakerenin kifayetine karar 

verilmezden evvel yapılması lâzımdır. Bundan sonra 
verilen tadil teklifleri kabul edilmez. 

Maddenin sonuna balâdaki fıkranın ilâvesini tek
lif eylerim. 

Bozök Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REÎ'S — Encümenin mütalaası var mı? 
CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Hacet yoktur. 
ıREÎS — Efendim, Encümen Ihacet yoktur diyor. 

Binaenaleyh takriri reye vaz ediyorum. Nazarı itiba
ra alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya al
mayanlar lütfen d kaldırsın... Nazarı mütalaaya alın
madı. Maddeyi aynen reye vazediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... 'Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... 'Kabul edildi. 

Munzam Maddeler 
Madde 126. — Munzam maddeler teklifi için de 

tadilnameler hakkındaki husus tatbik olunur. 
'REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Madde

yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Onuncu Bap 
(Kanunların Tefsiri 

Madde 127. — Bir kanunun tefsiri lâzım geldikte 
tefsir talebini havi esbabı mucibeli tezlere veyahut 
takrir o kanunu bidayeten müzakere etmiş olan en
cümen veya encümenlere havale olunur. 

Şayet o kanunu hususî bir encümen tetkik et
miş ise kanunun taallûk ettiği vekâletlerle mütenazır 
encümenlerden birer aza almak suretiyle muvakkat 
bir encürhen teşkil olunur. 

Encümen mazbatası Heyeti Umumiyeye arz edi
lerek tefsiri mütazammın fıkra müza'kere edilir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet 
nisabı lâzım ise tefsir fıkrası da aynı usule ve nisaba 
tabidir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ya-. 
zılan bir maddede bir noksan varidi hatır olmuştur. 
Azayı kiram tarafından ihtar vukubuldu. Şöylece tas
hihini rica ederiz. 

(Şayet o kanunu hususî bir encümen tetkik etmiş 
ise kanunun taalluk ettiği vekâletlerle mütenazır en
cümenlerden en az birer aza alınmak suretiyle beş ki
şiden mürekkep muvakkat bir encümen teşkil olunur.) 

Belki iki vekâlete taalluk eden iki kişilik bir en
cümen olmak lâzım gelir. Binaenaleyh beş kişiden İba
ret bir encümen olmasını teklif ediyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bendeniz beş 
yerine on beş olması ve diğer encümenler gibi nisap 
aranması taraftarıyım. 

RASÎH BEY (Antalya) — Müsaade buyurursa
nız buradan arz edeyim. Encümen kabul ederse bir 
fıkra ilâvesini arz edeceğim. «Tefsiri mütazammın ta
lepler ve mazbatalar encümen ve Heyeti Umumiyece 
terciihan müza'kere olunur» böyle bir şey ilâve edi
lirse çok muvafık olur. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Ra-
sih Efendinin buyurdukları gayet doğrudur. Esasen 
biz diğer bir madde ilâvesi için takrir verecektik. 
Çünkü tefsiri tazammun eden iş müstacel işlerdir, hü
kümet veyahut ashabı mesalih böyle bir işten dolayı 
belki sıkışmış olurlar. Ruznamede'ki müzakereyi bek
lemek lâzım; onun için 127 nci maddeden sonra böy
le bir maddenin ilâvesini teklif ediyoruz. 

R'EÎS — Efendim, Encümenin teklifi okunsun da 
maksat temin edilirse reye koruz. 127 nci maddenin 
tadili hakkında Hakkı Tarik Beyin bir takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Muvakkat Encümenin on beş kişilik olmasını tek

lif ederim. Giresun 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, izah 
edeyim : Kabul ettiğimiz esasa göre on beş kişilik 
encümenlerde beş mebusun huzuriyle müzakere icra 
ve karar ittihaz olunabilir, ©endeniz on beş kişi teklif 
ediyorum. Hakikatta beş mebustan mürekkep bir en
cümen teklif ediyorum demektir. Eğer beş azadan mü
rekkep bir encümen kabul edersek üç azanın içtimai ile 
nisabı müzakere hâsıl olacak. Ve üç azadan mürekkep 
bir encümende iki kişilik ekseriyetle karar verilecek 
demektir. Onun için muvakkat encümenin on beş kişi 
olmasını "teklif ediyorum. 

FAİK BEY (Edirne) — Encümen de kabul ediyor 
efendim. 

REİS — Efendim; Hakkı Tarik Beyin teklifini na
zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmıştır. Maddenin şeklini tespit için Encümene ve
riyoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 
127 nci maddeden sonra şu maddenin kabulünü 

teklif ederiz : 
Madde — Tefsiri mütazammın Encümen mazba

taları ruznamede'ki sair işlere tercihan müzakere ve 
intaç edilir. 

Gelibolu Edirne 
Celal Nuri Bey Faik 
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RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bendeniz en
cümenlerin de bu gibi tefsir mazbatalarını diğer lâyi
halara ve tekliflere tercilhan müzakere etmesini teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim, encümenin teklif ettiği madde 
hakkında Antalya Mebusu Rasih ©eyin bir tadilna-
mesi vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Madde 127. — Maddenin berveçhiati kabulünü 

arz ederim. 
Tefsiri mutazammın talepler ve mazbatalar encü

men ve Heyeti Umumiyece tercilhan müzakere olunur. 
Antalya 
Rasih 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — 'Kabul ediyo
ruz efendim. 

REİS — Efendim, Rasih Beyin teklifini encümen 
de kabul ediyor. Bu teklifi nazarı mütalaaya alanlar 
el kaldırsın... Nazarı mütalaaya almayanlar el kaldır
sın... Nazarı mütalaaya alınmıştır. 

Efendim, Hakkı Tarık ıBeyin tadil teklifi üzerine 
encümenin tadilen getirdiği şekli okuyorum : 

Madde 127. — Bir kanunun tefsiri lâzım geldikte 
tefsir talebini havi esbabı mucibeli tezkere veyahut 
takrir o kanunu bidayeten müzakere etmiş olan en
cümen veya encümenlere havale olunur. 

Şayet o kanunu hususî bir encümen tetkik etmiş ise 
kanunun taalluk ettiği vekâletlerle mütenazır encü
menlerden aza alınmak suretiyle on beş kişiden mü
rekkep muvakkat bir encümen teşkil olunur. 

Encümen mazbatası Heyeti Umumiyeye arz edile
rek tefsiri mutazammın fıkra müzakere edilir. Asıl 
kanunun kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet nisabı 
lâzım ise tefsir fıkrası da aynı usule ve nisaba tabidir. 
Tefsiri mutazammın fıkralar yalnız bir defa reye kon
makla iktifa edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI ıBEY '(Bozok) — Efendim, 
«'burada kanunun taalluk ettiği vekâletlerle mütenazır 
encümenler» deniyor. Eğer kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memur ise, Heyeti Vekileye mütenazır encü
menlerden birer aza alınır. Şayet iki vekâlet ve me
selâ Dahiliye ve Maliye vekâletleri memur ise bu iki 
vekâletten mi 15 kişi olacak? Onun için (kanunun ta
alluk ettiği) cümlesinin kalkması lâzımdır. Bu cümle 
zaittir. 

