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Sayfa 
4. — Mülga Meclisi M'dbusandan mü-

devtver 1/265 numaral ı Askeri Ceza Kanunu
nun 152 nci maddesiyle 3Q Temmuz 1330 
ve 19 Mayıs 1313 tarihli zeyilleri makamına 
likame edilen k a r a n muviakıkat ve 1/266 nu
maralı Askerî Ceza Kanununun 46 nci mad
desine mülzeyyel fıkra halklkında .kararı mu
vakkat ve 1/267 numaralı hlizmıati askeri ye-
ye davet edilenlerle, mahalli mürettelbinin 
gaymya sevk veya kaydeden vesair muhalifi 
kanun muamelât ta bulunan zafbiıtan halklkında 
Askierî Ceza Kanununa zeylen kanunu mu
vakkat .ve 1/268 numaralı Askerî Ceza Ka
nununa zeylen rnövadıdı muvakkate! kanuniye 
ve 1/269 numaralı madunun taruzunu müda
faa ve madunu emre itaata medbur etmek 
üçün mafevkin takrir edeceği efalin cürüm 
addolunmayacağına daıir Askerî Ceza Kanu
nuna zeylen kanunu muvakkat ve l/270ı nu
maralı daaMıarekâlfcta verilecek idam hüküm
leri halkkanida Ceza Kanununa zeylen kanun 
muvakkat ve 1/271 numaralı Esrarı askeri
yeyi ifşa ve casusluk ve hıyaneti harlbiye 
hakkınıda kanunu muvakkat ve 1/272 numa
ralı Askerî Ceza Kanununa zeylen kanunu 
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Sayfa 
muvakkat ve 1/273 numaralı Askerî Ceza 
ttCanunjUiniarniöi hümayununun 200, üncü mad-
ıdei kaimesi hakkında kanunu muvakkat ve 
1/174 numaralı Askeri Ceza Kanununa 
zeylen mövaddı muvakkate ve 1/276 numaralı 

efradı ihtıiyatiilye ve müsbahifazanııı celp ve 
celbinde vazifedar bulunanları menafü büıkü-
tmet ve ahalii muhil haıfleketleri vukuunda su-
tfeti tecziyeleri hakkında kanunu muvakkat 
(ve 1/279 numaralı Askerî Ceza Kanununa:-
(meşine zeyl edilen 24 Temlmuz 1330j tairihli 
kanunda muayyen cemim, ashabını nafifına 
dair; kanunu muvakkat ve 1/283 numaralı 
Askerî Ceza Kanununun 114 ve 115 nci mad
delerini muaddil 28 Ağustos 133Q tarihli 
maevaddı kanuniiyenin bininci maddesine zey-
ılen fıkrali muvakkate! kanuniye ve 1/284 nu
maralı Askerî Ceza Kanununa müzeyyel 
21 Ağustols 1330 tarihli mevaddı kanuni-* 
yenin birinci maddesinin tadiline dair kanu
nu mulvakkat ve 1/323 numaralı 12 Muhar
rem 130(7 tarihli Tedariki Vesaiti Nakliye 
Kanununa müzeyyel kararı muvakkat ve 
1/322 numaralı Tedarikli Vesaiti Nakliye 
Kanununun 33 ncü maddesine zeylen kanunu 
muvakkat ve 1/361 nuimaralı Askerî Teka
üt ve İstifa Kanununun bazı mdvaddını mu
addil Ikararinaime ve 1/362 numaralı silki as
keriden badelıihraç maluliyeti istidat edenler 
hakkında Askerî Tekaüt ve İstiffa Kanununa 
tmüZeyyel kanarı mulvakkat ve İcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinden mjeivlruıt 1/6 numaralı 
Kanunu Cezayı Askerî'de münderiç düşrnîan 
karşısında tabirinin tesbiti hakkındaki ka
mun lâyihalannının hülkülmiete tevdii hakkın
da Müdafaayı Milliye Encümeni (Mazbatası, 30S8:30Î9 

'5. — Muvazzaf tabiplerin mektep d:ok-
ıfcorluğunu ifa edebilmelerinle dair 1/llOj nu-
manalı kanun lâyihası ile 1341 senesi Muva
zeneyi Umumiye Kanununun 61 nci mıaddeı-
simn bininjo'i fıkrası hükmü, Hazine ile Di-' 
fvanı Muhasebat arasında ihtilâf hudusuna 
sebebiyet verdiğinden bir karan tefsiri ittihazı 
hakkında 3/876 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Mıüvazenei Maliye Encümeni Mazba
tası, 30p 

6, — Memurin Kanununun birinci mu
vakkat maddesinin tadili hakkında Muvaze
nei Maliye Encümenimin teklif ve mazbatası, 30)9 
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hakkında 1/10)99 numaralı Kanun lâyihası ve 
Maarif ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbatası, 30J9 

llıl1. —• Muş Mebusu İlyas Sami Bey ve 
nüfekasının, tetkiki Hesalbat Encümeni reisi 
ve azalarına hakkı huzur verilmesi hakkında 
2/610, numaralı teklifi kanunisi ve Mutvaze-
nei Maliye ve Nizamnamei Dahilî encümen
leri mazbataları, 309 

il2.: — Muş Mebusu Osman Kadri Bey'in, 
Nizamnamei Dahilinin tadiline dair 2/222 ve 
Aksaray Mebusu Besim Atalay Bey'in, Ka
nunların açık yazılması için Meclisde bir 
'(pil Encümeni) teşkiline dair 2/324 ve Ni-
zîamnamei Dahilî Eneürnıenini, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Nizanmei Dahilisi hakkın
da 2/505 ve Nizarninamei Dahilî Encümeni
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi tahkikat 
enoülmenierine davet edilecek şahitler hak
kında 2/50ı6 numaralı teklifi Kanunileriyle 
Muş Mebusu Osman Kadri Bey'in Nizamna
mei Dahilinin istizaha dair meyaddının tef
siri hakkında 4/127 ve Edirne Mebusu Hü
seyin Rıfkı Beyin, Nizamnamei Dahilinin 
40, inici maddesinin tefsirine dair 4/20)7 ve 
ıBdinne Meibusu Hüseyin Rıflkı Beyin istihsali 
ârâda müstenkif rey vermek usulünün ilgası 
hakkında 4/2Q ve Edirne Mebusu Hüseyin 
Rıfkı beyin Nizaîmmaimei DaJhilinin bazı me-
vaddının tadiline dair 4/20(9 ve Edirne Me-
Ibusu Hüseyin Rıfkı beyin, sefaret erkânı ve 
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Sayfa 
ıdetvıaârıi merfceziilye rüesası müstesna olmak 
üzere alelade saımiine dıulhuliye varaikası itası 
usulünün nefli hakkında 4/22(7 ve Canlik Me
busu Cahit Paşa'inın kanunların tadil ve tef
siri halkfcında Başjvekâleten gelen ve azjayı ki-
ıram tarafından verilen tezkere ve takrirlerde 
yalnız kanunun tarih ve numarasının zikri 
ile iktifa olanırnayıp tadıil ve teifsüri talep olu
nan! rnovaddı kanuniyıenin aynen derci hak
kında 4/30|2 ve IMa Mebusu Saffet Kemal 
Bey'in (Kanun ve Seda Türkçe) unvanlı ve 
ihtisas eufoalbındJan mülnitehiap 'bir encümen 
ıteşkilıi hakkında 4/326 numaralı takrirleri hak-
Ikında tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Nizamnamei Dahilî Encümeni mazbatası, 309:310 

13. — Kastamonu Mebusu Ali Nalzimi 
Bey ve Kütahya Mebusu Ragıp Beylerin, 

Sayfa 
Kütahya Mebusu Merhum Seyfi Bey aile
sine Hidemaitı Vataniye tertlbıinJden mıaaş tah
sisi hakkında 2/643 unmarah teklifd kanunî-
siinin şayanı miüzakere olduğuna daıir Lâyiha 
Enrtimeni mazbatası, 310 

Takrirler 310,323 
1. — Bolu Mebusu Falih Rıiflkı Beyıin, 

Dahiliye Encümeninde derdesti müzakere 
olan Belediye Kanununa bazı meVad ilâvesi-; 
ne dair takriri, 310 

2. — Sinop Mebusu Recep Zübitü Beyıin, 
samiine karşı teşrifat ve zabıta memurları 
tarafından azami nezaket ibrazına dair takriri 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVIAD 310,323 
1. — Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni

zamnamesi hakkında Nizamname! Dahilî En
cümeni teklif ve mazbatası, 310:323,323:331 

»•«ı •«••• 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakeraıt; Saat : 14,25 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Diyarbckir) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 
ALTMIŞINCI İÇTİMA 

27 Nisan 1927 Çarşamba 
Birinci Celse 

ismet Bey% riyasetleriyle kuşat edilerek Zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Muhtelif zevatın İstiklâl madalyasıyla taltifleri 
hakkında Müdafaayı Milliye Encümeni Mazbataları 

okunarak kabul edildikten sonra Meclis Dahilî Ni
zamnamesinin müzakeresine geçilip encümene tevdii 
edilen 6, 72, 73, 89 ncu maddelerle daha 69 madde 
müzakere ve kabul ve 4 madde encümene iade edil
dikten sonra cumartesi günü içtima edilmek üzere 
celsea tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır sesleri). Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Devlet Demiryolları Müdiriyeti Umumiye-

sinin 1927 senesi bütçe Kanunu lâyihası, (1/1165) 
REİS — Muvazeneyi Maliye Encümenine havale 

ediyoruz. 

Teklifler 
1. — Çorum Mebusu Ziya ve Aydın Mebusu Mit

hat Beylerin, Mühendislik ve Mimarlık hakkında tek-
Ifi kanunisi. (2/647) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

— 307 — 
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Mazbatalar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhu

riyeti arasında münakit muhadenet muahedenamesi-
nin tasdiki hakkında 1/614 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Bir zatın İstiklâl madalyası şeridinin kırmı

zıya tahvili hakkında Müdafaayı Milliye Encümeni 
Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır efendim. 
Riyasete 

İzmir Jandarma Kumandanı Binbaşı Emin Bey'in 
Bolu isyanında bilfiil müsademeye iştirak ettiğinden 
bahis Meclis Riyaseti tezkeresi üzerine mumaileyhin 
evvelce almış olduğu İstiklâl madalyası şeridinin kır
mızıya tebdiline 'karar verdik. 

27 .4 .1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Afyonlkaraıhisar Rize 
Ali Ekrem 

Azla Aza 
Siverek Gaziantep 

Kadri Kılıç Ali 
Aza 

îstanlbull 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, mütalaa var mı? Kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

3. — Bir zatın İstiklâl madalyasıyla taltifi hakkın
da 3/885 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaa
yı Milliye Encümeni Mazbatası. 

Riyasete 
Bursa Valisi Kemal Bey'e ait inha evrakını tet

kik ettilk. Hizmetinin Beyaz Madalya ile taltif edil-
mesine karar verdik. 

27 .4 .1927 
Reis M'azbata Muharriri 

Afyorikarahisar Rize 
AM Ekrem 

Kâtip Azla 
Siverek 
Kadri 

Aza Aza 
Gaziantep îstanlbull 
Kılıç Ali Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, mütalaa var mı? Rey'e arzedi-
yorum. Kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — Mülga Meclisi Mebusundan müdevver 1/265 
numaralı Askerî Ceza Kanununun 152 nci madde
siyle 30 Temmuz 1330 ve 19 Mayıs 1313 tarihli ze
yilleri makamına ikame edilen kararı muvakkat ve 
1/266 numaralıı Askeri Ceza Kanununun 46 ncı mad
desine müzeyyel fıkra hakkında kararı muvakkat ve 
1/267 numaralı hizmeti askeriyeye davet edilenleri 
mahalli mürettebinin gaynya sevk veya kaydeden 
ve sair muhalifi kanun muamelâtta bulunan zabıtan 
hakkında Askeri Ceza Kanununa zeylen kanunu mu
vakkat ve 1/268 numaralı Askeri Ceza Kanununa 
zeylen mevaddı muvakkatei kanuniye ve 1/269 nu
maralı madunun taarruzunu müdafaa ve madunu 
emrü itaate mecbur etmek için mafevkin takdir ede
ceği itaate cürüm addolunmayacağına dair Askeri 
Ceza Kanununa zeylen kanunu muvakkat ve 1/270 
numaralı darülharekâtta verilecek idam hükümleri 
hakkında Ceza Kanununa zeylen kanunu muvakkat 
ve 1/271 numaralı Esrarı askeriyeyi ifşa ve casusluk 
ve hiyaneti harbiye hakkında kanunu muvakkat ve 
1/272 numaralı Askeri Ceza Kanununa zeylen ka
nunu muvakkat ve 1/273 numaralı Askeri Ceza Ka-
nunnamei hümayununun 200 ncü maddei kaimesi 
hakkında kanunu muvakkat ve 1/274 numaralı As
keri Ceza Kanununa zeylen mevaddı muvakkate ve 
1/276 numaralı efradı ihtiyatiye ve müstahfazanın 
celp ve ceminde vazifedar bulunanları menafii hükü
met ve ahaliyi muhil hareketleri vukuunda sureti 
tecziyeleri hakkında kanunu muvakkat ve 1/279 nu
maralı Askeri Ceza Kanunnamesine zeyledilen 
24 Temmuz 1330 tarihli Kanunda muayyen ceraim 
ashabının affına dair kanunu muvakkat ve 1/283 nu
maralı Askeri Ceza Kanununun 114 ve 115 nci mad
delerini muaddil 28 Ağustos 1330 tarihli mevaddı ka-
nuniyenin birinci maddesine zeylen fıkrai muvakka
tei kanuniye ve 1/284 numaralı Askeri Ceza Kanu
nuna müzeyyel 21 Ağustos 1330 tarihli mevaddı ka-
nuniyenin birinci maddesinin tadiline dair kanunu 
muvakkat ve 1/323 numaralı 12 Muharrem 1307 ta
rihli Tedariki Vesaiti Nakliyei Askeriye Kanununa 
müzeyyel kararı muvakkat ve 1/322 numaralı Teda
riki Vesaiti Nakliye Kanununun 33 ncü maddesine 
zeylen kanunu muvakkat Ve 1/361 numaralı Askeri 
Tekaüt ve İstifa Kanununun bazı mevaddını muaddil 
kararname ve 1/262 numaralı silki askeriden badel-
ihraç maluliyeti istidat edenler laakkında Askeri Te
kaüt ve İstifa Kanununa müzeyyel kararı muvakkat 
ve İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut 1/6 nu
maralı Kanunu Cezayı Askeride münderiç düşman 
karşısında tabirinin tespiti hakkındaki kanun lâyiha-

308 — 
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larunn hükümete tevdii hakkında Müdafaai Milliye 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum : 
Riyasete 

Encümeninizde, mülga Meclisi Mebusundan mü-
devver, Askerî Ceza, Tedariki Vesaiti Nakliye, As
kerî Tekaüt ve İstifa Kanunlarına ait kararnameler 
ile, Meclisin birinci ve ikinci intihap devrelerinden 
yine bu kanunlara dair bazı evrak vardır. Bunların 
hulâsaları merbut cetvelde yazılıdır. 

