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BÎRÎNGÎ CELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Meclis küşad edildi. Zapttı sabık 
hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvefkili Ha«an Fehmi Beyefendinin 
tahtı Riyasetlerinde bil inikat, zaptı sabık hulâsa
sı kıraat ve •tashihan kabul olundu. Şayanı mü
zakere rtMu'Mamıa dair mazbaıtallaria Lâyiha 
Encümenin den mevrut îzmit Mebusu Sı ITI , Be
yin kaiebeıitiiik .cefalarının nefye tahviline dair 
'teklifi kanunisi Adliye Encüınenine, Rafımı 
Mebusu Edip Beyin Elviyei Şelâlede Vergile
rin tevhiden cibayet edilhnesaue dair telklifile, 
Kozan M'ebusu Dr. Fikret Beyin Kaynı akalın Ntv-
zraı Bey ailesine Hidemıaltı Vataniye tertibinden 
ınıaaş tahsisine dair teklifi Kavauin ve Muva-
zenei Maliye encümenlerine «havale olundu. •• 

Ertuğrull Mebusu Mustafa Kemal Beyin »e-
nedatı âdiye ile tasarruf ınıua;nıelesi'nin bir 'se
ne için iadesine, Tokad Mebusu izzet Beyin arâ-
'A sahibi olan jandaınma efradına has-ait mevsi-
'minde mezuniyet iit'aisın'a ve Elâıziz Mebusu Ra
mım Beyin (muhacirine fnıülba'alilik telMflerinin şa
yanı müzakere ollmadığına dair Lâyiha Encü
meni mazbataları kıraat olundu. Bunlardan 
Mustafa Kemal Bey teklifini istirdadeyfemiş 
olmakla diğerleri Lâyiha Encümeninin mazba
tası veçhile şayanı müzakere görülmedi. Erzu
rum Mebusu Nusret efendinin Meclisten bir Şû
rayı Evkaf intihabına dair teklifi Seriye En
cümenine, Batum Mebusu Edip Beyin Batum 
meralarında bulunan Ardahan ve Artvin aha
lisinin hayvanatından ithalât resmi almmama-
'sma dair teklifi Kavanini GMMiye ve İktisat en
cümenlerine havale olundu. 

Münhal bulunan şube kâtiplikleriyle reis
likleri ve iktisat Encümeni âzalığı için intihap 

icra edilmesi Makamı Riyasetten tebliğ otun
du. Malta'dan gelen îsparta Mebusu Cemal Pa
şanın telgrafiyle Kars'ın senei devriyei istirda
dı münasebetiyle mtevrut telgraf kıraat edildi. 
Mesken icarları hakkındaki Kanunla, Memali-
ki müstahlasa ahalisinden haneleri hedim ve 
tahrip edilmiş olanlara hane itasına dair olan 
tekâlifi kanuniyenin bulundukları encümenler
den celp ile ruznameye alınmalarına karar ve
rildi. Diyarbekir Mebusu Mustafa Akif, Kara-
hisarı Sahib Mebusu Şükrü, Konya Mebusu 
Arif, Erzurum Mebusu Asım, Cebelibereket Me
busu Rasim, İzmit Mebusu Fuad, Burdur Me-
Busu Veli beylerle îsparta Mebusu Cemal Pa
şanın Divanı Riyasetin teklifi veçhile mezuni-
yetferi kabul olundu. Cebelibereket Mebusu Ra
sim Beyin mezuniyeti esnasında ahvali sıhhiye
sine müstenit mazereti dolayısiyle tahsisatının 
tam olarak ita edilmesine dair takriri tecviz 
edildi. Bilâhara hiyaneti vataniye cürmünden 
dolayı mahpus ve mevkuf bulunanların istik
lâl mahkemelerince; tahkikine dair *olan Adliye 
Encümeninin tanzim etmiş olduğu lâyihai ka
nuniyenin müzakeresi icra edilerek lâyihanın 
şekli kanunisi şayanı kabul gürülmedi. Nafiz 
Beyin bu hususa mütaallik teklifi kanunisi Lâ
yiha Encümenine havale' edilerek teneffüs için 
celse tatil olundu. 

îhinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat Batum Mebusu Fevzi Beyle rü-
fekasınm Elviyei Selâse hakkındaki takrirleri
nin Heyeti Vekile huzuriyle müzakeresi bilicra 
müzakerenin kifayeti takarrür ettikten sonra 
Kars ve civarında icabeden tahkikatın icrası 
lüzumunun Heyeti Vekileye tevdiine dair Es
kişehir Mebusa Abdullah Azmi Efendinin tak
riri kabul olundu. 

Badehu Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü 
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Beyin Elcezire cephesi hakkında Erkânı Har- ' 
biyei Umumiye Riyasetinden istizahı natık elan 
takriri müzakere edilerek Fevzi Paşa Hazretle
ri tarafından cevap ita ve kifayeti müzakere 
takarrür ettikten sonra ruznameye geçilmesine 
dair, Konya M<ebusıı Musa Kâzım. Efendi ile rü-
fekâsı tarafından ita edilen takrir kabul olu
nup Salı günü Nevahi Kanununun müzakere
siyle iştigal etmek üzere içtima olunacağı Ma- -
kamı Riyasetten bittebliğ celseye nihayet ve
rildi. 

Sual takrirleri 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin öğle ta
tillerine dair takriri Heyeti Vekileye, 

2. — Karahisarı 'Sahib Mebusu İsmail Şük
rü Efendinin bağlardaki tahribata dair takriri I 
Müdafaai Milliye Vekâletine, 

3. -— Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin Jan
darmaya ve Antalya ve Kars mutasarrıfları
nın becayişlerine dair takriri Dahiliye Vekâle
tine, 

4. — Ergani Mebusu Emin Beyin Dahiliye 
Müsteşarı Hamit ve İdarei Mahallî Müdürü 
Münir beylere verilen Jıarcırahlara mütaallik 
sual takriri Dahiliye Vekâletine havale «edil
miştir. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Mahmud Said Haydar 

REİS — Zaptı sabık hulâsası Ûıakkında mü
talâa var mı? Zaptı sabık aynen kabul olundu. 

2. — MAZBATALAR 

1. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyle 
refikinin, 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanu
nunun - mevkii meriyetten re fini mutazammın 
kararnamenin mülga olduğuna dair kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/368) 

REİS — Düveli Mütelifeniıı tazyikiyle Fe-
rid Paşa zamanında kaldırılan Gümrük Kanunu
nun iadei meriyetine dair olan teklifi kanuniyi 
Lâyiha Encümeni şayanı müzakere görüyor. Ka-
vanini Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyle 
refikinin reji beyiye memurluklarının malûl gazi
lere hasrı hakkında kanun lâyihası ve Lâyiha En
cümeni ıtikzbatası 
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REİS —> Sakat ve malûl gazilere Devlet inhi-

sarındaki mevaddın beyiye resminin tahsisi hak
kındaki teklifi kanuniyi Lâyiha Encümeni şaya
nı müzakere görüyor. Kavaııini Maliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

Malta'dan gelen zevatı Meclis namına istikbal 
etmek üzere beş kişilik bir heyetin izamını Aydın 
Mebusu Esad Efendi ile rüfekası teklif ediyorlar. 

ES AD Ef. (Aydın) — Bendenizin teklifim 
Adana meselesine aitti. 

REİS — öyle ise sonra arz ederim. Öteki me
seleyi zannediyordum. O hususta Meclis noktai 
nazarını tesbit etmiştir. Zaten Meclis namına bir 
heyet gidiyor efendim. 