REİS — Bir daha okuyalım efendim. (127 nci 
madde tekrar okundu) 

Maddenin aldığı şekil budur; Süleyman Sırrı Bey 
(kanunun taalluk ettiği) cümlesi zaittir diyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim efendim. Kanunun icrasına He
yeti Vekile memur olduğu zaman kanunun taalluk 
ettiği vekâletlerle kanunun aslını düşüneceğiz. Kanu
nun altında «işbu kanunun ahkâmını icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur» cümlesi olduğu vakit bu 
kanun tefsire gelmiş ise iher vekâlete mütenazır en
cümenden on beş kişilik bir heyet teşekkül edecektir. 
Şayet kanunun altında «işbu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur» yazılı ise bu 
on beş kişi Dahiliye ve «Maliye Vekaletleriyle mütena
zır olan Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerin
den mi alınacak? Alınmayacak ise (kanunun taalluk 
ettiği) ibaresini kaldırırsak fıkra şöyle olur : «Şayet o 
kanunu hususî bir encümen tetkik etmiş ise vekâletle
re mütenazır encümenlerden... ilah» 

HAKKI TARIK «BEY (Giresun) — Efendim, bir 
nokta daha vardır. (Bazı kanunların icrasına bizzat 
Meclis memur olmaktır. O takdirde vaziyet ne ola
caktır? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Mec
lisi Âlinin icrasına memur olduğu kanunlar ya Teşki
lâtı Esasiyedir, yabut Nizamnamei Dahilîdir. Onların 
da encümeni mahsusu vardır. Buna taalluk etmez. 

REİS — Efendim, (kanunun taalluk ettiği) cüm
lesinin tayyını encümen kabul ediyor mu? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Kabul ediyo
ruz efendim. 

REİS — Efendim, son tadil veçhile yani şayet o 
kanunu hususî bir encümen tetkik etmiş ise vekâlet
lerle mütenazır encümenlerden aza almak suretiyle 
on beş kişiden mürekkep muvakkat bir encümen teş
kil olunur...» şeklinde maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Rasih Beyin takririni tekrar okuyoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiati kabulünü arz ederim. 
Madde — Tefsiri mutazammın talepler ve maz

batalar encümen ve Heyeti Umumiyece tercihan mü
zakere olunur. 

Antalya 
Rasih 

REİS — Rasih Bey bunu madde olarak teklif edi
yorlar. Bunun madde olarak kabulünü reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın. Madde olarak kabul edilmiştir. 
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On Birinci Bap 
Bütçe Müzakeratı 

Bütçe Encümenince Tetkik Olunacak İşler 
Madde 128. — Bütçe Encümeninin tetkikine mu-

havvel hususlar şunlardır : 
1. Meclis ve merbutatı bütçesiyle munzam tahsi

satı hakkındaki kanun lâyihaları; 
2. Bütçe Kanunu; 
3. Munzam tahsisat, fevkalâde tahsisat ve fasıl

lar arasında münakale talebini havi kanun lâyiha
ları; 

4. Devlet varidatının veyahut masarifatınm ar
tırılmasını veya eksiltilmesini intaç edecek her nevi 
kanun lâyiha ve teklifleri; 

5. Bütçe kanunlarına ve dördüncü fıkradaki ka
nunlara müteallik bütün tefsir taleplerinin tetkiki. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Efendim, bi
rinci fıkrada «tetkikine mühavvel hususlar» denilece
ğine «bütçe encümeninin tetkik edeceği işler şunlar
dır» denilse bir mahzur yoktur zannederim. Bu Türk
çe değildir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Doğrudur efen
dim. Muhavvel kelimesi daima kullanılmıştır. (Husus) 
lar yerine işler denilebilir. 

REÎS — Muhavvel kelimesinin tayyını da istiyor
lar efendim. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Kabul ederiz. 

REÎS — Öyle tasMı ediyoruz efendim. Encümen 
de kabul ediyor. l(Bütçe Encümeninin tetkik edeceği 
işler) şeklinde olacaktır. Bu tashih veçhile maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim, 

Ne Zamana Kadar Tadilname Verilir 
Madde 129. —Bir daire bütçesi mazbatasının me

buslara dağıtılmasından sonra muhtevi olduğu fasıl
lar hakkında, bütçe kanununa, bilâvasıta vergiler ka
nunlarına, tahsisat küşadını ihtiva eden kanunlara te
mas eden, varidatın ve masarifatın artırılmasını veya 
eksiltilmesini mucip olan hiçbir tadilname veya mun
zam madde teklifi bu tevziden itibaren yedi gün geç
tikten sonra dermeyan olunamaz. 

NİYAZI ©EY (Mersin) — Efendim, bu madde 
biraz yanlış yazılmıştır. Encümende bu şekilde tetkik 
edilmemiştir. Encümendeki arkadaşlar maddeyi değiş
tirmişler. Maddenin esası budur : 

(Bir daire bütçesi mazbatasının mebuslara dağıtıl
masından sonra muhtevi olduğu fasıllar hakkında, büt
çe kanununa, bilâvasıta vergiler kanunlarına, tahsisat 

küşadını ihtiva eden kanunlara temas eden ve varida
tın artmasını veya masarifatın eksilmesini mucip olan 
hiçbir tadilname veya munzam madde teklifi, bu tev
ziden İtibaren yedi gün geçtikten sonra dermeyan olu
namaz.) iki nokta vardır. Birisi temas edenden sonra 
virgül değil (ve) dir. 'Diğeri (varidatın artmasını veya 
masarifatın eksilmesini mucip olan) cümlesinin kaydı 
lâzımdır - k i : çok esaslı bir noktadır. 

FAİK BEY (Edirne) — Söyledikleri doğrudur 
efendim. Tertip sehvi vardır. 

'REİS — Sizin tashih ettiğiniz şekli kâtip beye 
buldurdum ve onu okuduk tashihiniz yanlış ise o 
başka... (Handeler) Efendim, Niyazi Beyin »söyledik
lerini encümen doğru olduğunu söylüyor. Tekrar oku
nacaktır. 

