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A - Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden bazı 
· kanun, nizarnname ve talimatnameler 

ı . Teşkilatı esasiye kanunu 

(Kanun No. 491) 
BtRlNCl F ASIL 

Ahkamı esasiye 

('iiınlııwiyct 

Birinci madde - Türkiye Devleti bir ciim
huriyettir. 

Lisaıı, ınalwı· 

tkinci madde - (Muaddel : 5 şubat 1937) -
Türkiye Devleti, Cümlıuriyetçi, milliyetçi, haU;:. 
çı, devletçi, laik ve inkilapçıdrr. Resmi dili 
tü ı·kçcdir. Uakarri Ankara şehı·idir. 

llnkiıniycli ıııilliyr 

ttçüncü madde - Hakimiyet bilakaydüşart 
mi'lletindir. 

lliiyiih lllill et ilfl·cl'isi 

Dördüncü madde - Türkiye Büyük Mill et 
Meclisi, milletin yegane ve hakiki mürnesaili 
olub millet narnma hakkı hakimiyeti istimal 
eder. 

Salfılıiyctlcr 

Beşinci madde - Teşri salahiyeti ve icra 
kudreti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve te
merküz eder. 

Altmcx madde 
hızzat istimal eder. 

1'eşı'i 

Meclis, teşrii salahiyetini 

!cra 

Yedinci madde - Meclis, icra sala.lıiyetini, 

kendi tarafından miintrlı~lı 

onun tayin edeceği bir l ct·a 
marifctilc istim al eder. 

R~isiriimhur ve 
\' dulleri Heyeti 

Hitk{ımeti mm·akalır. ve ıskat 

1\feclis, Rükti.meti her vakit murakalıe ve 
ısk nt edebilir. 

H ah ltı kaza 

Sekizinci madde - Hakla kaza, millet na
ınına, usulü ve kanunu ilairt-sinde müstakil 
ınclıııkim tıırafından istimal olunur. 

lKlNCt F ASIL 

Vazifei teşriiye 

M eelisi n teşeldıii.lii 

Dokuzuncu madde - Türlciye Büyük Millet 
Meclisi kanunu mahsusuna tevfikıın millet tara
tmdan miintehab mebuslardan müteşeklcildir r•ı. 

r•J .706 numnralı krırar : 
ı - lntihab bitibde reylerin en çoğunun bir zat 

u/ıde•inde tanıtuiin yalıuel miisatıi rl'1flerde ~ekilecek 
h·anuni lıuranın bir zat u h desinde ta karriir ettiği an, 
o zatin m<>busluğuıııın mcbdcini teşkil eder. 

! - Bir menıuri11ettc iken mehus olanlar ho.kkında 
teşkilôtı esMilif lwnımuıııın yirmi üçiincii ve 11irtni 
Hekidnci matldeleri ahl«hnı Ulzimiittatbile olabilmek 
uani nıcrnuriuet kabıllii wsilesile mebıısl11iitm sukn
tmuı /ıii.kmolunabilmek için m.ebııs olan /m memurtın 
knuli iııtilıahın.a resmen ıttıla hdsıl ettikten soııra 
•ııcmuriıtette devo.m etmek istediğine dair tnerciine sa
rihaıı malumrıt a.r:ı-~tmiş olmam IO..ımdır. 

9- MehuR intiho.b edilen bir zatin nıeliUHluk tah
•i~atıno. istihkrılrı Meclise ilti/uıkı ile me~rultur. Yal
nız M eclis in km·rırile miicvıted mazcrctc m üsteniden 
primemek fi/rn ilWıo.k addolımnr. Mcl>uA inWıah cdil
diiiirıe •·csmcıı ttiıla hl!stl rdrn nıcmı•r 11cızijcd~ bulun
sım, mc:tm olR'Itn bıı tarilıtcıı Mnruki miiddete a.id 
memı•ri •!Cf mcıaıs ı·e tahsisalı /ctıknJô.desini alanmz tıe 
i•trıı rl rcktirilmiş, vel<iW·t emrinr alımnı~. açıkta. 
knlmv olsı•n yint btt miirlrlclr nit] .ıırwş vr tahııi~ntı 
feı•kııltidcleri verilcmez. !6 şubat 19!7 



1 ntihab etmek hakkı 

·Onuncu madde - (Muaddel: ll kfmunuev· 
vel 1934) -- Yirmi iki ya§rııi bitiren kndm, er· 
kek her Türk, melıus seçmek hakkını haizdir. 

1 ntihab olunmak hakkı 

On birinci madde - (Muaddel : ll kanunu
evvel ]934) - Otuz yaşını bitiren kadın, erkek 
her 'l'fu·k, mebus seçilebilir. 

M ebııslıığa nıiini ahval 

On ikinci madde - Ecuebi hizmeti resmiye
sinde bulunanlar, ınücazatı terhibiye veya sir kat, 
sahtekar lık, dolandrrıcrlık, emniyeti su i istimal, 
hileli iflfis cürümlerinden birile mahkum olanlar, 
mahcnrlar, tabiiyeti ecnelıiye iddiasnıda bulunan
lar, hukuku medaniyeden ıskat edilmiş olanlar, 
türkçe okuyup yazmak bilmiycn leı· mebus inti
bab olunamazlar. 

1 ntihab ıııitddeti 

On üçiincü madde- Büyük Millet Meclisinin 
intihabr dört senede bir kere icra olunur. 

Tekrar intihab olmırnak hakkı 

Müddeti biten mebuslarm tekrar intihub 
edilmeleri caizdir. 

Sabık meclisin devamı 

Sabık Meclis lahik Meclisin içtimama ·kadar 
devam eder. 

1 çtiıııaın temelidi 

Yeni intinabın icrıı.sma imkan görülmediği 

takillrdc içtinın devresinin bir sene tcmdidi ca
izdir. 

V ck-6letin şümulit 

Her mebus yalnız kendini intihah eden dai
r('nin değil, ıımum milletiıı vekilidir. 

Davetsiz toplanmak 

On dördiincü ~adde - Biiyük Millet .M c-

2-
lisi, her sene teşrinisani iptidasmda [•] davetsiz 
toplanır. 

Tatıı 

Meclis, azasnun menı l eket dahilinde, devir, 
tcdkik ve murn],abe vazifele!'inin ihznrr ve te
neffüs ve istirahatleri için senede a l tı ııydaıı faz
la tatili faaliyet edemez. 

Kanuıi teklifi hcıklcı 

On be§inci madde - Kanun tek lif t-1 ııı. · k 

hakkı Meclis azasına ve t era Vekilieri Heyetine 
aiddir. 

Tahlif 

On altmcr madde - (Muaddcl 
1928) - Mebuslar MeeliHc iltilııık 

şu şekilde tahlif olunurlar: 

10 nisan 
ct Lililerinılc 

fVatan ve milletin saadet ve seli'ınıetine ve 
milletin bilftkaydüşart hfı.kimiyctinc mngayir 
bir gaye takib etıncyeceğiıne ve Ciimlıuriyet 

esaslarına sadakatten ayrrl mryacağrma naımı

sum üzerine söz veririm]. 

Masuniyeti t~şriiyr 

On yedinci madde - Hiç bir mcbus Meclis 
dahilindeki rey ve mütaleasıııclan ve beyanatın
dan ve .Meclisteki rey ve mütaleasının ve beya
natının Meclis haricinde irad ve izlıarnıdan do
layı mesul değildir. Gerek intihabıııdan evvel ve 
gerek sonra aleyhine cürüm isnad olunan bir 
mebusnıı mazmmen isticvnbı veya tevkifi veyıı
lıud muLakemesinin ierasr Heyeti ıuııurniyeııiıı 

karurma ıuenuttm. Cinsi cüı·nıü ıne§hııd bun
dan müstcsnadrr. Ancak bu takdirele makanır 
aidi Meclisi elerhal haberdar etmekle mükcl
leftir. Dir mebusun intilıahından evvel veya son
ra aleyhine sııdır olrrınş ccznl bir lıiikınün infazı 
mebusluk müddetinin hitamma kadar talikolu
nur. ~febus1uk rnüddeti esnasında mü.rııru za
man cercyan etmez. 

Tahsisat 

On sekizinci madde- .Mebusların ·enevl tnh
isatlıırı kanunu mahsus ilc tayin olunur. 

[•] - V r;üııcü. Devrenin ii('ii>ıcü. /çtiınaı ilc bc~in~i 
Devrenin W< inikod oün/.Pr'i, o zamMı tat il niLnil olan, 
cııma11a IAJaadii./ etmiş ve Media 11iııe topla1l!mftır. 



-·-Pevka.liide davet 

On dokuzuncu madde - '!'atil esnusrnda lte
isicümhur veya Meclis Heisi lüzuın görürse Mec
lisi içtimaa davet edebi leceğ i gibi azadan beşte 
biri tarafından taleb vuku buluı·sa Meclis Reisi 
dahi Meclisi içtimaa davet eder ["]. 

Aleniyet 

Yirminci madde - Meclis miizakeratı aleni
dir ve harfiyen 11 eş rolunur . 

II af i celseler 

Fakat nizamnaınei dahilide müııderiç şeraite 
tevfik aıı Meclis hai'i celseler dahi nktedebilir. 
ve hafi ~cl sc l e ı · nıiizake ratııı ııı neşri Meclisin 
kararına ıneınıttuı ·. 

M iizalreı·c 1 e ı· 

Yirmi birinci madde - Meclis, m üznkemtı
ııı krııdi ııi :mnıııamei dahilisi mucibince icra 
edeı·. 

Mnralralı e 

Yirmi ikinci madde- Sun i ve istizah ve Mec
lis tnhkikatı , Meclisin cüın lei sa l ahiyetindcıı 

olup şekli tatbikı nizanı ıuıınei dalıili ile tayin 
olunur. 

Jleunsluk ı•e menıuriyet 

Yirmi üçüncü madde - Mcbusluk ile Hü
kumet mcınuriycti bir zat uhdesinde içtima ede
mez ["]. 

[*] - 18 - IX- 1997 de MecliB, bir cumartelti günü, 
saat 14 te toplanmıştır. 

[•] .: Bn .madden·in hini müzakeresinde c Dari.ilfü
nıuı müderrı.sliklMi bundan müstetmadır > mealinde 
l Btnnbul mebusıı Ali Rıza ve Sa;ruhan mebusıı Vası! 
tartı/ından verilen ta/crirler Hevcti umumiyece 
reddedilmişti (29/lll/1340 - Cild 7. Savıla 895 : 
836). Hatta. ! zmir •nebusu SPi!id b·ıı ıtüzden nıiista.!i 
sc•.yılmıştır (1940 - Cild 11, Savıla 195). 

- 87 nurnaralı te/si•·: 
Ankam Hnkuk mektebinin Iili bir meslek mektcbi 

olduğuna ve mektebin derslerine macış değil ii,..eti tak
rir verildiğine binaen bu mıuıllimliğin nıebnslukla iç-
timcıında hiç bir mahzur vol<tur. 15 şııbat 1926 

- 111 numaralı te/Ilir: 
Büyiik Millet Meclisi azaBından birine Hüku

met t<ırafıwla.n tevcli edilen mııayyc?t ve muvakkat bir 
iş Hükumet memurivetinden addolunamaz. 

ıo fl'bat 1917 

Reisler 

Yirmi dördüncü madde - Türkiye BüyÜk 
Millet Meclisi heyeti umumiyesi her teşrinisani 

iptidasında bir sene için kendisine bir reis ve 
üç ı~is vekili intihab eder. 

Tecdidi intı'habat 

Yirmi beşinci madde - lntihab devresinin 
bitamından evvel Meclis adedi mürettebinin ek
scriyeti mutlakasile intiliahat tecdid olunuraa 
yeni içtima eden Meclisin intih.ab devresi ilk teş
rinisaniden başlar. 

Fevkaliide içtima 

Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima, fevkal
ade bir içtima addolunur. 

ili e elisin başlıca vezaifi 

Yirmi altmcı m&dde- (Muaddel : 10 nisan 
1928) - Büyük Millet Meclisi kavaninin va.zı:, 

tadili, tefsiri, fesili ve ilgasr, Devletlerle muka
vele, mualıede ve sulh akdi, harb ilam, muva
zcnei umumiyei maliye ve Devletin umum hesabı 
katği kanunlarmm tedkik ve tasdiki, meslct\kAt 
darbr inhisar ve mali taahhüdü mutazam.mrn 
mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve feshi, umu
mi ve hmmsi af ilam, cezalarm talıfü ve talıvili, 
tahkikat ve mücazatr kanuniyenin tecili, mahke
melerden sadn· olub katiyet kesbetmiş olan 
idam hükümlerinin infazı ["] gibi vezaifi bizzat 
kendi üa eder. 

r•J - Şey/ı Said isyanı münaBebetile haı·ekfUı as
ke•·iye mınta.kasında. ve Anka·rada teşkil olunan l stik
/.6.1 mahkemelerinden birineiBi tarafından verilecek 
öliim cezalarının M eelisi A lice tasdik edilmekitizin in
fazı ve Ankwra. l Btik/.6.1 nıahlremesince verilecek bu 
kabfl cezaların ise Meclisi AMnin tasvibine arzedil
ıııesi, 4 - IT- 1341 de tahtı karara alınmış (Kwra;r: 117) 
ve id<ım salfi/ıiyeti, 20 -IV- 1341 de mezkur mahke
meye de teşmil olunm~tur (Kwra.r: 196). 

Aşağıda yazılı 595 numara ve 91 mart 1841 Uırih
li ka.ıııın ile bu sa.lfihiyct Divanı /ı.arblere de veriı
mişti: 

c Hali harbde yalıud müsellehan ve müçtemian is
van vn/cııımda · sa.lıa.i hwrekiıt ve iByandaki idwrei ör/i
ye mıntakakırında müteşekkil bilumum Divanı harblıw
den 8fldır olan idam kararlatrı, ı>rdu veva. kolordu ve
ycıhud miJ,atc.kil fırka veya. mevkii miista.hkem kurnan
danları tam/ından badetta.sdik, derhal infaz olunur. ,. 

M aa?nafilı, M enemeıı vakası dolayısiZe ildn olu
nan idwrci örfi11e müddetince bu kanun mııri olmam~ 
ve Divanı lıa.rb taraltndan hüktnolunan ölüın cezaları, 
Meclisi Alinin taBdikına arzolunmuştur (Kwrar : 611). 

- 2884 saı1ılı c Tunceli vilayetinin idareili hakkın
da kanun > un 39 ncib maddesi : 

ldatn hill.:iimlerinin vali ve kumandan tarafından 
tecile lüzum qörii,lmediği takdirde infazı emrohmıır, 



Mcbıısluğun zevali 

Yirmi yedinci madde - Bir mebusun vatana 
hiyant!t ve mebusluğu zamanmda irtikub tölı
metlerinden birile miittehem olduğuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi azayi 
ıneYcudesinin sülüsanı ekseriyeti arasilc karar 
verilir yahud on ilcinci maddede münderiç cera
imden birile malıkılın olur· ve ınalıküıniyeti ka
zıyei mulıkeıne halini alırsa mebusluk sıfatı zail 
olu r. 

Molıuslıığun sukutu 

Yirmi sekizinci madde - !stifa, esbabr meş
rtıa dolayısite ınahcuriyet, bilu mezuniyet ve 
mazeret iki ay Meclise ademi devam veyahud 
ınemuriyct knbulü hallerinde mcbusluk sal<ıt 

olur. 

J' eni nıebııs intihabı 

Yirmi dokuzuncu madde- Yukarıdaki mad
deler mucibince mebusluk sıfatı zail veya ~aint 

olan veyahud vefat eden mebusun yerine bir 
diğeri intihab olunur. 

Zabıta 

Otuzuncu madde - Büyük Millet Meclisi 
kendi zabıtasım reisi nıarifetile tanzim ve ida
re eder. 

UÇUNCU F ASIL 

Vazifei icraiye 

Reisicüınhur ·ve ıııiiddeti 

Otuz birinci madde- Türkiye Reisicümhu
cu, Büyük 1\Iillet Meclisi heyeti ımnııııi)·esi ta
rafından ve kendi azıısı ıneyıınıudan bir intihab 
devı·esi için intihıı.b olunur [•] . Vazifei riyasct 
yoni Reisiciimhurun intihııbma kadar devam 
eder. Tekrar intihab olunmak caizdir. 

Devlet riyaseti 

Otuz ikinci madde - Reis icürnhur, Devletin 
rcisidir. Bu sıfatla rnerasimi mahsusada Meclise 
ve lüzum gördükçe İcra Vekilleri Heyetine riya-

[ •] • Fcvkal(ıde içtimada, intilıab tccdid olımıır 
{ Difrdünc'U devre) . 

,_ 
set eder. Reisicümlıuı·, H.iyuseti Cümlıur maka
mmda bulundukça, Meclis münakaşat ve müzıı
kcı·atrna iştirak edemez ve rcy veı·emez. 

Reisiciimh1ıra vekôlet 

Otuz üçüncü madde- Reisicüınhur, hastalık 

ve memleket haricinde seyahat gibi bir sebchle 
veznifin i ifa edemez veya vefat, istifa ve sair 
sebeb dolayısile Ciimlı ııriyct Riyascti inlıil5.1 

ederse Büyük Millet Meclisi Hı·is i vekfıklen Re
isicümlım vczaifini ifa eder. 

.-
Reisicünıh1ırun intı1ıabı 

Otuz dördüncü madde - C üm h m l~iyascti

niıı inhilaliııdc 1\fee li~ miiçteıui ise ycııi Rcisi
ciimburu elerhal intihab eder. 

Meclis mü~temi değilse rcis tarafmclan he
men içtimaa davet edilerek Hcisicüınhur int i lıah 

edilir. Meclisin iııtihab devresi hitam bulmuş 
veya intihabatın tccdidinc karar vcl'ilmiş olııı·sa 
Reisicümhur u gelecek Meclis iııtilı~b eler. 

Kanunların ilanı 

Otuz beşinci madde - Reisicüıııhur, Meclis 
tnrafından kabul olunan kanunları on gün 7.aı·

frncla ilan eder. 

J( anunlann i(ldc.çi 

Teşkilatı esasiye kanuııu ile bütçe kanunları 
ınüstesna olmak üzere ilfınınr muvafrk görmediği 
kammJarr bir daha mü:mkero edilmek üzere es
bab ı mucibesile hirl.ikte keza on gün zarfında 
lVIeelise iade eder. 

Meclis, rnezkfır l<ıınuııu bu defa da kabul 
ederse, onım ilfı ıır Rcisicümhur için mecbm·idir. 

Reisiciiınhıınm nııtku 

Otuz altmcı madde - Reisicüınhur, her sene 
teşrinisanide Hi.ikCimetin geçen senold .faaliyeti
ne ve o sene ittihaz edilmesi münnsih görülen 
tedbidere dair bit· nutuk irnd eder veyahud 
Başvckile luraat ettirir. 

H aı-içte Devletin temsili 

Otuz yedinci madde - Rcisici.inıhur, ecuebi 
Devletlerin nezdinde Türk Cümhuriyetinin sira-



-!S 
st miimessillerinin tayin ve ec11ebi Devieller'in 
siyasi müın~ssillel'iııi kalıııl eder. 

'J.'ahlif 

Otuz sekizinci madde - (Muaddcl: lO nisan 
t!l~H) - Reisicürnlııır, iıılihabı ııloılıiml c vı· ı\l cc

li~ huzurunda ~u suretle yemin cckr : 

1 Re isi<'liınhm srfalilc Cümlıuriyeliıı kanuıı 

lanıı;ı ,.~ Jıııkinıiyeti milliye esaslarına r iayet YC 

buııl: ı ı · ı ııı li d" ,·:ıa , 'l'ürl\ milletinin saa det in e sn
dıkaıı ı• 1·e biiti';ı ku vyetinıl e sarfı ın sai, 'l' ürk 
Devletine tn ccrülı ederek her tehlikeyi keıııali 

şidckth· nwn, 1'üı·kiyPııi ıı ~ıııı. w ~erefini YikıQ'L' 

\ 'C iliiya ve d~rulıdc ett iğim vazifenin irah:ıtrııa 

lıns ı·ıneC is etmekten ayrılıııııyacıığ ını a ıı :ııı ııı suııı 

üzrri11" s(iz \'(\ t·il·iııı]. 

1' iikcliiııın iınzcm 

Otuz dokuzuncu madde- Rei si cliııılıııı·ıııı ı s

dur ederci(i bilcüm le nıııkaı·ı·e ı·ut llaşYrk il ile 
Y(' l<ili a i ıli t ıunfıııdan iıııza olnııııı·. 

Baş kumandanlık 

Kırkıncı madde - Başkumandaıılık 'rüd i)'(' 
lliiyük }ol ille t }.l ı·ı·lisiııiıı ~ıılısiyel i nıant•vi)~siıulc 

ıııüm]('ntif; olıılı Heisieüıııhur turafatdan temsil 
olııııııı·. 1\unıyi h:ı rbiyeniıı emir YC kıınıandası 

lııı zaı·rla kııınıııu nıalısıısuııa tcvfika n Erkiinı hnr
biyci umuırıiyc riyasctine v~ seterde ! cra Vekil
leı·i ll eyetinin iııhası ii ~~r in e Rcis i ciiınlııır tanı 

fıntlan ııasbedilecck zatu tcvdi olunur. 

Jll esuıiyet 

Kırk birinci madde - Reisi ciim lıur, lıiyaıı~li 

vatııııiye haliml(' Biiyük Millet 1\Ieclisinc loırş ı 

ııu•sııltliir. Reisirünı huruıı rsdar edeceği lıilcüııı

lc ıııukaneı·attıın ıııütcvcllid ınesuliyel :39 ncıı 

ıııaddc ıııııc-ihiııcc nı~zkfır ınukarrerutr imza eden 
Başvekil ilc vekili aidine rııcidir. 

Reisicüınlııının hususatı şahsiyesinden dolayı 

uıcsııliyeti lazımgeldiktc işbu Teşki latı esasiye 
kanununun ınasuniyeti tcşriiyeye tualluk eden 
17 nci maddesi mucibiııce hareket edilir. 

Ferdi af 

Krrk ikinci madde - R.eis i eümh tır, llükCı

ınetin iııhası üzeriııe, daimi malfıliyet veya şey-

hulıut gibi şıılısl sebeblerden dolayı muayyM\ 
cf ı·adııı cezalnrını ıskut veyıı tıılıfi.f ellcbilir. 

Istisna 

R.eisicüınlıur, Büyük 1\Lillet .M:cclisi tarafından 
ithanı ediler ek ınalıklım olan vckiller h:ı:kkında 
bu salfilıi~·~ ti istimal edemez. 

'J. 'ahs.isat 

Krrk üçÜllcÜ madde - Rc• isi c liınlıurun lahsi
sa tı kanıı ıııı ıııalı~ ıı s ilc tayin olunur. 

11 itküınıt teşkil i 

Krrk dördÜllcü madde- ( l\rıwdd c l :29 ikin
t eş ı· i ıı 1 937) - Hn.~Ye kil , Hc isir ü nı hııı · canibin
don \'C Mecli · azası ııı eynnıııdaıı tııyin olunur. 

Sa ir V kill er Başvekil laı·n undan Meclis aza
sı aı·asıııdaıı iııtih a b o luttıırak heyeti uınuıniyes i 

HPisicliınlımun ta sdiki lc Me<'Jisc arzo lııııur. 

.\l ~ı, l is nıli~ leıni değilse arz keyfiyeti Meclisin 
içtiınııma talik olunur. 

Hükumet hat1ı lı ıı reket n siyasi noktni ııa

za ı· ını azaıııi bir hafta znr·fıııda Meclise bildiı·ir 
I'C itiıııaıl tuleb eder . 

l cra 1' kill eri llrycti 

Krrk beşinci madde - Vekiller, Başvckil in 

riyaseti allında (lcı·a \l(•kill ri H eyeti) ııi leş

kil cılcr. 

Müşterek ıncsııliyet 

Krrk altmor madde - İcra Vek.illeri Heyeti 
Hükümetin umumi siynsctind n müştereken me
tiıtltlür. 

Miiııfel'idcıı mesuliy t 

Veliillerden her biri kendi saHihiyeti daire
s indek i icraattan ve nıaiyetinin efal ve nllln
nıeliı.tından ve siyasetinin uırnıml istikametin
dcıı müııferid~n mcsnlı.lür. 