Nevahi Kanununun müzakeresine geçiyo
ruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
her gün bin türlü ihtilâfatımıza badi olan Heyeti 
Vekilenin vazaifine dair olan kanun hakkında 
encümeni mahsusun yapmış olduğu mazbata ta-
bolunmuştur. Bu ihtilâfa nihayet vermek için bu
nu her şeye takdimen müzakere edelim, çıkaralım. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim. 
bundan beş - altı ay evvel sivil etibba 
hakkında Meclisi Âlinize bir kanun gel
mişti. Bu uzun uzadıya münakaşa edil
di. Nihayet Meclisi Âli Müdafaai Milli
ye ve Sıhhiye Encümenlerine havale etti, 
orada tekrar müzakere edildi. Ve Meclisi Âli
nin emri veçhile bir şekil tesbit olundu. Şimdi 
yalnız Meclisten çıkarılması kaldı. Yani uzun 
uzadıya münakaşa edilecek bir noktası kalma
dı. Gerek Müdafaai Milliye ve gerekse Sıhhiye 
Encümenince bir şekil kararlaştırıldı. Altı ay
dan beri ruznamemizde duruyor. İstirham ede
rim, üç dakikalık bir meseledir, çıkaralım. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim, Meşru, 
tiyet ve Meclisi Mebusanın sebebi teşekkülü 
olan bütçe hâlâ müzakere olunmuyor. Her şeye 
tereihan onun müzakeresini teklif ederim. 
(Bravo, sadaları) 

REİS — Evvelâ Tevfik Efendi Hazretleri
nin tekliflerine cevap vereceğim. Bütçeyi Mu-
vazenei Maliye Encümeninden geldiği gün raz-
namemize ithal etmek tabiî lâzım ve elzemdir. 
Çok rica e.deriz ki, bir aıv evvel bütçeyi Muva
zene! Maliye Encümeni çıkarsın. 

Hüseyin Avni Beyin teklifini ruznamemize 
alırız. Mamafih her hangisini takdimen muza-
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kere etmek Heyeti Celilenize aittir. Şunu da 
arz edeyim ki, ruznamedeki maddelerin tezyidi 
için müzakereyi kapatırken şunu bunu ilâve et
mek meselesini o zaman açsak daha iyi olur. 
Ruznamemizde 10 - 12 teklif vardır. Bundan 
sonra ruznamemize Hüseyin Avni Beyin tekli
fini de ilâve ederiz. Heyeti Vekilenin Kanunu
nu da ilâve ederiz. Hangisini tereihan müzakere 
ederseniz o, Heyeti Celilenize aittir. 

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — tdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası ve 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Şimdi Nevahi Kanununun müzake
resine geçiyoruz; malûmuâliniz on üçüncü mad
dede kalmıştık : 

MADDE 13. — Dairei memuriyetleri dâhilin
de Hükümet ve vilâyet memurları ve nahiye 
bütçesinden maaş alan memurin ve müstahde
min nahiye şûrası âzalığına intihabolunamaz. 
Kezalik karye mültezim ve mütaahhitleri aynı 
nahiye dâhilinde âzalığa intihabedilemez. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey bir noktayı. 
izah için zapta geçmesini rica edeceğim. İlerde 
tefsire medar olsun. (Nahiye bütçesinden maaş 
alan memurin ve müstahdemin nahiye şûrası 
âzalığına intihabolunamaz.) deniyor. Bunlar 
ilelebet mi intihabolunamaz, yoksa maaş aldığı 
müddetçe mi? 

HAYDAR B. (Van) — Maaş aldığı müd
detçe. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Evet onu ben de bi
liyorum, ama bu kanun köylerde tatbik oluna
cak. Hiç olmazsa zapta geçsin. 

REÎS — O halde sözler bitti. Tadilname de 
yok. Maddeyi reyinize arz edeyim. 

On üçüncü maddeyi kâfi görüp on ikinci 
maddeye geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

Efendim, on ikinci maddeyi malûmuâliniz 
encümene vermiştik, encümen bu maddeyi na
zarı dikkate alman takrirler mucibince tadil 
etmiş, okuyoruz. 

MADDE 12. — Nahiye şûrası âzalığına inti-
habolunabilmek için şeraiti anifeden başka şe
raiti âtiye de lâzımdır : 

1. Yirmi beş yaşını ikmal etmiş olmak. 21 
yaşını ikmal edenlerden okuyup yazanlar âza
lığa intihabolunabilir. 
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2. Muhilli şeref ve haysiyet bir fiilden do

layı cünha ile ve efali saireden dolayı bir sene 
hapse mahkûm olmamak-

3. Nahiyenin hayatı umumiyesinde fiilen 
dâhil ve alâkadar bulunmak. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bir sene 
meselesi bizim köylerde nazarı dikkate alınmalı. 
Bir sene meselesi yanlıştır, öyle köyler vardır 
ki, oralarda âza da bulunamıyacaktır. Bilhassa 
vilâyatı Şarkiyemizde âza bulunamıyacaktır. 
Köyler hakkında kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. 
Binaenaleyh, vilâyet demek kâfidir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bendenizin va
ridi hatırı olan bir şeyi söylemek istiyorum. (Na
hiyede mukim olmak veyahut ahalisinden olmak) 
kaydından nahiye ahalisinden olanlar için mu
kim olmak kaydı olmadığı anlaşılıyor. Nahiye
de mukim olan bir adamın, nerede ikamet eder
se etsin, o nahiye âzalığına intihap hakkı var
dır. Şu takdirde köy veya kasabadan uzak, ti
careti saire ile iştigal eden o nahiye ve köye 
tevellüdetmiş bâzı zevat, bunlardan 2, 3, 4, ta
nesinin .intihabedilebilmesi memul olduğuna gö
re Oniar kasabalardaki işlerini terk ederek 
her zaman içtimaa gitmezse tabiî nahiye şû
rası dahi her zaman muntazaman içtimaını 
yapamayacaktır. Bununla beraber ticareti sai
re ile iştigal eden ve daha ziyade köy üze
rine zinüfuz adamların intihabı temin edilmiş 
olmak ihtimali mevcuttur. Bu müntehipler 
hakkında bulunan şerait mey anında (mukim 
olmak veya o nahiye. ahalisinden) kaydı var. 
Nahiye ahalisinden olmak için mukim ol
mak kaydı yoktur. Binanealeyh yalnız o na
hiye ahalisinden olmak demek, o nahiyede 
tevellüdetmiş bir şahıs olmak demektir. Ay
nı şartlar olduğu için söylüyorum. Çünkü 
alâkadardır. Onun için arz ediyorum ki, bu 
bendenizce mahzurdur. Bu mahzuru ref'ede
bilmek için, bütün bütün o nahiye içerisinde olan
ların intihabını menetmek, bâzı münevvera-
ııuı intihabına mâni olmak demek olacağı 
için, hiç olmazsa bir kayıt konmak lâzım: 

geleceğini zannediyorum ve hiç olmazsa (şû
ra âza adedinin sülüsünü veya dörtte birini 

• tecavüz etmemek üzere bu gibi karye hari
cinde sakin olanların da intihabı caizdir) diye 
bir kaydın ilâvesini teklif ederim. 

REÎS — Karesi Mebsu Vehbi Beyin bir ta
dil teklifi var -. • * " ' 

^ 
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Riyaseti Celileye 

Bir sene kaydının tayyını teklif eylerim. 
Karesi 

Vehbi 

REÎS — Haydar Bey encümenin bu bapta 
bir mütalâası var mı-? 

