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B t f c î N C Î C E L Ö S 
Bed'i müzakerat; saat: 2,10 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

• 

REİS — Efendim, Celseyi acıyorum. Zaptı 
sabık -hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci CeUe 

nm takriri «müttefikan değil, ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

REİS — 'Efendim, Divanı Riyaset müttefi-
kan kabul edilmiş olduğunu beyan etmiştir. 
Maımafih bir kere daha zapta bakarız. 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHİ B. (Bur
dur) — Ezcümle bendeniz muhalifim. 

SIRRI B. (İzmit) — Ben de dâhilim. 
REİS —• Zaptı sabıkı bu suretle tadilen, ya

ni zapta bakacağız ona göre tashih ederiz. 
SOSYALIOGLU İSMAİL SUBHİ B. (Bur

dur) — Zapta, değil efendim. Ezcümle ben 
-muhalifim. 

YAHYA OALİB B. (Kırşehir) — Ona ben 
'de muhalifim. 

REİS — Efendim o halde burada en muva
fık hareket, zapta bakarız, orada Reis ne ifade 
eylemişse buna göre icabederse tashih ederiz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahib) 
— Soysalh kabul etmezse ne olur? 

SOYSALLIOOLU İSMAİL SUBHİ B. 
(Burdur) —• Binaenaleyh müttefikan değil ek
seriyetledir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahib) 
— Yalnız Soysalh müstesna, ne çıkar? 

•SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHİ B. 
— Arkadaşları da var. 

REİS —• Efendim zaptı sabıkı aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Evrakı Varideye .geçiyoruz. 

3. — LÂYİHALAR 

i. — Berrî, Bahrî, kuvayı havaiye mensubi-
ninin müteferrika ve muhasmsatları hakkında 
kamın lâyihası 

REİS — Berrî ve Bahrî kuvayı havaiye 
mensuibininin müteferrika ve muhassasatları 
hakkında Heyeti Vekileden mevrud lâyihai kanu-

İkinei Reisveıkili Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin tahdı Riyaseti erinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve ay.ıen kabul olundu. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendi söz 
alarak Merhum Ali Şükrü Bey vakasına dair 
bugüne kadar icra edilen tahkikat ve takibatı 
Adliye * hulâsasını tebliğ etti. Bu hususa dair 
azayı muhtereme tarafımdan izharı teessürü mu-
tazamımın beyanattan ısonrA takrirlerin kıra
atine geçilerek bunlardan Merhum Ali Şükrü 
Beyin ailesine ve dairei intihabiyesi halkına 
Meclis namına beyanı tâziyet edilimesine dair 
İzmit Mebusu Sırrı ve Trıbzou Mebusu Nebi-
zaıde Harodi beylerin ve Topal Osman'ın cese
dinin Meclis önünde şaiben t eşli iri ne dair Van 
'Mebusu Haydar Bey ve rüfekasmm takrirleri 
müttefikan kabul ve ımütaakıben merhumun 
ruhuna fatihalar ithaf olunması ve hürmeten 
bugün müzakerenin tatili hakkında El aziz Me-
ıbusu Naci Beyin takriri de kabul edildi. Lâzis-
tan Mebusu Ziya Hurşid ve Trabzon Mebusu 
Nebizade Hamdi beylerin mezuniyetlerine dair 
Divanı Riyaset kararı kıraat ve kabul olundu. 
Merhum Ali Şükrü Beyin ruhuna kaimen fati
halar ithaf olunarak hürmeten Sah günü saat 
bir buçukta içtima etmek üzere Celseye nihayet 
verildi. 

Kâtip Kâtip 
Reisisani Kayseri Van 
Ali Fuad Apf Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var ımı, efendim? 

SOYSALLTOOLU İSMAİL SUBHİ B. (Bur
dur) — Van Mebusu' Haydar Beyle rüfekası-
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niye var, Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenine. 

2. — Mübadelei Üsera Komisyonu masarifi 
için Müdafaai Milliye Vekâleti 1338 Bütçesine 
yirmi hin lira tahsisat vaz'ma dair kanun lâyi
hası 

REİS — Mübadelei Üsera Komisyonu masa
rifi için Müdafaai Milliye Vekâleti 1339 Bütçesi
ne yirmi bin lira tahsisat vaz'ma dair Heyeti Ve-
Ikileden ımevrad lâyihai kanuniye var, Muvazenei 
Maliye Encümenine 

3. — Islahı hayvanat hakkında kanun lâyi
hası 

REİS — Islahı hayvanat hakkında Heyeti 
Vekileden mevrud lâyihai kanuniye var, îktisad 
Encümenine 

4. — Rüsumu belediye Kanununun ikinci ve 
ondördüncü maddeleri makamına kaim kanun 
lâyihası 

REİS — Rüsumu ıbelediye Kanununun ikin
ci ve ondördüncü maddeleri makamına kaim ol
mak üzere Heyeti Vekileden mevrud lâyihai ka
nuniye var, Dahiliye Encümenine. 

5. — Ciheti askeriyece tatbik edilmekte olan 
Mülkiye Harcırah Nizamnamesine müzeyyel ka
nun lâyihası 

RElS — Ciheti askeriyece tatbik edilmekte 
olan Mülkiye Harcırah Nizamnamesine müzeyyel 
Heyeti Vekileden mevrud Nizamname lâyihası • 
var, Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine. 

6. — Derseadet ve tevabii Balıkhane Nizam
namesine zeylen tanzim edilmiş (iki aded) ka
nun lâyihası 

REİS — Desreadet ve tasvibi Balıkhane Ni
zamnamesine zeylen tanzim kılınan iki kıta lâ
yihai kanuniye var, Muvazenei Maliye Encü
menine. 

7. — Kinin mubayaası için bütçeye yüz bin 
lira tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası 

REİS — Kinin mubayaası için yüz bin lira 
tahsisat ilâvesine dair lâyihai kanuniye var, 
Muvazenei Maliye Encümenine. 
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4. — TEKLİFLER 

1. — Benizli Mebusu Yusuf Beyle refikinin, 
Matbuata çekilecek telgraf ücretlerinin tenziline 
dair kanun teklifi (2/704) 

REİS — Matbuata çekilecek telgraf ücuratı 
hakkında Denizli Mebusu Yusuf Beyle refikinin 
teklifi kanunisi var, Lâyiha Encümenine veri
yoruz. 

5. — TEZKERELER 
1. — Müecceliydi Askeriye Vergisi Kanunu

nun Bankı Osmani memurları hakkındaki fıkra
sının tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi 

REİS — Müecceliyeti Askeriye Vergisi Ka
nununun üçüncü maddesinin (B) fıkrasının tef
siri hakkında İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
var, Kavanini Maliye Encümenine. 

2. — Müsakkafat ve müsakkafat hükmündeki 
arsaların vergisi hakkındaki 11 Kânunusani 1339 
tarihli Kanunun tefsirine dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Müsakkafat ve müsakkafat hük
mündeki arsaların vergilerine mütaalli'k 11 Kâ
nunusani 1339 tarihli Kanunun ikinci madde
sinin tefsiri hakkında İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi, Kavanini Maliye Encümenine. 

3. — Efradı askeriyenin kırk kuruştan fazla 
olan maaş senetlerine pul ilsak edilip edilmiye-
ceği dolayısiyle Resmi Damga Kanununun mua
fiyet faslının 42 nci maddesinin tefsirine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Resmi Damga Kanununun muafi
yet faslının kırk ikinci maddesinin tefsiri hak
kında İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi var, Ka
vanini Maliye Encümenine. 

4. — Bilâmüddet mezuniyet verilen efrattan 
Müecceliyeti Askeriye Vergisi alınıp alınmıya-
cağınm tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi 

REİS — Bilâmüddet mezun bırakılan efra
dın emsallerinden Müecceliyeti Askeriye Vergi
sinin devamı istifası icabedip etmiyeceği husu
sunun tefsiri hakkında İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi var, Kavanini. Maliye Encümenine. 

,1330 
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5. — Ankara'daki emlâkin takdiri kıymeti 

hususunda Meclisi Îdarei Vilâyetle Memurin Mu-
hakemat Tetkik Heyeti arasında zuhur eden ih
tilâfın halline dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi 

REÎS — Takdiri kıymet meselesinden dola
yı Meclisi îdarei Vilâyetle Memurin Muhake-
mat Heyeti arasında zuhur eden ihtilâfın halli 
hakkında îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi var, 
Dahiliye Encümenine. 

6. — Hıyaneti vataniyeden beş seneye mah
kûm Kütahyalı îmamoğlu Eskici Mustafa hak
kındaki evrakı hilkmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

RE IS — Hiyaneti vataniyeden maznun eski
ci Mustafa hakkında Adliye Vekâletinden mev
rut evrakı hükmiye var, Adliye Encümenine. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Denizli 
livası dahilindeki kazalara memurini adliye gön
derilmesine dair. 

REÎS — Denizli livam dahilindeki kazalara 
memurini adliye izamı hakkında Denizli Mebusu 
Yusuf Beyin temenni takriri var, Adliye Ve
kâletine. 

2. — Kar asi Mebusu Abdülgafur Efendi ile 
rüfekasınm, Merhum Ali Şükrü Beyin nâ'şını 
bulan Jandarma Mülâzimi Kemâleddin Efendi
nin rütbesinin terfi ettirilmesine dair takriri. 

REÎS — Merhum Ali Şükrü Beyin nâ'şını 
izhara muvaffak olan Jandarma Mülâzimi Ke-
mâlbddin Efendinin terfii hakkında Karasi Me
busu Abdülgafur Efeydiyle rüfakasmm ve 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Merhum Ali Şükrü Beyin cesedini bulmaya mu
vaffak olan Jandarma Mülâzimi Kemâleddin 
Efendinin terfi ettirilmesine dair takriri. 

REÎS — Ve Bolu Mebusu Hilmi Beyin tak
rirleri var. Heyeti Vekileye. 

4. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, İstanbul 
matbuatından sansürün ref'edilmesine dair tak
riri. 

' REÎS — İstanbul matbuatmdaki sansürün 

. 1339 C : 1 
ilgasına dair izmit Mebusu Sırrı Beyin takriri 
var, müsaade ederseniz bir 'kere Heyeti Vekiîle-
nhı mütalâasını istiyelim, o maksatla kendile
rine havale edelim. 

SIRRI B. (îzmit) — Bendeniz takririmi izah 
edeyim. Efendim Meclisin icraî kuvveti de haiz 
ol masr~sıfatiyle bu takriri verdim. Müsaade eder
seniz Heyeti Celileye takririmi izah edeyim. 
Bunda hakem alacak Heyeti Celiledir. 

REÎS — Efendim, bir kere Heyeti Celi'De 
malûmattar olmak ister. Bu noktainazardan He
yeti Vekileden rica ediyoruz. Bir kere izah et
sinler. Onun üzerine müzakere ederiz. Heyeti 
Celile de ona göre karar verir. 

SIRRI B. (îzmit) — Gün geçecek, telâfisi 
gayrikabil ahval hadis olacak. 

REÎS — Hayır efendim geçmez. İsterseniz 
takriri bir kere okutalım. 

. . _̂  
Riyaseti Celileye 

İstanbul matbuatına sansür vaz'ı esasen 
Meclisi Âlinin muvafakati haricindedir. Bütün 
memüeket efkârına nâzındık eden İstanbul m a t 
buatının boğulması umum milletin tahdidi hür
riyeti demektir. 

Intihabata başlanacağı şu anı tarihî de İs
tanbul'da sansür usulünün devamını ihmal, Hâ
kimiyeti Milliyeriin tecellisine mümanaat mâ
nayı sarihindedir Meclisi Âlinin icraî salâhiyeti 
ile hemen sansürün ilgasını teklif ederim. 

2 Şubat 1339 
İzmit 
Sırrı 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, bu takrir tabiî usulen 
havale edilir. Müdellel cevabını arz ederim. 
Fakat şimdiden arz ederim ki, İstanbul matbu
atı - Sırrı Beyin dediği gibi - boğulmuyor. Si
yaseti dâhiliyeden ve matbuatın milleti tenvir 
yolundaki vazaifinden Heyetinizce malûm olan 
bir hususi nokta müstesna olmak üzere tama
men serbestisini muhafaza ediyor. Fakat mü
dellel cevabım bilâhara arz ederim. 

SIRRI B. (İzmit) — Efendim, bu, kendileri
nin ifadesidir. Ben ifademin izahında ısrar 
ediyorum. 

REÎS — Efendim, Heyeti Celile bunu mü
zakere ettiği zaman noktai nazarınızı söyler
siniz. 

— 317 — 
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5. —• Kastamonu Mebusu Besim Beyin, yeni 

intihaba dair Dahiliye Vekâletinin mülhakata 
olan tamiminin tashih ettirilmesine dair takriri. 

REİS — Efendim, Kastamonu Mebusu Be
sini Beyin intihabat hakkında Dahiliye Vekâle
tinin mülhakata tamım ettiği emrin tashihine 
dair temenni takriri var, (Okunsun sesleri) 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celi! esine 

Dahiliye Vekâletinin intihabat hakkında 
mülhakata tebliğ ettiği ve bugünkü gazetelerde 
gördüğüm emir, filhakika gazetelerin yazdığı 
gibi ise muhtacı tashihtir. Arz ediyorum; Da
hiliye Vekili tebliğinin iki numaralı fıkracında 
«İcra olunacak intihap 2ü Eylül 1-'İ24 tarihli 
İntihabı Mebusan Kanununa.tevfik edilecek
t ir .» ibaresi vardır. Eğer Dahiliye Vekâletinde 
okunmamışsa bu kanunu okuyanlar bilirler ki -
taahhüdata mahal kalmamak ve seneye mahsus 
olmak üzere üzere - kaydiyle ancak o sene ve ilk 
intihabı mebusan için tanzim edilmişti. Bu hu
sus, esbabı mııcibesiııde, metni kanunda ve hattâ 
arz tezkeresinde sarahaten mezkûrdur. Tebli
ğin, son fıkrasında vekâlet, «Întihabatın âzami 
iki ay zarfında ikmali Meclisi Âlice müttefikan 
kabul edilmiş olduğundan» cümlesini deney
lemektedir. întihabatın mümkün ,olan merte
bede »sürati kâmile ile ikmali pek münasiptir. 
Ancak Meclisi Âlinin âzami iki ay zarfında ik
malini tasrihan ve müttefikan böyle bir karar 
ittihaz ettiği yolundaki şu fıkra muvafıkı ha
kikat değildir. İntihabat gibi memleketin en 
mühim mukarreratı karşısında vâki olan bu 
sakatatı Vekâletin tashih eylemesini Heyeti Ce-
lile tensip buyurursa keyfiyetin Vekile tebli
ğini arz ve teklif eylerim efendini. 

:.i Nisan 1M9 i 
Kastamonu Mebusu I 

Besim 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — itten
dim bu, vekâletten ziyade Riyasete ait bir me- ı 
seledir. Heyeti Celilenin kabul ettiği; intiha- | 
bııı hemen icrasına başlanmasıdır. «Şu şartla, ı 
şu kanunla» diye bir kayıt konmamıştır ve 
Millet Meclisi namına böyle* bir şey varit J 
değildir. Meclis bunu tekzibeder. Dahiliye 
Vekili Beyin bir daha dikkatle tamim yapma
sını da bendeniz rica ederim. 

REİS — Efendim, elimizde... (Gürültüler, | 
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I nasıl tamim ediyor sesleri) müsaade buyurunuz 
I efendim, bendeniz söyliyeceğim. Dahiliye Veki-
I linin ne şekilde tamim ettiğini bilmiyoruz. Ay

nen Heyeti Vekileye havale ederiz. Esasen bu 
L •takrir de doğrudan doğruya bir temenni 'takri

ridir. Bunu Heyeti Vekileye havale ederiz. (Ha
yır, hayır sesleri) 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUPHİ B. 
(Burdur) — Temenni takrirleri müzakere edil
mez efendim. 

-Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Temenni değil, 
emri takrirdir, (gazeteler yazıyor sesleri) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Büyük Millet Mec
lisinin salahiyeti icraiye ve teşriiyesi vardır. 
Müstemirren münakittir. Heyeti Vekile, Büyük 
Millet Meclisinin icrai hususatta Vekilleridir. 
İntihap Milletin hakkıdır. Intihalbı Büyük Millet 
Meclisi müttefikan kabul ettiği anda intihap 
hususu hakkındaki emirler ancak Büyük Millet 
Meclisi tarafından tebliğ edilir. Başka bir ma
kamdan tebliğ edilemez. Makamı Riyaset de al-
el husus her tarafa tamim ederler. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karalıisarı sahib) 
— Makamı Riyaset haricinde hiç bir makam teb
ligatta bulunamaz. 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBBİ B. (Bur
dur) —• Memurlara talimat veriyor. 

OSMAN B. (Lâzis-tan) —• Bu gün gazetelerde 
görülen tamim, meclisin kararı hilafmdadır. 

REİS — Efendim sual ederseniz, istizah eder
siniz. Yolu vardır. 

I MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
i Paşa Hazretleri bu takrir, sual mahiyetindedir. 
I Heyeti Vekile cevab versin. 
, REİS —• Efendim yanlış varsa tashih olunur. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Tokad mebusu İzzet Beyin İstanbul'du 
vefat ettiğine dair Dr. Adnan Beyden mevrut 
telgraf. 

REİS — Tokad Mebusu İzzet Beyin irtihaline 
dair Adnan Beyden mevrut telgraf var. Arkada
şımız malesef orada, vefat etmiş! (allah rahmet 
eylesin sesleri) telgrafı okuyoruz. 

i Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
j Tokad Mebusu İzzet Bey dün gece irtihal etti. 

Cenazesi memurini Hükümet ve bir müfrezei as-
l keriye, jandarma ve polis memurlariyle, ihtira-
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matı mahsusa ile Gümüşsüyü Hastahanesinden 
kaldırılarak Beşiktaş'ta Abbas ağa kabristanına 
defnedilmiş olduğunu maattesüf arz ederim. 1 — 
Nisan — 1339 

T. B. M. M. Hariciye Vekâleti 
Dersaadet Murahhası ve-

İstanbul Mebusu 
Adnan 

HÜSEYİN AVNİ B; (Erzurum) — İmzada 
bir hata vardır. Îstanbulun Valisi vardır. Adnan 
Bey İstanbul Mebusu olarak arkadaşlarımıza ih
bar eder. Bahusus mümessil olarak yazılmasını 
da muafık görmüyorum. İmzasını yalnız; İstan
bul Mebusu olarak kabul ederiz. 

REİS — Efendini arkadaşımız İzzet Bey 
maattessüf vefat etmiştir. Müsaade buyurursanız 
ailesine Divanca lâzımgelen tâziyet telgrafını 
yazalım. 

HAKKI HAMİ B. (Sinop) — Bendeniz Mec
lisin beş dakika tatilini teklif ediyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Paşa Hazret
leri; bendeniz de kaimen fatiha okunmasını tek
lif ediyorum. 

REİS — Kaimen fatiha okunmasını kabul 
ediyorsunuz değil mi efendim? (Hay hay sesleri) 

(Kaimen fatiha okundu.) 
ATIF B. (Bayezid) — Reis Paşa Hazretleri, 

beş dakika teneffüs yapalım. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Tecdidi intihaba karar verilmesinden 
^dolayı mülga Ayan Meclisi Reisi Rifat Beyden 
mevrud tebrik telgrafı 

REİS — Tecdidi intihap hakkındaki karar 
münasebetiyle mülga Ayan Reisi Rifat Beyden 
mevrud telgraf vardır. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Böyle telgraf
ların yalnız imzaları tebliğ olunur. Niçin oku
nuyor? (Okunsun sesleri) 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Hakikaten büyük olduğu sabit olan Büyük 
Millet Meclisimizin mukaddes kararını tarihi is
lâm iftiharla, tarihi umumi hayretle yazacaktır. 
Menafii vataniyeden başka bir düşünceleri olma
dığını bu suretle âleme gösteren mebıısam kira
mı ayrı ayrı takdis ve tebrik ederim efendim. 

(Teşekkür ederiz sesleri) 
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REİS — Alelusul cevap yazarız;. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Paşa Hazret

leri, evvelemirde (Meclis Mukaddes) kararı ka
bul etmedi. Her kararı muta'dır. (Gürültüler) 

2. — Esaretten kurtulup İzmir'e avdet eden 
Edirne Mebusu Cafer Tayyar Beyden mevrud 
teşekkür telgrafı. 

REİS — Esaretten İzmir'e avdet eden Cafer 
Tayyar Beyden mevrud telgraf vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mübarek vatanımızı düşmandan tathir, beni 

ve rüfekayı felâketimi azabı esaretten tahlis eden 
Meclisi Âliye ve Heyeti Vekilei Muhteremeye 
umum namına arzı teşekkürat etmeyi bir vazifei 
vicdaniye telâkki eder ve takdimi tahiyyat eyle
rim efendim. 

2/Şubat/1339 
Edirne Mebusu 
Cafer Tayyar 

REİS — Efendim arzu buyurursanız müna
sip cevap yazarız. (Hay hay sesleri) 

Efendim! Mezuniyet hakkında Divanı Riya
set Kararı var. Onları okuyacağız. İki arkadaşı
mız Merhum Ali Şükrü Beyin cenazesi münase
betiyle dairei intihabiyelerine beraber gidecek
lerdir. Diğer iki arkadaşımız da gitmek arzu edi
yorlar. Aynı dairei intihabiye âzasından Osman 
ve Âbidin beyler hakkında mezuniyet kararı var. 

3. — Lâzistan Mebusu Osman ve Dr. Âbi
din beylerin mezuniyetlerine dair Divanı Ri
yaset kararları 

3 . 4 . 1 3 3 9 * 
Heyeti Umumiyeye 

Lâzistan Mebusu Osman Beyin bir ay 
müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe tensi-
bedilmiş olmakla Heyeti Umumiycnin nazarı 
tasvibine arz olunur, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS —• Bu Divan kararlarını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

2 . 4 . 1339 
Heyeti Umumiyeye 

Lâzistan Mebusu Dr. Âbidin Beyin üç ay 
müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe ten-
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sibedilnıiş onıakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS —• Efendim şimdi Âbidin Beyin me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Hıyaneti vataniyeden 3 sene küreğe 

mahkûm Tahsin Efendinin evrakı hükmiy esinin 
gönderildiği hakkında Adliye Vekâleti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Dâvavekili Tahsin Efendiye ait 
evrakı hükmiyenin Adliye Vekâletine tevdiine 
dair olan Adliye Encümeni mazbatası var. Oku
nacak : 

31 Mart 1339 
Heyeti Ümumiyeye 

Hükümeti Millîye aleyhinde tahrikat ve 
tahkiratta bulunarak kavlen hiyaneti vatand-
yeya içtlsar etmesinden dolayı Ezine kazası 
Bidayet Mahkemesi tarafından üç sene kürek 
cezasına mahkûm edilmiş olan Bayramiç'te 
mukim Dâvavekili Bafralı Tahsin Efendiye 
ait evrakı hükmiye Adliye Encümeninde mü
talâa ve tetkik olundu. 