(Tekrar okundu) 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bunu müte
akip maddede bir fıkra var Müzakere etmekte oldu
ğumuz maddedeki «ve varidatın ve masarifatın ar
tırılmasını veya eksiltmesini» fıkrası ile o fıkra ara
sında bir tenakuz vardır. Bunu müteakip maddedeki 
arz ettiğim fıkra şudur : (Bu ahkâm umumî masari
fin •murakabesini temine taalluk eder veyahut masa
rifi eksiltme mahiyetinde bulunan tadilnamelere şa
mil değildir) halbuki bundan evvelki maddeyi teklif 
veçhile Heyeti Celile kabul buyuracak olursa bu ta-
dilnameleri men etmiş oluyoruz, ikinci noktada : Mad
dedeki bu fıkra; 'Meclisi Âlinin bütçe üzerinde bilâ 

kaydü şart müzakere icra etmesine münafidir. Malumu 
âliniz bütçe Meclisin bilâkaydü şart murakabe ede
bileceği bir -şeydir. Bütçe murakabesinde böyle bir 
kayıt konursa varidat veya masarif ata taalluk eden tek
lifler yedi gün sonra verilirse muteber olmaz denince 
bütçenin burada müzakere edilmesi beyhude olur. 
Onun için bu fıkranın oradan çıkması lâzımdır. En
cümen herhalde iyi tetkik etsin. 

'ENCÜMEN NAMINA NÎYAZÎ BEY (Mersin) — 
Zannediyorum ki Rasih Beyefendi son okuduğumuz 
şeyi iyi dinlememişlerdir. Eğer müsahhah olan şekil 
ile bu maddeyi mukayese etselerdi arada bir tena
kuz olmadığını pekâlâ görürlerdi. 130 ncu maddede 
(masarifi eksiltme mahiyetinde olan tadilnamelere şa
mil değildir) deniyor. 'Bu gibi tadilnamelerin verilebi
leceğini maddede tayin ve tasrih ettik. Evvelki madde 
fasıllara ait ahkâma taalluk eder. 130 ncu madde ise 
umumî ve zatî maaşlara, tahsisata, gündeliğe, harcı
rahların artırılmasına ve memuriyet ihdsına ilah... 
bunlara taalluk eder. 
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İkinci maddede bu katiyet olduğu cihetle o kati
yeti temin etmek için bu ahkâm umumî masarifin 
murakabesini temine taalluk eder. Tadilnamelere şa
mil değildir. Yani bu nevi tadilnajmeler her an ve za
man verilebilir demektir. Bendeniz zannediyorum ki 
Rasih Beyin fikriyle Encümenin yazmış olduğu şey 
arasında hiçbir tenakuz yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
burada maddenin başında (bir daire bütçesi mazba
tasının) diye başlamış bütçe 'bir değildir ve madde
nin içinde de (varidatın eksilmesinden masrafın ço
ğalmasından bahsediliyor). Halbuki bir daire bütçe
sinde masraf vardır, varidat yoktur. Onun için baş
larken (bütçenin mebuslara dağıtılmasından) diyerek 
başlansa daha iyi olur. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bütçe kül 
olarak tevzi edilir. 

ENCÜMEN NAMINA NİYAZI BEY (Mersin) 
— Daire bütçesi muhtelif vekâletlere ait olan bütçe
lerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Daire bütçe
lerinde varidat var mıdır? 

REİS — Müsaade ederseniz bu maddenin aslını 
okuyalım. Aslındaki büküm yalnız masarifi tezyidine 
mütedairdir. Burada varidatta karıştırılmış olduğu için 
Süleyman Sırrı Beyin itirazı vardır. Maddenin aslı şu
dur : 

«Madde 85. — Bir daire bütçesi mazbatasının me
buslara tevziinden sonra muhtevi olduğu fasıllar hak
kında masarifin tezyit miktarını mucip olacak tadil-
name veya mevaddı munzamına teklifi tevziden iti
baren üç celse mürurundan sonra mebuslar tarafın
dan dermeyan olunamaz.» 

Encümen ise bu teklifi yapmıştır. Binaenaleyh ha
kikaten varidat devair bütçelerinde yoktur. Daire büt
çelerinin mazbatası sırf masarif listesini ihtiva eder 
varidat yoktur. Varidat kelimelerini de buraya ilâve 
etmişlerdir. 

RASİH BEY ((Antalya) — Niyazi Bey okumadan 
çıktı dediler. Biraz hocalığım olduğu için okumadan 
çıkmam. Türkçede (eksiltme) kelimesinin bir kaç ma
nası yoktur. Yukarı maddedeki eksiltme kelimesi ne
ye delalet ederse aşağıdaki fıkrada da mutlaktır. Ma-
aşata ait eksiltme değildir. Umumî masarifatta ek
siltmedir. Lütfen kendileri okusunlar. Herhalde eski 
nizamnamenin maddesini kabul etmek daha muvafık
tır. Bu şekilde kabul edilecek olursa bütçe müzake

resinde Meclisin elini ayağını bağlamış oluruz de
mektir. Onun için encümen maddeyi geri alsın, ıslah 
etsin. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu iki mad
denin encümene iadesini rica ederim efendim. Yani 
129, 130 ncu maddelerin iadesini rica ederim. 

REİS — Efendim, Rasih Beyin bir teklifi vardır. 
Eski maddenin aynen kabulünü teklif ediyor ve bu 
mütalaa üzerine encümen 129 - 130 ncu maddeleri ge
ri istiyor, veriyoruz efendim. 

Maliye Vekilinin Huzuriyle Fasıl Fasıl Müzakere 
Madde 131. — Bütçe kanununa merbut cetveller 

Maliye Vekiliyle ait olduğu vekil veya göndereceği 
birinci sınıf devair rüesasından biri hazır olduğu halde 
fasıl fasıl müzakere ve rey istihsal olunur. 

•REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi re
yinize arz ediyorum. 'Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Mdhtasaran Müzakere 
Madde 132. — Hükümet veyahut bütçe encüme

ni veya usulü veçhile tadilname verilmesi suretiyle 
mebuslar tarafından tadili istenmeyen bütçe fasılları 
muhtasaran müzakere edilir. 

Her hatip bir fasıl hakkında iki defadan ve on beş 
dakikadan fazla söz söyleyemez. 

'RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bendeniz, en
cümen şayet muvaffakat ederse, şifahen teklif ede
ceğim. Muvaffâkat etmezse tahriren teklif edeceğim. 
Son fıkrada her hatip on dakikadan fazla söz söyle
yemez deniliyor. Bu fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bendeniz 
encümenden soruyorum; bunun mufassalı nedir, muh
tasarı nedir? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, eski 
nizamnameden aynen alınmıştır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ne demek 
yani? Muhtasaran ne oluyor? 

Riyaseti Celileye 
132 nci maddenin tayyını teklif eylerim. 

ıBozok 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
132 nci maddenin tayyını teklif ederim. 

Çorum 
İsmail Kemal 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bazok) — Efendim, 
malumu âliniz söz isteyen olmazsa reye konacaktır. 
Bu, zaît bir ibaredir. 

- 294 — 
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REİS — Efendim; tay teklifleri vardır. Encüme
nin mütalaası var mıdır? 