Müdafaai Milliye Vekâleti mezkûr kanunları tet
kik ederek yeniden bu mevzulara dair kanunlar ya
pıyor. Encümendeki evrakın bu esnada nazarı dik
kate alınmasını temin için Hükümete tevdiine karar 
verdik, 

27 Nisan 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Afyonkarahisaı; 
A İ 

Kâtip Aza 
Gaziantep 
Kıllım? Ali 

Aza Aza 
' Ertuğrul İstanbul 

'Rasiirri Ahmet Hamdi 
Aza 

Niğde 
Galip 

REİS — Mütalâa var mı?.. Müdafaayı Milliye 
Encümeni Mazbatasını reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

5. — Muvazzaf tabiplerin mektep doktorluğunun 
ifa edebilmelerine dair 1/1100 numaralı kanun lâyi
hası ile 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 61 nci maddesinin birinci Jıkrası hükmü Hazine 
ile Divanı Muhasebat «arasında ihtilâf hudusuna se
bebiyet verdiğinden, bir kararı tefsiri ittihazı hakkın
da 3/876 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muva
zenei Maliye Encümeni .mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Memurin Kanununun birinci muvakkat 

maddesinin tadili hakkında Muvazenei Maliye Encü
meninin teklif ve mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
7. — Maliye, Hariciye, Sıhhiye Vekaletleriyle, Va

ridatı mahsusa, Rüsumat, İskân Müdiriyeti Umumi-
yeleri, Umum Jandarma Kumandanlığı ve Diyanet 
işleri Riyaseti 1926 senesi bütçelerinde münakale ic

rasına dair Başvekâletten gelen 1/1140, 1/1161, 
1/1151, 1/1156, 1/1144, 1/1158, 1/1145, 1/1143 nu
maralı tkanun lâyihaları ve Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
8. ı— Mukavele ve şartname fiyatları hakkında 

1/932 ınumaralı kanun lâyihası We \Kavanin ve Mu
vazeneyi Maliye Encümenleri Mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

9. ı— Kamplara iştirak edecek talebe ye muallim
lerin iaşesi hakkında 1/1135 numaralı kanun lâyihası 
ve Maarif ve Muvazeneyi Maliye Encümenleri Maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
10. ı— Mektep Pansiyonlarının idaresi ^hakkında 

1/1099 numaralı {kanun lâyihası ve Maarif \ve Muva
zeneyi Maliye Encümenleri mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

/ / . — Muş Mebusu 'İlyas Sami {Bey ye rüfekası-
nın, (Tetkiki [Hesabat Encümeni .Reis \ve [Azalarına 
hakkı {huzur verilmesi Ihakkında 2/610 {numaralı tek
lifi kanunisi ve Muvazenei Maliye (ve Nizamname i 
Dahilî Encümenleri \Mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
iMuş Mebusu İlyas Sami Bey ve rüfekasının Tet

kiki Hesabat Encümeni Reis ve Azalarına hakkı hu
zur verilmesi hakkındaki teklifi kanunisi encümeni
mize havale buyurulmakla müzakere olundu. Yeni 
Dahilî Nizamnamenin esnayı tedvininde bu bapta bir 
faslı mahsus kaıleme alındığından mevaddı mezkûre 
de Heyeti Celilenin kabulüne iktiran ettiğinden bu 
bapta tayini muameleye mahal görülememiştir. Key
fiyet Heyeti Umurniyeye arz olunur. 

Nizamnamei Dahili 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Edirne Gelibolu 
Faik Celâl Nuri 

Kâtip Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Aza 

Istaribul 
Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim, Mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

12. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Nizam
namei Dahilinin tadiline dair 2/223 ve Aksaray Me-

— 309 — 
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busu Besim Atalay Beyin, kanunların açık yazılması 
için Mecliste bir (Dil Encümeni) teşkiline dair 2/324 
ve Nizamnamei Dahilî Encümeninin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Nizamnamei Dahilisi hakkında 2/505 
ve Nizamnamei Dahilî Encümeninin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerine davet edile
cek şahitler hakkında 2/506 numaralı teklifi kanuni-
leriyle Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Nizamna
mei Dahilinin istizahına dair mevaddının tefsiri hak
kında 4/127 ve Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin, 
Nizamnamei Dahilinin 40 ncı maddesinin tefsirine-
dair 4/207 ve Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin 
istihsali ârâda müstenkif rey vermek usulünün ilgası 
hakkında 4/208 ve Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı 
Beyin Nizamnamei Dahilinin bazı mevaddının tadi
line dair 4/209 ve Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Be
yin, Sefaret Erkânı ve Devairi Merkeziye rüesası müs
tesna olmak üzere alelade samiine duhuliye varakası 
itası usulünün re fi hakkında 4/227 ve Canik Mebusu 
Cavit Paşa'nın, kanunların tadil ve tefsiri hakkında 
Başvekâletten gelen azayı kiram tarafından verilen 
tezkere ve takrirlerde yalnız kanunun tarih ve numa
rasının zikriyle iktifa olunmayıp tadil ve tefsiri talep 
olunan mevaddı kanuniyenin aynen derci hakkında 
4/302 ve Ur fa Mebusu Saffet Kemal Beyin, (Kanun 
ve Sade Türkçe) unvanlı ve ihtisas erbabından mün-
tehap bir encümen teşkili hakkında 4/326 numaralı 
takrirleri hakkında tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair Nizamnamei Dahilî Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacak efendim. 

Riyaseti Celileye 
Encümenimde muhavvel ve balâda müfredatı mu

harrer tadil teklifleri ve sair takrirler Dahilî Nizam

namenin hini tanziminde kısmen nazarı dikkate alın
dıklarından ve bunların ayrı ayrı intacına ihtiyaç kal
madığından keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Nizamnamei Dahilî 
Encümeni Reisi 

Edirne 
Faik 

Kâtip 

Aza 
Aydın 

Mazhau 

Mazbata Muharriri 
Gelibolu 

Celâl Nuri 

Aza 
Kasltaimonu 

Hasan Fehmi 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim, Mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kal
dırsın, kabul edilmiştir. 

13. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Bey ve Kü
tahya Mebusu Ragıp Beylerin, Kütahya Mebusu mer
hum Seyfi Bey ailesine Hidematı Vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında 3/43 numaralı teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. 

REİS — Muvazaneyi Maliye Encümenine havale 
ediyoruz, 

IT^krideu 
/. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin, Dahilî En

cümeninde derdesti müzakere olan Belediye Kanunu
na bazı mevad ilâvesine dair takriri. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz. 
1. <— Büyük Millet /Meclisi Dahilî \Nizamnamesi 

hakkında [Nizamnamei Dahilî Encümeni teklif ve 
mazbatası. 

REİS — Dahilî Nizamnamenin mütebaki madde
lerinin müzakeresine başlıyoruz: 

(Bütçe Hakkında Talimatname, Bütçeye Munzam 
Madde 

Madde 129. — Muvazenei Umumiye Kanununa 
taalluk edip masarifin artırılması veya varidatın ek-
siMmesini mucip olacak tadilname veya munzam 
maddeler ancak alâkadar bütçeye ait mazbatanın da
ğıtılmasını takip eden yedi gün zarfında teklif edi
lebilir. Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik ve 

harcırahların artırılmasına, memuriyet ihdasına veya 
bunların mer'i kanunlarla muayyen olan hudutlar 
haricinde tevsiine dair Mebuslar tarafından tadilna
me veya bütçeye munzam madde teklif edilemez. 

Her iki fıkradaki hükümler bilâvasıta vergiler ka
nunlarına, tahsisat itasını tazammun eden kanunla
ra da şamildir. 

Bu maddede münderiç takyidat Hükümet veya 
Bütçe Encümeni tarafından kabul edilen veya elli 
imzayı havi olan tekliflere şâmil değildir. Bu teklif
ler Bütçe Encümenine havale olunur. 

REİS — Efendim, Encümenin tadilen getirmiş 
olduğu madde budur. Mütalâa var mı? (Hayır ses-
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leri). Reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Bütçeye ve Vergi Kanunlarına taalluku Olmayan 
Ahkâm 

Madde 130. — Muvazenei Umumiye Kanunu ile 
bilâvasıta, vergiler kanunlarına ye tahsisat itasını ik
tiza ettiren kanunlara varidat veya masarife taalluk 
etmeyen hükümler dere edilemez, 

Bu kanunların müzakeresi sırasında vükubulacak 
teklifler ancak mevcut maddelere doğrudan doğruya 
taalluk etmek şartiyle reye konabilir. 

REtS — Bu madde de encümenden gelmiştir. Mü
talâa var mı? Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir.; 

Madde 139. — tşarî reye müracaat zarurî olma
yan sair hususlarda açık rey yerilmesi talebe müte-
va)kkıftır4 

Açık rey bir meselenin ilik reye konmasında 15 
mebus tarafından tahriren talep olunabilir. 

Mesele reye konurken Reis ve Kâtipleree şüphe 
hasıl olursa, yalnız beş mebus şifahen açık rey talep 
edebilirler. 

Açık rey isteyenlerin isimleri Resmî Gazete ile 
ilân olunur. 

REÎS — Bu madde de encümenden tadilen gel
miştir. Mütalâa var mı? Reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde : 147 
Antalya Mebusu Rasih Bey bu madde hakkın

daki takririni geri aldığından maddenin aynen reye 
konmasını teklif ederiz. 

Reis 
Edirne 
Faik 

Tokat 
Emin 

Siverek 

Mazbata Muharriri 
Gelibolu 

Celâl Nuri 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Mersin 
Niyazi 

REtS — Efendim, Rasih Bey takririni geri almış
tır. Binaenaleyh madde hakkında mütalaa var mı? 
Reye arz ediyorum. Maddeyi aynen kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, 182 nci maddeden itibaren müzakereye 
başlıyoruz. 

Onyedinci Bab 
Teşrii Masuniyetin Kaldırılması Şekli 

Madde 182. — Bir mebusun teşrii masuniyetinin 
kaldırılması için vukübulacak talepler mahkemeler
den Adliye Vekâletine tebliğ olunur. 

Adliye Vekâleti esbabı mucibeyi muhtevi bir tez
kere ile mezkûr talebi Başvekâlet vasıtasıyla Meclis 
Riyasetine gönderir. 

Reis bu talebi Teşkilatı Esasiye ve Adliye Encü
menlerinden mürekkep muhtelif bir encümene hava
le eder. 

Encümen Reisi, kur'a ile beş azadan mürekkep 
bir ihzari encümen tefrik eder. 

Bu ihzari encümen gizli reyle kendine bir Reis 
ve bir de Mazbata Muharrirliğini ifa edecek kâtip 
intihap eder. 

Encümen bütün evrakı tetkik edip o mebusu din
ler. Encümen şahit dinleyemez. 

REtS — Mütalaa var mı? Maddeyi aynen reye 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümenin Ne Müddette işi İntaç Edeceği 
Madde : 183. — ihzari ve hususi encümenler bir 

masuniyetin kaldırılması hakkında kendilerine mu-
havvel evrakı en çok bir ayda intaç ederler. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, (Hu
susi) kelimesi yanlıştır. (Muhtelit) kelimesi konacak
tır. 

REtS — Efendim, Encümeni hususi kelimesi yan
lıştır. Muhtelit Encümen olacaktır diyor. Başka mü
talaa var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi tashih veçhile 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

CELÂL NURt BEY (Gelibolu) — Efendim, tek
lif olunan 184 ncü madde biraz muğlaktır. Onun için 
bilahara düşündük. Mebusların işleyecekleri iki türlü 
cürüm vardır. Birincisi Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun 12 nci ve 27 nci maddeleri mucibince mebuslu
ğa mani cürümlerdir, ikincisi de bunlardan maada 
olan cürümlerdir ki. biz bunların her ikinsini de na
zarı dikkate alarak 184 ncü maddenin birinci ve 
ikinci fıkrası olmak üzere şu fıkraları teklif ediyo
ruz. Diğerleri aynıdır. 

Masuniyetin Kaldırılmasının Sebepleri 
Madde 184. — Bir mebusa Teşkilatı Esasiye Ka

nununun 13 ncü ve 27 nci maddelerinde mevzuuba-
his olan memnu fiillerden biri isnat olunur ve ihzari 
Encümen, tetkikat neticesinde buna kanaat hâsıl 
ederse teşrii masuniyetin ref'i lüzumuna dair mu-
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dellel bir mazbata tanzim ve Muhtelit Encümene 
takdim eder. 

Eğer isnat olunan memnu fiil yukarıda zikredi
len maddelerde sayılan nevilerden değilse ihzari en
cümen muhakemenin devre sonuna taliki hakkında 
bir mazbata tanzim ve kezalik »Muhtelit Encümene 
takdim eder. 

Muhtelit Encümen bu bapta ikinci bir karar it
tihaz eder. 

O mebus isterse ihzari Encümende, Muhtelit En
cümende ve Heyeti Umumiyede kendini müdafaa 
eder veyahut bir arkadaşına ettirir. 

Heyeti Umumiye bu hususta kararını verir. 
REİS — Mütalaa var mı? 
RASÎH BEY (Antalya) — (Takibat ve muhake

menin) denilse daha iyi olmaz mı? 
RElS — Yani (muhakeme) kelimesinden evvel 

(takibat) kelimesi konacak öyle mi efendim? 
RASÎH BEY — Evet efendim. 
REİS — ihzari Encümen kelimesinden sonra (ta

kibat) kelimesinin ilavesi teklif olunuyor. Encümen 
kabul ediyor mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu 184 ncü maddenin birinci fıkrasında bir mebusa 
memnu fiil isnat olunursa... 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — O değişti. 
REÎS — Encümenden daha vazıh bir madde gel

di. Onu müzakere ediyoruz. 
Mütalaa yoktur, maddeyi reyinize arz ediyorum, 

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

Bu Bapta Bizzat Mebusun Talebi 
Madde 185. — Masuniyetinin kaldırılması için 

bir mebusun kendi talebi kâfi gelmez. 
REÎS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kaibul edenler 

el kaldırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Açık Müzakere 
Madde 186. — Hilafına karar olmadıkça masuni

yetin kaldırılması hakkındaki müzakere açık cereyan 
eder. 

REÎS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

lOnsekizii'nlöj IBab 
inzibati Cezalar Nevileri 

Madde 187. — Bu nizamnamenin muhafazası 
noktasından mebusların uğrayacakları cezalar üç 
türlüdür. 

1. îhtar; 
2. Takbih; 
3. Muvakkaten Meclisten çıkarılmak. 
REÎS — Efendim, mütalaa yoktur. Maddeyi re

ye arz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

îhtar 
Madde 188. — Ilhtar cezasını müstelzim hareketler 

şunlardır .* 
1, Söz kesmek; 
2. Sükûneti bozmak; 
3J Şahsiyatla uğraşmak. 
RElS — 'Mütalaa yoktur. Ka'bul edenler lütfen 

ellerini kaldırsın... Kabul ettmeyenler ellerini kaldır
sın... Kaibul edilmiştir. 

Takdir Hakkı 
Madde 189. — İhtar cezasını takdir ve infaz etmek 

hakkı Riyasetindir. 
Bir mebus i'htara uğradıktan sonra mutavaat gös

terip kendini tebriye etmek isterse ona ruhsat verilir. 
Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı ihtar 

cezasına uğrayan mebus inikadın veyahut celsenin so
nunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatın inikadın veyahut cel
senin sonundan eVvel verilmesi Reisin elindedir'. 