Bayramiç Ahzi Asker Şubesi sabık zabd-
tanmdan Yüzbaşı Şevket Efendi tarafından 
verilen ve meali; Tahsin Efendinin Kuvayi 
Millîye zamanında bâzı mükellefini askeriye
den alınmış olan bedeli nakdîlerin iade ve is
tirdadı için teşvikatta bulunduğuna ve vâki 
olan ihbarı üzerine de Yunanlıların kendisini 
cebren hanesinden alarak hapsettiklerine ve 
Hükümeti Milliye aleyhine tahrikat ve ifsa-
datta bulunduğuna ve Hükümeti Milliyece ic
rayı vekâletten menedilmesinden muğber olarak 
oraların düşman işgaline girmesinden sonra 
Adliye Nezaretine verdiği arzuhalde Kiesayı şe
rir tâbirini istimal ederek tahriren hiyaneti 
vataniyede bulunmuş olduğuna dair sebk eden 
iddia ve ihbarı üzerine muhakemeten icra kı
lman isticvabat ve tamikat neticesinde maz-
nununaleyh Tahsin Efendinin ne 'bedeli nak
dîlerin istirdadında teşviki ve ne de Yüzbaşı 
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Şevket Efendinin hapsinde sun'u ve methali 
anlaşılmayıp yalnız berveçhimuharrer elfazı 
tahkıriycyi tazammım eder aslı gayrimevcut 
ve sureti Bayramiç Mahkemesinden celbedi-
len istidada kararı umumi veçhile ruhsatna
meyi haiz olmıyan vekiller arasında mumailey
hin dahi icrayı sanattan mahrum kalması 
üzerine (Rüesayı şeririn emriyle) icrayı ve
kâletten menedilmiş olduğundan bahsile tas
hihi muamele zımmında ki beyanatı Hiyaneti 
Vataniye Kanununun üçüncü maddesi sarahati 
veçhile ihaneti vataniyeden mâdudolmayıp 
tahkiratı âdiyeden ibaret görüldüğünden hük
mü vâkıın ref'iyle tahkir maddesinden naşi Müd
deiumumilikçe re'sen takibat icra kılınmak 
üzere bu baptaki evrakı hükmiyenin Adliye Ve
kâletine tevdiine ekseriyetle karar verilerek Heye
ti Ümumiyeye arzı keyfiyet olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hâmid 
Kâtip Âza 

İsparta Niğde 
Tahir Mustafa Hilmi 

Âza 
Karahisarı Şarki 

(lürün hiyaneti vataniyedendir. Fakat 
esbabı muhafei takdiriye dahi mevcut
tur. Bu suretle intacı reyinde olduğun

dan mazbataya muhalifim 
Ali Sururi 

REİS — Efendim mazbata hakkında söz is-
tiyen var mı? (Hayır, sesleri) Aynen reyi âlile
rine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğa 
mahkûm Eskişehir dâvavekiUerinden Hafız Os
man'ın evrakı hükmiy esinin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Dâvavekili Hafız Osman Efendiye 
ait evrakın, nevakısının ikmali zımnında, Adliye 
Vekâletine iadesine dair Adliye Encümeni mazba
tası : 

31 . 3 . 1339 
Heyeti ümumiyeye 

Kavlen hiyaneti vataniyede bulunduğu iddi-
asiyle maznununaleyh olan Eskişehir'de mukim 
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Dâva vekili Hafız Osman Efendinin üç sene kürek 
cezasına mahkûmiyetine dair Eskişehir Bidayet 
Mahkemesinden verilen hükmü muhtevi evrak, 
Adliye Encümeninin 31 . 3 . 1339 tarihli İçtima-
mda mütalâa ve tetkik olundın. 

Mumaileyh hakkında istimâ' edilmiş olan şu-
huttan İstiklâl Mahkemesi sabık kâtiplerinden 
olup Manisa Bidayet Hâkimliğinde bulunan Sü
reyya Bey namına gönderilen istinabe varakası 
üzerine Manisa'da mahkemenin halitekemmül ve 
teşekkülde olmamasından nâşi mumaileyhin tali
mat varakasına atfen gayrimuhallef olarak der-
meyan eylediği beyanatı tahririyenin nakli şaha
det fiilinden addolunarak mahkemece hükme me
dar tutulması ve Osman Efendinin indelisticvap 
dermeyan eylediği müdafaanın hüküm mahallin
de esbabı rediyesinin irae olunmaması gibi neva-
kisi kanuniye ve kavaidi usuliyenin hükmü ita 
eden mahkemece alelûsul ikmalinden sonra lâhik 
olacak hükmü âhire göre encümence icabatı kanu
niye ifa kılınmak üzere bu hususa müteferri' ev
rakın mahalline berayı irsal Adliye Vekâletine 
iadeten tevdiinin Heyeti Umumiyeye arzına müt-
tefikan karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muh. 

Canik Biga 
Emin Hâmid 

Kâtip Âza Âza, 
İsparta Niğde Saruhan 
Tahir Mustafa Hilmi —— 

Âza 
İçel 

BEİS — Efendim bu bapta söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) Adliye Encümeninin mazbata
sını aynen reyi âlilerine vaz'edeceğim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul edil
miştir. 

5. — Hıyaneti vataniyederı beş sene küreğe 
mahkûm. Kızıl Hasan (Yahut-Arif) - oğlu Meh
med Mi hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Arifoğlu Mehmed Ali hakkındaki 
hükmün ref iyle aidolduğu mahkemeye tevdiine 
dair Adliye Encümeni mazbatası : 

Heyeti Umumiyeye 
Hiyaneti vataniye cürmünden fer'an zimethal 

.1339 O : 1 
olduğundan dolayı Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun ikinci ve Kanunu Cezanın kırk be§ ve kırk 
altıncı maddelerine tatbikan takdir olunan on 
sene kürek cezasının hadasetisinni hasebiyle beş 
sene hapse tahviline dair Armudeli nahiyesinin 
Seydî karyesinden Arifoğlu Mehmed Ali halkkıın-
da Kütahya Bidayet Mahkemesinden muta hük
mü havi evrak, Heyeti Umumiye karariyle encü
menimize tevdi kılınmakla mütalâa ve icabı mü
zakere olundu. Tetkik olunan evrakı hükmiye 
münderecatına nazaran Yunan işgali zamanında 
karye ahalisinden on kişi hakkında kendilerinde 
silâh ve bomba bulunduğundan Ibahsile düşmana 
verdiği haber ve malûmat üzerine bunların kara
kola celbiyle irkence ve takibata mâruz kalmala
rına ve bunlardan Kebiroğlu Hasan ile Kara Ah-
med'in bundan müteessiren vefat etmelerine se
bebiyet verdiği tahkikatı vakıa ve kendisinin kav-
len mesbuk ikrariyle sabit olmakta ise de mahi-
yeten cürmü âdi ve mahkemei adliyece usulen 
ve kavaidi umumiyeye tatlbikan takip ve intacı 
muktazi mevaddan olan ef'ali mezikûreye hıyane
ti vataniye rengi verilerek berveçjhi bâlâ malhkû-
miyete dair ita olunan hüküm mercii kanunisinin 
gayrı bir mahkemeden verilmiş olmakla ref i ve 
usulen intacettirilmesi için evrakının Adliye Ve
kâletine tevdii zımnında Heyeti Umumiyeye ar
zına ittifakla karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Âza 
İsparta Karahisarı Şarki 
Tahir Ali Süruri 

Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

REİS — Efendim bu bapta söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Binaenaleyh Arifoğlu Meh
med Ali hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası
nı aynen reyiâlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

9. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN KANUN 

1. — HavaUi Şarkiye muhacirlerinin iadesi 
ve mesakinin tamir ve inşası için tahsisat itasına 
dair Kanun 

REİS — Efendim, vilâyatı Şarkiye ahalisi-
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no muavenet icrası hakkındaki lâyihai kanuni
ye ikinci defa tâyini esami ile reyi âlilerine 
vaz'edilecekti. Binaenaleyh ikinci defa olarak 
reyi âlilerine vaz'edeceğim. Lütfen reylierinizi 
istimal buyurunuz. (Reyler toplandı) 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. —• Erzurum Mebusu Süleyman Necati 
Beyin, İntihabı Mebusan Kanunu Muvakkatinin 
tadili hakkında kanun teklifi ve Kanunu Esasi 
Encümeni mazbatası (2/603) 

REİS — Efendim, istihsali âra hitam buldu. 
Ruznameye geçiyorum. İntihabı Mebusan Kanu
nu teklifinin (müzakeresine başlıyoruz. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hâkimiyetin bir hükümdarı mutlakta temer

küz ettiği telâkkisine ve neşredilen Kanunu Esa
sinin mahza bir lûtfu mahsusu hükümdarı bu-
Ifunduğu kanaatine istinadeden (93) Meşrutiye
tinde tedvin olunan İntihap Kanunu Muvak
kati, Iradei Milliyenin tecellisine mâni kuyudu 
ihtiva- etmekle (beraber bütün vesaiti intihabiye-
yi Hükümet ellinde cemmeylcmektedir. O telâk
kiye göre pek muvafık bir kanun olan 'İntihap 
Kanunu bugün en evvel def i ve tard edilecek 
bir zinciri istibdat ve tahakkümdür. Çünkü bü
tün beşeriyeti fâzılanın kalbul ve tatbik ettiği 
desatiri hukukiye ki hakkı hâkimiyetin millete 
aidiyetini mu 'lin ve müeyyittir. Buna muhalif 
esasların e'îlbette re f ı 'bir lâzimei milliyedir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun istihdaf eylediği 
gaye ile talbantabana zıt. bulunan elimizdeki İn
tihap Kanununun tecdidi Meclisi Âlinin ak
demi vazaifinden biri addolunsa lâyiktır. Kaldı 
ki Iradei Milliyenin kemaliyle tecellisine mâni' 
teşkil eden kavanin ve müessesatm ref "i ve tah
ribi, inkılâbı mesudun bir neticei ta'biiye'sidİT". 
Yeniden bir İntihap Kanununun tedvin ve neş
ri havili mesaiye ve zamana mühtacolduğundan 
ve meselenin müstaceliyet ve ehemmiyeti derkâr 
bulunduğundan yeni 'bir İntihap Kanunu yapı-
yıııcaya kadar elimizdeki muvakkat kanunun ih
tiyaca göre tadili'elzem görülmüştür. 
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derecesini nazarı dikkatte tutmak zaruretinde 
bulunduğumuzdan ondan sonra bir dereceli in
tihaba geçmek üzere şimdilik üç devrei intiha-
blyeye mahsus olmak üzere iki dereceli usulü 
intihap kabul edilmiş ve usulü ekseriyetin meh
ili aemken tenkisi mazarratı için de ekseriyeti 
nmtlakamn ihrazı meşrut kılınmıştır. İntihabı 
idare* ve icraya memur heyeti tçftişiyelcrin su
reti teşkili esaslı surette tebdil edilmiş ve bu 
heyetlerin yine muhtelif mesaiik erbabı tarafın
dan, yani halkça intihabı kabul olunmuştur. 

Milletin hakkı intihabını seribe&t istimal ede
bilmesini temiııen bâzı tahdidat derci ve şedit 
ve serî mesuliyet tertibi muvafık mütalâa olun
du. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince teşrii 
salâhiyeti haiz olan bir Meclisin vezaifi mütekat-
limesini hüsnü ifa ve kanaat ve içtihadatı 
muhtelife ile Hâkimiyeti Milliyenin mümkün 
mertebe kudretli ve şâlnıil bir şekilde tecellisini 
temin için* adedi Azanın kâfi mikdara baliğ ol
ması düşünülmüş ve binaenaleyh her yirmi bin 
nüfusu zikûr için bir mdbu's tertip ve intihabe-
dilmesi teklif edilmiştir. 

Türkiyenin artık hayat, menfaat, fikir ve 
emelde müşterek bir millet vatanı olması ve bunu 
temine çalışmanın en mukaddes Vazaifi Milliye-
mizdeu bulunması dıolayısiyle memleketimizi 
rasgelen kozmopolit tufeylâtm istilâsına mâ
ruz bırakmamak lüzumu katiyetle derpiş edilmiş 
ve 'bu ciheti temiııen bir maddei mahsusa ilâve 
kılınmıştır. 

Esıbalbı mucibe! sairesi şifahen de arz edilece
ğinden âtideki meva'ddı kanuniyenin müstace
liyetle «müzakeresini ve kaıbülünü arz ve teklif 
eyleriz. 25 Teşrinisani 1338 

Erzurum Mersin Canik 
Sülyeman Necati Salâlhaddiu Emin 

intihabı Mebusan Kanunu Muvakkatini 
muaddil mevaddı Kanuniye 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin miktarı âzası Türkiye tebaasından her 
yirmi bin nüfusu zükûra bir nefer olmak üzere 
inıtillıabolunur. Küsurat için bu nispete göre İn
tihap Kanununum maddei mahsusasındaki sara
hate tevfikı hareket edilir. 

MADDE 2. — ün sekiz yasını ikmal eden 
| hev ferdi zükûr intihabetmek hakkını haizdir. 

En fena intihap usulü olan ekseriyet ve iki 
dereceli intihap usulünün tamamen, ref'i ciheti
ne gidemedik, çünkü; memleketimizin variyeti 
idariye ve ictimaiyesini ve terbiyei siyasiyenin 
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MADDE 3. — Âtideki zevat intihabetmek 

ve dairei mamureleri dâhilinde intihahollıınnıak 
hakkını istimal edemezler. 

A) Hükümet Merkeziye tarafından mansub 
bilumum memurin (Muallimler müstesnadır) 
* B) Jandarma, ümera, zaıbitan ve efradı. 

C) Berrî, bahrî, havai, erkân, ümera, zabı
t a n ile küçük zabitan ve efrat ve mensubini as
keriye 

D) Müddeiiumumiler ve bilûmum Hükkâın. 
Zevatı mezkûrenin bulundukları mahalde 

intihabetımek ve intihabolunmaık hakkını istimal 
edeJbilmeleri intihaba haşlanmazdan bir ay evA'el 
istifa etmek ile meşruttur. Ordu hizmetinde bu
lunmıyan bil umum mütekaidini berriye ve bah
riye ve silâh altında bulunmıyan ihtiyat zabitam 
ve memleketlerinde mezun bulunan efradı aske
riye hakkı intihali)lannı istimal ederler. 

MADDE 4. — İntihabat umurunu doğrudan 
doğruya idare ve ifa ile mükellef olmak üzere 
bilûmum liva ve kazalarda birer heyeti teftişeye 
intihabolunur. 

Liva heyeti teftişiyeleri on üçer 
Kaza heyeti teftişiyeleri yedişer zattan mü

rekkeptir. 

MADDE 5. — Heyeti teftişiyeler her liva ve 
kazada ziraat, sanayi, ticaret ve mesaliki hür-
re (yani Hükümetten mansubolmıyan muallim
ler, mühendisler, tabipler, mektebi hukuk me
zunları, müellif ve gazeteciler, hizmeti Dev
lette bulunmıyan bilûmum nıekâtibi âliye me
zunları) erbabı tarafından makadiri âtiyede 
intihabolunaeak miiuıessillerden terekkübeder. 

Livada Kazada, 

Ziraat erbabı 
Sanayi » 
Ticaret » 
Hür meslekler 

5 
2 
2 
4 

MADDE G. — İntihaba başlanmak için 
memleketin en geniş mccmamda bâlâda zikre
dilen mesalik erbabı belediye tarafından lâakal 
kırk sekiz saat evvel içtimaa ve mümessiller 
intihabına davet olunur. İçtimai mütaakıp her 
meslek erbabı reyi hafi ile mümessillerini in
tihap ve keyfiyeti intihabı mübeyyiı^ mümessil
ler adedince tanzim olunacak mazbatayı mü
messillere tevdi eylerler. Mümessiller ilk ieti-

malarmda mazbataları tetkik ve tezvir ve tas-
ni'den salim gördükleri halde bittasdik hıfze
derler ve içlerinden bir reis ve bir kâtip inti-
habeylerler. Mebusluğa namzetliğim ilân eden
ler heyeti teftişiyeye giremezler. 

MADDE 7. — Bilûmum liva ve kazalarda 
bâlâda zikroluııan mesalik erbabının esamisini 
mübeyyiıı belediyelerce bir esas defteri tanzim 
ve usulü kanunisi veçhile Jâlik ve ilân ve hey
eti teftişiye intihabına esas ittihaz olunur. 
Esamisi unutulmuş bulunanlar usulü dairesinde 
bilınüraeaa tecil ettirirler. 

MADDE 8. — Heyeti teftişiyeler, intiha-
batı kanunu dairesinde doğrudan doğruya ida
re eder ve neticesini mübeyyiıı mazbataların 
birer sureti Meclisi Millîye ve Hükümeti ma
lı alliyeye ve intihabı kazananlara ita ve nüs-
hai asli.yesini evrakı intihabiye ile bir sandık 
derunıına vaz' ve memhuren berayı hıfız bele
diyeye tevdi eyler. 

MADDE 9. — Kaza heyeti teftişiyeleri inti
habat hususunda liva heyeti teftişiyeleriyle 
muhabere edebilirler. Liva heyeti teftişiyeleri 
mucibi tefsir ve izah madde görürlerse Meclisi 
Millî Divanı Hivasetiyle muhabere ederler. 

MADDE 10. 
mebus olabilmek 
meşrut değildir. 

- Müntahap ve müntahip ve 
için vergi ile mükellef olmak 

MADDE 11. — Millet Meclisi âzalığiyle Dev
let memuriyeti bir zat uhdesinde içtima edemez. 

Dairei memuriyetleri haricinde bir mahalde 
mebusluğa intihabolunan memurini devlet me
busluğu kabul edip etmemekte muhtardır, fa
kat kabul halinde memuriyetinden infisal eder. 

MADDE 12. — İntihabat bir derecelidir, an
cak üç devrei intihabiye için iki dereceli yapı
lacaktır. Bir nahiye dairesinde bulunan nüfusu 
zükûrdan her iki yüz elli kişiye bir nefer olmak 
üzere ikinci müntahip intihabolunur, küsurat 
için bu nispet esas tutulmak üzere kanundaki 
usule mütabaat olunur. 

MADDE lo. —- Mebus olabilmek için dairei 
intihabiye müntahibisanilerinin reye iştirak 
eden miktarının ekseriyeti muti akasını ihraz et
mek şarttır. 

MADDE 14. — İntihap Kanununda mucibi 
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ceza görülen muamelâta mütecasir olanlar me
murini devletten ise her hangi makamda bulu
nursa bulunsun Mahakimi Umumiyeye sevk olu
nurlar ve muhakemeleri mevkuf en cereyan eder. 

MADDE 15.'—- Millet Meclisine âza intihab-
olunabilme'k için Türkiye'nin bugünkü hudut
ları dahilindeki mahaller ahalisinden olmak ve
ya mebus intihabolunacağı dairei intihabiye 
dâhilinde mütemekkin bulunmak meşruttur. 
Muhacereten gelenlerden Türk ve Kürd'ler, ta
rihi iskânlarından itibaren beş sene mürur et
miş ise intihabolunabilirler. Diğer bilûmum ana
sırın Türkiye'de doğmuş evlâtları bu hukuktan 
müstefidolurlar. 

MADDE 16. — İntihabı Mebusan Kanunu 
muvakkatinin ve intihabı mebusana ait tevarihi 
muhtelifede münteşir kavanini muvakkate ile 
Kanuni Esasinin işbu kanuna muhalif mevaddı 
mülgadır. 

MADDE 17. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 18. — işbu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 
intihabı Mebusan Kanunu muvakkatinin 

bâzı mevaddını muaddil olmak üzere Erzurum 
Mebusu Süleyman Necati, Mersin Mebusu Salâ-
haddin, Canik Mebusu Emin beyler tarafından 
teklif olunan lâyiha! kanuniye Heyeti Umumi-
yeden encümenimize havale buyurulmakla mü
talâa ve müzakere olundu : 

1. — Lâyihai mezkûrenin birinci maddesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi azasının her yir
mi bin nüfusu zükûrda bir nefer olmak üzere 
intihabını mutazammm olup filhakika Türkiye 
ahalisinin gûnagûn felâketlerle mâli olan ahvali 
harbiye sebebiyle calibi ehemmiyet bir surette 
tenakus etmiş olmasına ve iki kuvveti müçtemi 
ve müstemirren münakit Büyük Millet Meclisi 
âzası miktarının yalnız teşriî salâhiyeti haiz 
bulunan Eski Meclisi Mebusan Âzası miktarın
dan fazla olması lüzumu âzadei kayıt ve tered
düt bir hakikat bulunmasına binaen maddei 
nıezkûredeki fikir, esas itibariyle şayanı kabul 
görülmüş ve teklifin bâzı elfazı tebdil ve nispeti 
tezayüt, misal iraesiyle bir kat daha tavzih olu
narak birinci madde o veçhile tanzim kılınmış
tır. 
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2. — intihap Kanununun on birinci madde

si mucibince şimdiye kadar yirmi beş yaşını ik
mal etmiyenler intihabetmek hakkına malik de
ğillerdi. 

Teklifin ikinci maddesi on sekiz yaşını ikmal 
edenlere bu hakkın verilmesi şeklinde olup mil
letin alettedriç tezayüdü nazarı şükranla görü
len rüşdü siyasi ve idraki idarîsi dolayısiyle tek
lifteki haddi sin mâkul ve şayanı kabul görül
müştür. 

