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en iyi şekilde sağlamak ve kötü niyetle olacak
şikâyet ve itirazları karşılamaktır. Esasen, bu
konu üzerindeki görüşmelerle Büyük Mecliste
tezahür eden hissiyat da göstermektedir ki, se
çim emniyeti yanında vatandaşların şeref ve his
siyatını zedeliyecek ve seçim emniyetini sarsa
cak surette hareket halinde Büyük Millet Mec
lisi böyle bir müeyyideyi de kullanabilir.
Bu itibarla bu millet kürsüsünden muhtelif
partilere mensup arkadaşların izhar ettiği bu
hissiyata ve temayüle ilâveten Hükümet adına
konuşan v Başbakan Yadımeısı arkadaşımızın
sözlerini de dinledikten sonra seçim emniyeti
ve vatandaş şerefinin masuniyeti için böyle bir
sistemin kabulüne matuf ve maksur olarak ver
diğim önergelerimi ben de geri alıyorum. (Bra
vo sesleri).
Ancak, şuna işaret etmeliyim ki, benim
önergem iki tanedir : Birisi depozito alınması
pensipi kabul edildiği takdirde depozito mikta
rının yüksek tutulmasına matuftur. Diğeri, de
pozito alınması halinde itirazda ve şikâyette bu
lunan kimsenin her milletvekili tutanağı için
ayrı ayrı depozito yatırması mecburiyetine ait
tir.
Bununla beraber, arzettiğim sebeplere göre,
'her iki önergeyi Hükümetimizin teminatına ina
narak geri alıyor ve bu suretle Büyük Millet
Meclisimizin tezahüratına da uymuş bulunuyo
rum.
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum.
(Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Bu teminata taallûk ediyor,
başka bir önergedir. (İşitmedik sesleri).
BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir'in öner
gesini yeniden okutuyorum.
(Ahmet Remzi Yüregir'in önergesi tekrar
okundu).
SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Adı, soyadı,
açıkça bildirilecektir, dedik. Bunu noterden
tasdik kaydını koyduğumuz takdirde, bir köy
lü vatandaş noteri nerede bulacaktır? Buna im
kân yoktur.
BAŞKAN — Bu önerge müstakil mahiyet
tedir, sahibi de burada yoktur. Oyunuza suna
cağım.
Bu önergeyi nazarı itibara alanlar lütfen işa
ret buyursunlar... (Neyi sesleri).
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Dilekçelerdeki imzalar noterden tasdikli ol
sun diyor.
Bunu kabul edenler... Kabul etmiyenler...
önerge nazarı itibare alınmamıştır.
(Van Milletvekili Rüştü Oktar ve arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Bu arkadaşlar burada mı? Yok
tur.
önergeyi oyunuza sunacağım.
Bu önergeyi nazarı itibare alanlar lütfen işa
ret buyursunlar... Nazarı itibara almıyanlar...
Nazarı itibara alınmamıştır.
Yüksek Başkanlığa
Sözle arz ve izah ettiğim sebepler dolayısiyle
124 ncü maddenin ikinci fıkrasının sonuna ve
«Şarttır» kelimesinden önce «İtirazın reddi yo
lunda mütalâa serdedüdiği surette Hazineye
irad kaydedilmek üzere muterizin her mazbata
ya yapılacak itiraz için 500 lira depozito akçası
yatırarak makbuzunun itiraz dilekçesine bağ
lanması» hükmünün eklenmesini arz ve teklif
ederim.
izmir Milletvekili
Ekrem Oran
EKREM ORAN (İzmir) — E fendim,-25 li
raya indiriyorum. O şartla reye konulntasııu is
tiyorum. (Gülüşmeler).
BAŞKAN — önerge sahibi önergesindeki
500 lirayı 25 liraya indiriyor. Nazarı dikkata
alanlar... Almıyanlar... Kabul olunmamıştır.
Başkanlığa
Aşağıdaki hükmün eklenmesini teklif ederim.
«Hakikat hilafı yapılan ihbar ve şikâyetler
den seçim kurulunca 100 liradan 1000 liraya
kadar para cezası alınır. Bu para cezasının alın
ması Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden
hususları takyit etmeze
Urfa Milletvekili
Vasfi Gerger
BAŞKAN — Bu önergeyi de oyunuza sunu
yorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar...
Nazarı itibara alınmamıştır.
Komisyon 124 ncü maddede 'tashih yaptı mı?
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAHMAN IıONUK (Bursa) — Efendim, maddenin
ikinci fıkrasında «Ad, soyad ve adresin» keli
meleri yazılmıştır. Bu, «Adm, soyadın ve adre
sin» olarak tashih edilecektir.
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