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İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı kanunla tadil edilen
21 ve 23 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (l/l 193)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı: 0J3545

/ 0-X//-1934

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı kanunla muaddel 21 ve 23 üncü maddelerinin
değiştirilmesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince i8-XII-934
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ^Mhası esbabı mucibesiie birlikte yüksek
huzurlarına sunulmuştur
Başvekil
/. inönü

Esbabı mucibe
İntihabı mebusan kanunu erkek nüfus esası gözetilerek yapılmıştır. Teşkilatı esasiye kanu
nunun tadili ile kadınların da mebus seçmek ve seçilmek haklan kabul edilmiş olduğundan
intihabı mebusan kanunun mebus mjktarım tayin eden 2 nci maddesi tadil edilmiş ve 20 OOfr
yerine 40 000 nüfus esası üzerinde^ mebusların adedi tesbit edilmiştir. Aynı nisbetin müntehibi satıi miktarının tayininde gözedtlmesi ve kadın erkek üzerinden olacak olan müntehibi
sani adedinin tayininde mevcud nisbetlerin bir misli arttırılması ayni miktarın elde edilmesi
için lüzumlu görülmüş ve bu nisbetlerden bahseden kanunun 21,23 üncü maddeleri de bu
esas dairesinde değiştirilmiştir

Dahiliye encümeni mazbatası
T. fi. Af. M.
Dahiliye encümeni
K. M 22
Esas .¥ Ijl 193

20-Xl 1-1934

Yüksek Başkanlığa
İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı
kanunla muaddel 21 ve 23 ncü maddelerinin
değiştirilesi hakkında Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18-XH-934
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
kanun lâyihasının esbabı mucibesiie birlikte
gönderildiğini bildiren Başvekâletin 19-XII-93 4

tarih ve 6/3545 sayılı tezkeresi Encümenimize
verilmiş olmakla Dahiliye vekilinin de bulun
duğu 19-XH-934 deki toplantımızda okundu,
ve iş konuşuldu.
Hükümetin gösterdiği sebebleri tasvib eden
Encümenimiz lâyihayı esas itibarile kabule
değer görmüştür.
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Asacak teklif olunan değişiklik daha ziyade
belli başlı ve muahhar bir kanun olan «İnti
habı mebusan kanunu muvakkatinin bazı nıevaddını muaddil » 3 nisan 1339 tarih ve
320 sayılı kanunun 5 nci maddesine taalluk
ettiğinden layihanın ona göre yazılmış halde
Ulu kurultayın isabetili görüşüne sunulması
yolunda söz kesildi.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dahiliye En. R.
Tekirdağ
C Uybadın

K. Vekili
Teirdağ
F. Öztiirk

M. M.
Çanakkale
Şükrü

Kâtip
Aza
Malatya
Kütahya
Muttalib
M. Somer
Aza
Aza
Trabzon
Çorum
Falın
K> Alpsar
Aza
Aza
Amasya
Ordu
A. ihsan Tokgöz l. Hakkı
Aza
Aza
Samsun
Antalya
Zühtü Dunıkan R. Kaplan
Aza
Ş. Karahisar
Vasfi Sevlğ
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Aza
Zonguldak
Halil
Aza
Zonguldak
R, Vardar
Aza
Rize
Esat öz oğuz
Aza
Ordu
İsmail çama
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ

İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı kanunla İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı
muaddel 21 ve 23 ncü maddelerini değiştiren ka mevaddım nyuaddü 3 nisan 1339 tarih ve 320
mın lâyihası
Sayılı kanunun 5 nci maddesini değiştiren
kanun lâyihası
HADDE 1 — İntihabı mebusan kanununun
muaddel 21 nci maddesinde yazılı (200 Mşi)
kaydi bu maddeden çıkarılmış ve yerine (400
kişi) kaydi konmuştur.

MADDE 1 — 3 nisan 1339 tarih ve 320 sa
yılı kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
«Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve er
kek nüfustan her 400 kişi için bir müntehibi
sani seçilir. Bu miktardan fazlası için aşağıda
ki gibi muamele yapılır.
600 e kadar (1), 601 den bine kadar (2),
bin birden bin dörd yüze kadar (3) ve fazlası.
iğin bu gidişle müntehibi sani seçilir ».

MADD 2 — İntibahı mebusan kanununun
muaddel 23 ncü maddesi aşağıda yazıldığı gibi
değiştirilmiştir:.
Bir nahiye dahilinde bulunan kadro, ve erkek
nüfustan her 400 kişi işin bir müntehibisani se
çilir. Bu miktardan fazlası iğin aşağıdaki gibi
muamele yapılır.
600 e kadar bir, 601 den 1 000 ne kadar iki,
1 001 den 1 400 e kadar üç... ve ilâ müntehibi
sani seçilir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri neşri
tarihinden başlar.

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri neşri
tarihinden başlar.

MADDE 4 — Bu ka«wura hükümlerini ic
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
ya İcra Tekilleri Heyeti memurdur.
18-SI-1034
Bş.V.
Ad.V.
M. M. V.
İsmet İnönü
Ş. Sara4$ğbı Z. Apaydın
Da, V.
Ha, V. V.
Ma.V.
Ş. Kaya
Ş. Kaya
FuadAğralt
Mî. V.
Na. V.
îk. T.
Abidin özmen Ali Çetin Kaya Celâl Boyar
S. 1. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. Refik Saydam Bana TarkanMuhlis Ürkmen
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