Vazife ııc mesuliyet 

Krrk yedinci madde - (Muaddel: 29 ikinci 
lcşrin 1937) - Vekillerin vazife ve ıııesuliyetleı· ı 

ınıılısus kanunla tayin olunur. 



·v r ;,tJ.ıetl rrin adedi 

Kirk sekizinci madde- (Muaddel : 29 ı~;iıı . 

ci leşrin 1937)- Vekaletleriıı leşldli tarzı, malı

sus kanaııa tiıbidir. 

Vekile niyabet 

·Kirkdokuzuncu madde- (Muadclel : 29 ikiıı
ci tcşrin 1937) - Meznn ve her hangi bir ~cl•clı
lc ınnzuı· olun bir vekile lcra Vekilieri Heyi:li 
ıızıısnı dan bir diğeri ınuvakknteıı niyubet edcı·. 

Ancak bir vek:il bir veki.letten fazlasına niyabet 
ed emeL 

V ekillerin ithanıı 

Ellinci madde - (Muaddel : 29 ikinci teş
rin 1937) - İcra Vekillerinden birinin Divanı 
Ali'ye sevkine dair Türkiye Büyük Millet Mecli
since verilen karar vekalebten sukutu dahi muta
zammmdır. 

Şfwayi devlet 

Elli birinci madde - İdari dav·a ve ihtilif
ları rüyet ve hal, Hükfimetçe ihzar ve tevdi 
olunacak kanun !Ayih.aları ve.imtiyaz mukavele 
ve şartnameleri üzerine beyanı mütalaa, .gerek 
kendi kanunu ınahsusu ve gerek ikavanini saire 
ile muayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şft.rayi 
Devlet teşkil edilecektir . 1;\Lırıı.1·i Ot•vktin ı ·iicHıı' 

ve azası vazaifi mühimmede bulunınuş ilim, 
ihtisas ve tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat me
yanından Büyük Millet Mecliaince intihab olu
nur [•]. 

Nizamııaıııcler 

Elli ikinci madde -tera Vekilieri Heyeti, ka· 
nunlarm suveri tatbikıyesini irae veyahud ka
nunun emrettiği hususatı tesbit için, ahkAmı ce
dideyi mulıtevi olmnın.ak YC ., tırayi Devi tin na
zım tedldkinden geçirilmek şartile, nizarnname 
ler tcdvin eder. 

Nizamnameler Reisicümlıurun imza ve ilinile 
mamulünbih olur. 

[•] 809 numaralı karar : 
Devlet şfırasmın Deavi dai1•csi, ka::ai vazife nöreıı 

1niistakil mahkeme Bt/at v• aalllhiıtetile mücehhc:ı:-
dir. ıs niao.n 1994 

Nizamnamelerin kavanlne mugayereti icl.ôla. 
olundukta bunun merrii halli Tüvkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

DÖRDUNCU F ASIL 

Kuvvei kazaiye 

Mahlı·c ;ııPI!"ı-in tc~ki/iit ı 

Elli üçüncü madde - Malıkernelerin teşki

latr, vazife ve salahiyetlcri kanunla muayyendir. 

lstiklcil 

Elli dördüncü madde - Hakimler bilcümle 
davalarm muhakemesiınde ve hükmünde müsta
kil ve her türlü müdahalattan azade olub ancak 
kanunun hükmüne tiibidir. 

Mahkemelerin mukarreratmı Türkiye Büyük 
millet Meclisi ve İcra Vekilieri Heyeti hiç bir 
veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı alıka
mma mürnanaat edemez. 

Layeıırtzı1lik 

Elli beşinci madde- Hakimler kanunen mu
ayycn olan usul ve ahval haricinde azlolunamaz. 
lar. 

lf1ikimliğiıı Pt•.wıfı l'r saire 

Elli a.ltmcı madde - Hakiınierin evsafı, hu
lmku, vezaifi, maaş ve muhassasatları ve sureti 
ııa.sb ve azülcri kanunu mahsus ile tayin olunur. 

Jf{ikimlcrin ııazile kab·ııl rdeınPyPcrği 

Elli yedinci madde- Hakimler kanunen mu
ayycn vczaiften başka umumi ve hususi hiç bir 
vazife derulıde edemezler. 

Aleniyet 

Elli sekizinci madde - Mahkemelerde muha
keınat alenidir. 

ll afi ınuhalr.cıııat 

Yalruz usulü muhakemat kanunu mucibince 
bir mahkemenin hafiyen cereyanma mahkeme 
karar verebilir .. 



Miid.afaa hakkı 

iElli dokuzuncu madde - Herkes mahkeme 
huzurunda hukukunu müda.faa için lüzum gör
düğü meşru vesuiti istimalele serbesttir . 

Vazif e ve salahiyet 

Altm~mcı madde - Hiç bir maılıkeme va
zife ve salahiyeti dahilinde olan davaları rüyet
ten imtina edemez. Vazife ve salahiyet haricinde 
olan davalar ancak bir karar ile reddolunur. 

Divanı Ali 

Vazife 

Altm~ birinci madde - (Muaddel : 29 ikinci 
teşrin 1937) - Vazifelerinden münbais husu. 
satta :tera Vekilieri ile Şurayi devlet ve Temyiz 
mahkemesi rücsa ve azasını ve Cümhuriyet Raş· 

müddeiumuınisini ınuhakeme et:nek üzere bir 
( D i ·::o ıı' .\li ) t<•şkil o lıtnur. 

Azanın adedi 

Altmış ikinci madde - Divaru Ali aıalığı 
için on biri Mahkemei teınyiz onu Şftrayi ~ev
let rüesa ve azasr meyanmdan ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından ledeliktiza reyi hafi ile 
yirmi bir zat intihab olunur. 

Reisler 

Bu zevat r eyi hafi ve ckseriyeti mutlAka ile 
içlerinden birini reis ve birini reis vekili inti
halı crlerler. 

Nısab 

Altmış üçüncü madde - Divaru Ali bir r ei.' 
ve on dörd aza ile teşekkül ve ektieriyft i mut
laka ile karar ittihaz eder. 

Ihtiyat aza 

Mütebaki altı zat ledelicaiJ beyetin noksıı
nıru ikma1 için ihtiyat aza var.iyet.indedir. 

İşbu ihtiyat aza üçü Mahk~ırıei te!Jlyiz, üçü 
Ştırayi devletten müntehab aza aı·asından ol
mak üzere kura ile tefrik olu.ıııJrlar. 

Reisliğe ve reis vekillii;i;:,e intihab olunan
lar bu kuraya dahil olma.zLt.r. 

7-
Müddeiıımumı'lik 

A.ltm~ dördüncü ınad1e - Divaru Alinin 
mürldeiuıııumiliği BaşrnüddeiıımuınilU' tarafm
clan i.fa olunur. 

Kararların Twtiyeti 

Altmış beşinci madde - Divanı .A linin ka
rarları katidir. 

Kanım ve usulü nıulıakeıne 

Altmuı a.ltmcı madde - Divanr Ali mevzu 
kanunlara tevfikan muhakeıııe icra. ve hüküm 
ita eder. 

Divaııı alinin teşkili 

Altmış yedinci madde - Dh·nnr .\li •iiı·üleıı 
liizum üzerine 'ri.irkiye Büyük ı\iillet Meclisi 
l1araril e t eşkil ol unur. 

BEŞİNCİ F ASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

Hiirriyeti tarif 

Altmış sekizinci madde - Her 'l'ürk bür 
doğar, lıüı · yaşaı• . Hürriyet, başka~ma ıııuzrr 

olınayaeak her türlü tasaı:ı·uftıı. bnlnıımakt.rr. 

Hii·rriy etiıı h11dudı~ 

HukuJ..·u tabiiyeden olan lıürriyetin herkes için 
hudulltı ba~kularınrn hududu hül'l'iyetidir. Bu 
huduel ancak kanım nıarifetile tesbit ve tayin 
edili r. 

Miisavat 

Altmış dokuzuncu madde - Türkler kanun 
ıı azarında müsavi ve hilfıistisna kanwna ria
yetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sıınıf, aile 
ve ferd imtiyazları mülgıı. ve memnudur. 

Hukulm tabiiye 

Yetmişinci madde - .,.'alısi masuıtiyet, vic
dan, tefekkür, kel fıın, ncşir, seyahat, akid, sayii
aınel, temellük ve tasarru.f, içtimıL, cemiyet, şir
ke t hak ve lıüniyetlcri 'l'i.irklerin tabii hulnı
ktmtladn·. 
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M astıniyetler 

Yetmiş birinci madde- Can, mal, rrı~, mes
l>en her türlü taarruzdnn nıasundul'. 

Masuniyeti şahsiye 

Yetmiş ikinci madde - Kanuneıı muayyen 
olan ıı,hval ve eşkiliden başka bir sıuetle hiç bir 
kimse derdest ve tevkif edilemez. 

1 şkence ve saire 

Yetmiş üçüncü madde - !şkence, eziyet, 
musadere ve angaı-ya memnudur. 

1stimval ve istimlak 

Yetmiş dördüncü madde - (Muaddel : 5 şu
bat 1937) - Unnımi mcnfaatler için lüzıımtı , 

usulüne göre anl aşılınadık~a ve mahsus kanun
ları omeibince değer pahcısı peşin verilmedikçe 
lıiG lrir kimsenin malı istimval ve müllm istim
Uk oltıınamaz . 

Çiftçiyi topı·ak snhibi yapmak ve ormıımla

rı Devlet tarafnıdan iclare etmek için istiınliık 

olU'nacak arazi ve oı·manlarrn istimilik bedelleri ve 
bu bedelierin tediyesi sureti, mahsus kanunlar
la tayin olunur. 

Fevkaliide Jıallcı·clc kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve <:alışmaya dair mükcllefi
yetler müstesna olııı ak üzere hiç bir kimse bi ç 
bir fedakiirlrk yapınağa zorlanamaz. 

Vivda.n hiirriıJeti 

Yetmiş beşinci madde - (Muaddel : 5 şubat 
1937) - H iç bir kimse nlC'nsub olduğu felsl'fi 
içtihad, din ve mezhepten rlolayı mualıezc edile
mez. Asayiş ve umumi ınuaşeret adabına ve 
kamun-lar hükümlerine aykm bulunmsımak Ü7.C· 

re her türlü dini ayinler yapılması serbesttir. 

Mcsken ma.~tıniyeti 

Yetmiş altmcı madde - Kanun ile muay
yen olan usul ve ahval haricinde kimsenin mes
kenine girilemez ve üzeri tolıarri edilemez. 

Matbuo.t 

Yetmiş yedinci madde - M:atbuat, kanunu 
dairesinde serbesttir ve ıı şrcnilm den evvel Ll•f. 
tiş, muayeneye talıi dcğililir. 

Seyahat 

Yetmiş sekizinci madde- Seferberlik te, ida
ı ·ei örfiye halinde veyahud müste~li emrazdaıı 
dol ayı kanunen müttchaz tedabir icabatmdan 
olarak vazedilecek takyidat miistesna olmak 
üzere seyahat hiç bir suretle takyidata tfılıi tu
tulamaz. 

Ukııt ve saiı·e 

Yetmiş dokuzuncu madde - Ukudun, sayü
amelin, temellük ve tasarnüuıı·, içtimaatm, ccmi
yetlerin ve şirketlerinhududu biiniyeti kanun
lar ile musarrahtrr. 

Tedrisat 

Sekseninci madde - Hükumctin nczarct ve 
murakabesi altmda ve kanun du i re ·iııdc !ıcı· 

türlü tedrisat serbcsıtir. 

Müraselat 

Seksen birinci madde - Postalam verilerı 
evrak, mektublar ve her nevi eıu:ıııe1 l cr salılhi

yettar müstımtık, mahkeme karaı·ı olrııaclık~ıı 

açılamaz ve telgraf ve telefon ile vaki olan mu
haberatm malıı·cmiyeti ih l fıl olunamur. t•J 

[*) 28 kaıııtnusani 1998 tarih vr. 9820 sayılı Re.mıi 
Gazetede çıkan Ş{trayi devlet kara1-ı : 

Teşkilatı esasiye kanununun 81 nci maddesinde 
nıahre1niyeti ihlal olunamayacağı zikredilen -mulıal!e
rat, ferdierin hnkukıına ve muamelatına tuallük eden 
mevada ve şuna buncı ifşası caiz ol11uıyan şcıhsi husu
sata mütcallik olma/• la::ı-mgelib yoksrı tMrıyiş ve inzi
batıı müteallik ve Hül.."timetin müdahalesini •niistelzim 
fevkaliide ahvalde dairei aidesinin keyfivetten lıa
berdrır eelilmesi icab edeceğine ve nitekim ceza kan·u
nmıun 295 nci 11ıaddesinde memu•·lardan biri vcızife
sini yatpığı sırada memuriyetine müteallik olarak ta· 
/cilıut ic1·asını müstelzi1n bir ciirme vakıf olub da aid 
olduğu dairevi haberdar etmektc ihmal ve terahi 
ederse bir sene miUI.detle memuriyetten mahru11ıiyeile 
beraber ağır cezayı nakdi ile M ceza/andırılacağı sa· 
rahcıtcn mezlcıir olmcurına ve telgraf muhabere memur· 
ları da alelitla/c memur sınıf ve idadına dahil bu· 
luıınıalwnna göre bunlcırın böyle bir emri kanuni ile 
miikellefiyetlerinde şek ve şiibhe olmadığını ve bu 
babdaki (dair ei aidesini haberdar etmek) kaydi hiç 
bir vakit de telural •ııttlıaberatının mahremiyetini ih· 
liil suretinde teliikki edilmiyeccğinden bu nassı ka· 
nııni Teşkilatı es•UJiye kcınımımn cı~l{t muhalif diişıne· 

ycccği cihetle mulıabcre memurla•-ı suc delillerini ha
vi olduğuna. ka.naat ettikleri telura/nameleri mü.ddei
umıımiliğe ihbar ile •niikellef olmaları lazımueleceği 
ve suç unsu.-larının •ııcvcudiyetinden şübhe edilen 
telgrafnamelere gelince; c~za ka-nununun tahmil et
tipi miikellefiyet muhaberc 11ttmtıırlarına tevecoiilı 
edeceği ve aid olduğu msrcie haber ı•crmck şe/dinde 



_, 
!hbo r ve şikayet 

Seksen ikinci madde - Türkler gertık şıı.hı~
larma gerek amıneye ıııüleallik olnrak l<avmıin 
ve nizarnata muhnlif gördükleri hususatta mer
ciine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine mün
feriden veya ınüçtenıian ihbar ve ~ikiiyette bu
lunnhilir. Şahsa aid olıırnk vukubnlan ınüracaa
tin neticesi miistcdiyc tahriren tebliğ olunmak 
mecburidir. 

'l'alı ii nıalıkeıne 

Seksen üçüncü madde - Bi<; kimse kanınwıı 
tnbi olduğu ınalıkrıncrlcıı başka hir mahkemeye 
rı•lh vr sC\·kolnnamaz. 

l'ct"gi 

Seksen dördüncü madde - \'ı•rf(i, J>evletiıı 

ııııııınıi ıııa,;aririne halkın iştiraki d~nıektir. 

Bu e~l\till ınuızayir olaı·nk hakiki veya hükıni 
şıı.lnslar ta rafında n ' eya onlar nanıma ri i su m, 
:1şar ve sair tekillif ıı\ınnıasr mcınıındur. 

Cibayct 

Seksen be§inci madde- Vergiler arıcak bir 
l;anun ilc tarh ve ı•ilı:ıyd. olunııhiliı·. 

Dm·! ct, viliı yı•l iılnrı i lııısusiyelcri ve beleıli
yelı•rı•ı• tı·a ınü!Pn eibnyrt ı·ılilınckt<' olan ri'isum 
Ye tckalifiıı kımunları taıı zinı edilineeye kadar 
kcmak~n cibayctc dc,·aın olunabilir. 
;>: " : 

Id tm i ii1"/iyr 

Seksen altmcı madde - Ilnrl.ı halinde veya 
hııı·bi icab Pttirecck bir vıır.iyet hudusunda veya 
isyan zulııırunda wyııhud vatan ve Cümhuriyct 
a l eylıin<' km-vetli H' fili teşehbüsat vııkırunn mü
cyyid, katğ-i eımırat ~ikiildiiktc, lcru Vekilieri 
ll <'ycti ıııiirldPti bir ~yı tccavilz r.ıLıncınck üzere 
mııuıni veya ıne,·zii iclnrri örfiyc ilôn edebilir 
,.c lwyiiyct hcuıcıı :lfel'li~in lasdikıua arzolwnır. 
Mı•ı·lis idarci ör.fiyc müddetini, indelicab tezyid 
Ycya tenkb edebilir. Meclis mü~tcmi değilse 
derhal iı:timaa dııvet olunur. 

ldare i örfiycnin fıızla ternaclisi Meclisin ka
rıırııın rnütevakkıftnr. 

teceUi eyleueceği cihetle muhabıwe memtt1'1arın~n M-
81! edecekleri kanaate göre hareket etmeleri za1'Uri 
bulundıt.iiu 6 - T- H .1S tilriliinde ek~eri.uetlc Tcabııl 
edildi. 

İdarei örfiye şahıs ve ikametgah masuuiyetle
ı·inin, matbuat, müraselat, cemiyet, şirket bür
ı·iyotlerinin muvakkaten takyid veya talikı de
mektir. 

İdarei örfiye ınıntakasile bu mrntaka dahilinde 
tatbik olunacak ahkam ve muamelatın sureti ie
rası ve harb halinde dahi masuniyet ve hürriyet
lPr'in tarzı tnkyid ve talik:r kanunla tesbit olunur. 

M ecburi tahsil 

Seksen yedinci madde- tbtidai tahsil bütün 
'l'iirkler için mecburi, Devlet mekteblerinde mec
caniclir. 

Tüı·kWk S1fatı 

Seksen sekizinci madde - Türkiye ahalisine 
din ve nrk farkı olmaksızın vatandaşlık itiba.rile 
(Tiirk) ıtlok olunur. 

Türkiyede veya hariçte bir Türk babanın 
sullıünılcn doğan ,·eyahud '!'ürkiyede ınütemek
kin bir ecnebi babanın sulhünden Türkiyede do
ğnb llıı memleket dahilinde ikaınet ve siıın i ıiiş

to Ytı»tuünde resmen Türklüğü ihtiyar eden ve 
yııhuıl vatıındn~lık kanunu mucibince Türklüğe 
kahnl olunan herkes 'Nirktüı· . 

Tiirklük sri'ntr knınınen mııayyen olan ahva.l
de izaa edi lir. 

ALTINCI FASIL 

Mevaddı müteferrika. 

Viifıyat 

Teşkılô.tı mülkiye 

Seksen dokuzuncu madde - Türlciye coğrafi 
vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarmdan 
'i lfı rctlere, vilayetler kazalara, kazalar nahiyele
n münkasemdir vıı nahiycler de kasaba ve köy
lı•ı·deu terckküb edt'r. 

..... ;. : 
H-ükmi şahsiyet 

Doksanmcı madde - Viliyetlerle şehir, ka
saba ve köyler hükmi şahsiyeti haizdir. 

Tevsii meıımiyet ve teft-ikı ı•eUJif 

Doksan birinci madde - Yiliıyetrer umuı·n 
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tevsü mezuniyet ve tefrikı vezaif esası üzerine 
idare olunur. 

Menıurin 

M emıır olmak hakkı 

Doksan ikinci madde - Hukuku ~iya~iycyi 
lıaiz her Tür k ehliyet ve istihkakma göre Dev 
let" nıemuriyet inde istihdam olunmak hııkkınr 
Juıizdir. 

M eınuriıı kanun u 

Doksan üçüncü madde - Biltmıum memur
larm evsırfr, hukuku, vczaifi, maaş Ye mu
hıı.ssnsatı ve sureti nasb ve azilleri Ye terfi ve 
terak kileri kanunu mahsus ile nıuayyeııtlir· . 

Kanuna muhalif evaınir 

Doksan dördüncü madde - Kanuna muha
lif olan umurda amire itaat memuru mcsuliyct
ten kurtarmaz. 

Umtlh'U maliye 

Bütçe 

Doksan beşinci madde - {Muaddel: 12 kiı
nunu evvel 11131) - Muvazenei umumiye kamınıı 
liiyih ası ve buna bağlı bütçeler ve cedvcller i le 
millhak bütçeler Meclise mali yıl başmdan eıı 
az üç ay e'!"vel takdim olunur. 

Mıwazene haricinde sarfiyat 

Doka&n altıncı madde - Devlet emvalindcn 
muvazene haricinde sarfiyat caiz değildir. 

Biitçenin müddeti 

Doksan yedinci madde - Muvazcnei unıu
miye kanununun hükmü bir seneye mahımstur. 

II esabı kat ği kanunu 

Doksan sekizinci madde - Hesııbı katği ka
nuıııu müteallik olduğu sene bütçesinin devrei 
h esabiyesi zarfmda istihsal olunan varidat ile 
yine o sene vukubulan tediyatm hakiki mikdarı
nı mübeyyin kanundur. Bunun şekil ve taksima-

tı oıuvazeuei tuuumiye kaııtunuıa tıınıaı.nile nıü

tenazu· olacaktn·. 

lki sene 

Doksa.n dokuzuncu madde -Hesabı lcatği ka
nununun liiyihası müteallik ol<lnihı senenin sn

ııun<.lan itibaren nihayet ikinci ~cııeılin teşı·inı

saniKiniıı iptidasına kndıu· Büyük lllillet MN·li
sine takdim ohrnımak nıcclını·iclir. 

'J'r~kilôtı esasiye Taınıwıma aid Z!l1'rtbı t 

Divaııı ınııhascb11t 

Yüzüncü madde -"Büyük ı\lillct ~Ieclisiııc 
nıeı·bnt ve DcYlct in vnı-i<.lat ve ma ·:ırifatrıır 
kanunu. mahsusuna tevfikarı nıurakalıe ile ıııii

kcllcf bir D iYanı nı uh:ıSt·lıat müesssestir 1 '"J . 

Tlmııınl ınııtabrıkrıt bcyrııııımııcsi 

Yüz birinci madde- Di\' ıtl11 nıuhıı~clıat. uuıu

uıi mutabakat lıeyıwııaıııesiııi, taai!Cılt ettiğ;i lır 

sabı kııt f:i kanunuııun Maliye<'e Büyült :11illt'l 
Meclisine takdimi tarilıiııdrn itiltaı-eıı nihayet 
nltı ııy ~nı-fmda Mcelisc t:ıkclirıı etlt•ı·. 

'/'ı .~1.-ı?ıi.tı r.~asiye krımtıımıu.n trı.dı1i 

Yüz ikinci madde - lşbu Teşkilatı esasiye 
kanununun tadili ıışağrthıki Ş<' t'aitr tfıbidir: 

Tnıl il trkli(i Meclis azııyi nıüı·cttrht•. inin Iii
alta! bi ı · siilüsü tarafındnıı imm olııııııınk ş"rtt ı ı·. 

1'adilfit, an<·ak adedi mürcttl'lıin xiilii~anr ek
seriyeti arası ilc l<abul olıınnb iliı· . 

Tadil ol1ınıııa.yrıcak mrıdde 

!şbu kanunun şekli Devirlin l 'iinılıuı-iyet ol
duğuna dair olan biı-iııei ıııa<.ldl•siııiıı tndili w 
tağyiri hiç bir suretle tcklif dHiıi t'dilenıcY 

Tatil ve ihnıal 

Yüz üçüncü madde - Teşkilıitı r~asiyt• i.a 
nununun hiç bir maddesi, hiç lıiı· srlıeh Ye ha
han ile ihmal veya tatil olunanıaz. Hiç bir kri
nım Teşki181:r esasiye kanıııııııııL müııafi olamaz. 

r•J - 119! numaralı ,,arar : 
Dit·anı muhasebatın, lii:.:umunda, bir kanunun tel

sirini Mecliıı riya~etindeıı taleb etmek Jıakl.:ın.a malik 
olduğu Heveti uınımıiycnin yirmi iki11ci içtiınaı.wı 
!>irinci crlsesi>ıde taka1'rÜtr et•ııiştir. 

