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BIRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 2 sonra 

BEİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİPLER : Mahnrad Said Bay (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Heyeti Vekil eden mevrut Gümrük Tarifesi 
hakkındaki 7 Mayıs 1337 tarihli Kanuna zeyil 
olmak üzere tertib olunan lâyihai kanuniye ile 
Akaarat Vergisinin tezyidine dair lâyihai kanu
niye Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine, Hariciye Vekâletinin bütçesinin sefaret
haneler tesisi maddesine on beş bin ve Buhara 
mümessilliği dört aylık tahsisatı olmak üzere 
iki bin yedi yüz liranın bütçeye zammedilmesi-
ne dair tevayihi kanuniye Muvazenei Maliye 
Encümenine, îçel Mebusu Ali Efendinin Ted
risatı iptidaiye Kanununun 15 nci maddesinin 
ilgasına dair teklifi Lâyiha Encümenine hava
le olundu. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Kon
yalı Dedebaşızade Mehmed Hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata
sı kabul ve Konyalı Şer Bekir hakkındaki hük
mün tasdikini mübeyyin mazbata kabule iktiran 
edemediğinden hüküm reffolundu. 

Kastamonu hapisanesinde kalebent bulunan 
Bafralı Talât'ın Sinob'a nakli muvafık olduğu
na dair Adliye Encümeni mazbatası Sinob kay
dının mazbatadan tayyı suretiyle kabul edildi. 
Hiyaneti vataniye ile mahkûm Trabzonlu Ra-
sim'in Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hük-
miyesi Adliye Encümenine ve Ankara Mebusu 
Hacı Mustafa Efendinin kurayı mevkufe aşa
rından hademei evkafa verilecek bedelâttan ak
çe farkı gözetilmesi hakkındaki teklifi Lâyiha 
Encümenince şayanı müzakere görüldüğünden 

Şer'iye Encümenine havale edildi. Koçgiri heye
tinin Sivas'a vâsıl olduğuna dair telgrafla üçün
cü şubeden encümenlere yapılan intihabı müş'ir 
mazbata tebliğ olundu. Tunalı Hilmi Beyin me-
maliki meşgule memurini maaşatma dair sual 
takriri Maliye Vekâletine ve esbabı siyasiye ve 
askeriyeden dolayı mevkuf bulunanlar hakkın
daki sual takriri Adliye Vekâletine, Kayseri 
Mebusu Âlim Efendinin cami imamlarının aske
re alınması esbabına dair sual takriri Müdafaai 
Milliye Vekâletine, Konya Mebusu Kâzım Hüs
nü Beyiıi Konya ovası ameliyatı iskaiyesi hak
kındaki sual takriri Nafıa ve Sıhhiye vekâletle
rine, Dersim Mebusu Hayri Beyin sekiz madde
lik sual takriri Dahiliye Vekâletine havale olun
du. 

Bilâhara geçen içtimadan bakiye kalan Maa
rif Vekili Beye aidolan istizahın müzakeresine 
geçilerek icabeden izahat istima olunduktan son
ra müzakere kâfi görülüp Vekil Beyefendiye iti
mat beyan edilmesi hakkındaki takrir tâyini 
esami ile reye vaz'olunarak âra tasnif edilince
ye kadar celse tatil olundu. 

ikinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde" bilinikat beş müstenkif ve 68 redde karşı 
75 itimat reyi verildiğine nazaran reye iştirak 
edenlerin adedi haddi nisabı bulmadığı cihetle 
yeniden esami kıraati ile âra istihsal edileceği 
tebliğ edilmesi üzerine Vekil Beyefendi vekâ
letten istifa eylediklerini beyan etmekle devamı 
muameleye lüzum kalmadığı Makamı Riyaset
ten bittebliğ Pazartesi günü içtima olunmak üze
re celse tatil olundu. 

Birinci Reisvekili 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Mahmud Said 

Kâtip 
Atıf 
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REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var | 7. -

mı? (Kabul sesleri) zaptı sabık aynen kabul 
olundu. 

SUALLER 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Men'i müskirat Kanununun iki ve üçün
cü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 

REİS — Men'i müskirat Kanununun iki ve 
üçüncü maddelerinin tadiline dair Heyeti Veki-
leden mevrut lâyihai kanuniyeyi Kavanini Mali
ye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Men 'i müskirat Kanununun ikinci mad
desinin tefsirine dair kanun lâyihası 

REİS — Men'i müskirat Kanununun ikinci 
maddesinin tefsirine dair lâyihai kanuniyeyi Ka
vanini Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

6. — TEZKERELER 
1. — Tekâlifi milliye emrinde vazifelerini 

suiistimal eden Abdullahoğlu Mehmed Ali ile rü-
fekasının idamlarına dair olaıy evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ab
dullahoğlu Mehmed Ali ve rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyeyi Adliye Encümenine havale edi
yoruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Edime Mebusu Şeref Beyin, Dahiliye 
memurinine dair kanun teklifi (2/279) 

REÎS — Dahiliye memurinine ait Edirne Me
busu Şeref Beyin teklifi kanunisini Lâyiha En
cümenine gönderiyoruz. 

2. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Belediye 
rüsumunun tezyidine dair kanun teklifi (2/380) 

REÎS — Belediye rüsumunun tezyidine mü-
taallik Edirne Mebusu Şeref Beyin, teklifi ka
nunisini Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Edime Mebusu Şeref Beyin, tdarei ör-
fiyeye dair kanun teklifi (2/381) 

REÎS — Îderei örf iyeyle dair Edirne Mebusu 
Şeref Beyin teklifini Lâyiha Encümenine göıı-
derivoruz. 

1. — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, mutasar
rıf Fahreddin Bey hakkında Dahiliye Vekâletin
den sual takriri 

REİS — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, mu
tasarrıf Fahreddin B'ey hakkındaki Dahiliye Ve
kâletinden sual takririni Dahiliye Vekâletine 
tebliğ edeceğiz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Adana Mebusu Abdullah Efendinin 
mezuniyetine dair Divanı Riyaset karart 

Heyeti Umumiyeye 
Adana Mebusu Abdullah Faik Efendinin, 

rahatsızlığı ve Adana 'nın istirdadı hasebiyle dört 
ay müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe ten-
sibedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reüsvekili 

Hasan Fehmi 

REÎS — Abdullah Efendinin dört ay me
zuniyetini kabul ©demler lütfen el kaldırsın. 
Kafbul edilmiştir. 

2. — Malatya'dan avdet etmiş olan KaraM-
sarı Sahib Mebusu Ali Beyle Gazianteb Mebu
su Ali Cenani Beyin Meclise takdimi 

