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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Encümenlerden Heyeti umıımiyeye gönderil
miş iş olmadığından Pazartesi günü toplanılmak 
üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili 
Sivas 

Şemsettin Günaltay 
Kâtip 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 

Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

>;>-••« 

BIRINCI CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Vedit Uzgören (Kütahya). 

REİS — Celse açılmıştır. 

2. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1. —• Manisa mebusu Refik înce'nin, teşriî 
masuniyeti kaldırılan bir mebusun Heyeti Umu
miye kararı alınmadan tevkif edilip edilemiye-
ceğinin tefsir yoluyla halli hakkındaki takriri
nin geri verilmesine dair takriri. 

REİS — Bir takrir vardır, okuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meslisi Yüksek 

Reisliğine 
Ankara 

16 . I I I . 1942 
Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesi

nin tefsiri hakkında vermiş olduğum ve Teşki
lâtı esasiye encümenine havale olunan takriri
min takibinden vaz geçtiğim için geri verilme
sine yüksek müsaadenizi saygılarımla rica ede
rim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

(Neden sesleri). 
REFİK İNCE (Manisa) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, me

bus arkadaşlardan bir tanesinin masuniyeti teş-
riiyesinin kaldırılmasına karar vermiştik. Ga
zetede gördüm ki tevkif edilmiş. Ben o anda 
Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesini 

hatırladım. Bu tevkifi bu kanuna muhalif gör
düğümden dolayı bir tefsir takriri hazırladım 
ve Büyük Millet Meclisi Reisliğine takdim et
tim. 

Bu takririn verildiğini haber alan bir ar
kadaşım, Süleyman Sırrı (Yozgad); ben de çok
tan beri düşünüyordum, dedi, fakat biliyorsu
nuz ki tefsir takrirleri için Teşkilâtı esasiye ka
nunu gibi mutlak sülüs nisap lâzımdır. 
Takriri yüz küsur mebusun imza etmesi lâzım
dır. Ancak benim de aklımda böyle bir şey kal
mış gibi, hakkın var diyerek Teşkilâtı esasiye 
encümenine gittim, oradaki arkadaşları da aynı 
zihniyette gördüm, eh, nizamnameye muhalif 
bir harekette İsrar etmekten ve bir encümenin 
ret kararına mâruz kalmaktansa ben bu takriri 
geri alayım, dedim ve bu takriri verdim. Fakat 
takriri verdikten sonra bir de nizamnameye ba
kayım, okuyayım dedim, yani bu takriri nizam
nameyi okumadan vermiştim. Baktım ki nizam
namede, Teşkilâtı esasiyenin ben tadilini iste
medim, Teşkilâtı esasiyenin tefsirine müteallik 
olmak üzere hususi bir hüküm yoktur. Nizam
namenin 124 üncü maddesinin muayyen fıkra
sında, asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve 
ekseriyet nisabı lazımsa, tefsir fıkrası dahi aynı 
usul ve nisaba tabidir, diyor. Tefsirin kabulün
de mevzuubahis olacak bir vaziyet vardır. Leh 
ve aleyhte kabulü için sülüsanı ekseriyetin lâzım 
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olduğu kanaatini getirdim. Binaenaleyh bir me
busun bu manayı anlamasına matuf olmak 
üzere bir takrir vermesinin usule muhalif olma
dığı kanaatini hâsıl ettim. Bendeniz şimdi bu 
takririn geri verilmesi yolundaki takririmi hu
zuru âlinizde geri alıyorum. Encümende bu me-

1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/583) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek kanun 
MADDE 1. — 15 . V . 1940 tarih ve 3827 sa

yılı kanunun 3 ncü maddesine bağlı (2) sayılı 
cetvele Örfi idare komutanlığı için beş sene mi-
adlı ve 2 500 lira bedelli bir otomobil ilâve 
edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

[1] Birinci müzakeresi otuz altıncı inikat zap-
tındadır. 

sele müzakere olunsun. 
MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 

Esas takrir kalıyor. 
REFİK İNCE (Devamla) — Esas takririm 

kalsın, encümende görüşülsün. 
REtS — Takriri geri veriyoruz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

Efendim, çarşamba günü işimiz yoktur. Mü
saade buyurursanız cuma günü celse yapalım. 
Muvafık mı? (Muvafık sesleri). 

O halde cuma günü saat 15 de toplanılmak 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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