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İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı mevaddını muaddil kanun 

No. 
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BİRİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisinin miktarı âzası Türkiye 
Devleti halkından her yirmi bin nüfusu zükûrda bir nefer olmak üzere intihap 
olunur. ı jı^i 

Bir dairei intihabiyenin nüfusu zükûrü yirmi binden dun olsa dahi her halde 
bir mebus intihabına hakkı olacağı gibi nüfusu zükûrun yirmi binden fazlası içm 
berveçhi âti muamele ifa olunur. Şöyle ki: 

Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine kadar iki, elli bin birden yetmiş 
bine kadar üç, yetmiş bin birden doksan bine kadar dört mebus intihap olunacak 
ve bu miktardan ziyadesi bu nispet üzere arttırılacaktır. 

İKİNCİ MADDE — On sekiz yaşını ikmal eden her fert zükûr, intihap etmek 
hakkını haizdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Muallimin müstesna olmak üzere merkezden mansup bilû
mum memurin ile müftiler, hükkâm ve müddeiumumiler ve belediye reisleri mün-
tahibisani intihabına mübaşeretten iki ay evvel istifa etmiş olmadıkça mahalli me
muriyetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyeden mebus intihap olunamıyacakla-
rı gibi ordu, kolordu, fırka kumandanlariyle bilûmum ahzı asker ve kalem ve şube 
reisleri jandarma alay, tabur ve bölük kumandanları dahi mevkii memuriyetlerinin 
dahil bulunduğu dairei intihabiyede mebus intihap edilemezler. Aksi takdirde in
tihabı vâki muteber olmaz. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Müntahibi evvel, müntahibisani veya mebus olabil* 
mek için vergi ile mükellef olmak meşrut değildir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bir nahiye dahilinde bulunan nüfusu zükûrden her iki 
yüz kişi için bir müntahibisani intihap olunur. Bu miktardan fazlası için berveçhi 
âti muamele ifa olunur. 

Üç yüze kadar bir, üç yüz birden beş yüze kadar iki, beş yüz birden yedi yüze 
kadar üç ilh müntahibisani intihap olunur. 

ALTINCI MADDE — intihabı mebusan kanunu muvakkatinin Ve intihabı 
mebusana mütaallik tevarihi muhtelifede münteşir kavanini saire ile Kanunu Esa-
sinin işbu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır. 

YEDİNCİ MADDE — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyüUcrattm 
SEKİZİNCİ MADDE — işbu kanunun icrasına İcra Vekilleri memurdur. 
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