G kd11unıuıaııi 19!7 
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Bu lwnıınla ııı iilga ka van in 

Yüz dördüncü madde - 1293 ta ı·ihli kanıııııı 

esası ilc ınevıııldı mııaıldclesi ve 20 k fı nuııusaıı i 
J337 tar ihli Teşkilatı esasiye kanunu ve müzey
yeliitr ve t.ad ilii tr mülgadıı·. 

Meriyeti icra 

Yüz be,inci madde - Bu kanun tarihi ııeş

ri nden itibaren meriyülicradn·. 

20 nisan 1St0 

2 - lntihabı mebusan kanunu 

[Takvim i vaka yi ile n şri : 7 ramazan 1326 ve 20 eylul 1324] 

FASLI EVVEL 

Devairi intihabiye ve aksaını 

BİRİNCİ MADDE - i\fı•ıııaliki Dcvll'ti Os
ııı:ıııi,Yı·de nı!'hnsıın inti lı nbı sımcaklar itibaril<' 
İcra krJırıarak 1'<' lwr sancak bir dairci intilıu

bi~·e ve her nalıiye bir şubei intilıahiyc itibaı· 

olunacaktır. 

İKİNCİ MADDE - 1\:amın ıı esasi nin altmış 
bc~inei ıuaddcsi mucilıiJ ı cc Heyeti ?\ [ebuııau uza
sı her l•lli bin nüfusu ziik[wı biı· nefer olmak 
itibarile t.crtib olunacak I'C nüfusu zükılrıı elli 
binden dnıı vc.va ziyade olan saneııklanlu yi ı·ııı i 

beş bin nüfus <'li i bin it i barında tutul aeakt.ır. 
Şöylo ki; bi ı· ~ancak y irıni beş bin ııüfusu 

zükürdaıı ibaret olsa dahi hir ıııclıus intihab ede
ceği gibi diğc ı · bir ·ancak aha lisi yetmiş beş hin 
ııüfıısu ziikı1(·daıı akal olduğu hııld dahi yalnrz 
biı· ınebus iıılihabııın hald .. -ı olacııkiır. Bundan 
ziyadcsi için ~·üz yiı·ın i beş bine kadar iki ve yüz 
yeLmiş bine kadar ü~ ve iki yüz yiı·mi bine ka
dar dört nefer mebus intihab olunacak ve bu 
miktlardan ziyauesi im nisbet üzcriııe arttrrıla
caktrr [1). 

ll] 811 •nwltle, .J ni•aıı 1J.~9 üwilı ve JtO nıımnra

lı ''"'"''"111 loiriuci nwddc~<i ile benoeçhi zir tudil edil
uıiıs ti1' : 

1'iirlviyf 8ıltfiik Millet Mec/i•i mik<llıt'ı lLZflHI 1'ür
ltiyr Vrvlrti ha/kıııd'ın her yimıi bin nilfıısıı :::üf.:•lr
rln lıir nefer olmnk iizere intilıab olunur. Bir duirei 
iotihnlıiyenin niifusu ::ukılnı yirmi binden dım olsa 
dahi her halde hir ınebtl8 intihabına hakkı olacağı 

QifJi 111i/11R11 zii/(Ü1'1111 yirmi binden /azla8ı içi11 ber-

FASLI SANİ 

Müntehibler defterinin tanEimi 

tl'ÇUNCU MADDE - l§bıı kuJıuımaıııcnin 
tarihi neşrinden itibaren bilcümle Osmanlılarm 
niiiusu zükilıunu havi her kazada . bir defteri 
csasi tanzimine iptidar olunur. 

DÖRDUNCU MADDE - Her kazada mev
cud olan Osmanlı nüfusu zükUrumın esas defte
rinin tanzimile vukııatrnrn t~sbilıi mevaddr ati
yedc be:van olunacağı v!'çhi lc b lerliye meclis
leri ve nabiye meclisi ri rüesası ve eimıne ve 
papaslıır ve lıahamlıır ve muhtarlurın derece 
d r cce vıı.zifeleridir. 

BEŞİNCİ MADDE - lşbu kanunname hü
künıPti scniyyc ıııurifetile idarei belediye reisiııe 

veçhi ati muamele ila oluııu•·· Şövle ki : 
Otuz lıine kadıır bir, otw: bin birden elli bine ka

dar iki, t lli bin birden vetmiş bine kadar ii,, vetmi>J 
bin. birden doksan bine kadar dört mebtl$ intilıab 
olmıa~ak ıoe bu mikdrırdan ziyadeBi bu nMbct ii.zere 
m·t tırıla.caktır. 

- Bilalıare 2598 nıımnralı kanunun birinci mad
deiline oöre aşağıdaki şekli almt§ttr : 

Türkiye Biiyük Millet Mccli~tinin üyeleri Tü.,.kive 
Devleti lı alf..:-ından her kırk bin nü/ueta bir kişi ol
mak ii:ıcre seçilir. B iY intihab dairesinin nüfıum 1.:-trk 
lıinden a~a6ı olaa dahi lı eı· lıaled b·ir mebtl$ se,m~6e 
lıakl:ı olıu:rığı gibi nüfusun lwrk bind,-n 7111karısı için 
aşağıdaki gibi nıua.ııele yapılır : 

Elli be~ bine kadar bir, elli bee bin birden 95 bine 
kadm· ili, doklıan beş bin birden 135 bine kadar iiç, 
135 bin birden 175 bine kadaY dört mcbıu ee~uek 

ı•t bıt miktaı·drm %tyadcıri bu volda a trtttrılacaktw. 
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vusuJünde belediye lıoyoti <>l'lb ih• aknl'ıt luraat 
olunacaktır. Badolıu kaza dııhiliııd ' 1Jııll111an ıwf

si şelıir ve kasrı.ba mıılhallii.tı eleHerinin tanzinıi 
iı;in ci mmr ve papııs vt• hııhaııı vı• ııııılıtHrlar ill' 

her rnalıııJJeniıı mutcbt>ı·anrndıııı ikil1er w.v~ üı:\'1' 

kişi sU'a'Silc dairei hcll.()irl'.YL' cdboltınarıık hangi 
cemuııtt.nu ohıı· ise olsuıı ımıhallt•ı•iııdc kadimrıı 

sakin olan V<'YU lıir ~l'nedcıı ])('ri tııvııltını cd rıı 

Osmanlı nüfusu zükl\rtırnm doftoriıı i merbnL 
nümmıesi ve~lıile i>Ckiz {,'Üıt za ı ·fmda la~ızinıi 

bunlnı·a tenıbih olnııııcııktır. ~lczkur ııiimune 

veçhUe her maluıldt• yapılatak defter iki kıs

ma müııkftsom oluP' bit· kısmı yt•ııi t •vcllüd eden 
Osmanlı nüfusu zül;lırundıı'n bel ile yirmi b ·ş 
yaşına değin \'C diğ r kısım yirmi beş ya · ını 

tecavüz cd('n lrrin csrwlisini Jıa.vi olaollktn-. 
'inleri elnıı ııiifus def.teı·incle nıukayyerl ol -

mayan OsmıınWann ka~ yaşmcla oldııklrırııı:ı 

dair eimme ve papnslıw ve halıarnlar ile mub
tarlarm ve nıııtcbeı·andAn olan rııezkiu· iki 
veya üç kıi~iııin tahkikat i (adesi mutebeı· ud
dolunacaktrr. Şu kadar ki, mahalle ahalisilı

den krudetew aksini isbal eden olm·sa tlcftercc 
taslıihi 'İcra olunıur. [1] 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya ka
saba ma.halliitrruı tenbihatı ltızimenin iera mı 
müteakib belediye ı·eisi kaza. dahilinde bulunan 
nevahi meclis reislcri.ıü mnayiıılerile' ik.işeı· nı

yahud üçer kişi cel lı ile zikı-oluuaıı defteri eMasi
niu niliayet beraber biı· Jefaya mahsus olın.ak 
üzere reisi kazaya celb i le beşinci mıı.ddedt• he
yan olunduğu v <,:hill' iki kTsrn• olaı·ıı.k sekiz giin 
zarfmda defteri e asiıün tanzim olıınmasnu tarif 
ve tefhim edecektir ve nihayet meclis reisi nma
vinlerile beraber rcsı ııahiycye avdetleriııdı· o 
nahiye dahilinde bulunan kurıwm cinınıe ve pa
pas v halıarn ve muJıtarlıvrilc nmteberıındıı.n iki
şer veyahud üçer kişi c lb ile zikrolıınan de.ftni 

[1] 3 ~isan 1339 tariJı ve JfO numaral1 kanunun 
(On sekiz VG§tm ikmal eden her ferdi zi.i.kar intilıab 
etmek luıklcını hai::dir) mealindel."i ikinci maddesi m·ıı
~bince, bu madde tadil olmımuştıı. 

- Yine bu maddedeki (se/ci::ı gim), 1111Z mımaralı 
kanun ;ıe, l9S7 senesi intiluıbuıa, m«lun«ı olmak üu-
1'e, (Dört gün) e indirilmi~ti. 

- 1598 nunu.ıralı kanun ile de, m4ddedeki (18 ya
gını biUrenU?r) kaydi (U y(l.§ını bitirenler) §eklinde 
değiştirilm-iş 11e (zük111") kaydi kaldırılarak yerirıo 

(Kadın, erkek) konulmuştur. 

c:ıısiııirı ııilı<ı)'l•l :<ckiz c:ündc tıınziıııini .tcnıJih 

crlcı·d;tir. 

YEDİNCt MADDE - Her nıulıallc ve kaı· i

~ı·ııin inwm \'(· ııııpas n· lıalıaııı n· nHtlılıl'l·laı-ı re 
nıııtdıt·ı·:ıııı dt' i'!< ri ı·s:ısi l;ıııt.iıııi lıakkmda olan 

l'l11l'.İ aldıktan Sl~<ıı·:ı lıı·ı· ~iiıı k;ıriy<' YL' n ı alıa ll c

riııdı· miiıııısilı hiı· ııııılı:ıiJ,. lv<'cııııııi'ı iJı. Tiiı·k~c 

uhıt·ıık l' l\ lisaıır 'l'iid;i ,l· ı • \;lkıJ' olmayını ki.iyfpı·ılr 

nwrhzı· gdıliib nıkit 'l'iirkı:Pyı· tercüme oluıı
ıııak üzcl'L' ka r i.' Pil'riııtl<· ·,,.J.,·llüm uluna•n liımıı

lun \'\' zil;rolıııı:ııı tı·ı·tilı ÜZL'l'l' ddt •ri PSasiyi 
ııiha.1·ı • t sl'kiz ı,riiıı ;.ıırfında iki ııiislıı.ı olarak 
tanzim 1 ı• tı • ıııhir ilc lı ir ııüsha~ıııt lıcıııen ııa

lıi.n· rPislı•ı·iıtl' w ı·ip ıliğvı· ııii.~hası malıaJl,, I'O 

kariyeh·rindı• cıı ıııiisin olıııı muhtarm hancsi:n

tlo lııl'.-.olıınm. 

SEKİZİNCi MADDE- Y iı·ıııi IH'~ 1 IJ y;ışı

nı ll•Nı'I' ÜZ ı ·ılı•ıı t ı~ııwıılılıırJıııı hukuku ıncdl'

niyı dı •ıı ~akıl olııııı~ 1'<'.1·a l:ıhii~ l'l i <·ı·ııı•hi) ı·olı• 

n•ya o iı.hli:1da hıtluıınııı~ olıııı l'l'yalmJ nir.amı 

mıı.hsııs nıtıl'ihiııı·•· mlll·nldwt •n hizmeti P~nchiye
imtiyıızını hıı~ r. olnıı Y<',\'H il'l~sıııa lıükmolunub

tıı inJoi i1 ihııı- dıııcnıi~ n·.va-hud ınıılıcuriyctine 
hükiim liihik olııptn. f('];ki lıaczı•dilmrmiş olanla
rın re •lıir kinısr~ıin lıiznwt.kilrlrğındıı buluıııın 

vı> sııi ıthvnl ik müşt<>hir ola'll w bir cünlıa ve 
tinayrtiC' nııılıkiıııı lnılıınanlumt l'Sıı nıisi karşı

ımıdn \·r ıleftı•rin nıüliılı:ız:ıt lınnı•,indt• kPyfiyet

lı•ri iı:;<ıı· w lasrilı l'dilı'<'<'l>liı·. 

DOKUZUNCU MADDE - l liı· kimse biı· :;e

m•ılC'n h!'ri lu·r lııı•ı ııı:i lwriyı· lt· ınıılıallcılı> ilm
ın<'! ı•tınekt<' ise ol nınlıııJJ,. \C lnıri~·cııiıı dcftc
riııt• kaydolumıcaktrı·. !;\ıı ıı:ııt ik l;i, intihııbı 

nıt•lıu~:ın hulmkuııu haiz oldıığunıı Jair lt•rl;ı·~·

INliği nıahalll• wya kaı·iyc ınulıtRı·ındıın y<'ni 
kaydolwıacaJ• malıalk \'<·.1·a knriyc muhtarına 

lıitııhcn bir kıta ilnıülıub,•ı 1-!<'liı·ı·t·<·ktir. 

~Tı>muriui Dc\'lt•t i ·ıiyl' i~hıı ilıııiiha•bı•ı·ı· 

muhtaç olınaJ,P intihnhı ınPbtısıın zıımanındıL 

hC'r bangc ınahıılJt•dc hulıınur is<' o ııınhııllecll' 

rry vernıcğC' haklıdır. 
ilan a-ltında bulunan asakiri niznıniye \ 'U l't'· 

difc ve zaptireden liiakıü nıülazinı ı·üthe;;ini 

haiz olanlarm hulnndtıKll ıııalıaldP ıııclmsan in
tilıabmdn rey vcrm<'ih· <alahi.ı-Nll'ı ·i olacakt ı r. 

[1] Keza, JiO numaralı kllıcıw nıııcilıince on se
"iz .. ,. 

2598 • il•ı 11rış, yiı·mi il:iyc C'lktırılmışlı?·. 



-ta 
Jı!Leztıneu vııtıııunda bulunan ve me b us intihabına 
tesadüf eden asakiri ııizamiye ve rcdife ve zap
tiyedcn müntehiblik şeraitini haiz olanlarm ne
fl·ı·ııta kudur bil~istisııu. ciiınlesiııiıı ı:ey ve:runeğe 

lıakk.ı olaclllktrr. ve a ·uki ti ş;ıhaııc VL' zapLiye za
bitallloJan nıı.ili hakkı inti.hub olulıta l'atao.ı:nııı. 

gayri ıualu.ı.Jde bulununlar rncıııuriııi ~:ıirc gibi 
ilıııiilıab~ı·o mulıt~ olmııyacaklıı· ve kurıı.J.art 

~rkılı asl<l·re ıılıııat·uk olaniann intihııb i~in .nıa

lıııllol'i metalisi mariJ:etile taraDarrııdan istcdiık

leriııi rckil tayin etıııcğe salfılıiyelli bulunacak
tır [1]. 

FASLI SAL!S 

Heyeti teftişiyenin ve müntehiblerin vazaif ve 
hukuku ile sureti intihabı 

ONUNCU MADDE- Kw·a ve ıualıallftttaıı 
ıııııtlülı uluıı del'utiı· k:ı~ı ı nm ın~tlisi hrlediy,·siHe 
l'iirııd utnıt·ğL' l.nı~lııdıi(ı giiıu.l cıt itibaren azası kıı 

zaııııı cı·s:ııııetinl' g;iiı·c diirttL·ıt oııa kuılııı· ol
mak ii~ert• lıir iıl')l'li tl'i'tişiye tuşekkül L'd('(•,•k
tir. ır eyeti tcft i~i~·e nı eel isi belcdiyt~ ı ·t•i,..iııi ıı 

tıılıtr ı·i.1ıısı·tiı"l'' olııııık iizere meclisi idarcnitL 
::ılı::ı. liden iııtihaiJ olunmuş bulunan azıı~ilc uelc
diye ıı~usmJan t erckkülı eder ve kazan m ~e

sauıcti hasebile lı u ri~tcu bir kaç aza nın a 1 ınmıısı
na .JiLmın giiriiııiir ise hcyoti teftişiye azalığına 

hbulü heydi tl'i'ti.şiyenin intihahı il, ve ekı;eri

ycti ar:i ilc olur [2] . 

(1) B" soıı /ıhm rı~ağ·ıytı de?·cı•ılileıı 2.> t'IJ/til J.JiJ8 
tarihli kuww ilf tmlil ('f/ilnıit~f -i l·: 

Mnd(/t J - Bu·ri. lnılrri 1 rldin t't' ii?ncru m' :ubi
lwu ile lı:iiçü!.: zabito11tt1 ·ıı t' jflud.a:rm(J, ilnıera .. t'e zabi· 
trın ı• e efrnrlı ''" riilhei askuiycyi haı>i üniformayı 

lribi .< bilcii-mlr mensNI>i>ti rıskrl'iyc hizmeti askeriyı·· 

dı· bıılmıclııkları miır/dı• tçe yen•k miintalıwi eı•11el uc 
y?·ek miintehibi .ımi wıfatilr lwkkı intilınblnrını iMi
m al ede·me:l er. 

Mııdde 2- Ordu lıizırıdiwlı · hulmımrıuan bilı1ınıwı 

mutı · k·cıMini lı-rriıt<' ı•c balıriye ,,.. silll/ı altında bulılil

mayan ilıtiımt zn!ıit ı•c efrrHUlr ı•fradı redi/e ve nıü.•

tıılıfuztı. lıak/.:ı intilıablnrım i81inıal edcl>ilirlcr. 

(2] Bu nırulde1 lll haziran 1927 ta,ı·ilı ı•e 1079 ntı
mııralı kanım ile bervaçlıi zir tar/il edilmiştir : 

Kura 11e malwlldtlaıı matlııl> olan defntir k~tzcınırı 

11ıeclisi belerli•ine t•iirud ftmPğ!' ba~lcıtlığı gıwdot iti
haren aza~ı knzanın. cPRO/rneti?w göre llö1·t1eu ona ka· 
dar olmn/c iizrre bir lt•yrl·i tefti~iyc teşekkiil altr. 
H eueti teftilfiye meclisi, bdcdiye rcimııhı tnhtı riya
sctinrle olmak iizen l'ilti.yet nırrkrzlrri olan ka.zalnrr/cı 

rnciimeni daim·ii 11i/.d.yet azcısilc b~luUyr aza1111Ul1m ı·c 

diğeı- ~·azalarda ynlm.:ı belediye meclisi rı:cıınndan 

ON BİRİNCİ MAOOE - Yirmi beş ynşl111 
iknıal etmeyen veya hukuku ıneden.iyed n sıılnt 
lıulmıau ve kabiiyeti e<mebiyede veya o iddiada 
bulunan veya munıkık:ı.tcıı hizmeti ecncbiyc iınti
yııznıı ha.iz olan veya nizaınen iflas ile malıkiını 

olub iade.i itibar ctııwnıiş vey<ı ınaJwuriyctinı> hü
küm .la.Jıik olub du J'l'kki haeir etmemiş olanlar ve
ya doğrudım doğruya Devlete az çok vergi Y<'r
m<ıyl·ııl r intihnb lııı.kknıdım sakıttn' [1]. 

terki/ı olıwur 11e lw.zanın ces<mıeti hnsebilr h<wiçterı 

bir kac azanın ahnmrısınrı lıizllrtı görülürse heyeli tr!· 
ti~iye azu.lığın<• kabııl, lwyeti teftişiyenin intiludıile 

ı•e elowriyeti ,;,1·rı ilc. olur. 
Keza 9 11W1't 19J1 Lıırilı ve ırao numaralı lwnıın 

ilo bn mfldrleue rışrığuloki fıkra il<iı•e edilmiştir : 
.lncak /esi/ı, iptal, I'C//tı meclis heuetini teşkil ede· 

cı/; mikdarcia aza ı•c yede/, ııza kalmmnak gibi se
fı,,b fı rlo br[,•diye ?nccliHini" le~< kkiılu mü.nılıibı olma
yan ueı-l··rdc, belcdiue Jıudtttlu dahilindeki mrıhalle 

ihtiyuı· hı· yl'llcıi lıclııliyı · ı·Pi~i,ıiıı ı•eyn belediye kaau
muwu !JO ucı muddtwi moribf>t.cr Jlrı8lloluuan ,·cis l'C· 

kilinin rivaseti altındrı belecliyıı hinııımıda loplana
mk tıel<eliye rtıeelisi azrdığıncı irıtilıab olwımak evsa· 
fım Jıniz olmak ıizrrc kc11di tı1'1ıları>ıdu ·veya hariçte>ı 
uuluıııdrı uö•terilen mikdrınlcı heueti tr!lifsi11e ıızııııı 

seçrrler. 

[1) 811 ııı.addc , .i ııisan 1JIJ9 tarih ve J!20 nımıwralı 
kıınlmun cıtiye der.:ol11nan :t, J ve ~ ncü maddeleri ile 
tariii olımmııştıır : 

ilfudde ll - On sekiz yaşıııı ilmwl eden her /M·di 
:ii kıi r inti/ı ab hakkını lıaizdi r. 

Ma.dde J- Mwıllimin miistesrıa olma/; iizc•·ı· meo·
/re:den nta1t8ııb lıilıimmn nıımuıin ile 11ıii/tii.le ·r hiik
krioı ve ?ttiiddeiflmtt'tnÜt Y V(' bL•kdiyc rdslcri ( • ) miin
lt• hi/ıi sı11ıi ·iutiluılmw nıiibıışerettrn il:i ny eı•ı · el i•
li[" dmi>< olma.dıl<ça maluılli memıwiyl'tlrriııiu rin
Itil lmlunriuğıı ı/ııi1·ei intilıabiydlnı melıııs intilıcıl• 

ulıınmııuacaklnrı gibi orrltı, fırkrı /wnırınclunlrırilc bil
uuıunı ah:i turker ve k(tlt•?n vo ~ııbe rcil;leri, jfJndrır

-nıo a. ltıiJ, Wbur ,•c böliik /wmnndmılrırı drılıi mevldi 
m!'1ııuriyetltrinin dahil hulnmluğu d"ird intilınbiyule 
md• us inti/ı ab edilı mı·::/1'1'. Aksi lııl:dirde intiluıbı va
ki mulcbe·r olma:: (•• ). 

Madr/ı• 4 - .Wil>llt'hib i CI'Vel, nıünle/ıibi Rmıi Vi'Y<L 
mt/1118 olobilnıck içirı vrı·yi ·ilc miil>ellef olmak nıeş

rut dcğilılit. 

- 259 nunuırrılı knnunun ikinci tnadde8i nıNci· 

bina, (18 ytı~ını bilirenler) kaydi (2! yaşıııı biti· 
reıılı'r) şıklinde c/cği.ştirilmiııg vt (ziiküt) k(IP,Jdi luılrlı· 
ı-ılttrak yeriııc (Kadın, erke~·) koıwlnıı,~tur. 

r•) Bil fıkru ile ıılfıkaclıır oluıı ~ı~ I!U11Uıtıtlı lm
rur şöyledir : 

J ni8cıl1 1JJ9 /rırih ve J:20 l<ttıııafnlı i1<tilıab ktnw
mnıu f1iire, [ilı,aki bcledill•' tciRleri mihıtehibi sa11i 
illtilıalmı" miibu.~rtrtleıı iki uv e1n·el i~tifcı elmi* ol-
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ON İKİNCİ MADDE - Vürud eden dern

tiri beyeti teiit.işiye !kanuna muvafrık ve sebvü
hata ve icsatJta.n salim oldukları tedk:ik ve in
delb.aee maballat ve kuradan i:J.-tiza edenleri celb 
ve tahılcik edecek ve işbu tahkikat ıka.zanın ce
sametine göre altı günden nihayet on beş gii.nc 

nuulıkça ma./wlli mf?ıutriyetlt•>·i1ıin dft/ıil bulıııuluiiu 

dairei int.iluıbiycd"n mclııı• iııtilıııb crlilrnıo::ler ve ak
gi t6kd·irde iıı t ilı abı vııki nıııtabcr olmaz; aııcak, i.'ıı

mınun bıt ibtwrsiııiıı tahlilinden ve iki a.y eı1vel istifrı 

rdüınediği lwldc iııtiluıb edilenıeuwk nt•hyiniıı miinte
hiiJi Bani intiluıbatınıı miibaşerı• t ::mncını ile bir rıı·adıı 
zikir ve iradınciatı da aıılaşı/.(/ığı iizeı·c bn meınuriyet, 
ınüntehibi saniu•ri y ı·lidcn intiiialı edilmi~ olıı11 ıırna

mi inti/ıaba.ta nıatuf ve cuvrlce i'lttilırıb edilmiş nıü?l

tehibi san;[erle mün.luıl vuk-uun.da ıJapılan i?ıtilıal>lrır 

kammun mak•cıd ce iladesinden haı·iç olcluğu, H ey eti 
Umımviyenin 12 ııi•o n ı 028 twrihli altmı~ıncı inika
clının birinci cdse.ıincle tcıloıırrür etnıiııtir. 