3. — Teklifin üçüncü maddesi Encümence 
uzunuzadıya tetkik ve münakaşa edildi. Muhte
lif ahkâm ve fıkaratı havi olan bu maddenin 
Hükümeti Merkeziye tarafından mansup bilû
mum memurin ile jandarma ümera ve zâbitanı-
nm ve berrî, bahrî, havaî erkân, ümera, zâbitan 
ve küçük zâbitanm ve müddeiumumilerle bilû
mum hükkâmın intihabetmek hakkından memnui-
yetlerini tazammun eden fıkraları hakiki ve mül-
zim esbabı mucibeye istinadeylediğine kanaat hâ
sıl edilememiş ve zevatı marazanın hakkı intihap
larını istimal etmelerinde mahzur tasavvur olun
madığı gibi bilâkis bir şekli bediî ve müstalısen 
de mütecelli ve müteşekkil ve salâhiyeti teşriîye 
ve icraiyeyi haiz olan Büyük Millet Meclisine âza 
intihabına milletin efrat ve sunufu münevveresi 
ne kadar eok iştirak ederse o nispette musip ve 
mucibi memduhiyet olacağı teemmül edilmiş ol
duğundan (intihabetmek) hususuna matuf ve 
mütaallik olan şıkkı teklif reddedilip mülkî ve 
askerî bilûmum memurin ve mensubinin (inti
habetmek) hakkına malik oldukları üçüncü mad
de olarak tesbit edildi. 

Tahtı silâhta bulunan efradı askeriye ile jan
darma efradının intihabetmekten memnuiyetleri 
hakkındaki teklif, bunların intihaba iştiraklerine 
vazifelerinin mahiyeti müsaidolmadığından kabul 
edilerek bu husus dördüncü madde olmak üzere 
tahrir edilmiştir. Hangi zevatın bulundukları ma
halde - istifa etmeksizin - Büyük Millet Meclisine 
âza intihabolunamıyaeakları bahsinde de müdave-
lei efkâr olundukta intihabolunabilmek için (istifa) 
şart ve kaydının hikmeti vaz'ı ve tansisi nev'i 
memuriyet dolayısiyle emri intihaba gayrimeşru 
tesir ve nüfuzun men'i mülâhazası olacağı tabiî 
olup bu kabîl tesirin ise ancak hasbelvazife ahali 
ile fazla temas ve münasebeti olan memurinden 
sâdır olabileceği teemmül edilmiş ve gu halde 
rüesayı memurini mülkiye ve maliye ile müftü 
efendilerin müntabibisani intihabına başlanma-
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dan lâakal bir ay evvel istifa etmedikçe mahallî 
memuriyetlerinin bulunduğu dairei intihabiyeden 
âza intihabolunamıyacakları gibi istifa etmele
rinde türlü türlü müşkülât ve te§ewü§at ihtima
li bulunan ahzi asker şube ve kalem reisleriyle 
jandarma alay, tabur ve bölük kumandanlarının 
- ademiistifa kaydına tâbi olmıyarak alelıtlak -
mevkii memuriyetlerinin dâhil bulunduğu daire
den intihabolunamıyacakları esası kabul edile-
rek beşinci madde o yolda yazılmıştır. 

4. — Teklifin 4, 5, 6, 7, 8 nci maddeleri heye
ti teftişiyenin temsili mesleki usulüne göre teş
kili talebini ve teferruatını şâmildir. Halbuki 
şekli intihap esasen temsili meslekî usulüne göre 
cari ve bu münasebetle memleketimizde meslek
ler ve meslek teşkilâtı henüz mevcut ve mütebel-
lir olmadığından böyle gayrimalûm ve gayrimü-
tebariz bir teşkilâtın hey'atı teftişiye intihabında 
kabulü muvafık olmadığı gibi bilfarz kesirüladed 
olan zürra ile pek kalil olan mesaliki hürre ve 
saire erbabının kendi aded ve miktarlariyle mü
messillerinin aded ve miktarları arasında âdil ve 
hakikata karip bir nispet bulunamıyacağma ve 
heyeti teftişiye azasının intihabı için teklif ve 
tarif olunan usul memul ve belki de mevhum olan 
nimet ve menfaate nispeten ihtiyarı caiz olamıya-
cak kadar azîm külfet ve meşakkatlerle memlu ve 
mahmul olduğuna velhasıl kabiliyeti tatbikiye ve 
muhassenatı idariyesi bulunmadığına binaen me-
vaddı mezkûrenin reddi ekseriyetle karargir ol
muştur. 

5. —• Kavaninin hakkı tefsiri zaten Meclisi 
Âliye aidolup elyevm mevcudolan heyeti teftişi
ye teşkilâtı da ipka edilmesi itibariyle tarzı mu
haberenin tebdiline mahal ve münasebet kalmadı
ğından bunun reddi tezekkür edildi. 

6. — Müntahibievvel ve sani veya mebus ola
bilmek için vergiyle mükellefiyet meşrut olmadı
ğı mealindeki onuncu madde müzakere olunarak 
kabul ve şimdiye kadar yalnız müntahibievveller 
için meşrut olan az - çok vergi kaydı ilga ve di
ğerleri de bu meyanda bilvesile tasrih olunarak 
altıncı madde olmak üzere terkim edildi. 

7. — Teklifin on birinci maddesi Büyük Mil
let Meclisi âzalığı ile Devlet memuriyetinin bir 
zat uhdesinde içtima edemiyeceği zemininde olup 
bunun için zaten Kanunu Esaside sarih madde 
mevcut ve bâzı müstesnaiyatı da Nisabı Müzake
re Kanununun dördüncü maddesinde mezkûr ol
duğu gibi mahiyeti teklifin intihaptan sonraki 
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I ahvale taallûkundan dolayı bu kanuna münasebe

ti mefkudblmakla esasen ve halen müstağnii anh 
olan maddei mükellefe reddolundu, 

8. — İki hükmü muhtevi olan on ikinci mad
denin (İntihabat bir derecelidir, ancak üç devrei 
intihabiye için iki dereceli yapılacaktır.) fıkrası 
istikbale muzaf olup halbuki aşağıda arz edilece
ği üzere encümenimizce şimdilik yapılan tadilât 
hususatı müstacele ve mübremeye maksur oldu
ğuna ve teklif olunan noktai nazarın bilâlhara în-

I tihap Kanununun tamamen tetkikiyle tadilâtı 
I külliye icra edilecek zamana tehiri bilvücuh mü-

nasibolaeağma binaen fıkrai mezkûrenin reddi ta
karrür ettikten sonra müntahibisani adedinin her 
iki yüz elli nüfusu zükûr için bir nefer olacağı 

I hakkındaki ikinci fıkrası - eski nispeti mâkuleyi 
I muhaf azaten - iki yüz nefer için bir müntahibisa-
I ni olması suretinde tadilen kalbul ve misal irae-
I siyle tavzih ve yedinci madde şeklinde tesbit 

olundu. 
I 9. — Mebus olabilmek için reye iştirak eden 
I müntahi'bisanilerin ekseriyeti mutlakasını ihraz 

etmek §artmı nâtık olan on üçüncü madde haM-
I katen şayanı temenni bir kaide ise de şimdilik ka-
I bili tatbik görülemediğinden reddolundu. Çünkü: 
I A)! Ekseriyeti mutlaka olup olmadığı ancak 
I neticei intihabatm vüâyet veya livalarca tetkik 
I ve tasnifi neticesinde anlaşılabilip ekseriyeti mut-
I laka hâsıl olmamış ise bütün dairei intihabiyede 
I ikinci defa ve yine ekseriyeti mutlaka hâsıl ol-
I mazsa - Meselâ izafî tarz v» tarikte - üçüncü de-
I fa intihap icrası vesaitsizlik yüzünden mahkûmu 
I müşkülât olan memleketimizde müntahibisanile-
I rin mükerreren duçarı mezahimi seyrüsefer olma-
I larını intaceder. 
I B)ı Ekseriyeti mutlakayı istihsal için bir kı-
I sim mahallerde henüz intihap ile iştigal olunur-
I ken diğer bir kısım mahaller mebuslarının Mec-
I lisi küşad için intizarda kalmaları' ve Meclisin 
I miadında açılamaması gibi mahzurları da vardır. 
I 10. — İntihap Kanununda mucibi ceza gö-
I rülen muamelâta mütecasir olanlar memu-
I rin i Devletten ise her hangi makamda bulu-
I nursa 'bulunsun, mahakimi umunıiyeye sevk ve 
I muhakameleri mevkufen icra olunmasına mü-
I tedair olan on dördüncü madde tağyirine ma-
I hal görülemiyen usulü mevcudei kanuniyeye 
I muhalif ve «mevkufiyeti katiye» nin henüz sıh-
I hati mütahakkak oimıyan her hangi bir isnat 
I ile memurinin hemen tahtı tevkife alınması 
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gibi adaletsizlikleri mueibolacağına, emri tev- I 
Mf hususunda hükkâm ve mahakimin tarif a ti I 
kanuniye dairesinde malik oldukları hakkı I 
takdire, bir tecavüzü bariz teşkil edeceğine ve I 
Hürriyeti Şahsiye Kanununun da mevcudiyeti- I 
ne binaen reddoluııdu. I 

1.1. — Büyük Millet Meclisine âza olabil- I 
mek için Türkiye'nin bugünkü hudutları dâ- I 
hilindcki mahaller ahalisinden bulunmak ve 
saire gibi surat ve kuyu t vaz 'mı* şâmil olan 
on beşinci madde bittetkik lâyihamızın birinci 
maddesine dercedilen (Türkiye Devleti halkın
dan) tâbirine nazaran mebusanm bu halktan I 
olacağı tabiî olup ancak kimlere (Türkiye Dev
leti halkı) denilebileceğinin tarif ve tahdidi 
Tâbiiyet Kanununa ait bir mesele olarak bu 
Kanuna taallûku görülemediğine ve tâbiiyet 
Kanununda (Türkiye Devleti halkı) kimlere 
ıtlak olunabıilirse onların mebus olabilmelerin
de asla mahzur olmayıp bunun haricinde da
ha fazla (Şurutıı temekkün) vaz'ı münasibola-
mıyaeağına ve gerek ahvali harbiye dolayısiy-
le Türkiye halkının uğradığı elînı zayiat ile 
düşmanın ika ettiği tahribat yüzünden seke
neye ve muhacirine muhtaç ve muntazır kalan 
aziz yurdumuza bilâdı saireden Türk. ve Müs
lim anların nakil ve hicretlerini teşvik ve hat
tâ kendilerine müsaadatı mahsusai mümküne 
bahış ve vaz'ı lâzım gelirken bilâkis bâzı hu
kuku mühimmei siyasiyeden alelıtlak mahrum 
bırakılmaları doğru bir keyfiyet olamıyaca-
ğma ve senelerden beri Türkiye'de mukim 
olup Türklük camiasının gayrikabili tefrik ve I 
infikâk efrat ve eczası hükmüne giren, dinen 
ve em el en müttehit ve fa.kat aslen gayri türk 
zevatı bu haktan men'i ve hacir eylemek 
şaritai nasfet ve isabete gayrimakrun bir kai-
dei mâkûse olacağına mebni reddi takarrür 
etti. 

12. — Teklifin 16, 17, 38 nei maddeleri za
ten mütearife kabilinden olmakla lâyihamıza 
8, 9, 10 ncu madde olarak ten inik olundu. 

Gerçi Van Mebusu Haydar- Beyin de encü
menimize muhavvel ve İntihabı Mebusan Ka
nununun tadilâtını müştemil bir lâyihai kanu-
niyesi daha var ise de bu lâyiha, çok esaslı ve 
teferruatlı tadilâtı muhtevi ve întihap Kanu
nunun hemen baştanbaşa tebdilini mutazam-

* mm olup tetkik ve intacı pek uzun zamana mü
tevakkıf ve memleketin ihtiyaeatı müstakbele- I 

1339 O : 1 
sini bihakkın tatmin edecek usul ve eşkâli in
tihap keyfiyeti dfmıdiraz teemmül ve münaka-
şatı müstelzim olmak mülâhazasiyle şimdilik 
hasran mübrem ve zaruri olan tadilâtı mü-
beyyin lâyihamızın Heyeti Colileye takdimi 
tercih ve tensibolundu. 

Binaenaleyh mevaddı kanuniye berveçhi. zij' 
derç * ve tezbir olunarak Heyeti Umumiyeye 
lieclilârz Riyaseti Oelileye takdim olundu. 

27 Şubat 1339 

intihabı Mebusan Kanunu muvakkatinin bâzı 
mevaddını muaddil Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin miktarı âzası Türkiye Devleti halkından 
her yirmi bin nüfusu zükûrda bir nefer olmak 
üzere ihtihabolunur. Bir dairei intihabiyeııin 
nüfusu zükııru yirmi binden dun olsa dahi her 
halde bir mebus intihabına hakkı olacağı gibi 
nüfusu zükûrun yirmi binden fazlası için ber
veçhi âti muamele ifa olunur. Şöyle ki : 

Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli 
bine kadar iki, elli bin binden yetmiş bine ka
dar üç, yetmiş bin birden doksan bine kadar 
lort mebus mtihaboluııacak ve bu miktardan 
ziyadesi bu nispet üzere a i-tir.il a çaktır. 

MADDE 2. — On sekiz yaşını ikmal eden 
her ferdi, zükûr intihabetmek hakkım haizdir. 

MADDE 3. —• Bilcümle memurin ve mual
limin ile benî , bahrî, havai erkân, ümera ve 
zâbitan ve küçük zâbitan ve üniformayı lâbis 
kâffei mensubîni askeriye ve bilûmum jandar
ma erkân, ümera ve zâbitanı intihabetmek hak
kını haizdir. 

MADDE 4, — Tahtı silâhta, bulunan efradı 
askeriye ile jandarma efradı intihaba, iştirak
ten memnudurlar. 

MADDE 5. — Vali, mutasarrıf, kaymakam, 
defterdar, muhasebeci, malmüdürü olan zevat 
ile müftüler müntahibisani intihabına başlaıı-
mazdan lâakal bir ay evvel istifa etmedikça 
mahallî memuriyetlerinin bulunduğu dairei 
intihabiyeden mebus intihabolunamıyacaklan 
gibi bilûmum ahzi asker şube ve kalem reisle
riyle janlarma alay, tabur ve bölük kumandan
ları dahi mevkii memuriyetlerinin dâhil bulun
duğu dairei intihabiyeden mebus intihaboluna-
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nıazlar. Aksi takdirde intihabı vâki muteber 
olmaz. Ancak devairi sairei intihabiye bu hü
kümden müstesnadır. 

MADDE 6. — Müııtahibievvel, müııtahibi-
sani veya mebus olabilmek için vergiyle mü
kellef olmak meşrut değildir. 

MADDE 7. — Bir nahiye dâhilinde bulunan 
nüfusu zükûrdan her iki yüz kişi için bir mün-
tahibisani intihabolunur. Fazla veya küsurat 
için berveç.hi âti muamele ifa olunur. 

Üç yüze kadar bir, üç yüz birden beş yüze 
kadar iki, beş yüz birden yedi yüze kadar üç, 
ilâh.. Müntahibisani intihabolunur. 

MADDE 8. — İntihabı Mebusau Kanunu 
muvakkatinin ve intihabı mebusana mütaallik 
tevarihi muhtelifede münteşir kavani saire ile 
Kanunu Esasinin işbu kanuna muhalif ahkâmı 
mülgadır. 

MADDE 9. •— İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 10 — İşbu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

Kanunu Esasi 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir Mebusu Kara hisarı Şarki 
Yunus Nâdi Ali Süruri 

Kâtip Âza 
Biga Erzurum 

Hamid Dokuzuncu maddeye muhalifim 
Mehmed Nusrat 

Âza . Âza 
Kütahya Karahisarı Şarki 

Mehmed Ragıb Mustafa 
Âza . Âza 

Kângın Bursa 
Behçet Osman Nuri 

Âza 
Üçüncü, beşinci maddelerin bâzı fıkra
larına muhalif olduğum gibi tayyedilen 
bâzı mevaddm tay kararma muhalifim 
ve esbabı muhalefetimi esnayı müzakere

sinde arz edeceğim 
Hakkı Hami 

REİS — Söz Hüseyin Avni Beyindir. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi

ler; intihaplar malûmuâlileri bir milletin derecei 
rüşdünü ispat için en mühim bir mi'yardır. Mil-
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letimiz Meşrutiyete nail olduğu zaman - ki 93 ta
rihindedir - bunun ka'rma nüfuz edememişti. 
Eğer intihabın ka'rma nüfuzetmiş olsaydı, Meş
rutiyeti kırk sene daha geriye götürmemiş olur
du. Fakat o geriye kaçan kırk sene; o meş'um 
devre, milletimizin hayatında mühim bir belâ ol
muştu. Bir belâ ki, benliğimizi kıracak variyette 
idi. Şunu da istitraden arz edeyim ki ; İslâmiyet 
ruhu ile hür ve serbest yaşıyan dimağlar bile 
Garb ile temasta buluna buluna, nihayet o meş'- \ 
um istibdadı - ki şer'in kabul etmiyeceği derece
de memleketimizde tahribat yapıyordu - yıktılar. 
O devrin kıymetli insanları gerek dâhilde ve ge
rek hariçte uğraşarak ve çalışarak bize intihabın 
kadrini ve meziyetini öğrettiler. Fakat efendiler; 
Meşrutiyet olur olmaz, hürriyeti; kendi şahısla
rından başkasına vermiyen bir zümre hâsıl oldu, 
İyi bilirsiniz ki; bir zaman sopa ile, işkence ile 
reyler alındı. Tabiîdir ki bu hal bir taraftan fe
na neticeler veriyor ve diğer taraftan halkm en 
büyük mektebi olan felâket mektebi; dersini 
veriyordu. Eskisi gibi halka tazyik yaparak onun 
başına çıkacak mebus; o tasavvur ettiğiniz meş'
um Hükümetten başka bir şey kuramaz. Bu de
fa, evvelce talibim diye kendi başına musallat 
olan kuvvet daha ziyade fenalığını ispat için 
kendi eliyle olmuş gibi kendini aldatır. Bugün 
bu şekilden haricolarak kimse bir şey tasavvur 
edemez ve bu hal milletin derecei tekemmülün
dür. Ben temenni ederim ki, bütün milletimin 
ferden ferda reyinden kopmuş bir mebus oja-
yım; fakat eminim ki bugünkü intihabımızda 
ekseriyeti izafiye ile mebus olduğum zaman ek
seriyeti izafiye ile milletin başına musallat ol
mak var, milletin hakkı meşruuna ve reyine sa-
hibolması zarureti içerisinde ifayı vazife mecbu
riyeti vardı. Ben bu hatayı biliyordum. Milleti
min yetişmesi için var kuvvetiyle çalışmalıyım. 

Zaman zaman görüyoruz ki, tekâmüller, bâ
zı kanun ihtiyacını bizde hâsıl ediyor. Bugün de 
elimizde mevcut İntihap Kanununun bâzı me-
vaddmı tadil etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Böyle kanunlar, milletin irfanını tezyidet-
mez. Ne derece kanun yaparsanız yapınız, iş mil
letin o kanunun hüsnüistimalini ve bu hususta 
lâzımgelen fedakârlığı anlıyacak kabiliyette ol
ması esasını düşünmektedir. Çünkü ne kadar iyi 
bir kanun yapacak olursanız olunuz mesele; 
onun hüsnütatbikmdedir. 
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Ben bu kürsüden, milletvekili olarak, müvek

killerimden çok istirham ediyorum; her hangi 
bir mebusu intihab ederken bilsin ki her türlü 
mukaddesatını ona verecektir. O el, bütün mu
kaddesatını muhafaza edecek bir el olmalıdır. 
Aşk ve iman ile, asıl kanunu tabiî o intihabı te
min eder. İntihapta en ziyade lâzım olan şey, 
hüsnüintihabı temin edecek kabiliyet ve liyaka
ti bir insanın kendisinde görmesi ve itimadı ne
fis sahibi olması noktasıdır. Heyeti Celileden 
burada istirham edilecek noikta şudur: Kanunu 
yaparken hüsnütatbikmi de temin ederse o za
man bahtiyardır. Millet Meclisi için vazife bu
dur efendiler., intihabatta fedakârlık ne derece
ye kadar olabilir?.. Bunu herkes düşünmelidir. 

Şahsa ait bir mesele ve meselâ kızını birisi
ne tezvicedecek olan bir adam, o insanda nasıl 
bin türlü evsaf arıyorsa, halkın da bir mebusta 
ne gibi evsaf arıyacağını ibihakkin bilmesi ve 
böyle evsafı haiz olduğunu, bildiği bir adamı o 
mevkie getirmesi onun hakkıdır. 

Bizim yegâne vazifemiz de, o adamın bu hak
kını istimal için üzerimize aldığımız bir borcu, 
namus borcu bilmektir. Memleketimizdeki en 
büyük dert ve yaranın bu olduğunu bilerek ka
nunumuzu bu yolda götürmek mecburiyetin
deyiz. Cidden memleketi bilmiyen ve düşünmi-
yen bir mebusun; millete musallat olmuş olan 
belâlı Hükümetlerden daha belâlı olduğunu 
tasdik etmek lâzımdır; Bu kanun da bize gös
teriyor ki usulü intihapta bir tekemmül mecbu
riyeti vardır. Gerek derece itibariyle ve gerek 
miktar itibariyle bu usulü tevsi etmek ihtiya
cım hisseden bâzı arkadaşlarımız evvelce bir 
lâyihai "kanuniye vermişlerdi. Bu lâyihai kanu
niye daha mevkii müzakereye gelmezden evvel 
bin türlü tefsirata uğramış ve memleketin için 
de nahoş ve beyenilmez birtakım dedikodu
lara zemin olmuştu. Evet efendiler! Bu mesele
nin daha ilk devresinde lâyihai kanuniye tan
zim edilirken millete azîm bir ders olmuştu ve 
bunun akislerini duymakla bahtiyarım. Bu lâ
yihai kanuniye bâzı suitevillere, tefsirlere veya
hut telâkkilere uğramıştı. Halktan bâzı sualler 
sorulduğu zaman - acı bir hakikattir efendiler, 
fakat milletimizin bir kabiliyeti olmakitibariyle 
maail iftihar söyliyeceğim - halka en mühim ders 
oldu. Halkın itimadı tanımakla ve tanımak ta 
temasla ve temas ta ya asarı ilmiye ile veya 
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şahsi olur. îşte bu kanunun ruhunu bu teşkil 
etmektedir. 

Deniyor ki, bir mebus intihabolunurkejı - ev
velki kanunumuz mucibince intihabolunurken 
memleketimizin vesaiti nakliyesi az, vesaiti 
muhaberesi azdı binaenaleyh muhtelif mu
hitlerde aynı ruhu taşıyan insanları halkın 
tanımasında usret vardı." 