REÎS — Malta'da İnıgl'iz'lerim yedigadrın-
da esir bulunan ar'kadaşlarıımi'zdan Sivas Me
busu Rauf, Karahisar Mebusu Ali ve Gazianteb 
Mebusu Ali Cenani beyefendilr teşrif ttiler. 
Bunlardan Karahisar Mebusu Ali Beyle Anteb 
Mebusu Ali Cenani Bey bugün Meclisimizde dâ
hildir. Rüfekaya takdim ederim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Ma İtada 
İngilizlerin elinde zebun ve berişan bir halde 
bulunduğumuz sırada Heyeti Celilenizin bizi 
kendi sinesine kabul ettiğine dair olan havadis 
bizi âdeta hayata yeni gelmiş gibi münşerih etti. 
Bundan dolayı Heyeti Celilenize gerek kendi 
ve gerek rüfekam namına arzı teşekkürat eyle
rim. (Estağfurullah ssleri) Orada esir bulunan 
Türkleri, İngilizler gibi tarihte emsali bulun-
mıyacak bir surette kibir ve nahvet sahibi bir 
kavmin elinden kurtarmaya muvaffak olan He
yeti Celi!eniz ve azmi' millî hakikaten şayanı 
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şükrandır. Bu muvaffakiyetler, Cenebıhakkm 
bütün âmâli milliyede Heyeti Celilenizi muvaf
fakiyet bahış buyuracağına bir beratı istihlâl 
olduğundan inşallah yakın zamanda misakı 
millî lâhüinde muvaffakiyeti celilenizi Cenabı-
haktan temenni eyleriz. (İnşallah sesleri) 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Büyük bir 
muhatara karşısında Meclisi Âlinizin Ankara'
da teşekkülü üzerine bizleri unutmıyarak tesa
nüt ve uhuvveti milliyeye lâyik bir surette aza
nız meyanma kayıt ve kabul ettiğinizden dola
yı arzı şükran eylerim. Bizi pençei esaretinde 
fena bir surette ezmiş olan düşmanın bilâhara 
bizi İnebolu'ya kadar salimen getirip teslim et
mesi yine milletimizin ve Meclisi Âlinizin bü
yük bir muzafferiyeti ve düşmanımızın büyük 
bir hizmeti siyasiyesi olduğu cihetle bu cihet
ten de Meclisi Âlinizi tebrik ve tevali muvaf
fakiyetimizi Cenabıhaktan sureti mahsusada 
tazarru ederim. Şu suretle salimen Meclisi Âli
nize gelip kabul olunmaklığımız bizim için bir 
şeref ve mefharettir. Cümlenize arzı şükran 
ederim. (Alkışlar) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu Mec
lise iştirak eden arkadaşlarımın tarihi millîde 
ayrı ayrı birer şerefe ve bir hakkı tarihîye maz
hariyetleri tabiîdir. Şimdi kürsüden inen Ali 
bey; Garp cephesinde başlıyan İzmir 'e ayak ba
sar basmaz karşısında maalesef hükümet namı
na hiçbir şey bulmıyan Yunanlıların zulmüne 
ilk defa olarak kıtasiyle ve yüreğinin aşkiyle ve 
elindeki kılmciyle meydana çıkan muhterem bir 
zattır. (Alkışlar) Garp Cephesinde başlıyan ate
şi isyanla hakkı tarihisini talebeden Âli Beyi ilk 
defa olarak tanımaklık şerefine nail olan ben 
arkadaşınız onun kıymetli ve hakikaten unutul
maz bir zat olduğunu bilmekle ayrıca şeref du
yarım. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, malûmuâlinizdir ki, İngilizler birkaç kıy
mettar arkadaşımızı götürürken bizim kalbimi
zi de beraber götürmüşlerdi. Şüphesiz bunu 
unutmak imkânı yoktur. Çünkü tecavüz kendi
lerine değil, şerefi millimize idi. İngilizler gad-
darane bir surette bâzı münevveranı almakla 
zannettiler ki, memleketi boşalttılar. Fakat bilâ
hara umdukları kimseler gibi daha pek. eok 
imanlı insanlar vardı. OnlaT* mevcudiyeti mîlli-
yemizin böyle birkaç zatla söneceğine kaani idi
ler, işte bununla iftihar ederiz ki, cihana bir mil

let olduğumuzu gösterdik. Bu milletin bir şahıs 
veya birkaç, şahısla kaim olmadığını bu memle
ketin bizim gibi daha birçok evlâda malik oldu
ğunu kendileri de anladı. Ve medeni bir surette 
mevcudiyetimize kaani olarak arkadaşlarımızı 
getirmekle bir nevi itirafı hakikat etmiş oldu
lar. İşte arkadaşlarımıza yapılan tezahürat ken
dilerine değil, milletin şerefine idi. Bugün ken
dilerini selâmlarız. Kendileri gibi biz de kendi
lerine kavuşmakla bahtiyar olduğumuzu arz ey
lerim. (Alkışlar) 

REİS — Bu mesele hakkında yirmi zat söz 
almıştır. (Müzakere kâfidir. Ruznameye geçe
lim sadalan) Ruznameye geçiyoruz. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Nafıa Vekili Ömer Lûtfi Beyin istifana
mesi 

REİS — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin 
istifanamesi var, okunacak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Nafıa Vekâletinden istifamı arz ve kabulünü 

istirham eylerim efendim. 
12 Teşrinisani 1337 

Amasya Mebusu 
Ömer Lûtfi 

REİS — Çorum Mebusu Sıddık Bey, Nafıa 
Vekilinin esbabı istifasını izah etmesini teklif 
ediyor. (Doğru sadalan) bu teklif üzerine mü
zakere açıp açmamak reyi âlinize muhavveldir. 
(Hayır sadalan) Efendim şimdi Sıddık Bey ta
rafından bir teklif vukubuluyor. İzahatı arzu 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Hayır sadalan) 
mesele kapanmıştır. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Efendim bu istifa münasebetiyle Meclisin haya
tına, memleketin hayatına taallûk edecek mâru
zâtım vardır. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Reis Bey 
istifalar ya esbabı sıhhiyeden veya esbabı siya-
siyeden olur. Esbabı sıhhiyesi yoktur. Sıraları
mızda oturuyor. Behemehal meselenin ehemmi
yeti vardır, bir sebebi siyasi vardır. Bunu izah 
etmesi lâzımdır, elzemdir, 

REîfe — Efendim, Meclisi Aliye ars âttım. 
İzahatı arzu buyurmadılar. Ar&u buyursaiar idi, 
tabiî söz verirdim. (Nafıa Vekili izahat versin 
sadalan) 
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ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — îzahat isti

yorsanız vereyim : 

8. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Mevlidi Nebevinin tebrikine dair Şark 
Cephesi Kumandanı Kâzını Karabekir Paşadan 
mevrut telgraf 

REİS — - Efendim Şark Cephesi Kumandan
lığından bir telgraf vardır, okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
îdrakiyle müşerref olduğumuz Mevlidi Ne

bevinin millet ve memleketimiz hakkında baisi 
yümnü saadet olmasını Cenabılhaktan tazarru 
eder, ordum namına arzı tebrikât eylerim. 

11 Teşrinisani 1337 
Şark Cephesi Kumandanı 

Kâzım Karabekir 

REİS — Tensip buyurursanız, Meclisi Âli na» 
mına icabeden cevap Divanı Riyaset tarafından 
yazılır. 

Evrakı varidemiz bitmiştir. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İdarei kura ve nevahi kanun lâyihası 

ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
REİS — Evvelce tensip buyurduğunuz veç

hile Pazartesi günleri îdarei Nevahi Kanununun 
müzakeresine devam edeceğiz.. 

MUSTFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey Salı günü olacaktı. 

MADDE 19. — İntihap cetvellerinin ihtiva 
ettiği mevatberveçhi âtidir. 

1. Hakkı intihabı haiz olanların isim ve 
şöhretleri, 

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

mektepten mezun ise o mektebin ismi, derecesi, 
5. Mahallî ikametleri. 

REİS — 19 ncu madde hakkında söz istiyen 
var mı, efendim?. Söz istiyen yok, tadilname de 
yok. 20 nci maddeye geçilmesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın Kabul edilmiştir 

MADDE, 20. — İntihap cetvellerinin hitamı 
tanziminde Ziri Nahiye Müdürü ile kâtibi ta
rafından bittascük, bir sureti Haziranın 15 ine 

L. 1337 C : 1 
kadar merkezi kazaya irsal ile Meclisi İdareye 
tevdi ve bir sureti de köylerde cami, kilise, mek
tep ve karye dairesi kapılan gibi umumun göre
bileceği mahallere talik olunur. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim geçen gün 
Vehbi Beyefendinin teklifleri üzerine intihaba-
tın başlıyacağı zamanın tâyini vilâyet şûrasına 
verilmişti. Bu maddede tarihlerden bahsediliyor-. 
Tabiîdir ki, o maddede kabul edilmiş olduğuna 
göre bu maddede (Haziranın on beşine kadar) 
ibaresinin kaldırılması lâzımgeliyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Haydar 
Beyefendinin buyurdukları doğrudur. Fakat ; 

, buraya bir gün koymak lâzııngelir. Mayısın ipti
dasında başladığına göre Haziran'm on beşine 
kadar 45 gün eder. 45 gün sonra denilecek 
Diğer maddeleri o surette tashih ve (tanzim et
mek iktiza eder. İkincisi, (Meclîsi İdareye) 
deniliyor. Kaza meclisi idaresine tevkii edili
yor. Meclisi idarelerin, yeni İdarei Uimumi-
yei Vilâyat Kanunu çıkmadığı için vaziyeti ka-
nuniyeleri henüz tesbit edilmiş değildir. Hay
dar Beyefendi kaanidirler iki; Meclîs idare
lerin şeklihazırı ile idaresine taraftar değiliz. 
Halbuki -meclisi idareler idarei umuımiyei Dev
letin Şûrasıdır. Ve bu intihabat idarei mahal
liye meselesidir. Binaenaleyh 'olsa olsa vilâyeıt 
şûrasına veyahut şûranın encümenine tevkii 
edilebilir. İdarei umumiye memurlarının idarei 
maihalliye umuru ile alâkadar olması doğru de
ğildir. . Onun için buraya (ikaza kaymakamlığı 
vasıtasiyle vilâyet şûrasına veya encümenine 
irsal edilir.) tarzında yazillmalldır. 