HAYDAR B. (Van) — Bir mütalâamız 
yoktur. 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. 
HAYDAR B. (Van) — Geçen gün bu bir 

sene kaydı yoktu. Heyeti Umumiyenin kabul 
ettiği takrir üzerine ilâve etmiştik.. Eğer He
yeti Umumiye arzu ederlerse kaldırabiliriz. 
Encümen bunun için bir şey demez... 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Bir 
sene kaydının tayyını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar^ Takrir nazarı itibara alın
madı... On ikinci maddeyi encümenden gelen 
şekliyle reyinize arz ediyorum (Bir daha okun
sun sesleri) 

(On ikinci madde bir daha okundu.) 
REÎS — Başka tadilname yok. Söz alan da 

yok. Maddenin birinci müzakeresini kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Birinci müzake
re kâfi görülmüştür. 

On dördüncü maddeye geçiyoruz: 

îkinci Kısım 

Nahiye meclisi âzalığı ile kabili telif olmıyan hi-
d'emat, nahiye meclisinde içtimai caiz olmıyan 
kimseler, nahiye meclisi âzalığmdan sukutu müş

tekim ahval 

MADDE 14. — Mebusluk, Me&is âzalığı ve 
memuriyet nahiye âzalığı ile kabili telif değildir. 
îşbu evsafı haiz bir kimse nahiye meclisi âzalığı-
na intihabolunduğu takdirde intihabat neticesi
nin tarihi tebliğinden itibaren on gün müddetle 
hakkı ihtiyarı haizdir. Bu müddet zarfında 
hakkı ihtiyarını istimal etmezse âzalığı sakıt olur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yalnız 

meclis kelimesi şûra olacak. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim ka

bili telif kelimesini kabili içtima şeklinde tashih 
etmelidir. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim serlevhada 
birinci satırda nahiye meclisi değil, nahiye şûrası 
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olacak. Sonra ikinci satırın nihayetinde yine na
hiye meclisi değil, nahiye şûrası olacak. Sonra 
maddenin ikinci satırının başında; «Nahiye şûra
sı âzalığı ile kabili telif değildir.» olacak. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Bir de (şûrası) var. 
Bunun hangisi olduğu tasrih olunmuyor. 

HAYDAR B. (Van) — Nahiye şûrası -âzalı-
ğma intihabolunur olacak... 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Hangi meclis âzalı
ğı? 

HAYDAR B. (Devamla) — Meclis âzalığm
dan maksat on üçüncü maddede, nahiye dairesi 
dâhilinde bulunan âza memur, mütaahhit bulu
nanlar, on dördüncü maddede alelıtlak bunun ha
ricinde kalan âzalıkları zikrediyor. Meselâ; me
busluk, meclis âzalığı, meclisi idare, belediye âza
lığı, alelûmum memurin... Alelûmum.. meclis âza
lığı... Sonra nahiyede mukim olur, bir memuriye
ti de vardır. Âzalığa intihabolunur ve kendisi
ne tebliğ edilir. Kabul ederse eder, etmezse ka
lır. 

REÎS — On dördüncü madde hakkında baş
ka söz alan yok... Tadilname de yok... -

HAYDAR B. (Van) — Mecalisten maksat 
mecalisi resmiyedir. Yoksa birtakım mecalisi 
hayriye vardır ki, bunlar mâni değildir. 

REÎS — On dördüncü maddeyi reyinize arz 
ediyorum. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Kabili te
lif, kabili içtima tarzında olmalı. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Kabili telif muvafık 
değildir. 

REÎS — Haydar bey ne diyorsunuz? 
HAYDAR B. (Van) — Peki efendimi kabul 

ederiz. * 
REÎS — Efendim, Siird Mebusu Mustafa 

Sabri efendi (Kabili telif) kelimesinin tayyı ile 
yerine (kabili içtima) kelimesini teklif ediyor, 
encümen de kabul etti. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Meclis âzalığı ye
rine hıecalis âzalığı denilse daj^a iyi olur zanne
derim. 

REÎS — Encümen bir şey diyor mu efendim? 
HAYDAR- B. (Van) Esasen maksadı

mız odur. Mecalisi hayriye de olacak olursa onu 
da kabul ederiz. 

REÎS — Şimdi maddenin şekli şöyle oluyor : 

/ 
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İkinci kısım 

Nahiye sarası âzalığı ile kabili telif olmıyan 
hidemat, nahiye meclisinde içtimai caiz olmıyan 
kimseler. Nahiye şûrası amalığından sükutu müs
tehzim ahval. 

MADDE 14. — Mebusluk ve bilûmum mecalisi 
i'esmiye âzalığı ve memurin nahiye şûrası âza
lığı ile içtima edemez. İşbu evsafı haiz bir kimse 
nahiye şûrası â/alığına intihabolunduğu takdirde 
intihabat neticesinin tarihi tebliğinden itibaren 
on gün müddetle, hakkı ihtiyarı haizdir. Bu müd
det zarfında hakkı ihtiyarını istimal etmezse âza
lığı sakıt olur. 

RElS — Efendim, on dördüncü madde hak
kında birinci müzakereyi kâfi görüp on beşinci 
maddeye geçilmesini tensibedenler ellerini kal
dırsınlar Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Baba ile oğul, damat ve bira
derlerin bir mecliste içtimai caiz değildir.' Bu 
suretle içtimai caiz olımyanlar bir nahiye mec
lis âzalığma intihabolundukları takdirde en zi
yade rey alan âzalık hakkını iktisabeder. Tesavii 
ara vukuunda peder veya sinnen büyük olan 
birader tercih olunur. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Meclis değil, Şûra 
olacak... 

REİS — Efendim, meclis kelimesi şûraya tah
vil olunacaktır. Bunlar esasen takarrür etmiş 
meselelerdir. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim, . 
peder veyahut büyük birader tercih olunur di
yor. Bu gibi vazifelerde esbabı tercih ilmü irfan 
olmalıdır. Büyüklük, küçüklük olmamalı. Ona 
göre tashih edilsin. 

HAYDAR|B. (Van) — İlmü irfanı olan diye 
tasrih edebiliriz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Tercih me
selesi kura ile tâyin edilmek lâzımdır. İlmü ir
fanı takdir, zannedersem kabil değildir. Kura 
çekilirse daha iyi olur. Bu tarzda tashihini teklif 
ederim. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim, Tevfik 
Efendinin iddiası varit değildir. Bunları imti
han mı edecekler...? Peder mi daha âlimdir, yok
sa oğlu mu daha âlimdir diye... Ben Basri Beyin 
ifadesine iştirak ediyorum. Kura iyidir. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Ahali bilir 
onu... 
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REİS — Efendim, on beşinci madde hakkın

da başka söz alan yok. Tadilnaınc de yok... 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kura ile 

olsun... 
HAÇI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Teklifim 

tadilnamedir. Tahriren de olur şifahen de olur... 
REİS — Encümen iştirak ederse reye koya

yım... 
HAYDAR B. (Van) — Efendim, maddenin 

(tesavii âra vukuunda okuyup yazması bulunan 
ve okuyup yazması bulunmadığı takdirde peder 
veya sinnen büyük olan birader tercih olunur) 
şeklinde tashihi muvafıktır. 

REİS — Efendim madde tekrar okunuyor; 

MADDE 15. —> Baba ile oğul, damat ve bira
derlerin bir şûrada içtimai caiz değildir. Bu su
retle içtimai caiz olınıyanlar bir nahiye şûrası 
âzalığma intihabolundukları takdirde en ziyade 
rey alan âzalık hakkını iktisabeder. Tesavii âra 
vukuunda okuyup yazması olan ve okuyup yaz
ması bulunmadığı takdirde peder veya sinnen 
büyük olan birader tercih olunur. 

REİS — Efendim, on beşinci maddenin ta
dil veçhile birinci müzakeresini kâfi görüp on 
altıncı maddeye geçilmesini kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edildi. 