Maalesef, 93 tarihinden beri aradan bu ka
dar zaman geçtiği halde vesaiti istihbariye-
miz de, vesaiti nakliyemiz de hâlâ olduğu gibi 
yerinde duruyor. Bu ihtiyaç, hâlâ bertaraf edil
memiştir. Mebus vatandaşa daha ziyade takar-
rübederek derdiyle hemderdolmalı, yakından 
temas etmeli; onun için teklifte bâzı kuyud ve 
şurut talebedilmişti. O kuyud ve şurut bura
da mevzuu müzakere edilirken, memlekette 
tanınmış olan bâzı zevat memleketin yüksek si
maları, bunu başka suretle telâkki ederek, baş
ka tevillere, tefsirlere uğrıyacağma kaani oldu
lar ve milletten sordular. Millet buna gayet so
ğukkanlılıkla mukabelede bulundu ve hususi 
mektuplarla bu teklifi alkışladı. Fakat bunun
la hiçbir zaıman Türk Milleti, kendine merbu-
tiyeti iddia eden; lisanına, harsına riyaet eden, 
hürmetkar olan, hukukunu ve . benliğini tanı
mış olan insanları, hariçte bırakmayı hatırına 
getirmemiştir ve ibu teklifte, memlekete hizmet 
edip de kendisini tanıtmış ve memleketle alâ
ka peyda etmiş olan insanlar hiçbir vakit ha
riç kalamazdı. Bu teklif öyle bir hale geldi ki ; 
Avrupa'ya karşı da -bizi biraz dedikodu vazi
yetinde gösterdi. Bu teklif Heyeti Umumiyenin 
karariyle Lâyiha Encümenine havale olunmuş 
ve oradan kabul «suretiyle buraya gelerek aynı 
gün de alkışlarla Kanunu Esasi Enenmenin e 
havale edilmişti. Bu esnada halkın bâzı şikâ
yetleri gibi görünen telgraflar da ımanzuru âli
leri solduğu gibi bunları bütün ciıhan da kemali 
ciddiyetle okudu. Bu telgrafların sureti vürudu 
ve tanzimi hakkında bir şey söylemiiyeeeğim. 
(Handeler) Millet, tamaımiyle anlamış ve herkes 
buna vukuf peyda .etmiştir. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. (Siverek) — Sipa
riş!... 

HÜSEYİN B. (Erzincan) — Ismarlama! 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — İşte 
efendiler, levülhamdü velminne mebuslarımız 
günden güne memleketin ihtiva e atı m takdir 
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ederek teralkkiye doğru yürümektedir. Meselâ 
evvelce elli bin nüfusu zükûr üzerine tanzim 
edilmiş bir kanun vartdı. • Bu defa, bu teklifi 
yapan arkadaşlarımız, kadınların mevkiini de na
zarı dikkate alarak hareket etmişlerdir. Her 
şeyin bir derecesi, bir vesilei tekemmülü var, 
kanun teklifinde, kadınlar tekemımül edip de, 
rey hakkını istimal etmek derecesine gelinceye ka
dar onlar aile efradı beyninde aile reislerine 
rey vertmiş gibi talâkki edilerek yirmi bin nü
fusu zükûrda bir »mebus intihabını esas ittihaz 
etmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bilmem, ama 
böyle bir teVil akıl ve hayale gelebilir mi? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Temen
ni ederim ki, Hilmi Bey ve bütün Heyeti Celi-
le kadınlık âlemimizin - seciyelerinden hiç şüp
hem yoktur - ilim ve irfanlarını da tekemmül 
ettirirler. Onların da erkekler gibi bu tarzda 
din ve dinayetleri ahkâmı diniyemiz dairesinde 
tekâmül eder ve onların da reylerine hürmet 
ederiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — întihabetmek 
ve edilmek halkkrnı vermiyorsunuz; fakat ka
dınları »saymıyorsunuz da. (»Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendi
ler; kadınları saymamak, validesine hürtmetsiz-

- lik etmek demektir. Hâşâ ibiz validemizi baba
mızdan çok severiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Zahirî mâna
sına aldım Paşa Hazretleri. 

DURAK B. (Erzurum) — Bu millet seni me
bus yapmaz, yapmaz. (Yaparsa hata yapar, ses
leri) 

HÜSEYİN AYNI B. (Devamla) — Bugün
kü ihtiyacı encümende nazarı dikkate alarak 
evet biz de istikbal için, bir fikir, bir cereyan 
vererek efkârı ihzar etim ek mecburiyetindeyiz 
ve temenni ederim ki, bu hak verilmeden ziya
de alınacak bir haktır. Her halde onlar da bu 
husustaki haklarını kendilerine lâyık gördüğü 
zaman bizden alırlar. Bunu zamana terk ediyo
rum. Tabiîdir ki, daha ziyade mütekâmil bir ka
nun çıkarmak arzu ederiz. Fakat bugün görü
yorum ki, bu da noksandır. Bu noksanı telâfi 
etmeyi inşallah bizden sonrakilere bırakırız, 
bugün encümenin tertibettiği kanun bâzı cihet
lerden noksandır. Bu noksanları inşallah hüs-
nütelâkki ve hüsnütee'vil etmek şartiyle memle-
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kete bomba şeklinde yanlış talâkkilerle, te'vil-
lerle beyanatta bulunmıyarak, hakikati görüp 

i bu hakikat üzerinde halkımızın faidesini temin 
edecek esasları kabul ederiz. İnşallah efendiler! 
Encümenin çıkardığı maddeler diyor ki - Cid-

I den bendeniz de böyle düşünüyorum - Türkiye 
! halkı intihabedeeeği insanı ne kadar tavsiye 
| ederseniz ediniz, kendisinin takdirine bağlıdır. 

Reyini istimal ederken reyini kime vereceğini 
I henüz kendisi takdir etmiyorsa, sizin takdir et

tirmek için uğraşmanız nafiledir. Dâhilden ve 
J hariçten matluba muvafık insanlar bulunmadığı 
I takdirde bu hassayı kendilerinde görmek ve 

yoksa nasihat suretiyle ilka etmek lâzımdır. 
Heyeti umumiyesi itibariyle elbette böyle bir 
tadile ihtiyacımız vardı. Halkın daha ziyade 
hakkı intihaplarını tevsi ediyoruz. Maddelerin 
müzakeresinde daha lüzumlu hususatı birer bi
rer tetkik ederiz. Heyeti " umumiyesinin kabu-

ı liyle maddelere geçilmesini bendeniz teklif edi
yorum. (Kabul, sesleri) 

I REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Usule 
I dair arz edeceğim. Heyeti umumiyesinin müza-
• keresinden vazgeçilerek maddelere geçilmesini 
j ve Hakkı Hami Bey biraderimizin mütalâatmı 

maddelerde söylemesini rica ederim. Maddelere 
I geçelim. 

RElS — Hakkı Hami Bey diyor ki, Kanunu 
I Esasi Encümeninden bâzı hususata dair sora

caklarım vardır. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, Hakkı Hami Beyin burada şerhi var. 
«Üçüncü, dördüncü madde hakkında» diyor. 
Orada söylerse daha iyi olur. 

REİS — Refik Şevket Bey «Heyeti umumi-
yesini müzakereye hacet yoktur. Müzakerenin 
kifayetinin reye konulmasını teklif ederim» di
yorlar. Kabul edenler 

NECATI B. (Erzurum) — Teklif sahibiyim 
bendeniz. Halbuki (bâzı maddeler vardır, encü
mence tekliften çıkarılmıştır. Onun için izahat 
vereceğim. 

RElS — Maddelere gelindiği zaman söylersi
niz.' 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
— Sahibi tekliflerin, izahata hakkı vardır. 

RElS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. 

NECATİ B. (Erzurum) — Kifayetin aley-
I hinde söyliyeceğim efendim. Malûmuâlileridir 
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ki, intihap en büyük bir meşgaleyi milliyedir. I 
intihap Kanununun tadili hakkında nazarı dik
kati âlilerine vaz'edilen projenin heyeti ıımıı-
miyesi hakkında uzunuzadıya teatii efkâr edi
lirse - Çünkü, bunlar prensiplere istinadeder -
o prensiplerde itilâfat hâsıl olursa o prensipler 
tebellür ederse maddelerde müşkülâta tesadüf 
edilmez ve hemen tadilât ile birbiri arkası sıra 
intaeedilmiş olur. Böyle prensibe istinadeden 
bâzı esaslar ki, - bizim projemizde vardı - Ka
nunu Esasi Encümeninde tayyedilmiştir. Bunlar 
hakkında beyanatta bulunmıyaeak olursak za
ten onlar mevzu değildir, tayyedilmiştir, ehem
miyetli göreceğiniz hususat ihmal edilmiş olur. 
(Gürültüler) Teklifimizin esbabı nıucibesini arz 
etmemize neden müsaade etmiyorsunuz? j 

REİS — Celsei küşaddediyorum. Birinci 
maddenin müzakeresine başlıyoruz. 

İntihabı Mebusan Kanununun bâzı mevaddmı 
muaddil Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin miktarı âzası Türkiye Devleti halkından 
her yirmi bin nüfusu zükûrda bir nefer olmak 
üzere intilıabolunur. 

Bir dairei intihabiyenin nüfusu zükûru yir
mi binden dun olsa her halde bir mebus inti
habına hakkı olacağı gibi nüfusu zükûru yirmi 
binden fazlası için be.rveçhi âti muamele ifa olu
nur. Şöyleki : 

Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli 
bine kadar iki, elli bin birden yetmiş bine ka
dar üç, yetmiş bin birden doksan bine kadar 
dört mebus intihabolunacak ve bu miktardan zi
yadesi bu nispet üzere artırılacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, burada zait bir kelime görmekteyim. (Tür-
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BEİS — Heyeti um um iyesinin müzakeresini 

gayrikâfi görerek söz almışlardır. Onun hak
kında söylüyorlar efendim. 

NECATİ B. (Devamla) - - Bu esas noktai 
nazardan müzakere kâfi değildir. Heyeti ıımu-
miyesi hakkında müzakerenin, devamım teklif 
edi.yorum. 

REİS — O halde, kararınıza müracaat mec
buriyetindeyim. Heyeti umumiyesi hakkında 
müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın. He
yeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi görül -

I müştür. Maddelere geçilmiştir. 
Efendim, müsaade ederseniz on dakika te

neffüs edilmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,10 

kiye Büyük Millet Meclisinin miktarı âzası Tür
kiye Devleti halkından) yani bu neyi istisna 
ediyor? Türkiye Devleti halkından gayri bir şey 
hatıra gelmez ki, neyi istisna ediyor? Bu ka
yıt zaittir. Encümen anlatırsa ısrar etmem. Fa
kat bu şekilde kabul etmem. 

ALİ ŞÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Eski kanunda (Tebeai Osmaniyeden) tâbiri 
vardır. Bu kayıt ona mukabil konmuştur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Aşağı
da evsaf vardır. Şöyle olmalı, böyle olmalı di
yor. Bu evsaf orada variken «Türkiye Devle
ti halkı» kelimesi zaittir. 

HAYDAR B. (Van) — Aynı tâbir Teşki
lâtı Esasiye Kanununda da vardır. Onun için 
konmuştur. 

REİS — Efendim madde hakkında başka 
söz isteyen yok. Birinci maddenin müzakere
sinin kifayetini reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Birinci maddenin müzakeresini kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

• • mm* • • — 

Î K İ N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 3,20 

REİS — İkinci Reis vekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mazhar Bey (İstanbul) 
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Tadilname yoktur. Maddeyi aynen reyi âli

lerine vaz'ediyorum. Birinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• On sekiz yaşını ikmal eden 
her hangi ferdi zükûr intihabetmek hakkını 
haizdir. 

REİS —• İkinci madde hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) 

İkinci maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. İkinci maddeyi aynen kabul edenle^ 
lütfen el kaldırsın. Aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 3. — Bilcümle menimin ve mual
limin ile berrî, bahrî, havaî erkân, ümera ve 
zâbitan ve küçük zâbitan ve ünüformayı lâ-
bist kâffei mensubini askeriye ve bilûmum jan
darma erkân, ümera ve zâbitam intihabetmek 
hakkını haizdir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Eten
dim bu gayet mühim ve nazik bir meseledir. 
Malûnruâlinizdir ki ordu her türlü cereyan
dan azade olmalıdır. Fırkalara intisap gibi 
bir akidei siyasiye tanınırsa o, orduluktaıı çı
kar. Orduya şirazesizlik girer. Fırkacılık gi
rer ve ordunun yıkılmasına yegâne âmil bu 
olur. Evet! onlar da kanaati zatiye ve içti-
h ay iden -mahrum insanlar değildir. Fakat as
ker elbisesini giydiği zaman hudutta Hüküme
tinden alacağı emirden başka kanaati zatiye 
ve açtihadiyesine göre hareket edemez. Bııl-
garya'ya. ilânı harbederseniz, filân fırka ora 
ile iyi geçinecek gibi böyle bir âkidelere kapı 
açacak olursanız çok fena kapı açmış olursu
nuz. Yoksa bu zâbitammızm vatanla alâkası
nı kat'etmek değildir. Onları daha salim yol
dan yürütmek içindir, yegâne gayemiz, mem
leketin refah ve saadeti ve selâmeti ve masu
niyeti için onlara rehber olmaktır. Hükümet, 
onların hüsnüsuretle idaresi için bir kudreti 
âliyedir. Bu kudreti âliyenin emrettiği icra 
kuvveti, bu gibi cereyanlara girerse orduyu çok 
iyi bir mevkie sokmuş olmazsınız. Bir kere 
bunun aleyhindeyinı. Bahusus bir yerde bir
kaç ordu tekasüf eder. Oranın zâbitam inti
haba iştirak etmek üzere azîm tesir yapar. 
Çünkü bu toplu gezer. (Encümen kabul etti 
s*esleni) (Tay sesleri) tay mı efendiler? Encü
meni Âli tayymı kabul ettikten sonra bende
niz sözü zait görürüm. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında iki takrir vardır. 

ENCÜMEN NAMINA ALÎ SÜRÜRİ EJ. 
(Karahisari Şarki) — Efendim, Kanunu Esasi 
encümeniniz bu maddeyi kabul ederken esbabı 
mucibe mazbatasında muharrer nlan esbabı 
derpiş ettiği gibi ayrıca mühim bir sebep da
ha düşünmüştür. O da; Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun ınaddei münferidesi mucibince ikinci 
intihap sulh imza edildikten sonra yapılacağı 
için ortada seferber ordu kalmıyaeağı mülâ
hazası idi. Onun içindir ki ümera ve zabit anın 
intihaba iştirakinde bir mahzur görmemiştik. 
Halbuki iki gün evvel Meclisi Âli şimdiden 
tecdidi intihaba karar vermiş olmasına ve bu
gün ordularımız seferber bulunmasına nazaran 
encümen bu maddenin tayyına muvafakat edi
yor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Encü
meni âlinin kanaatine hürmetkarım. Yalnız bu
nu prensib ol arak kabul etsinler, ne seferde ve 
no hazarda... 

REFİK ŞEVKET B. (Sarulıan) — Reis 
Bey esasen bunun hakkında kanun vardır. Bu 
tayyedildiği zaman o kanunun 'hükmü kâfidir. 

REİS — Efendim, Saruhan Mdbu'su Rcşad 
Bey müzakerenin -kifayetiyle maddenin tayyı-
nı teklif ediyorlar. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) Efendim encü
menden bir sualim var. Büyük Millet Meclisi 
azaları intihapta mahallerinde tmüntahibievvel 
veya münteki'bisani olacaklar mı, olamıyacak-
lar mı (Hay hay sesleri) ' 

ALİ SURURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Memnuiyet yoktur ve encümen de yeniden bir 
memnuiyet vaz'mı ^üşünmüş değildir. 

B. M. Meclisi Riya-seti Celüesine 
Üçüncü maddenin tayymı teklif eylerim. 

Denizli M'e'busu 
Yusuf 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir, üçüncü maddenin tayymı 

teklif ederim. 
Saruhan 

Reşad 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisari Sahih) 
Malûmuâliniz, 'bu tayyedilecek olursa eski İn-
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tihap Kanununun ahkâmı cereyan edecektir ki 
onların 'hakkı intihapları vardır. (Hayır sesleri) 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) — 1328 tari
hinde çı'kmı^ bir kanun vardır. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim Reşad Bey maddenin tayymı tek
lik ediyor. Maddenin itayymı 'kabul edenler 
lütfen el 'kaldırsın. Üçüncü maddenin tayyı ka
bul edilmiştir. 

Efendim dördüncü maddenin müzaikeresi ti e 
başlıyoruz. Üçüncü madde olaca'k'tır. 

MADDE 4. — Tahtı aülâttıta bulunan efradı 
askeriye ile jandarma efradı intihaba iştirakten 
memnudurlar. 

ALÎ SURURÎ Bf. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim encümen namına arz edeyim 'ki bu 
maddenin lüzumu kalmadı. 1328 de neşrolunan 
kanunda zâbitan ile beraber efradın da inti
haba iştirakten memnuiyeti zikrolunuyor. Onun 
için bunun da tayyı lâzımdır. 

YUSUF KEMAL B. -(Kastamonu) — Ben
deniz 'bir söz isterim. Meclisi Âlinin zaptına 
geçmesi, pek muvafık olacak bir şey vardır. 
Gerek bundan evvelki maddede ve gerek bu 
maddede mevzuubahsolan memnuiyet; hakkı in
tihap gibi pek muhterem bir haktan, gerek 
ümera ve erkân ve zâbitan ve gerekse efradı 
askeriyenin başkalarının mahrum olduğu gibi 
mahrumiyeti değildir. 

NAFİZ B. (Ganik) — Zarureti siyasiyedir. 
YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — Va

tanın selâmet ve saadeti için konulmuş bir kaydı 
kanunidir. 

REÎS — Esasen bütün arkadaşlarımızın mü-
talâatı ve tememniyatı her hangi bir zümrenin 
her hangi bir tesirden muhafazasıdır. Yotaa 
o mübeccel haktan mahrumiyet değildir. Ve bu 
selâmeti memleket namınadır. 

Riyasetti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Dördüncü maddenin ihtiva ettiği memnu

iyet, zaten bir kanun ile teyidedilmiş olduğu 
için dördüncü maddenin tayymı teklif ederim. 

iSaruhan 
Reşat 
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REİS — Efendim dördüncü maddenin tayyı-

nı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Dör
düncü ma'dıdeııin tayyı kabul edilmiştir. 

Şimdi eski beşinci maddeyi okuyoruz. Bunun 
numarası üçüncü olacaktır. 

MADDE 5. — Vali, mutasarrıf, kaymakam, 
defterdar, muhasebeci, malmüdürü olan zevat 
ile müftüler müntahibisani intihabına başlan
mamdan lâakal bir ay evvel istifa etmedikçe ma
halli memuriyeti erinin bulunduğu dairei intiha-
biyeden mebusu intihalb olunanııyacalkları gibi 
hilûmum ahzi asker şube ve kalem reisleriyle 
jandarma alay, tabur, bölük kumandanları dahi 
mevkii memuriyetlerinin dâhil bulunduğu da
irei intihabiyeden mebus intihabolunamazlar. 
Aksi takdirde intihabı vâki muteber olmaz. An
cak devalri sairei intihabiye bu hükümden müs
tesnadır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim burada yine bir şey varidihatındır. Bir nok
san görmeıkteyiim. Vali, mutasarrıf ve diğer 
memurlar' müessir lolduğu gibi burada ordu, ko
lordu kumandanları meskûtu nanh bırakılmış
tır. 

HACI İLYAS .SÂMÎ 
ümerayı askeriyedendir. 

HÜSEYİN AVNİ B. 
kolordu kumandanlarının 
lan zaman istifa etmeden daha evvel kendilerini 
inıtiihaibetıtiılmeleri esasen sıfatı askeriyeleri ile 
kabili telif değildir. O zevat da mutlaka bulun
duk! iri m intaka ve muhitte hiçbir zaman intihap 
hakkına malik olmamalıdırlar. Eğer vâzıı kanun 
tesir görüyorsa tesirin en 'büyüğü oradadır. 
Alay ve fırka kumandanları intihobolunmaz.. 
Fakat ordu, kolordu kumandanları intihabölu-
nuyor. (Polis müdürleri de dâhildir sesleri) 

Evet bunlar da şüp etsiz merkezden tâyin olu
nurlar. Yani nüfuzu memuriyetini istimal ede
cek olan her fert bulunduğu yerldo intihap hak
ikini haiz olmadığı gibi esasen heyeti celi! e Hür
riyet Kanuniyle - ki unvanı halk nazarında bu
dur. - Hürriyet Kanuniyle hukuku mulkaddese-
isino tecavüz işte burada hâsıl oluyor. İntihaba 
tecavüz eden kimseler hakkında müddeiumumiler 
takibatı kanuniyede bulunacaktır. Bu cihet ba
ki kaldıkça ordu, kolordu kumandanları, vali, 
mutasarrıf kim olursa olsun, esasen müddeii-
umumiler nüfuzu memuriyetlerini suiistimal 
suretiyle vâki olacak tesirleri, hattâ temen-

Ef. (Muş) — Onlar 

(Devamla) — Ordu, 
intihabata atılacak-
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ni ederim ki Hükümet tarafından gönderilen 
emirler şifreli bile olsa tutulduğu zaman, Dahi
liye ve Adliye Vekilleri hakkında da müddeiumu
miler her ne makamda olursa olsun takibatı 
kanuniyeyi yapsınlar. Efendiler, her hangi bir 
adam mukadderatı memleketi eline aldığı zaman 
illâ ben hizmet edeceğim diye nüfuzu memuri
yetini aleti şerolarak istimal etmesi doğru de
ğildir. 