( 00 ) Askerlerin mr/nıslıığn haklcındaJ.:i ahldim dcı 

aşağıucı riet·colullntllş lur : 
ı !i eylUl JIJ./li tf11·ih ve 18 ıluııuwalı kcıııunun üçün
cü nıadd('si nwci:>ince « Biiyük Miliri M ec li.> i !tzalı(iı 

üe menııwiuet bir ::at ulıdesiııdc içtimrı edemez. Arı

cak H Pyeti Vekile rı::alığı re 8uyiik Millet M eclisinin 
inzimamı reyi ile s•firlik, ordu ı•e kowrd11 kt~mamlrw
lığı memıtriyrllaiııiıı M eclis azıılığı ile cr,ıi cu.i:: gü
rülmüştü. 

Brılfırlaki 3 nisan 19-JC tıırih re 320 1w rncwtılı kcı

nııııda ınen•ııbini a~keriueniıı mehıı.• in.tihab edilmc
lct··i bazı tııdilfıta ıfibi tutlllcluğll {l ibi bilti/wre neş,·olu
nııb (I!Jcığıya der~olıııuırı ıa kritıun11 e1'vel 1899 tari/ı 

ve 385 numamlı kanunla b11 tak)Jidat t e~>si edilmiştir : 
Birinci ıncıılde - Bcrri t•e bahri ve jandarma Rıt

nıı! u rnıılıtcli{ e rrldln , ümercı ve zabitan ve bilılnwın 
mensubini 11Hktriyeılen lıakl..-ı isti{ayı haiz olmayan
lrırl<ı istifrı ve ıekaiid hokl..-ını haiz olub intilıobrıtı 

ıımmniyenin illitwıdan itibaren nihayet on giin. zar
fında usıılen i8tifa ve tekaiidliiklerin·i taleb etmı•uell

ler Türkiye Biiy;il;. Millft Ml'<'lisi a;:alıiiın.a intilıab 

olu.ncıııuızhır. Jlbi ta/;dirde bıt iutilıctb keerıleıııyrkiiıı 

cıdrfolı~nıır. 

Ikinci mrırlrlc - Birinci ve il..--iııci Tiirkiye Biiyiilr 
Mill~t Mfclisin.cle ııza bulunmuş olan V<> bulunnn bi
lıirnum erk/ın, üuırrcı., zabitun ııe 1nemmbinı: aRltc-riyc .. 
"in lıııl:uku nıiii.'te~ilıci aııl.-e ı·iyelcri I'C kulemleri ıne
buslıık miiddetince dahi ımılı/uz obıb dcvrei iııtihabi
yeııi>ı hitamında ı•eyalwcl dnırci iııtilıabiye es/lasııı

da nıdlllaluktıın i•ti{alrırı lıaliııclP mcbııs olma;:r/a,ı 

cı•vell•i ~icillcrine uüre mllamelı- göriirler. 

Vçillldi mar/de - Nı•abı ıniizıtkere l•anuıtıllllllt 
dördiüıcii mrıddrsi (l'ttni balfıdrı ıniindn,iç ıs nmna
ralı kmımı) ~üınulii dahililtdtki rıskrr ı~~rbusla,. ı·~tzi· 
felrı·i ııltdelcriııde bıılwıdıtk,fo tamamen lmı·tıııiıı 1•e 
ni~amatı a.•krriye ahk!!mt11ıı ltibi bıtlwııwuu· vr Mec
lis ınii:akerııtım• ittirak edemezler. 

!O nisaıı 1340 trırih ve 491 numaralı tcşkiUJtı c.•a
sivc kanununun c Muvakkat ınıu/de ., s; ile c Tiirkiye 

kailaı· imtitlaıl cclel't•k n hu rniirlilr1lr lıryeti ft'f
tişiyc !ıcı· ~{Ün içtiına eylryec<'kti r [1 J 

ON UÇtlNCtl MADıDE- Uıı il(iıı<'i ıııııdılı• dt• 
b('yan olunan ıııiiddt•lin lıitıın11ıı Jn tcJkik t•diil-u 
nıüııtalıib dcftetltriııiıı lıiı·er sureti ı; ık:ll'llıh rıııııi 

ve kili~e ve havı·a w Uiil;Cuııı·t l;oıııı.ğilı• ıhıirl'i iıl'

lcdiycnin <lu vat· 1·cyu lmpılarıu:ı H' ~rı ir ınc

merrinas olan ycrlt'ı·c ve lı ct· rcı;i u ah iye it t iJıaz 
olunan kuraya talik olunatak H~ lnnılnrııı 

muluı.fazn ·ı iç:iıı zabita rcyıı belrtliye tarafın
dan bir adam bulwıacaktH· ve bu tlcflcrc lı:r i ıı 

talill olmıdu.klarııı:ı <lair ıııtıthaıı bul ıman yt• ı·

i(·ı·dı· gazete ,·r,ra re ra ku i ııı;ılı~ııslııril<• 1·c 

matbaa olmayan ycrkrtle ıııüııaJil ı·rl c tlairei 
tPC t işiye lııt· ııf ıııdaıı küylt•rr lfızııng~ lcıı ycı·lcı·c 

talik iç iıı rcix ve uıuh t iii'<Wil g·iiııdcrilt•cck iliın

nameler ilc ihlıu keyfiyel olıımıcııkt ı ı·. l~Jnı 
nıüı ı tahih dt·ft rlcri tnl ik olunJuğu günden itilıu
ı·cn on beş gün nınallak olub ou bcşinı·i ı.rünii 

ııkşauır şehirlt ı·de belediye tlaiı· si ve ııcr:ıhidc 
l'l'isiPJ'i Jll:ıl·ifdiic Jwlılırılııı·ııktrı· 1::?1. 

ON DÖ&DtlNCtl MADDE - On li~iiıı<'ii 
ınaılderle lıeynn olunan mı b~~ giiıı 1.aı·fıııd;ı lwı · 

kimin intihalııı hakkı olııb da i~ıııi yıızılm:ımı~ 

olduğunu veya ismi yazılmak l iiımug<'lmc•z iken 
yazılm ış buhuııluğunu muall :ık olan deftrnle 
ı.:örenler fıdi bir vııı·ııl;ıı Üf.ı•riııc \!' lıı·)t'ti tl'fti
şiyeye Jıitaben bir istidanuu ı e yazıb verert'k
tir. Heyeti teftişiye taraCrııtluıı i<'ı·ıı) i ıcıikikat 
ile nihayet ekiz gün ıar.fındn cksrri~·Pti lıı ·;ı 

ilc verilen karar esbnbı ıııurihcRilc lıcra

bcr snhilıi istidaya uıulıtıu;ar hir Y11rak:ıi ın(•ııı 

Jıın·e ile bildirecektir. ve iddiası lmlıul olııınır 

ise ona göre defter tashih oluııub ı·l·ddllluııdıığu 

Vl' sıılıilıi istiıl:ı hu l;:ır:ıı·ıı k:ıııi o lı ııııılı~ı !wl 
de böyle intibab davalan i~in ol l«ız:ınrıı 

nıalıkE'mei istiım:Liyesi addolunnrak ııı<'clisi ıl<'

avisioe bn arzuhal istinııfı keyfiyel l'ıiN·cktiı · . 

Bu isıinar Jı ukkı heyeti lcfti~iyf' tuı·:ıfıuılaıı 

müsted.iıüu ycılilll' verilen k:ırarnaıııP11iıı ll'b-

Bii.yiil, Millet M~di.'<iııo iııtihrıb edilen "" ~dilec,•k 
olcın Mlılmıım meıısııbi>ıi a•Trn·iyr11in tıibi ul<~ccık/.i:ırı 

~crnit lınl•kmdnlci 10 /clhwnueprf'/ 1.1J9 trırilıli knrwn 
ahkılmıııııı > b<tki old11t/u tu.~<ri/ı edilmişti>-. 

[1] Bıı m"dr/Pıltld (oıı beş) giin, 1112 wııııaralı 
lrtwım ilc, 1927 .<cıırsi iııtilwlıııaı mtıh.sn8 (}/mak ii.zerc, 
(R~kiz) güne in<lirilmiıltit·. 

[2] Ke::a. 
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liği Larihiıı<.lt'ıı itibaren beş gün zadmda. nıak
Lıul olub btmdan sonra ılııvııyı isıinar gayrimcs
muılur YC ınec lüıi defwinin icrayi tedldkat ilc ni
hayet sekiz ırün zarfında ek ı•t·iycti fun il<' 
vcı·cccği Jıükünı kabili istiuaf ve t emyiz değil
dir. Müstcdinin hakkı telıeyyün ederse uiifus 
ddtcri tıı~hih olumıcaktn· ve böyle ist ida \'~ 

islimıC dııvalaruıdıı lıiı; lıir ıınnı ilc lıaı·ç aJııııı ı a

yacaktn·. On b~şiııt'i gün müddcliıı lıitanıihı 

dcfteTlcri kaldmlrklan soııı·a itiraz c isti
da ve istiııafa kiıııs · ııin haldu olmayncaktır. Şu 
loıdaı· ki, müddeli ruczklıı ·r(lc kaza dalıiliude bu
luııduklarını u.sulen is],at edenlerin ıııebus inti 
habınııı bcdindcn on lıeş giin kadar heyeti tcfti
şiyı·,,·c istida vernıcğc ve b~d hu istiııaJ' dıılıi el
rneğe hakkı olacaktır . (1]. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Defteri csasi · iııi 
tanzime ın enı~ liki malınısanın her tarafında ma
yıs iptidasmda bed olnnacnk ve haziran ııilıa yc
Liııde ınusııhh nh olaı·ak lıar.IL' lmlnnacaklrı·. 

ON ALTINCI MADDE- Mayısnı on beş ve 
y irmisine doğru b~şiııei ınadd~de nıuhııı·ı·e ı· kill'
f ei nüfusu zlikfırn lııı\ i de.EI~rlcr ]l('ycti teHişiye

:vc vılsıl oldukta lıt'r ka r.aı ıııı ıı c ıııikdıır ıılifıısıı 

ziikfıru olduğu ha mazbııta serian nıutusa nıflığa 
hilrlir~crktir. 

V e sUU(~ağın hıwi oldni:ıı ki'ıfl't'i kaıalıınlıııı 

hn yolıla ın:ı7.b~ lıılar gt•ldikteıı son ra s:.ıneağnı 
m er 1 isi iJa re ve he,rt>Li Le!tişiyesi lHIZ!T olduğu 

lıald e her kazaımı nüfusu zül fıru yl'lnlııtı crııı il e 
sundık d:ılıilind Osıııanlı olaı·ak ııe lwLlar ııüCusu 
zükux ııakin bulıınduğu ıııalftm olclnktıı iltilJ(·i 
maddeıle g-ösl<>rilen sn t eL ve ııislıe l e tn ı lıil<ıın saıı
<"~ıkta hir k:ıı; mebus olmak l~zııııg-elirse mulıı 

saı-rıC larafnıdan vilı-.,vet ırnzete ·ine ve nıerkez
tle bulıman heyeti teftişiyryc ve sa ııeağm sair 
kazıliarı knymıı.kamlaı·ma ve kaynıakumlm· mııı· i
tet ilc ht> ı· kaz~ um lı!'yl'l i teftişiyesine ve n eva hi 
r eislrrinc scriaıı hildiıwı•k V<' heyeli teftişi~·ekr 
Y;ır·ııkııi ınnhMıı~lııe ih· iııtihııl ı oluıııwak ııwlıu~ıı

mn lll ikdat'!lll ilan cdeN~ktil' f 2). 

[l] Keza. 

[2] 2508 1/llllutnılı krwııı11w ildrıci mıtddesi mıı

cilıincc, (18 yrışıııı bitirenlP1') kaydi ( !lt yaşını /ıiti

l'(n/er) e••kUmle rl•·rjişlirilmiş 11e (zükıir) 1.-.ıvrli Imi
c/ırılarak ucrinc (Kadın, cf,-,·ek) konıılnuı~tur. 

ON YEDİNCİ MADDE - Heyeti mebusan 
için azalığa iniilıab saJiihiyeti buJnnmayı.nı, 0\7 \'C-

15. tebııai osmaniyeden olmayan, saniyen ııi
zıınır ımıhsuı:; ıııu ·ihincc muvn.kkaleu Jıizııı ti 
rcncbiye iıııtiyazrnı hııiz olan, sal isen türkçe 
hilut<'yeıı, rabian otuz yaştnı ikmal etmeyen 
h nın ix~ıı h ini intihı.ı.lıda bir kimsenin hizınetki\r
lrğrıııla hnlunnn, _ adison, if l iıs ilc nıalıJn"tm olub
dıı iad~i ilihar clııırıııi~ olan, salıian suj alwal 
ile ınüştcltiı· olan, saminen m ah ·u riyetine lıliküın 
Jfılıik olnlı dn fekki haciı· edilıncycıı, tasiaıı lııılm
ku ınedeniyedcn saklı olımış olan, aşireıı tııbiiye
Li ecnebiye iddiasında bulunan küns ler. 

Dört S<'Ue sonra icra olnnaca k iııtihahlarda 
ım·lnıs olmak ic;in tüı·k~e, olnuııak ve ıııüıııkün 

ıııert cbe ya~ınnk dahi şart olacaktır. 
(Heyeti ınebusan azıılığilc Bükılınet memu

riycti bi ı· zat ıılıdesindc i~tiına Pd •mez. Fak~t 

v ii.kcliidıııı intihalı olunanlarm azıılığr mecar.dır. 

Ye ~ai ı· ıncmuı'indcıı biri mcbo ·luğıı int ihah olu
mır ise kubul cdib E'hneıııek kaydi ihtiyıırındadrr. 
F'ak:ıt kabul ettiği halde nıcmuriyt•lind ıı infjsal 
eder_) ~febusan intibabı umumisi dört sene bir 
kere icra olumır ve her mebusmı müddeti m -
ınnriyeti döı•t seneden ilııırct olub telrrar iıı1iluıh 
olunmak dahi caizdir [1]. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Tt•ınınuzun hi
rinci giinii mebus intihabmıı hedolunmasr için 
ıuntasnrıflar tarafından lmymnkamlıır marifeti-
11' !ı c ı· lıir kazıınm ht'ycti teftişiyesine haziran ip
tidasnıda ihtıır olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE- Emri inLihah 
kazıının her naltlyesinde ayrı ayrı icı:u olunur 
ve hir nahiyı>de ınukayyed olan bir müntehilıin 
diğer rıahiyeye gidib re~' verıııeğc hakkı olamıı~. 

YİRMİNCİ MADDE - Her nahiye intihalır
nm hüsnü cereyanmıı n zar t etnı!'k üzere bini 
iııtihabda heyeti teftişiyeden kura kcşidesile ta
yin olunan bir ııza hazrr bulunacaktır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - t~bu kanunnn 
on birinci maddesinde beyan olı:ınduğu üzere hak
kr intihaba nail olmayanlardan ınaada kaffei 
Osınaıılrlar birinci derecede ınüntehibdirler . 

[1] Btı mflrlrhııin ( ) ;çinde b,lfım<ut fıkrıun ıt 
nci mwltlr :::irirıdı> nüitııhriç IS, Jl!O 1'~ ,JS.'i nımıtı.r<rlt 
km• ımla rla lrulil tdilmiftir. 



-16 
Deftt•ri ı•sıısiılt• isimiL-ri nıulHııTı·ı· lıiriıı1·i ık ı ·ı·ı•c 

ınüııtl'lıilı lııılııııaıı lwı· h~~ yüz ki~inin biı· ıııüıı

h•hilıi 'lllli intilı:ılııııa hald\ı olaı·:ıktıı· 111. 

YİRMt İKİNCİ MADDE - Jkim·i ılt•ı·ı·ı·ı· 
mi: ,:, .! ıl.ihiyı·tli <ılnıa.nıııluı· !'\'\'Piıl<'n 

tl'lı :ıai {),·,· ]pt i ııli .ı ·Pdcıı huluıınıuyıııı, saııi,ı t•ıı 

ııi/.;ınıı ııı;ılmı~ ınııt·ilıiııcl' nım•akkııt~n lıi~ıııcti ,.,._ 
nı:lıirt' imtirnzıııı hııiz olan, sııliscn ou sekiz yn~ıııı 
ikmal Ptmc.vı•ıı, ralıiıı.n Jıiııi iııtilıulıl.hı. lıiı· k.ims~

niıı hiznıctkıiı-lıj:iııııl:ı lıultuıuıı, hiinıiscn .iflil.s ile 
ııııılıki\ııı tıluh ıla iaıll'i itiibıır dnıcnıi~ olan, sııdi

sen sııi ıılınıl ih• nıii~tl'hir olan, ~:ıl..ıian ınıılıcuri

yt•tinı• biikiiııı l:ilıik olub ft•kki lıul'l'cdilm<'ycıı, sa
ıııiıu·n hukuku nwdcııiycdeıı ·akıl olmuı;ı olan, ta
sian tııbiiyl'ti ecııdıi~-,. iddiasında lmJuııuıı ldnı

sı•l!'l'tlir. 

Y:tR.ıvr.t UÇUNCU MADDE- l:ıı ıııılıir~ d:ıi
rcsiııtlc bt•ş yii.zdcıı zi~'acle ve yedi yi.ir. elliden 
dıııı birinci derı •1· ıriüntclıib olduğu hııldc bir ve 
yedi .\'Üz cUiılt·n bin iki ) ' Ü.<: ciliye kadar iki vo 
bin iki ,rii/. dlidl'n biıı yl'di ~· iiı ı•lliy<' kudur üç 
ve bin yedi yüz clliıkıı iki biıı ~· üz ciliye Jmdaı· 
tliiı·t nl'l't•ı· ikim·i <],•r,•c·t•d<' müntclıib olıu·~ıktıı· ve 
şıı,,wl gösh•riJı.ıı ıııikdunl:ııı ziyade bir ıııılıiycılc 

bil'iııri ılcrcı·ı· nıiint,.Jıilı lııılı11ıuı· is(', bu nislıl't 

iix .. ı·t• lw~ w alt ı 1 e cl u ha zi~-ııdc ikinei drrı·r·c 

nıüııı .. Jıih iııtilıuh edileeektir. Bir ualıiyt>ııin miiıı
tı•lıihi ı·ndleı·i ht·ş yiizılı•n duıı ve iki yüz rlli
clt•n ziyııtlı• ollll' ise bu ınisilltı nalıi~·elt·rin dnlıi 

bir müııtchibi suni intihab etmeye hakları ola-
caklardu·. [2] 

[1) .120 11um.ırulı kammıw 5 •wi mııdlfe~i mııcibiıı
u MIO ıı<lı•ıli ıoo r lfllzil c<lilırıi.~ken ıJ ncü ıııadd•·ye 

ıwt adi lt 2/U 1 numrıı alı kaııım ile bu ıııikdııT .t,OIJ r 
çıkm-ılmı~tı. 

[2] C11 madde kt·zrı .l!iiO rıımırırnlı kmııowıı bt'r
ı•«:hi ::ir olun .5 >tti ııuulde.•ilc tadil cdilmi.~ti : 

Biı· ıuılıiy<' tlrılıiliıulv bulıman niıfııou ::11kıi.rıhırı 

lıtr iki yilz kiııi için bir nıiinlehilıi sa11i intilaılı olmııw. 

Bu mikdfl rdnıı fazlnsı içi ll bfneçhi u li muııınclr 

i/cı oluıwr : 

Oç yii::e kltdM bir, iic yil.:; lıiı-doı bN! yii:;e kadnr 
il•i, beş yü: birdru yedi yil;;~ l«ıdar iiç i/ii/ı .... miintc
lıibi Ba.?ıi iııtihcıb olWW1'. 

- .2G9~ numu.nıh k4..uuout1t iki.Jıci mn.ddtHi m:uci
l>iı~t·<, ( 1 li 1/Wttııt />ili rı n/e,-) kny•li (il. y•c.şınt loitirrıı

ltr) şcl•limlc <lt'yi~lirilmiş ı·e (zıikiı•·) /;ııy<li kulrlırı-

YİRlVI.İ DÖRDUNCU MADDE - Ht>ı· ııahi
yı· dulıiliutlL' ıneı·cutl müntl'lıibl •riıı birer defteri 
tanzinı ohuıub nnhi,ı·t>~c nll'mıırt'ıı gidecek olan 
:ıznyıı wrilL'cl·ktir. Işbu ddtPrlcrin bir iki gün 
zıırfınrlu tanzinıi i~iıı hc.ı· ,•ti teftişiye lüzum gö
ı·iiı· isi' kaza ku~·ınakarnıııdıııı mıı,ukkntcıı liizumu 
k:ıılaı· kfıt ib istc~ ·r~.:cktir \'l' Jnıynıal;anılık rııl'r

];ninde mii.stahdenı ketl'LH· kil'cıyet l'tııwdiğ-i hal
di' kıı~· m;ıkanı :ılıalid!'lı 1·e .. rlıubı lıunıiyı•ttı· ıı fıılı

ri ki"ıtilıkr tı·<lıırik eıl(•td<ti r . 

YlRMl BEŞ!NCİ MADDE- llı · ı · ıı:ılıi.w

ııiıı llL' lwıl:ır ıııiiııtdıihi I 'U l' i~e lıt•yeli Ltofli~iye 

turufmd:ııı o mikdar pu~lulık ııl'ıık ıc üzerine bir 
kıı1; isiın ~'azıln<'ak kaclar lw~· :ıx klığıdlıır hazırla-

nılı lı(•.l ' l't i ııı pzkfın·yl' nınlısııs hüyük inühiir . ilc 
a ı·k ıL~ı bittc•nılıir n:ılıi.''l'.n~ ta,\'iıı olıııııııı mcıntıra 

wı·ileccktiı-. 

YİRM! ALTINCI MADDE- . 'n hi~· ,. ıııı·ıııtı

ı·ıııııın ııalıi,rc· ıııt•ı·l;ezinr Yiil'lHlumlun evvel o na
lıiyt· dalıilinıle ne ıııikdaı· ıniiııt hib vın·~a helıer 

lusıııt l'll zi.,·ı11h• ii<: yüz ıııiiııLPiıil .. ]ı • ıı ibutel ol
ııııık iizPre nksıınııı tak~iııı olımııı· Yr lırr bir las
nııııııı ıııiint<'lıilJh•ri it:iıı ıı .. ~·l'li tPftişi.re ıııarifetilr 

hiı· g-iin tprtib ik o g-iiııdı• ııwrkl'ıi nııhiy(' olan 
kııı·.ı·l'ılto bıılunınııl:ın ill'r kısnıııı ulı:ıli~iııt• lııılwr 

wı·ilir. 

Y:tR.Mt YEDİNCt MADDE - lı ıtihı ılıııı ~ii

ııiinü "" suı•l'fi iı·1·ıısını lıı·ı· k:ıı·~···ııiıı ıniiııtehilJ

h•ı·i hilnıck için ııilıa.Y<'I lı:ı z iı·anın .1·irnıiııri güııii 

h<'.''l'ti tefti~i.w nıııdfı· tiiC' lıt•r ııııhi~-··ıı iıı haı'İ ol
dıııhı lnmıyi g-rzih ilılıaı· (•tını•k iizrı·ı• rrfııkııtinılı · 

hiı· iki siiYııı·i ill' lw.n•ti tı·l'ti~i.'·('ııiıı rkseriyeti 
fıl'ns il e iııtilıııb olıınar·ıık ıııııtt•bpr kimsrierden 
nH·nıııd:ır ııiimh·rikrı•k "" hı ı ıılar11 ycYnıiyr ola
rak idıın•i heh ·diyı' tnı·ııfııHl:ııı rniiııasih mikdar 
ürrl'l ''erileeel..1ir. 