CELAL NURİ BEY {Gelibolu) — Reye konsun 
efendim. 

RASÎH BEY (Antalya) — Reis Beyefendi, mad
denin tayyını istiyoruz. 

REÎS — Efendim, tay teklifini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Tay teklifi kabul olunmuştur. 

Hükmü Bir Seneden Fazlaya Şamil Maddeler 
Madde 133. — Bütçe kanununa veyahut merbuta-

tına hükmü bir seneden fazla zamana şamil maddeler 
derç edilemez. 

KÂZIM VEHBİ 'BEY (Ergani) — Encümen bun
dan dolayı şayanı tebriktir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — «Hükmü bir 
seneden fazla zamana şamil maddeler» deniliyor. Şa
mil olmayan maddeler denecek. (Şamil olan sesleri) 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, «bütçe kanunu
na veyahut merbütatına hükmü bir seneden fazla za
mana şamil olan maddeler derç edilemez» olacaktır. 

'REÎS — Efendim, encümenin tashih ettiği veçhile 
maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olunmuştur. 

On ikinci Bap 
Reylerin İstihsali 
Muhtelif Şekiller 

Madde 134. — Müzakereye arz olunan mesele
ler hakkında Mecliste üç suretle rey verilir : 

il. İşarî rey (el kaldırmak veyahut ayağa kalk
maktır); 

2. Alenî rey (üzerinde mebusların isimleri yazılı 
varakaların kutuya atılması veyahut, talep vukuunda 
kabul, ret, istinkâf kelimelerinin telaffuzudur); 

3. (Hafi rey \(iışaretsiz yuvarlakların kutuya atıl
masıdır). 

HAKKI TARIK 'BEY (Giresun) — Efendim, (ha
fi celse) yi (gizli celse) yaptılar. Buradaki (hafi rey) 
de (gizli rey) yapsınlar. 

'KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Efendim, ikinci 
fıkrada yukarıdaki (atılması) aşağıda (telaffuzudur) 
deniliyor. • 

İbarenin insicamını muhafaza etmek için «telaf
fuz edilmesidir» demek daha doğru olur zannederim. 

RIEİS — Efendim, '(haifi) kelimesi (gizli), (alenî) 
kelimesi (açık) olarak tashih edilmiştir. «Telaffuzu
dur» kelimesi de '«telaffuz edilmesidir» suretinde tas
hih olunmuştur. Bu tashihat veçhile maddeyi reye vaz 

! ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İşarî Rey 
I Madde 135. — Müzakere sırasında bu nizamname 

ahkâmına tevfiki harekete daveti mutazammın mese
lelerle mebuslardan birinin söz söylemekten men'ine, 
takbihine veyahut muvakkaten Meclisten çıkarılması
na dair hususlarda işarî reye müracaat olunur. 

Bu nizamname mucibince alenî veyahut hafi re
ye rmıracaat zarurî olmayan bütün hususlarda işarî 
rey istimal olunur. 

İşarî rey istimali halinde evvelâ lehde, sonra aleyh-
de bulunanların reyine müracaat edilir. 

Ondan sonra netice iReis tarafından heyete bildiri
lir. 

CELAL NURİ iBEY (Gelibolu) — Efendim; 
madde ı(bu nizamname mucibince açık veyahut gizli 

j reye...) diye tashih olunacaktır. 

HAKKI TARIK .BEY (Giresun) — Efendim; on
dan evvel geçmiş kelimeler var ise onların da bu veç
hile tashih edilmesi lâzımdır. 

REÎS — Efendim; encümen sebkürapt vesaire hak
kında bir tashih yapacaktır. 

Kabul edilen kelimeleri bittabi nazarı itibara ala
caklardır. Tashih veçhile maddeyi reye arz ediyorum. 
'Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 'Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Vekillerden Şikâyet ve Mebusların İthamında 
Aranacak Ekseriyet 

Madde 136. — îcra Vekillerden biri hakkında şi
kâyete ve mebuslardan birinin ithamına ait tekliflerin 
kabulü mevcut azanın üçte iki ekseriyetinin husulüne 
mütevakkıftır. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum efendim. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... (Kabul edilmiştir. 

İşarî Reylerin Sayılması ve Takdiri 
Madde 137. — İşari reyleri reisle kâtipler müttefi-

kan saymak ve takdir etmekle mükelleftirler. 
ıBinaenaleyh el kaldırmak suretiyle rey istihsalinin 

neticesinde ittifak edemezler veyahut ekseriyetin hu
sulünde şüpheye düşerler veya azadan beşi ayağa kal
kıp bunu isterlerse ayağa kalkmak usulüne müracaat 
edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahut yine şüphele
ri baki kalırsa alenî reye müracaat olunur. 

I Hiçbir mebus rey istihsal olunurken söz söyleye-
1 mez. 
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REİS — Mütalaa yoktur efendim Maddeyi reye 
arz ediyorum. 'Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Para, Vergi ve Muahede Meselelerinde Açık Rey 

Madde 138. — Bütçe kanunu lâyihasiyle vergi ih
das veya ilgasına veyahut vergilerin artırılmasına ve
ya eksiltmesine ve muahede ve mukavelelerin tasdiki
ne müteallik kanun lâyihaları hakkında doğrudan doğ
ruya açık reye müracaat olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... 

Talep 'Üzerine Alenî Rey 
Madde 139. — l'şarî reye müracaat zarurî olma

yan sair hususlarda rey istihsali talebe mütevakkıf
tır. Açık rey, meselenin ilk reye konmasında tahriren 
veyahut reis ve kâtıplerce şüphe hâsıl olduktan sonra 
beş mebus tarafından şifahen talep olunabilir. 

Mesele reye konmadan evvel vukubulacak açık 
rey talebi en az on beş mebusun imzasını muhtevi ola
rak reise verilmek muktazidir. 

Açık rey isteyenlerin isimleri Resmî Gazete ile 
ilân olunur. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Efendim, bir 
mebusun açık rey istemesi mutlaka Divanı Riyasetin 
şüphesi ile mi mukayyettir. 

REÎS — Hangi maddeden bahsediyorsunuz? 
TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Okunan mad

deden... 
CELAL NURİ BEY (Gelibolu) Reis 'Beyefendi 

bir, (veya) kelimesi eksiktir. 
CAVİT BEY (Diyarbekir) — İyi ama öyle mana 

çıkmıyor. 
CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; açık 

rey meselenin ilk reye konmasında kâtipler veya reis 
tarafından şüphe hâsıl oldukta veya beş mebus tara
fından şifahen talep olundukta... (Olmadı sesleri) 

REİS — Efendim, bu madde encümenin tashihine 
muhtaçtır. Bunu encümenin tashihine talik ediyoruz. 

