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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — ikinci
müzakeresi yapılmıyacak mı?
R E ÎS — Birincisini bitirelim de ondan sonra..
R E FİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kanunim
lâzımı olmak üzere iki maddelik bir ta k rir ver
dim.
MEHMED ŞÜKRÜ B. (K arahisan Sahib) —
Bir madde ilâvesi hakkında bendenizin de bir
takririm var.
R EİS — Peki efendim. (K arahisan Sahib
Mebusu Şükrü Beyin takriri okundu). (Tâyini
esami ile reye vaz’mda kanun aleyhinde rey ver
diğinden takrir iade edilmiştir.)
MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Reis B.
müsaade buyurunuz esas kabul edilsin ondan
sonra teklifte bulunacaklar bulunurlar. Şimdi
bu iki madde ekseriyete raptedilecektir. Madde
yi kabul etmemek reyi verilirse diğer maddeler
de sııya düşecek, binaenaleyh, şu dört madde
üzerine ittifak hâsıl oldu. Bunlar reye konul
sun. Kabul edilmiyeıı diğer maddeler de ayrıca
reye konulsun. Vakit kaybedeceğiz ve bu mad
delerin de düşmesine sebebolacağız.
R E İS — Diğerlerini zaten şimdi reye koy
muyoruz. Takrirleri okuyoruz.
K Â TİP HAYDAR, B. — Yedinci madde olmakü zere Çorum Mebusu Haşim B. tarafından
verilen takriri okuyorum. (Hacet yok, sesleri).
O halde Saruhan Mebusu Refik Şevket B. tara 
fından bir takrir vardır. (Okur). (Tâyini esami
ile reye vaz’ında kanun aleyhinde rey verdiğin
den takriri iade olunmuştur.)
R EİS — Şimdi efendim, Refik Şevket Beyin
iki maddesini mevkii müzakereye koymak tara f
ta n olanlar... (Gürültüler....) Heyeti umumiyesiyle ikinci müzakereye kalsın, diyorlar, bina
enaleyh : Lâyiha Encümenine gönderelim de
encümen heyeti umumiyesini tetkik ettikten
sonra heyeti umumiyesini reye koymak icabeder.
SAĞ TARAFTAN BİR MEBUS — Kavanini
mevzua dairesinde ifayı um ur edilmesine dair
bir teklifim vardır.
R EİS — Nedir efendim.
AYNI MEBUS — Kavanini mevzua daire
sinde ifayi um ur edilmesine dair efendim.
REÎS — Peki efendim. Bu dört maddenin
heyeti umumiyesini reye koymak icabediyor.
• İSMAİL FÂ ZIL Pş. (Yozgad) — Öyle yapa
lım, efendim.
'
R E F İK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim,
bendenizin teklif ettiğim iki madde, kanunun
bir defa mütemmimidir. Dünyanın hiçbir tara
fında hiçbir kanun yoktur ki, onun tarihi me
riyeti gösterilmiş olmasın ve hiçbir kanım
yoktur ki, onun müntehasmda o kanunu tatbik
ve icraya memur makam gösterilmiş olmasın.
Şimdi kanunun heyeti umumiyesi bu dört mad
deden ibaret olacak olursa usulsüz bir kanun
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olur. Bu teklif ettiğim maddeler mütemmimdir
efendim. Bu dört madde bağlanmamış ki, heyeti
umumiyesi meydana gelsin. D aha'iki madde ilâ
ve olunmalıdır ki, umum hâsıl olsun. Nitekim :
Diğerlerini de böyle yaptık. Onun için bu ka
nuna iki madde ilâve olunduktan sonra reye
konması taraftarıyım . Dalıa muvafıkı usul olur.
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bu kanun ikmal
edilmiyor. Onun için diğerleri de mevkii müza
kereye konacak ve birçok vazaife ait maddeler
yapılacak ki, onlar da sonra reye konacak. Onun
için bu dört madde kâfidir. Şimdi heyeti um u
miyesini reye vaz’ediniz. (Doğru, sesleri).
R E İS — Bu efendim dört maddeyi okuyo
ruz. (Kâtip Haydar B. okur).
•

Büyük Millet Meclisi îcra Vekillerinin sureti
intihabına dair Kanun
MADDE 1. — Şer’iye ve Evkaf, Sıhhiye ve
Muaveneti İçtimaiye, İktisat (Ticaret, Sanayi,
Ziraat, Orman ve Maadin) Maarif, Adliye ve
Mezahip, Maliye ve Rüsumat ve Defteri Hakani,
Nafıa, Dahiliye (Emniyeti Umumiye, Posta ve
Telgraf), Müdafaai Milliye, Hariciye, Erkânı
Harbiyei Umumiye işlerini görmek üzere Büyük
Millet Meclisinin on bir zattan mürekkep bir
îcra Vekilleri Heyeti vardır.
MADDE 2. —t îcra Vekilleri, Bıiyül<( Millet
Meclisinin ekseriyeti mutlakasiyle aralarından
intihabolunur.
'
MADDE 3. — H er vekil deruhde ettiği umu
run ifasında mensııbolduğu encümenin reyi istişarisini alabilir.
MADDE 4. — îcra Vekilleri arasında çıka
cak ihtilâfı Büyük Millet Meclisi halleder.
REÎS — Tâyini esami ile bu dört maddeyi
reye koyuyoruz.
MEHMED ŞÜKRÜ B. (K arahisan Sahib) —
Bu dört maddenin bilâhara heyeti umumiyesinin müzakeresinde kabul ve ademikabuliı hak
kında bir karar verilecek mi! Yeniden müzake
re edilecek mi? Müsaade ediniz, teklif edilen
yeni maddeler de tetkik edildikten sonra hepsi
birden reye konulması daha muvafıktır değil mi
efendim?.
R E İS — Şimdi efendim, onları encümene ha
vale ederiz, encümen onları tetkik eder, yapaca
ğı şeyi ilâve eder. Ârayı topluyoruz, efendim.
(Kâtip Haydar B. esamiyi okur) : Mustafa
Kemal Pş. Ankara (Nâmeveut), Ali Fuad Pş.
Ankara (Nâmeveut), Beynamlı Hacı Mustafa
Ef. Ankara (Kabul), Kmacızade Şakir Ef. An
kara (Nâmeveut), Şemseddin Ef. Ankara (Ka
bul), Ahmed Ef. Aydın (Kabul), Tahsin B. Ay
dın (Kabul), Dr. Mazhar B. Aydın (Kabul).
Ziya Ef. Erzurum (Müstafi), Asım B. E rzu
rum (Kabul), Mustafa Kemal B. Ertuğrııl (Ka