Y:tR.Mt SEKİZİNCİ MADDE - Ot IIZliiH'II 

ın:ııl<l<'d,• züstcl'ilt•ıı ınt•murlnr her lwryeye viisıl 

lrırıık yerine (KfUln, rrkı· l•) l;onıı/nw~lıır. 

- Bu madde :!liJl flııyılı Jmııımla clrı bir ltlC/il uör
miişliir : 

Bir nalıiiJB dalıilinde bulıııum klıdın ı•• cı·kek nii
{ıtRWr Jıı·r 1,00 kiıJi için bir ıııünlrltibi Sltni seçilir. Bu 
mikdltrdan /cızlası için rış11fiıdul:i uibi ınımnıele ya
pılır : 

600 e kııdar (1), liOl dm /Jinr kndıır (!t), 1001 
drıı l•i11 dört yiizr kntlar (.n r•r fıızlaın içiıı hıt gidiş

le müııtelıibi sltni seçilir. 
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olduğu gün muhtaran ve sair vasrtıısile münıı
sib ve vasi bir mahall e müntehiblcri celbedilib 
resi nahiye olan kariyeye toplanacaklın·ı günü 
beyan ile ! stanbula gidecek mebusam intihab 
etmek için nahiyeleri dahilinde bulunanlardan 
müııasib kimseleri intihab ile tayin eylemelerini 
alıaliye tei'him edecek ve her kariyede bu veçhile 
vıır.ifesini i:fa eylediğini mi.i.beyyin mubtaran ta
raEJarmdan bir kıta ilmühaber alacaktır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE -Kura alıa
lisine itııyr malılmat iç in gidecek memurlarm az:i
metlerinde müntohiblcrin resi nııhiye olan kııı·ye
yc gidib licci]jutihab tecemmüle!'inden iki gün 
evvel otuzuncu madded e beyan olunduğu iize'l'e 
heyeti teftişiyeden tayin olunan memurlar hor 
nahiye dahilinde meveud miintelıiblerin defterle
rini ve balil.da beyan olunan arkaları mühiirlü 
puslalık kfiğrdlarr ve müntehibler tarafmdan işbu 
pnslalarr içine atmak için evvelce her şubeye iki 
kilidli ve biri diğerine uymaz iki nnahtarla muh
kem ve nahiyen tn puslalarrm istiab edecek ce.~
mettc ve üzeri ufacık bir zarf ihata edebilecek 
kadar delikli heyeti teftişiye marifctilc inşa edi
len sandığı ve maiyctincle bir iki si.i.vari ve lü
ı:nmn varsa Hükumeti mıılıalliyeden veyahud 
yovnı i yesi idarei belediyeden verilecek ücretli bir 
kiitib istishab ile müntehiblerin vürudunduıı. hir 
iki gün evvel resi nahiye olan karyede hazır bu
lunaeaktrr. Nnhiye memurlarma itasr liiztm~elen 
ücreli yevmiye idarei helPeliye sandığıııclan veri
lecek ve bu i.i.cretiu mikdıırr heyeti tdtişiye tara
fmdaiı tayin ohıııacaktn•. 

OTUZUNCU MADDE- tntihulxla hazu· bu
hımıcak memur resi nuhiye olan karyeye viisıl ol
dnkta nahiye meclis reisi ve ar,ası biı·leşib i~lJU 
kanunnarneyi ale ıı en kıraat edecektir. 

OTUZ BİRİNCI MADDE - Kıı.ımnun krrıı
at. iııd\'n sonra heyct.i intilıabiye namilc her nalıi
yedc mavılkkat bir lı yı>t teşekkül cd~cektir. Bu 
heyf.'tin roi~i kazadan gelen intihab mc>murııdtlr. 
'111:crkez:i nahiye olan karye dıı.hiJindelri imam ve 
papas ve halıarn ilc nııhiye meclisi rei8i ve azıısı 

işbu heyeti inıihabiyeıı in azası olacaktll'. Mıwıık
kat heyeti intihııbiye teşkil olnndtıktıııı sonı·u he
yet azasmm saat kaçtan ka~,a kadar muluılli inli
lıabda buluna akları ve intilıahnı irra olunacak 
nıahalli ckseriyeti fırii ilc tayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE- Nalıiyeııiu lıeycti 

intihabiyesi icrayi intihab için tensib olunan ına·· 
lıulle gidib ve puslalarm iUm olunacağı sandığı 
a~ıb içi boş olduğunu heyeti teftişiyeye ve hazı:r 
bitltınanlara gösterdikten sonra kilidlenib a.nah
trn·larm biri kazadan gelen memura, diğeri nıı.bi
ye reisine verilecek ve badebu sandığın dört ta
rafından sicim geçirilib uçları muhtarm ve salı· 

oznmn mühürlerile temhir olunacaktır. 

OTUZ UÇUNCU MADDE - Sandık temhlr 
olnnduktan sonra en uzak karyenin mevcnd ınün
tchiblerile eimme ve papaslar ve hnhamlarr ve 
mnlıtarlarr ve ihtiyarlardan il<:i l~i~i celbohınub 

lıeyeti intiluı.biycnin reis ve azasr marüetile mün
t\'hiblcrin her biı·inc nrkasr nıeınhur pus1alordan 
hirer ta.ııosi ,:crilib yirmi altıncı maddede beyan 
olıuıduğu nisbet üzeı·ine bulunduğu nıılıiye için

do her ne kadar ikinri derecede müntehlb intilialı 
olunınale lfızrıugcHr ise emniyet ettiği adamlaı'Ill 
iNimlerini pu~lasnıA. yazacağı ve yazısı olmayan
lıır emniyet eylediği kimseye malıallince müsta
mel olan lisanla ynzdrraca.ğr ve ~ayed puslada 

ikinci derecede miintelıib olacak mikdardan z:iya
de isim ya.zar iso yazdığı isimlerin iptidasmdan 
haşlayrb ikinci derece müntehib olmak için taleb 
olunan mikdarr kaydolunarak ziyadesi keenlem
yckÖn hükmünde tutulacağı ve ikinci derece 
ırıiintehih olacaklarm adedinden dnha az ~sim 
yn1.ar ise ya1.dığr isim lerin kabul >'C kaydoluna
cağı ve eğer bir nahiyede ikinci dereee üç mün

tehib olmak lazımgelirken müntehib puslasmm 
üzerinde bir adarurn ismini üç defa yazarsa yal
ruz ])ir rey itibar edileceği ve yazılan isimler 
okunmaz surette ise keenlemyekiin hükmünde 
bulunacağı heyeti intihabiye azası tarafından 

mümkiin oldıığn kadar miintehiblere tefhim olu
nacaktır. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Puslalar 
miintebibleı:e verilib bir veya iki saat som·a he
yeti intihabiyenin bulunduğu mahalde mevcud 
bulunmaları eimme ve papas ve haham ve muh
tarlara tenbill oltınacak ve muayyen olan saat
te heyeti intihabiyenin tertib edeceği üzere her 
kaı:yenin müntehibleri sırasite gclib puslnlar san

dığa atılmadan evvel Zati Ho.zrcti Pa.dişah~nin 

düa.yi ömrü şevketi şıı.haneleri inıam ve ııu
pas ve luı.ham tarafından kıraat olunacaktır. 
Bir miintehib heyeti ihtiyariyenin huzuruna gel
\lik!;C karyesi ve isim ve şöhreti heyetin katibi 
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tın·afrııdan sual olunu'r. Vereceği eevııb üzerine 
nınhtnrlar kendisi olduğunu şii'ahen t a.~dik cyler
soınıüııtdıih riof'tet'ine mümcaatla i ·minin iizeriııe 

caize <:ekilib ııusla,n Nanoığa ııtıııasnıo I'LIIu;at 
vcriliı·. Bir miiııtchib pusl usını sandığa atacağı 

vakit clind(• bir pnsladıuı ziyado bulunmamasma 
heyeti intihabiyc dikkat ı,>rlecl!ktir. 

OTUZ B.EŞtNCt MADDE - Aı·kası meın
hur olmayan puslnlar r hile ilo snnd ı ğıı atılmış 

ise keon lemyl'.kün lıükınürıd('dir ve bu pııslaxla 

müntclıih kendi imznsmı dahi ~'az-mış ise yalnız 
ikinci derece münt(•htblerin isiınieri kıraat ve 

ıka.ydoltıııub müntchihleriıı imzası kıraat ve kay
dohmma.yacnktır. 

OTUZ ALTINCI MADDE - He1· k:ıryeııi ıı 

müntchiıblcri puslU'lmını ııttık t aıı sonra cKar
yomizde ııırvourl olan müntl'hiblcr puslalarrnı 

sandığa ıı.ttdıın di)'(' killibin yanınrlu bulunan 
münt lıib d('ftt•ri o kııry(•nin imam veya ııa.pas ve 

lıa.ham ve muhtar Yt' ihtiyarları tarafından tcnı

Jı i r ve imuı oJıınıJuktall S(l'lll'R' (;Cki lih Jiğ!'!' 

karyenin muhtar ve inıam Ye papas ve halıanı ve 
miintelıiblcri g lib kt>zalik intilıoba hNkd ('i'l<
lordir. 

OTUZ YEDtNCt MAl>DE - Riı· knryeııin 
emri iııtihabı h it am hnlulıda• muhtnraııı ~rk i lib di
ğer kııı·yc ı:clıalisi hıt iJın.Jıa bedl'ttilctPıı sonra ha
zır bulnıımuyan nıünt('hib g<'lib rcy vermek hak

kından sakıttrr. Ozıü lu~kikisi olmasa dahi ma
ilıalli intihaba ~alm<!ycn .müııtclıibin vckil ilc rey
vcrmlJğe hakkı olamaz. Nahiyı>lt>rin havi olduğn 
karyelerin intihabı bir günı'\e itınnm o l unıımu7.

sa' o gün akşam üstü heyeti intilıabiye dağılmaz
dan evvel sand ığın deliği üzcrint' bi1· kağrd \'U

zolunııb ve etrafı ve sa'Ild'Jik sicim ilc ibıığlamb 
uçlarr ve anahtar dcliklcri heyet i intihabiyo ta
rafından kmhir olunduktan sonra heyetin ·ka.ra
ri le emin ve müııasi·b bir ma·ba.llc vazı il e muha
fazasınıı itina olunacak ve ertesi günü sandığın 
mühürleri hcyet~c bilınuayene a~ılıb yine intiha
ba bedolunacaktJr. 

OTUZ SEKlZtNCl MADDE - Her müta
hib l'!.'yini verdikten soıırıt avdet cdt' r. ll lüıı t e
hiblcrin bir -:ründen ziyade r•si nuhiye olan knr
yed<' c:'ğlcnmcmeh•rinc heyeti intihabiyc gayret 
eder. 

OTUZ DOKUZUNCU M.AI>DE - Karyeler-

de olduğu misillfı şehir ve kasabalu ı·rla duılıi dört 

beş \·cyalıud hey ti tefti~i.1·eııin nıüııasib göreet•
ği mıı•hallcrd~~l ibaret mııvakkatcn ~ubdcr tc~il 
ve her şu•be iı;iıı heyt•ti tcı:tişiyc tıırafından bir 
memur tayin olıın11r. K ura ve nnlıiycll•r i~iıı ma
hallinclı• beyan olunan nıuııml'liıt şehi ı· \ ' C kaHH· 

lmlu•rda tı·~tıkkül eden şulwlrrdc duhi tamamilc 
icra kılıııır. 

KIRKl NCI' MADD'E - M •ı·k<'zi ka~nna bu
lıınıırak mahal li intiha.ba bizzat ,gelmeyen, yazdı
ğı I'CY pu~lıL~ını lt•nılıir cdt•n·k biı· zarf içine lw
yub iizrüııü ·beyıın ili' nıelfııf pusluıırn Sfı•ııdığıı 

atılnııısına dııiı· hı•ycti tt·ftişiyt• !'(•isim• hitabrn 
gönd(•rdiği nwktub al(•ııcn ıı~rlıh okunarak mek

tubu göııdel'l'lı mııruf ise g-iindc ı·dii( i puslu kıııw' 
lı olduğu halde sıındığıı Htılır. 1\taruf <1rğilsc o 
puslıı lıiikünısüz bırakılır . 

KIRIK B1R1NC1 MADDE - . ' alıiyt• v(' ~~~
hl'lerin bii<'Ümle ıniiııtehibler l'l'~' veı-ılikicn soıı

ı·a lıı•.veti intihırhi.rr azıısı kfıınileıı hıı'l,ır ik<l'n sıın

drk nı;ılıb ikinci dl·t'l'Ce mliııtclıiblt·r l' I'Vl'1emiı-de 

isirrıl • r'i!ıc lıııkmr~·ıırıık ~Hnılığu ıı11lnn pııshılur 

bireı· bil'l'l' ~a~nlıı·kpıı snyL~r •bilinılikteıı ımııra be
trkrııı· sıındığa lmrıulnrıık o::-.r.ıhi.n• V<' şuhe ş11 
kadar miintchih i(clib şıı brlnr pn~ln atmış» di~·e 

ınuhtıısıır ht>tnl'll hir J..-ıtı1 maı~botıı tıııır.inı oluııur. 

KIR.K İKİNCİ MADDE - H<'y vpn·ıı ıniiıı 
trlıihlerin adcdindeıı ziyaıle ınısla zulııır cıl<>rsc 

ııııhiy(• ''l' şubrnin h(•,n •ti ilıtiyar i.n·si şt-didl·ıı ml's
sul tutularak hile ilc pnslıı alıı ılıırın zillıir(' ih 
ra(•ı i~in runibi kar.a vr li, ·atl ıııı ıııahsıı s nıeınııı· \'l' 

nıüstaııtik ~öndcrilcrrk Ye fakat alıııliyi tl•krar 
iııtihab ilc m!.'şgul ctmenwk i~iıı n •.v Vl'rcıı müııt('

hibin adedhıe mii~ııvi puıılalıır snııdrktun ~ıka' 
rıl ı b fazla kalanlar asla ac;ılrb okuıımırksrzm alc
nC'n ihnık olıınncııktır. 

KIRK UÇONCU MADDE - Puıılalıırm ade
di bilindiklerı sonra her pnslaclaki isimlcriu 
tv•h1·iriııe hl'dohınoruktıl'. Şöyll' ki, puslada gö
rülen L~iml('r •bir ka<; biiyük kiitrdıı hıırufu hN•ıı 

t<>rtibi üzne yazılıb ı;onra ok1ınıın pnslala.rda 
o isimler tekl' rriir ettik~<' isminin yanına (1 ) 
mımaralı rakamı ~;l'kilir. Bu arada sandık açık 
tutulmınnak ic:in isiınierin tahririne hcdo1uııa

cağı anda saato bııkılıb ml' ela tahrirc sa'Bt ye
dicle bcdohmmaktıı sııııt sı•kizt• k<~dııı· bir smı1tc 
iki ,\'ÜZ elli puslaıım Jıuyi olduğu i irn.l rin talırir 

olunmasına karar veı·ilirso üç sa-at i~ sandık-tan 



-10-
ycdl yüz elli pusla çıkanlıb bir sofra üzerine• 
l'llzoluııarak kınını ve tah ı·ir olumır vı• bir taraf
tan dahi sandık kitlenib ve etrafına sicimleı· 

ge<;irililı uçlaı·ı ve sıındığnı deliği tcmhir oluna
rak münasilı bir ~·erde Jıı(zolunuı· ve sandığın 
konulduğu ımıhallin kapısı tenıhir olunur ve 
hc:r gün tadııd \ 'C lL•rnhit olunan pusla l aı· bir 
torlıayıı ,·az ile tcnıhir edilir. Eı·tesi günü heyet 
crkonee tcccııınıü ile evvelemirde o gün ka~ sı.ıut 

meşgul olııtaklal'llu kar.ıırla§tıra ı·ıık ve sarıdığı 

alııen ıi ·ılı o kaLlar saate kufi pııslalar çıkıırıla
ı·ıık ııayccl yinp lıihıın lnılınazsa kl•ırıafissnbık ek
nun olunur \'C lıcr akşam ııe mikdar pusla ta
ılac1 ,.,, t.ııhriı· olunuh her bir ikinci derrcc'<le nıi.iıı

tclıih o ırün ııe nıikdar re~- kazandığını uıüşiı· 

ıııuhtali/ır hir nıazlıııta ~·azılır . Bilcümle ımsinlar 
kayid vı• tnlıriı· oltındııktaıı soıını l'll ziy;ıd~ r·c.'' 
kazanılı ikinci deı·ercdc ınüntelıib olanların yc
ılinc ill',nti iııtilııılıiyr taral'rııdan bir kıta ınaz
bııta vl'rilir. 

KlRK DÖRnttN.C UMADDE - Oeı;eıt nıaLI
d!'lerdc hoyan olunan kaideleı• icı·a olııııduktnn 

soııı·:ı dı•l't erde ~ kil en <'ai zel er mucibi.nce nahiy >

Ye ~ulıc dahilinde rl'y verıncğe falllD. falı.iıı Jru, 
radan ,-cra mahallinden şu kadar ınüııtehih ıc~l

nıiş Y<' ıısulü ii.zHc !l!lndık ıır;ılıb puslular tndııd 
w talırir olııııdnktıın falan zat şu ka<.lur ve falan 
~u kııdar ı·~'.'. kuzaıııh n• <'k~cri~· l't kıızaııaıı \'!.' 

!'alim, falıııı zııl olduğ-ıuıu nıüşir nııJıiye ve şuJıe

ııin lll'.I'Cti intihahi,\'t!Hi taratından uyrıcıı iki kı 

ta ııuızh>ltıı tuııziııı olnııub biı:i kıızadıııı Jo:l'lım 

ııı •mıır:ı. diğcı· i rııılıi,rc teisiııc verilecektir. 

KlRK BEŞİNCİ MADDE - J kiıı ·i der<• •Nle 
nıüııtl.'lıilı olanlar iııtilıah oltuıdnklanna dııir rPsi 
nahi~·ı• ve şuhı>dl' h('ycti intilıahi~·cdcn alacakları 
ıııazlıat:ı Ü7.crin!' ı·!'si k:ıznda bulunan heyeti tcf
ti.·iyrye ı.:idih nıazhata ihmz E'de<-ek ve bu ınaz
hntalın· dPfteri malısusuna kaydohınııraktır ve 
m~! nısan ın icr;ı,vi int ilıalıı i~in !ı('yeti trft işiyr
niıı hulıındui(u nıahııldc hang-i gtin ve saatte bu
lnıınııısı lfızını j!'!'lrc~ği tenıhilı ve nıchusluğa ııam
zcd olanların i~iınlcrini haYi lıPycti tcf1i~yec1rıı 
mrnınr ~·Niin<' bir krtn pnsla verllih isterse naııı
zed olıııılnrdıııı, istı•ı·se ııamzed olmayılı dirıı~· t vı
hıııniy<•linr itimad c~·lcdiği >'C mebus olııınk i~in 

lfızııııı;rl'len ev~fı haiz olan sair zcvattnn iııtihah 
edebileceği ve sancnkta her ne mikdar melıus ola
ı·nk ise adedieri o mikdar isimleri yazınn.qı iki n ·i 
derecede ınüntehib olanlara tefhim olunacaktır ve 

nıazbatasım kayid için heyeti tefti§iyeye gitme
yen ikinci derece ıniintehibler hangi gün ve sa
atte hazır bulunmak lıizrın geleceği mahsus da
vetnamelcr ile ilıtar olnııııcaktır. 

KIRK ALTIN.CI MADDE - Heyeti te!tişi. 
yeden tayin olu ııaıı y!1vnıü saatte hazır olunacuk 
ikiııci dereco uı.üı:ıteltilılel'iıı yedinc, aı;kası heyeti 
tdtişi,ve uıülıiiril.a tcmlıir olwunu.ş birer kıta 
pıısla veri 1 ir. Sıı ııcaktıı h u ı · uc kadar ıııebus ola
cuk ise lınliida tıırif olwıduğu ü.ıcre ikinci de~·ece 
ıııüııtehib olanlardan her biri o kadar isimleri ya-
7AI<•aktır ve yazı bilmed i ği hıı lde lı ey tin i~tima 

ylooijli malıaldcıt ~ıkıııııyıb craıla iken emniyet 
ettiği adama ya?i!ırac·aktıı· .. anrolt dııhilinde mc
lıus olııcıık adcclden wid '>~> ııok!l!ln iı:ıiın veya
hud kendi imzasını yuv.aı·sa otuz alluuıı madde
nin uhkaıııııııı tatbik<11 iı·ı-a~- i mu:ınıcle olunur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE - lkiııci dcrere
de ıııüutelıib olanlar puslulurını dcrunuua at
ııııık için Jwycti teft işiyenin içtima eylcdiği oda
da xofraııuı üzerinde ve oı-tasında yalnrz bir pus
lu sığabilecek kadar delikli lıir sandık buluna
raktır. l kiuci der ec ıııüııtchilılcr puslalarr
uı atmazdan evvel !l!llldık a~ılıh i<:i hoş olduğu

mı hnıznra göstcrildikteıı sonra kilidi üzerine 
büyücek bir Yaraka vazolunaı-ak heyeti teft~iye 
ııılihürile n .vcvmi intihııhda huzıı· hulwıınak 

i~in davet olunan müf.tii belde ve rüc!l!lyı ru
haniye ilc ikinci doı'CCl' ınünt.t>hib olanlardan ii.ç.
kişiıürı mühürlerilc tem.lıir olulltU'. 

KIRK SEKtz1N01 MADDE - aııdık ka
puıuh mühürleııdikten sonra heyeti teftişiyeye 

gelib mazbatasmı en cwcl kaydettikten ikinci 
dcı·cec müııtehiblcr ı:ııra.<;il <.l.ııvet olunuh elleı·iıı

dcki pusluları sandığııı içine ataeaklardı:r ve 
atar ik n bir pushıdıın ziyade olmamasma dik
kat olunacaktır. 

KlBK DOKUZUNCU MADDE - Y eyınJ in
tihabda lıuzır buluruıcak ikinci dereec münte
hihlerden kaza <.l.alıilinde hileiirrılc intihab olu
nan ikinci derece müntehilıl riıı oııda sekizi 
ınc,·cud i. • sandık nı;ıhb ınebUBiuğa rcy kıızanıın
lıırm isimlerini havi resi sancağıı;ı. heyeti tefti
şiyesin ita olunmuk için ôtid~ 1 eyan oluiUlcak 
ınazlıat.ıınıo tanzimine iptidar ohuııır ve şa,vcd 

ycvmi ınıtayyan d<' ıne\'cu.d olan ikinci dereet>d 
ınüntelıiblf'r kozanın ikiııci de ı· 'f' ıııüntelıible

rinin mecmuwıwı. onda sekizinden az ise sandık 



açılnıuyıb deliği üzerine bir vara.ka vaz ile heyeti 
teftişiye tarafından. yalnız yevmi intilıalıdu hazır 
bulunmuk için ıla\ ot. olunan müftü belde ve 
riiesayi ruhuniye canibleriııdeu temlıir olwıulı 

mevcud olmayan. ikinci derece ınüutchilıler ge
linceye kadar sandık emin bir nıalıuldc lııfzo
luuacak ve gelmeyen ikinci deı·ece ınüııtelıiblere 
filan ,gün ı·esi kazada hazn· bulunıııak üezere 
UükUıncti malıalliye tarafından mah~usıın ih.t.ur
uameler göııde ı·eceklerdlı-. Pusl~mı saıu.l.ığııat

ını.ş olanlar isterse a vdet edecektir. 

ELLİNCİ MADDE - lkinci derece müute
hiblerden gelemeyib gcı·i kalanlar muahlıarıın 
resi kazaya geldikte, heyeti teitişiye ile o gün 
için eelbolunan uıüfıü belde ve rüesayi ruhani
ye tara..ü:ndan sandığın mühürleri ledelmuayeue 
delik açılıb ikinci tlerecc münıeh.ibler puslıılan
nı sandığa atacak ve işbu davetten sonra muze
reti has eb ıle gelmeyen ilcinci derece m üutehi b
ler beklennıeyib sandık açılacaktır. Sandık 

açıldıktan sonra gelecek ikinci derece uıüntehıb
ler hakkı mtilıubdıı.n mahrum olunur. 