Bilâkis memlekette daha iyi bir Hükümet 
vücuda getirecek ve bu suretle gelecek olan me
buslar, halkın şüpesiz iyi mümessilleridir. Bu
na muhalif hareket edenler, gayrimeşru harekette 
bulunmuş olurlar. Esasen hukuku medeniyeye 
tecavüz bu mahiyette olacağından müddeiumu
miler, ta ordu kumandanları ve saire hakkında 
da tatbikatı kanuniyede bulunmaya salâhiyet-
tardır. Eski kanun ile, eski zihniyet ile hareket 
ederek Mebus intihap ettirmesini düşünen Hü
kümeti Allah kahretsin! (Amîn sesleri) teklif 
ediyorum efendim, «herhangi derece ve mer- I 
tebede nüfuzu memuriyetini suiistimal edebi
lecek ve daha doğrusu istimal edebilecek her han
gi bir adam bulunduğu» diye madde dahilinde 
mutlak olarak zikrederseniz çok iyi olur. Demin 
bir arkadaşımız polis müdüründen bahis buyur
dular. Cidden polis ve jandarma ile rey topla
mak, hakimiyetle, hürriyetle istihza etmek 
demektir. Bunlara meydan vermemek için mut
lak bir kayıt korsunuz. Her hangi mevkii ve 
mertebede olursa olsun, bulunduğu yerde hakkı 
intihaba emri nafiz olan insanların orada yapa
cakları işler için bir kayıt konulmalıdır. Her 
ne kadar hakkı esasiyi, hakkı mukaddesi, Hür
riyeti Şahsiye Kanunu kâfi- ise de bunun da ilâ
veten vaz'mı arz ediyorum. Bu gibi zevatın da 
maddeye derceclilmesini teklif ediyorum. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Eeis Beyefendi 
bendeniz de (müftüler) kelimesinden sonra 
(belediye reislerinin) de ilâvesini teklif ediyo
rum. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Saatlerce, 
günlerce, aylarca söylenen neticesi anlaşılmıya-
cak bir kanundan bahsediyorlar. Arkadaşlar! 
demin nasılsa sarf ettiğim kanaatime dayana
mayıp da güya patlar gibi söylediğim bir söze 
karşı siz de gürlediniz, kiminiz (nisaiyundan) 
dediniz. Kiminiz (feminist) dediniz. Ne derse
niz deyiniz. Yalnız arkadaşlar, söylenecek çok | 
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sözlerim vardı. Hepsini bırakıyorum. Hiç olmaz
sa yalnız Mazbata Muharriri Efendi Hazret
lerinden rica ediyorum. Şuradaki zait kelimeleri 
kaldırsınlar, iş kesilsin. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — O zait ke
limeler nelerdir? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bir su 
verilsin, susamış... 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Efendim; bir 
istirhamım var. Sözüme devamdan beni mazur 
görünüz. 

RElS — Emin Bey buyurun! 
EMÎN B. (Erzincan) — Hüseyin Avni Bey 

keyfiyeti izah etti. Fikrine iştirak ederim. 
DURAK B. (Erzurum) — Efendiler; biz bu 

kanunu gerçi yapıyoruz. Fakat bendeniz görü
yorum ki Meclisi Âli bu hususta biraz hassas bu
lunuyor. Hassas olmakta gerçi hakları vardır. 
Fakat şunu da iyi düşününüz ki, biz bundan on 
sene evvelki intihabatı yapmıyoruz. Millet sinni 
rüşde vâsıl olmak üzeredir ve olmuştur. Millet 
gözünü açmıştır. Zannetmeyin ki, bugünden son
ra millet birtakım ellerin altında, birtakım şüp
heli eller altında intihap yapacaktır. Hayır efen
diler, yapmıyaeaktır. Buna emin olunuz! Yapmı-
yacaktır. Çünkü millet çok iyi anlamıştır. Mil
let bundan evvelce düşünemiyordu. Memleketi
ni bilemiyor ve anlıyamıyordu. Fakat üç sene
den beri millet memleketin ne olduğunu, Hâki
miyeti Milliyenin ne olduğunu ve kuvvetin ne 
olduğunu tamamiyle anlamıştır. Efendiler; mil
let bunu çok defalar ispat etmiştir. 

Efendiler! O kadar tevahhuş etmiyelim, kork-
mıyalım. Gerçi Büyük Millet Meclisinin üzerin
deki bu vazife pek ağırdır. Ağır olduğunu ben
deniz burada bir kelime bulamamakla şerh ede
yim. Fakat millet de size tevdi ettiği yükün ne 
kadar ağır olduğunu kendisi de takdir ediyor 

Efendiler! Dairei intihabiyemize gittiğimiz 
zamanlarda onların bize ilham ettikleri şeyler
den pek güzel anlıyoruz ki, millet bizim kadar 
takdir ediyor. Bugün millet hâkimiyetinin dör
düncü senesinde bulunuyor. Millet bugün vekil
lerini imtihana çekiyor. 

Zannetmeyiniz ki, millet, vekillerinin Büyük 
Millet Meclisinde iş görüp görmediklerini tak
dirden âcizdir. Onlar bizden daha iyi görüyor
lar. Onun için demek istiyorum ki milletin gözü 
açılmıştır. Ben o kadar korku içinde bulunmu
yorum. Zannediyorum ki millet, her halde bu de-
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fa intihabedeceği vekillerini; kendi mukaddera
tının ne kadar ağır olduğunu. ve memleketin 
menafii âliyesini düşünerek intihabedecektir. 

' HAMDt B. (Canik) _ Hakkını anlamak baş
ka, hakkını muhafaza etmek yine başkadır. 

DURAK B. (Erzurum) —• Bir şey demiyo
rum efendim. Heyeti Celilenin hakkı vardır. He
yeti Muhteremimin de arzusu .şudur ki, birtakım 
eller şu işin içine karışıp da birtakım münasebet
siz haller vücuda gelmesin. Doğrudur, hakkınız 
vardır. Yani bendeniz buna muarız bulunuyorum. 
Böyle bir kanun lâzımdır, yapalım, fakat korka" 
cak bir işimiz de yoktur. Fakat bendeniz şuradan 
şu madde münasebetiyle o büyük milletime bir 
hitapta bulunacağım. Diyorum ki, ey ulu millet! 
Ey büyük şanlı tarihler sahibi olan millet! Bugün 
senin mukadderatın için, senin istiklâlin için bu
rada bir kanun yapılıyor. Ey büyük millet! Sen 
bunu işitiyorsun, iki kulağını birden aç, iyi din
le! Bundan sonra gelecek vekillerinin omuzun-
daki mukadderatı da iyi anla, Senin istiklâlini, 
senin vatanım, senin namusunu ve haysiyetini 
kurtaracak ellere teslim et, Evet ey büyük mil
let! Üç senelik bir imtihan devresi geçirdik. Man
tık ile muhakeme et. Ondan istihraçedeceğin neti
ce ile kendi mukadderatını onun eline ver... (Mad
de hakkında değil, sesleri) Madde hakkında söy
lüyorum. O büyük millete, bu kanun münasebe
tiyle bu kadar kanuni bir vazifeyi de ifa etmiye-
lim mi? Hangi şey madde hakkındadır? Bu kadar 
.tarihî bir vazifemizi de ifa ctmiyelim mi? 

MAZILAR MÜ Fil) B. (Hakkâri) —- Durak 
Beyefendi; buyurduğunuz şeyleri namzetliğimizi 
koyduğumuz zaman söyliyeceğiz. 

DURAK B. (Devamla) — Evet, öyle ise ben 
başka şey söyliyeceğinı. M.ausup memurini ve 
.saireyi intihaba karıştırmak istemiyorsunuz. 
Öyle mi? (Öyle sesleri) Öyle ise efendiler; da-
irei, itıtihabiyelerine gidecek mebuslar orada bir 
validen, bir mutasarrıftan, bir kumandandan, 
bir nahiye müdüründen aşağı mı tesir yapacak
tır? Niçin bunu düşünmüyorsunuz? 

Efendiler! Ne kanun yapsanız ve ne yapsa
nız tesir yapamaz. Burada yapılacak bir şey 
varsa o da mefkuredir. İşte efendiler, millete 
mefkure veriyorum.'Efendiler yapacağınız, ka
nunla falan olamaz. Millet mukadderatım 
kendi mefkuresine göre ve emniyet ettiği in
sanlara vermelidir. Eğer millet bunun harici 
bir şey yaparsa kendi eliyle, kendi hayatına • 

hatime çekmiş olur. Evet bütün millet işitsin, 
bütün millet duysun. Kendi mukadderatını 
teslim edecek eller gayet namuslu ve temiz ol
malıdır. Hiçbir propagandaya, hiçbir iltifata 
ehemmiyet vermemelidir. Yapacağı yalnız bir 
şey vardır. Namusuna, dinine, vicdanına, şe
refine, memleketin istiklâlini muhafaza edece
ğine güvendiği adamlara teslim edeceklerdir. 
Bunu işitsinler ve bunu duysunlar. Ben bu 
mefkureyi veriyorum. Onlar bu, büyük mefkure 
ile yürüsünler. 

NÂFlZ B. (Canik) — Efendim, Durak Bey
efendinin buyurdukları, esas itibariyle doğ
rudur. Memlekette kanun yapmaktansa mil
lete fikri kanuniyi telkin etmek daha nafi'dir. 
Millet ve memurlar ahkâmı kanuniyeyi bilir vo 
hüsnütatbik ederse, kavanine uzunuzadıya ih
tiyaç yoktur. Fakat memleket de kanunsuz 
idare edilmez. Malûmuâliniz kanun milletin 
vazifesini ve memurun salâhiyetini tayin ve 
tahdideder, gerek memur ve gerek millet o hu
dut dâhilinde, kendi mefkuresi dâhilinde ser
bestli harekâtına malik olur. Yoksa hiç kanun 
mevcudolmaksızın millet mefkuresi dâhilinde 
hareket etsin denirse o vakit memlekette hercü-
mercolur. Binaenaleyh İntihap Kanunu da memle
kette hududu intihabı çizecek kadar bir proje
dir ve o proje millete ve Hükümete tevdi edilir 
ve herkeste o proje dâhilinde hareket etmek mec
buriyeti hâsıl olur. Onun için bugün mevzuu- . 
balısolan kanunun üçüncü maddesi makamına 
kaim olan beşinci madde müzakere ediliyor. 
Jkuıdeniz de oraya atfı kelâm ediyorum. Mebus, 
milletin mukadderatını idare edecek, milletin 
hayatı ile alâkadar olan kanunları tanzim ede
cek ve idaresini temin edecek mühim bir şahsi
yettir. Yeni sekle nazaran bu kadar haizi ehem-
miyet olan bir şalısın, bir vazifenin bugün 
ehemmiyeti dübâlâdır. Bugünkü mebuslar 
memleketin mukadderatı ıımumiyesine hâkim
dir. Yalnız kanun, tanzimi ile mükellef değildir. 
İdare ile de mükelleftir. Binaenaleyh mebus 
intihal)! milletin en ziyade alâkadar olduğu 
fevkalâde ehemmiyetli bir maddedir, bir mese
ledir. Bunun için bunun üzerinde iyice ve çokça 
oynamak, iyi düşünmek, hakikat ne ise müna
kaşa neticesinde onu bulup tesbit etmek lâzım
dır. Sonra ehemmiyetli bir vazifeye intihabe-
dileek zatın hiçbir tesir altında intiha bedii-
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miyeceği hakkında ne kadar dikkat edilse o ka
dar sezadır. Onun için tesiratı umumiyenin iza
lesini kanun da emredecektir. Halk da kendi 
vazifesini ifa eder. Encümenin teklif ettiği 
maddede «Vali, mutasarrıf, kaymakam, defter
dar, mal müdürü, müftü olan zevat müntahibi-
saniler intihabına başlanmazdan bir ay eA'vel 
istifa etmelidir» deniliyor. Bendeniz, müessir 
memur olarak yalnız bunları tasavvur etmiyo
rum Bunlardan, maada bâzı memuriyetler de 
vazife itibariyle halk üzerinde müesserdir. Bu
rada dâhil olmayan o müesssir memurlar, hük-
kâm, müddeiiumumiler ve belediye rüesasıdır. 
Bunlar da fevkalâde müessirdir. Gerçi beledi
ye rüesası halk tarafından intihabedilmekte 
ise de halk tarafından intihabedildikleri dola
yısiyle, bulundukları ımevkiin ehemmiyeti iti
bariyle mebus intihabında diğer memurlardan 
daha ziyade müessirdirler. Çünkü bunlar inti
habatta heyeti teftisiye reisidirler. Doğrudan 
doğruya intihabı teftiş ederler. O hale nazaran 
memuriyetinden istifası teklif edilen memurlar 
meyanmda belediye rüesasmın ta başta bulun
ması elzemdir. Müftülerden sonra, ayrı ayrı 
memurinin tadadında belki unutulan memurlar 
bulunmak ihtimali dolayısiyle arkadaşımızın 
buyurduğu veçhile şöyle bir kaydın bulunması 
lüzumunu hissediyorum. «Müftüler ve merkezden 
mansup bilûmum memurin.» Bu cümleyi ilâve 
etmek lâzım. Bu kaydı ilâve ettikten sonra 
maksaldımıza daha ziyalde yaklaşmayı te
min eder, zannederim. İşte mâruzâtı
mı temin için maddenin tadiline dair bir takri
rim var. Bu kabul edildiği takdirde intihap, 
usulü dairesinde bilâtesirat, hüsnüsuretle temin 
edilmiş olacaktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Benim söyliyeceklerimi Nafiz Bey arkadaşımız 
izah ettiler. Yalnız kısaca şunu arz edeyim ki: 
tntihap üzerinde müessir olan yalnız bu madde
de isimlerumezkûr olan zevat değildir. Müddei
umumiler, hükkâm, polis müdürleri, jandarma 
kumandanları da müessirdir. Bu şekil kabul 
edilecek olursa belediye reisleri heyeti teftisiye 
reisidir. Bütün intihabın en mühim rolünü oy-
ıuyaeak olan odur. Gerçi heyeti teftisiye reisi 
olmak itibariyle mebus olmak için istifa etmesi 
lâzımdır. Fakat ne vakit istifa edecektir? 

HAYDAR B. (Yan) — Namzetliğini koyar. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

—• İşini evvelce yaptırır, namzetliğini en son
raya kor. Biz bunların emsalini bin defa gör
müşüzdür. İstediği adamları heyeti teftişiyeye 
a!lır, istediği adamları ımüntahibisiani intihabet-
tirii'. Müntanibisaniler gelip rey verecekleri 
gün, heyeti teftisiye riyasetinden istifa eder, bu 
suretle namzetliğini vaz'eder. Biz bunları çok 
gördük. Binaenaleyh belediye, reisi olan zat, 
eğer heyeti teftisiye bu şekilde kalacaksa, encü
men bu şekli kabul etmiştir. Benim esasen bu 
şekle muvafakatim yoktur.. Hâkimiyeti Milliye 
esasiyle tevafuk etmek lâzımdır. Biz mademki 
Hâkimiyeti Millîye bilâkaydüşart milletindir di
yoruz. Bu kaydı kendimize şiar ittihaz ettik
ten sonra ve o Teşkilâtı Esasiye Kanununa ittı-
'ba ettikten sonra ona tevfikan bir heyeti tefti
siye teşkili lâzımdır. Halik hâkimiyetini fiilen 
izhar için heyeti teftişiyesini kendi emniyet et
tiği ellere, Hükümetin nüfuzu ve eli ol mı yan 
insanlara tevdi ederek intihabını yapmalıdır ki, 
Hâkimiyeti Milliye şiarını hakikaten kabul et
tiğimizi ve bu bizim şiarımız olduğunu fiilen te
yit ve ispat etmiş olalım. Yoksa heyeti teftisi
ye bugünkü şekilde kalacak olursa meclisi ida
re âzalarının ne suretle intihabedildiğini ve rües-
sayı memur ini mülkiyenin onları* ne suretle 
tercih ve tefrik ettiğini hepiniz bilirsiniz. Bu
nu izaha hacet yoktur. Binaenaleyh zaten sakat 
olan heyeti teftisiye usulünü Heyeti Üdileniz 
reddetmeyecek ve kabul e'deeek olursa Hakimi
yeti M i 11 iyeyi tenıamiyle kabul etmediğini ve 
oraya doğru gitmediğini göstermiş olur. Bu iti
barla heyeti teftişiyenin şekli değişmelidir ve 
Hâkimiyeti Milliye esasınıza göre yapılmalı
dır. Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki sözünüzü, 
namusunuzu fiilen-icra ederek heyeti teftişiye
nin şeklini değiştirirseniz işte o vekit Hâkimi
yeti Milliye bilâkaydüşart milletin olur ve 
millet mukadderatını bizzat kendi eline alır. 
Yoksa bir taraftan Hâkimiyeti Milliye bilâkay
düşart milletindir, denirken bir taraftan da 
Hükümetin parmağı İle de rol çevrilmiş olur ki 
'ben, Teşkilâtı Esasiye Kanununun o maddesi
ni sıyanetle teyidetmek isterim ve onun hilâ
fında yapılacak ve onu teyidetmiyeeek her han
gi bir şekle muterizim; Bu itirafım dolayısiyle 
tbu günkü heyeti teftisiye şeklini zaten kabul et
tiğimi. yoktur. Eğer heyeti teftisiye!eri ahali 
kendi intihabederek yapacak olursa - ki bilmi-
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yorum - bu husustaki kanaatiniz ne şekilde teza
hür edecek? Belediye reislerini istisna etmeğe, 
buraya sokmaya lüzum kalmıyae aktır. Çünkü 
heyeti teftişjiyeyi ahali kendi intihaibedecektir. 
Belediye reisi heyeti teftişiye reisi olacak de
ğildir. Eğer öyle olursa o vekit belediye reisi 
mevızuubahsolmıyalbülir. Fakat bu şekilde kala
cak olunsa belediye rüesasınm da maddeye it
hali zaruridir. 

ıSonra merkezden nasbedilen, merkezden 
emir alan ve merkezin emriyle tâyin olunan un o-
murların lâakal müntahiibisani intihalbında 'bu
rada olduğu gibi, bir ay evvel istifa edip nam
zetliklerini vaiz'etmeleri lâzımigelir. Bu zaruri
dir. Bunun hakkında bir tadil teklifim var. He
yeti öelilenizdıen kabulünü istirham ederim. 

HAKKI HAMİ B. (ıSinob) — Efendim, 
bütün arzumuz halkın kendisiyle doğan huku
kunu her türlü taarruzdan azade bir surette ken
di taraflarından istimalini temindir. Meclisi 
Alinizin arzusu bu olduğu gibi bütün milletin 
istediği de budur ve esasen bütün kavanini mev-
anın esasını da hukuku tabiiye teşkil eder. O 
hukuku tabiiye ki ferdin hayat ve mevcudiyeti 
ancak onların temin edilmesiyle kabildir. Şu 
halde tanzim edilecek kavanini müzakere ve tan
zim ederken bu cihetleri atfı ehemniyet etmek 
lâzımdır. Bendenizee kavanin ile temin edile
cek, tahtı emniyete alınacak hukuk meyanında 
ferdin hakkı intihabı kadar daha mühim bir 
hak yoktur. Binaenaleyh bu hakkı kâfil olacak, 
ferdin istimali reyle serbestisini temin edecek 
kanun kadar da mühim bir kanun olamaz. 
Bilhassa bugünkü Hükümıetimizin şekline göre 
hâkimiyetten bahsetmek, milletin varlığını id
dia eylemek için mutlaka o teşkilâtın istinadet-
tiği efradın bihakkin hakkı tabiîlerini istimal 
etmeleri lâzımdır ve bunu temin için de lâzıim-
ıgelen kavanini vaz .etmek zaruridir ve esasen 
ıbeşinci maddenin bu meselede nazarı dikkate al
dığı cihet de budur. Fakat maddenin bu mese
lede nazarı dikkate aldığı şey bu olduğu halde 
maatteessüf ihtiva ettiği ahkâm itibariyle he
men de bunu hiç temin edemiyeceğine kaaniim. 
Hattâ Meclisi Alinizden evvelce çıkmış olan 
ve her halde esbabı mucibesi Ibence henüz taay
yün etmiyen bir kanunun azçafc şekline benzi
yor bu da. Pekâlâ hatırlarsınız ki Meclisi 
Âliniz buraya toplandığınız zaman bir kıs-
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| mmız memur du. Bu memudann bir kısmı 

memurini adliyeden ve mülkiyeden, bir kısmı 
da memurini askeriyeden idi. Gariptir ki vali
lerin, mutasarrıfların ehemniyeti, bir kolordu 
kumandanının ehemniyeti kadar değilmiş gibi 
veyahut bir kolordu kumandanının mevkii, bir 
valinin, bir mutasarrıfın mevkiinin ehemniyeti 
kadar değilmiş gibi, Büyük Millet Meclisi âza-
lığı ile kolordu kumandanlığının bir zat uhde
sinde eem'ini caiz gördüğünüz halde maatte
essüf valilerle mutasarrıfları bu haktan mahrum 
etmek gibi akıl ve mantıka pek istinadetmiyen 
ve bence.hâlâ esbabı mucibesi malûmolamıyan 
bir kanunla birçok arkadaşımızı hakkı siyasile
rinden mahrum bıraktınız ve aynı şeyi bu mad
dede yine görmekteyim. Heyeti Celilenize so
ruyorum. Vali, mutasarrıf ve kaymakamların 
ve bilhassa mal müdürlerinin nüfuzu memu
riyetini suiistimal edeceği ciheti (bilmiyorum ya, 
mal- müdürü tesir icra ediyor mu? icra edilen 
intihapta müessir olur ve ahdinin intihapta 
serbestli harekâtını meneder de, soruyorum 
Heyeti Celilenize, kolordu kumandanı, fıkra 
kumandanı menetmez mi? Şurası daha garibtir. 
Kalem reisleri tesir yapar da kuvvei müsellâha-
ya kumanda eden kolordu ve fıkra kuman
danları tesir yapamaz mı?... Binaenaleyh beşin
ci madde lâzımdır, ya değildir. Lazımsa lüzu
mu kadar mufassal olması, değilse tayyedilme-
si icabeder. Bu madde ile eğer efrad üzerinde 
cebrin ref'i arzu ediliyorsa kabul edilsin edil
mesin, bir defa cebri, Hukuku Esasiye Kanu
nu ref 'etmiştir. Her kim ki efradın hukuku ta-
biiyesine, nüfuzu memuriyetini suiistimal et
mek suretiyle, müdahale edecek olursa o kanun 
mucibince derhal haklarında takibatı kanuni
ye icra edilecektir. Binaenaleyh burada cebren 
ref'i mevzuubahsolamaz, Olsa Olsa cebri mânevi ola
bilir. Cebri mâneviyi ise ben anlamıyorum. 
Müftüleri bir madeye ithal etmek suretiyle is
tifa etmedikçe namzetliğini vaz'etmek hakkın
dan ne yolda mahrum ediyorsunuz? Malûmuâ-
lileri müftülerin ellerinde bir kuvvei cebriye 
yoktur. Eğer .müftüler muhitte halka kendisini 
sevdirmek suretiyle hürmet kazanmış ise istifa 
etse de yine mtihabedilecektir. istifa etmese 
dahi intihabedilecektir. Mademki ortada cebri 
maddi mevzuubahis değildir. Efendiler, Hür
riyeti şahsiye Kanunu cebri maddiyi izale ede
miyorsa sizin vaz'edeeeğiniz her hangi bir mad-
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dei kanuniye dalıi müdahaleyi menedemez. Her 
halde sizin vaz'edeceğiniz bu maddenin kuvvei 
teyidiyesi Hürriyeti şahsiye Kanunudur. Çün
kü Hürriyeti şahsiye Kanununda «Efradın hu
kuku tabiîyesine tecavüz edenlerin bir seneden 
üç seneye kadar hapis ve memuriyetten müeb-
beden tardedilir. Ve bu hususta icabeden tahki
kat Müddeiiumu'iniler tarafından icra edilir ve 
tahtı temine alınır» denilmesine nazaran zaten 
bu husus tahtı temine alınmıştır. Bu itibarla 
müftülerin buraya ithali büsbütün zaiddir. 
(Zait değildir sesleri) yalnız vali ve mutasarrıf 
ve kaymakamlar cebri maddide değil (belki ceb
ri mânevide bulunabilir. Eğer cebri mânevi an-
laşılmıyorsa izah ederim. Fakat her halde mu-
hatplarımm cebri mâneviyi anlıyacaklarına 
kaaniim ve anlıyaeaklarını bildiğim için kes
tirme olarak geçiyorum ve şayet madde bu suret
le kabul edilecekse, evvelce düştüğümüz bir 
hataya düşmemek için mazbataya kıtaata ku
manda eden kumandanların dahi bulundukları 
mıntıkada. namzetliklerini vaz "etmek veya di
ğerleri tarafından vaz'edilmek istenilirse burada 
zikrediidiği veçhile namzetlikten evvel istifa. 
etmelerini meşrut kılınmasını, hem . müsavata, 
hem mantıka riayet namına bendeniz Heyeti Ce-
lilenizden istirham ediyorum. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür efendim. Takrirler muhtelifülahkâm-
dır. 