Açıl Rey Nasıl İstihsal Olunur 
Madde 140. — Açık rey şu suretle istihsal olu

nur : 
İptida mebusların davetine mahsus çıngırak 3 da

kika müddetle çalınır. 
Her mebusun üzerinde ismi yazılı, beyaz, kırmızı 

ve yeşil renkli rey varakaları bulunur. 
'Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil istinkâfı 

mutazammındır. 
Reye başlamadan evvel reis, reylerin neyi tazam-

mun edeceğini kısaca söyleyebilir. 

Reye müracaattan evvel mebuslar reylerinin gayet 
veciz bir surette esbabı mucibelerini kürsüden söyle
mek isterlerse reis lehde ve aleyhde yalnız birer zata 
ruhsat verebilir. 

Sonra kâtiplerden biri mebusların intihap dairele
rine göre hece harfleri tertibi üzere isimlerini okuma
ya başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından çekilen 
kura ile taayyün eder. 

İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine kon
muş kutuya rey varakasını bizzat atar. 

Bütün isimlerin okunmasını müteakip kıraat es
nasında rey vermemiş olanların isimleri bir daha oku
nur. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rey ver
meye davet edilirler. 

Yahut : 
İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (kabul), 

(ret), (istirikâf) kelimelerinden birini telaffuz ile rey
lerini bildirirler. 

Bu rey kâtipler tarafından kaydedilir ve zapta 
geçer. 

Reyler toplanınca reis muamelenin bittiğini söy
ler. 

Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutularını kâtipler açıp her birinin içinde bu

lunan varakaları sayarlar. 
Müstenkiflerin adedi rey üzerinde tesir icra etmez. 
Karar, yalnız lehde ve aleyhde bulunanların mik

tarına göre taayyün eder. 

Müstenkiflerin varakaları sadece nisaba dahil olur. 
Kâtiplerin istihsal ettikleri netice herhalde o cel

sede tafsilâtiyle (yani mevcut azanın adedi, nisap 
olup olmadığı, lehde, aleyhde bulunanlarla müstenkif
lerin miktarı ve iptal edilmiş varakalar varsa bunların 
adediyle iptallerinin sebebi tasrih olunmak suretiyle) 
reis tarafından Meclise bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar müstenkif rey addedile
rek ancak nisaba ithal edilir. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi aynen 
reye arz ediyorum. IKalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Gizli Rey 
(Madde 141. — Açık reyin tatbik olunabileceği 

hususlarda azadan on beşi gizli rey usulünün tatbikini 
isterlerse bunun icrası heyetçe müzakeresiz ekseriyetle 
karara mütevakkıftır. 
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Açık rey isteyenlerin isimleri zabıt ceridesi ve icap 
ederse Resmî Gazete ile ilân olunur. 

REÎS — Mütalaa yoktur efendim; kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Gizli Rey Nasıl İstihsal Olunur 
Madde 142. — Gizli rey açık rey gibi istihsal olu

nur. 
Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin solundaki kâtip

ten biri beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak alırlar. 
'Bunlardan 'beyazı kabul, kırmızısı redde işarettir. 
Mebuslar, bunlardan birini arzularına göre kürsü 

üzerindeki rey kutusuna, ötekini de tatbik kutusuna 
atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise istin-
kâf manasını ifade eder. 

Kâtipler, rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir 
tepsiye döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar ve alenen 
sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da murakabe için 
sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 
REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum efendim. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Rey İstihsali Taaddüt Ederse 
Madde 143. — 'Bir kaç madde lâyiha ve teklif 

hakkında açık rey istihsali taaddüt ederse varakaların 
muhtelif kutulara aynı zamanda atılması suretiyle icra 
olunabilir. 

'REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

iKutuların Dolaştırılması 
Madde 144. — İtiraz vukübulmadığı takdirde, ha

deme tarafından kutuların dolaştırılması suretiyle de 
açık rey istihsal olunabilir. 

REİS — Efendim, mütalaa yoktur. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Celse Sonunda Rey İstihsali 
Madde 145. — Bir maddenin açık reye konul

ması celse sonuna bırakılabilir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

İntihaplar 
Madde 146. — Heyeti Umumiye ve encümenlerde 

icra edilecek intihaplar şu şekilde olur : 

Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu ko
nur. Her mebus hece harfleri sırasiyle ismi okunduk
ça kürsüye gelerek tensip ettiği zat veya zatların isim
lerini havi varakayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyün eden 3 mebus 
tarafından bu rey varakaları tasnif olunur. 

Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal (yani 
azanın miktarını, nisap olup olmadığını, rey varaka
larının adedini, müstenkifleri, iptal olunmuş varakaları 
ve bunların niçin iptal edildiklerini ve rey alan zat
ların isimleriyle aldıkları reyler miktarını gösterir) 
mazbata reis tarafından okunmak suretiyle intihabın 
neticesi heyete bildirilir. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Karar Nisabı 
Madde 147. — Bütün müzakereler üçte iki ekse

riyet meşrut olmayan hususlarda hazır bulunan aza
nın mutlak ekseriyetiyle 'kararlasın 

Reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 
Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini reis ve kâ

tipler müşahade ederler. 
Bir mesele reye konurken mevcut azanın adedini 

tahkik hususunda reis ve kâtipler ittihat edemezlerse 
yoklama yapılır. 

Nisap bulunmadığından rey istihsali mümkün ola
mazsa müzakere edilen maddenin kararı ertesi celse
ye bırakılarak ikinci defa reye müracaat olunacağı ruz-
nameye geçirilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa olsun 
netice muteberdir. 

RASÎH BEY {Antalya) — Efendim; maddede 
«bütün müzakereler, üçte iki ekseriyet meşrut olma
yan olmayan hususlarda hazır bulunan azanın mut
lak ekseriyetiyle kararlaşır» deniliyor. Şu halde; ha
zır bulunan azanın ekseriyetiyle demek on kişi varsa 
onların ekseriyetiyle demektir. 

REÎS — Efendim; evvelki maddelerde nisabı mü
zakere vardır. Şu halde nisabı müzakere olmadıkça 
müzakerat cereyan edemez. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; di
ğer bir maddede nısıftan bir ziyade olmadıkça Meclis 
açılamaz deniliyor. Açıldıktan sonra onun ekseriyetinin 
reyi ile karar verilir. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — On kişi olursa?.. 
CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — On kişi ile 

celse açılamaz. 
REÎS — Efendim, maddeyi aynen reye arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
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RAıSİH BEY (Antalya) — Reis Bey, tadilim var. 
'Riyaseti Celileye 

Olmayan hususlarda fıkrasından sonra (nisabı mü
zakere nisabının ekseriyetiyle kararlaşır) fıkrasını tek
lif ve 'hazır bulunan azanın mutlak ekserietiyle karar
laşır fıkrasının tayyını teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih 

FAİK BiEY (Edirne) — Efendim; madde mühim
dir, Encümene 'havale ediniz de müzakere edelim. 