Reis, mebusun izahatını kâfi görmezse itıtarı ip
ka eder. Kâtipler bunu kaydederler. 

Bir mebus aynı inikatta iki defa ihtar cezasına uğ
rarsa keyfiyet zabıt hulâsasına dercolunur. 

REÎS — Efendim, mütalaa yoktur. Maddeyi reye 
koyuyorum. Ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

İki Defa İhtarın Akibeti 
Madde 190. — Bir inikatta iki defa ihtar cezasına 

uğrayan bir mebusun o inikadın sonuna kadar söz 
«Söylemekten memnuiyetine, Reisin teklifi üzerine Mec
lis müzakeresiz işarı reyle karar verebilir. 

AHMET RBMZÎ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
serlevhada (akibeti) tabiri vardır. Onun yerine (neti
cesi) denilse daha iyi olur. 

ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL 
NURİ BEY (Gelibolu) — Pekâlâ efendim. 

'ENCÜMEN REM FAİK BEY ((Edirne) — Ser
levha zaten kanun değildir ki... 

REİS — 'Başka mütalaa yoktur. Serlevhayı tashih 
ettikten sonra maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kaibul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kaibul edilmiştir, 
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Takbih 
Madde 191. — Takbih cezasını müstelzim olan 

hareketler şunlardır : 
il. Aynı inikatta iki kere ihtar cezasını gördüğü 

halde 'bunu müstelzim "hareketlerden vazgeçmemek; 
2. Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğramak; 

3. Mecliste 'bir ıgürültüye sebep olmak veyahut 
Meclîsin işlerine iştirakten imtina için 'bir ittifak ak
detmeye 'Heyeti Umumiyede alenen ve gürültülü bir 
surette ön ayak olmak; 

4. Arkadaşlarından bir veya birkaçını tahkir 
ve kavlen tehdit etmek. 

'RFjlS —_ Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
•lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Meclisten Muvakkaten Çıkarılmak 
Madde 192. — Meclisten muvakkaten çıkarılmak 

cezasını müstelzim hareketler şunlardır : 
1.Takbih cezasına uğradığı halde bunu müstelzim 

hareketlerden vazgeçmemek; 
2, Aynı inikatta üç kere takbih cezasına uğra

mak; 
3, Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı cebrî 

muamlara, dahilî kıyam ve isyanlara veyahut Teşki
lâtı Esasiye Kanunu ahkâmına tecavüze teşvik etmek; 

4, Reisi Cumhuru, Hükümeti, Vekilleri, Meclisin 
Heyeti Umumiyesini, Reisini veya 'bir kısmını tahkir 
veya kavlen tehdit etmek. 

CELÂL NURİ BEY {Gelibolu) — Efendim, Ni
zamnamedeki mevad meyanında Mecliste cürüm teş
kil eden bir mesele madde şeklinde tedvin edilmemiş
tir. Bütün nizamnamelerde vardır. Meclis binaları ve 
müştemilâtı dahilinde hıir fiili memnu ika edilir ve 
bunun da takibatı adliyeye mecali olmazsa onun için 
beşinci fıkra olarak, Meclis binaları ve müştemilâtı 
dahilinde memnu bir fiil irtikâp etmek suretiyle bir 
beşinci fıkra ilâvesini teklif ediyoruz. (İşitemiyoruz 
sesleri) Meclis 'binaları dahilinde bir cürüm çıkarsa 
buna dair her devlet nizamnamesinde madde var
dır. Bu madde bizim müsveddemizde eksikti. Buna da
ir Adliye Encümeni Reisi Mustafa Fevzi Beyefendi 
hazretleriyle bilmüzakere 'bir madde tedvin ettik. O 
madde inzibat faslına ilâve edilecektir. Yalmz bu in-
tilbatî cezadır. Bu inzibatî cezalar içersinde Meclis 
binaları ve müştemilâtı dahilinde bir fiili memnu ika 
edene de Meclisten muvakkaten dışarı çıkarılmak ce
zası verilmek lâzımgelir. Eğer ilâve edilmezse cezasız 
kalır. Bunun için bir beşinci fıkra teklif ediyoruz. 

— 3 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
geçen takbih maddesinde tahkirden bahsedilmişti. Ar
kadaşlardan bir veya birkaçını tahkir edenler denmiş
ti. Şimdi bu maddede «Meclislin Heyeti Umumiyesini, 
Reisini veya bir kısmını tahkir edenler» deniyor. Bu 
tefrikten maksat nedir? Ve tahkir nasıl otursa tahkir 
olurl 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Şu 19H nci 
maddenin dördüncü fıkrasında «arkadaşlardan birini 
veya birkaçını tahkir» deniliyor, fakat bu maddenin 
dördüncü fıkrasında ise : «Reisicumhuru, Hükümeti, 
Vekilleri, Meclisin Heyeti Umumiyesini, Reisini veya 
bir kısmını tahkir veya kavlen tehdit etmek» ki daha 
ağır bir cezayı istilzam ediyor. Arasındaki fark budur. 

Nasıl olursa tahkir olacağına gelince; bunu Maka
mı Riyaset takdir eder. (Bu fıkra çıksın sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey, 
reye! koyunuz. 

REİS — Efendim, encümenin teklif ettiği beşinci 
fıkrayı okuyoruz. 

Fıkra 5. Meclis binaları ve müştemilâtı dahilin
de memnu bir fiil irtikâp etmek. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Reis Bey; 
müsaade buyurunuz, bendeniz izahattan sonra dahi 
iki ıfırka arasındaki farkı anlayamadım. Kaibul edilen 
19(1 noi maddedeki fırka arkadaşlardan biri veya bir
kaçını tahkir eden, diyor. Yani mebusları demektir. 
Birkaç mebusu demektir. Vekil de mebustur. Bina
enaleyh orada hüküm varken burada Reis veya Ve
killeri için ayrı bir hüküm koymak muvafık olmaz. 
Şu halde bir yerde bir fıkrada bir hareket takbih ce
zasını müstelzimdir, diğerinde ihraç cezasını müstel-
zimdir. Arasında münâfât vardır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Münâfât yok
tur, arkadaşlarından birkaçını yani üçünü, dördünü 
tahkir ederse o ceza verilir, ötekinde Reisini veya bir 
kısmını bir fıkrayı ve bir Heyeti Umumîyeyi kastedi
yor. Kısım ile mecmuu arasında bir fark olması lâ
zımgelir (Tay sesleri) eğer bunu sarih 'bulmuyorsanız 
b::şka bir kelime bulunuz, tay olmaz çünkü böyle bir 
fiil olursa bunun cezası olmak lâzımdır. Eğer tayye
dilecek olursa bunun yerine bir şey ilâvesini teklif 
ediyorum. (Olmaz sesleri). 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? 
Riyaseti Oelileye 

192 nci maddenin dördüncü fıkrasının tayyını tek
lif ederim. 

Denizli Mebusu 
Haydar Rüştü 
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CELÂL NURİ iHBY (Gelibolu) — Efendim, En
cümen bu tayya taraftar değildir. (Meclis taraftardır 
sesleri), 

REİS — Efendim, 191 nci maddenin dördüncü fık
rasında («arkadaşlarından bir veya birkaçım» diyor
du. Buradaki fıkrada ise Reisicumhuru, Hükümeti, 
'Vekilleri, Meclisin Heyeti Umumiyesini, Reis veya 
bir kısmını tahkir veya kavlen tehdit etmek diyorki; 
bu son kısımdaki kelimelerin mefhumları öbür mad
dede dahil değildir. Tensip buyurursanız bu maddeyi 
encümene verelim. (Hayır sesleri). 

REİS — Tay teklifini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Şu halde dördüncü fıkra tayyedilince beşinci fık
ra olarak teklif edilen fıkra, dördüncü fıkra olacak
tır. (Öyle sesleri). 

'Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Dördüncü fıkranın yerine encümenin teklif ettiği fık
rayı ilave ediyoruz, öylece bunu reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Meclisten Çıkarılma Cezası Nasıl İcra Olunur 
Madde 193. — Takbih ve muvakkaten Meclisten 

çıkarılmak cezaları Reisin teklifi üzerine Heyetçe mü' 
zakeresiz ve işarî reyle kararlaştırılır.: 

Aleyhinde 'böyle bir ceza teklif edilen mebusun biz
zat veyahut 'arkadaşlarından ıbiri vasıtasiyle izahat 
vermeye hakkı vardır. 

Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak ceza
ları zahit hulâsasına dercedilir. 

REİS — Müsalaa yoktur. Maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir .. 

Onbeş Günlük Tahsisatın Kesilmesi 
Madde 194. — Takbih cezası yedi ve muvakkaten 

Meclîsten çıkarılmak cezası onbeş günlük tahsisatın 
kesilmesini müstelzimdir. 

MUSTAFA FEVZİ BEY (Konya) — Hiç akıl ka
bul etmez. (Tay tay sesleri.) 

REİS — Bir takrir vardır efendim. 
Riyaseti Celileye 

194 ncü maddenin tayyını teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Fevzi 
REİS — Maddenin tayyı teklif ediliyor efendim. 

Teklifi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde tayyedil-
miştif, 

Af Dilemek 
Madde 195. — Muvakkaten Meclisten çıkarılmak 

cezasına uğrayan bir mebus ruhsat alıp kürsüye çıka
rak alenen af dilerse tekrar Meclise girmek hakkım 
haiü olur. 

Şu kadar ki kesilen tahsisatı kendisine iade edil
mez. Mükerrerler bu haktan mahrumdurlar. 

REİS — Efendim, tayyedilen 194 ncü madde mu
cibince bu maddedeki ı«şu kadarki kesilen tahsisatı 
kendisine iade edilmez» fırkasını kaldırmak icabedi-
yor. '(Doğru .sesleri) 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Bir sual 
soracağım. Muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezası 
bir celseye mi? Bir inikada mı aittir? 

CELÂL NURİ BEY ^Gelibolu) — Yedi gün diye 
196 ncı maddede vardır. 

REİS — Efendim, demin söylediğim fıkrayı tay su
retiyle maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... -Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yedi Gün Salona Girmekten Memnuiyet 
Madde 196. •— Meclîsten muvakkaten çıkarılmak 

cezasına uğrayan mebus hemen içtima salonundan dı
şarıya çıkmaya mecbur ve ondan sonra yedi gün iç
tima salonuna girmekten memnudur, 

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu terk 
etmekten imtina ederse celse muvakkaten kaldırılır ve 
Reis o mebusu salondan çıkartır. (Tay sesleri.) 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
MUSA KÂZIM ©EY (Konya) — «Celse muvak

katen kaldırılır diyor, Bundan maksat nedir? Celse 
kapatılır demek lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — («kaldırılır» ka
patılır) demektir, (kapatılır sesleri.) 

REİS — (Başka mütalaa var mı efendim? 
ŞÜKRÜ KAYA ©EY (Menteşe) — Yedi gün sa

londan dışarı çıkarılmak cezası Çoktur. Üç günden ye
di güne kadar dersek Makamı Riyaset bunu takdir 
eder, çok iyi olur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Yedi gün iyi
dir. istanbul'a gider * 

REİS — Efendim bir takrir vardır. 
Riyaseti Celileye 

Maddenin yedi gün yerine bir celseden üç celseye 
kadar suretiyle tadilini teklif ve rica ederim. 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu maddenin 
tayyı katiyyen olamaz, (Gürültüler) Çünkü esasen böy-
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Mecliste Karar 
Madde 199. — Mezuniyet taleplerini Meclise arz 

ederken Reis, bunların herbiri hakkında Divanın mü
talâasını da bildirir. 

Meclis, müzakeresiz işarî reyle karar verir. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bözok) — Reis keli

mesi daha evvel olsa iyi olmaz mı? Maddede ortaya 
yazılmış. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Pekâlâ efen
dim, 

REİS — Efendim, 'başka mütalaa yoktur, musah-
hah şekil okunacaktır. 

Mecliste Karar 
Madde 199. — Reis, mezuniyet taleplerini Mecli

se arz ederken, bunların herbiri hakkında Divanın 
mütalaasını da bildirir. 

Meclis, müzakeresiz işarî reyle karar verir. 
REİS — Maddeyi bu suretle kalbul edenler lütfen 

el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın,.. Kabul 
edilmiştir. 

İzinsiz Kayıp 
'Madde 2C0. — Birbiri ardına üç inikatta yapılan 

yoklamalarda veyahut açık rey istihsalinde bir me
busun Meclise devam etmediği tebeyyün ederse o me
bus izinsiz kayıp addedilir. 

Mebusun gaybubetini tezkiye eden hususların tet
kik ve takdiri İdare Amirlerine aittir. 

Gaybubeti meşru bir mazerete müstenit olmadığı 
anlaşılan bir mebusun ismi Resmî Gazeteye derç ile 
ilân olunur. Bu husustaki şikâyetler Riyaset Divanı
na arz edilir. 

REÎS — Mütalaa var mı efendim? 
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le bir ceza konulmuştur. Bu cezanın hükmü nedir 
diye bir sual sorulur. 'Binaenaleyh Riyaset Makamı 
da vazif ei inzibatiyeyi ifa edemez. 

Şükrü Kaya Beyin teklifine gelince; diğer gördü
ğümüz nizamnamelerin ekserisinde bu müddet onbeş 
gündür. Biz bunu yedi güne indirdik. Eğer bunu üç 
günden yedi güne kadar diye Reisi muhtar bırakacak 
olursak Reis olan zat müşkülât çeker. Maddenin ay
nen ipkasını teklif ederim. 

(Şükrü Kaya Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu teklifi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırışın... Kalbul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI 'BEY (ıBozok) — Reis Beye
fendi; Şükrü Kaya Bey üç celse diye yazmışlardır. 
Olabilir ki bir günde dört celse olur, binaenaleyh ini
kat demeliyiz. 

REÎS — Efendim, Süleyman Sırrı Bey celse ye
rine inikat teklif ediyorlar. (Celse, celse sesleri.) Bir 
celseden üç celseye kadar şekli kabul edilmiştir. Mad
deyi ona göre tashih ettik. Bu tashihe göre maddeyi 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir, 

Ondokuzuncu Bab 
Mezuniyet 

Sekiz Günlük İzin 
Madde 197. — Tahrirî müracaatı üzerine Reis bir 

mebusa sekiz günlük mezuniyet verebilir, daha fazla 
mezuniyetler için Meclisin müsaadesi alınmak şarttır. 

RBfS — Mütalaa var mı efendim? 
ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim, tahrirî 

kelimesi kalmalıdır. Reis, şifahî bir hafta mezuniyet 
verebilir. (Tahririye hacet yok sesleri.) 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Tahrirî, inzi
batı mucip olduğundan lâzımdır. 

REİS — Efendim, (tahrirî) kelimesinin tayyını 
teklif ediyorlar. Encümen muvafakat ediyor mu? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Pekâlâ efen
dim < 

REİS — O halde maddeyi tashih veçhile reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

Daha Fazla Mezuniyet 
Madde 198. — Sekiz günden fazla mezuniyet ta

lepleri iptida Riyaset Divanınca tetkik olunur. 