Lütfen takrirleri dinliyelim. 

Riyaseti Celileya 
Üçüncü maddenin berveçhi âti kabulünü 

teklif ederim. 
Saruhan 

Reşad 

MADDE 3. —• Muallimin müstesna olmak 
üzere merkezden mansup bilûmum memurin 
ilo müftüler, hükkâm müddeiumumiler ve be
lediye reisleri müntahibisani intihabına müba
şeretten iki ay evvel istifa etmiş olmadıkça 
mahalli memuriytlcrinin dâhil bulunduğu dai
rei intihabiyeden mebus intihabolunamıyacak-
ları gibi ordu, kolordu, fırka kumaııdanlariy-
le bilûmum ahzi asker kalem ve şube reisleri, 
jandarma alay, tabur ve bölük kumandanları 
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dahi mevkii memuriyetlerinin dâhil bulunduğu 
dairei intihabiyeden mebus intihab edilemezler. 

Aksi takdirde intihabı vâki muteber olmaz. 
(Kabul sadaları, reye sesleri) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, encümenin bâzı memurine hasrettiği 
şu kaydı bu takrir daha ziyade teşmil edi
yor. Meclisi Âliniz kabul buyurduğu takdirde 
encümen de itiraz etmez. Yalnız şurada calibi 
nazar bit* hüküm var. Müntahibisani intiha
bından iki ay evvel deniyor, intihabına mü
başeretten iki ay evvel demek lâzımdır. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Hük
kâm ve müddeiiumumiler de merkezden tâyin 
olunurlar. Binaenaleyh bunların da ithali lâ
zımdır. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey, encü
menden bir şey soracağım. «Merkezden man
sup bilûmum memurin» deniliyor. Bu memu
rin, memurini mülkiye midir'? Yoksa askeriye 
ve adliye bunda var mıdır1? 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Efendim 
madde sarihtir. (Reye sadaları) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Efen
di! Yanlıştır; yanlıştır, yanlıştır. 

REÎS —• Efendim müsaade buyurun. Müza
kere kâfi görülmüştür. Takrirlerin tamamını 
telhis ediyorum. .Yalnız bir takrir var. 

NAFİZ B. (Canik) — Reis Efendi! kalem 
reisleri filân denilmiş, onlar dâhil değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Reis Efendi, diğer takrirleri de okut! On
dan sonra reye vaz'et! 

REİS — Efendiler pek ziyade gürültü olu
yor. îş göreecksek biraz müsaade buyurun! 

Riyaseti Celileye 
3 ncü ımaddenin berveçhi âti surette tadilini 

teklif eylerim.. 

Madde 3. — Merkezden tâyin edilen bilûmum 
memurini devletle hükkâm ve müddeiiumumi
ler ve bilcümle erkân ve ümera ve zâbitan ve 
mensubini askeriye, müftüler, belediye rüesası 
mütahibisani intihabına baslanmazdan lâakal 
bir ay evvel istifa etmedikçe mahalli memuri
yetlerinin bulunduğu dairei intihabiyeden me-

, bus intihabolunamazlar. Aksi takdirde intiha-
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bı vâki muteber olmaz. Ancak devairi sairei 
intihabiye bu halden müstesnadır. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Erzincan 
Mehmed Emin 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin makamına kaim beşinci 

maddenin berveçhi âti tadilen kabulünü teklif 
ederiz. 

Madde 3. —- Vali, mutasarrıf, kaymakam, 
defterdar, muhasebeci, hükkâm ve müddeii-
umumiler, belediye rüesası ve malmüdürlevi ile 
müftüler ve merkezden mansup bilûmum me
murin müntahibisani intihabına başlanmazdan 
lâakal bir ay mukaddem memuriyetinden isti
fa etmedikçe mahalli memuriyetlerinin bulun
duğu dairei intihabiyedeıı mebus intihaboluııa-
mıyacakları gibi bilûmum ahzi asker şube ve 
kalem reisleriyle jandarma alay, tabur ve bö
lük kumandanları dahi mevkii memuriyetleri
nin dâhil bulunduğu dairei intihabiyedeıı me
bus intihabolunamazlar. Aksi takdirde intiha
bı vâki muteber olmaz. Ancak devairi sairei 
intihabiye bu hükümden müstesnadır. 

Canik Kayseri 
Nafiz Osman 

ALİ SAİB (Urfa) — Zaten merkezden man
sup denildikten sonra başka şeye lüzum yok
tur. 

NAFİZ B. (Canik) — Arkadaşlarımız öyle 
kabul etmişlerdir. İki ayı kabul^ ederiz. 

Riyaseti Celileye 
«İntihap heyeti teftişiyesini teşkil eden reis 

ve azadan hiçbiri intihap mebdeinden iki ay 
evvel istifa etmedikçe mebusluğa intihaboluna-
mıyacağı» kaydının maddeye ilâvesini teklif 

m ederim. 
Canik 
Haindi 

NAFİZ B. (Canik) — Reis Bey söz İsterim, 
takrirler hakkında. 

REİS — Reye vaz'edeceğim efendim. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan üçüncü (beşinci) 

maddedeki muteber kaydının tayyım teklif 
ederim, 

Batum 
-•.•.,-. .**.. '. . Ali Rıza 
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Riyaseti Celileye 

Beşinci maddeye (ordu, kolordu, fırka ku
mandanları, polis müdürleri) fıkrasının ilâvesini 
teklif eylerim. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddeye nahiye müdürleriyle hük-

kâmm dahi dâhil edilerek maddenin (vali, mu
tasarrıf, kaymakam, nahiye müdürleri, defter
dar, muhasebeci, mal müdürü ve hükkâm olan 
zevat ile müftüler ilâh...) suretinde tadilini tek
lif eylerim. 

Tokad 
Rifat 

(Ret sadaları) 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey, mebus 
olmak memleketteki münevverana memnudur 
kaydını buraya koysanız daha iyi olur. Günâh
tır, günâh. Böyle bir kanun Büyük Millet Mecli
sinden çıkamaz. 

REİS — Takrirlerin okunmasına devam olu
nacak. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddeye muhasebeci kelimesinden 

sonra tahrirat müdürü kelimesinin ilâvesini tek
lif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Reşid 

TUNALT HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, 
teklife ben de bir şey ilâve edeyim. Muhtarlar da 
karışmasınlar. 

REİS — Efendim; takrirler okundu. Canik 
Nafiz Bey, Karalıisar Şükrü Bey ve Saruhan Re-
şad beylerin takrirleri aynı mealdedir. Yalnız 
Reşad Beyin takrirleri iki ay evvel, diğerlerinin 
takrirleri de bir ay evvel. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
İki ayı biz de kabul ediyoruz. 

REİS — Sonra, diğer bir takrirde müftüle
rin istisnası teklif olunuyor. (Hayır sesleri) Bu 
takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. O hal
de efendim bir kelime farkı vardır. (Reşad Be
yin takririni reye koyunuz sesleri) 

HAMDİ B. (Canik) — Efendim; benim tek
lifim daha mühimdir. Heyeti teftişiye âzalarının 
da istifalarını teklif edivorum. 
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REİS — Hamdi Beyin bir takriri var efen

dim. Belediye reislerinden maada heyeti teftişiye 
âzalarının da mebus olabilmeleri için iki ay evvel 
istifa etmelerini teklif ediyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mem
lekette intihabedüecek hiçbir kimse kalmıyor 
Reis Bey! 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — He
yeti teftişiye hakkında meveud bir kanun vardır. 

RE IS — Hamdi Beyin takririni tekrar okutu
yoruz efendim. (Canik Mebusu Hamdi Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS —• Efendim; bu takrirde Reşad Beyin 
takririnden fazla ahkâm teklif olunuyor. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ev
velâ Reşad Beyin teklifini reye koyunuz, ondan 
sonra ilâveyi reye koyunuz. Heyeti teftişiye hak
kında Kanun, kavanini mevzuai meveudede var
dır. Bir kanunu iki defa yapmıyalım. 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate > 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır. (Anlaşılmadı sesleri), (Bir defa 
daha okunsun sesleri) 

Efendim, Reşad Beyin takriri arkadaşların 
istediklerinin hepsini cami. Yalnız birkaç takrir
de nahiye müdürlerinin, tahrirat müdürlerinin 
ilâvesi teklif olunuyor. (İstemez sadaları) Evve
lâ l)iı takriri nazarı dikkate aldıktan sonra diğer
lerinin de nazarı dikkate alınıp almnııyaeağmı 
reye koyacağım. 

HAMDI B. (Canik) — Reis Bey, Reşad Be
yin takriri hakkında söz istiyorum. 

RE IS — Reşad Beyin takririni tekrar okutu
yorum. Efendim dinliydim. 

(Saruhan Mebusu Reşad Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS —- Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın! Nazarı dikkate alınmış
tır efendim. (Nazarı dikkate değil, kabul edildi 
sesleri) 

HAMDİ B. (Canik) — Efendim, vilâyetlerde 
merkezden tâyin olunan bâzı memurlar vardır ki, 
bunların intihapla hiç alâkası yoktur. Meselâ sıh
hiye müdiMeri, ziraat müdürleri, nafıa mühen
disleri, nafıa müdürleri vardır. 

'Binaenaleyh bu takririn encümene gitmesi 
lâzımıdır. 

REİS — Müsaade buyurun edendim! Takrir
leri nazarı dikkate alınmak üzere reye vaz'ettim. | 
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Encümene vereceğim. (Hayır takrir kaibul edildi 
sadaları) 

Efendim! Adana Mebusu Zekâi Beyin bir tak
riri var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Reşad Beyin takririnde «Merkezden mansup 

memurinin mevkii memuriyetlerinin bulunduğu 
dairei intihabiye» tâbiri vardır. O halde müsaa
denizle soruyorum : 

Vekâletler, müsteşarlarının ve müdiri umumi
lerinin dairei meuriyetleri bütün ımemleket ol
makla bu zevat hiçbir yerden intihabediiemiye-
eekler midir? 

Adana 
Zekâi 

(Bu, varit değildir sadaları) 

REİS — Efendim bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır, efendim. 

Malatya Mebusu Reşid Ağa'nın takririni tek
rar okuyoruz efendim. 

(Malatya Mebusu Reşid Ağa'nın takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Canik Mobusu Hamdi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

NEBİL Ef. (Karaıhisarı Sahib) — Esasen 
heyeti teftişiye, intihap emri verilip de intihaib-
olunacağı zaman teşkil olunur. Bundan iki ay 
evvel demek nedir? Ben anlamıyorum. Yalnız bir 
nokta vardır. Sonra inhilâl vukuunda o heyeti tef
tişiye bir devre içerisinde muteberdir. İkinci 
inhilâller ka&dolunyonsa bu doğrudur ve illâ 
intihap vukubulmadıkça heyeti teftişeye okııaz. 

REİS — Efendilin, Ibu takriri nazarı dikka
te alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Efendim! O halde bilâ tadil Reşad Beyin 
takriri kalmıştır. Reyi âlinize vazediyorum. 
Reşad Beyin takririni üçüncü madde olarak ka
bul edenler lütfen el 'kaldırsın. Efendim, ekse
riyeti azîm e ile, encümenin de muvafakatiyle 
kabul edi'Lmiş'tir. 

Efendim, bir Tahsisat Kanunu vardır. Mu-
vazenei Maliye Encümenine veriyoruz. 

Efendim, şimdi dördüncü »maddeye geldik. 
Dördüncü 'maddeyi olkuyoruz. 
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MADDE 4. — MüntahJbievvel, müntahibi

sani veya mebus olabilınek için vergi iıe mükel
lef olmak (meşrut değildir. 

REİS — Efendim, dördüncü maddede ver
gi ile mükellef olmamak §artı vardır. Madde 
hakkında söz istiyen var mı? (Yoktur, sesleri) 

Dördüncü maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Dördüncü ımadde aynen ve ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeye geçiyoruz, efendim. Okunu
yor. 

MADDE 5. — Bir nahiye dâhilinde bulunan 
nüfuzu zükûrldan her iki yüz kişi için bir mü-
taJhilbisani intih ab olunur. Fazla veya küsurat 
için berveçıhi âti muamele ifa olunur: 

Üç yüze kadar bir, üç yüz birden beş yüze 
'kadar iki, beş yüz birden yedi yüze kadar üç, 
ilâh... Müntahibisani intihabolunur. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, maddenin ikinci fıkrasında (fazla ve
ya küsurat için) denilmiş. Bu (fazla veya kü-
'sürat) yerine (bu miktardan fazlası için) deni
lecek, fazla veya 'küsurat için deyil... 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
daşlar; millet rüşdü siyasisini ispat etmiştir, 
diyoruz ve böyledir. Çünkü emsali adîdesiyle 
memleket siyasi rüşdünü ispat ve ityan etmiş
tir ve böyle olmakla beraJber milleiti vesayet tah
tında bulundurmak demek olan müntahibisani 
usulü katiyen doğru değildir, Katiyen muvafık 
değildir. Memleket ve imillet doğrudan doğru
ya reyini, hangi zat üzerine, kim üzerine tesbit 
edeedkse ona vermelidir. Her şeyde vekâlet ca
iz değildir. Arkadaşlar; bunun pek çok acı mi
sallerini zannederim, hepiniz de bilirsiniz. Ben
deniz şahsım itibariyle de biliyorum. Birisin
den işittiim. ımütahiibisani, daha evvel başka bi
rine söz verdiği halde cayarak başka birine re
yini vermiştir. Sorulduğu vakit, ne yapayım 
ağaya borcum vardı. Sözünden çıkamadım. Ha
tırından çıkamadım demiştir. Bu böyle mi ola
caktır? Katiyen bu u'sulün ipkası doğru değil
dir. 

Memleketin rüşdünü ispat ettiğini göstermek 
istiyorsak her halde bu maddenin tayyı ile ye
rine (intihabat bir derecelidir) Demek lâzım
dır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bu madde hakkında bendeniz de Besim Atalay 
Beyin fikrine tamamen iştirak ederim. Hâkimi-
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I yeti Milliyenin tamamen tecellisi, her halde her 

ferdin hakkı intihabını bizzat ve bilfiil istima
liyle meşruttur. Ve illâ başka suretle Hâkimiye
ti Milliyenin bizim Teşkilâtı Esasiyede ifade et
tiğimiz şekilde tecellisi imkânı yoktur. Yalnız 
burada varidolacak bir itiraz vardır ki, millet 
şimdiye kadar iki dereceli intihaba alışmıştır. 
Birdenbire değiştirmek biraz müşkülâtı mucib-
olur gibi bir itirazdan dolayı bu şekil; bir dev-
rei intihabiye için olsun, idame edilmek isteni
liyor. Bendeniz öyle zannediyorum ki arkadaşla-
rım da bir dereceli intihabata taraftardır ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu da bir dereceli intiha-
batı esas olarak kabul etmiştir. Bunun müşkülâ
tına gelince : Bendeniz bu müşkülâtı görmüyo
rum. Malûmuâlileridir; Meclisi Âliniz kabul et
tiği bir kanunla belediye rüesası ve belediye âza
larının bir dereceli intihapla intihabedilmesini 
ifade etmiş ve bunun için bir de kanun yapmış
tır. Belediye rüesası ve azaları, bir dereceli inti
hapla intihabedilmekte ve ve daha kolay, daha 
suhuletle intihabedilmektedir. Neden iki dere
celi intihabata meydan verelim? Müntahibisani 
intihabedecek adam doğrudan doğruya mebusa 
reyini verir. Namzetliklerini vaz'eden adamlar 
için birer sandık yapılır ve onların esamisi ko
nur. Hangi mebusa reyini verecekse eline verilen 
yuvarlağı oraya atar. İntihap yuvarlak usuliyle 
olmalıdır. Ahalinin ekseriyeti azîmesi maalesef 
okumak, yazmak bilmediği için rey pusulaları
nı şuna buna yazdırmak mecburiyetinde kalıyor 
ve iradesinin hilâfında pusulalar atılıyor. Bun
lar intihabatla meşgul olanların hepsinin malû
mudur. Bunlar hepimizin meşhudu olmuştur. Bu* 
na meydan verilmemek için intihabat ve reyler 
yuvarlak usuliyle olmalıdır. Bütün namzetlere 
sandıklar yapılır. Bir adam reyini kime vermek 
istiyorsa yuvarlağını getirir, oraya kor ve onun 
üzerine intihap icra olunur. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Bu mad-
I de vergi hakkındadır. Yani vergi ile mukayyed-

olsun mu, olmasın mı? Yoksa müntahibisani ol
sun mu, olmasın mı? Meselesi değildir. (O mese
le evvelce geçmiştir, sesleri) Bendeniz de söz 
isterim. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Lehülhamd vel-
minne velevki henüz nazarî ve ferdî olsun bir 
zaferin tecelli ettiğini görmekle bahtiyarım. Bu-

I rada yuvarlak Usulünden bahseden bu âciz ar-
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kadaşmıza karşı hattâ karagöz mü oynatıyor? 
Diyenler de bulunmuştur. Fakat zaman, daima 
hakikat taraftan olanları muzaffer eder ve ede
cektir. 

İkincisi arkadaşlar; ben burada zavallı mil
letimin rüşdü siyasiye vâsıl olduğundan bahse
derken arkadaşlarımın tâbiri yanlış kullandık
larını yüreğimden, hissederek kendi kendime di
yorum ki, benim milletim asırlardan beri rüşde 
vâsıl olmuştur. Fakat asırlardan beri ve bilhassa 
birkaç asırdan beri benim milletim Salibin kar
şısında Hilâli müdafaa için çarpışa çarpışa biraz 
yorgun düştü ve onun biraz yorgun düşmesi yü
zünden doktorun bir hastayı tedavi etmesi, ne-
kahatte bulunan bir kimseyi nazarı dikkat ve 

-itibarda bulundurması kabilinden bâzı hususi 
tedbirler ittihazı iktiza eder. Binaenaleyh; be
nim ey halkçı arkadaşlarım! (Sadede, sadede, 
sesleri) Ben sadedi böyle telâkki ediyorum. Bi
naenaleyh benim karşımda daima halkçılıktan 
bahsederek beni halkçılıktan dışarıda bulun
durmak istiyen arkadaşlarıma şimdi soruyorum: 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve bilhassa Nevanı 
Kanunu mucibince bir doktor nekahatte bulu
nan zayıf bir kimseye karşı yaptığı tedabir 'ka
bilinden olarak bir dereceli intihap Ika'bul edil
melidir dediğim zaman, siz bana ayak vuru
yordunuz. Fakat şimdi 'bakınız arkadaşlar. Şim
di bir dereceli kanunu kabul 'ediyorsunuz, esa
sı kabul ediyorsunuz. İşte efendileı*, düstûr iti
bariyle, daha Türkçesi tutamak itibariyle kati
yen bir dereceli intihabın ve meslekî intihabın 
taraftarıyım. Fakat şimdilik müm'kün değil. 
Bahusus pek müstacel, pek nazik olan bu dev
rede sizden yalnız bir istirhamım var. Benim 
asıl sözlerim birinci maddede olacaktı, fakat 
demin güya buraya söz söylemek üzere çıktım 
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ve sözümden feragat etmiş olduğumu ima ile 
size feraıgatte bulundum. Şimdi bir istirhamım 
var. Arkadaşlar, «Bir nahiye dâhilinde bulu
nan nüfuzu zükurdan her iki yüz kişi için bir 
'müntahibisani intihabolunur» arkadaşlar, mü
barek cihadımızın bu millette bırakdığı analar, 
bugün erkeklerden fazladır. (Gürültüler), 
(Ayak patırdıları) ayaklarınızı vurmayınız bey
efendiler, benim mukaddes analarımın, benim 
mukaddes bacılarımın basma vuruyorsunuz 
ayağınızı! İstirham ederim, ibenim anam, ba
bamdan yüksektir. (Ayak paltırdıları) Analar 
cennetten bile yüksektirler. (Gürültüler, ayak 
patırdıları) Tekrar ediyorum. Analar cennet
ten bile yüksektirler. (Patırdılar ve gürültü
ler) 'Müsaade buyurun arkadaşlar! Analar, ba
cılara... (Şiddetli patırdılar) Kadınlara intihaib-
edilmek hakkını verin demiyorum. Fakat ar
kadaşlar, analarımı, bacılarımı.. (Gürültüler)1 

Hakikata tahammül edemiyen kulaklar... 
EMİN B. (Eskişehir) — Hilmi Bey! Mille

tin hi'ssiyatiyle oynama, milletin hissiyatiyle 
oynama! (Şeriate hürmet ediniz sadaları) 

TUNTLI HİLMİ B. (Devamla) — İntihap 
hakkı verilsin demiyorum. (Gürültüler) Anala
ra intihap hakkı veriniz demiyorum. Şeriata 
hürmet ederim. Müsaade edin arkadaşlar! Ka
naatimi söyliyeyim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Öyle kanaat olmaz. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ne oldu

ğunu anlamıyan arkadaşlar! Susunuz! Sözüm 
Anlaşılsın. Analara, bacılara... (Şiddetli gürül
tüler, patırdılar) Analara, bacılara, hakikate 
tahammül edemiyen kulaklar.. 