MADDE 16. — Mütaaddit köylerden mürek
kep kurada birkaç köyden intihabedilmiş olan 
âza üç gün müddetle hakkı ihtiyarı haizdir. Bu 
müddet zarfında hakkı ihtiyarını istimal etmekse 
en ziyade rey veren köyün âzası olur. 

HAYDAR B. (Van) — Kura yerine nahiye
lerde olacak... 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, hakkı ihti
yar tabiri pek metruktür. Bunun aslı hakkı hıyar
dır ve daha doğrusu muhayyerdir. Muhayyerdir 
denilirse bunu köylü de anlar, herkes anlar. 

Sonra aşağıda hakkı ihtiyarını istimal etmezse 
deniyor ki, hakkı ihtiyar, zaten ihtiyarın için
dedir... 

TUNAL1 HİLMİ B. (Bolu) — Efendim teh
likeli bir madde karşısında bulunuyoruz, birkaç 
köydeıi mürekkep olan bir nahiyede demek olu
yor ki, herkes istediği köyden istediği kimseyi 
intihabedebiiecek. Şu takdirde arkadaşlar Teş
kilâtı Esasiye Kanunu münasebetiyle geçen se
ne baş ağrıtacak surette bahsettiğim temsili ma
halliyi temin ve bu maddenin zeminini teşkil 
eden 28 nci maddedir. Bir köyün ahalîsi diğer 



k,öyün intihabatma iştirak edemez. Ancak nahi
ye dâhilinde bulunan diğer bir köyden intihab-
edilebilir. Beş köy farzedelim ki, nahiyemizi teş
kil* ediyor. Bu beş köyün biri tesadüfen diğer 
köylerden büyük ve maatteessüf gerek rahma
ni ve gerek şeytani cihetten diğerlerinden yük
sek mertebede bulunuyor. Bilhassa şeytani kı
sımda kuvveti daha ziyade ise emin olalım ki, 
nahiye için lâzım olan azanın en çoğu o köyden 
intihabedilecektir. Bahusus ilk senelerde bunun 
yüzde yüz olmasına kanaati kântilem vardır. 
.Çünkü şu üç beş sene zarfında ahalinin kalben, 
ruhan olan idare itibariyle ezginliği, bezginliği 
intihabata karşı soğuk davranmasını intacede-
cektir.* 

Ahalimizin birçok kısmı halkımızın bir işini 
diğerlerine yüklettirmek taraftarıdır. Bundan 
dolayı bir kere mukabil taraftaki o dişli olan 
takımlar daha suhuletle kendi muratlarına ere
cekler ve kendilerini intihabettireeeklerdir. Bu
nu da bertaraf ediniz. Beş nahiye tamamiyle, 
beş köy alesseviye irfan en, serveten, büyüklük, 
küçüklük itibariyle bir olursa şu halde rahmani, 
münevver zevattan olmak üzere farzediyorum 
ki, bir köyde birçok kimseler bulunuywr. îlim ve 
irfan sebebiyle kazandıkları hüsnü teveccüh... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahih) —' 
Bunlar maddeye dâhil değildir... Sadede... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Maddeye 
dairdir. Bilhassa intihabat meselesinde bana hiç, 
ders veremezsiniz. Efendim farzediyoruz ki, bü
tün azalar dört köyden ibaret olacak... Bu kö
yün halini bilmeliyim ki, ben de nahiye şûrasın
da onu bihakkin müdafaa edebileyim. Halbuki 
ben falan köydeyim. Âzasız kalan köy bana 3 - 4 
saat mesafededir. Belki ben o köye hiç gitme
mişim veyahut iki köy arasında zıddiyet vardır. 
Q zıddiyeti ben büsbütün alevlendiririm ve o kö
yü büsbütün terakkiden ve daha doğrusu ken
disinin nef ine taallûk eden hisselerden hissedar 
etmem. Efendiler buraya bir kayıt korsak; bir 
köyün müntahipleri yalnız kendi köylüsünü inti-
habedebilir... 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Mebuslar 
da öyle olacak mı Hilmi Bey? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — İnşallah. 
Efendim bu kaydı koyarsak temsili mahalli, bir 
aşkı sevda ile gcqen sene uzun uzadıya arz et
tiğim esas tamamiyle teessüs eder ve ümidede-

I rim ki, memleket çok istifade eder. Benim ka
naati kâmjlem bundan ibarettir. Binaenaleyh 
arkadaşlar bu 16 neı madde burada tamamiyle 
zaittir. Böyle bir kayda lüzum yoktur. Bunun 
tayyını teklif ederim. (Üç köy olursa beş âza 
lâzım olursa sesleri) im köye beş âza lazımmış. 
Burada biz nüfustan bahsetmiyoruz. Zaten ka
nunun bu kısmı çok nakıstır. Meselâ bu köyün 
nüfusu ne kadar? Yüz, bjr diğerinin iki yüz, bir 
diğerinin üç yüzdür. Böyle muhtelif nüfusla bir 
köyde iki üç âza çıkar. 

HAKKI B. (Van) — Nüfuslar müsavi ola
bilir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — İntihabat 
Kanununda bu görüşülecektir. Bu intihabata 
mütaalliktir. Nüfuslar maddi bir meseledir. Nü
fuslar müsavi olunca ya beş çıkar ya altı çıkar. 

DURAK B. (Erzurum) — Bu hakkı hıyar 
için üç gün azdır. Mâlûmuâliniz bizim köyleri
mizde telefon ve saire olmadığı için ve bu teş
kilâttan köylerimiz mahrum olduğu için ihtimal 
ki, takdir edilemez. Bunu on gün yapmanızı ri
ca ederim. Encümen de esasen muvafakat edi
yor. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) —.Beyefendinin iti
razı varit değildir. Çünkü nahiyede bulunan aha
linin her birerleri diğer köylerden intihaboluna-
bilirler. Olabilir ki; nahiye merkezinden bir ada
mı beş altı köy intihabetmiş olur. Bu madde, 28 
nci madde ile de kabiliteliftir. Aslının ipkası lâ
zımdır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ben de mad
denin ftayyında musirrim. Esasen gayet fenadır 
efendim. 

REİS — Efendim, Hilmi Bey 16 ncı madde
nin tayyını teklif ediyor. Tayymı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Riyaseti Üelileye 
(Mütaaddit köylerden mürekkep kurada) 

tâbiri içtihadmca zaittir. Çünkü mabadında 
(Birkaç köyden intihabedilmiş olana âza) iba-

j resi münderiçtir ki, o ibare kâfidir. Binaenaleyh 
(müteaddit köylerden mürekkep kurada) i İyi re
sinin maddeden tayyını teklif ederim. 

Muş 
Ahmcd Hamdi 

REİS — Efendim kura kelimesini nahiye 
I şeklinde zaten encümen tadil etti. Hacı Ahmed 
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î : İÖT 8.1 
Efendinin takririni nazaıı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın. Nazarı, itibara alınmadı. 

(3 gün) yerine (10 gün) olmasını encümen 
de kabul ediyor. On gün olmasını tensip buyu- % 

ruyor musunuz. Kabul edenler-lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

On gün olmak üzere tashih edilecektir. On 
gün müddetle ibaresi kâfi geliyor mu?. 

HAYDAR B. (Van) .*- Evet, kâfi geliyor. 
REİS — Efendim madde şu şekli alıyor : 
Madde 16. — Mütaaddit köylerden mürekkep 

nahiyelerde birkaç köyden intihabedilmis olan 
âza on gün müddetle muhayyerdir. Bu müddet 
zarfında hakkı ihtiyarını istimal etmezse en zi
yade rey veren köyün, âzası olur. 

REİS — Tadilât veçhile 16 ncı maddenin 
müzakeresini kâfi görüp 17 nci maddeye geçil
mesini arzu edenler lütfen el kaldırsın. 17 nci 
maddeye geçildi. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Müsaade buyu
run Reis Bey mâruzâtım var. 