REİS — Efendim, Encümen madde mühimdir tet
kik edelim diyor. Bu maddeyi Encümene veriyoruz. 

Neticenin Reis Tarafından Tebliği 
Madde 148. — Heyeti Umumiyede her madde ka

bul veya ret olundukça kararın neticesi Reis tarafın
dan yalnız «kabul olundu» veyahut «ret edildi» diye 
heyete bildirilmek lâzım gelir. 

REÎS — Efendim, mütalaa yoktur. Maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Teşkilatı Esasiye Kanununun Tadilinde İcap Eden 
Karar Nisabı 

Madde 149. — Teşkilatı Esasiye Kanununun 102 
nci maddesi mucibince mezkûr kanunun tadili icabet-
tikte tekliflin Meclis mürettep azasının en az üçte 
biri tarafından imza edilmesi meşruttur. 

Tadilat mürettep aza adedinin üçte iki ekseriye
tiyle kabul olunur. 

REİS — Efendim, mütalaa yoktur. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Üçüncü Bap 
Zabıtlar 

İki Nevi Zabıt 
Madde 150. — Mecliste iki zabıt tutulur : 
1, Harfiyen zabıt; bu zabıt, zabıt ceridesiyle ve 

icabında resmi ceride ile ilan olunur. 
Bu zaptın, itiraz vukuunda, muterizin ilk celsede 

söz olması veya Riyasete göndereceği bir varakanın 
gelecek zabıt ceridesinin sonuna aynen derci sure
tiyle tashihi lazımdır. 

2. Zabıt hulasası; bu hülasada, gelecek inikat 
günü zabıt ceridesine derç ve levhaya talik olunur. 

Bu zabıt hulasasına aza tarafından itiraz varit 
olursa harfiyen zapta müracaatla tashih ve o suretle 
bir daha neşir ve talik olunur. 

Zaibıt hulasasını Reis ve inikatte bulunmuş olan 
iki kâtip imzalar. 

REİS — Efendim, mütalaa var mı? (Hayır sesle
ri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Son İnikadın Zabıt Hulasası ve Zabıt Ceridesi 
Madde 151. — Bir içtimain son inikadının zabıt 

hulasası kâtipler tarafından filhal tanzim ile o inika
dın sonunda okunur. 

Tashi'hi, kıraati müteakip olmak lazım gelir. 
Son inikadın harfiyen zaptının tashihi mebuslar 

tarafından verilecek varakanın ilk intişar edecek res
mi gazete ile ilanı suretiyle ölür. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Dördüncü Bap 
Sual 

Sual Hakkı 
Madde 152. — Her mebus Hükümet namına 

Başvekile veyahut vekillere şifahi veya tahriri sual
ler sorabilirler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — (sorabilir) 
olacak efendim. 

REİS — Maddeyi bu suretle reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sualin Tarifi 
Madde 153. — Sual, sarih ve muayyen maddeler 

hakkında malumat istemekten ibarettir. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ay

nen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Sual Takriri 
Madde 154. — Cevabı gerek tahriren, gerek şifa

hen istenilsin sual, mutlaka tahriren vukubulur. 
Sual takrirleri Riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez, zabıt ceride

sine geçirir ve bir tezkere ile ait olduğu vekile bil
dirir. 

REİS — Mütalaa var mı? Maddeyi aynen reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Cevap 
Madde 155. — Suale tahriri cevap istenmiş ise, 

gelecek cevap, sualle birlikte, aynen zabıt ceridesi
nin sonuna derç edilir. 

Suale şifahi cevap istenmiş ise Riyaset tezkeresi
nin vusulünden nihayet iki inikat sonra vekil ona 
Meclis kürsüsünden cevap verir. 
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Reis, cevaptan evvel suali kâtiplerden birine oku
tur. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Madde kabul olunmuştur. 

Cevabın Geciktirilmesi 
Madde 156. — Vekil, sorulan suale umumi men

faat mülahazasına mdbni veyahut muktazi maluma
tın eilde edilmesi için cevabı muayyen bir müddet 
geciktireceğini sual tahriri ise tahriren, şifahi ise kür
süden beyan eder. 

Vekil, umumi menfaat mülahazasına mebni ister
se suale gizli celsede cevap verebilir. 

Vekil, sorulan suale gününden evvel de cevap 
vermek hakkını haizidir. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler... lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Suali Soran Gününde Bulunmazsa 
Madde 157. — Suali soran cevap gününde hazır 

bulunmazsa keyfiyet bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek inikada talik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat suali soran isterse bir diğer takrirle yalnız 

bir defa daha aynı suali tekrar edebilir. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sual soran 

mebus desek daha iyi olur efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
böyle sual soran mebus mezun olabilir. Mezun ol
duğu Meclisçe malum iken sualin sakıt olması doğ
ru değildir. Mezuniyet hitamında sorabilir denme
lidir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Efendim, o da gel
dikten sonra suali sorsun. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Sual soran is
terse ikinci bir takrirle aynı suali tekrar sorar. 

REİS — Efendim, maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Soranın Mütalaa Beyan Etmek Hakkı 
Madde 158. — Mesul vekilin cevabını müteakip 

yalnız suali soran mebus mütalaa beyan etmek hak
kını haizdir. 

Ancak bu mütalaa on beş dakikadan fazla süre
mez. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Bütçe müzakeresi sırasında sualler 
Madde 159. — Bütçe heyeti umumiyesinin müza

keresi sırasında veyahut vekâletin bütçesi müzakere 
olunurken bir mebus sualler hakkındaki usule tabi 
olmaksızın ona dair istediği sualleri vekilden sorabilir 
ve lüzum gördüğü izahatı talep eder. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

On beşinci bap 
İstizah 

İstizah hakkı 
Madde 160. — Bir maddenin Başvekilden veya 

vekillerden istizah olunmasını mebuslardan bir teklif 
ederse istizah edilecek madde tasrih edilmek suretiyle 
Reise bir takrir verilmek lâzım gelir. 

Bu takrir Heyeti Umumiyede okunduktan sonra 
kabul veya reddi hakkında müzakeresiz işarî reye 
müracaat olunur. 

Kendisinden istizah vuku bulacak vekilin o gün 
Meclise gelmesi veya maiyetindeki memurini rüesa-
sından birini göndermesi için istizah olunacak mad
denin tasrihiyle Reis tarafından o vekile davetname 
yazılır. 

RASİH BEY (Antalya) — İstizaha başkasını gön
dermek muvafık olur mu? Encümenden soruyorum. 
Bu fıkra zait geldi de. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Her yerde 
aym ahkâm vardır. Belki vekil o noktada kendisini 
müdafaa edemez. Erbabı ihtisasa taalluk eder. O 
gelir, müdafaa eder. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Madde kabul olunmuştur. 