ELLİ :SlR.tNCl MADDE - Heyetin huzu
ı·uııda suııuık a~ıldıkta eYvei eıuinle atılıuı ptus
lalar tadat ile alenen okunarak ıuebus olıuuk 

için puslada yazılan isimler kaydolunur ve bir 
isim puslada tekerrü.ı· ettikçe ( 1) rakamile işa.

ret olunur ve bu veçhilc bilcümle puslalarnı tah
riri hitam bularak heı· bir zatin kazandığı 

reyleri cem ile muzhata tanzim ve heyet tara
fından temlıir olunuh kaza kayıuakanu nınrifeti
le livada bulunan heyeti ıefti.şiyeye gönderilir. 
lşbu mazbatada sancakta mesela iki nıelıus ola
cak hale kazada en ziyade rey kazauan 
yalnız iki isim yazılmayılı sair rey kazaunu 
her ne kada risimler olur ise olsun velev eüzi 
rey kazanıınş bulunan muzbataya dcı·ciJe isim
lerin altına reylerin adedi rakam ve yazı ile 
işaı·et olunaeaktır. Sancağın heyeti teftişiyesine 
gönderilecek mazbataııı:n bir sureti temlıir olu
narak Meclisi belediyede hifzolunaeaktır. 

ELU lKlNOl MADDE - Her kazanın he
yeti teftişiyesinden mazbata geldikçc ı·eisi li\' 11 

olan kazanın reyleri dahi sayılıb ana dair 'bir· 
mazbata tanzim olunduktan sonı·a sancağın heyeti 
teftişiytısinden başka mü.ftü belde ve riiesayi ru
lıaııiye ve isterlerse sn.ir kazalarm nanızedleri ve
V vekilieri hazır bulunduğu halde iptidıı. rt>si 

liva olan kazanın mazbatu açılrb intilıab olu
nanlarm isi.uılerile her bir ismin kazandığı royıu 
mikdaı·ı yazılır, badelıu kazıüardau ge
leıı mıı.zbatalar sırasite açılıb ku·aat ve kayid 
ve cümlesinin yekü.uu ıual(ıııı oldukta. sa.ııeıı.k da
hilinde az ve ı;ok rcy kazaruıul? ne kadar zat zulıur 
ederse eüıulesiııin isimleri birer biı·ıır zikrolunur 
vo miisavat üzere ı-ey kazaru ıuşlar bulunur ise, 
beyinlerinde kul'U koşide olunw·. Budehu en zi
yade ı ·ey kazananlar :kimler ise oıılarıu mebus 
olduklarilli ha vi hemen bir ınıızlıata tanzi rn ile he
yeti ıeı:tişiyei liva tııraJ:.ınJau ıııiihrü zutilerile 
tuıuhir olunur. 

ELU UÇtl'NCtl' M.Ai>DE - ller isnıin ka
zautlığı rcyleri havi taııziıu oluuan nııı.zbatanuı 
musadda.k suretleri lıililıruç; bir kıtaıu mebus olan
lara ve bir kı t.ası v iliiyet ıuazbataslllda tabilc her 
kıı.zauın heyeti teftişiyesine verilmlik üzere valii 
villl.yetıı vo ın utasanıfa gönderilir. 

ELU DÖRDUNCU MADDE - .!!:kseriycti 
ara ile mebus olauluı· saııcağın heyeti teftişiye

sinden alacakları ıuıızbatuyı saııcağın meclisi 
ldaı:esiue tasdik ettirerek nilı.uyet teşriııi evvelin 
yirıuinci günü l::.tanbulda bulunub yedlcrindeki 
mazbatai nıusaddıı.kayi heyeti mcbusaıwı hini 
kü.şadıntla muvakkat reise ibraz edecektir. 

ELL1 :SEŞlNCl MADDE - .Elli üçüncü 
maddede beyan oluııduğu üzere ckseriyeti ara 
ile uıebus olanlarm mazbııtulan tııuıauıcn cauibi 
viliiyete geldikten ve ıuerkezi vilayetin he
yeti teftişiyesi marnetile uıerkeziıı mebliJSları 

dahi tahakkuk eyledikteu sonra valii vilayetiu 
tahtı riyasetiııde olarak meclisi idare ve heyeti 
teftişiye bir yere toplaıub eYVelfı. merkezi vi
layet olun sancağıu mazbatası ve batlchu Jiğer 
suncaklardan gelen ınaılıatalaı·ı kıraat ile vila
yet dahilinde mebus olan heı· lıir zat için muh
tasar birer kıta mazbata tuuziuı olunaca

ğı m.isillu her saııcuğm heyeti ıeı:tişiyesi tara
fındau gelen ınazbatalarlll bireı· ı;uı·eti çıkarılıb 
heyeti lı,nzıı·a tarafından ıuührü zat.ilerile ve 
uıeclisi idarenin nıührü uıahsusile teınlıir olun
duktan soıu·a vıı.lii vili'ı.yetin iuhasma leffen bi
liiteh.ir Dahiliye nczaretiııo gönderilecek
tir. Yilll.yette toplandıkları gün zikroluııan 

mazbatalarm sürati tanzim ve talırir z=da 
ıııuzlıa ta larm sureti tanzim ve tahrir zıınmuda 



ilizıuuuııa go ı·c dört, beş ve uaha ziyade kftt i lı 
bulunduru lacaktır . 

ELLİ ALTINCI MADDE- BIJi lıe~iııd ınııd
dede beyan olunan ınazbatalıır vilayetten IJ ıı

lıiliyıı nazıırctin' geldild e heyeti mcbusaıı açı l

mış ise hemen günderilecek ve a~ı lınaımş ise 
kii-~>ndnıa değin hıfwlunacaktır. \'ilayetten bil
vii md Dahiliye nczııretinden heyet i mehusana 
göndt'r ilecek lıi l ciiıııle nıczalıit ve C\'l'ak için 
heyeti ıııt•bıısuıım reis \'!! kilt ible ı·i tuı·ııfıııdaıı 

Dnhili:>'e neznı·din ııı aklıu~ ilmühıılıcri veı·i

lecektir. 

FASLI RABİ 

Defatiri esasiyenin sureti tashihiııe dair 

E-LLİ YEDİNCİ MADDE- Del'nti1·i rsasiye 
intihalırlaıı sonra 1\'fet• lisi idarei kaza nıarifl'tilc 

bir sandığa vaz ile gelen yerleri temhi1· olunıiuk
l.an soum idarei belediyede hrfzolnnacak " ' 
he ı· sene mayısm lıirinci günü meclisi idarci be
lediye lıeyctleı·i huıuı·11nd;ı sımd ık aı;ılılı ve del'
teri c.·asi~-c ~ıkanlıb dairci belcuiye heyetine tes
lim oltınn ca ktıı · . 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE - Yedinci nıad
t.lt·de beyan oluııduğn iizcrc her malınlle v<· kıır
ye nn1htı1rlım ııe?.dinde bulunacak defteri e'n
siye ıniiracnutla malıaile ve karyeleri d:ılıiliıı

de bulunan ıııüntclıibiııdeıı bir sene içinde wfat 
veyahud diğer mahalle nnklct.ıııiş ' 'l',ruhud s~ki 

zinci maddede lıcyan olunan alıva ldcıı hirinr 
du~;ıır olarak ı 11 iintchihlik hakkındau sn

kil olınıı~ olıııılar il e 011 yedi yaşını ikıııııl 

ilc on sekiz ya~ıııa ~il'ıııesile ''eyıı diğer ınıı
halden o1·ııy:ı nııld ih:uıc etıues ilc müntclıib l ik 
hakkını kazıınanların ~samisini hnvi iki kıta 
defter yn:>:1larak imaın v~ papaz ve lııılıam ve 
ınuhtnl'iıır tnrııfındnn badcttcmlıi r 11ilıayet ıııa
yısııı sekizinci günü ıııcrke~i kazada hııltına n 
idı.ırci lı('ll•diyeyu gönderilecek ve defterlt>rin 
tanzim ve henıeıı irsali için niJıayet mııyısın 

beşinci günün~ kada1· ınuhtarlara talırireıı ten
bih ve ihbara idar i belediye mecbur bulıına
caktn· (1]. 

[1] 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mu
cibince, (18 yaşını bitirenler) ka.vdi (t~ 1/~'tnt biti

renler) ıeklinde değiştiritmiş ve (ziiHI.r) kaydi kaldı

nla·rak verine (Kadın, erkek) konulmU§tur. 

-
ELLİ DOKUZUNCU MADDE - Altmış [ı[. 

rinci maddede muharrer defterler vasıl oldukta 
id n ı·ci b lediye tanılindau nıütıılea ve i cıı

bına göre icı·ayi tahkiknt ohınduktan sonra bir 
kaç sureti tanzim ett.irilib lırfzoluııacak ve gör
mek isteyenlere ıııeccanen birer sureti verile
cektir ve itiraz edecek olanlar on dördiincü 
madde ahk~mımı tevfikan hareket ederler. i\hı
ayyen olan vaktin müı:ı.ırımdan sonra tahakkuk 
eden hale göre beyeti belediyenin nezar cti altın
da belciliye katibi ~erlıilc l frğv veya ilfıve oluıı a

roıı k isimiN·i ' tnshih edecektir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Dcfatiri esasiye
nin taslıiJı leri her sene tcrmımız i ptidasına ka
dar ikınal olunacak ve badettashih bu defter 
yine [Defteı·i esasii ıniiııtchibin] namile yadolu
ııııcaktiT. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE- Heı· kaza da
lıi l iııde mevcud bulunan müntchiblerin isimleri
ni mübeyyin defterler dört senede bir defa vi
lfiyet nıııtbaıısında tabolunur ve her kaza i~in 
ka~ niishanın lüzunıu olduğu ve ne fintlc sa tıla 

cağı meelisi idarei vililyctte karar verilir ve her 
karye ve mahalle nıuhtarlarma kazasma ınalı

sus olan defteri mathuadan ikişer nüslıasr Hü
kfııııet tarafnıclan mee<'lınerı gönderilir. 

FASLI HAMlS 

Mevaddı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - tdarei beledi
.vc ve heyeti teftişiye ve intihabiycnin taleb et
tiği malflmatı verınck:tcıı imtina eden ciınnıe ve 
pnpıız ve halıarn ve muhtarlardan iki yirmilik 
ınc{'iuiycden on yirnıiW{ mccidiye kadar cezayi 
nakdi alrnır. 

ALTMIŞ 'OÇtl'NC'O MADDE - Sııbte bir 
isim veya srfat takılarak vcyııhud kummen lıak
Ju lııtilııı.bdan mahrum olduğunu ketmederek 
kendisini intilıab dertnine ynzdrrınağa ''eya
hud ismini mükerrer lmydcttirmcğe cüret edcıı
lcrdcn bir yüzlük osınıuılr altımııdan on altına 

kadar cezayi nakdi alıııır ve bir aydan bil· sene
ye kadar hapsedilk 

ALTMIŞ DÖRDÜNC'O MADDE - Ya biz
zat mcbuı:ı olıııak vcyn diğer hir zat ı me bu s in t i
ha b eHirrnek gar ezilc ıııüııtelıiblcri iluıfe edt•u 
veyahud teşvik için ıuüntehiblere akçe ve eşya ve-



renle ve verilen akçe ve eşyayı kabul edenler 1·e 
bir şahıs hakkrnda ı·ey vermek veya venlirınek 
veyahud rey itasındaıı irntina etmek i~in Devlet 
nıemuı·iyeti veyn bir hizmeti hususiycyi vaid ve 
kabul et!cnler iki nydan biı· buçuk seneye kaclur 
JıapsediUı· ve on yüzlük orıuanlı ıılt.ınıııdıın elli 
nltınıı kada ı· cezuyi nakdi ulnur ve bu cürnıün 
.fııi[i memurİlıden ise tard ceznsile de nuıhld\nı 
olur. 

AL'l'MIŞ BEŞİNOİ MADDE - Reylcı·iıı va
zolmıduğu sandığı ve iuıiluı.batıı nıiiteııllik ev ı•a

kı reı;miyeyi gusb ve sirkat ve tahrib edenler bir 
ııeııed~n üç seneye kııclar hapis eeznsile beraber 
on yüzLük osmanlı altınından yüz altına katlur 
cezayi nakdi ilc ınahkf~m olur 1·c bu filc eüı·cti 

esnasında ntll(!İbi miicıızat diğeı· bir file tıısuddisi 
tcbeyyüu eylediği halde ceza kaııunııaıııei hüıııa
yuııuna tev.fikan bıışkacu mücıızıı.t edilir. 

AL'l'MIŞ ALTINCI MADDE - lşbu ceza 
faslında beyan olunan harekata ıuüessir olı.ıb ıla 

henüz maksadları ıusfile mücazat olunur. 

AL~ YED1NC1 MADDE - Uerek mııh
kemece bir hüküm suclurile ve gerek izhaı·i i:f:lfis 
derek ia<lei itibar edememesile hakkı iutibabdaıı 

sukıt iken mahrumiyetindeıı e.vvelki ve gerek 
sounki defatiri iııtihabiyeyc kendi sunu olmak
sızın mukııyycd olduğu hald l'C)' verenler bir 
hn.ftadan bir aya kadar hapis ve bir ıueciJiyedeıı 
beş ın cidiyeye kadar cezıı.yi nakd1 ile mücıızııt 
olunur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - .\Jtııuş :ıl
tıncı maddede gö~terileıı ilk ahvul ile kemlisiııi 
kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sahte olurak 
diğer ınukayyed biı• miiııtelıibin isim ve sıfatıoı 
takınurak bir •ewiyeti intihabiyede heı· kim ı· y 
veriı-se altı aydJJl iki seneye kadar hııpis ve bir 
altmdan oıı altma kadar cezııyi nukill ile müca
znt olunur. 

AL'I'MIŞ DOKUZUNCU MADDE - Bir de
iatlan ziyade intihab etwek için bir ınükerreı· 
kuyitlden, istifade edenler bir ııya kadar hııpso
lunur. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Rcy yazmağa ta
yi:n oluııduğu bir müntelıibin ifııtlcsiı1iıı ayri 
bir ismi kaydeden her eşhas Jıakkrnda bü· aydıın 
oltı aya kadar hupis ile beraber bil· altındon on 
alıma kadar ııezı~ri nıı.kdi ile mücazat olunur. 

YETMtş BİRİNCİ MADDE - Ueı·ek ıuuıı
mclci c ·briyc icrasilc ve gerek meınuriyettcn malı

rum etmek veya zatini VE'yıı ianıilyıısını veyainı i 
seı·vetini bir ıııı·nro dü~ar eylemek tchdidaıı ile 
ıııüntehibi rey ve ı·ntekt~n içtinab ettiren veyahud 
rey itasına icb:.ır edenler bir aydan bir seneye 
kııdıır hııpisle bemlıer beş altından yirmi altına 
kııadr ceznyi naktli ile ıııücazat olunuı·. 

YETMİŞ İKİNOt MADDE- l~rııcifi ktizilıc 
neşrilc ve bir takım uıüfteı·iyat iliini le ve sııi ı · glı

ııu hile ve desais i ınalile iııtihıı b ınuumelatıııı bo
zanlar veyahud biı· ve daha ziyade ıııüntehibi l'('Y 

vermekten i~tin:ıb ettiı·eulcr veyahud cemiyet le 
ve tehdid aıııiz ııünıayişle lıir ceıııiyeti iutihabi
ycnin icraatnu ihlal ctlorek hakkı intihalım icı·u
snıa veyahud he ı·keı;iıı serbestçe rey vermesine 
iı·ası uukisa edenler bir aydan bir seneye kaJıı r 
hapis ile bernbeı· bir altındau kırk altıua kadar 
ceznyi ııakdl ile mücozat olunur. 

YET~ tlQtlNCU MADDE- Bir heyeti 
ini ihrulıiy!'yc mcni intilıab garazilc her nevi lıüou
mu icrıı veya hud kastedenler üt; seneden beş se
neye kadar ıııu\·akknt kürek rezasite ınü(·:ızııt 

olurıuı·. 'ürüm biı· veya dnhn ziyade kaza ve ııc
vııh.ide icm olwuıııık üzcı·c cvvelce iertib ve illi
fak ile yapılmış bulunursa ruuvıı kkat küı·~k <:e
zıu:H on beş sent-ye kadar teıudirl olunahiliı·. 

YETMİŞ DÖRDUNOtl MADDE- lşbu ka 
ııurıJıı gösterilen ccı·airniıı bir kaçı birlikte icra 
kıluııı·su ıııüı·tekibleri eu ağır cezayi uıüstelziıu 
olnıı cürnıün cezasite uıücazat oltmurlaı·. 

YETMİŞ BEŞİNOİ MADDE - Bmri iııtiha
hattan nıüteHilid hukuku unıumiye ve lınkuku 
hususiy davalan bir iııtihab neticesinin ueşir 

\'C ililrı olunduğu tarihten altı ay ınüı·untnılau 

.ll'uyri mesınu hükmüne girer. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Bir ıııebu
sun emri intihabr makbul ve muteber olduğu biı· 
heyeti nıebusaıı tarafından tasdik ve ilaıı olıııı

duktan soıu-a iutihııba fesad knrıştmlmış oldu
ğmıa dair mahkemeden bir hüküm lahik olsa bile 
ıuebusluktuıı sukı.ıtu caiz olaııutz. Fakat ıııcbus 
olmak i~in kanımen nıuayyen olan ~eraiti cami ol
ırıı:ıdığınıı hükmolunur i~e evvelki hüküm heyeti 
mebusnnca. nıızarı ıedkike ıılınıb Yerilecek karaı·u 

göre mahkünı. olan mebus ya ipka veyahı.ıd me-



-!S-
busluktan ıskat ilc yerine aham:nm intih81b >'e ta
yini için Makamı Sadarete ma'lbata ıırzolunıır. 

YETMİŞ YEDlNCt MADDE - A ltıruş al
tıneı, altını,· yı·dinci, yetmiş birinci, yetmiş üçilıı
cü, yetmiş dördüncü, yetmiş •be,~inci, yetmiş altın

cr, yetmiş dokuzuucu maddelerde tı:öst'crilcn efalin 
muh111kemcsi kaza dcavi meclisinde ve altmış se
kizinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci madde
lerde bcymı olunan efalin muhakemesi liva mec
lisi temyizinde icra olunur ve Divam temyizi vi
layctte istinaf edilir, 

MEV ADDI U:MlJlMİYE 

YE'.l1MtŞ SEKİZİNCİ MADDE - Melıus1ar

dan istifa eden w vükelfılFlctan maada Devl<Jt 
ımemuriyetiııi kabul eden ve kanunu esasi hük
münc<ı mebuslukta:ıı infisııli lazımge l en ve vefat 
eden ve Heyeti M!'busan tara.fmdım usulen red
dolunan ve hukuku medeniyedcn kauunen sakı:t 

olanların intihab olu.ndukları sa.ncaktaı moous
lu~n ,ı-0niılcıı diğe l'lcı·i intihab olunur. Alıvali 
nıt·~rnh>ı lıt':V"ti rnöbııRnn tarafındMı taıhkik olu
narak csbabr mucibesi ve yerine diğer 111.ıebusıın 
inti'lıabr lüwmln mazbatR Ma.kanu Sa>d.aı·ete bil
direrek oradan dahi 1ayin oltıııacak a.za.mn bu
lunduğu vilfiyot valisino işarı J,eyfiyet olunur. 
1\füeeddedeıı intihab olunarak mcbus o senenin 
içtimaınıı• yctişemrı ise Heyeti Mobusıııını gı.• le

rek içtimaında hazır ·buhmmağa mecburdur. 
'M'l'busluğa kabul ile sa,nca{i;m heyeti t eftişiyesi 
tara.fmdan a•ldığı mıızbatayr ınrc:lisi idarl•i livadR 
tasdik ettirildi.kten sO'!Ira istifa edenlerin istifa
ıır yalnız heyeti mehusandan kabul olıınahilir. 

YEml:Ş DOKUZUNCU MADDE - lntihnh 
ic·ra· olunur ih'ıı ·biı· zat vilayet dalıilindl' iki 
veya biı· ıkaç saııcıınkta ekscriyeti itrii kazandr
ğı halde hangi sımcıı.ğın mehnsluğunu terl'ih 
l'Yll•cliği valii ,;ıa.nt tarafında•n doğrudan 

doğru,vıı kendisinden istilfim olunuh molnıs 

İntihabr mebusa.n kanunnamesinin 

oltın zat nihayet selriz "Ün zaı·iında -tercih ey
lediği sancağı tahrircn valii vilayete bildirme
ğ<' mct·bnrdur. Bn Ruretle mebusları a>d.edinc 
ııoksun gelen ııancakta müceddcden diğeri inti
lınb olunur. 

SEKSENİN'Cİ MADDE - 1ntihab içilı na
hiyl' ve şubcyl' gelecek olanlar o sırada cleyni 
miri i~iıı hap:K>lnnanıaz. Evveldl'n m!l'hpus iso 
muvakkaten ~olıili tahliye oluntıp intilıll!bın ik
ınalindco :K>nrıı. ~· ine tovkif ohınahilir. 

SEKSEN ·BİRİNCİ MADDE - Kunnnu esa
siye tevfikaıı heyeti mı,busnn döı·ı seneden ev
vel ba lra'<ki ~eııiye dağıldığı halde İrııdci Sc
niy{) tarihindl'n itiba.rcıı iki ay zıırfında işbu 

kannıınn ahkiiınııın tevfikaıı yrniden intiha
lııı.tıı şııı·u olmırnak i~in DU'hiliyc nezaretinde 
valiler ve valiler ranibind0n nıııtrı •ıı ı ·ı·ıf!nrıı -tııh

riı·:ı tı nı~ h su sa' irsu•l olnııuenk ı ıı· I'C o Sl'lll' için 
~ı,,rtr ı·i ı'sıısiııin ,v~ııidPn tashihi liiznngebııc

~· ip nııısahhalı it ilıııı· olunaeakt1r vr işbn son
raki itibaren tarihi lıitammdıııı itibaren ın
bns olanlar ııihııyct üç ·huçuk ay 7.aı·fında Dersc
adete bilvürucl heyl't i mcbusaııııı i<;tiınaında ha'
zır bulmınıağa meebnrdur. 

SDK'SEN İKİNCİ MADDE - Muııyycn olan 
vakitten evvel hasbelicab heyeti mebusnmn ba
ir·adei seniye ic;timaı lfiıımgeldikte Dersaadettc 
neJ,adar vakit hazır buluıınıalarr iktiza edeceği 
Du h il i,1·e n eza ı·ct indcıı. vali ler ve vaiill'l' ta'l'afrıı

dan dahi doğrudan doğruya ınebuslarıı işar olu
nacaktır. 

SEKSEN ttÇUNCtt MADDE - Dersaadet 
hdcdiy ka.nutıunda• nıuharrer lıudud dahilinde 
bulunan mahaller bir dair i intihabiyo ve h('r 
bir dairei belediyl'( bir şubei intlhabiye itibar 
olunacak ve elviyei müllıakııda v:ililyete merbut 
ı:ıııııcaklarda ccreyaıı ('den usul cari olup Şehre
maMti merkt'zi viHiyct addedilceekth·. 

suveri i:cra.iyesine da.ir talimat [*J 

(7 rrmıazaıı 1326 ıor 20 cyııil 1324) 

BİRİNCİ MADDE - 1ntihalıı melm~nıı kıt- nunnamesi bilcümle Mornaliki Mahrusai Şnha
.wılC' nahiyelcr teşl'kkiil tmiş itibarile yazrlrp 

["] Te-rtibi sani düatur. Cild : 1 - Sayı/c• : iJ7. ıikı-ol~ıı1an kanunnamenin neşrinde şayed nııhi-
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yeler te.~ekkül etmemiş yerler var ise münase
batı mcvkiiyeyi gözederek dört, beş kuradarı 

ilııır •t icrayi intilıab iı:in HükUmeti mahalliyeler 
marifetile JnU\'akkat şubeler teşkil olunacaktrr 
ve reisi şube ittihaz olunacak karyenin muhtarı 

nahiyc reisinin ve şub nin sair kura muhtarımı 

birleşerek nahiyelerdc olılnğıı misillü meclis in
tihabın vazif ini icra {)dccekJı;ırdir. 

İKİNCİ MADDE -· l rıtihııhr ınebusuıı ka
ııunnıımesi ilctizıısmca d<.>fteri esasiyenin tanzi
mi ve işbu defterlere dah· olan so.ir muamela
tm mayıs ibtidasmdan bedolunması lazımeden • 
olılıığıından kanunnam i mcıküre her ne vakit vi
li\yata vfisı l olursıı hemen bila tealıhur defatiri 
esıı · iyenin tanzimile ona m üteferri olan sair ah
kanun icrasr i\in vüliitr izam hazaratı tarafın

dan liizrmf\'clenlerc eıniı· ve tenbihat verile
cektir. 