REİS — Efendim söz alacak zevat daha ev
vel söz alsınlar, müzakere hitama eriyor. Takrir
ler bitiyor. Madde reye vaz'olunurken söz alı
yorlar. 

• 
MADDE 17. — Cinayet, muhilli şeref ve 

hasiyet bir fiiliden dolayı cünha ile mahkû
miyet ve diğer bir nahiyeye sureitii ıkaitiyede nak
li mekân, âzalık ile kabili .telif ve içtima ol-
mıyan ahvalden birinin kaibul ve ifaisı âzalılk-
itan sukutu müstelzimdir. I&kat keyfiyeti ma
hiye şûraları karariyle icra olunur. 

TEVFİK Ef. (Kânıgırı) — Zannedersem bu 
madde badelintihap şu efali irtikâp edenler 
hakkında olacaktır, öteki kabMiıMhap bisr 
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meseledir. Buna ba'delinltihap delmeli. Bu kay
dı ilâve etmeli. 

Sonra (Muihillli şeref ve haysiyet) gibi müh
mel bir ibare kullanılıyor. Bâzı efal vardır ki 
îbir memlekette muhilli şereftir, diğer tmemile-
kette değildir. Bunun nietv'ini tâyin etmeli. 
Bâzı memleketler vardır ki ; meselâ hınistiyan 
bulunan yenlerde onlara meyhanecilik şereftir. 
Diğer mahalde muhilli şereftir. Bunların nevi
lerini tâyin eıtimeflidir. 

EMİN B. (Erzincan) — Efenden Hoca Efen
di Hazretlerinin iddiasının gayrivarit olduğunu 
iddia edeceğim. Muhilli şeref ve haysiyet ke
limeleri eğer tashih edilmiyecek olursa (birçok 
methazİTd daidir. Birisi tüfek atar, bu muhil
li şeref ve hayisdyet'tir diye âzalıktan iskat eder
ler. Bu tasrih edilirse daha iyi olur zannede
rimi. 

MEHMET) ŞÜKRÜ B. (Karalniisarı Sahib) — 
Efendim muhilli şeref denilen Ceraiım Kanunu 
cezada, 'muikayettir. Muhilli şeref ve haysiyet 
'denilen eeraitm, sirkat, dolanıdır]cılık ve eım-
niyelti suistimal gibi eeraitoe muhtas olarak 
kabul edilmiştir. Daima muhilli şeref ve haysi
yet ceraim» denildi mi bunlar anlaşılır. Bu ka
nunda mevzudur ve böyle anlaşılır, bunun baş
ka şekilde anlaşılmak imkânı yoktur. Yok ta
banca çekmiş, tokat vurmuş, bunlar zaten mu
hilli şeref, haysiyet olarak anlaşılmaz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu .gibi şey, 
lor dünyanın her tarafında muhilli şeref ve hay-
siye efalden değildir. Şükrü Beyin söyledik
leri gibi, muhilli şeref ve haysiyet olan haller 
zaten kavaııinimizde tesbit edilmiştir. Malûm
dur, bilhassa Türkiye hududu dâhilinde bulu
nan memleketlerde muhilli haysiyet ve şeref bu
lunan efal malûm olduktan başka her yerde de 
matruttur. Ankara'da muhilli şeref ve haysiyet 
olan bir şey Van'da da muhilli şeref ve haysi
yettir. Diğer yerlerde de böyledir. Esasen bir 
fiilin muhilli şeref ve haysiyet olmasını herkes 
bilir. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendi rica ede
rim resmî kârhanecilik, meyhanecilik de olablir. 
Bunları kanun yazmaz. Bir fiilin muhilli şeref 
ve haysiyet olup olmadığı sonra da tâyin edi
lemez. Bizde, müslümanlıkta, hiçbir yerde Tür
kiye hududu dâhilinde, islâm memleketinde mey
hanecilik muhilli şeref ve naysiyet olmıyan ef
alden addedilemez. 

HAYDAR B. (Van) — Vilâyet şûrası ola
caktır. 

REİS — Vilâyet şûrası diye tashih edilecek
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu 17 nci tmaiddede (Cinayet, muhilli şe
ref ve haysiyet <bir fiilden dolayı cünha ile 
mahkûm olan) diyor. Biz 12 nci 'maddenin 
ifkinci fıikrasmda âzalığa mâni olası (mahkûmi
yeti '(Muhilli şeref ve haysiyet bir fiilden ve 
cüha»ile bir sene hapis) olarak kaibul etitiğimiz 
için kabul edilen fıkranın buraya aynen ilâve
sini ve diğerlerinin tayyını teklif ederim. 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Muhilli şeref 
kaydını Türkiye dâhilinde anlamıyan hiçbir 
şahıs yoktur. Bunlar Hıristiyan için varidolsa 
bile mademki islâm ekseriyetini ihtiva eden bir 
memleket kanunu cari ve mer'idir, bu fasıl on
lar için de muhilli şeref ve haysiyettir. Binaen
aleyh muhilli şeref ve haysiyet kaydını Türkiye 
dahilinde anlamıyacak bir fert yoktur. Efendim 
maddenin başına (badel intihap) kelimesinin 
ilâvesiyle, cinayet, muhilli şeref fıkrasının alâha-
lihi ipkasını bendeniz teklif ederim. Avrupada 
değil Türkiyedeyiz. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim, bilmem 
birinci teklifim encümence kabul olundu mu? 
Teklifim badelintihap kelimesiydi kanunun tâ
yin eylediği âzalıkla kabili içtima ve telif ola-
mıyan birtakım cünha ve cinayetler vardır. 
Ondan maada kanunun sakıt olduğu birtakım 
mahalli şeref ve haysiyet ahval vardır ki, ka
tiyen ve katibeten âzalıkla kabili telif ve içtima 
olamaz. Dâva bundan ibarettir. Meselâ sarhoş 
olmak gibi. 

HAKKI B. (Van) — Onu Men'i Müskirat 
Kanunu halletmiştir. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Sonra bâzı şey
ler vardır ki, hükmen hallolunmamıştır. Fakat 
ahali indinde, efkârı âmme indinde o ahval ma
lûmdur, o ahvali tesbit etmek lâzımdır. Dâvam 
budur. 

ÎSMAÎL SAFA B. (Mersin) — Vilâyetin 
Şûrası karar verecek, bunun, tatbikinde çok 
müşkülât vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tevfik 
Efendi hoca (badelintihap) kelimesini teklif 
ettiler. Halbuki bu fasıl intihap faslıdır. Onun 
için (badelintihap) kaydına hacet yoktur. 

İSMAİL SAFA B. (Devamla) —- Efendim 
burada âzalıktan ıskatı mucibolan ahval mu
harrerdir. Arz ettiğim nokta vilâyet şûramın n 
bu hususta karar vermesi, tatbikatta çok müş
külâtı mucibolur. Encümen (meclisi idarei ka
za) yerine (vilâyet şûrası) diye karar vermiş
tir ve meclisi idarei kaza da olamaz. Meclisi ida
rei kaza esasen nahiye şûrasına merci olamaz. 
Nahiye şûrasına ancak vilâyet şûrası m erci, ola
bilir. Yollarımız yok, postalarımız yok, binaen
aleyh ta vilâyet şûrasının İskata karar vermesi. 
fiiliyatta birçok teehhürata, müşkülâta sebebi
yet verecektir. Çünkü biz son kabul ettiğimiz 
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teşkilâtla, bâzı nahiyeler merkezi vilâyete kırk 
elli saat mesafede olabilir. Yollarımız yok, pos
talarımız yok, iskatı icabeden azanın iskatını 
ta vilâyet şûrasına kadar getirmek, her halde 
muamelâtı tehir eder. Onun için biz bu hakkı 
nahiye şûrasına verelim. Nahiye şûrası içeri
sinden &u!kûtu mucibolan azasının ısikatına ka
rar versin, nitekim biz de kendi içimizden iska
tı icabeden âzanm iskatma karar veriyoruz. 
Bu suretle nahiye şûrası haricî nüfuzlardan 
kurtulmuş olur. Bilfiil ve bizzat kendi azasını 
intihabetmiş olur. Onun için bunun tashihi çok 
doğrudur. 