ZAMİR B. (Adana) — Geçenki içtiımada 18 
nci maddede (İntihap sene'si Mayı's'm birinci 
gününden itibaren ıbaşlar) diye Ibir kayıt vardı. 
Onu Heyeti Celileniz kabul etmedi. Şûraların 
tâyin edeceği zamana bıraktılar. Binaenaleyh 
'burada gösteriyor k i ; Haziran'da ımutlalk suret
te intihap cetvelleri merkezi kazaya irsal edi
lecektir. Şu hallide .efendiler geçenki kalbul 'et
tiğimiz şeye (bakacak olursak bunu da şûrala
rın reyine 'bırakmak îâziımdır. Bu daha iyi olur. 

HAYDAR B. (Van) — Madde şu şekli alı
yor : 

MADDE 20. — İntihap cetvellerinin hitamı 
tanziminde ziri nahiye müdürü ile kâtibi tara
fından bitfcasdik bir «uret'i on beş gün ızarfm-
kla kaymakam vasıtaisiyle vilâyet şûra veya 
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iheyeti idaresine tevdi ve bir sureti köylerde ca
mii, kilise, 'mektep ve nahiye dairesi kapıları 
gibi umuimün görebileceği mahallere tal'ük olu
nur. 

REİS — Madde Haydar Beyin söylediği gı-
'bi bir şekil almıştır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şim
diki encümen yerine .heyeti idare kaim oluyor. 
Encümen sözü 'kalkıyor. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu mucibince meclisi idarei kaza yoktur. 
Yalnız nahiye şûrası bir de vilâyet şûrası var
dır. Oradaki meclisi idareden maıksait ne olu
yor? 

REİS — Şimdi onu kaldırıyoruz. Dinlesey
diniz anlardınız. 

(Tashih edilen madde tekrar okundu.) Tas
hih veçhile 20 nci mıad'denin birinci müzakere
sini kafi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi gö
rüldü. 

MADDE 21. — İlk intihap merkez nahiye-
muhtar ve heyeti ihtiyariyesi ve intihabatı mü-
teakıbede nahiye müdürü ve idare heyeti inti-
habiye vazifesini karye kâtip veya muallimi 
veya karye müntahipleri meyanında okur-yazar 
olanlardan biri vazifei kitabeti ifa eyler. 

ENCÜMEN REİSİ HAYDAR B. (Van) — 
Efendim maddenin Itashih edilmesi lâzımı. Şu 
şekli alacak: 

MADDE 21. — İlk intihabata merkez nahiye 
muhtar ve heyeti ihtiyariyesi ve intihabatı mü-
teakıbede nahiye müdürü ve idare heyeti, heye
ti intihabiye vazifesini, nahiye kâtip veya mual
limi veya nahiye müntahipleri meyanında okur -
yazar olanlardan biri vazifei kitabeti ifa eder. 
Yani baştaki (ilk intihap) ibaresi (ilk intihap
ta) olacak (ve idare heyeti intihabiye vazifesi
ni) cümlesi, (ve idare heyeti, heyeti intihabiye 
vazifesini) olacak bir de (karye) kelimeleri (na
hiye) olacaktır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümenden bir nok
tasının tashihini rica edeceğimi (Merkez nahiye 
muhtar ve heyeti ihtiyariyesi) deniliyor, bu ter
kip yanlıştır. (İhtiyar heyeti) demek lâzım gelir 
ve şivemize muvafıktır. Bunun kabulünü istir
ham ederim. 

HAYDAR B. (Van) — P e k â l â (heyeti ihti
yariye) doğrudur. Kaidei arabiye üzere bir ter
kiptir. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Yanlıştır efendim. 
HAYDAR B. (Van) — Burada ders okuya

cak değiliz. Mamafih o suretle kabul ediyoruz. 
I (Muhtar ve ihtiyar heyeti) olsun. 

REİS — Efendim bu 21 nci madde hakkında 
' başka söz alan yok. Tadilname de yok. Yapılan 
j yalnız tashihattan ibarettir. Bu da tenazuru te

min etmek içindir. 
21 nci madde şu şekli alıyor.: İlk intihapta, 

merkez nahiye muhtar ve ihtiyar heyeti ve in
tihabatı müteakıbede nahiye müdürü ve idare 
heyeti, heyeti intihabiye vazifesini, nahiye kâtip 
veya muallimi veya nahiye müntahipleri meya
nında okur - yazar olanlardan biri vazifei kita
beti ifa eyler. 21 nci maddenin birinci müzake
resini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Birinci 
müzakeresi kâfi görüldü. 

MADDE 22. — İntihap cetvelleri Haziran'm 
25 ine kadar on gün müddetle muallâk kalır. Bu 
müddet zarfında hakkı intihabı haiz olan her 
şahıs gerek kendi isminin cetvellerde mukay
yet olmamasına, gerek hakkı intihabı haiz ol-
mıyan bir kimsenin cetvellere ithal edilmiş ol
masına yahut cetvel münderecatmda gördüğü 
diğer bir noksan ve hatadan dolayı heyeti inti-
habiyeye itiraz etmek hakkını haizdir. Bu müd
detin mürurundan sonra vukubulacak itirazat 
mesrau olmaz. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim 18 nci mad
denin tashih olunan şekline göre bu 22 nci madde 
(intihap cetvelleri 15 gün müddetle talik olu
nur) suretinde tashih olunacaktır. (Ön gün ses
leri) evet efendim on gün, (Haziran'in yirmi 
beşine kadar) tâbiri kalkacaktır. 

REİS — Başka mütalâa varmı? v 

ZEKÂ! B. (Adana) — Efendim burada bir 
hata var. (Mukayyet olmamasına), (mukayyet 
olmamasından) ,sonra altında (olmasına) var. 
O da (olmasından) olacak o vakit ifade düzgün 
olacaktır efendim. 

REİS — 22 nci madde hakkında başka mü
talâa varmı? 

DURAK B. (Erzurum) — Birinci fıkrası şu 
suretle tadil edilse daha münasibolmaz mı? İn
tihap cetvelleri on gün askıda kalır. Encümen
den rica ediyorum. Bu suretle kabul etsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — O zaman Türk-
1 ce olur. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yukarı

larda, talik kelmesi kullanıldı. Şmıdi (asılır) 
olur mu? 

REİS — Kastamonu Mebusu doktor Suad 
Beyin bu madde hakkında bir tadilnamesi var 
okunacak. 

Riyaseti Celileye 
22 nci maddede (Haziran yirmi beşine ka

dar) tâbiri yerine (talik tarihinden itibaren) 
tâbirinin ikamesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suad 

REİS —Zaten Haziranın yirmi beşine ka
dar kaydı tashih edilmiştir. Talik tarihinden 
itibaren kaydına encümen muvafakat ediyor 
mu? (Talik tarihinden itibaren) suretinde tek
lif ediyor. 

HAYDAR .B (Van) — 20 nci madde (ta
lik olunacağını) söylüyor. Bunun da aynen öy
le olması lâzımgelir. Zaten bu da o mânayı 
ifade diyor. 

REİS — Bu tadilnameyi nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın. Efendim, tadilname 
nazan itibara alınmadı. Durak Beyin müta
lâasına eneümen iştirak ediyor mu? 

HAYDAR B. (Van) -—Mânada bir te
beddül yoktur. İsterse Heyeti Âliye öyle 
kabul etsin. 