REİS -— Efendim beş dakika teneffüs edil
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Oelse; saat : 4,40 

•»•==fl*>ıt*«^=^ 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Saat : 4,50 

REİS — îkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Mazhar Bey (İstanbul) 

RElS —• Efendim, Celseyi 'küşadediy'orum. 
fiuyurıın Haydar Bey! 

HAYDAR B. (Van) — Muhterem arkada
şımızın ve diğer arkada şiarımızın 'tekliflerinde-
ki 12 nci maddeden iki fıkrayı okuyacağım. 
«intihabat 'bir derecelidir. Anca'k üç. devrei in-
tiha'biye için iki dereceli yapılacaktır» Ibuyuru-
yarlar. Bunun esbabı mueibcsinde de «En fe
na intihap usulü olan iki dereceli intihap usu
lünün temamen ref 'i cihetine gidemedik, çünkü 
memleketimizin vaziyeti idariye ve siyasiyesinin 
ve törbiyei sivas iyemizin seviyesini nazarı dik
katte tutmak zaruretinde bulunduğumuzdan bir 
dereceli usulü intihaba karâr veremedik» di
yorlar. Üç devrei iııtihabiyeye mahsus olmak 
üzere iki dereceli usulü intihap kabul edilmiş. 
Demek ki, vaziyeti idariye ve içtimaiyeyi, ter
biyei siyasiyeyi nazarı dikkate almışlar. Onun 
için bu üç mühim vaziyet itibariyle şimdilik 
bir dereceli intihabın kabili tatbik olmadığına 
onlar da kaani olmuşlar ve onun için üç devre 
sonraya atmışlırdır. Seviyei içtimaiye ve ter
biyei siyasiyenin tereffüü veya tenezzülü için 
bir* mikyası sarih yoktur. Biz takdir edemeyiz 
ki," bundan altı sene sonra bu dedikleri noksan 
zail olacaktır ve milletin terbiyei siyasiyesi 
tekâmül ederek o istedikleri bir dereceli inti
habı temin edecek midir, etmiyecek midir? Bu
gün bunun takdirinin imkânı maddisi mefkut
tur ve buna kendileri de kaanidir. O halde bu 
keyfiyetin takdirini bundan sonra gelecek yeni 
Meclis arkadaşlarımızın reylerine terk .edelim 
ve bunu tayyedelim. (Doğru, sesleri) 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, ar
kadaşlarımızdan bâzıları intihap bir dereceli 
olsun, iki dereceli olmasın diyorlar. Halbuki 
Meclisi Âlinizin kabul ettiği şu kanunun üçün
cü maddesinde iki dereceli olmasını kabul et
miştir ve orada diyor ki, «Şu memurlar, eğer 
mebus olmak isterlerse bulunduğu mahallerde 

müntahibisani intihabına başlanılmazdan iki ay 
evvel istifa etmeye mecburdur» Şu ahkâmı ka
bul etmekle Meclis, intihabın iki dereceli olma
sı esa.smı kabul etmiştir. Bu itibarla bu mese
le zaten müzakere edüemiyeceği gibi reye dahi 
konulamaz. 

REİS — Efendim, başak söz alan arkadaşı
mız yoktur. Beşinci maddenin müzakeresinin 
kifayetini reyi âlinize vaz 'ediyorum. Müzake
reyi kâfi görenler lütfen el kaüdırsm, Müza
kere kâfi görülmüştür. Efendim, iki takrir 
vardır. Birisi Mehmed Şükrü Beyin takriri., 
Okunacak : 

Kiyaseti Celi leye 
Beşinci madde olarak berveçhi âti maddenin 

kabulünü teklif eylerim. 
Madde 5. — Müntahipler mebusları doğ

rudan doğruya iııtihabederler. intihapta rey 
puslası yerine mebus adedine göre yuvarlak ve
rilir. Mebus namzedi sandıklarına bu yuvar
laklar atılır, ekseriyet kazananlar mebus olur. 

Karahisarı Sahih 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
İntihapta (vekâlet) demek olan müntahibi

sani usulünün lağvı vecibedendir. Binaenaleyh 
aşağıdaki maddenin yedinci madde olarak kabu
lünü teklif ederim. 
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Kütahya Mebusu 

Besim Atalay 

MADDE 7. — İntihap bir dereceli olarak 
icra olunur. 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız 
Hakkı Hami Bey de işaret buyurdular, üçün
cü maddede intihabın iki dereceli olması kabul 
edilmişti. Bunda intihabın bir dereceli olması 
isteniliyor. Besim Atalay Beyin teklifini reyi-

— 342 — 
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ııize vaz'ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Mehmed Şükrü Beyin takriri iki fıkradır. 
Fıkranın biri bir dereceli intihap hakkındadır. 
O kabul edilmedi, diğeri yuvarlak usulü olsun 
diyor. Bu takriri nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim encümenin bir tashihi vardır. (Bir 
nahiye dâhilinde bulunan nüfusu zükûrdan 
her iki yüz kişi için bir müntahibisani intihab-
olunur. Bu miktardan fazlası için berveçhiâti 
muamele ifa olunur... ilâh) (fazla veya küsu
rat) ibaresini kaldırıyorlar. Yerine «bu mik
tardan fazlasını» cümlesini ilâve ediyorlar. Bu 
maddenin bu suretle tashihini reyinize vaz'edi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — İntihabı Mebusan Kanunu 
Muvakkatinin ve intihabı mebusana mütaallik 
tevarihi muhtelifede münteşir kavanini saire 
ile Kanunu Esasinin işbu kanuna muhalif ahkâ
mı mülgadır. 

REİS — Efendim bir şey arz edeceğim. Bu 
altıncı madde kabul edildiği takdirde ondan 
evvel reye konması lâzımgeleu Kütahya Meb
usu Cemil Beyin bir teklifi var. 

Kiyaseti Oelileye 
întihabolunaeak mebusinin yerli olanları o 

daire yerlisi olmayıp da intihapta kazanan di
ğer bir mebusa nispetle memleket ahvaline da
ha ziyade vâkıf ve memleketle alâkadar ola
caklarından numaraları arasındaki fark calibi 
nazar olmasa bile yerlinin tercihi lâzımgeleee-
ğine dair berveçhi âti. maddenin ilâveten madde 
olarak kabulünü teklif ediyorum. 
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Kütahya 

Cemil 

CEMİL B. (Kütahya) — Meclisi umumiler
de bile bu nokta nazarı itibara alınır. 

REİS — Efendim bunu nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın! (Ret sesleri) 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Tür
kiye'de herkes yerlidir. 

REİS —• Efendim takrirdeki madde okun
mamıştır. Maddayi de okuruz. 

«Dairei intihabiyesinin yerlisi olan bir me
bus namzediyle o dairenin yerlisi olmıyan bir 

namzet arasında araca şayanı nazar fark olsa 
bile yerli tercih olunur. Fakat yerlisinin arası 
her halde ondan dun olmamak şarttır.» 

REİS — Efendim, bu maddeyi nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın. Alınmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Teşki
lâtı Esasiyeye mugayirdir. 

CEMİL B .(Kütahya) — Mugayir değildir. 
REİS — Efendim Karahisa'rı Sahib Mebusu 

Mehmed Şükrü Beyin bir takriri var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin müzakeresinden evvel 

Erzurum Mebusu Necati Bey ve rüfekasmın 
tekliflerinin diğer maddelerinin de müzakere 
ve kabulünü teklif ederim. 

3 Nisan 1339 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Efendim vaktiyle teklif edilen 
diğer mevaddın da müzakere edilmesini teklif 
ediyorlar. (G-eri alsın sesleri) Bunu kabul eden
di* lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim ! 6 ncı maddenin müzakeresine baş
lıyoruz. 

TUNALi: HİLMİ B. (Bolu) — Takririm 
var. 

REİS — Madde geçti, kabul olunmadı. 
Efendim altıncı madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) 

Altıncı maddeyi, aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Ay
nen. kabul edilmiştir. 

"MADDE 7. — İş bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren, meriyülicradır. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz 
isteyen var mı? Maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İş bu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Büyük 
Millet Meclisi sıfatı icraiyeyi ifa etmek üzere 
İcra Vekilleri tâbiri konulsun. (Hayır sesleri) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, İntihap malûmuâlileri devam eder. înti--
hap icra edilip de yeni Meclis toplandığında 
Hükümetin-de, Meclisinde vazifeleri hitama erer. 
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Binaenaleyh Heyeti Vekile intihapta âmili mües
sir olamaz. Olsa olsa İcra Vekilleri bizden alacak
ları talimat ve kararlar dairesinde hareket 
ederler. Binaenaleyh her kanunu Büyük Millet 
Meclisi yapar. Bunun âmili icrası tatbikat 
itibariyle bâzı vekâletlere taksimedilmiştir. 
Şimdi şekli Hükümetimize göre milletimizin in
tihabı serbestçe yapması için kontrol vazife
sini yapacak yegane merci Meclistir. Efendi
ler bendeniz Heyeti Ceillenizden çok rica ede
ceğim. Her hangi bir Vekil, bu intihapta mem
leket üzerinde âmil ve müessir olmaktan uzak 
kalsın. Heyeti Celile .içerisinden bir encümen 
tefrik eder, bu intihaba vâki olan tecavüz 
azimdir. Buna vâki olan taaruz hatayı azim
dir. Eğer bu inkılâbı ve Hâkimiyeti Milliyeyi 
temin etmek istiyorsanız şu veya bu vekilin 
dosyaları arasında şikâyetleri çürütmeyin, şi
kâyet mercii burasıdır'. Dahiliye Vekili veya
hut da Adliye Vekili, her hangi bir merci 
olursa olsun bu şikâyeti istima etmezse Meclis 
onu tecziye edinceye kadar zaman geçer. Gay-
rikabili telâfi bir zarar hâsıl olur, çok rica* 
edeceğim, eski şahsi Hükümet tarzından ça
kıyorsanız, Hâkimiyeti Milliyeye sadık iseniz 
böyle mühim bir meseleyi doğrudan doğruya 
Meclis bizzat idare eder ve deruhde eder. Da
hiliye Vekilinin veyahut şu veya bu vekilin 
bu intihapta pek uzak kalmasında isabet var
dır. Encümenin hu teklifini bendeniz de aynen 
kabul eder ve alkışlarım. 

OSMAN B. (Kayseri) — Reis Bey ben daha 
evvel söz istemiştim efendim. (Reye, müzakere 
kâfi sesleri) 

REİS —• Hayır efendim, müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz alan yok, takrir de yok. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) _ Bir de
fa nazarı dikkati âlinize arz etmek isterim ki 
çıkardığımız bu kanun İntihabı Mebusan Ka
nunu muvakkatinin bâzı mevaddını muaddildir. 
O kanunun nihayetindeki maddede hangi Nazır 
veyahut Vekil tarafından icra edileceği gösteril
miştir. (O eskidir sadaları), (Padişahlıktan kal
ma sesleri) 

NAFİZ B. (Canik) — O eski sistemdir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Biz o sistemi çoktan yıktık. O padişahlık zama
nına ait bir kanundur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaade 
buyurunuz efendim; tadil ettiğimiz mevad, İnti-
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hap Kanununun ancak üç beş maddesidir. Ta
dil ettiğimiz mevaddm icrayı ahkâmına Büyük 
Millet Meclisi memurdur derseniz tadil edilmi-
yen ahkâma ne diyeceksiniz? 

Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) — İlga ediyoruz. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Âbidin 

Bey buraya çık ta söyle! (Devam sesleri) Binaen
aleyh bu noktai nazardan kanunun tadil edilen 
kısmının Büyük Millet Meclisi tarafından icrası 
ve esasının ise diğer bir vekâlet tarafından icrası 
gibi mütenakız ve gayrikabili tatbik iki fasıl 
meydana getirmektense, doğrudan doğruya Bü
yük Millet Meclisi namına kanunları icra ile 
mükellef olan heyetlere vermek lâzımdır ve bu 
kanuna kavanini saireye vermediğimiz bir mev
kii vermek doğru değildir. Yalnız şurasını da 
arz etmek isterim ki, her hangi bir kazada İnti
hap Kanununa muhalif hareket eden bir jandar
ma zabiti veyahut kaymakam hakkında vukubu-
lacak bir şikâyet Meclise gelecek olursa ne yapa
caksınız? Meclis buna ne yapacaktır? Re'sen o şi
kâyet üzerinfe vaziyed edip kendisi mi icrayı ka
za edecek? Binaenaleyh usule riayeten, her halde 
İcra Vekillerine tevdii muamele etmek ve bundan 
mütevellit hususatta alâkadar olanları tavzif ey
lemek lâzımdır ve zaten bu kanuna muhalif ha
reket edenlere İntihap Kanununda ayrıca ahkâm 
ve mücrimler hakkında ayrıca ceza mevcudoldu-
ğuna göre Adliye Vekâletinin mahakimini vazife-
dar kılmak, en tabiî bir şeydir. Bendeniz bu mad
denin «İcra Vekilleri memurdur» suretinde tadi
lini teklif ediyorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim Re
fik Şevket Bey, bu maddeyi kabul ettiğimiz tak
dirde eski kanunla bu kanun arasında tearuz hâ
sıl olacaktır, binaenaleyh doğru değildir, diyor. 
Bu kanunun bir maddesinde diyoruz ki, «Kava
nini saire ile Kanunu Esasinin işbu kanuna mu
halif ahkâmı mülgadır.» Binaenaleyh bu madde
yi kabul ettiğimiz takdirde, bâzı mevaddı tadil 
olunan İntihap Kanununun aksamı mütebakiye-
sinin de, gerek tatbikatını ve gerek,buna müta-
allik hususatm murakabesini doğrudan doğruya 
Meclis üzerine almış oluyor. Bu itibarla mutasav
ver olan tearuz ortadan kalkmış oluyor. 

«Meclisi Âli mahkeme haline mi gelecektir?» 
buyurdular. Ahkâmı cezaiye için zaten mahallin
deki mahkemelere müracaat edilecek. Dahiliye 
Vekâleti tarafından yapılacak bâzı vazaif var-
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dır ki, o vazaif İmparatorluk devrindeki ve hat
tâ daha eski bir İntihap Kanununda vardır. Hiç
bir veçhile hâkimiyeti miUiyeyi değil, belki de 
milletin serbestli intihabına doğru ufacık bir ka
deme göstermiyeeek bir şekilde tanzim edilmiş 
olan o kanunla hâlâ bu şekli hükümette ve her 
zaman için ağzımızdan düşürmediğimiz ve haki
katen kelmali ciddiyetle «Hâkimiyet bilâ'kaydü 
şart milletindir.» dedikten sonra, hayır efendi
ler! Biz bunu eski kanunla tedvir edeceğiz di
ye iddia etmek akvaliımlzle, efalimiz arasında 
•münasebet olmadığını göstermek demektir. 
(Bravo, sadaları) Efendiler! Eyer irıtihabatm 
bütün hususatı vekâletlere tevdi edilecekse 
Meclisi Âli neden boş boşuna burada oturuyor? 
Herkes memleketlerine gitsin. Meclisi Âlinin 
en büyük ve en mühim vazifesi kendisini istıh-
lâf edecek Meclisin hürriyeti kâmile dairesin
de iniihabolunara'k ve bihakkın milletin mümes
sili olarak buraya gelmesini temindir ve bunu 
ancak Meclisi Âliniz temin edecektir. Yoksa, 
'muhaberatla hiçbir suretle alâkası olmadığı 
halde Meclise intihabatm hüsnü suretle icra 
edildiğini kim bildirecek ve kim temin edecek 
ve biz buna ne suretle emin olacağız? Efendi
ler! Hakkı intihap milletindir. Bu her hangi bir 
ferdin keyfî icraatına ve anlaşılamayan 'muame
lâtına terk edilemez. (Böyle bir şey yoktur, ses
leri, gürültüler) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Böyle bir • şey 
var mı? 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Maziden 
istifade ediyoruz. Mazide olmuştur. Mazi bi
zim için bir derstir. Bundan istifade etmek lâ
zımıdır. Bendeniz ımâziyi işhadediyorıım. Var
dır, deimiyoruım. Fakat ımâzi biziim için iyi bir 
derstir. Onun için madde doğrudur, aynen ka
bulünü telklif ederim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, bu maddeyi encümen kabul ederken 
bâzı arkadaşlar gibi düşünmüş değildir; yani 
maddeyi; «Işlbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur», tarzında yazarken bu 
kanunu doğrudan» doğruya ve bilâvasıta Mec
lisin tatlbik edeceği hiç kümsenin hatırına gel
miş değildir. Meclisi Âlinin umuru icrayı tef
viz ettiği vekilleri vardır, umuru icra onlara 
aittir. Binaenaleyh encümenin bu maddeden 
maksadı, «Kendilerine taallûk eden vekiller ic
ra eder», şeklinden ibarettir. (Hayır hayır, ses-
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leri ve handeler) Bâzı arkadaşlar buyuruyorlaı 
ki.... 

SÂMÎ B. (İçel) —• Oo!k -açıktır. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Acaba siz, encümen müzakeresinde, bunun ne 
suretle takarrür ettiğine vâkıf mısınız? 

SÂMÎ B. (îçel) — İşte efendim; tedvin et
tiğiniz maddeyi söylüyorum. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Ço)k rica 
ederim; telâş etime! Hiddetten bir f aide çıkmaz. 
Nezaketi, nezaheti muhafaza etmek lâzımdır. 
Bâzı rüfekayı kiram buyuruyorlar k i ; intiha
batta yolsuzluk olursa 'kime şikâyet olunacak? 
Büyük Millet Meclisi yapılan şikâyetleri elbet
te dinler. Beyefendiler! Sizin yaptığınız her 
hangi bir kanunun murakıbi hakikisi sizsiniz. 

'"Nice kanunlar yaptınız, icrayı ahkâmına falan 
vekil veya filân vekiller memurdur, dediniz. 
Fakat onun ahkâmına riayet edilmeyince, onun 
ahkâmı ihlâl edilince yine şikâyet size geliyor. 
Bu kanunun icrayı ahkâmına doğrudan doğru
ya memur olan Meclisi Âli değildir. Alâkadar 
olan vekil, icrasiyle mükelleftir. Şu halde encü
menin maksadı bu olmakla beraber, daha mu-
sarrah olmak üzere işbu ıkanunun icrasına Da
hiliye Vekâleti veyahut... (Reye, sadaları) veya
hut îcra Vekilleri Heyeti memurdur, denilebi
lir. (Gürültüler) 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Söz benimdir 
Reis Beyefendi! Çünkü encümende bulunmu
şum ve bu maddeyi müdafaa etmişimdir. Efen
dim, encümen bu maddeyi tanzim ediyorken 
şunu derhjâtır etmiştir; mercii şikâyet Meclis
tir. Bu noktayı nazarı itibara alarak encümen 
maddeyi vaz'etmiştir. 

SÂMÎ B. (îçel) — Encümen namına söz al
dılar, söylediler. (Gürültüler) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, gürültü 
ve asabiyete lüzum yoktur. En nihayet ekseri
yet, hakem olur. Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
mucibince; Meclis bilâdavetin içtima eder. Bilâ-
davetin içtima eden Mleclis, hattâ Hükümetin 
bile haberi olmadan gelebilir demektir. Bugün
kü vaziyet, vaziyeti fevkalâdedir. Heyeti Ce-
lileniz, gördüğünüz bir lüzum üzerine müttefi-
kan bir karar vermiştir ve intihabatı icra edi
yoruz. Ve bundan sonra gelecek Meclisler Teş
kilâtı Esasiye Kanunu baki kaldıkça, İnsaallah 
baki kalacaktır, kaldıkça artık emre lüzum 
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kalmıyaeaktn'. Millet vaktini bilecektir. Vakti 
geldiğinde doğrudan doğruya Heyeti Celilenize 
sormadan mebuslarını intihabeder. Bence encü
men bir hata yapmış ise o da, doğrudan doğ
ruya bunun icrasına «Millet» memurdur deme-
mesidir. İşin en doğrusu da bu olur. 

Refik Şevket Beye arz etmek isterim, ki, bu 
kanun suimisaldir, suimisal değildir demek 
doğru olamaz. Bizce Başkumandanlık Kanunu, 
Hıyaneti Vataniye Kanunu... (İstiklâl Mahke
meleri Kanunu sesleıi) gibi birçok, kanunlar 
için bunun icrasına Büyük Millet Meclisi me
murdur dediğiniz kanunlar vardır. Yani bu 
suimisal değildir. Kanunun bu maddesine, 
Büyük Millet Meclisi bilâdavetin inikadeder 
maddesine nazarı dikkatinizi celbederim. Onun 
için Büyük Millet Meclisi memurdur denilme
lidir. Süveri icraiyesine gelince; vâki olan şi
kâyetlerin ne .suretle tetkik edileceği meselesine 
gelince, Divanı Riyasetimiz vardır. (Encümen 
yapılır sesleri) Divanı Riyaset şikâyetlere ba
kar ve kanaatini Heyeti Celileye arz eder. (Mü
zakere kâfi sesleri) 

JLACI İL YAS SAMİ El'. (Muş) -^Efendim, 
çok şayanı dikkat olmıyan bir mesele üzerinde, 
Meclisin hiç tevakkuf etmiyeceği bir mesele 
üzerinde bahis açılıyor. Şimdi burada, kabul 
edilen yedi maddedir. O kanunun neticesi ola
cak, intihabat var. İntihabat Kanununun icra
sına memur birisi var, bir merci var. Şu yedi 
maddeyi oraya ilâve ederken rica ederim, gaf
let etmeyiniz. Evvelki İntihap Kanununun 
merciinden gaflet ederek illâ bu yedi maddeyi 
buraya alalım. (Gürültüler) Müsaade buyurun 
ikinci ve gayet mühim mesele de nedir efendi
ler? Biz İntihap Kanunu yaparken zabit an ol
masın, hükkâm olmassm, rüesa olmasın, hepsini 
âdeta olmasın dedik. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisar) — Olma
sın demedik, bulunduğu yerden olmasın dedik. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Devamla).— Şim
di en tabiî bir hakkı olan hakkı murakabeye şu 
Meclis malikken intihabatın.ta fer'i mesailine 
de biz bakacağız demek, hakkı murakabe ile ka-
bilitelif değildir. Söyletmeyiniz daha hakiki 
bir şey söyliyeceğim. Tecdidi intihabat Kararını 
bu hakla geriye almak istiyoranız onun mânası 
yoktur. (Gürültüler, bravo sesleıi) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir
ler var. ] 
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| SALİH Ef. (Erzurum) — Sağ, sol vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ne o Reis Bey? 
Yine o taraf, bu taraf mı var? 