üÇttNCU MADDE -· 1 hn knıınnnum~nin 
viJiiyc.t gönderilccek ııü lıai müteaddidesinden 
her suncıığm cesametint' göre lüzıımu mikdarı 

mutıısıırrıflara vc valinin bulunduğu şehrin 

idar<'i bclcdi~·e r!'isiıı ve merkezi vilayete ııner
hut knznlar kaymı.ıkııml~rnıa irsal ve alıkilını 
mündericesioe totbikıın serian ica:brnm icrası 

işar ol ımııcnk ve rsas deiterlt·ri tanzim ol unun
rayıı kadar ara şıra, n yolda hareket olmıduğu 

istilam krlrnacnktır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - tşhu lwıınnnuıne
ııin nüşhai müteaddidesi mutasarrrflrğa vürud 

eylediktc mutasarrıf veya veh.;Ji kazaların cesa
ıııetinc göre lüzuınu mikdurrnı kaymakamlara 
iı·sal \"C buiunduğu şehir veya kasaballill meclis 
belediye ı·cisiırc ita edecek ve ara sıra kayma
karn ve meclis bel diye reisinden defteri csa i
yenin tanzimine dair mali.\mat taleb edecektir 
YC vilayet krumnnamesi mncibinre memaliki 
mı.ılırusanm kaza merkezlerinde meclisi b lcdiyc 
nıcvcud olnb şa,\•cd mcvcud olmayan reisi kaza 
vaı· ise kanunnamei mczkUre tatbikan h men 
meclisi beledi teşkiline miintchiblcrin defterinin 
tanzimine bedrdil<'cektir. 

BEŞİNCİ MkDDE - !şbu kanunanıenin 
nüshai mütcaddicl sini kaymakamı kaza, idarei 
ibelediy Peisiıı teslim rder.rk ve her kazadn 
defteri esasiye at ide hcyan olunacak heyeti 
teftişiye tanzim eyleyc<' ktir. Kaymakamr ka
za defteri esasinin tanzimine dair heyeti tefti, i
yooen ve llE'lediye rei inden arasrra tahrircn 
mnlftma.t istrycccl;tir. Hıfzı inzibat i~in dairci 
lıcledi)"C reisi veya vekili tarafından iktiza rclen 
nıuavcnet taleb olıınduk~a kaymnknm itaya 
ıııcrbıırd<ur. Bn ın!'rburiyet vili'iyetle rei~i liva 
olan kaza lar i~in vali ~ mntaşnrrıi'a ılahi şa

mildir. 

ALTINCI MADDE - lntihnlı k;ırrrınumııı 

I'Czaya miiteal lik fa~lı mahstısu her intihab sc
nesi cvrala ınatbuu ile intilıab malıallerine ta
lik olunn<'aktır· ve kanunu mc7.h-ı1rıın hirer nüs
hai matbuası her karye ve mahalleye irsal olu
naraktır. 

!ntihabr mebusan muamelatma müte a.llik bazı mukarrerat ve tebliğat [*] 

(21 eylıil J3JU) 

l - Meclisi nıebusana müteaUik muameliitm 
icra v ikmali için ve lrora ve na.vabiye izam
ları icab eden mcmurin ve ketebeye verilecek 
ücuratm varidatr belediyesi :lcifayet etmeyen ya
huıl clairci belediyesi teşek:kül etmediği için va
ı·idutı olmayan kazalal'da ne taraftan tesviyesi 
liizrmgdcccği bazı taraflardan istiisar edilme
sile lcdclistizan zikr~hınan ücnratm evvelemir
de kaza yahud liva nı elLi idarelerince mikdar-

[•] Ttıkvimi ı•clcavi - No, 6. 

ları takdir ve tayin olunarak sandığından veri
lccE'k mazba.ta üzerine varidatr belediyesi mü
said olan yerlerde mnh.alleri dairei belediye ve 
vnridatJ belediyesi müsaid yuhud mevcud olma
yan yerlerele dahi mahalleri mal sandıklarmdan 
itasr icab edeceği meclisi malısı.ısu vükel§ca tez-

kir ctlilcrek Babıalice icabr icra lalmdrğı. 

2 - lntihabı mcbırsan kararnamesinin kırk 
he.şinci maddesinde heyeti teftişiye tarafından 

mebusan nanızedl<'rinin isimlerini havi ikinci 
dcr cede müntt'hihlerc pusla verileceği mukarrcr 
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ise de heyeti mezkıircnin kimleri ne suretle nam
zed addcderek isimlerini tahrir edeceği yolunda 
gerek bu maddede gerek diğer maddelerde sarıı
hat ve delalet olmadığından sureti müracaat ve 
kabulü hakkında kanunnarnci mezkilrde sarahat 
yoksa da kanunu esasinin altmış sckizinei ve in
tihalıı mcbusan kanunnamesinin on yedinci nıad
dt>lerindc ınelms iııtihab olunması caiz olaraklar 
hakkında 1afsilfıt mündcri~ olma~ıua vr Meclisi 
Mebusamn iki iQtirnaı i~iıı tatbik edilmiş olıuı 

tııliınatı muvakknte de nıel:ms olmak üzere nanı
zeel olacaklarm ya resmen bilmüracaa namzed
liklcrinf kaydet.tirmelcri ,vahtııl mt•bnsluğa chil 
olduğunu nınsaddak intilıaha salih olanlardan lii
akııl ü<: yüz kişiye bir ' 'araka talıtim cttirilerPk 
hilvasrta tebliğ eylemeleri lfızım ıı;eleceği nıuharrer 
olmasına biııacn bu şerait dairesinde nanızedlik

lerini vazedereklerin kııhııl ve ılilnı icah rdcre~i 
:\ferlisi Malırusai Vükel~ca t.ezekküı· kılındığı. 

3 - Mcbusan kanunnamesinin süveri icraiyc
sine dair 1alimatm birinı>i maddesinde icrayi in
tihabat iı:iu dört bPş kariyeden ilıaret nıuvak

kat ~·ubeler teşkil olmıacağıru ve yirmi üçüncü 
maddesinde bir nalıiyenin müntehibi evvelleri he& 
yüzden dun v iki yüz elliden f;mn olursa bu gibi 
nahiyelerin dahi nıüntehih sani intihab Ptme;:te 
Ralahiyetleri olacağı muhıırr<'r olub halbuki, bir 
()Ok kariyeler ufak ve nüfusu kalileyi Jıavi yüz 
elli ııiifus zükftr bulunmadığuıdan hahsile be. len 
ziyade k:u·iy !erin lıirkştirilmcsinde hcis olub 
olmadığı hıızı mııhallerre iHfifsaı · <•<lilnH·~i l e hilnm
haber salifüzzikir maddelerin mazınıınuııa naza
rıuı nıüntelıibi evvcllt>rin mikdarı ıııüntehibi sani 
tayinine müsııid olmayarı knramn müuıı.~ehcti 

ıııevkiiycll'ri itiharilP birlişctirilmesi nıaksudu asil 

olan tcshili intihabat matlabma muvafık olaca
ğından bu gibi kuradan icabr kadarmm birleştiril
ıncı.'İ Meclisi Vükelaca münasib görülerek. 

4 - !ntihabı mebusan kanununun sekizinci 
ıııııddesinde tanzim edilecek esas defterlerinde ci
nııyet ve cüuha ile ınahk.fun olanlarm isimleri lıi

zıı~ma şerh verileceği muharrer iken gerek mün
lı>hib, gerek birinci ve ikill<li derecede mün
tdıiblerin tadad olunan şerait meyanmdıı cünha 
" '' ı ·inay t ilo mahkum olıııamalc ka. eli ımısarralı 
olmadığından keyfiyet led elistiıaıı iflasma 
hiikmolunııınş ve iadei itibar etmemiş olnala
rın maheur ve hukuku m<'dl'ııi~- e<ll'n mahrum bu
l ımanların intihalı olunamayacakları kanunu esa
si ile int ih>ıh kanunımdıı mübeyyin ve eüııha ve 
<·inayct ile mıılıkfımiyeti sabrk.anrn mônii hakkı 
intihoh olduğuna dair sarahat gayri ınevcud ol
ıııasıııa nar.aran esnayi intihahat•s hali mnhcuri
yetto bulunanlarla iadei itibar etmemiş olan müf
Ji,leı·iıı "e ~üııhıı ve cinayetle ır.ahki\men henüz 
<·eza görmekte bulunan ve binacnaH1zalik lıür

riyeti şa.lısiyelerine malik olmayan eşhasrn inti
bab !'tmek ve edilmek salahiyetindeıı ınalırumi

~·etleri tabii olduğu gibi salifüzzik.ir sekizinci 
maddede uıulıaner kuyudu nıfınia sırasında ınün
tleriç hukuku ıııedeniyedrn sakıt olmuş olan kay
ni ınut!Rkma göre hukuku medeni! ri bilahare 
iade olunanlarm da bu sala.Jıiyete nail olmamala
rı icab edeceğinden ve hukuku medeniyeden su
kutu gayrimııtazanınun bir hüküm ile mııhk\lın 
olub ikmali müddeti c<'zaiye edenlere gelince: 
Bunların maahaza evvclre malıkUm olmuş olma
larmdan dola.yı saliih.iyeti mebhusuanlıadan mah
rumiyetleri lazım gelmeyeceğinden ona göre telı

l igat ifası. 



3 - Dahili nizamname 

B!RtNOt BAB 

Meclisin teşekkülü 

Devrenin ı'lk i,·tinıaı, bazı ıstılahlaı· 

Birinci ın&dde - Devrenin ilk içtimamm bi
rinci inikadmm ilk celsesinde, daimi reis inti
bab edilineeye kadar, azanın en yaşlısı muvak
katen Heyeti umumiyeye riyaset eder veyahud 
bir muvakkat reis intihab olunur. 

En gene dört aza muvakkaten katiblik ma
kamrnda bulunurlar. 

Hangi mebUSiın en yaşlı ve hangilerİilin en 
genç olduklarrom evvelden tedkikı h'llBUSU, va
zifeleri yeni Riyaset divanının intihabma kadar 
devam edecek olan, İdare 8mirlerine aiddir. 

Devre, tecdidine karar verilinediği halde, 
dört seneden ibaret olan intihab müddetidir. 

!çtima, her teşrinisani iptidasmdan gelecek 
taşrinievvel nihayetine kadar devam eden Mec
lis senesidir. 

İnikad, Heyeti umumiyenin muayyen gün
lerde vaki toplanışlardır. 

Celse, her inikadro teneffiis tatilile inkitaa 
uğrayan kısmılarmdan her biridir. 

Tahlif 

İkinci madde- Muvakkat Riyaset Divanı
nın teşekkülünden sonra TeşkilAtı esasiye kanu
nunun 16 ncı maddesi mucibince mebuslar in
tihab dairelerinin hece harfleri sırasile tahlif 
olunur lar. 

Tahlif, Teşkilatı esasiye kanunundaki yemin 
metnini kürsü üzerinde yüksek sesle okumaktır. 

Sonradan Meclise iltihak eden mebuslar da 
ilk celsede bu rasimeyi ifa ederler [•]. 

Dainıi Riyaset Divanı inWıabı 

trçiinoü ın&dde - Tahlif merasimini müte-

[•] - Tahlif için,?n<ıbuımn intihab mazbataımıın 
tasdile edilmiş oltnası Ui.zım gelmez (Z. C. Cild - 21, 
Savıla - 9. !6 -IX- 1930). 

akib daimi Riyaset Divaru intihabı icra edilir. 

Riyaset Divanının ıniiddeti 

Dördüncü madde - Riyaset Divanrom va
zifesi bir !çtima içindir. 

Riyaset Divanının nrısıl terekkiib edec eği 

Beşinci madde - Riyaset Divanı: 
1- Reis, 
2 - Üç reis vekili, 
3 -En az ikisi münavebe ile Heyeti umumi

yede buhU1mak ii7.ere altı l;fılilı ( 111uııLiılol : 27 
nisan 1933), 

4 - Üç idare amirinden mür!'kkebdir. 

Riyaset Divcmınııı nıısıl intı1~ab edı'lcceği 

Altnıcı madde-Hiyaseti divanı, gizli rey ve 
mutlak ekseriyetle intihah edilir. 

Mutlak ekscriyet hilsıl olınndığ ı takelirde ııy

ni usule tevfikan ikinci defa intihab icra ediliı·. 
Bunda dıı mutlak ekseriyet hilsıl olmazsa en 

ziyade izafi ekseriyet kazanaıılardnıı istenilen 
ndedin iki misli ayrılarak huıı lar ha k k ında 
üçüncü defa reye müracaat olıınuı-. 

Bunda izafi ekseriyet kafidit·. 
Reylerde tesavi olursa kuraya müracaat edi

lir. 

Reis, nisvekilleri, lditibleı· ve idaı·c amirlerinin 
ayrı ayrı inWıabları 

Yedinci madde - Reis, reis vekilleri, katib
let, İdare anıirieri i~in ayrı ayrı ı·eye mürııeııat 
olunur. 

Rey varakalarma reis için hiı·, reis Hkilleri 
için iiç, katihlcr i(}in altı. idRre ~mirleri iı: in 

ÜQ isim yazdır (Muaddel: 13 mart 1935). 

Rri~iiıııhur intihabı 

Sekizinci madde - Uaiılli }{.iyaset diYaııııll1ı 
intihabr akabinde Reisicünıhuruıı intihabına 

bıı§lanır. 
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lteiııicümhur gizli rey ve mutlak ekBeriyetic 

intihab edilir. 

Bu intihabda rcylerin tııaııifi için kura ile 
dokuz mebus tefrik ve reyler Heyeti uruuroiye 
sıılonuııda açıkça tasnif olunur. 

!ntihabın neticesini Meclis Reiıri Heyeti uuıu
wiycye billlirdikten sonra Reisi (lüınhur jntilıalı 

olunan zatı hazır ise riyaset kürsüsünü işgale 
davet eder. 

Reisicümhur, riyaset kürsüsüııe ç ıkılı Teşkila
tı esasiye kanununun 38 nci maddesi mucibince 
yüksek sesle yemin eder. 

Ondan soııra kürsüyü Meclis reisine bırakn·. 
O da inikada derhal nihayet verir [•]. 

Reisicümhur intihab edilen zat hazıı- değiLse 

Dakuzuncu madde - lntihabı esnasında Rc
isicümhur hazır değilse, Meclis reisi intiliabm 
neticesini heyete ve intihab olunan zata bildirir. 

Reisieüınhur geldikte yukarıda zikredildiği 

veçlıile yemin eder. 

Müteakib lçtimalcırda. Riyaset Divanı intihab• 
ve l~eisiciirnhunm nutkunu okuması 

Onuucu madde- Her İçıima iptida.srnda da
iıni r('is intihab ct.lilinceyc kadar ııyni içtimarn 
wabık reis vekillerinden en yaşlısı muvakkateu 
Heyeti unmmiycyc riyaset eder. 

Bu takdit·de salıık kiıtibler, kiitiblik maku
mında muvakkateu bulunurlar. Muvakkat reis, 
yoklama yapar. 

Nısab varsa ve Reisicüınhur o gün nutkunu 
irad edecekse kürsüyü işgal ile celseyi aç:ar ve 
sene başr nutkuııu irad eder. 

Ondan sonra riyııaet kürsüsünü muTakkat 
rcise bırakır. 

Bunu müteakib daimi &iyaset divanı intiha
batına başlanır. 

Reisicünıhıırun nutkıımı Başvekil okursa 

On birinci madde - Reisieüınhurun nutku
nu Teşkilatı esasiye kanununun 36 ncı madde
sinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak 
ise hitabııt kürsüsünden kıraat eder. 

[•] - Cels~• niha11et verilmektedir. IV. ve V. Dev
r.W. 

M eı·asinıi mahsusa 

On ikinci madde - Merasimi mahsusa her 
lçtiınam bidayetinde ve Teşkilatı esasiye kanu
nuntın 25 nci madde~i mucibince intiliabatm tec
didine karar verilmesi üzerine teşrinisaninin ilk 
gününden evvel vuku bulan Fevkalllde İçıtimala
rm bidayetinde icra olımuı·. 

İKİNCİ B.A.B 

İntiliab ına.zbataları 

llişiksiz nıazbatalar 

On üçüncü madde - Daimi &iyaset Divanı
nın (ve icabmda .Reisicümhurun) intihabmdan 

sonra intihabları hakkında şikayet ve itiraz va
ki olmayan ve bu nizamnameye müzeyyel nü
mtınesine muvafık olan mazbatalar reis tarafm
dan heyete arz ile isimler bir bir okunarak işari 
rey ile tasdika iktiran eder. 

1 lişikli nıazbatalar 

On dördüncü madde - :?ıfeclis reisi intiliab
ları hakkında şikllyet ve itiraz vuku bulan ve 
nümunesine muvafrk olmayan mazbatalan He
yeti umumiyece kura ile tefrik edilecek otuz 
azadan mürekkeb Mazbatalarm tedkikı encü
ınenine havale eder. 

Bu encüınen devre esnasında biı· iş çıkınca 

t.oplnnıp onu intac eder. 

Tedkilc encürnenleri 

On beşinci madde - Encüınen kura ile, be
şer aı~adan mürekkeb ihzari encümenlere ayrılır. 

Her ihzari encüınen gizli reyle bir reis ve 
bir de mazbata muharrirliğini ifa edecek klltib 
intihab eder. 

Tedkik encümeni reisi her ihzart encüm.enin 
tedkik edeceği kadar intihab mazbatalarmr kura 
fle ayırır. 

lhzari enciinıeııiıı tedkikatı 

On altıncı madde - İhzari cucüınen, Tedkik 
encümeni riyaseti vasrtaaile her türlü tedkikatm 
icrasma sallihiyettardır. 

Encümen, bütün vesaik ve muhaberatı ted
kik ve Hü.kilınetin olanca tahkik vesaitine mÜ· 
racaat edebilir. 
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'l'edkikattan sonra keytiyet reye arzolunur 

ve mucibince mazbatası tanzim edilerek Tedkik 
encümenine verilir. 

'1' eel/cik cnciinıeniııiıı nıuaıııetat ı 

On yedinci madde - 'l'edkik eııcüıneni resen 
veyahud İhzuri encümen mazbatalanııda gördü
ğü taill esbabı tedkik edip müretteb aza ade
dinin mutlak ekBeriyeille bir karar ittihaz eder 
ve tanzim edeceği mazbatayr Heyeti umumiyeyc 
gönderir. 

.~lebusluğu talil olunan ztıtın kendini miidafaası 

On sekizinci madde - Mebusluğu tatil olu
llAll zat İhzari encüınendc, Tedk:ik eucüıneninde 
ve Heyeti umumiyede kendini müdafaa etmek 
veyahud diğer bir mebus vasıtasile ettirmck hak
kını ha.izdir. 

Bu hak hiç bir suret;le takyid edilemez. 
Müzakeı·eden sonra Heyeti uın.umiye kaı·aruu. 

ittihaz eder. 

Bu zcvatın kendi haklanııda ı·eye iştimk edı

mey ecekleri 

On dokuzuncu ı:ıuı.dde - Muzbataları tedkik 
edilen mebuslar kendi haklarmdaki rcye iştirak 
edemezler. 

lntihabı tcd/;ik t'diltn mebusun isti[ası 

Yirminci madde- !ntilıabı tedkik olwuııı 
biı· webus ruebusluktan istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu .istifa keyfiyeti onun intihab 
mazbatasnun tcdkik edilmesine miin.i değildir. 

Mazbatası reddedilen za t 

Yirmi birinci madde - Mazbatası Heyeti 
uınumiyede reddedilen 1.atin yerine mebus inti
habt için riyaset, aid olduğu makarna tahrir:ı l 
gönderir. 

1tÇtl'N01t BAB 

Encümenler 

1Jaiın.1 encümenlerin miiddetleı-i, iııtihabları, 
adedleri ve bazı alıkanı 

Yirmi ikinci madde - (Muaddel : 13 mart 
l93;J) - Her İçlimam başlangıcnıda vazife-

leri ertesi İçtiınaa kadar devam etmek ve azası 
Heyeti umumiyece izafi reyle intilıab olunmak 
üzere on yedi encümen teşkil olunur. 

Meclis vazi:telerile mütenazır encümenler : 

1 - Arzuhal encüıoeni (25 aza, 2 muvnzza! 
kB.iib) ; 

2 - Divanı muhasebat encümeni (20 aza, J 
ınuvazzaf katib); 

3 - Meclis hesablarmın tedkikı cncümeni (10 
aza, ı mu vazzat kati b) ; 

4 - Meclis kütüpanesi enc\iııı(•ni (5 axa, bun
lardan birini, Riyaeet divaru, İdare amirleri ara
smdan aymr. Bu encüınene Kütüpane müdürü 
katiblik eder); 

5 - Teşkilatı esasiye encüıneni (20 aza, ı mu
vazza:f katib). 

Dahili nizanıname iflel"i bu encümene muhav
veldir. 

Bütiin Hükil.met hizmetlerile mütena:z.ı:r encii-

men: 

6 - Bütçe enciimen.i (35 aza, ı muvazzaf ba~
katib, iki başkatib muavini, bir memur). Bu en
cüınen kendine bir de reis vekili intilıab eder. 

Umumi. bütçe mazbatasmrn yazılması ve mü
dafaasile mükellef bir mazbata muharririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin 
bütçe mazbataıımı yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi inti
bab edebilir [ •]. 

Yekulctlcrl c mütenazır encümenler (Hece 

harfleri tertibile) : 
7 - Adliye encümeni (25 aza, ı muvazzaf ki

tib); 
8 - Dahiliye encüıneni (30 aza, bir muvazzaf 

kitib); 
Bu enciimen lüzum görüldükçe bir rei.ıı Te

kili de seçer. 
!skan işleri bu eneümene muhavveldir. 
9 - Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 aza., 

ı muvazzaf katib); 

10 - Hariciye encümeni (20 aza, 1 muTazza:f 
katib), 

ll - İktısad encümeni (30 aza, 1 muvazzaf 
katib) ; 

[ •] - Biit9e cııciimeniniıı mııva.r.zaf ınemttrlat• kad
roıtu, (S 158) nu marals kanunla 1 büro ı efi, ı 1ef mua
vini, 4 t7lfln\lr olorak tadil tdilmiftir. 
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i2 - Maarif encümeni (20 aza, 1 muvıızza! 

kitib); 
13 - Maliye encümeni (20 aza, 1 munzzaf 

k&tib); 

14 - Mil11 Müdafııa encümeni (25 aza, J mu
vazzaf kitib) ; 

15 - Nafia cncümeni (20 aza, 1 muvazzaf 
kiltib); 

Posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene 
mubavveldir. 

lG - Sıhlıat ve içtimai muavenet encümeni 
(20 aza, 1 mm·azzaf katib); 

17 - Ziraat encümeni (25 aza, 1 muvazzaf 
kiltib). 

Yukarıdaki encümenleı-le tenazuru bulunma
yan dairelere müteallik layiha ve teklifler, ma
liye nınuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encü
menlerinde, bundan başkıı. bütün layiba ve tek
lifler, Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

1 htüas cedvoli ı-ı: ıurmızedlik 

Yirmi üçüncü madde - Encümen intihabla
ruıl\ medar olmak üzere mebuslarm tercimei
hal varakalıırmdan anlaşılan ihtisas ve meslek
lerini gösterir bir cedvel Riyaset canibinden tan
zim ile bastırılrr. ve azaya dağıtılır ve kezalik 
levbaya talik olunur. 

Mebuslar, encümen azalıklarmıı namzedlikle
rini koyabilirler. 

Namzedlerin isimlerini muhtevi cedvel de Rı
yasetce bastırılrr. ve azaya dağıtılır ve kezalik 
levbaya taliJı: olunur. 

lleyeti umumiyede encümen intihabları an
cak bu cedvel'rerin dağıtılmasmdan dört gün sonra 
Dııtlu. 

Enciimenlcrdc gizli celse 

Yirmi dördüncü madde - Bir enciim.ende 
gizli celse a.kdini vekil veyahud encümenin üçte 
bir azası taleb edebilir. 