ZEKÂI B. (Adana) ^ - Efendim encümen, 
Safa Beyin mütalâasını kabul ediyor, filhaki
ka doğrudur. Âzalıktan ıskatı lâzım, muhilli 
şeref ve haysiyet bir fiilinden dolayı cünha ile 
mahkûm olanları nahiye şûrası da, ayrıca mu
habereye hacet kalmaksızın şu maddei kanuniye 
mucibince tahakkuk eden ahval mucibince, o 
âzalıktan ıskat edebilir, o suretle ıskat olunur. 
Tashih edilsin. 

• TeVfik Efendinin demin muhilli şeref ve hay
siyet fiilinden dolayı buyurdukları ikinci mak
sat izahatlarından anlaşıldı. Muhilli şeref ve 
haysiyet olan şeyler Heyeti Âliyece de malûm
dur. Burada mevzuubahsolan şey muhilli şeref 
ve haysiyet cünha ile mahkûmiyettir. Bu mah
kûmiyetin müddeti, diğer ceraimde olduğu gi
bi temdidedilmemiştir. Meselâ bir adamın mahkû
miyeti, muhilli şeref ve haysiyet bir halden do
layı bir ay olsa, o gibilerini şûra âzalığma kabul 
etmemek demektir. Binaenaleyh bu mesele zan
nedersem mahallî münakaşa değildir. Tevfik 
Efendi, alelitlak, mahkûm olmadan muhilli şe
ref ve haysiyet ef'aide bulunan adamlardan bah
setmek istiyorlar. Bundan dolayı hakkında dâ
va edilmiş, şikâyet edilmiş, farz edelim buyur
dukları gibi meyhanecilik edenler, affedersiniz, 
tiyatroculuk edenler, bunlar meclis âzası ve 
şûra âzası olsun mu? Diyorlar. Filhakika; bu 
mesele cayi nazardır. Bâzı memleket kanunla
rında var. Şûra âzası ve nahiye müdürü, mey
haneci, tiyatrocu olamaz. Eğer Heyeti üelile-
niz kabul ederse bunu da öyle yaparız. (Hacet 
yok sesleri) İntihabı Mebusan Kanununda var
dır. Ahalii islâmiyenin meyhanecilikle iştigal et
tiği yoktur. Yalnız ekseriyeti hiristiyan olan 
bâzı köylerde bunlardan şûra âzası olacak ve 
belki bâzı köylerde onlardan nahiye müdürü ve-



ya âza olacaklar vardır. Meyhanecilik istisna 
edilmiş olabilir. Bulgaristan Kanununda böyle
dir.-Nahiye şûrası ve âzası meyhanecilikle işti
gal edemezler. Orada bu bir cürüm olmamak
la beraber muhilli şeref ve haysiyet olarak ka
bul edildiği için nahiye müdürlüğü ve şûra âza-
lıği ile itilâf edemez. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, maddenin 
başına (intihaptan sonra) demek, açık olması, 
vazıh olması için lâzımdır. Safa Beyin müta-
lâatı da tamamen varittir. Onun için muhilli 
şeref ve haysiyet ahvalden birinin 'kabul ve if a-
siyle âzalıktan sukut^der ve bu sukuta nahiye 
şûrasınca karar yerilir veyahut sukut, nahiye 
şûrasınca tesbit edilir, tarzında bir fıkranın ilâ
vesi lâzımdır. Zaten buna itiraz edecek olursa 
hakkında karar verilen zat, bütün nahiye şûra

sının kararlarının mercii istinafı olan vilâyet 
şûrasında tetkik edilir. , 

SÜLEYMAN SI&P B. (Yozgâd) — (Ba-
delintihap) kaydına lüzum yoktur. Çünkü; su
kut, ıskat, intihaptan sonra olahilir. Zaten fa
sıl da intihap hakkındadır. Bu kayda lüzum 
yoktur. 

REÎS —" Efendim Safa Bey 17 nci madde 
hakkında esaslı bir tadil teklifinde bulundu. 
Safa Beyin teklifine encümenin muvafakat et
tiği anlaşılıyor. Fakat tadilname gönderilmedi. 
Tensip buyurursanız bu maddeyi encümene ve 
relim. Encümenin de nazarı dikkate aldığı ef
kâr ve mütalâat ile yeniden muaddel bir şekli 
yazarak bize getirsin. Bu hususta Yozgad Me
busu Süleyman Sırrı Beyin tadilnamesiyle be
raber bu maddeyi encümene veriyoruz. 

On dakika teneffüs 

ÎKÎNCt CELSE 
Açılma saati : 4 sonra 

REÎS —- Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Said Bey (Muş), Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Celse kü§adeMdi. Encümen 17 nci 
maddeyi taâüen £#ndtermiş. Ş*k\i musahhaht 
okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Maddei muaddele berveçhi âtidir : 
MADDE 17. — Cinayet, muhilli şeref ve 

haysiyet bir fiilden dolayı cünha ile ve efali 
saireden dolayı bir sene müddetle veya daha 
ziyade hapse mahkûmiyet ve diğer bir nahiyeye 
sureti katiyede nakli mekân, âzalık ile kabili 
telif ve içtima oimıyan ahvalden birinin kabul 
ve ifası âzalıktan sukutu müstelzimdir. Iskat 
keyfiyeti nahiys şûrası karariyle icra olunur. 
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REÎS — Trabzon .Mebusu Celâl Beyin bir 
tadilnâmesi var. (Muhilli şeref ve haysiyet bir 
fiil ile iştihar) suretiyle maddenin tashihini 
teklif ediyor. ftaten encümenin gönderdiği şe

kil bu tadilnameyi temin ediyor. Onun için re
yinize arz etmiyorum. 

Efendim, bu madde hakkında başka müta
lâa var mı? 

TEVFİK Eİ. (Kângırı) — Bendeniz bu 
madde hakkında bir teklifte bulunmuştum. 

REÎS — Encümen nazarı dikkate almamış 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey intihaptan sonra ıskat edilir. Iskat kelime
siyle badelintihap kelimesi anlaşılır. Iskat in
tihaptan sonra olur. 

REİS — Efendim reye arz etmek için tadil
name yok, eğer tadilnamesiz mütalâat ve mülâ
hazatı reye arz etmek usulden olsa idi yapar
dım. Arzu ederseniz reyinize arz edeyim. 

ŞEVKİ B. (İçel) — întihabedümiyen bir 
adamın sükutu icabeder mif 

REÎS — Efendim müsaade buyuftın, söz 
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istiyen varsa söz vereyim. (Yoktur, sesleri) pe
ki, efendim. 

17 nci maddenin encümenden gelen tadili 
veçhile birinci müzakeresini kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi, efendim. 

Efendim, üçüncü kısım; (Muamelâtı intiha-
biye) hakkındadır. 18 nci madde okunacak. 