SÜLEYMANf SIRRI B. (Yozgad) — Yu-
kardaki maddelerde talik kelimesi kullanıl
dı. Orada «asılır» kaydı olsaydı burada asılır di
yebilirdik. 

REİS —• 22 nci madde şu şekli alıyor. 

MADDE 22. — İntihap cetvelleri on gün 
müddetle muallâk kalır. Bu müddet zarfında 
hakkı intihabı haiz olan her şahıs gerek ken
di isminin cetvellerde mukayyedolmamasmdan ve 
gerek hakkı intihabı haiz olmıyan bir kim
senin cetvellere ithal edilmiş olmasından ve
yahut cetvel münderacatmda gördüğü diğer 
bir noksan veya hatadan dolayı heyeti inti-
habiyeye itiraz etmek hakkını haizdir. Bu 
müddetin mürurundan sonra vııkubulacak iti
raza* mesmu olmaz. 

REİS — Madde hakkında birinci müzake
reyi kâfi görüp 23 ncü maddeye geçilme
sini tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 
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MADE 23. -— Heyeti intihabiye itirazatı 

vakıayı tarihi müraeaatten beş gün içinde 
bittetkik karar itasına - mecburdur. (Mvelier-
de tashihat icrası lâzımgel^ii halde ieabı ifa 
ve kazaya derhal malûmat ita> olunur. 

REİS — Efendim 23 neü madde hakkında 
söz istiyen var »mı ? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Kaza şûrasına olmak lâzımgelir. 

REİS — Kaza şûrasına şeklinde tadiline en
cümen muvafakat ediyor mu? 

HAYDAR B. (Van) —• Encümen muvafakat 
ediyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurunuz. 
Deminki kabul edilen şekil mucibince kaza va-
sıtasiyle gidecektir. Onun için buna da kaza 
vasıtasiyle demeli veyahut yalnız kaza demek 
kâfidir. Çünkü kaza, vilâyet şûraları gibi salâ-
hiyettardır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bu mec
buriyet ne gibi ahkâmı istilzam eder? 

REİS — Efendim ya encümen tashihat icra 
eder veyahut da azayı kiram tadilname verir. 
Reye arz ederim. Şifahi tadilât, malûmuâliniz, 
reye vaz 'edilemez. Tenevvür için söylenilmiş 
olur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Buna ne 
diyorsunuz ? 

Arzu buyurursanız kazaya malûmat ita olu
nur. Encümenin şimdi bu teklifinin maddeye 
ilâvesine lüzum görüyorsunuz değil mi? (Hay 
hay sesleri) 

ŞEVKİ B. (İçel) — On beş gün yapılmalı
dır. Çünkü beş altı köyden ibaret olan bir na
hiyede mutlaka... (Tetkik için sesleri) 

REİS — 23 ncü maddenin' tashihat veçhile 
birinci müzakeresini kâfi görüp 24 ncü madde
ye geçilmesini tensibedenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Heyeti intihabiyeniıı kararı
na razı olmıyan, on gün içinde, kaza meclisi ida
resine istinafen müracaat edebilirler. Vilâyet 
şûrası tarihi müraeaatten itibaren, on gün zar
fında, bir karar vermeye ve işbu kararı nahiye 
müdüriyetine tebliğ etmeye mecburdur. Vilâyet 
şûrasının bu baptaki kararı katidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — (Razı olnîıyanlar) 
olacak efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —• Reis Bey, bu 
kanunun tashihatiyle... 

209 — 
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REİS — Yirmi dördüncü madde hakkında 

söz alan kalmadı. Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
takririni okuyoruz. 
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REİS — Heyete hitaben söyleyiniz. 
TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Efendim, bu 

kanundaki hataların tashihi ile birçok kıymetli 
zamanlar izaa ediliyor. Bendeniz encümenden 
bilhassa rica ederim* bu kanunu evvelâ mazba
ta muharriri veyahut her hangi bir âzası alsın, 
okusun, tashihat icra etsin. Yalnız karye yerine 
nahiye, nahiye yerine karye denilmiş değildir. 
Bir satır evvelinde* meclisi idare, aşağısında vi
lâyet şûrası deniliyor. Halbuki bu gibi yanlış
lar encümen kitab etince tashih edilerek bura
ya gelirse kıymetli zamanlar kazanılmış olur. 

• HAYDAR B*. (Van) — Efendim, evvelce 
söylenilmiştir ki : Karyeler hep nahiyeye tahvil 
olunacaktır. Sehvi mürettibolarak yazılan ka
za meelisleri de şûra olacaktır. Azayı kiram 
dikkatle okuyacak olurlarsa kendi kendilerine 
hatayı anlarlar ve tashih ederler. Bunu ayrıca 
eneümenin tashih etmesine lüzum yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, en
cümen kâtibidirler. Rica ederim, tashih edip de 
getirsinler. ••••-' 

SÜLEYMAN SIRRI B> (Yozgad) - ^ Heyeti 
intihabiyenin kararma razı olmıyan on gün zar
ı n d a müracaat ile: mükellef' oluyor. Malûmu 
âliniz vilâyet şûraları senede iki ay içtima ede
ceklerdir. Bu i intihabın icrası, şûranın münakit 
olmadığı uzamana müsadif ise şûraya müracaat 
imkânı olamaz. Bunu vilâyet heyeti idaresine 
demelidir. Heyeti idare bunun vazifesini deruh-
deî&der ye idare eder. 

/HAYDAR B. (Van) •-* Tashihe hacet yok
tur. Mamafih tef ' i iltibas için Heyeti Aliyece ar
zu, edilirse (On gün zarfında vilâyet şûrası ka
rarını verir) deriz. 

ŞEyKÎ B, (İçel) -— Ya bu on gün zarfında 
vermezse bunun hakkında da bir madde yapıl
ması lâzımdır. Onun için (Heyeti idaresine) 
kaydîrii koyalım. O vakit heyeti idare daha zi
yade suhuletle çıkarmış olur. « 

HAYDAR Bi; (Van) — Efendim, Beyefendi
nin suâlleri varit değildir: 

t E H B İ Ö. (Karesi) — Efendim, bu kanun
da' "ve İdarei Hususiye Kanununda mütemadi
yen (Vilâyet şûrası) ndan bahsedilecek bir 
madde ile, vilâyet şûrasının münakit olmadığı 
zamanlarda salâhiyetinin heyeti idateye veril
mesi hakkında kanuna bir kayıt konulacak olur
sa, vilâyet şûrasına veya heyeti idaresine demeye 
lüzum yoktur. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin (heyeti intihabiyenin kararına razı 

olmayan) -yerine (olmayanlar) suretiyle tashihi
ni teklif eylerim. 

, : ; v Kütahya Mebusu 
•••:•-.:.••;;., Cemil 

REİS — Olmayanlar şeklinde zaten encüme
nin teklifi veçhile kabul edilmiştir. Ayrıca ka
rara lüzum yoktur, 

24 ncü madde hakkında bir tadilname yok
tur. 24 ncü.. maddenin müzakeresini kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

Dördüncü kısım 
Azanın miktarı intihabatın zaman ve sureti 

icrası. 

MADDE 25. — Nahiye şûraları her yirmi 
hane için intihabedilecek birer azadan teşekkül 
eder. Yirmi haneden dûn olan köyler dahi bir 
âza bulundurur. Bir nahiyede azanın adedi otu
zu tecavüz edemez. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim burada 
âza için haneyi,nispet tutmak pek iyi teşebbüs 
olmasa gerektir. Çünkü: Haneler nüfus itibariy
le tef avut eder. Bâzı haneler olur ki elli nüfusu 
şâmil olur ve yine köylerde bâzı haneler vardır 
ki iki nüfuslu olur. Bu haneleri nispet tutmak 
pek doğru değildir. Bir de bir nahiyenin miktarı 
nüfusu ne kadar olacak acaba! O taayyün etti 
mi! Bir kere nahiyenin miktarı nüfusunun ta
ayyün etmesi lâzımdır. Sonra otuz âza olacak. 
Otuz azadan ziyade olmıyacak. Kaç nüfusa bir 
âza düşmesi lâzımgelir? İlk defa onun taayyün 
etmesi lâzımgelir. Bu karye, ev, hane nispeti 
doğru olmasa gerektir. Bunu encümene havale 
etmeli de tashih etsinler. 