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

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Serlevhada 
(İzinsiz kayıp) var. Kayıp tabiri ıstılahen başka mak
sat ifade eder. Binaenaleyh encümen kabul ederse 
(İzinsiz gitme) desek hem Türkçe olur, hem daha iyi 
olur< 

Saniyen; metinde (o mebus izinsiz kayıp addedilir) 
diye yazılıdır. Bunun yerine (o mebus izinsiz addedi
lir) desek daha muVafık olur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — İkinci fıkrada 
(Mebusun gaybubetini tezkiye eden hususların tetkik 
ve takdiri İdare Amirlerine aittir.) deniyor. Burada 
(tezkiye) tabirinden maksat nedir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bunu jüstifiye 
mukabili koyduk. Haklı gösteren demektir. Tamamen 
mukabilidir, Kamusu açarsanız orada görürsünüz^ 
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REİS — Efendinm, Cavit Beyin bir takriri var, j 
serlevhade (kayıp) yerine (izinsizlik) teklif ediyor
lar. Encümen kabul ediyor mu? 

ENCÜMEN NAMINA CELAL NURİ BEY (Ge
libolu) — Kabul ediyoruz efendim. 

REtS — Kayıp kelimeleri Ahmet Remzi Beyin tek
lifi üzerine kaldırılıyor. Encümen de buna muvafa
kat etti. 

RASİH BEY (Antalya) — Fıkrada tezkiye eden 
'hususların tetkik ve takdiri İdare Amirlerine aittir, de
niyor. Yukarıda İdare Amirlerine ait vazaifi kabul 
etmiştik. Orada buna dair birşey yoktu. Mebusların 
mezuniyetlerine ait hususat tamamen Divanı Riyasete 
aittir. İdare işleri meyanında değildir. Onun için bu- I 
rada (İdare Amirlerine) tabirine lüzum yoktur. I 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — 20 nci bapta 
İdare Amirlerinin tayin edilen vazaifi meyanında me
zuniyet meselesi de vardır. I 

REİS — Hangi maddede? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Gelecek mad

delerde vardır efendim. I 
RASİH BEY (Antalya) — Hayır, idare memurları

nın vazifelerine ait olan madde kabul edilmiştir. I 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — 212 nci madde
nin 6 nci fırkasında (Mezun mebusların defterini tut- I 
mak) kaydı vardır. I 

RE'SİT BEY (Malatya) — Bendenize kalırsa mad
dedeki bu tezkiye lâfzı fazladır, zaittir. Burada bir I 
mebusun mazeretini tetkik idare memurlarına aittir I 
desek kâfidir zannederim. 

REİS — Bir takrir veriniz. 
Riyasete I 

Tezkiye eden yerine (muhik gösteren) tabirinin I 
konulmasını teklif ederim. 

Gaziantep I 
Ahmet Remzi 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
fıkrayı (Muhik gösteren) tabiriyle okursak daha iyi- I 
dir, (Mebusun gaybubetini muhik gösteren hususla- I 
rın tetkik ve takdiri İdare Amirlerine aittir.) diyelim. I 

REİS — Bir takrir da'ha vardır. 
Riyasete I 

200 ncü maddenin ikinci fırkasındaki (İdare Amir- I 
leri) yerine (Divan Riyaseti) kaydının ikamesini tek- I 
Yâ ederim1 I 

Denizli I 
Haydar Rüştü I 

REİS — Efendim; takrirlerden birisi (tezkiye eden) I 
kelimesinin yerine (muhik gösteren) kelimesinin kon- j 
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masını teklif ediyor. Diğeri de (İdare Amirleri) yeri
ne (Divanı Riyassete aittir) diyor. Şimdi bir takrir da
ha vardır onu da okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
200 ncü maddenin ikinci fıkrasının tayyını teklif 

©derîni. 
Çorum 

İsmail Kemâl 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Tay olamaz. 

Böyle bir mesele zuhur eder, tetkik etmek lâzımdır. 
Tay etmek hiç doğru değildir. 

REİS — Efendim, evvelâ tay teklifini reyinize 
arz ediyorum. Tay teklifini nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanler el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Haydar Rüştü Beyin teklifleri veçhile Divanı Ri
yasete aidiyetini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(Tezkiye eden) yerine (muhik gösteren) kelimesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası : (Mebusun gaybubetini 
muhik gösteren hususların tetkik ve takdiri Divanı Ri
yasete aittir.) şeklinde tashih olunmuştur. Maddeyi bu 
şekilde kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tahsisatın Kesilmesi 
Madde 201. — İzinsiz veya mezuniyetini geçiren 

mebusların geçirmiş oldukları günler tahsisatlarından 
kesilir. (Doğru sesleri.) 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, 

Avdel 
Madde 202. — Mezuniyet alan mebus, müddetinin 

inkizasında Reis veya İdare Amirleri nezdinde ispatı 
vücut eder. (Olmaz sesleri) 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Fazla bir şeydir. 
REİS — Efendim, takrirler vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
202 nci maddedeki (veya İdare Amirleri) kaydı

nın tayyını iteklif ederini. 
Denizli 

Haydar Rüştü 
Riyaseti Celileye 

Pek lüzumsuz olan 202 nci maddenin tayyını 
teklif ederim. 

Diyarbekir 
Zülfü 
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Riyasöti Oelileye 
202 nci maddenin tayyıyı '.töklif ederim. 

Diyarbekir 
Cavit 

Riyaseti Celileye 
2Q2 nci maddenin inkızasıından sonra ibaresinlin 

tay yi ile yerine (Mecliste ispatı vücut eder) ibaresinin 
yazılmasını teklif ederim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Efendim, Bu 
eski 170 noi maddedir, tpkası lâzımdır. 

REİS — Efendim, tay teklifini reye arzedeceğim. 
Encümen, bu eski 170 ;nci maddedir, ipkasını teklif 
ederiz düyor. Tay ıteklMinti reyinize araediyorurn. Tay-
yı kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Diğer takrirlerin rey'e vazına hacet kalmamıştır. 

İki Aydan fazla Mezuniyet takdirinde tahsisat 
MADDE: 203 — Bir içtima senesinden sekiz: 

günlük ve Heyeti Umumiye karariyle istimal edilen 
mezuniyetlerden iki aydan fazlası için tahsisat veril
mesi Heyeti Umumiyeriih ayrıca bir karar üttihaz 
etmesine va'besltedir. (Anlaşılmıyor, İzahat versinler 
sesleri) 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Efendim, Ha
zinenin menfaatini siyaneten böyle bir maddenin 
tedvirime lüzum gördük. Maksat doğrudan doğruya 
Hazinenin menafii ve Meclise devam meselesidir. 
Arzu buyurursanız tayyedersiniz, arzu ederseniz ka
bul edersiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — «Sekiz gün
lükten» dense daha güzel ölür. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — O iba
re meselesi, şimdi aslına bakalım., 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bu madde 
en ziyade Meclise devamı temin içlin vazedilmiş bir 
maddedir. Encümen kısmen 'haklıdır. Mazeretli meş-
rualar veyahut hastalığı olanlar yani son fıkra için 
Meclisi Alînin hususî bir karar vermesiyle o kı
sım temin edilmiş olur, kendimiz hakkında karar ve
rirken üzerimizde bulunan milletin 'bir vekâleti umu-
miyesi vardır. Bu vekâleti umümiyeyi alırken şunu 
bilerek almışız ki, bize bir vazife tevdi edilmiştir. 
Biz, o vazifeyi bilerek Milletle akdi mukavele etmi
şizdir. O mukavele mucibince burada çalışmak şart
tır, farzdır, bir borçtur. Bu gerek kanunî, 'gerekse 
vicdanî bir borçtur. Ne telakki edersek edelim. Bir 
çok arkadaşlarımızı biliyoruz, isimlerini burada 

Meclis kürsüsünde teeddüben zikretmiyeceğim. Sene 
geçiyor, Meclisi Ali'ye gelmiyorlar. Bu, milletten al
dığımız vazifei vekâleti suıiisitimaldür. Onun için arka
daşlarım höyle mazeretsiz, hastalıksız Meclisi Aliye 
gelmemesi milletden aldığı vekâleti suiistimal etmesi 
demektir. Bu ihmaller Meclisin temsil ettiği hâki
miyeti milliye esasına karşı biraz kayıtsızlıktır (Al
kışlar). 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, Mebusların 
vazifelerini hüsnü ifa etmesi için bir zıman ara
mak ve buınu da üçbuçuk kuruşluk bir yevmiyede 
bulmak, bence Mebusluğun ne demek olduğumu an
lamamak demektir. (Bravo sesleri) Mebusları vazife
sine sevk eden, vazife hissi ve müekkillerinin ken
dilerine itimadıdır. Bundan başka bir saik ile Me
busları çalıştırmak isterseniz doğru bir yola gitme
miş olursunuz. Binanaleyh maddenin tayyı lâzımıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Çok gü
zel, çok iyi bir maddedir. Onu düşünen hiç yoktur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim 
madde zait değildir. Madde, Meclis azasının takyidi 
mahiyetinde bir maddedir. Rasih Bey çok güzel izah 
ettiler. Bu noktai nazardan Meclisi Alinin maddeyi 
kabul edeceğini bildiğim için yalnız şeklen ve kıs
men tadilini teklif edeceğim. O da, (Bir içtima sene
sinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat verile
bilmesi Heyeti Umumiyenin kararına vabestedir.) 
İbare birbirini tutmuyor, değiştirilmesi lâzımdır. 

Saniyen sekiz günlük içtimadan fazlası için tefrik 
güçtür. Binanaleyh hu (sekiz günden fazlası için) kıs
mı çıkaralım, iki aydan fazlası için tahsisat verilme
mesi asıldır. Belki bir mazereti varsa ve tahsisat ve
rilmesi lazımsa Meclisin karariina iktiran etsin, ben
deniz bu şekli teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
zannederim Encümenin maksadı şudur: Reis sekiz 
gün 'izin verebiliyor. Sekiz gün mezuniyet alan bir 
MdbUs talbiî tahsisatını alacaktır. Bazan bu sekiz gün 
müddeti tecavüz ettiriyorlar. Binanıaleyh o tecavüz 
müddete ait tahsisatı almasınlar diyor. Madde çok 
doğrudur, tadile lüzum yoktur. Maddenin aynen ka
bul edilmesi lâzımdır. _ 

REİS — Takrirler okunacak : 

Riyasete 
Bir içtima senesinde iki aydan fazla mezuniyet 

alana tahsisat verilebilmesi Heyeti Umumiyenin ka
rarına vabestedir. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 
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Riyaseti Celileiye 
203 ncü maddemin tayyını teklif ederim. 

Denizli 
Haydar Rüştü 

CELÂL NURİ 'DEY (Gelibolu) — Encümen tay-
yı kabul elemiyor.' 

REİS — Tay teklifini reye arz ediyorum. Tayyı 
kalbul edenler lültfen el kaldırsın, kabul etmeyenler 
lütfen el Zaidinsin, Kabul editaıemıiştiiır. 

REİS — Efendim, encümen nazarı mütalaaya alı
nan takriri madde olarak kabul ediyor. Mütalaa var 
mı efendim, mütalaa yoktur. Maddeyi reye vazediyo
rum, kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etme
yenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Yirminci Bab 
Riyaset Divanının Vazifeleri 

Muhtelif Vazifeler 
Madde 204. — Riyaset Divanının vazifeleri şun

lardır: 
1. Dahilî hizmetler teşkilâtı ve Meclis Memur 

ve Müstahdemleri hakkında Memurin Kanununun na
sıl taltbik edileceği ve o kanuna göre inzibat komis
yonu teşkili hakkında istişaırî olarak rey beyanı; 

2. Mezuniyet işleri; 

3. Mebuslardan isimleri Resmî ceride ile izinsiz 
veya namevcut kaydolunanların şikâyetlerini dinlemek 
ve fasletmek; 

4. Meclis bütçesinin tanzimi; 
5. Dairenin tebdilât, tamirat ve inşaatına dair ka

rarlar ittihaz etmek. 
REİS — Mütalaa var mı? Maddeyi kabul edenler 

lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Divan Azası Hakkında Şikâyet 
Madde 205. — Riyaset Divanının bir veyahut da

ha ziyade azası hakkında münferiden deruhte ettikleri 
işlerden dolayı vaki olacak itirazlar ve şikâyetler, aza
sı kamilen hazır bulunduğu halde Divainca müzakere 
olunarak müktazi tedbirler kararlaştırılır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi reye 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el (kaldırsın, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmişidir. 

Divanda Tesavi 
Madde 206. — Riyaset Divanında reylerde tesavi 

olursa reisinki iki addedilir. 
MEHMET BEY (Biga) — İki sayılır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Pekiyi efen
dim. 

REİS — Tashih ediyoruz. Maddeyi tashih veçhile 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Rey Tasnifinde Yanhşlık 
Maldde 207. — Heyeti Urnumi'yede vaiki olacak 

rey istihsalinde tasnif vazifesi kâtiplere ait olmakla 
beraber mühim bir yanlışlık olduğu inikat veya cel
senin bitmesinden sonra anlaşılırsa Reis, Riyalset Di
vanını toplanmaya davetle takip edilecek yolu karar
laştırır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Mütalaa yok
tur. Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

İntihaplardan Çıkan Meseleler 
Madde 208. — Heyeti Umumiyede yapılan inti

haplardan çıkan Dahilî Nizamname meseleleri Riya
set Divanınca müzakere olunur. 

REİS — Mütalaa var mı? Mütalaa yoktur. Reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Riyasetin Vazifeleri 
Madde 209. — Riyasetin vazifeleri şunlardır; 
1. Dışarıda Meclisin temsili; 

Remzi Beyin tadılnamesi vardır. 
Remzi Beyin tadilnamesi vardır. Remzi Beyin 

tadilnamesini nazarı mütalaaya alanlar (Bir daha 
okunsun sesleri) (Remzi Beyin takriri tekrar okundu.) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Reis Be
yefendi, sekiz gün mezuniyet almış, yirmibeşgün 
gelmemiş, aradaki fasıla ne oluyor? 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Encü
menin teklifinin hulâsası Heyeti Umumiye kararıyla 
alınan mezuniyetlerden! iki ayı geçirenler hakkında
dır. ©inanaleyh iki ay hakkında değildir. Nazarı mü
talaaya alırsanız bunu encümene Veriyoruz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, en
cümen bu şekli kabul ediyor. 

REİS — Encümenin bu şekli kalbul ettiğini söy
lüyorlar. Binaenaleyh nazarı mütalaaya alanlar lütfen 
elkaıldırsın, nazarı mütalaaya almayanlar el kaldırsın. 
Nazarı mütalaaya alınmıştır. Maddeyi encümene ve
riyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bir kanun vardırki üç ay mezuniyet için tahsisat veri
yor. Biz burada nizamname ile iki ay kabul ediyoruz. 
Nizamname ile kanun tadil edilir mi? 
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2 Bu >ı lamname ahkâmının tatbiki; 
3. Müzakerelerin idaresi; 
4. Zalbıt ceridesinin ve Zabıt hülâsasının tanzi

mine nezaret; 
5. Bütün Meclis memurlarının Riyaset Divani 

ile istişareden sonrsı tayinleri veya Memurin Kanu
nuna göre haklarında muamele ifası ve müstahdem
lerinin idare amirlerinin teklifi üzerine nasıp ve azil
leri; 

6. Riyaset Divanına Riyaset; 
7i Riyaset Divanı kjaraaüarMun tamamiyle fora ve 

tatbikatını murakabe ve temin; 
8. Encümen ve kalemleri murakabe; 
9. Rey vermemek üz«re istediği encümenlere Ri

yaset etmek. 
REİS — Mütalaa var mı? 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, do
kuzuncu fıkrada Riyasete vazife veriyor, o da rey 
vermemek üzere istediği encümene Riyaset etmekte
dir. Yani encümenlerin reisi tabiisi mi oluyor? Encü
menlerin reisi var. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, eski 
nizamnamede Meclis Reisi arzu etötüği encümenlere 
riyaset eder şekli vardır. 

'İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Buna hacet 
var mı? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Her Meclisin 
Reisi encümenlere fahrî riyaset eder. İpkasını rica 
ederim. Çünkü esasen böyle bir madde mevcu'tltur. Biz 
icat etmedik. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Hiçbir zaman 
tatbik edilmiş bir makide değildir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Eski nizamna
mede mevcuttur. 

MUSA KÂZİM BEY (Konya) — Efendim, eski 
nizamnamede böyle bir maddenin olduğunu katiyyen 
bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey varsa gerek rey 
vermemek suretiyle olsun, gerek rey vermek sure
tiyle olsun Reis, bir müzakerenin herhalde müspet ve
ya menfi bir cihetini iltizam öder. Falkat Meclis Ri
yasetini haiz olan zatin encümene bulunması herhal-, 

de o encümen için bir sıklettir ve sonra Meclis mü
zakeresinle sevkederk'en Reis o husus hakkında bir ka
rar almak için herhalde arzu ettiği ciheti istilzam ede
bilir. Reisin istilzamının çok büyük tesiri vardır. Söz 
alıp vermek, müzakereyi kâfi görmek gibi şeylerden, 
Riyaset âmildir. O halde böyle mutlak olarak Mec
lisin Reisini, encümenlerin reisi tabiisi addetmek Rei

sin Meclise karşı bitaraf ohna'sı noktasından vazifesine 
tesir yapar. 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, Meclisin Reisi, 
Reisi umumî olmaık itibariyle encümenlere, şubelere 
gelir Ve isterse riyaset eder. Falkat rey Vermek hak
kını haiz değildir. Eski nizamnamede mevcut olduğu 
gibi İstanbul'daki mülga M'eclisi Mebusarida da em
sali vakidir ve bu bitaraflığa mani değildir. Reis eğer 
riyaseti hüsnü ifa etmek isterse daima bitaraf kalabi
lir. Bu yalnız bizde cari teamül değildir Yaptığımız 
toet'kikatta bütün Parlamentolarda, yalnız İngiltere 
Parlamentosu hariç olmak üzere, bu teamül caridir. 
Mamafih Heyeti Celileniz isterse ipka eder, isterse et
mez. Bu hakkı alabilir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, zaten her en
cümende diğer mebuslar da gelip rey vermemek 
şartıyla mütalaa beyan edebilirler. Zaiten enüümen 
reisi vardır. 

Bir de Meclis Reisi gider. O vakit Meclis Reisi 
birinci reis olacaktır. Nasıl olacaktır bilemiyorum. 
Celâl Nuri Bey biraderimiz ikide birde eski nizam
name Cumhuriyet idaresine muvafık bir nizamname 
olsa idi zaiten bu zahmet çekilip yenisi yapılmazdı. 
!(Bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bidayeti teşekkülünde Cumhuriyet şekli 
idaresi idi. Yalnız unvanı noksan idi. Binaenaleyh bu 
nizamname meselesi de zaten ölüme mahkûm oimuş-
ıtur. Beyefendiler; artık ölüden bahsetmek zaittir. Bir 
daha bundan balhsedilmesin rica ederim (Bravo ses
leri) 

Riyaseti Celileye 
209 ncu maddenin dokuzuncu fıkrasının tayyını 

teklif ederim. 
Konya 

Musa Kâzım 

REİS —Fıkranın tayyını reye arz ediyorum. Tay-
yı kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Öyle ise mad
de yukarıda sekizinci fıkrada encümen ve kalemlere 
murakabe etmek suretiyle bitecek. 

REtS — Dokuzuncu fıkrayı tayyettik. Diğer fık
raları aynen reye koyacağım. Demek, etmek kelimesi 
•konacaktır. Bu suretle maddeyi kabul edenler el kal
dırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. - -
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Reis Vekilleri 
'Madde 210. — Reis vekiHerinin vazlifesi mazeretin

de veya gaybubetinde Reisin makamına kaim olmak
tır. 

Bu takdirde, en yaşlı Reis vekili o bulunmaz ve
yahut mazeret beyan ederse ondan genci, ondan son
ra en genci Reisin olanca hukuk ve 'selâhiye'tıleririi is
timal eder. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
maddenin «tonunda «Ondan sonra en genci» talbiri 
vardır yani üçüncü Reis vekilinden sonra birkaç tane 
Reis vekili varmış gibi mana çıkmaktadır. Bu noktai 
nazardan «en» kelimesi kalkmalıdır. Sonra «'olanca» 
kelimesi yerine tercihan «ıbü'fcün» kelimesini koymak 
lâzımdır. Olanca; Türkçe manasında bütün kuvvetini 
birden istimal eden manasında olduğundan bunun ye
rine tedricen istimal edilecek kuvvet olduğu için 
«bütün» kelimesi olsa daha muvafıktır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Pekiyi efen
dim, kabul ederiz. 

REİS — «Olanca» kelimesi yerine «ıbüMn», «en 
genci» yerine «genci» yazılacak değil mü efendim? 

RASİH BEY (Antalya) — Arkadaşlar, maddenin 
birinci fıkrası kâfi, ikinci fıkrası ise zaittir. Çünkü 
mevcut Reis vekillerinin hepsi Reis vekilidir. Reisin 

. mazeretinde her üçü de temisiler salâhiyettardırlar. 
Bunun için ikinci fıkra tayyedilsin. Ortaya bir teşri -
fat çıkarmayalım. 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, encümen ikinci 
fıkranın tayyını kabul ediyor. 

REİS — Efendim, maddenin son fıkrasında «bü
tün hukuk ve salâhiyetlerini istimal eder» vardır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyorikaralhisar) — Reis 
Beyefendi ikinci fıkranın kamilen tayyı teklif edildi. 
Encümen de kabul etti. 

RAĞIP BEY (Kütahya) — İkinci fıkranın tayyı 
doğru değildir. Üç Reis arasında ihtilâf çikar'sa nasıl 
haıllolunacaktır? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, mad
denin şu şekilde olmasını teklif ediyoruz: 

Reis Vekilleri 
Madde 210. — Reis vekillerinin vazifelsi, maze

retinde veya gaybubetinde, Reisin makamına kaim 
olmak ve Reisin bütün hukuk ve salâhiyetlerim' istimal 
'dtmektir (Muvafık sesleri). 

REİS — Tay teklifini reye koymaya hacet kal
mamıştır. Maddeyi bu tadil Veçhile reye arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın, etmeyenler el kal
dırsın. Kalbııl edilmiştir. 
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I Kâtipler 
Madde 210. — Kâtiplerin vazifeleri şunlardır: 
1. Müzakerelerin zaptına nezaret etmök, zabıt 

hülâsasını yazmak ve bunları imzalamak; 
2. Heyeti Umumiyede evrak okumak; 
3. inikattan evvel' söz isteyenleri kaydetmek; 
4. Yoklama yapmak; 
5. Reyleri saymak ve sıralamak; 
6. Gizli celselerde harfiyyen zalbılt tutmak; 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Efen
dim, kâtiplerin adedini indirdikçe vazifelerini yüksel
tiyorsunuz. Meselâ zabıt yazmak; şimdiye kadar kâ
tipler zabıt yazmazdı. Onun için evvelâ birindi fık
radan bunun tayyını rica edeceğim. Sonra gizili celse
lerde harfiyyen zalbıt tutmak, bu çok ağır bir şeydir. 
Ya bir harf, ya bir kelime eksik yazarsa bundan dolayı 
nizamname mucibince ihtaramı maruz kalsınlar? Onun 
için bu fıkrada harfiyyen kelimesinin kaldırılmasını 

I teklif ediyorum. Tabiî onlar böyle bir vazife ile mü
kellef olurlar ise ellerinden geldiği kadar çalışacaklar
dır. Onun için fazla iş yüklemeyelim. Esasen dört 
kişi kâfi gelmeyecektir. 

Riyaseti Celiieye 
211 nci maddenin altıncı fıkrasındaki «harfiyyen» 

kelimesinin tayyını teklif ederim efendim. 
AfyorikaraJhisarı 

Ruşen Eşref 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyorikarahisarı) — Yal 
ııız o değil, müsaade buyurursanız ilâve edeyim. Bi
rinci fıkrada «Zalbıt hulâsasını yazmak» bunun da 
tayyını teklif ediyorum. 

FAİK BEY (Edirne) — O halde kâtiplere vazife 
kalmıyor demektir. 

REİS — Efendim, zabıit hulâsasını zalbıt kalem/' 
yazar. Fakat, zapta nezaret etmek hakkını haiz olan 
kâtipler bu haklarını istimal ederler. Cereyan edec 
muamele buldur. 

Riyaseti Celiieye 
Birinci fıkradaki «Zabıt hulâsasını yazmak» tabı 

ririin tayyını teklif ederim. 
Afyonlkarah'isarı 

Ruşen Eşref 
REİS — Zabit hulâsasını yazmak cümlesinin tay

yını teklif ediyor. Reye arz ediyorum. Kabul edenler 
el kaldırsın. Etmeyenler el kaldırsın. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Zabıit yazmak 
hususu kalsın, fakat fiilen olmasın. Kalkması doğru 
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değildir. Çünkü müzakereyi idare eden Divan kâtip
leridir ama, onlar yapmazlar, filân başka... Bunu 
tayyetmek doğru değildir. Kavanin kalemi filan ya
par, onlar tashih ederler. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Efen
dim, muhterem arkadaşım bunun kalmasını teklif 
ediyorlar. Fakat ahkâmı icra edilmeyecek bir şeyin 
kalması bilmem ne dereceye kaidar doğrudur? Taitbik 
edilebilir mi, edilemez mi Onu nazarı dikkate al
mak icap eder. 

EYÜP SABRt BEY (Konya) — «Yazmak» yerine 
«Tashih etmek» kelimesini koysak maiksat hâsıl olur. 

REİS — Evvelâ teklifi reye arz edeceğim. Kabul 
edenler el kaldırsın, kalbul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi yazmak kelimesi yerine «Tashih etmek» 
seldi vardır. Bu teklifi reye arz ediyorum. Kalbul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

AHMET REMZİ BEY (GaziaJntep) — Efendim, 
mutlaıka mucibi talshih midir? 

REİS — Efendim, altıncı fıkradaki «harfiyen» ke
limesinin tayyını teklif ediyorlar. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kalbul edilmiştir efendim. 

Maddeyi bu tashih veçhile reye arz ediyorum. Ka-
fbül edenler lütfen el kaldırsın, kalbul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

tdare Âmirleri 
Madde 212. — tdare amirlerinin vazifeleri şun

lardır: 
1. Meclis binaları ile salonlarına, mefruşat ve 

muhteviyatına ve bütün eşyanın muihafazasına itina 
«dip bunların muntazaman defterlerini tutmak; 

2. Merasimi malhsusayı tertip ve idare; 
3. İnzibata nezaret etmek; 
4. Hademe işlerine nezaret etmek; 
5. Masarifin tesviyesine nezaret etmek; 
'6. Mezun mebusların defterini tutmak; 
7. Riyaset Divanının reyi alındıktan sonra Mec

lis bütçesinli tanzim ile yine Riyaiset Divanına ver
mek; 

8. Duhuliye varakalarını tevzi etmek; 
REİS — Efendim; Haydar Rüştü Beyin bir tak

riri var, okunacak : 
Riyaseti Celileye 

212 nci maddenin (6) ncı fıkrasının tayyını teklif 
ederim. 

Denizli 
Haydar Rüştü 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — İki mad
dede İdare amirleri yerine Divanı Riyaset koyduk^ 
Sonra 202 nci maddeyi tamamen tayyettik. Bunları 
tayyettikten sonra İdare amirlerinin 6 ncı fıkrada 
gösterilen işleri zaten kendiliğinden zail olmuştur. 
Muhasebe yapar. Kâtibi umumilik yapar. 

FAİK BEY (Edirne) — Muhasefbe, İdare amir
lerinin emrindedir. 

REİS — Buradaki fıkra kalkmakla Divanı Riya
set yine yapacaktır. Bu Divanı Riyasete aittir. Bina-
naleyh Divan idare eder. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Reis Bey, 
8 nci fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci" fıkranın tayyını teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

REİS — Duhuliye varakalarını kim tevzi ede
cektir? 'Meclisin en büyük inzalbatına ait (bir tekliftir. 
Efendim; Haydar Rüştü 'Beyin altıncı fıkranın tayyı 
hakkındaki takririni reye arz ediyorum. Kalbul eden
ler lütfen el kaldırsın.... Kalbul etmeyenler lütfen el 
'kaldırsın. Ka'bul edilmiştir. Mustafa Feyzi Beyin 8 
nci fıkranın tayyına dair teklifini reye arz ediyorum. 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmemiştir. 

Şu halde altıncı fıkra tayyedilince madde yedi 
fıkra nihayet bulmaktadır. Maddeyi bu suretle reye 
arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın, ka-
!bul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

İdare Amirlerinin tatilde Ankara'da oturmaları. 
Madde 213. — idare Amirleri Meclisin tatiline 

müsadif zamanlarda münavelbe ile Devlet ma'karrında 
otururlar. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Vazife ve Mesuliyette iştirak 
Madde 214. — İdare Amirlerinin vazife ve me

suliyetleri müşterektir. 
REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler lütfen 

el kaldırsın. Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
lbul edilmiştir. 

İntizamın Muhafazası, Müfrezenin İstimali 
Madde 215. — Sükûn ve intizamın muhafazası, 

müzakerelerin aleniyet ve serbestisinin temini ve lü
zum görüldükçe Askeri müfrezenin istimali hususla
rında İdare amirleri Reisin icra vasıtalarıdır. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
burada yalnız. «Askeri müfreze» denilmiş, halbuki 
Meclisin polis teşkilatı da vardır. Askeri ve inzibat 
kuvvetleri dersek daiha iyi olur. Çünkü her ikisine de 
riyaset amirdir. 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Doğrudur efen
dim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — inzibat 
kuvvetlerini Ibaşa alalım. 

REİS —(İnzibat kuvveti ile Askeri müfrezenin) bu 
suretle tashih ettik. Maddeyi tashih veçhile kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

idareden Sual 
Madde 216. — Mebuslar, Riyaset divanı ve ida

re hususları hakkında Reise tahriri veyahut şifahi 
sualler sorabilirler. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

İdare Amirlerinin Hesabı 
Madde 217. — İdare amirleri her içtima senesi

nin başında haleflerine bir sene zarfındaki icraatla
rının hesaplarını vermekle mükelleftirler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Yirmibirinci Bab 
İnzibat 

Dahili harici inzibat, Askeri müfreze, Konak 
Madde 218. — Reis, Meclisin dahili ve harici em

niyeti hakkında lazırnigelen takayyüdatı icra etmek
le mükelleftir. 

Askeri muhafız müfrezesi ancak Reisin emir ve 
kumandası altındadır. 