MADDE 18. — intihap senesi Mayısın bi
rinci günü bilûmum nahiyelerde intihap cetvel 
lerinin tanzimine mübaşeret olunur. İntihap cet
velleri ; nahiye dairesindeki intihap defteri esas 
ittihaz edilerek nahiye müdürü tarafından tan
zim ettirilir. Müteaddit köylerden mürekkep 
nahiyelerde her köye ait intihap cetvelleri ayrı 
ayrı tertibolunur. iş bü cetvelterin nihayet bir 
ay zarfında tanzim ve ikmali lâzımdır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim malûmu-
âliniz yaptığımız kanun, vakaa ismi Nahiye Ka
nunu ise de bunlar şimdiki mevcudolan nahi
yeler gibi büyük nahiyeler mahiyetinde değil
dir. Binaenaleyh bu nahiyeye doğrudan doğ
ruya köy demek daha muvafıktır. Bu itibar
la simidi bu köyün haleti ruhijyesini ve onun 
ahvali içtimaiyesini düşünmeli ve ona göre 
basit bir şekilde kanunlar yapmalıyız. Şu fas
lı yukardan aşağıya tetkik edecek olursak 
görürüz ki, intihap Kanununda mevcut ve 
müteamel ahkâm ne ise hemen kâffesini ih
tiva ediyor. Yani köylünün yapamıyacağı köy
lüce pek müşkül olan birtakım mevaddı muh
tevidir. Onun için bendenize kalırsa bu faslı 
encümene gönderelim. Köylüye yarıyacak bir 
tarzda, köylünün yapabileceği bir mahiyette 
basit bir şekil kabul etsin. Ve o şekil ile 
göndersin. Yoksa bu, köylünün zihnini işgal 
ve iğlâk eder. üç gün zarfında itiraz ede
cekti, beş gün zarfında merkezi vilâyete gi
decekti, merkezi vilâyetten tasdik edilecekti, 
re4dedM«cek, icabederse istinaf edecekti gibi 
birçok ahkâm vardır. Bunları köylü yapa
maz. Köylü için pek müşküldür. Hususiyle 
bu şekli hayata hiç alışmamış bir cemaat 
ielıa çok müşkül bir iştir. Eğer Heyeti Âliye-
niz kabul buyurursa encümen bunu daha ba
sit bir şekilde yapsın. Meselâ intihap yapıl
dığı vakit hakkı intihabı haiz olanlar üç gün 
zarfında yevmi muayyeni davul ile ilân edi
lerek müracaat etsinler. Veyahut tâyin olu
nan günde gelsinler. Doğrudan doğruya rey

lerini versinler böyle basit birtakım şekiller 
konulmalıdır. BJJ şekil köylü için müşküldür. 

Şimdi birinci maddeye gelince efendim; 
eğer bu şeklin kabulü icabediyorsa birinci 
maddede iki ciheti şayanı müzakere görüyo
rum. Birincisi : Mayısın birinci günü inti
haba mübaşeret edilecektir.9 Yani intihap mua
melâtına mübaşeret edilecektir; Ağustos niha
yetinde intihabat hitam bulacak. Mayışın 
birinden Ağustos nihayetine kadar köylü in
tihap muamelâtiyle zaman, zaman meşgul ola
cak. Hiç şüphe yoktur ki, edendiler köylüler 
üç dört derece intihabat yapacaktır. Yani na
hiye şûrasını intihabedecek, sonra vilâyet 
şûrasını, sonra Büyük Millet Meclisi intiha-
batmı icra edecek, birçok intihabatla meşgul 
olacak, intihap zamanları daima buhranlı za
manlardır. Yani intihap devirlerinde memle
ketler, köyler buhran geçirirler Mayısın bi
rinci günüyle Ağostos nihayeti ki, köylünün 
kendi hususatiyle en çok meşgul bulunduğu, 

'ziraatiyle, hayvanatiyle velhasıl herbir şeyiyle 
meşgul olduğu bir devredir, bir safhadır. Onun 
için bu zamanda köylü sureti katiyede intiha-
bata iştirak edemiyecektir. Ağustos nihayetinde 
icra kılınacak intihabata köylünün ancak dört-
de biri iştirak eder. Mütebakisi harmanlariyle 
meşgul olur. Halbuki bu öyle bir intiha ki, ken
disinin doğrudan doğruya mukadderatiyle, ha
yatiyle alâkadardır. Dörtte birinin iştirakiyle 
yapılacak intihabatm hiçbir kuvveti olmaz ve o 
şûra ve nahiyeyi temsil edemez. Binaenaleyh 
mebdei intihabı bendenize kalırsa Mart'm bi
rinci günü olarak kabul etmelidir. Çünkü köy
lünün en az meşguliyetli zamanıdır. Sonra da 
defter bir ay zarfında nahiye müdürü tarafın
dan tanzim edilir. Halbuki bir nahiyenin âzami . 
iki bin, üç bin nüfusu vardır. Bunlardan hakkı 
intihabı haiz olanlar. âzami yedi sekiz yüz kişi 
olacaktır. Yedi sekiz yüz kişinin defterini bir 
ay zarfında ikmal edecektir ki, uzun zaman bı
rakmaktan ise köylünün en az işi olan zamanda 
köylünün işini bitirmek için bunu da ön beş gü
ne tenzil etmeli ve onu mütaakıp gelecek za
manları da tayyetmeli ki, köylünün işinin en az 
olduğu bir zamanda intihap muamelesi bitsin, 
köylü iş zamanında işiyle meşgul olsun. Bu nok-

• tai nazardan bu üçüncü kısmı basit bir surete 
ifrağ etmek üzere encümene iade etmeli. Heye* 
ti Aliyenizce kabul edilecek olursa 18 nci mad-
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de hakkında itirazım budur. Buna dair tadilna- 1 
mem vardır. , I 

VEHBÎ B. (faresi) — Bu madde, intihap 
senesinin Mayıs'm birinci günü başlıyacağmı 
gösteriyor. Demek ki, memleketin her noktasın
da nahiye intihabat! Mayıs'ta bağlıyacak. Bina
enaleyh memleket dahilinde nahiye şûraları in-
tihabatı dört senede veyahut iki senede bir her 
yerde Mayıs'ta başlıyacak. 

Fırkacılığı çok olan memleketlerde nahiye 
şûraları intihabatını böyle muayyen vakitlerde 
tesbit etmek belki birtakım amali tervicettir-
mek için olabilir. Fakat biz memleketimizde bu
nun ilelebet matrud olmasını istiyoruz. O halde)# 

teşekkül edecek firakın, her halde memleketin 
esasatma, meselâ çiftçiliğine, ziraatine, ticareti
ne velhasıl hayatı memlekete alâkadar olan kı
sımlarına muhasır kalmasını arzu ediyoruz. Bu 
halde nahiyeleri siyasetçilikle alâkadar etmek
ten kurtarmak lâzımdır. Bir bu noktadan ve 
bir de amelî noktai nazardan bunun Mayıs ol
ması muvafık değildir. Rag ıbBey biraderimiz* 
Mayıs ile Mart ' ı gösterdi. Halbuki memleketini 
düşünerek sölediği Mart ' ta, başka yerlerde orak 
yapanlar bulunur veyahut orak yaklaşmış yer- I 
ler bulunur. Bunu burada tesbit etmenin imkâ
nı yoktur. Buralarda Teşrinevvel'de harman ya
pıldığını gördüm. Halbuki Mayıs'ta harmanını I 
ikmal eden yerlerimiz de vardır. Şu halde, bu- I 
raya koyabileceğimiz şey, evvelâ intihap sene I 
başını tesbit etmek ve sonra o zamanda intiha- I 
bata başlamayı göstermek, bunun için intihap I 
sene başını vilâyet şûralarına terk ederiz. Her I 
mahal bir defa intihap sene başlarını tâyin ve I 
tesbit eder ve orada intihabat o vakit başlar. I 
Onun için bendeniz teklif ediyorum: İntihap se- I 
nebaşı vilâyet şûrasmca tâyin ve tesbit edilir ve I 
sene başında bilûmum müntahipler gelir... ilâh. 