Takririn geri alınması 
Madde 161. — Takrir sahibi, Heyeti Umumiyece 

istizahın günü tayin edilinceye kadar takririni geri 
alabilir. 

Eğer gün tayin edilmiş ise bu takririn geri alın- . 
ması Heyeti Umumi yenin müzakeresiz işarî reyle 
karar vermesine menuttur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi reye koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Geri alınan takririn bir diğeri tarafından tekebbülü 
Madde 162. — Sahibi tarafından geri alınan bir 

istizah takririni diğer bir mebus tekabbül edebilir. 
REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır-



İ : 60 27 . 4 . 1927 C : 1 

sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde 
kabul olunmuştur. 

İstizahta her mebusun söz söyleyebilmesi 
Madde 163. — Davet olunan vekil muayyen gün

de bizzat, yahut maiyetindeki devair rüesasasından 
biri vasıtasiyle Heyeti Umumiyede izahat verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi veyahut sahipleri 
müteaddit ise ilk imzası olan mebus önce ve sair 
mebuslar onun müteakip leh ve aleyhinde söz söy-
leyebeilirler. 

REİS — Mütalaa yoktur maddeyi aynen reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu. 

Ruznameye geçilmesi 
Madde 164, — Vekil tarafından verilen izahat ve 

mebuslar canibinden mukabeleten vuku bulan ifade
lerden sonra hiç bir takrir verilmezse Reis ruzna
meye geçer. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

İstizahın kifayeti 
Madde 165. — İstizahın kifayeti ile ruznameye 

geçilmesini talip olan takrirler diğerlerine takdimen 
reye konur. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Talip olan 
takrirler... Bir parça tuhaf duruyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, is
tizahta yalnız istizah takririne imza koyan mebuslar 
mı söz söyleyeceklerdir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen
dim, madde sarihtir. 

REİS — Efendim, (talip olan takrirler) yerine 
(ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler) suretinde 
tashih ediyoruz, Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Esbabı mucibeli takrirler 
Madde 166. — Eğer sadece ruznameye geçilmesi 

kabul olunmazsa esbabı mucibeli takrirlere sıra ge
lir. 

Bunların bir encümene havaleleri kararlaştırılmaz-
sa iptida hükümetin tercih ettiği takrir açık reye 
konur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Bunlara fıkra ilâvesi 
Madde 167. — Esbabı mucibeli bir takrire bir 

fıkra ilâvesi hakkında vaki olacak teklifin mutlaka 

takririn reye konmasından evvel tanzim ve Heyeti 
Umumiyeye arzı lâzımdır. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edildi. 

Encümene muhavvel takrirler ve bunların reddi 
Madde 168. — Encümene muhavvel takrirler 

hakkındaki encümen mazbataları müstacel mevad 
usulüne tevfikan müzakere edilir. 

Encümen mazbatası reddolunduğu takdirde es
babı mucibeli takrirler Riyasete takdimleri sırasiyle 
okunarak reye iktiran eder. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bir istizaha diğerinin ilâvesi 
Madde 169. — Bir istizaha, icra edileceği gün 

üzerinden üç inikat geçtikten veyahut müzakeresine 
başlandıktan sonra diğer bir istizah zam ve ilhak 
edilemez. 

Bütçe müzakeresine hiç bir istizah zam ve ilhak 
olunamaz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bütçe bir 
küldür. Müzakeresi bazan bir ay imtidat eyliyor. 
Böyle bir vaziyette nasıl bir muamele yapılabileceğini 
düşünüyorum. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, bu madde
nin tedvininde encümenin nazarı itibara aldığı hu
sus, bütçe meselesinin devletin vaziyeti umumiyei 
maliyesine talluk eder mühim bir şey olması dolayı-
siyle mümkün olduğu kadar bütçe müzakeresine has-
redilmesini tazammun ediyor. Mesele zaten istizah 
mevzuudur. Bütçe meselesi mühim olduğu için en
cümen bu madde ile yalnız bütçe meselesiyle iştigal 
etmek cihetini istilzam ediyor. Başka şeyleri müza
keresine karıştırmıyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde bu 
fıkranın yeri burası değildir. Bütçe fıkralarının bu
lunduğu yerdir. Arz etmek istediğim şurasıdır : 
Bütçe gerçi bir küldür. Fakat bütün vekâletleri alâ
kadar ediyor. Faraza şubatın birinci günü Başvekâ
let Bütçesi kabul edilmiş ise şubatın sonuncu günü 
Dahiliye Vekâleti bütçesi kabul edilecektir. İkisinin 
arasında birer ay geçmek ihtimali vardır. Böyle bir 
vaziyet hadis olduğu vakit görülüyor ki böyle bir 
meselenin istizahı belki bir buçuk ay sürer. Onu 
öğrenmek istemiştim. Zannediyorum ki verilen ce
vap bunu tatmin etmemiştir. ( 
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FAİK BEY (Edirne) — Efendim, bütçe ehemmi- ı 
yeti mahsusayı haizdir. Bütçe münasebetiyle vekiller- I 
den her şey sorulabilir, her şey istizah edilebilir. Bu I 
meyanda ayrıca başka madde için istizah takriri ve- I 
rilmesi doğru değildir ve kavaidi külliyeye mugayir- I 
dir. Yoksa bütçe vesilesiyle Meclis her şeyi hükü- I 
metten sorabilir. I 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendini, 
iyi arz edememişim. Bendeniz Başvekâlete ait bir I 
meseleyi öğrenmek istiyor ve bunu bir istizah mev- I 
zuu addediyorum. Bunun için bütçe bitsin diye bek- I 
liyeceğim. Eğer encümen kabul ediyorsa ki vekâlet I 
bütçelerinin her hangisi müzakere edilirken ben o I 
vekâleti değil diğer bir vekâleti alâkadar eden meşe- I 
leyi istizah edebilirim. Sual sorabilirim. O halde I 
mesele kalmaz. Halbuki teamül böyle değildir. Han- I 
gi vekâletin bütçesi hatta hangi vekâletin bütçesinin I 
hangi fasıl ve maddesi müzakere olunuyorsa ancak I 
onun hakkında sual ve istizah mecburiyeti vardır. I 
Demek ki bir mebusun istizah etmek istiyeceği bir I 
mesele bir ay tehir edilecek demektir. Eğer madde I 
bu şekilde kabul edilirse. I 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, zannediyoruz I 
ki Hakkı Tarık Bey yanlış anlamış, Başvekâletin ve- I 
ya her hangi bir vekâletin bütçesi müzakere olun- t 
duğu esnada o vekâlete ait bir istizah yapmak ister- I 
se o mevzu başka mevzudur, onun için ayrıca bir I 
istizah takriri verebilir. Arz edebildim mi? Bilmi- I 
yorum. I 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Pek vazıh 
olmadı. I 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, bütçesi kabul 
olunan veyahut müzakere olunan bir vekâlete ait, I 
bütçe müzakeresi esnasında bir istizah takriri ver- I 
mek icap ederse verebilir. I 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde gü
zel, maksat hâsıl oldu. I 

REİS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Ka- I 
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler I 
el kaldırsın... Madde kabul olunmuştur. 