HAYDAR B. (Van) — Bir şekil teklif buyu
runuz efendim. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Peki şimdi ya
zayım. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 
Teyfik, Efendi arkadaşımızın mütalâasında bu
lunacağım. Bunu hane olarak kabul etmek 
gayetle isabetsiz olur. Binaenaleyh nüfus üze
rine istinadettirilmelidir. Bendenizee her yüz 
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nüfusa bir âza... (Çok sesleri) katiyen değil
dir. Bugünkü köylerimizi düşününüz efendi
ler. Onları iyice derpiş buyurunuz. Binâenaleyh 
asgari itibar olunur. Kavmi mahsur veya kav- ' 
mi gayrimahsur nedir ? (Yirmi beş- nüfustan 
ziyade olan her köy yüz nüfus itibariyle bir âza 
gönderebilir) tarzında kabulünü Heyeti Aliye-
nizden bilhassa rica ederini. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Ben de arkadaşla
rın mütalâasına iştirak edeceğim. Nahiyede' 
mümessil olacaklar binanın değil, insanların 
mümessili olacaktır. Binaenaleyh nüfusu esas 
ittihaz etmek zaruridir. Ve zannederim ki, 
eski lâyiha da nüfus üzerinedir. Yüz nüfus 
ve küsurunda birer kişi olması lâzımgelir. Bir 
kasabanın bir nahiye olmasına göre bu mad
deyi .encümen olarak bu hususta ayrıca bir şe
kil düşünmesi icabeder. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmuâliniz lâyihada encümen her yir
mi haneyi esas ittihaz etmiştir. Zaten her 
hane için beş nüfus itibar edilir. Şu halde Veh
bi Beyin yüz nüfus teklifi bu teklifin aynıdır. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. . (Siird) - , Efen
dim bâzı rüfeka yüz nüfus kavmi gayrimah-
surdur dediler. Yani mecellenin maddei mah
susundan bahsettiler Zannedersem, o burada 
varit değildir. Çünkü o madde, müddeilerin 
adedi mahkemeye sığamıyacak dereceye ba
liğ olur. Meselâ Ankara şehrinde bir dâva 
için yirmi bini mütecaviz müddei bulunur. 
Tabiî bunlar mahkemeye sığamıyacakları için, 
orada iki bin kişi bulundurmak kâfidir, di
ye f elsef ei f ıkhiye vazedilmiştir. - Halbuki bu 
maddeye kabili kıyas değildir, bu makısun-
aleyh olamaz. Çünkü bu hakkı, kaza mesele
sidir. Hakkı kaza ise umumidir. Yani nisvan, 
rical ve her fert için de müsavidir. Demek 
dört haneli bir köy hakkı kazadan mahrum 
mu kalsın? Bütün bu teşkilâttan maksat dört 
hanelik bir köyü dört yüz haneye ifrağ et
tirmektir, ve o esbabı hazırlamak için oraya 
dört haneli köyden adam getirmesin mi? Yir
mi hane diyor. (Var sesleri ve maddeyi iyice 
ökü sesleri). Binaenaleyh nüfusa göre olacak 
olursa, dediğim mahzur vardir. Yani nüfusa 
göre yapılmamalıdır. Eğer nüfusa göre olacak 
olursa, yirımi haneli bir köy, on, yirmi, elli nü
fusla (kalsın mamur olmasınlar mil Refah ve 
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saadet temin etmesinler imi? Kendi bataklik-
larınf kurutmıasıınlar mı? ' Binaenaleyh adadı 
nüfusa göre vaiz'ı afokâm etmek doğru değildir. 
O (kaziye 'buraca ım'aikisüın aleyh olamaz. Binaen
aleyh madde doğrudur. 

Dr. MAHZAR B. (Aydın) — intihap mese
lesinde evvelce Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
da ibir madde vardı. O da temsili meslekî ve 
nilspî meselesi idi. Teimsuf meslekî ve nispî me
selesi inftithaıba aît mesele olduğundan dolayı 
intihap Kanunuda hazarı itibara alınmalk üze
re, ıo 'madde '^ayyedillmiş. Daha doğrusu müza
keresi tehisT edilmişti. Bendeniz faunun ehem-
ımiyetinie ciddiyetle kailim. Halkçılığa doğru 
'gütmefe isttiyen (Meclisimizin fimaibad gelecek 
Meclislerde de daha ziyade halkı ve sunüfu 
ımuhtelifeyi temsil edebilecek ve her sınıf hal
ikın (kendi meııefiini daha iyi temin edebilecek 
:'bir. şekilde, intihap yapılması tarafını iltizam 
edeceği tabiî bulunmuştur. Bunun evleviyetle 
nahiyelerde tatbiki lâzımgelir (kanaatindeyim. 
'Çünkü, bilhassa nahiyelerde her 20 hane için 
bir: şûra âzası intibahı 'kabul edilmiştir. Her 
yirmi hane için bir şûra âzası intihabı demek, 
meîhu'zdurki; <en ziyade sahibi nüfus olanlar
dan intiha'b edilmesini temin etmek demektir. 

, Halbuki, nalhiyelerde ahalinin ekseriyetini renç-
ber ve ajmele sınıfı teşlkil eder. Zinüfuz olan
lar feendi menaf ii şahsiyelerini temin sadedin
de âciz ıbulunan ahaliyi kendi tesirleri laltmda 
istihdam "edecelkler, binaenaleyh bunların inki
şaflarına bir dereceye kadar mâni ve hail ola
caklardır. . Bu itibarla bendeniz bu maddeye 
ilâve edilmek üzere şimdi talkdiim edeceğim tak
rirde (Nahiye şûralarına her 20 hane için ve 
nahiye dâhilinde rençber ve amele, büyük zi
raat ve arazi sahipleri arasında) yani mümkün 
olduğu (kadar bir nispet muhafaza edilecek şe
kilde (bir ikaydın ilâvesini teklif ediyorum. Her 
yirmi hane için întihabedilecek şûra âzası müm
kün tmertebe o Ikaryehin sunufu halkı nispe
tinde inftihabedilişin. Bir âza çıkaracak olan 
yirmi hanelik 'bir karyenin ahalisi çöbân, tüc
car ve esnaf ise onlardan haizi ekseriyet olan 
sınıftan ibir tane bü veçhile intihabedilsin. 
Maddei kanuniye !bu suretle tadil edilerek hal
ikın kalkiki ihtiyaçlarını ve hakimiyetini temin 
edecek 'bir şekilde bir şûra meydâna getirilmiş 
olsun: Bunun için zannediyorum'ki Heyeti Ce-
lileriiz de aynı hisle mütehassistir, daha döğ-s 
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rusu ıhalikm bu arzusunu, )bu -ihti^acmı. «n. iyi 
Ibir şeMMe temm edeoelk, »tarzı inftihabın temi* 
nine taraftardır. Ve !ben$eniz- de »kavi Ib'ir ümit
te Ibu %aikririmi ıtaikdıîm ec&yomm. 

DOKTOR SUAD B. (Kastamotttt) — Efen-
dini bu maddede yirmi hane yerine yüz nüfus 
denilebilir. Fakat bunlar hep bir yola çıkar zan
nederim. Bir hane beş nüfus itibar edilmiştir. 
Yirmi hane yerine yü» nüfus dersek hane yerine 
nüfus ikame edeeek ve yirmi haneden bir âza 
intihabolunacak olursa nahiye şûralarında daha 
ziyade âza bulunur. Bu, meşveretteki maksada 
riayeten mümkün olduğu kadar fazla âza bulun
masını istilzam etmektedir. Onun i§in bu madde
ye (bir nahiyedeki âzanm adedi otuzu yahut 
kırkı geçemez) tâbirinin ilâvesini teklif eder ve 
tadüen kabulünü rica ederini; 

HAYDAR B. (Tan) — Encümende bu mad
de müzakere olunduğu vakit bu hane ve1 nüfus 
meselesi mevzubâhsoldu. Süleyman Sırrı- Beyle 
Doktor Suad Beyefendinin mütalââî&rı veçhile 
her hanede vasati olarak b e ş n ü t e ' n a z ^ itâb&ra 
alınmıştı»1 Ve bu suretle nü^us%sa8atıkftbul edil
diği takİMe ahaHnin hataya düşmek' İhtimali 
nazarı itibara alınarak hane tercih edilmişti. 
Bâzı rüfekâyı kiram bu hane tâbirinin bırakıl
masını iMiaam ediyorlar. Eneiinîeırfo %tt*ft&iıe ••; 
kelimesinin kalması taraftarıdır. Doktor Mâz-
hâr ve Suad Beyefendilerin tekliflerini nazarı 
itibara almaya lâyık görüyoruz. Bu baptaki tak
rirlerin encümene verilerek orada müzakere edil
mesini talep ve rica ederim. 

