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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek ceza muhake
meleri usulü kanununun bazı maddelerini tadil eden ka
nun lâyihası Dahiliye Encümenine havale ve resmî de-
vair ve bazı müessesat vesaitai nakliye kanununa mü-
zeyyel lâyihanm da birinci müzakeresi icra olunduktan 

Mazbatalar 
1 — 1931 senesi bütçesi hakkında 1/80 numaralı ka

nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 
2 — Bütçe Encümeninin Diyanet İşleri Reisliğinin 

tekaüt kanununun 3 üncü maddesinin (A) fıkrası hük
münden istisnasına dair 2/12 numaralı kanun teklifi ve 

1 — Bilecik Mebusu Salih Bey ve 17 arkadaşı
nın, Başvekil îsmet Paşa Hazretlerinin beyanatının 
neşir ve ilânı hakkında takriri 

Reis — Bir takrir vardır okunacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
îsmet Paşa Hazretlerinin beyanatının memle

ketin her tarafında neşir ve ilânını teklif ederiz. 
Bilecik Gazi Antep Rize Gümüşane 

Salih Kılıç Ali Fuat Hasan Fehmi 
Elâziz Sivas Denizli izmir 
Aziz Rasim Haydar Rüştü M. Celâl 

1 — Ceza kanununun 160 inci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 1/27 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Efendini; ikinci müzakeresidir. 
Türk ceza kanununun 160 inci maddesini 

değiştiren kanun 
MADDE 1 — Türk ceza kanununun 160 inci 
[lj Birinci müzakeresi 23 üncü inikat zaptın-

dadır. 

sonra cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

Refet Ziya Gevher Avni 

Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 
Teklifler 

3 — Bütçe Encümeninin. Diyanet İşleri Reisliğinin 
tekaüt kanununun 3 üncü maddesinin (A) fıkrası hük
münden istisnasına dair kanun teklifi 

Denizli Erzincan Kocaeli Manisa 
Necip Ali A. Samih Kemal Dr. Saim 

Giresun Samsun Kayseri 
Ali Münip Emin Sait Azmi 
Kars Edirne Trabzon 

Baha Tali H. Hayri Daniş 
Reis — Malûmu âliniz, bu takrir İsmet Paşa 

Hazretlerinin beyanatı zapta geçtikten ve zabıt 
ceridesinde neşredildikten sonra reye kanulacak-
tı. Beyanat zapta geçmiştir. Binaenaleyh takriri 
reye arzediyorum. Takriri kabul edenler . . Et-
miyenler . . . Takrir kabul edilmiştir. 

maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
157 inci maddede yazılı suçu işliyenlerle T.ür-

kiye Cumhuriyeti kanunlarına şovenler hakkında 
takibat yapılmak salâhiyeti doğından doğruya 
cumhuriyet müddei umumilerine aittir. 

158 inci maddede yazılı hal ile 159 uncu madde
de yazılı hükümetin şahsı maneviyesini tahkir ha
linde takibat yapılması Adliye Vekâletinin ve yine 
159 uncu maddede yazılı Büyük Millet Meclisini 
veya Türklüğü tahkir ve tezyif hallerinde takibat 
yapılması Büyük Millet Meclisi Reisi ve bulunma-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BIRINCI CELSE 
Açılma saati : 14,25 

Reis - Refet Bey, 

KAliplor : Avni B. ( YOZGAT ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — TAKRİRLER 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

"70 
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dığı takdirde reise vekâlet eden zatın ve Türk! 
ordu ve donanmasını tahkir ve tezyif halinde ta
kibat yapılması Millî Müdafaa Vekâletinin talep 
veya iznine bağlıdır. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler ., . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, bütçe hazırlanmıştır. Bu gün tevzi 
edilecektir. Şu halde nizamnamei dahilî mucibince 
bir hafta sonra müzakeresine başlıyabiliriz. Ancak 
nizamnamei dahilinin 127 inci maddesinde deniliyor 
ki: «muvazenei umumiye kanununa taallûk edip ma
sarif atın artırılması veya varidatın eksiltilmesini | 
mucip olacak tadilnameler veya munzam ınadde-f 
ler, ancak alâkadar bütçeye ait mazbatanın dağı
tılmasını takip eden yedi gün zarfında tekjif edile
bilir.» Bu, nazarı dikkate alınarak bazı seneler bir i 
haftalık zaman beklenilmiş, bazan da daha az za-' 

İman beklenilerek bütçenin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Bu sene malûmu âliniz Meclisi Âli tecdidi inti
hap yapmıştır. Bu yüzden bütçenin müzakeresi de 
gecikmiştir. Bundan başka bu madde ki şimdiye 
kadar cayi tatbik da bulmuş değildir. Yani hiç bir 
tadilname verilmemiştir. Ve tatbik da olunmamış
tır. Bütçenin müzakeresi gününü tabiî Meclisi Âlî 
tayin edecektir. Tensip buyurursanız pazartesi 
günü içtima yapamayız. Arkadaşların üç gün ser
bestçe tetkik edebilmeleri için vakit bırakırız. Salı 

I gününden itibaren bütçenin müzakeresine başlarız. 
I Muvafık nîı efendim? (Muvafık sesleri). Kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yalnız arzedeceğim bir şey daha vardır. Büt
çeye başladıktan sonra sabah ve akşam olmak üzere 
yevmi celseler yapalım. (Muvafık sesleri). 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü 
müsane) — Arkadaşlar, on iki tane mülhak bütçe 
vardır. Bunları yetiştireceğiz . Çok istirham ede
rim, sabah celseleri encümene bırakılsın, çalışa
lım. öğleden sonra pek çok iş görebiliriz. 

Reis — O halde Bütçe Encümeni mesaisini bi-
tirinciye kadar öğleden sonra; bitirince sabah ve 

fak^gtm celseleri yaparız. Muvafık mı efendim? 
Kabül-edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şu hâlde salı günü saat 14 te toplanmak üzere 
i celsfeyi tatil ediyorum. 
' Kapanma saati : 14,35 



T. B. M. M. Matbaası 