Bir de intihap cetvelleri nahiye dairesinde I 
olacağı yerde karye dairesinde denilmiş, bunda 
zühul olacaktır, nahiye denilecektir. I 

* HAYDAR B. (Van) — Evet efendim, nahiye I 
olacak. 

REÎS — Necib bey, buyurun. I 
NECÎB B. (Ertuğrul) — Vazgeçtim. 
REÎS — Şevki bey, buyurunuz. 
ŞEVKÎ B. (îeel) — Efendim, bendenizin 

söyliyeeeğini Ragıb bey söylediler. Yalnız ahali 
ziraate mütaallik işleri tâ Mayıs ayından itiba- I 
ren Eylül, Teşrinievvel nihayetine kadar devam | 

ettirir ve Teşrin aylarında ziraate başlar. Marta 
kadar devam eder. Bunun için ahali Mart, Nisan 
aylarında boş kalır, (öyle değil, her yerde değil, 
sesleri) Binaenaleyh Mart iptidasında intihabat 
başlarsa Nisan nihayetine kadar bitmiş olur. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim endişeler ve 
münakaşalar hep köylünün ziraat ile meşgul ol
duğu bir zamanda intihapla meşgul olması keyfi-
yetindedir. Bendenize kalırsa encümenin teklifi 
hepsinden daha muvafıkır. Çünkü Mayısın birin
ci günü başlıyan muamelede bir ay zarfında def
terler ihzar ve ihracolunacaktır. Bu defterlerin 
ihzarında köylünün hiç dahlü tesiri yoktur. «Son
ra hazırlanan defterler Haziranın yirmi beşine 
kadar talik olunacak. Bu keyfiyeti talikten mak
sat ne olabilir? Bu müddet zarfında hakkı inti
habı haiz olan her şahsı kendi ismi mukayyet mi
dir, değil midir! Diye ona bakacaktır. Bu pek 
büyük bir meşguliyet değildir. Kendilerini zira-
atten alıkoyabilecek şekilde değildir. Bu suret
le hakiki intihap Ağustosun nihayetinde başlar. 
Bu zamanda ekseri yerlerde harmanlar kalkmış
tır. (Gürültüler) Rica ederim bitireyim. Burada 
deniyor ki: Üç gün zarfında intihabat icra olu
nacak ve o üç gün zarfında köyler sırasiyle da
vet edilip reyini atacak ve intihabat birkaç saate 
inhisar etmiş olacaktır. Yoksa köylü bu intihap 
devresi zarfında müstemirren meşgul olmayacak
tır. Yalnız Haziran ayı zarfında talik edilen lis
telere eğer kendisi okumak bilmezse başkaları 
marifetiyle ve okumak bilirse kendisi bakacak
tır Ve bundan, kanunda münderiç olan ve bun
dan evvel kabul ettiğimiz maddelerdeki evsafı 
haiz olup olmadığı anlaşılacak. Bunda kuşkula
nacak bir şey yoktur zannederim ve buna mahal 
yoktur. 

ŞEVKÎ B. (İçel) — Ağnam ve mevaşi sahibi 
olanlar Ağustosta kamilen yaylaya giderler ve 
on iki, on beş günlük uzak yerlere giderler. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim ilân oluna
cak ve o zaman üç gün zarfında gelebilecektir. 
* TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendim encüme

nimiz, intihap senesi Mayısın birinci günü de
mekle birçok şeyler düşünmüşler zannediyorum. 
Yani intihap manevraları düşünmüşler. Mebus
luğun senei intihabiyesi' bizim senei maliyemiz 
olan Marttan başlar ve daha birçok şeyler... Eğer 
intihabı böyle Mayısa bırakacak olursak ilerde 
mebus intihabatı bu intihap dolayısiyle tesir ve 
teessürden hâli kalmaz. En doğru teklif Vehbi 
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beyefendinin teklifidir M, vilâyet şûralarına terk 
etmektir. Bu da mahzurdan salim değilse de yine 
iyidir. Şûralara bırakmalıdır. 

ZAMÎR B. (Adana) — Efendim intihabı Ma
yısa bırakmak doğru değildir: Çünkü vilâyetle
rimizin her tarafını göz önüne getirelim. Birçok 
vilâyetlerimiz vardır ki, Mayısta en işlek zaman
larıdır. Bunun için senenin birkaç boş zamanları 
vardır ki, meselâ, Kânunuevvel, Kânunusani ay
larında her kes boştur. Binaenaleyh bendeniz 
Kânunuevvel, Kânunusani aylarında intihabın 
icrasını teklif ediyorum. 

REÎS — On sekizinci maddenin tadili için ve
rilen beş takrirden dördü intihap senesi mebdei-
nin Mayıstan gayri günlere alınması hakkında
dır. Fakat Karesi Mebusu Vehbi beyin takriri, 
intihap senesi mebdeinin vilâyet şûralarmca 
tesbit edilmesini mutazammmdır. Bu takriri 
nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Lütfen ellerinizi indiriniz. Bu tadilnameyi na
zarı dikkate almıyanlar lütfen ellerini kaldır
sın. Tadilname nazarı dikkate alınmıştır. 

O halde diğer Mart, Nisan, Kânunusâni ay
larında olması yolundaki takrirlerin bir kıy
meti kalmadı. Yalnız Kütahya Mebusu Ragıb 
Beyin takririnin ikinci fıkrası vardır ki, reyi
nize arz ediyorum. Maddenin son fıkrasındaki 
bir ay zarfındaki müddetin on beş gün olmasını 
teklif ediyor. Nazarı dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldırsın. Ellerinizi lütfen indiriniz. 
Efendim, Ragıb Beyin takririni nazarı dikkate 
almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazan dikkate 
alınmıştır. 

NEClB B. (Ertuğrul) — Reis Bey müsten
kifler kabul mü sayılır? 

REÎS — Hayır efendim. 

. . . .> . . . > 
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Şu halde intihap senesi mebdeini şûralara 

bırakıyoruz. Bir ay da, on beş gün oluyor. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey bir tashih 

daha vardır. Nahiye olacaktır. 
REÎS — O halde madde şu şekli aldı : 
MADDE 18. — İntihap sene başı vilâyet şû

ralarmca tâyin ve tesbit edilir. Sene başında 
bilûmum nahiyelerde intihap cetvellerinin tan
zimine mübaşeret olunur. İntihap cetvelleri, na
hiye dairesindeki intihap defteri esas ittihaz 
edilerek nahiye müdürü tarafından tanzim et
tirilir. Mütaaddit köylerden mürekkep nahiye
lerde her köye ait intihap cetvelleri ayrı ayrı 
tertibolunur. İşbu cetvellerin nihayet on beş 
gmı zarfında tanzim ve ikmali lâzımdır. 

REİS — On sekizinci maddenin birinci mü
zakeresini kâfi görüp de on dokuzuncu madde
ye geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

On dokuzuncu maddeye geçildi. 

MADDE 19. — İntihap cetvellerinin ihtiva 
ettiği mevad. berveçhi âtidir. 

1. Hakki intihabı haiz olanların isim ve 
şöhretleri,' 

2. Sanatları, 
3. ^ Sinleri, 
4. Okuyup yazmak bilip bilmediği ve bir 

mektepten mezun ise o mektebin ismi, derecesi, 
5. Mahalli ikametleri. 
REÎS — Efendim! söz alan yok. Tadilname 

efe yok. Fakat ; maalesef reyinize arz etmek için 
ekseriyet de yoktur. 

Perşembe günü içtima etmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

(Kaptnma saati : 3 sonra) 
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