Bir istizaha munzam istizahlar I 
Madde 170. — Bir istizaha diğerleri inzimam I 

ederse her istizah takririnde ilk imzası olan veyahut I 
o bulunmadığı takdirde imza edenlerden biri dinlen- I 
medikçe müzakerenin kifayeti istenemez. I 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen I 
var mı? (hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde 
kabul edilmiştir. | 
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Açık reye müracaat 
Madde 171. — Mebuslar istizahın neticesine ta

alluk edecek takrirler verebilirler. 
Bu takrirler açık reye konur. 
On beş mebus tarafından istenirse gizli reye de 

müracaat olunur. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? (hayır sesleri) 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

On altıncı bap 
Meclis tahkikatı 

İki şekil 
Madde 172. — Hükümetten vaki olan bir istizah 

veyahut bütçenin müzakeresi sırasında veya netice
sinde veyahut resen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
46 ncı maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkralarında mün-
deriç hükümetin umumî siyasetinden ve vekâletlerin 
ifa ve icrasına mecbur oldukları vazifelerden dolayı 
vekillerden birinden veyahut İcra Vekilleri Heyetin
den cezaî veya malî mesuliyeti müstelzim efal vu
kuundan bahisle tahkikat icrası talep olunursa Reise 
bir takrir verilmek iktiza eder. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ay
nen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Meclise arz ve vekile haber 
Madde 173. — Bu takrir Reis tarafından Meclise 

arz olunur. 
Alâkadar vekil veyahut vekiller de keyfiyetten 

haberdar edilir. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ay

nen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın.,. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Vekil ve takrir sahibinin dinlenmesi, 
takririn nazara alınması 

Madde 174. — Alâkadar vekil ve takriri veren 
veya verenler dinlendikten sonra takririn nazarı dik
kate alınıp alınmaması hakkında Meclis işarî reyle 
kararını verir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; bu 
müsveddenin tabında azim bir hata olmuş, bundan 
sonra gelecek bir fıkrada (muhtelit encümen) diye 
bir mütevassıt, ihzarî encümen tasavvur edilmişti. 
Azadan bir zat tarafından teklif edilmişti. Bizce ka
bul olunmamıştı. Binaenaleyh şu yanlışlık ile tabı 
edilen bundan aşağıdaki 175 nci maddenin ilgasını 
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talep edeceğim. Yalnız şu kadar ki bundan evvelki 
174 ncü maddede «Meclis işarî rey ile kararını ve
rir» cümlesinde «Meclis» kelimesinden sonra «bil-
müzakere» kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. On
dan sonraki maddenin tayyını teklif ediyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
encümenin işarî rey ile takyit etmesinin sebebi ne
dir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Çünkü efen
dim, bu ihzarî bir şeydir. Katî bir karar değildir. 
Anket encümenine havalesinden ibarettir. Onun için 
kısa kesmek maksadiyle böyle yazılmıştır. 

REİS — Efendim, encümen «Meclis bilmüzake-
re işarî rey ile kararını verir» yani müzakeresiz bir 
mana anlaşılmasın diye bilmüzakere» kaydını koy
muştur. 

Tashih veçhile maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Muhtelit! encümen' ve vazifesi 
Madde 175. — Meclis takririn nazarı dikkate 

alınmasına karar verirse takrir Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye Encümenlerinden' mürekkep bir muhtelit en
cümene havale olunur. 

Encümen vekili ve takriri veren veya verenleri 
dinleyip tetkikatını icra ettikten sonra tahkikat icra
sına lüzum olup olmadığı hakkında bir mazbata tan
zim ve Meclise takdim eder. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; bu 
maddenin tayyını teklif ediyoruz. 

REİS — Encümen bu maddenin tayyını teklif 
ediyor. Tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Encümenin tahkikat icrası 
Madde 176. — Bunun üzerine Heyeti Umumiye, 

tahkikat icrasını ya Teşkilâtı Esasiye ve Adliye En
cümenlerinden mürekkep muhtelit encümene veya
hut beşten on beşe kadar azadan teşekkül edecek hu
susî bir tahkikat encümenine havale eder. 

TALAT BEY (Ardahan) — Efendim, yukariki 
madde kalktıktan sonra «bunun üzerine» diye baş
larsa hiç bir şey anlaşılmaz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Karar raci-
dir, binaenaleyh doğrudur. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir, 

Hükümetin vesaikinden istifade ve vesaik celbi 
Madde 177. — Tahkikata memur olan encümen 

hükümetin bütün vesaikinden istifade ve istediği ev
rak ve vesaike vaziyet eder. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize arz edi

yorum. Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümenin müddeti, seyahati, şahit ve 
ehli hibre dinlenmesi 

Madde 178. — Heyeti Umumiye kararında tah
kikata memur encümenin ne müddetle vazifesini biti
receği, icabında başka mahalle gidip gitmeyeceği 
tespit olunur. 

Bu encümen vekilleri isticvap edebileceği gibi ha
riçten herkesi şahit ye ehli hiibre sıfatiyle dinlemek 
isalâlhiyetini haizdir. 

Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburî olup 
haklarında usulü Muhakematı Cezaiyede mevzu ah
kâm tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? (hayır 
sesleri). Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Meselenin intacına kadar istizah 
hakkında takrir verilememesi 

Madde 179. — Eğer bir istizah neticesinde tah
kikat icra olunuyorsa tahkikata memur encümenin 
meseleyi intaç etmesine kadar aynı madde hakkında 
tekrar istizah takriri verilemez. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? (hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümenin nihaî mazbatası 
Madde 180. — Encümenin nihaî mazbatası cezaî 

ve malî mesuliyeti müstelzim ise tahkikat evrakı 
teşkilâtı Esasiye Kanunun 67 nci maddesi mucibince 
Meclis karariyle teşkil olunacak Divanı Âliye nihayet 
on beş gün içinde tevdi olunur. , 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mesuliyeti mucip olmayan işler hakkında tahkikat 

Madde 181. — Meclis bir madde hakkında resen 
malumat edinmek isterse bir tahkikat encümeni teş-
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kil edilir veyahut mevcut encümenlerden biri bu va
zife ile mükellef olur. 

Bu kabil tahkikatın icrasını aza veyahut bir en
cümen teklif edebilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi aynen reyinize vaz ediyorum. Kabul eden

ler lütfen el kaldırsın.,, Kabul etmeyenler eı kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, vaktimiz gecikmiştir. Cumartesi günü 
saat on dörtte içtima edilmek üzere celseyi tatil edi
yorum, 

Hitamı müzakerat Saat : 16,10 

...*.... »»-<« 
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