Reis — Büyük Millet Meclisi Riyasetine mah
sus konakta oturur. 

REÎS — İkinci fıkrayı (İnzibat kuvveti ve Askeri 
müfrezesi) şeklinde tashih ediyoruz. 

NAİM HAZIM iBEY (Konya) — Efendim, son 
fıkranın ayrıca bir madde olarak tespiti daha mua-
fıktır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Pekâlâ efen
dim, yukarıdaki sernameden konak kalkar. O aşağı
ya konur. Sernamesi de (Riyaset konağı) olur. 

REÎS — «Reis Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
malhsus konakta oturur» fıkrası ayrı madde olarak ya
zılacaktır. Binaenaleyh bu fıkrayı ayırdıktan sonra 
maddeyi bu şekilde kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Riyaset Konağı 
Makide — «ıRdiıs, Büyük M'iıllet Meclisi Riya

setine mahsus konakta oturur.» 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozlak) — Mademki 

bu müstakil bir madde oldu, bunu yukarıya ala
lım. Burada inzibat serlevhasının altında bunun yeri 
yoktur. 

REİS — Madde olarak Heyeti Celileniz kabul 
Ibuyurursa sebkürapt tashihinde yerine konur. Bunu 
madde olarak reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. 
Kalbul edilmiştir. 

IMIec&e Silahlı! Girmek 
Madde 219. — Meclise silahlı girmek yasaktır. 

Giren her kim olursa olsun Riyaset marifetiyle Mec
lis binasının dışarısına çıkartılır. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Meclise Girmek Memnuniyeti 
Madde 220. — Heyeti Umumiye salonu ile en

cümen odalarına ve divanhanelerine mebuslardan, 
Meclis memur ve müsdahdemlerinden, hükümetten 
'iş için gönderilmiş memurlardan ve davet edilen mü
tehassıslardan başkalarının girmeleri yasaktır. 

Girenler Reis veyahut İdare amirleri tarafından 
dışarıya çıkartılır. 

Meclis binalarını görmek isteyen seyircilere Reis 
ancak iş zamanlarından başka bir saatte müsaade ede
bilir. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi aynen 
kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Samiler 
Madde 221. — Samilerin bulundukları yerde sus

maları mecburidir. Aksi harekette bulunanlar, müza
kereleri Ikavlen ve fiilen tasvip veyahut ademi tasvip 
edenler veya söz söyleyenler Reis veyahut samiler ma
hallinin inzibatına memur kimseler tarafından derhal 
dışarıya çıkartılır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — (Tasvip eden
ler veyahut etmeyenler) şeklinde tashihini teklif ediyo
ruz. 

REİS — Söz isteyen varmı? Efendim, encümen 
maddenin tekrar şu suretle tashihini teklif ediyor. 

Samiler 
Madde 221. — Samilerin bulundukları yerde sus

maları mecburidir. Aksi harekette bulunanlardan, mü-
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zakereleri kavlen veyahut fiilen tasvip edenler veya tak
lbih veya söz söyleyenler Reis veyahut samiler mahal
linin inzibatına memur kimseler tarafından derhal dı
şarıya çıkartılır.» 

AHMET RBMZt REY (Gaziantep) — Efendim; 
bu maddenin encütmene havalesini teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Meclis mü-
zakeratı ne tasvip ve ne de takbih edilir. Binaenaleyh 
ikinci fıkra zaittir. Encümene iadesini teklif ederim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
müzakere taklbih edilmez. Binaenaleyh iyice yazılmak 
için encümene iadesini teklif ediyorum. 

REİS — Müsaade ederseniz hu maddeyi En

cümene verelim, (Muvafık sesleri.) Pekâlâ Encümene 

veriyoruz. 

2. — EVRAKI VARİDE (Devam) 

Takrirler 
2. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin samiine 

karşı teşrifat ve zabıta memurları tarafından azami 
nezaket ibrazına dair ıtakriri. 

BAŞKAiN — Efendim, Recep Zühtü Beyin tor tak
riri vardır, (okunacak!:1 

Riyaseti Celileye 
Bu madde münasebetiyle samiine karşı teşrifat ve 

zabıta memurları tarafından gösterilen haşin muamele 
hakkında İdare heyetinin nazarı dikkatini celp ederim. 

Her zair veya samiinin Meclis Azalarının davetiye 
veya duhuliyelerini hamil misafirleri olduğunu ve aza
mi nezaketin ibrazı lazımigeldiğini hatırlatmak iste
rim,, 

30 Nisan 1927 
Sinop 

Recep Zühtü 

REİS — Azaya müteallik değildir. İdare memur
larına her vakit söylenebilir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 

Efendim, 'Meclisin dahili hizmetleri hakkındaki 
222 nci maddeyi 'okuyoruz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; Mec
liste cürüm ikama dair bir madde vardır. Bu mad

de bu bapdan evvel şiıridi okunan baba taallûk eder. 
Buna dair arîz ve amîk tetkikatımız neticesinde Ad
liye Encümeni Riyasetinin de reyini aldık. Binaen
aleyh bu maddenin şimdi kabul edilen maddeden 
Sonra müstakil bir madde olarak kabulünü rica ede
riz. 

Mecliste Cürüm İkaı 
Madde — Meclis binaları veyahut müştemilâtı 

dahilinde Mebuslardan başka bir kimse bir cürüm 
irtikâp ederse, eğer o cürüm müddeiumumiliğin ta
kip edemiyeceği fiillerden biri ise Riyaset makamı 
mücrimi dışarı çıkartır. 

Eğer cürüm resen müddeumumilikçe takip olu
nacak fiillerden ise Riyaset makamı mücrimi Adliye
ye teslim eder. 

Bu mevzularda bir mebus cinaî bir cürmü meş
hut irtikâp öderse Riyaset makamı İdare amirleri va
sıtasıyla mücrimin Meclis binası haricine çıkmasını 
menedecek tedbirleri ittihaz ve müddeiumumiyi da
vetle takibat icrası lüzumunu kendisine tebliğ ve 
mücrimi -ona teslim eder, 

İrtikâp olunan cürüm, cinaî cürmü meşhuttan 
başka ve fakat resen müdeiumumiliğin takibatını 
müstelsiz bir fiil ise Riyaset makamı İdare amirleri 
vasıtasıyla lâzımgelen iptidai tahkikatı icra ve tah
kikat evrakını Adliyeye tevdii eder. Adliye cürmün 
teşrii masuniyetin refini icap ettireceğini takdir 
öderse Başvekâlet vasıtasıyla göndereceği talepname 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

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

Yirmi fcnjci IBalh 
Meclisin Dahili Hizmetleri 

Madde : 222 — Meclisin dahili hizmetleri : 
1. Kâtibi umumilik ve buna merbut; 
2. Encümen kâtiplerini de ihtiva eden Kanunlar, 

Zabit, Evrak ve Matbaa müdürlükleri; 

3. İdare amirlerine merbut muhasebe ve daire 
müdürlükleri ve muhasebeye mülhak veznedarlık; 

4. Encümene mülhak Kütüphane Müdürlüğü, 
tarafından görülür. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Ef eridim; dör
düncü fıkranın «Encümenlerin mülhak Bütçe Encü
meni Başkâtipliği ve Kütüphane müdürlüğü» şeklin
de tashihini rica ediyorum;. 
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AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
<1) rakkamıridan sonra Kâtibi Umumilik ve buna 
merbut, yani iki nokta ile izah edecek. Onun için (2) 
rakkamına lüzum yoktur diğer numaraların da iki 
ve üç olarak gelmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim, encümen son fıkranın bu şe
kilde tashihini talep ediyor. 

Fıkra : 4. Encümenlerine mülhak Bütçe Encü
meni Başkâtipliği ve Kütüphane müdürlüğü tara
fından görülür. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Anlamadık 
efendim. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine mülhak 
Başkâtiplik ve Kütüphane Encümenine mülhak Kü
tüphane müdürlüğü demektir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Numara
ların tashihini teklif ediyorum. 

REİS — Numaraların tashihi mümkündür efen
dim. Tashih kabul ediliyor. Encümenin teklif ettiği 
•bu tashih ile maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Merasimde bulunacak heyetler 
Madde 223. — Meclisin toplu olarak 'bulunama

yacağı merasimde Riyaset divanı Meclis namına 
hazır bulunur. 

Meclis namına memleket dahilinde 'bir yere bir 
heyet göndermek lâzım geldikte Reis veya Reis ve
killerinin biriyle kâtiplerden ve İdare amirlerinden 
birer zat ve Riyaset divanınca gösterilecek ençok beş 
Mdbus gider. 

IBu heyetin zaruri masarifi Meclis veznesinden 
verilir. 

Heyetin ne suretle teşekkül ettiği Heyeti Urnumi-
yenin tasvibine arz olunur. 

Memleket haricine 'bir yere bir heyet göndermek 
lâzım geldikte bu heyetin nasıl teşekkül edeceği ve 
verilecek harcırah vesair masrafların miktarını Ri
yaset divanı tayin ederek Meclisin tasvibine arz eder. 

REİS — Efendim; buna müteallik 'bir takrir 
vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Nizamnamenin eski maddesi Meclisin hakiki 

temsili hususunda en münasip 'bir şekildir. Eski mad
denin ipka ve kabulünü teklif ederim. (Muafik ses
leri) 

Konya 
Naim Hazım 

REİS — Efendim, eski maddeyi okuyorum : 
Yüzetmıişyedkıci Madde — Meclisi Mebusanm 

Heyeti Umumıiyesi ile ispatı vücut etmeyeceği mera
simde Divanı riyaset Meclis namına hazır bulunur. 
Meclis marnına bir Heyeti Mebuse izamı takdirinde 
azanın adedi Meclis tarafından tayin ve heyet 'kur'a 
ile intihap olunur. Reis veikillerinden biri ile Kâtip
lerden ikisi ve İdare memurlarından biri behemehal 
bu heyete dahil olur... 

CELÂL NURİ BEY — Efendim, encümen, Mec
lislin hâkimiyyetini katiyyen bozmuyor. Dışarıya gi
decek bazı heyetler ölür. Eğer bu heyetler kur'a ile 
çekilip gidecek olursa Meclis hüsnü suretle temsil 
edJlmez. (Niçin sesleri). Binaenaleyh arîz ve amîk 
düşünülerek tanzim edilen bu maddenin aynen kabu
lünü istirham ederim. (Doğru değildir sesleri). 

REİS — Naim Hazım Beyin takrirleri, eski ni
zamname mladdesinin ipkası sadedindedir. Encümen 
ise ıbu maddeyi tadil etmiştir. Şimdi tadil teklifini mi 
reye arz edeceğiz, eski maddeyi mi? 

CELÂL NURİ BEY — Bizim teklifimiz tadil 
teklifidir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Hayır efen
dim, tadil tdkdifıi değildir. Yeni baştan bir nizamna
me yapıp getirmişlerdir. 

MUSA KÂZİM BEY (Konya) — Efendim; mü
zakere ettiğimiz şey tadilname değil, Nizammamei da
hilî müsveddesidir, lâyihasıdır. Naim Beyin teklifi 
ise mevzuu müzakere olan maddenin tadiline dair
dir. Eski nizamnamenin şu maddesini alalım diyor
lar. Eski nizamname olmasaydı da kendisi o madde
yi yazsa idi, eskilik, yenilik gibi bir şey yoktu. Bıina-
naleyh usulen bu takririn reye konulması lâzımdır. 

ŞEFİK BEY (Beyazit) — Efendim; Sabık mad
de eski usul ile yazılmıştır. Meclisi Mebusan ismi 
vardır. Büyük Millet Meclisi demek lâzımdır. (Onu 
yaparız sesleri). 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
Bendeniz ilâveten arz edeyim ki bir mahzur da bu
rada vardır. Meclis namına gidecek Mebusların ade
di tayin edilirse daha iyi olur : Tayin edilmezse bu
radan fazla Mebus gider, binanaleyh nisabı müzake
re ve mesai azalır. Sonra fazla Mebus giderse fazla 
tahsisat vermek lâzım gelir. Bu nokdai nazardan 
madde encümene havale olunurken yahut havale olu
nursa, yeni teklifin azamî beş Mebusa hasrını teklif 
ederim. 
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REİS — Efendim; eski maddenin ipkasını teklif 
ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabail etmeyenler lütfen el kaldırsın. Bu teklif 
kabul edilmiştir. Teklifi encümene veriyoruz efen
dim. 

Efendim encümen, yapılması lâzım tashihiatı ya
parak maddeyi getirmiştir. Okuyoruz : 

Merasimde Bulunacak Heyetler 
Madde 223. — Meclisin Heyeti Umumiyesiyle ıs-

batı vücut etmeyeceği merasimde Riyaset divanı Mec
lis namına hazır bulunur. Meclis namına bir heyet 
izamı takdirinde azanın adedi Meclis taraf undan ta
yin ve heyet kura ile 'intihap olunur. Reis vekillerin
den biriyle Kâtiplerden ikisi ve İdare memurların
dan biri behemehal bu heyete dahil olur. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendim; Kâ
tiplerin adedini esasen tenkis ettik. Şimdi iki 'kâtip 
giderse nasıl olur? 

REİS — Efendim, bu nizamname yapıldığı za
man 'kâtiplerin adedi dört idi, nazarı dikkatinize arz 
ederim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Bir olsun 
efendim. 

REİS — Efendim, tadil teklif edildi, encümene 
gitti. Encümen tadil etti, getirdi. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
bu kadar acele tadil olur mu? Encümene gitti. Bir 
saniye içinde tadil olundu, geldi. Biz de şimdi mut
tali olduk. Tadil teklif ediyoruz. Esasen dört kâtip 
vardır. Bunun ikisini gönderirsek burada ilki kâtip 
kalacaktır. Bin'anialeyh, maddedeki kâtiplerin bir ola
rak tashihini teklif ediyorum. 

REİS — Esasa tealluk ediyor. İkiyi bir yapacak
sınız. İpka 'ile tadil barizdir. Rica ederim istical et
meyiniz. Kâtiplerden (ikisi) yerine (birisi) suretinde 
tadil ediliyor. Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim; Maddeyi bu tashih veçhile reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyen
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Vekiller Namına Söz Söyleyecek Memurlar : 
Madde 224. — Vekiller namınla Heyeti Umumi-

yede söz söylemek için gönderilecek birinci derece 
devair rüesası Vekâletlerinden her veyahut münhası
ran bir iş içtin 'beyanatta bulunmağa mezun oldukla
rına dair riyasete hitaben tahriratı hamil olacaklar
dır. Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete verilir. 

Reis, gelen zatın hangi vekâlet namına söz söy
leyeceğini heyete bildirir. 

Divanı muhasebat Reis ve Reisi sanileri icaibında 
Meclis kürsüsünden izahalt 'Verebilirler. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
maddede /«(Birinci derecede devair rülesası vekâlet
lerinden her veyahut münhasıran bir iş için» deni
yor. ıBu ne demek? 

FAİK BBY (Edirne) — Her iş için veya münha
sıran bir iş içlin. 

AHMET REMZİ BEY (Gazfiantap) — Efendim; 
eğer onu kastediyorsanız. (Her veyahut münhasıran 
bir iş için) tabiri yerine (Herhangi bir iş için) dersek 
maksat 'hâsıl' olur. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim, 
(burada deniyor ki «Reis, gelen zatın hangi vekâlet 
namına söz söyleyeceğini heyete bildirir» ondan son
raki fıkrada Divanı Muhasebat Reis ve Redsisanileri 
icabında Meclis kürsüsünden izahat 'Verebilirler. 