MUHİDDİN BAHA B. (Bımsa) — Kifayet 
I aleyhinde söyliyeceğim, 'efendim, eğer Meclisi 

Âlinizin, Büyük Milet Meclisinin ıbıı kararı icra-
I ya memur olduğuna, dair olan bu kaydı kaibulde 
I İsrar buyurursanız dermcyan edilen dâvaya bi

naen Meclis namına büyük bir hata yapılmış olur. 
I Hiçbir hâkim, kendine taallûk eden hiçbir dâva-
I yi, movzuu'bahsedemez. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şahsiyeti 
mâneviyedir. (Sadede sadaları) 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Efen-
I dim, geliyorum. Zatıâliniz, burada bir af kanunu 

yapmıştıııız. O zaman berideniz burada değildim. 
Konya'da idim. O kanunun nihayetinde işbu ka
nunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur 
kaydı vardı. Oradan maznunların ve mahkûmla-

I rın tahliyesinde tereddüt vâki oldu. Acaba de
dik, İstiklâl mahkemeleri heyeti mi bu kanunu 
talibik edecektir, müddeiiınmımiler' mi? Rüesayı 

I memurini mülkiye mi? Buraya bir sual sorduk, 
ulemayı hukuktan Hüseyin Avni Beyefendi; ne 
cahalet diye .bizim burada bulunmadığımız zaman 

I Ibir suitefehhünıü hüsnü talâkki buyurdular. Şim-
I di kendileri aynı şeyi yapmaktadırlar. Ben o söz

leri iade etmekten sarfınazar ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Estağfu-
Tiıllalı efendim. Öyle bir şey varsa geriye alıyo
rum. 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Aldı
ğımız cevapta denildi ki; bu kanunun Adliye me
sailine aidolan umurda Meclisin vekili tabiisi 

Kolan Adliye Vekili tarafından icra ve tatbik olu
nacaktır. Binaenaleyh Büyük Millet Meclisinin 
icrasına memur olduğu kaydiyle çıkan bir kanu
nun icrası alâkası dolayısiylc Adliye Vekâletine 
verilmiştir ve Büyük Millet Meclisi istiklâl mah
kemelerine ait mukarrerat ile meşgul olmadı. 
Maznunların, mahkûmların tahliyesi mesaili ile 
meşgul olmadı. Meğer ki Adliye Vekâleti, müd-
deiiumumiler bir. hata yaptılarsa makamı âlileri
ne şikâyet edildi ve istinaf en rüyet buyurdunuz. 
Bit kanunun tatbikine de memuru tabiî olan ve 
sizin elbette mutemediniz olması icaıbeden vekil
leriniz vardır. Dahiliye Vekili, Adliye Vekili, he
yeti umumiyesiyle İcra Vekilleri Heyeti... Şimdi 

[ iher hangi bir meselede ve bahusus kendi menfa a-
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timize taallûk eden bu gibi mesai'lde kendi ken
dinizi hâikim kılmak elbette muvafık olmaz. (Bra
vo sesleri) Binaenaleyh böyle ken'dimizi hem 
müddei, hem talip ve hem de hâkim mevkiinde 
bulundurmıyalım. (Hâşa sesleri) 

SÜLEYMAN NEOATÎ B. (Erzurum) — İn
tihapta İcra Vekilleri Heyetinin vazifesi yok
tur. intihabı millet yapar. Milletin mümessili de 
Meclistir. Binaenaleyh bunda mahzur vâritse Da
hiliye Vekili için varittir. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vazediyorum. Kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Tadilnameler var. Okutuyoruz : 

Riyaseti Celileyc 
Son maddenin icrasına Büyük Millet Mecli

si memurdur demek doğru değildir. Çünkü bu ka
bil kavaninin icrasına Heyeti Vekile memur edi
lip de bu meselede Meclisin memur edilmesi kai-
dei bitaraf iyi ihlâl eder. Bu noktadan son mad
denin tayyı ile Heyeti Vekile âzasından Dahili
ye Vekili memurdur, tarzında tadilini teklif ey
lerim. 
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Denizli Mebusu 

Yusuf 

SALİH Ef. (Erzurum) — İcra Vekilleri de 
aynı zamanda mebustur, farkı yoktur. 

SAMİ B. (İçel) — Memur tâyin edilmiyor, 
intihap yapılıyor. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhi zir tadilini teklif ede

rim : 
Madde 7. -— İşbu kanunun icrasına Heyeti 

Vekile memurdur. 
Burdur 

Soysal lı oğlu 
İsmail Subhi 

SALİH Ef. (Erzurum) — O da aynıdır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin (İşbu kanunun icrasına İcra Ve

killeri memurdur) suretinde kabulünü ve tâyini 
Esami ile reye vaz'ını teklif eyleriz. 

Saruhan 
Reşad 
Urfa 

Ali Saib 

Kırşehir 
Sadık 

Maraş 
Tahsin 

El aziz 
Hüseyin 

Bursa 
Muhiddin Baha 

Burdur 
Veli 
Van 

Hakkı 
Karesi 
Kâzım 

Ada mi Cebefibe reket 
Zamir İhsan 

Burdur Kütahya 
Soysal lıoğlu İ. Subhi Cevdet 

Kozan Mardin 
Fikret Necib 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Maddenin berveçhi âti tadilini teklif ederiz : 
İşbu kanunun ve intihabı mebusan muamelâ

tının icrası ve tedviri Büyük Millet Meclisine 
aittir. 

Karesi Karesi Karesi 
Abdülgafur II. Basri İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci madde olmak üzere berveçhi âti 

maddenin kabulünü teklif eylerim : 

MADDE 8. — İntihabı Mebusan Kanuniyle 
işbu mevaddı kanuniyeyi Büyük Millet Meclisi 
icra ve tatbik eder. 

Karahisarı Sahil) 
Mehmed Şükrü 

(Ret sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle sekizinci maddenin 

aynen reye vaz'ını talebederim. 
Dersim 

H. Hayri 

REİS — Efendim, takrirlerden birisi Dahi
liye Vekili memur edilsin diyor. Takrirlerin di
ğerinde Heyeti Vekile memur deniyor. Sonra esas 
madde (Türkiye Büyük Millet Meclisi memurdur) 
tarzında olsun diyor. Şu halde takrirler nazarı 
dikkate alınmak üzere reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Diğer takrirler reddediliyor, yalnız bir takrir ka
lırsa nazarı dikkate alman takririn kabulünü ay
rıca reyi âlinize vaz'edeceğim. 

(Denizli Mebusu Yusuf Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — İşbu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Efendim ekseriyete ikti
ran etmedi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, tâyini 
esami takriri vardır. 

(Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü 
Beyin takriri tekrar okundu.) 
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EElS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini 

kaldırsın. Bu takrir de nazarı dikkate alınmadı. 
Efendim işbu kanunun tatbikine Heyeti Ve-

kile memurdur. Bu takririn tâyini esami ile reye 
vaz'ını teklif ediyorlar. Tâyini esami ile reyinize 
vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyuru
nuz. (Tâyini esami ile nasıl olacak, sesleri) 

Efendim Heyeti Vekile memurdur diye teklifi 
kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı verecek. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Yalnız bir tâ
bir tesbit etmek lâzımgelir. Heyeti Vekile mi, 
îcra Vekilleri Heyeti mi! Bu heyetin kaç adı 
vardır! 

(Reyler toplandı) " 

REÎS — Efendim reylerini vermiyen varsa 
lütfen versinler. 

Efendim istihsali ara hitam bulmuştur. Efen
dim reye iştirak eden zevatın adedi (186). (67) 
ret, (5) müstenkife karşı (114) reyle madde «îc« 

Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Atıf B. (Kayse
ri), Hüsrev B. (Trabzon), Rıza B. (Muş), Osman 
Nuri B. (Bursa), Zamir B. (Adana), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Enver B. (İzmir), Dr. Rı
za Nur B. (Sinob), Rıza Vamık B. (Sinob), 
Mahmud Esad B. (İzmir), Hacı Arif B. (İstan
bul), Hacı îlyas Sami Ef. (Muş), Mustafa Feh
mi Ef. (Bursa), G-azi Mustafa Kemal Pş. (Anka
ra), Tahsin B. (Maraş), Kadri B. (Diyarbekir), 
Nuri B. (Bolu), Feyzi B. (Diyarbekir), İbra
him B. (Mardin), Akif B. (Batum), Derviş B. 
(Mardin), Yunus Nadi B. (İzmir), Hakkı B. 
(Van), Numan Usta (İstanbul), Cevdet B. 
(Kütahya), Cayat Abbas B. (Bolu), Hamdi 
B. (Gene), Hüseyin B. (Elâziz), Tahsin B. (Ay
dın), A'bdülihalim Çelebi Ef. (Konya), Hasan 
Fehmi B. (Gümüşane), Mühiddin Baha B. 
(Bursa), Hüseyin B. (Kozan), Ali Cenanı 
B. (Gazianteb), Kadri B. (Siird), Ömer Müm-
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ra Vekilleri memurdur» tarzında kabul edilmiş
tir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yine biz kazanmı
şız. 

MADDE 8. — îşbu kanunun icrasına îcra 
Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim madde bu oldu. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Kanunun heyeti umu-
miyesi de kabul edilmiştir. 

Efendim havalii Şarkiye muhacirlerinin ia
desi ve mesakininin inşası iğin tahsisat itasına 
dair Kanunu ikinci defa reyinize vaz'etmiştik. 
Reye iştirak eden zevatın miktarı (157). (8) ret, 
(4) müstenkife karşı (145) rey ile kanun kabul 
edilmiştir. 

Perşembe günü saat bir buçukta içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,47 

taz B. (Ankara), Nebi Zade Hamdi B. (Trab
zon), Dr. Fikret B. (Kozan), Celâl Nuri B. 
(Gelibolu), Ali Saib B. (Urfa), Naci B. (Elâ
ziz), Ahmed Feyzi Ef. (Baltum), Kâzım Paşa 
(Karesi), Faik B. (Cebelibereket), Mustafa 
Vasfi B. (Tokad), Hüsnü B. (Bitlis), Reşad B. 
(Sarühan), Reşid Ağa (Malatya), Hacı Süley
man Ef. (İzmir), Sabit B. (Kayseri), Yusuf B. 
(Denizli), Refik Şevket B. (Saruhan), 'Sefa B. 
(Mersin), İhsan B. (Cebelibereket), Faik B. 
(Edirne), Abdullah Ef. (Bolu), Rauf B. (Si
vas), Memdüh Necdet B. (Karahisarı Şarki), 
Rıza B. (Yozgad), Ali Rıza Ef. (Amasya), 
Muhtar Fikri B. (Mersin), İsmail Suphi B. 
(Burdur), Ali Fuat Paşa (Ankara), Rasim B. 
(Cebelibereket), Zekai B. (Adana), Ahmed 
Ferid B. (İstanbul), Şeyh Fikri E t (Gene), 
Cavid B. (Kars), Sadettin B. (Menteşe), Os
man Kadri B. (Muş), MehmedB. (Biga), Veh-

İntihabı Mebusan Kanunu muvakkatinin bâzı mevaddını muaddir Kanunun sekizinci maddesinin 
tadili hakkındaki takrire verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
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bi B. (Bitlis), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Ve
li B. (Burdur), Dr. Refik B. (Bayazıd), Diyal
oga (Dersim), Hamid B. (Biga), Süleyman 
Sırrı B. (Yozgad), Abdülgani B. (Siverek), 
Sadık B. (Kırşehir), Kâzım Karabekir Paşa 
(Edirne), îsmet Paşa CEdirne), Neşed B. (İs
tanbul), Şevket B. (Sinob), Ali Surun Ef. 
(Karattıisarı Şarki), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 
Dr. Mustafa B. (Kozan), Mitad B. (Mardin), 
Halil B. (Ertuğrul), Necati B. (Bursa), Ruşen 
B. (Gümüşane), Hafız Şahin Ef. (Gaziariteb), 
Necib B. (Mardin), Esad Ef. (Aydın), Ragıb 
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B. (Kütahya), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Nec-
meddin B. (Siird), Ali Feföhi B. (İstanbul), 
Halil HuTki Ef. (Siird), Ethem Fehmi B. 
(Menteşe), Arslan B. (Maraş), Halil İbrahim 
Ef. (izmit), Mazihar Müfid B. (Hakkâri), 
Osman Zade Hamdi B. '(Ertuğrul), Mehmed B. 
(Gümüşane), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı 
Sahib), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Mehmet 
Ata B. (Niğde), Dr. Tevfik Rüştü B. (Mente
şe), Rauf B. (Sivas), Şakir B. (Ankara), Şük
rü B. (Bolu). 

(Reddedenler) 

Mehmed Ragib B. (Amasya), Sırrı B. (iz
mit), Abidin B. (Lâzistan), Ömer Lûtfi B. 
(Karahisarı Sahib), Besim B. (Kastamonu), 
Menmed Nadir B. (İsparta), Tevfik B. (Van), 
Süleyman B. (Canik), İsmail B. (Erzurum) 
Süleyman Necati B. (Erzurum), Abdullah Ef. 
(Sinob X Ömer Lûtfi B. (Amasya), Mehmed 
Akif B. (Burdur), Afedulgafur Ef. (Karesi), 
Hacı Tahir B. (İsparta), Haydar Lûtfi B. (İçel), 
Maflımud Said B. (Muş), Hafız Hamdi B. (Bi
ga), Behçet B. (Kângırı), YuSuf Ziya B. (Bit
lis), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Arif 
B. (Konya), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Ce-
lâlettin B. (Trabzon), Osman B. (Kayseri), 
Mustafa Ağa (Dersim), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Yusuf Ziya B. (Mersin), Yasin B. (Ol
tu), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Salih B. (Si
ird), Tufan B. (Hakkâri), Nebil Ef. (Karahisarı 

Saihib), Emin B. (Canik), Ali Rıza Ef. (Babam), 
Mehmed Hamdi E l (Adana), Vâsıf B. (Sivas), 
Nusrat Ef. (Erzurum), Sıdlkı B. (Malatya), Ri-
f-at Ef. (Konya), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), 
Neşet Nâzını B. (Kângırı), Mustafa Lûtfi B. (Si
verek), Osman B. (Lâzistan), Salbri B. (Kasta
monu), Cemil B. (Kütahya), Dursun B. (Ço
rum), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ali B. 
(Amasya), Mehmed Salih Ef. (Erzuruim), Hasan 
iBasri B. (Karesi), Şevket B. (Bayezid), Hulusi 
Ef. (Kastamonu), İsmail Remzi B. (İsparta), 
İbrahim B. (Karesi), Mustafa B. (Derişim.), Arif 
B. (Siird), Necati Ef. (Lâzistan), Hüseyin B. 
(Erzincan), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sa
hib), Emîr Pş. (Sivas), Raisini B. (Eiâziz), Hak
iki Hami B. (Sinob), .Ali Rıza B. (Kars), Meh
med Sami B. (İçel), Nafiz B. (Canik), Hasan 
Hayri B. (Dersim), 

(Müstenkifler) 

Rüstem B. (Oltu), Hacı Nuri B. (Siird), Ha
san Ef. (Denizli), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
EnıinEf. (Aydın), 
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Havalii Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesakininin tamir ve inşası için tahsisat itasına dair 

Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Mazlum Baba Ef. (Denizli), Feyzi B. (I)i-
yaribekir), İlacı Nuri B. (Siird), İsmail İleniz! 
Ef. (İsparta), Reşid Ağa (Malatya), Raisini B. 
(Elâziz), Sıdkı B. (Malatya), Derviş B. (Mar
din), Dr. Refik B. (<Ba;yezicl), E'sad B. (Lâzis-
tan), Ömer Lütfi B. (Amasya), Ziyaeddiıı B. (Si
vas), Kaidri B. (Siird), Hakkı Hâini B. (Sinob), 
Rifat Ef. (Konya), Vâsıf B. (Sivas), Hacı Sü
leyman Ef. (İzmir), Haydar B. (Van), Hüseyin 
IB. (Elâziz), Ahmed Fevri Ef. (Erzincan), Ha
fız Şairin Ef. (Gazianteb), Arslan B. (Maraş), 
Rifat Ef. (Tokad), Hasan Hayri B. (Dersim), 
Salih Ef. (Siird), Ali Rıza Ef. (Amasya), İb
rahim B. (Karesi), MeJhimed Şükrü B. (Karahi-
sarı Sahib), Necib B. (Mardin), Celâleddin B. 
(Trabzon), Mustafa Lûıtfi B, (Siverek), Hacı Ta
bir Ef. (İsparta), Neşet B. O Kângırı), Ömer Lût-
f! B. (Karahisarı Sahib), Ali Fuad Pş. (Anka
ra), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Mehnıed 
Va'sfi B. (Karahisarı Şarki), Kuşen B. (ıGümü-
şane), Rıza B. (Yozgad), Şeyh Fikri Ef. (Genç), 
Fevzi Ef. (Batum), İsmail Suibhi B. ((Burdur), 
Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Dr. Mustafa 
B. (Kozan), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Tufan 
B. (Hafcâri), Molımed Nâdir B. (İsparta), Âlim 
Ef. (Kayseri), Hüsnü B. (Bitlis), Sa dul Lalı B. 
(Bitlis), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Arif B. 
(Konya), Emin Ef. (Aydın), Zekâ! B. (Adana), 
Ali Rıza Ef. (Batum), Şevket B. (Bayedd), Şa-
ikir B. (Ankara), Necati EL (Eâzistan), Mtflı-
mod Âta B. (Niğde), Abdülhaik Tevflk B. (Der
sim), Mehnıed Raıgıb B. (Amasya), Hüseyin B. 
(Kozan), Abdullah. Ef. (Bolu), Sadeddin B. 
(Menteşe), Hacı Arif B. (İstanbul), Besim Ata
lar B. (Kütahya), Nuri B. (Holü), Atıf B. (Kay
seri), Şükrü B. (İstanbu'l), Mustafa Fiilimi Ef. 
(•Bursa), Mehnıed Hamdi Ef. (Adana), Mehnıed 
•Salih. Ef. (Erzurum), Yusuf Kemal B. (Kasta

monu), Ali Vefa B. (Antalya), Akif B. (Batum), 
Hasan Basri B. (Karesi), Muhiddin B. (Elâziz), 
Hakkı B. (Ergani), Nusrat Ef. (Erzurum), Hü
seyin B. ('Erzincan), Ali B. (Amasya), Vehbi B. 
(Bitlis), Abdülgani B. (Siverek), Süleyman Ne
cati B. (Erzurum), Şevket B. (ıSinob), Sadık B. 
(Kırşehir), Tevfik B. (Erzincan), Mehnıed B. 
(Biga), Naci B. (Elâziz), İsmail B, (Erzurum), 
Veli B. (Burdur), Nafiz B. (Canik), Osman B. 
(Kayseri), Sabit B. (Kayseri), Osman Nuri B. 
(Bursa) Mustafa Ağa (Dersim), Ziya B. (Kân
gırı), Emin B. (Canik), Mehmcd Akif B. (Bur
dur), Hüseyin Avni B. (Erzurum), İsmail Şük
rü Ef. (Karahisarı Sahib), Midhat B. (Mar
din), Behçet B. (Kângırı), Hacı Veli Ef. (Es
kişehir), Rüstem B. (Oltu), Esad B. (Mardin), 
Muhtar Fikri B. (Mersin), Cavid B. (Kars), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Mahmud Said B. 
(Muş), Hacı Bekir Ef. (Konya), Mazhar Müfid 
B. (Hakkâri), Emin B. (Erzincan), A]i Rıza B. 
(Kars), Cevdet* B. (Kırşehir), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İsparta), Süleyman B. (Canik), Menıduh 
Necdet B. (Karahisarı Şarki), Hilmi B. (Arda
han), Rıza B. (Muş), Mehnıed B. (Gümüşaııe), 
Hüsrev B. (Trabzon), Haindi B. (Canik), Mus
tafa Hilmi Ef. (Niğde), Mahmud B. (Ergani), 
Mustafa Ağa (Dersim), Hacı Şükrü B. (Diyar-
bekir), Halil B. (Ertuğrul), Abdülgafıır Ef. 
(Karesi), Hasan Tahsin B."(Antalya), Rainiz B. 
(Dersim), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Emir 
Pş. (Sivas), Hakkı B. (Van), Dr. Fikret B. 
(Kozan), İhsan B. (Cebelibereket), Rasinı B. 

(Cebelibereket), Hasan Ef. (Denizli), Yusuf Ziya 
B. (Mersin), Dursun B. (Çorum), Mehnıed 
Emin B. (Ergani), Necmeddin B. (Siird), Hu
lusi B. (Kastamonu), Durak B. (Erzurum), 
Arif B. (Bitlis). 

(İsimsiz bir aded beyaz rey zuhur etmiştir.) 

(Reddedenler) 

Vehbi B. (Niğde), Haınid B. (Biga), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri), Ragıb B. (Kütahya), Ab

dullah Ef. (Siııob), Cevad B. (Bolu), Mehnıed 
Sami B. (İçel), Şükrü B. (Bolu). 
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(Müstenkifler) 

Ahmed B. (Yozgad), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Yusuf B. (Denizli), Hafız Abdullah Ef.. 
(İzmit). 

••»—^>m<9*—<••• 

içtimai âti 

1. —• Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
Rüesayı belediyenin sureti intihabına dair 

Kanunun tefsiri lüzumuna dair Kozan Mebusu 
Mustafa Beyle rüfekasmm takriri 

Âza muhassasatı hakkında bir karar ittihaz 
edilmesine dair îdare Memuru Sivas Mebusu 
Rasim Beyin takriri 

intihabat hakkındaki şikâyata îstida Encü
meninin merci gösterilmesine dair İzmit Mebu
su Sırrı Beyin takriri 

Mezuniyet hakkında Divan kararı 
Mezuniyetler hakkında bir karar verilmesi

ne dair Divan kararı 
Ziraat Bankası, Darüleytam, Emniyet San

dığı ve Seyrisefain Avans kanunlarının bugün
kü rııznameye alınıp takdimen derhal müzake
relerine dair Muvazenei Maliye Encümeni Riya
seti tezkeresi 

ruznamesi 
Encümenlerden mevrut mazbatalar 

Erkânı Harbiye Kaymakamı Süleyman İl-
hami Bey mahdumu Kadri imzalı istida hakkın
da İstida Encümeni mazbatası 

Darüleytam için avans itasına dair Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası 

Ziraat Bankası için avans itasına dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Emniyet Sandığı için avans itasına dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Bugün müzakere edilecek mevad 

Men'i Müskirat Kanununun üçüncü madde
sinin tadili hakkında lâyiha 

Elviyei Selâse arazisi hakkındaki lâyihai ka
nuniye 

>o-< 
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