BÎR MEBUSSBY — On iki bin haneli bîr 
şehir ne suretle intihap yapacak ? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Şimdi bizim esas ka
nunlarımızda elli hane bir mahalle, her mahal
le bir karye hükmündedir. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuz mucibince mademki nahiyeler teşek
kül edecektir, 10 bin 20 bin haneli bir köyün bir 
tek nahiye olması imkânsızlığına binaen böyle 
büyük kasabaların^ da taksimi tabiîdir. Binaen
aleyh; bu izahatımla o fikir zail olur zannede
rim. 

REİS — 25 nei maddeyi encümen geri isti
yor. Tadilnamelerle beraber göndermek mecbu
riyetindeyim. Bu maddeyi mevcut tadilnamele-
riyle encümene veriyoruz. 

ABPİ&£AFUR>BL (Karesi) — Reis Beye
fendi bu madde hakkında mâruzâtım vardır, 

./JUBY ü : i 
MADDE 26. — întihabata umumen Ağusto

sun birinci günü mübaşeret olunur. Valiler in
tihabat! vakti muayyende icra ettirmeye mec
burdur. 

HAYDAR B. (Van) — 18 nci maddeye gö
re bu madde de; {întihabata umunlfcl^vilâyet 
şûrasının tâyin ettiği gündte mübaşeret olunur.) 
suretinde tashih olunacak. Maddenin tashih edi
len şekli okunsun. 

MADDE 26. — Întihabata umumen vilâyet 
şûrasının tâyin eylediği günde başlanılır. Vali
ler intihabatı vakti muayyende icra ettirmeye 
mecburdur. 

REİS — Întihabata vilâyet şûrasının tâyin 
ettiği günde ballanılır; 

HAYDAR B. (Van) — Evet. Valüer intiha
batı vakti muayyeninde icra ettirmeye mec
burdur. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Umumi kelimesi 
zait kalıyor. 

TEVFÎK Ef, (Kângm) — Valileri întiha
bata karıştırmak doğru birşey olmasa gerek
tir. întihabata fesat kakıştırırlar. 

ŞEVKİ B. (İçel) — întihabata bilûmum 
vilâyet şûrasının tâyin eylediği günde kelime
sinden sonra valiler intihabatı vaktinde yaptır
maya mecburdur, defliyor. Şûra reislerine bıra
kılsa daha iyi değilmi? 

HAYDAR B. (Van) — Cevap vereyim. J û -
ra reislerinin burada vazifesi yoktur, efendim. 
Onların vazifesi muamelâtı hususiyeye mütaallik 
vazaiftip. Buna karışamaz. Vali bütün kuvvei 
icraiyemn mümessilidir - ve tekmil & Heyeti Ve-
kilenin de vekil»ve* mümessilidir. Tabiî «bütün 
muamelâtı vakit ve zamanında icra etmeli ona 
aittir. 

TUNALI H î l M B. (Bolu) — Geçen gün 
her nasılsa bulunamamıştım. İntihabatta tadih 
meselesi gayet mühim iken mad?dedfn 4ayye<3il* 
mistir. Velâyenkati tayyedümektedir. Arjşadaş-
lar her nasılsa bundan bir zevk'ateş, bu ka
nunun en ruhlu maddesi olacak ve memleketi
mizde en esaslı bir temel atacak olan bu tarih 
meselesi gayet mühimken tayyediimiştir. Hal
buki bir ınemlê EeM» intihaplar umumiyetle bir 
güa&e icra*edilmeli ve mutlak «urgtte bilgim
de bitm^clir. 

DOKTOR SÜAD^B . (Eüastamönu) —Efen
dim bu madde müzakere edildi, bitti, 

m 
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TUNALI HÎLMt B. (Bolu) — Yazık, bu 

kanunun ruhlu noktasına; (Innalillah ye inna 
il-eyni raeiun). 

DOKTOR SUAD B. (Kastamonu) ~ Efen
dim, bu maddede iki fıkra vardır. Bu fıkranın 

' birincisinde intihabatm mübaşeret tarihi tes-
bit olunuyor ki, zaten intihabat evvelki madde
de tesbit edilmişti. îkinei fıkrada; (Vali intiha-
batı vakti muayyende yaptırmaya mecburdur.) 
deniliyor. Zaten vali bu intihabatî vakti muay
yende yaptırmaya mecburdur. Vali alelıımum 
kanunları tatbik etmeye mecbur olduğu gibi 
bunu da kezalik tatfeika mecburdur. Binaena
leyh son fıkra-zaittir. Tayyini tekMf ederim. 

REİS — Efendim Kastamonu Mebusu Su? 
ad Bey tadilnamesinde 26 neı maddedeki son 
fıkranın tayyini teklif ediyor. Bu teklif üzeri
ne mütalâa var mı? Son fıkrasının tayyı Cek-
lif ediliyor. Reyinize arz ediyorum, (Muvafılç, 
sadalan) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Vilâyet şûrasının tâ
yin ettiği günde başlanır, ibaresi sakattır. Çün
kü vilâyet şûrası mebdei tesbit edecektir. Bura
da yeniden tesbit etmeye hacet yoktur. Binaen? 
aleyh bu müddete göre encümen hesabedip kaç 
gün tutuyorsa onu koymak lâzım. 

HAY©AR Bv (Van) — Efendim, encümen 
tahkikatı yapacağı gibi başlıyacağı günü de 
tâyin etmesi lâzımgelir. Binaenaleyh hiçbir mu
halefet yoktur. 

REİS — Efendim, Su a d Beyin raditnamesi-
ni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el. kaldırsın.. (Kabul, sesleri), Kabul-edilmemiştir;, 

Maddeyi reyinize arz ed^orum. 26 ncı mad
denin birinci müzakeresini kâfi, görenler lûtlen: 
el kaldırsın. Efendim, lütfen indiriniz ellerinizi, 
Birinci müzakeresini kâfi görmiyenler lûtlen 
el kaldırsın. Birinci müzakeresi kâfi: göriUtt*ü§^ 
tür. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Reis Bey Mtf^; 
maddenin şekli muaddeli okunsun. 

R©ÎS :—- Efendim on defa okundu* 27 ngi 
madde ökunş£&kiiîv 

MAD10E 27. — İntihabat nahiye dairesinde 
heyeti intihabiye marifetiyle icra olunur ve 
ni^a^Et ü§ gün devanı eder. Müteaddit köy
lerden mürekkebolan nevahide .$er köy için nar 
luye menfezinde ayrı ayrı intihap y a p ı l ı r a 
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her köyün intihabat için hangi günü nahiye 
merkezine geleceği heyeti intihabiyece evvelden 
tâyin edilir. 

RBÎS —> Efendim, 27 nci madde hakkında 
söz istiyen zevat var mı? Buyurun, Hilmi Bey. 

TUNALI HİLMÎ B. (Boll) — İntihabatm 
üç gün devam edeceği kaydı var. Arkadaşlar, 
intihabat üç gün devam edemez. Bir günde olur, 
biter. Heyeti intihabiye sabaha kadar uyumaz. 
Ahaliye ilân eder. 

L$?Fî B. (Majatya) — Mütaaddit köyler
den adam gelecek... 

TÛNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mütaaddit 
köylerden adam gelnıiyecektir. Arkadaşlar mü
taaddit köylerde heyeti intihabiye teşekkül 
eder. (Hayır sadalan) Köylü intihabatını kendi 
köyünde yapar. Nahiye merkezine gelemez. Bi
naenaleyh katiyen yirmi dört saat süremez. Ay
nı günde bitmelidir. Koskoca bir memlekette 
Fransasmda, Almanyasmda, Avrupa'nın her 
tarafında Meclisi Mebusan intihabı bir günde 
biter. Bütün ahali intihabata o kadar aşk ve 
şevk ile sarılır ki, ekseri yerlerde intihap sara
yı derler. Binalar vardır, o sarayın önünde yüz 
binlerce halk içtima eder. İntihabatm neticesini 
bekler. Biz de milletimiz de intihap için böyle 
bir aşk ve öyle bir sevda uyandırabilmek için, 
mümkün olduğu kadar halka suhulet gösterme
liyiz, Binaenaleyh o suhuleti temin edebilmek 

; için aşağıdaki fıkrayı tebdil etmek icabeder. 
(Her köyde bir heyeti intihabiye bulunur ve 
aynı günde intihabat icra edilir) denilmelidir. 

i Meselâ beş köy var arkadaşlar, birbirlerine olan 
\ mesafeleri beş, dört saattir. Köylü işini gücü
nü bırakacak, diğer beş altı saatlik yere intiha-

i'ba mı gidecek? Katiyen gelmez. (Gürültüler) 
; Müsaade buyurunuz, ben kendi kanaatimi söy-
ilüyorum. Tenezzülen kabul buyurmadığmız 
Köy Kanunumda bir şart bile koşmuştum. Gel-

I miyenlere ceza, bu; hukuku esasiyenin ve sa-
irenin kabul etmediği bir şeymiş. Ben onu ta-

• nımam. Ben amelî bir adamım. Binaenaleyh ar
kadaşlar (üç gün) kaydı (bir günde nihayet 

fi bulur) tarzında tebdil edilmelidir. (Ret sada
kları) O (ret) diyen ya bu kürsüye çıkarak be
lini delâHiyle ikna edecektir yahut kendi reddi-
|ni kendisi reddeyliyecektir. (Sadede sadalan) 
[Elhasıl maddeye (her köyde intihabat sureti 
jmahsus&dâ icra edilir) gibi bir kayıt koymak 
icabedecektir. 
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OSMAN B., (Lâzistan) V- Köy teşkilâtı ya
pılırken esasen hükümetin teklifi her köyün, . 
her karyenin bir nahiye olması şeklinde idi. Fa
kat memleketimizin vaziyeti nazarı itibara alı
narak, bâzı ..köyler teyhiden bir nahiye yapıl
mıştır. Yalnız bir köyde olabilir denilmiştir. 
Bendeniz her köyün ayrı ayrı kendi merkezin
de intihabatım yapıp vekilini merkezi nahiye
ye göndermesi hususuna muarrızım. Çünkü ya
pılacak nahiyeler küçük olacağı için aralarındaki 
mesafeler o kadar uzak olmayacaktır. Yani Hil
mi Beyin beyanatı aleyhinde söyliyeceğim. Onun 
için üç saatlik, dört saatlik mesafeden köylü 
bir günde gelip intihabatım bitirebilecekleri için 
ye o gün intihabatla meşgul olacakları için, Hil
mi Bey biraderimizin buyurdukları gibi, o gün 
dedikodu günüdür, intihabat, şüphesiz dedi
kodularla geçer. Esasen köylerimizin ilim ve 
irfanı nazarı dikkate alınırsa ayrı ayrı yapılan 
intihabatm bâzı mertebe noksanları olabileceği 
tezahür eder. Sonra bu noksanlardan dolayı 
heyet, şûra meşgul olacak, vakit geçecektir ve 
birçok intihaplar da nakzedilmiş olacaktır. Bi
naenaleyh hepsi bir araya gelir ve onlar içersin-

/ de şüphesiz daha ziyade bilen kimseler de bulu
nur ve işte kolay olmuş olur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ve kandırıl
maları da kolay olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim maddenin üçüncü satırında (nahiye merke
zinde ayrı ayrı intihabat yapılır) fıkrasından 
sonra ((her köyün intihabat için hangi günü na
hiye merkezine) deniyor. Halbuki (hangi kö
yün intihabat için hangi günde) şeklinde yazıl
ması lâzımdır. Bu hususta bir tadil teklifi tak
dim ediyorum. 

BMÎN B. (Erzincan) —- Efendim, bendeniz 
de Hilmi Beyin fikrine iştirak edeceğim, öyle 
muhtelif üç, dört köyden ibaret bulunan, bir na
hiyenin intihabatı yapılmak için bir gün bir köy 
gelsin, iki saat sonra bir köy gelsin, üç, saat 
sonra diğer köy gelsin demek, lintihabj tama-
miyle yaptırmamak demektir. Bir köyün bütün 
halkı heyeti umumiyesiyle, yani, hakkı intihabı 
haiz planların kâffesi, işlerini, güçlerini terk 
;edip gelip intihabat için rey vermezler. Bu .ana 
kadar yapılan intihabat ise bunu ispata kâfidir. 
Binaenaleyh her köyde bir Iheyeti intihabiye ol
malı ve onlar aynı günde intihabatı bitirmelidir. 

Aksi takdirde bunun başka mahzurları da var
dır. Bununla bir nahiye dâhilinde bulunup mü-
taaddit köylerden intihabolunmak için icrayı te
sir edebilmek imkânı bahşedilmiş olur. Bu ga
yet tabiîdir ve gayet kolaydır. Bu köyde kaza
namadım. iki saat sonra falan köyün (intihabı 
olacak, orada icrayı tesir ederim, orada intiha-
bölünürüm. Binaenaleyh bu, intihabat suiisti
mal karıştırılmak için en iyi, en eşlem bir çare
dir. Onun iiçin.intihabat aynı günde ve her köy
de birden yapılmalıdır. (Bir günde kaabil de
ğildir sadaları) 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendim 
27 nci maddede biraz zaafı telif görüyorum. 
«intihabat nahiye dairesinde heyeti intihabiye 
marifetiyle icra olunur. Ve nihayet üç gün de
vam eder. Sonra müteaddit köylerden mürekkep 
olan nevahide her köy için, karye merkezinde 
ayrı, ayrı intihap yapılır. Her köyün intihabat 
için hangi günü nahiye merkezine geleceği he
yeti intihabiye tarafından tâyin olunur» deni
yor. 

Şimdi efendim intihabat nahiyenin intihaba
tı mıdır yoksa umum nahiyede şûra intihabı mı? 
Burada demeliki; merkezî nahiyenin intihabatı 
merkezî nahiyede icra olunur. Ve ondan sonra 
kura intihabı şu suretle intihabolunur. Böyle 
demeliki; hu anlaşılsın, yoksa burada bir nahiye 
intihabı bir de kura intihabı anlaşılıyorr Bu za
afı telifi kaldırmak için nahiye şûrası intihabı, 
merkezî nahiye intihabatı demeli. 

CAVlD B. (Kars) — Bendeniz bir şeyi iyi 
anlıyamâdım efendim; 25 nci maddede diyoruz 
ki; ufak bir köy haddi nisabında da olmazsa 
müntâhipleri yine bir âza ihtihabedebilir, yani 
şûraya âza intihabedebilir, diyoruz. Sonra büra-
dada her koy nahiye merkezinde intihabı yapar 
diyoruz. O halde meselâ her köy kendi mebu
sunu intihabetmek için tekmil kalabalık topla
nacaklar, nahiye merkezine gidecekler ve orada 
kendi mebuslarını, şûra azasını intihabedecekler. 
Böyle anlıyorum. Bunu mâkul bir şekil olarak 
görmüyorum. Çünkü nahiye merkezinde iki ta
ne âza intihabetmek için, bütün halkı nahiye 
merkezine-topluyoruz. Orada yaptırıyoruz. Bu
nu böyle yapmaktansa intihap, heyeti arabaya 
binsin, gitsin ahalinin ayağında yapsın. Daha iyi 

.olur.. (Araba bulursa, sadalan) o halde nasılki 
rnebuslar kazalarda, vilâyetlerde, livalarda inti-
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habolunuyor, her köy de azasını köyde intihab- j 
etsin, nahiye şûrasına göndersin. j 

HAYDAR B. (Van) — 21 nci maddeye mü- ! 
nafidir. i 

CAVlD B. (Devamla) — Köyün nahiye mer- I 
kezine gitmesini muvafık görmüyorum. 