ıDiivanı Muhasebat Reisi ve Reisli sanilerinden 
ıgayri olan zevat yerden mi söyleyeceklerdir. Yani 
onlar kürsüye çıkamayacaklar mıdır? IBuradaki «Mec
lis kürsüsünden» kelimeleri zaittir ve aşağıdaki fık
ranın yukarıdaki fıkralarla hiç münasebeti kalmı
yor. 

GELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Divanı mu
hasebat Reis ve Reisi sanileri dahi icabında Meclise 
izahalt verebilirler şeklinde tashih edelim efendim. 
Mademki yukarıda Meclis kürsüsü tabiri yoktur, 
burada da çıkaralım. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim; «Birin
ci sınıf devair rüesası» deniyor. Birinci sınıf devair 
rüesası müsteşarlardır. Müdirleri kabul etmeyecek 
miyiz? 

GELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, yu
karıdan beri teselsül eden devair rüesasıdır. Maksa
dımız budur ve bu devair rüesasıdır, 

REİS — Efendim; fıkrayı «Divanı Muhasebat 
Reisi ve Reisi sanileri de icabında Meclise izahat ve
rebilirler» şeklinde tashih ediyoruz. Başka mütalaa 
var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
maddede gelecek zat bir tahriratı hamil olacaktır di
ye ibir fıkra yazılıdır. Ondan sonra «Bu tahrirat mü
zakereden - evvel Riyasete verilir» diye muharrerdir. 
Tahrirat Riyasete takdim edilecek. Reis hangi vekâ
let namına söz söyleyeceğini Heyeti Umumiyeye bil
direcek. Şu halde ı«!Bu tahrirat müzakereden evvel 
Riyasete verilir» cümlesine lüzum yoktur. Esasen bu 
'tahrirâtı IhanTİldir. Sonra Reis, bu zatm ne için gel-
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diğini Heyeti Umumiyeye bildirecektir. Binaenaleyh, 
yukarıda arz ettiğim veçhile bu cümleye lüzum yok
tur. 

REİS — Efendini, bir de Kâtülbi Umumilik var
dır. İdare amirleri varıdır. Burada tahsis ediliyor. Bi
naenaleyh son fıkrayı yukarıda arz edilen «Divanı 
iMuhasebat Reisi ve Reisi sanileri de icabında Mec
lisle izahat verebilirler» şekîinde tashihle reyte arz edi
yorum. 

ZÜLFÜ BEY (DiyarJbekir) — Efendim, bir sual 
sordum. Birinci sınıf davair rüesasından maksat yal
nız müsteşarlar mıdır? 

REİS — Efendim, encümen ötledenheri gelen 
maddelerde davair rüesası olarak zikredilen zevat bu 
meyamdadır diyor. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Onlar kimlerdir? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — IBirinci 

derecede müdi'rlerdir. 
OBLÂL ıNURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, es

ki nizamnamede muayyendir. Uzun uzadrya yazmış
lar. Bunlar yani birinci sınıf devair rüesasının unva
nı her zaman değişmektedir. Mesela; imar ve İskân 
(Müdüriyeti Umumiyesi, bu orada meskûttur. Birin
ci sınıf devair rüesası deyince âm ve şamil olur. Ve
killerin göndereceği -zevat onlarca malumdur. Eğer 
onların isimlerini zikredersek 7, 8 sahifelik bir mad
de yapmak lazımgelir. 

RIEİS — Efendim; esasen teamül bizi tenvir et
miştir. Maddeyi tashih ile reye arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kaibul edilmiştir. 

(Dahili İdare Talinratnames'i 
Madde 225. — Riyaset divanı tarafından tanzim 

olunacak bir Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Dahili 
İdaresi Talim atnamiesi zabit ceridelerinin tanzimine, 
dahili idane ve Meclis memur ve müstahdemlerinin 
vazÜle ve sureti tayin, terlfi ve ihfisallerine müteallik 
kaideleri tespit edecektir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Efendim; «Tanzim 
olunacak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili 
İdaresi...:» buradaki «bir» zaittir. 

R1EİS — «Bir» kalkmıştır. Maddeyi reye vaz edi-
'yoruırı. Maddeyi taslhilh veçhile kaibul edenler lütfen 
el Ikaldırsın... Kaibul etrdeyenler lütfen el kaldırsın.... 
Kabul edildi. 

SÜLEYMAN ISIRIRI BEY tfBozofc) — Bunlar 
döVlet kadrosundan maaş alan memurlardır. Me
murin Kanunu ahkâmı halklarında cari değil midir? 

REİS — Evvelki maddelerde tasrih ettik. 

Temenni Takrirleri Verilemez 
Madde 226. — icra hususlarına dair Heyeti Umu

miyeye mebuslar tarafından temenni takrirleri verile
mez. 

RıBOEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Esbabı mu-
dübeşi nedir? Encümen izah etsin. 

GELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Esbabı muei-
bede tasrih ettik Meclis hâkimdir, kanun yapar, dün
yanın hiçbir yerinde yoktur. Meclis o kadar küçü-
lüp t/e temenni takriri veremez, ilk devrede böyle bîr 
usul ittihaz etmiştik. 

RASİH -BEY (Antalya) — Sual yapar, istizah ya
par, doğrudur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) (Devamla) — Bu 
usulün de hiçbir hükmü yoktur. Çünlkü İcra Vekil
leri bu temenni takrirleri ile mukayyet değil, Mec
lis âdeta bir postacılık vazifesini ifa ediyor. Mad
denin kabulünü lütfen rica ederim. (Çok doğru ses
leri) 

SÜLEYMAiN SIRRI BEY (öozok) — Efendim, 
böyle bir maddeye lüzum yoktur. Meclis «bir karar 
verir, temenni takriri verilemez der, Nizamnameye 
böyle bir madde giremez ve daimi de bir madde ola
maz. 

GELÂL «NURİ BEY (Gelibolu) — O kadar çok 
verildi ki Nizamnamede bir madde olmadığından 
verildi. Böyle bir madde olsa idi şimdiye kadar ve
rilmezdi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Doğru de
ğil. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, te
menni takriri esasen Nizamnamede yoktur ve haki-
Ikaiten manası da yoktur ve bulunmaması lazi'mıgelir. 
Çünkü buradan giden temenni takriri nedir, manası 
nedir? Manasız bir şeydir. Sonra bu temenni tak
rirleri bazen tasv'iben gitti ve gidince de bir kanunla 
taaruz etti, vekâletlerde tasıviben gelen takrirlerde te
reddüdü mucip oldu, tefsire kadar geldi. Bu zait
tir. Esasen bidatimsi bir şeydir. Binaenaleyh encüme
nin teklifi doğrudur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütifen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul 
edildi. 
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Yıirmıi Üçüncü <Bab 
Kütüphane 

Kütüphaneye Nezaret 
'Madde 227. — Kütüphane Encümeni azasından 

biri 'bilhassa kütüphaneye nezaret eder. Nezaretinin 
neticesini mulh'tevi rapor her sene basılarak azaya 
dağıtılır. 

'RIEIİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka-
ibul «dildi. 

IMüdirin İstişari Reyi 
IMadde 228. — Kütüphane Encümenine kâtiplik 

eden Mütüphane Müdürünün Encümence isttliişari 
reyi alınır. 

'REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kalbul 'edildi. 

Kitap Vesaire İntihabı 
(Madde 229. — Kitap, gazete, mecmua, harita 

vesaire intihabı encümene aMir. Aza da iştira hak
kında teklifler dermeyan edebilirler. Bunların takdi
mi encümene aMir. 

RlEİS — Efendim, maddeyi aynen reye vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Madde aynen ka'bul edildi. 

Müdürün Vazife ve Mesuliyeti 
Madde 230. — Müdür mevcudun muntazam kay

dını tutmakla mükellef ve bundan mesuldür. 
Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahut muavini 

behemahal kütüphanede ispatı vücut eder. 
!RlEIÎS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırışın... Ka'bul etmeyenler 
lütfen el kaMırsın... Ka'bul edildi. 

Kitap îaresi 
ıMadde 231. — Kitaplardan hangilerinin kütüp

haneden çıkamayacağı ve hangilerinin mebuslara 
iare edilebileceği encüm'en tarafından tespit olunur. 

Makbuz alınmadıkça hiçbir kitap kütüphaneden 
çakmaz. Encümenler diledikleri kitapları tefflrik et
mek için aJlabilirlerse de encümen odalarından dışa
rıya çıkaramazlar. 

IMebuslara iare edilen kitapların en çok bir ayda 
'iadeleri meşruttur. Ay içinde iade edilmeyen kitap
ları müdür tahriren ister. Bir haftada iade edilme
yen kitapları mebuslar öderler. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — (Kitaplardan 
hanigillerinin kütüphaneden çıkarılamayacağı) olmak 
lazım. Aşağıda, (iare edileceği...) dir. 

REİS — Bu suretle tashih ettik efendim. Mad
deyi reye arz ediyorum; maddeyi ka'bul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul edildi/. 

Ylirimli Dördüncü IBalb 
Mebusluğa Müteallik Tercümei Haller, Vesikalar ve 

Alâmetler 
Madde 2312. — Mecttise iltihakları gün Kâtibi' 

Umumilik tarafından yeni azaya bir tercümei hal 
varakası numunesi verilir. 

Encümen intihaplarına medar Olacak cetvellerin 
tanzfiim olunabilmeleri için bu varaka ertesi güne ka
dar doldurulup Kâtibi Umumiye iade olunur. Bu va
raka şu maddeleri ihtiva eder. 

1. Mebusun isimleri, aile ismi,. 
2. iBalba ve anasının isimleri, 
3. Doğduğu, oturduğu yer ve doğum tarihi, 
4. Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eserden, 

ilmi rütbeleri, 
5. Şimdiki ve bundan evvelki meşguliyetleri, 
6. Harcırahlara esas olmak üzere evli olup ol

madığı, varsa çocukları. 
Tekrar intihap olunan mebuslar bu varakayı dıöl-

duümaktan vareste iseler de evvelki devredeki vu
kuatı varakalarına zeyletmekle mükelleftirler. 

'Bu varaka ahvalde vükubuJacak değişiklikler kay-
dedülmek üzere bir haneyi muhtevi olacaktır. 

Her değişiklikte rrtebus, keyfiyeti tercümei haline 
hemen kaydettirir. 

ISÜUEİYIMIAIN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
'beşinci fıkrada şimdiki ve bundan evvelki meşguli
yetleri tabiri vardır. Şimdiki meşguliyetleri mebus
luktur. Binaenaleyh, meslek ve meşguliyetleri desek 
kâfi değil mi efendim? 

OAVÎT BEY (D'iyarbekir) — Doğrudur efen
dim. 

RIBİS — Şimdiki ve bundan evvelki meşguliyet
leri yerine (Meslek ve meşguliyetleri) diyoruz. (Mu
vafık sesleri) 

Efendim, Çankırı Mebusu Talat Bey, üçüncü fık
raya «Milliyet» kelimesinin de ilaivesM teklif edi
yor. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Şartı esasidir, 
milliyeti tabii Türk'tür, Teşkilatı Esasiyeye muvafık 
değildir bu takrir. 

REltS — Beşindi fıkrayı «İMeslek ve meşguliyet-
lieri» diye tashihten sonra maddeyi reye arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul edtaaştir. 
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İntihap Mazbatasının Mebusa Verilmesi 
IMadde 233. — Mebusluğu kalbul olunan zatın 

esasen iki nüsha olarak Itanzim e'dilen mazbataların
dan biri kabul tarihinin ilavesiyle ve Meclisin büyük 
mühürüyle mühürlenerek o mebusa verilir. 

REİS — Mütalaa yoktur. 'Maddeyi aynen ka
lbul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lüt-
ıfen el kaldırsın... 'Kabul edildi. 

Efendim, encümen 'bu maddeden sonra yeni bir 
madde teklif ediyor, okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Çankırı Mebusu Talât Bey, Çankırı Mebusu Yu

suf Ziya Ve Sivas Mebusu Ziyaattin Beylerin verdik
leri takrir nazarı mütalaaya alınarak 233 ncü mad
deden sonra aşağıdaki maddenin müstakil madde 
alarak kabulünü Heyeti Umumiyeye teklif ederiz. 

Mebuslara Verilecek iMazbata 
Her mebusa devrenin sonunda, mebus bulunduğu 

müddeti ve bu müddet zarfında aldığı tahsisat ile ver
diği vergileri ve tekaüt aidatı miktarını (gösterir bir 
mazbata verilir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
bu teklif olunan maddenin sonunda tekaüt aidattı 
miktarını gösterir bir mazbata verilir denmektedir. 
Sonra; verdiği vergileri dalhi göstermek için ayrıca 
bir kayıt konmuştur. 'Mebus verdiği vergiyi ekseriya 
memleketinde verir. Bu noktai nazardan, verdiği ver
gileri cümlesi burada mutlaktır. Encümen izah et
sin. Sonra; tekaüt aidatı miktarı, Meclisten kesilen 
aidat mıdır. Yoksa hariçten kesilen aidat mıdır? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Meclis vezne
sinden kesilen Meclis veznesiyle alâkadar olan para
dır. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Maddeyi ka'bul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Hüviyet Cüzdanı, Rozet, Hamail 
Madde 234. — Her mebusa üzerinde fotoğrafi-

sini muhtevi ve intihap daire ve devresi yazılı, Mec
lis Reisli tarafından imzalanmış bir hüviyet cüzda
nı (verilir. Lâhik Mebuslar, İdare Amirlerince şekli 
tayin edilecek bir mebusluk rozetini taşıyabilirler. 

Merasimde kullanılacak mebusluk alâmeti kenar
larında birer beyaz çizgi ve üzerinde (Türkiye Bü
yük Millet Meclisi) ibaresi hakkedilmiş bir madeni 
plakı muhtevi bulunan kırmızı renkli bir hamail ite 
sonuna asılı mineli bir ay ve yıldızdır. 

ŞEFİK BEY (Beyazİt) — Efendim; «Lâhik» sö
zü fazladır. Mebuslar demek kâfidir. 

. AHMIET REMZİ BEY (Gaziantep) — idare 
amirlerince şekli tayin edilecek bir mebusluk (rozeti
ni taşıyabilirler. Niçin idare amirlerince şekli tayin 
ediliyor? Divanı Riyaset daha doğrudur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Onu da kalbul 
edelim. 

REİS — İki teklif vardır, birisi idare amirleri ye
rine Riyaset Divanı şeklindedir, diğeri «lâhik» keli
mesinin ta'yyı hakkındadır. Efendim şimdi bir tak
rir aldım, son fıkranın tayyı hakkındadır. 

Riyaseti 'Celileye 
Bu maddenin son fıkrasının tayyını teklif ederim. 

Sinlop Mebusu 
Recep. Zühltü 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; es
ki Nizamnamede vardı, geçen sene Mecİiste müza
kere edilen Nizamnamei Dahilide bu da vardır. Bu
nu kaldıramayız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (iBozok) — Reis Bey; 
mebuslar mesela diğer zevat arasında karmakarışık 
oluyor. (Bu fıkra yerindedir. M'ebus bu suretle temey-
yüz eder. 

REİS — Evvela tay teklifini reye arz ediyorum. 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Efendim tay teklifi kabul 
edilmedi. Şimdi tashih teklifleri vardır, «lâhik» ke-
ilimesini kaldırıyoruz. (İdare amirlerince) yerine (Ri
yaset Divanınca) diyoruz. Encümen de kabul ediyor. 
iMıaddeyi ta'slhilh veçhile reye arz ediyorum. Maddeyi 
tashih veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edildfi. 

Yıirmli iBeşfıntai Balb/ 
IBu Nizamnameye Ait Zabıtlar 

Tadil, İlave, foiga 
Madde 235. — 'Bu Nizamnamenin tadil veya bir 

veyahut daha ziyade maddesinin ilgası veya bu Ni
zamnameye bir veyahut daha ziyade madde ilavesi 
hakkında vükubulian teklifler evvel be evvel Teşki
latı Esasiye Encümeninde tetkik ve ondan sonra ka
nunların müzakeresi usulüne ıtevfikle Mecliste mü
zakere ve intaç edilir. IBu bapta yalnız bir müzakere 
kâfidir. 

iBu Nizamname ile bundan sonra vukubulacak 
tadilatı Teşkilatı Esasiye Kanununun 35 nci madde
sinde gösterilen şekilde ilana tabi değildir. 

ıBundan sonra vukubulacak tadilalt Meclisçe kabu
le iktiran eder etmez mamulünbih olur. 
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REÎ'S — Mütalaa var mı efendim? 
iMUSA KÂZIM BEY (Konya) — Teşkilatı Esa-

"siye Encümeninde tetkik ettiriliyor. Se'bdbi nedir? 
CELÂL NURİ ıBEY (Gelibolu) — Öteki encü

meni ilga etmiş idik efendim. Reis Beyefendi «Yu
fkanda madde ilavesi hakkında vukıibulan» yerine 
•«»vukubulacak» 'olacak. 

Efendim, maddeyi bu tashihle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
ışın... Kabul edilmiştir. 

FeVkalade Müzakere Usulü 
Madde 236. — IBir kanunun bu Nizamnamede 

;gösterilen usulden başka bir surette müzakeresini 
hükümet teklif ederse, Meclis, yalnız o kanun hak
kında hususi bir müzakere usulü tayin edebilir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Bu maddeyi 
;niçin 'koymuşlar efendim? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Esfbabt mu-
cibesirii ıgördünüz. Bazan pek uzun Veya ihtisasa taal
luk eden maddeler olur. Dünyanın her yerinde buna 
ımümasil 'işler vukulbülmaktadır. (Gürültüler) 

Efendim, geçen adli kanunlar ıhakkında tatbik 
.-edilen usule !benzer, yapılan şeyin gayrimeşru olma
ması için encümen böyle bir madde tedvinine ihti
yaç gördü. 

•MUSA KÂZİM BEY (Konya) — Efendim, kül 
ihalinde kalbul edilecek bazı kavanin vardır ki fevka
lade olarak g!eçen serte kabul ettik. Bu madde çdk 
raıMak bir maddedir. Kanunu Medeni ve emsali gi-
1bi mevaddı mühim'meye inhisar etmesi mevzubaihis 
«değildir. Çok mutlaktır. Herhangi bir kanunda bir 
teklif olur ve ka'bul oluna'bilir. Mesela Belediye Ka
nunda da bu olabilir. Olması çok nadir olduğu gibi 
-çok muzur da olabilir. Onun için bu maddeyi kuyut 
•*ve şulhüt ile tağyir etmek faydalı olur. Hiç olmazsa 
zapta geçmelidir ki Kanunu Medeni ve saire gibi ana-
?kanunlar kül halinde ihtisasa tabi olan kanun var
dır diye zapta geçsin ve encümen bunu ifade etsin. 
Mutlak 'bir madde gelmiştir. Hükümet herhangi bir 
-maddenin suveri fevkaladede müzakeresini talep ede
bilir. Her meseleye şamildir. Tabii Hükümetin tek
lifini de kalbul ederiz. Bunu bir düsttur olarak Ni-
zanunaımeye koymaktan ise ö ıgilbi mıevaddı müıhimm© 
hakkında Meclis 'bir karar verir, o karar üzerine o 
suretle meseleyi intaç eder. 

O halde bunu tayyederiz. Her hangi bir madde 
gelirse onu mühim olarak encümen, Hükümet, hatta 
Mebuslar teklif ederse fevkalâde olarak kabul edile
bilir. Fakat böyle mesaili ruzmerrenin hepsi, müza-
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kere edilen kanunlar hakkında her dakika fevkalâde 
bir müzakere kalbul ve hatta teklif edilebilir. Şekil 
muzurdur. Mademki Meclis bunlar hakkında karar 
verecektir. Onlar veya her hangi bir maddei mühim
ine hakkında kararını verir ve ona münhasır kalır. 
İstisnalar nevine münhasır olur. Yoksa bunun hari
cine çıkmak doğru değildir, bunu tayyedelim. 

REİS — Efendim; tay teklifi vardır. 

Riyaseti Celiileye 
236 ncı maddenin tayyını teklif ederim. 

ISinop 
Recep Zühtü 

REÎS — Bir teklif daha vardır. Bunda da «Mün
hasıran ihtisasa taalluk eden» fıkrasının ilâvesini tek
lif ediyor., Evvelâ maddenin tayyını reye arz edece
ğim, Tayyın esbaibı mudibesini Musa Kâzım Bey izah 
ettiler. Bu esbabı mucibeye binaen maddenin tayyını 
reye arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiş
tir, 

Bu Nizamnamenin Tefsiri 
Madde 237. — Bu Nizamnamenin tefsiri kanun

ların tefsiri usulüne tabidir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi re
yinize arz ediyorum, kalbul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir.. 

Bu Nizamname ile Mülga Nizamname ve Kararlar 
Madde 238. — Sabık Meclisi Mebusanın Nizam-

namei Dahilisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
23 « 2 . 1338 tarihli ve 38, 40 48, 49, 66, 79, 83 nu
maralı kararları mülgadır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Bu karar
lan izah etsinler de anlayalım ne imiş. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bir 
bir aklımda değil, fihrist kadar insanın aklı olamaz. 
Kalem vasıtasıyla şimdiye kadar Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu bapta ne kadar mukarreratı var ise 
hepsini çıkarttık. Hatta zannediyorum ki bunun nüs-
hai saniyesini de zatıâliniz bendenize tevdi ettiniz. 
Ondan dolayı da bendeniz size teşekkür ettim idi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Demin bir 
madde kabul olundu. İki aydan fazla müddet için 
mebuslara tahsisat verilmez diyor. Halbuki 315 nu
maralı bir kanun var, orada üç ay mezuniyet alan 
mebusa tahsisat veriyor. Üç aydan fazlası için ver
miyor., 
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'Demek ki Nizamnameye giren bir madde Nisabı 
Müzakere Kanununu tadil ediyor. Böylece kanunla 
madde taarruz ediyor. 

REİS — Efendim, kabul edilen maddenin son fık
rası vazıhtır. Meclis kararına mütevakkıftır şeklin
dedir. Yani Nisaibı Müzakere Kanununun süveri tat-
bikiyesini bir karara rapteden maddedir, taaruz yok
tur. Son fıkra vazıhtır. Başka mütalâa var mı? Mad
deyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

'Meriyetin Başlangıcı. 
Madde 239. — Bu Nizamname kabulünden itiba

ren mer'idir., 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Alinin geçen senelerde olduğu gibi az bir 

müddet sonra faaliyetini tatil etmesi ihtimali mevcut 
olduğundan yeni Nizamnamenin kabulünden itibaren 
mer'i olması kabul edilen 220 nci madde mucibince 
azasının adedi eksik olan encümenlere lâzımgelen 
intihap muamelesinin tatbikine belki de zaman ve 
imkân bırakmayacaktır. Binaenaleyh, maddenin aşa
ğıdaki şekilde tadilini teklif ederim: 

Bu Nizamname 1 Teşrinisani 1927 tarihinden iti
baren mer'idir. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
239 ncu maddenin şöylece değiştirilmesini teklif 

ederim. «Bu Nizamname ahkâmı 1927 senesi teşri
nisanisinin birinci gününden itibaren mer'idir.» 

Denizli Mebusu 
Haydar Rüştü 

»(Muvafık sesleri) 
REÎS — Fevkalâde içtimalarda eski nizamname 

mi mer'i olacaktır?? (Tabiî sesleri) Bu maddenin es
babı mucibesi yalnız encümen teşkilâtına aittir. Yal
nız bu madde de bu teşkilât yapılamaz, fakat fevka
lâde bir içtima gelecek içtimaa iltisak, inzimam ede
bilir. 

NAÎM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, esas 
maddenin tadilidir. Esbabı mucibesinde arz edilmiş
tir. 

REİS — Efendim, gelecek devrei intihabiye me
busları fevkalâde içtima ederler ve alelade içti-
malar İltisak edebilir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, 
Naim Hazım Beyin takririni kabul etmek olamaz." 
Bu, keen ne üçüncü devreye münhasır olarak bir ka-

j nun yapıyoruz, kendimiz yaptığımız kanunla mükel-
I lef değiliz gibi bir mana çıkar. (Hayır sesleri). Lütfe-
I din; bir kanuna, evvel be evvel o kanunu yapan He

yeti Celile riayet eder. Binaenaleyh burada yalnız îki" 
I nokta bizim nazarı dikkatimizi celbetmiştir. Devre 

sonuna gelmiştir. Sonuna geldiği için ve hatta Bütçe 
I Encümeni de bütçeyi çıkardığı için bunu tezyidi lâ-

züngelmez. Bir de Bahriye Encümeni vardır. Bu Bah-
I riye Encümeninin de teşkiline lüzum yoktur. İkin--
I cis'i kâtiplerin adedinin tenkisi bir mesele olur. 
I Altı kâtipten ikisi nasıl çıkarılır? Kura mı çeki-
I lecektir. Bu da muayyen olmadığı için bir madde-
I teklif ediyorum. (Bu Nizamname kabulünden itiba

ren mer'idir.) Maddenin kabufliyle beraber bir mu-
I vakkait madde teklif edeceğim. (Hayır sesleri) Nasıl 
I olur? Bizim yaptığımız Nizamnameyi biz tatbik etme-
I miş oluruz. 

NİYAZI BEY (Mersin) — Efendim her yerde-
âdettir. Nizamnamei Dahiliye ait bir madde kabul 
edilse ve vazedilse kabul edildiği gündem itibaren 

I mer'i olur. Biz bu nizamnameyi yapıyorsak Meclisin 
usulü müzakeresini ve sairesini tanzim etmek maksa-

I dıyladır. Binaenaleyh faydalı olacağına kaani olarak 
I yapıyoruz. Faydalı olacağına kaani olduğumuz bir 
I şeyi halen tatbikte mahzur yoktur. 

Celâl Nuri Beyefendinin söyledikleri bazı itiraz-
I 1ar da varit değildir, hepsi kabili ıslahtır. 
I Bahusus Meclisin ne kadar daha devam edeceğini 
I katî surette kestirmek mümkün değildir. Belki bir ay, 
I belki iki ay devam edebilir, veyahut iki ay sonra tek-
I rar içtima edebilir. Neden bunu gelecek devrei içti-
I maiye kadar tehir edelim. Bunda bir mana yoktur. 
I Bendenizin noktai nazarım - birçok arkadaşlar da 
I belki bu fikirdedir - hemen tatbik edelim. 

[ HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, 
I bu meselede birisi nazarî, diğeri amelî iki noktai na-
I zar tebarüz eder. Encümenin ve encümen mensubini 
I beylerin buyurdukları çok doğrudur. Diğer taraftan 
I tatbikat noktai nazarından da derhal kabul edip de 
I bunun icabatına tevessül etmek doğru değildir. Bu 
I iki noktai nazarı telif etmek için bendeniz şunu tek-
I lif ediyorum. Müzajkeratın Metilisin kapanacağı güne 
I kadar tehiridir ve kapanacağı gün Heyeti Umumi-
I yesini müzakere ile bitirip madde mucibince kabulü 
I anından mer'iyetini nazarı dikkate almaktır. (Bu pek 
I münazaah olur sesleri) 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Bir sual arz 
I edeceğim. Kabul ettiğimiz maddelerden birisi de Ma-
I kamı Riyasete ait konaktır. Bu maddenin mer'i olması 
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lâztmgelirse Makamı Riyasete konak lâzımdır. Sonra 
Bahriye Encümeninin toplanması müşküldür. Mev
cut azanın adedi buna kâfi değildir. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim, Recep Zühtü Beyin de takriri 
vardır, 

Riyaseti Celileye 
Şu şekilde tadilini teklif eylerim : 
Bu Nizamname 1926 - 1927 devrei içtimaiyesinin 

nihayetinden itibaren mer'idir. 
Sinop 

Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
ıBu Nizamname kabulünden bir ay sonra mer'idir. 

İstanbul 
Hakkı Şinasi 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Encümen bu
nu kabul eder Reis Bey, 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, Meclis müs-
temirdir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince altı 
aydan aşağı tatil yapamayacaktır. İsterse müstemir-
ren bir sene de devam edecektir. Tatilinden sonra da 
fevkalâde olarak içtima ederse yine eski Nizamname 
mucibince mi ifayı vazife edecektir? Bu usule muva
fık değildir. Bu Encümenin tespit ettiği madde mu
vafıktır, kabulü lâzımdır. Ama bazı encümenler ilga 
edilmiştir. Onlar şurada bir aylık için yine teessüs 
edöbilir. İş olur; olmaz, bakılabilir. Altı tane kâtip 

de dörde inmiştir. Bir ay için yine altı kâtip devam 
edebilir. Encümenin maddesi çok doğrudur. Maddei 
kanuniyenin aynen kabulü lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, 
Hakkı Şinasi Paşa Hazretlerinin takrirleri çok doğ
rudur. Bazı istihzarat olabilir. Bir ay sonraya mer'i-
yeti talik edecek olursak daha münasip olur. 

REİS — Efendim, Encümen kendi maddesinin 
kabulü takdirinde bazı teşkilâtta tadilât icra edilme
yeceğini ifade edecek bir maddei muvakkate de ko
yacaktır. Tensip buyurursanız zaten sebkürapt için 
Nizamnameyi encümene vereceğiz. Bu maddeyi de 
verelim. (Güzel sesleri) Encümen tetkik etsin. Bu 
maddeyi encümene veriyorum. Kanunun heyeti umu-
miyesinin reye vaz'ını, kanunun sebkürapt ve numa
ra tashihleri muamelesinin icrasından sonra yani ge
lecek celseye talik ediyoruz efendim. 

Efendim, Remzi Beyin kelime tashihleri hakkında 
teklifi vardır. Bu Nizamnamede (Bütçe) denilmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda buna (Muvazenei Umu
miye) tabir edilmiştir. Münafat olmaması için müna
sip görülürse bir şekil teklif ediyorum diyorlar. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Nazarı dik
kate aldık, eğer madde kabul edilmiş olsa idi şimdi 
teklif, edecektik. 

REİS — Efendim, vaktimiz gecikmiştir. Pazartesi 
günü saat 14*te içtima edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum/ 

Hftami Müzakerat; Saat: 15,47 
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