HASAN B. (Van) — Hem gitmezlerde... 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müsaa

de buyurunuz. Buradan arz edeyim. Emin Bey 
buyurdularki; nahiyeyi teşkil eden köylerin bi
risinde aynı günde intihabat yapılsın. Malûmu-
âliniz intihabat heyeti intihabiye marifetiyle ya
pılacaktır. Her gün bir heyet göndermek müm- | 
kün değildir. Sonra merkezde intihap yapmak 
için köylüleri celbetmek lâzımgelir. Defterin 
tanzimi, tertibi, kuyudu bitinciye kadar köylü
nün günlerce beklemesi lâzımdır. Bu, köylerin 
beyhude beklemesini icabettirir. Binaenaleyh 
maddedeki şekil doğrudur. Heyeti intihabiye 
köylünün hangi gün geleceğini tâyin eder. O 
vakit onlar sırası geldikçe gelir, intihabatı ya
parlar. Maddenin aynen kalması lâzımdır. 

HAYDAR B. (Van) — Süleyman Sırrı Beyin 
ifadeleri muvafıktır efendim. Biraz evvel^ 21 
nci maddede zikrettik. Orada diyoruzki (mer
kez nahiye muhtar ve ihtiyar heyeti ve intiha- i 
batı müteakıbede nahiye müdürü ve idare he
yeti, heyti intihabiye vazifesini ifa edecektir.) 
O halde nahiye/bir tek köyden ibaret olacak 
olursa zaten o nahiyenin heyeti intihabiyesi o 
nahiyede intihap yapacaktır. Eğer müteaddit j 
köylerden ibaret olacaksa, bâzı arkadaşlar söy
lüyorlar, devam eder. O halde aynı günde müte
addit köyleri dolaşsın. Heyeti intihabiye orada 
intihabı idare etsin, bu gayri kabildir. Sonra da 
esasen encümen (intihabat köylerde heyeti inti
habiye marifetiyle icra olunur) dan sonra (ni
hayet üç gün devam eder) demiştir. Bundan 
maksadı, eğer bitirebilirlerse bir günde bitir- j 
sinler, fakat bitiremezlerse gayret etsinler, üç j 
günde bitirsinler. Behemehal üç gün zarfında bu | 
intihabı bitirsinler. Üç gün zarfında icra edil- { 
sin demektir. Binaenaleyh bu madde bütün rü- i 
fekayı kiramın reylerini esasen telif etmiştir. ! 
Muhalif hiçbir şey mevcut değildir. | 

LÛTFl B.( Malatya) — Efendim rüfekayı ki- | 
ram bu 27 nci maddeyi yalnız esas itibariyle 

yanlış telâkki buyuruyorlar. Kanun evvelâ bir 
heyeti intihabiye teşkil ediyor. Tetkik ediyor. 
Bu heyeti intihabiyeye kazadan bir memuru 
mahsus geliyor. İntihabın sureti cereyanına ne
zaret etmek ve o intihap kanuna muvafık cere
yan edebilmek için, köylüye usulü intihabı I r ae 
etmek için memuru mahsus bulunur. Bundan 
dolayı nahiye merkezinde bir heyeti intihabiye 
bulunuyor. Bu heyeti intihabiyenin icra ettire
ceği intihabat, tamamiyle tarifatı kanuniye dai
resinde olmazsa, intihabat malûl olur. Binaen
aleyh; hakkiyle intihabat icra edilememiş olur. 

Sonra her nahiye beş yüz haneden ibaret ol
duğuna göre, eğer karye beş yüz haneli ise za
ten bir nahiyedir. Eğer beş yüz haneden noksan 
ise o köye civar bulunan bir veya iki köyün 
ilâvesiyle, bir nahiye teşkil ediyoruz. Bu nahi
yeler şimdiki nahiye şeklinde değildir ki, dört 
beş saat meselesi zihnimizi tahriş etsin; Zaten 
4 - 5 saatlik mesafeyi ittihaz etmiyoruz. înti-
habettiğimiz nahiyelerin daireleri âzami iki, iki-
buçuk saati tecavüz etmiyecek. Bunun için na-

. hiyeler ufak bir daireden ibaret olduğuna naza
ran, intihabın sureti salimede cereyanı için, her 
halde heyeti intihabiyenin murakabesi altında 
ve tahrifatı kanuniye dairesinde olmazsa inti
hap hakkiyle intihap olmaz. Binaenaleyh, her 
köyde ayrı ayrı intihap yapıp da kendi münte-
hiplerini nahiye merkezine bildirmek muvafık 
değildir, intihabat suiistimale mâruz kalır. Bu
nun için maddenin ayniyle kabulünü teklif ede
rim. 

ALİ ŞEVKİ B. (İçel) — Bu maddenin tadi
line lüzum yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, köylüleri 
yerlerinden ayırmamak ve köylerinde intihabat 
yaptırmak için 21 nci madde ile telif edilmek 
üzere (İntihabat nahiye dairesinde...) fıkrasını 
kaldırırız... (Heyeti intihabiye marifetiyle icra 
olunur, ve nihayet üç gün devam eder) deriz. 
(nahiyeyi) kaldırırız buradan her köy için ay
rı, ayrı intihabat yapılır ve hangi intihabın 
hangi gün olacağı heyeti intihabiye tarafından 
eyvelce tâyin olunur. Bu suretle heyeti intiha
biyenin nezareti altında cereyan eder. 

REİS — Söz alan zevat sözlerini söylediler. 
Tadilnameleri okuyorum : 
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Kars Mebusu Cavid Beyin takriri 

ı u 
^^*lç«o^i|iad«^iJ}iMİ(a; in&lıap ̂ yapması 

14 '..TfgHKMftBİ 1337 

C&vid 

Kiyaseti Celiieye 
27 nei.maddedeki,üç gün müddetin azlığına 

ve bu mud<i# zarlinda intihabın icrası müm
kün j;Oİajt$ıy açajgına kaani bulunduğumdan üç 
günürı beşe İblağını teklif eylerim. 

14 Teşrinisani 1337 
Bitüs 

Yusuf Ziya 

REÎS — Ei'eftdim, verilen .takrirlerden Emin 
Beyle OâPvid Beyin takriri aynı zemini ihtiva 

/ediyor.'Diğer mevettdolan takrirler, encümenin 
teklif ettiği maddede bâzı kelimelerin tashihini 
teMif ed-iyörlar. 

Şimdi teklifleri reye vaz'ediyorum. Evvelâ 
Yusu# Ziya ©fcyin takriri ki, üç günün 'beş güne 
iblâğım töküf ediyor. Bıma dair eneümenin mü
talâası var mı? 'Efendim, üç gün olmasın, beş 

gün olsun, diyor. (Hayır, olmaz, sadaları) Bu 
takriri kabul edenler lütfen ellerim kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Erzincan Mebusu Emin Beyle, Kars Mebusu 
Cavid Beyin takrirlerinin ikisi de aynı esası ih
tiva ediyor. Bu ciheti reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Nahiyeyi teşkil eden her köyde ayrı, ayrı inti
hap yapılsın, diye teklif olunuyor. 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey müsaade 
buyurunuz^ bunu iki şekilde yapmak lâzımdır. 

REÎS — Erzincan Mebusu Emin Beyin ta-
dilnamesini reyi âlinize vaz'ediyorum. Cavid 
Beyin takriri de aynı mealdedir. Kabul edildiği 
takdirde o da kabul edildi, demektir. Nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Na
zara mütalâaya alındı. 

(Van Encümen de iştirak HAYDAR B. 
eder. 

REİS — Pekâlâ encümen de iştirak ediyor. 
Şu halde bu maddeyi encümene gönderiyoruz. 
Tashih etsin, göndersin. 

Efendim, on dakika teneffüsten sonra mü
zakereye devam ederiz. 

(Ekseriyet hâsıl olmamasına mebni ikinci 
Celse açılamamıştır.) 
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