Gizli celsede encümen azasmdan ve vekiller
den maadası bulunmazlar. 

Gizli celse akdi müzakerenin IIIl' olarak mu
hafazası taahhüdünü ıtazammun eder. 

E'llcümcıı ozalarımıı arttırılması, muhtelif ı•c 

muvakkat eıw;ümenler 

Yirmi be§inoi madde - HAı,-eti nm.umiye lü-

zum görürse encümen azalarının adedini muvak
katen arttırabilir ve Muhtelit veyahud Mu
vııddı:a.t encümenler [•] teşkil eder. 

Bu kabil encümenler kendilerine muhavvel 
ifin intacma kadar vazUelerine devam ederler. 

Muhtelit encümenlere numara sırasında mu
kaddem olan encümen.in reisi riyaset ve ınazbata 
muharriri mazba.ta muharrirliği eder. 

Encüıneıı ı·eisi, ıııazbata muhan·iri, 
hustısi ıııtdJatıı nıuharriı-i, ımwrızwf 

ı·t ise velr.i.ilet 

kati bi, 
kiitibi, 

Yirmi alt.mcı madde - Her encümen, kendi
ne gizli reyle bir reis, bir mazbata muharriri ve 

bir katib intihab eder. 
Bir encümenden muayycn ·bir madde için, lü

zum görülürse hususi bir mazbata muharriri inti
halı olunur. 

Muvazza.f katibler birden ziyade encümene ki
ti<blik: edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Reisine aiddir. 
Encümen reisinin mazeret veyahud gaybube

tinde mazbata muharriri ona veklilet eder. V ey,._ 
hud aynca bir reis vekili intihab olunur. 

Bir cıw:;iimeııe ınuluıvveı işin diğer bir ı nciimc11ı 

aidiyeti 

Yirmi yedinci madde - Bir encümen, ken
disine muhavvellayiha veya teklifindiğer bir en
r·ümene aid olduğu mütaleasmda bulunursa, es
babı mucibe serdederck o encümene havale61ini 
tal~h etnıek hakkııu haizdir. 

lJiğeı· bir eııcünıenin ıııiitalecm alınmak, diğer 

biı· eııciiıneııdeki iş hakkında ınütalea beyıın 

etmek 

Yirmi sekizinci madde - nu rncüıne11 ken
di:ıiııe ıııuhnn-el l:i>·ihıt veya t klif veyahud ıılel
ıtlak hir ınesele hakkmdıı msıbatası sonra yine 
kendi tarafmdan yazılmak üzere ibtida diğer bir 
~ncümeııin mütaleasmı almağn lüzum görürse 
lüyiha veya teki i!in o <'ncünıeıı havalesiıı.i i.
teyebilir. 

Kezalik bir encüıuen diğer bir encümene mu-

[ •] - Muvakkat c?ICÜmen, he>r encihııendcıı cı:a alut
ınak wretile, Muhtelit encilmen, iki ve11cı daha zi11adt 
encümenin birleşmesite teşkil olunur (Z. C. Cild 1 Sa-
vıfa sg- U /V/U$1). ' 
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havve1 bjr layilin veya teklif veyahud alelıtlak 
bir mesele hakkında mütaleasım beyan etm k 
üzere o liiyiha veya teklilin kendisine havalesi
ni isteyebilir. 

Bu gibi ahvalde alAkadar olan her iki encü
ıııen müttefik iseler Meclis reisi icabrm icıra 

ederek ertesi celsede bundan Heyeti umumiyeye 
ma!funat verir. 

Şayed iki encümen arasında ihtiliif çıkarsa 
kcyfiyet reis tarafından Heyeti umumiyeye teb
liğ olunarak mescle orada müzakere ilc hnlle
dilir. 

liütaleıı.sı sorulan encümen mazbatası, diğer 
mazbatalar gibi basılır ve aza ya dağıtılır. 

Encümenlerin vazifesi 

Yirmi dokuzuncu madde - Encüro!'nler 
kendilerine muhavvel işlerin tedkikinden başka 
hi~ bir işle meşgul olamazlar [•]. 

Enciimenlerin içtima mahalli 

Otıu;uncu madde - Encümenler Meclis bi
ııalarmda ve kendilerine tahsis edilen odalardu 
toplaııırlar. 

Ji:ncii.men rııımameleri 

Otıu; birinci madde - Encümen ı-uznameleri 
encümenlcr tarafından tanzim ve bir gün en·pJ 
bütün vekillcre ve mcbuslara ilan olunur. 

Buııtınla beraber müstacel bir iş çıkarsa Mec
Jis reisi veyahud encümeıı reisi aımyı lıususi vn
sıtalarla da toplayabilir. 

Encii.menlerde nısab 

Otuz ikinci madde- Azadan en az üçte biı·i 
hazır bulunmad.ıkça encümenler inikad edemez 
ve reye müracaat olunamaz. . -

' i 

Enciimenlerde nıii.zakeı·e ne vakit başlar 

Otıu; üçüncü madde - ~üstaceliyeti Heyeti 
umumiyede kararlaştırılan maddelerden başka 
muhavvel işlerin müzakeresine ancak kırk se
kiz saat sonra başlanır. 

[•] - Encümenler kanun teklif edemezler (Z. C. 
Ci/d ı, Sayıfa ll- 9/l/19!8). 

/>'akat kendilerine verilen, mes•ld bir te/Bir tale
bini kaıtıı.n §ekline kotlabilirler (Z. C. Oild ı, Sali'la 
Jl8, Ul • 18/I/UU). 

Heyeti umumiyede müzakere olunan lıir kıı
uruıurı encümene iade olunmuş bir veyahud da
ha ziyade maddesinin müzakeresi bmıdan müs
tesnııdır. 

Jlfuhavvel evrakın basılnıası 

Muhııvvel evrak encümen azıısından beşi ta
rafından istendiği takdirde veyahud reisin ten
sibi üzerine encümence bastırılır. 

Encii.nıc1ı zabıtları, mazbataların imzalanmalan, 
takdim ve havaleleri, muhalefet kaydi 

Otuz dördüncü madde - Her encümenin 
müzakereleri huliisatnn ı.aptedilir. 

Şu kadar ki, encümcn karar verirse harfiyen 
zabıt da tutulabilir. 

A.zanm isimleri zabıt ceridesinde tasrilı olu- . 
nur. Bu zabtı aza imzalar. 

Encümen mazbatalarrnı reis, mazbata muhar
riri ve kiitibden manda miizakerede hazır bu
lunmuş aza da imzalar. 

Encüınenler mazbntalarırn Meclis riyasetine 
verir. 

Riyaset bu mazbntaları derhal ba ·tırıp azaya 
dağıttırrr. 

Bu suretle basılıb dağrtılmayan mazbalalar 
Heyeti umumiyede müzakere olunamaz. 

Heyeti nmumiye, mazbatalarm, Resmi Gazet<: 
ile ncşrine de karar verebilir. 

Encümen mazbataları Riyasete verildikce re
sen zabıt ceridesine ve nlZnameye geçer ve lev
haya talik olunur. 

Bu babda aza tarafından itiraz vuku bulursa 
bunun sair müzakere edilecek maddelere terci
han Heyeti umumiyede halli lazımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı, msıbatada mu
sarrah bulmunad.ıkca, tarafından imzalanmış bir 
mazbata aleyhinde eııcümen azalarmdan biri söz 
söyleyemez ve mazbata muharririnden İstizahat
ta bulunamaz. 

Lıiyiha ve tekli.flerin hangi mazbata mııharriri 
tarafından miidafaa edı"leceği 

Otus be§inci madde - Bir liiyiha veya tek
lifi, Heyeti umuıniyede, başlıca aid olduğu en
cümen müdsina eder. 

Diğer bir veya daha ziyade encümende ayni 
liiyiha veya teklü hakkinda müzakere geçmij 
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ve mazbata da tanzim kılınmış ise o encümen
ler yalnız kendilerine aid olan madde veya lo
sımları müdafaa ederler [•]. 

Mulwvvel evrakııı ııc vakitte intaç edı"leceği, bir 
encünıenden diğerine muhavvel evrakın intacı 

müddeli 

Otuz altmcr madde - Encümenlere muhav
vel bir Ll.yiha veya teklif, havalesi gününden 
nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti umumiyeye 
gönderilmek laznngelir. 

Eğer cncümen bu müddette müzakereyi neti
celendiremezse esbabı mucibesini Heyeti umu
miyeye bildirir. 

A!ksi takdirde mel'.kfır layjlıa veya teklifin 
doğrudan doğruya ruznameye almmasnu Hü
kumet veya sahibieri İStemek hakknu baizdirler. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel 
mesele, on gün zarfında başarılmak ve kabil ol
mazsa esbabr mucibesi bildirilmek muktazi
dir [ .. ]. 

Layihu ve teklillerin teşkıUitı esasiye kaııunııııa 
muvafakatıeri 

Otuz yedinci madde - Encümenler kondilo
rine muhavvel layiha veya tekliflerin' ilk önce 
Teşkilatı esasiye kanununun metin ve ruhuna 
mugayir olub olmadığmr tetkik etmekle mükel
leftir. 

Bir Ll.yiba veya .teklüi Teşk-ilat ı esasiye kanu
nuna mugayiı· gördükleri takdirde csbabı muci
bes~i tasrih ile maddelerin müzakeresine geç
meyıp reddederler. 

Enciiıneıılerin vekaletlerle muhabereleri 

Otuz sekizinci madde - Encümcnler bütün 
v~~Uletlcrlc doğrudan doğruya ınuhalı:rc edc
bılırler. 

lJir mebusun ikiden ziyade encünıene aza i?ıtifıab 
edilmemesi 

Otuz dokuzuncu madde - Bir mehu ikiden 

d [•] · Bir. lli.yiha veya. teklif en son fıangi enoüm<ın-
rıı çıkmış tan, o encilmrnin m.azl>ata.ın Ü:Z& 'nd .. 

zake[~: cere~anı, ~üksek Meclist& teamii.ld.ü~. ~ mu-
. ] - Bır encumen, kendmne mulı4vvel bir mese

~.1!~ ~'4b.ul veya red. şeklinde katiyeıle intaç etmek mev
"'""edır (Z. C. Cild 6, Savıfa !! : !6 ve Oild 7 Sa-
vı/a. 3 : 6 - !9/ll/1931 v• 1/IV /1931). ' 

ziyade daimi encümene aza olamaz. 

lntihabları caiz olmayan aza 

Bütçe encümenine mensub olanlar diğer bir 
eucüınen~ intibab edilemezler. 

Riyaset Divaru azası encümenlere intibab 
edileınezler. 

Eııciiınenlerin vekilleı·i, memm·ları, mütehassıs

ları ve teklif sahiblcrini dinlemeleri 

Krrkmct madde - Encümenler, vekiller ~. 
mütehassıslan dnvet etmek salalıiyeüni haizdir 
ler. 

Davet edilen vekil bulwıamayac.-ığı takdirdt 
nıımına söz söyleyecek memurin rüesnsmdan bi
rini bulundurur. 

Bir kanun teklifinin sııhihlcı·i t<'kliflerinin 
tctkikine memur olııın en cüı.:c:.tlc hazır bulu
nırı-lııı· ve fikirlerini beyan etmek isterlerse mü
tulealnnııın tliıılcıııııe:;i zaruridir. 

'reklif sahibi uıcvcud değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde eııcüınen i'li intacla key

fiyeti mazbatıısma derceder. 

Misafir azanın milzakereye iştiı·aki 

Kırk birinci ı:ruı.dde -Her mebus mensub ol
nıadığr bir encüınenin vesaikına ıttıla kesb ve 
celse gizli değilse müzakerelerine iştirak edebi
liı·. 

Şu kadar ki orada rey veremez. 
Bir eneümen, aznsı·ndan olmayan ınebuslarm 

mütaleasma müracaat edebilir. 

Sabık encümenin mazbatas' 

Kırk ikinci madde -Bir devre içinde abık 
bir encümenin tanzim ettiği m.ar.batayr, tekilb
biii eden yeni encümen müdafa.a eder. 

Tatil esnasında toplanacak encümenler 

Krrk üçüncü madde - Encümenler meclisin 
tatili esnasmd.a Heyeti umumiye kararile mua.y
yen işlerin ıı:nüza.keresi için toplanabilirler. 

Heyeti umumiyede encümonin nıahalli nıa11.81lsu 

Kırk dördüncü madde - Ma.zbataııı miiz&
k('re olurum bir encümenin azası veyahud encü
men narnma müdafaaya sa.l&h.iyettar mazbata 



mulıarriri veya bir aza encümenlere tahı~is olu
nan masanm başında bulunurlar. 

rsab bulunmadığı takdirde, eııciimen namı
na söz söyleyen zat yalnrz mAddenin enciim~

ne intlesinin teklif edebilir. 

Devarımzlık 

· Kırk beşinci mıı.dde - Mazeretsiz veya h:ı
beı· veı-rrıeflen mütevııJj dört inik.adda haııı· hu

Junnıaynn eııciinıen ıızıısı encümence istifa ct
ın iş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihab edilmek üzcı·e 

keyfiyet JlfMlis ı-iya~etine bildiril ir. 

Bııciim.enlerdı· iıılizamı ıııulıil hrıreket/Pr 

Krrk altmcı madde- Bir encümcnde söz kc. 
silir, şahsiyııtlıı uğrıuıılıı· ve intizamı bozacak 
nünıayişlcrdc lınluıı!llurııa eucümen reisi icabm
ı'la celseyi tnt.il eder ,.e keyfiyeti Meclis riyıı.s li
ne bildirir. 

Meclis reisi bu gibi intizamı bozan harcket
lerind~n dolayı hakkında şikil.yet vuku bnJan nıc
bUISıı ihtnr cezası verir. 

Encümeıılerdı- [!Öriişiihıı işler hakkında rrıpoı· 

Kırk yedinci madde - Bnciimenlerin gör
dükleri işler hakkında senede en az iki ılefa Ka
tibi umumilik tarafmdan bir rapor tanzim ve 
Meclis riyıısctine takdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bııstli'ılarak mebuslıırrı 
dağıtılır ve Resnıi Gazele ile de neşı•olunur. 

Erıciiıııerıler evreıkı 

Kırk seki.r;inci madde - Encüınenlcrin ev
rak ve vesaikı ile zabıtları, rud oldukları liıyiha 
ve teklifler Heyeti umumjyenin karnrma iktiran 
ettikten sonra, Meclisin evı·ak hıızineRindl' 

sııklanır. 

Diııaııı ıauhasebat Pııciimeniııirı vazifesi 

Kırk dokuzuncu madde - Divanı muhas 
bat encümeni, muhasebei katiye kanunu lAyihn 
sile daireterin sarfiyat ve teahhüdatı hakkmdn 
h r üç ayda bir Divam muhnsebat larııfmdan 
tanzim olunacak raporları tedkik eder r•ı. 

[•] - Bıı e ~ıciim n, diğer Uiltlhalar lıakkuıdn. dn mii
talea b~yaıı etmek için bu lilyilullcwı" kendiaint trı•
dii>ti i•t•yebilir (Z. C. Ci/d 11, Savıfo. 15-1/XIl/Un). 

Tedkikntın neticesini gösteren mnzbııta bası
lıırak mebııslara dağıtılır. 

Bu ıııazhatal ar Heyeti umunıiyece müzakere 

ile karııra raptedilir [•]. 

Jlrzııhrıl encüıı;;niııin ı·azifesi 

Ellinci madde - Meclis reisi teşkHatı esasi
ye kanununun 82 nci maddesi mueibince Türkle
rin gerek şahıslarınn , ~erek amıneye müteallik 
olar ak kanunlaı·a ve niznmnamelere muhalif 
gördükleri hususlarin bir hakkm ibkak edilme
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
arzuhalleri ve bu mahiyette tclgrafnameleri 
üzerlerine bir numara koyduruh husus! bir def
tere kaydettirdikten soııı·a p;eciktirmcksizin .Ar
zuhal encümcnine havale eder. 

Bnmınlıı bernbeı· diğer bir encümende tedkik 
olunmakta lnılunıın hir tek1ife mütcallik arzu
haller reis taı·ııfmılnn ıloğrndan doğruya o en
ciimene havale olunur. 

Arzuhal eııeüıneni de böyle hir havaleyi icra 
odebilir . .AJ"Ztıhal sahibine bir ilmühRber veri
lir· r •• ı. 

A rztılılllirı Ş(ll"tlllrt 

Elli birinci madde - Meclise verilecek arzu
haller sahibinin imzasile rnüıoza olmak, şöhreti
le oturduğu yer gösterilmek ve bir ka<) imzayr 
rnuhtevi isi'ler içlerinde en az birinin oturduğu 
yer tasrih edilmek icab eder. 

ır rısıta ı1P. talrdiııı 

Elli ikinci madde - Arzuhallerin bir ınebus 
vıtsrtasile tnkdimi de caizdir. 

[•] - Bu mazhattılar teamü.len, tevziinden bir haf
ta Mnra "" bir defa miiznkere nlunur. Fıkralar ha.l;
lnnda söz isteyen olmaz.,a., heyeıi umumiyesi reye ko
nı•r (Z. Ç. Cildi, Sayı/o. .!4-9/TV/19S.!). 

[••] - Dniirudan doiiruyrı mahkemeye aid ve mah
l•mıcdon srıılır olacak hükmt tabi bir mesele hakbil
da At·zıl!uı/ oneü.meııi karar 11erem ez (Karar- .HI). 

- Mücadelci milliyeıtc i,tirak etm.eytm memuri" 
luıkl.:ındaki 854 numaralı kanunu>< ı nci maddesinde 
zikrolıuuın Heyeti ma.lısu•rıca ittihaz edilen kaf"arlar 
Arzııhal enciimeni trıra/ındatt tedı-ik ı•e nrıkzedilemcz 
(Krıror - 35%). 

- ETICiimen. nıcvcud ahkô.mın tadili ınahiyetirıde 
ktıraf"ltw ittihaz ede'IIU':ı (15- XTT- 193'l). 

- Enciimen, Devlet şılrası Deavi dair~Ri karaı·la
nm bo:ı:ama.:: (Karnr - 80-Y ). 

- Askerler Meeli.Jır miirnrnat r.demrzlrr (Kanutt
JJ,/0). 



Bu takdiı·de o mebus kendi vasrtasite veril
diğini şerh ilc nl'Zuhalin nltma imzasını kor. 

Enciiınctıin mııanıtUitı 

Elli ii9üncü madde - Eneümen 
1 - Bidayeten Hiikilmete, Şftrayi devlete [•], 

mııhkemflere ve Divllllll muhasebata verilmeleri ik
tizıı. eden arzuhalleri a.id olduğu makamla-ra tevdi; 

2 - Gerek resen icranm son kararına itiraz ve 
şikiyeti rontazammın evrakı ve gro:ek aid olduğu 
makAminrdan veril Pn ccvablan ruznamesine id
hal; 

3 - Aı·zuluıliıı bir ııııcüu ı euc haYah•si li.l. ı ııı 

g-(•ldiktıı lm ın u aın •l e~·i ifıı; 

4 - Tayini mııanıelcy mahııl olıııııyıııı ıı ı ·zu· 

halleri intac eder. 

Af m ü.~tecliyatı 

Elli dördüncü madde- .U veya ıııii c:ıznt ı ıı 

tulıfifi nı üsüıdiyatı ıııah ln1mlar vryalıuri huıılıL

rm akraba veya elıibbııHı tııra[ırıdaıı takdiuı 

oltmııbilir. 
Bunlann müzakeresinde Adliyc vekilinin 

veyahud gönd ereceği dı>ı·air rüefinsnıd>m birinin 
lıııwrıı §Orttn·. 

Mibt cdiyat ı ıııznrıı ~ayıııı göriiliiı·se nrzuhııl 

bir inha kara1'11ıa ıncrlıııtuıı Atiliye cıırünıcninc 
gönderilir. 

Bu encünıcn icab cdeı·se bir k:ınuıı teklifi ilc 
kPyfi.vNi H<'reti nınıııniye~•c anrdcr [ .. ]. 

..lnııh.allere cevab 

Elli be§inci madde- 'feşkilntr esa iye kanıı
nııının 82 nci maddesinin son fıkrası mucibiıı
ce eşhasa taallilk eden hususlarda her arzuhalin 
neticesi lıakknıda sahibine tabrir1 cet>ab veril
n ı esi mecburidir. 

Eııciinıenin cedveli 

Elli altmcı madde - Me~lise takdim eniten 
nrzıılıııllrı· hakkmda h<>r hafta ~neilnıene arzu-

[•] - 1011 11ııma1'a.lı karar, bu n~ktayı teyid et
nıişfb·. 

[ .. ] - Teklif Hiü.u'm.llttmı gelirsli, o.{, I<Mar ~ck/.iıı
de çıkm.ııktadır. 

- Adiiye encii.11U1ti al/i kMul etmtuc keıl!iJIOii 
bir nuızbata ilc Ar.ıulıtıl encümenine lı#dirir (S -ll-
19.,7). 
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hallerin uumarasmı sahih veya sahibl rhıin 
isinı , ~öhret , oturdukları yer "e arruhaUertnin 
lınliısıısmı v bu babda ittihaz olunah karar ile 
eshabı ınucihe.·iı~i roübeyyin bir cedvel tatızirn' 
ohmarıık hasıln· ve bütün vekiliere ve mebuslara 
da~rtıln· . 

Biı· arzııh ali n miiza.kere~wi ;.,,temek 

Elli yedinci madde - Her mebuıı cedvelin 
.lağıtılnınsı güııiiııdert başlayarak bir ay içinde 
Arzuhal enciimP niniıı bir arznhn 1 hakknıda ver
di~i karar ne olurıııı olsun hıınun Heyeti mııu
ııı i yedE' tedkik ı·c rııür.ııkereııini iııteycbilir. 

Bu halde cucünıcn. o arzuhal i~in mazbatn 
tıınzirn ve takdimine ıııecburdur. 

Bo müddet geçtikten som·n en üınen knar
lıi1'T ka tiy«>t kesbed er [•]. 

l' ekil ı•eycı göndereceği memıır clinl~naiHen 

smım reye nıünıCil(J.t 

Elli sekizinci madde - Heyeti unıtııuiyenin 
ıni i ıakereF<ine arzolunan a r:mhaller hakionda 
it•ah eelers ııid olduğu vekil veya göndereceği 
ııH•ınu ı · d iıılendiktl'n ;,;onı·ıı ı·ı·y müracaat olu
ııtır. 

V ekillerin ceva.bı 

Elli dokuzuncu madde - Yokiller kendileri
ııe gönderilen arıuhallerle aı:zuhaller iUerine en,
(·iiuıence ittihaz olunub teblig edilen muka.rre
ı·at hnkkrndıı. icra ettikleri takibatı ve kendile
rince müttehaz kararlarr, nihayet iki ayda .encü
ıııene bildirirler. 

Meclis h esablan1wıı. tedkikt encümeniııin 
vazifeleri 

Altımşmcı madde- Meclis hesablarmm ted
kikı ı•ncümeni, Heyeti nmumiyece kabul edilen 

[•] - ııse ıııımtımlı kara.r : 
DaJuıt 1lUoatıı:IIG~ 57 1101 ..dıf Mi" 3oıı /tk-

1'aet ınueibtncf. katğiüıten. Anulwıl ""'*'"""i fJ~Uka,....,_ 
f'cıtulm «f• ııdümeııuıri /wıliıtdıo 11U1bwianıt M:a.mııa
~1..-i Khl voWs -~· wmfel:Mi'ni .-ı1'Cif'Gk ~m-
nvıı lı:ilkibı&l.n.71iıa t4tbikıııa araW&alen 1tliiıftkiüt ve tA
bit olW&ai1M göre tereddiliU tııallal bıf'akma~k bif' 
1111Zt4kta o/an, DaJU/1 n'-ıa~M~tiıt bu maddf'fli 1ıiJk-

tnü?ıiin te/Birin~: mahııL görillmeıtıi<ttir. 
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Meclis biitçesile merbutu olan bütçeterin tatbi
katma nezaret" eder. 

Encümen tedkikatmm neticesini Heyeti umu
miyeye bildirir r•ı. 

· Sarftan evvel v it:e 

Artmış birhıci madde - Bütün ita emirleri 
encülnen canibinden muralab intihab edilen bir 
aza tarafından sarftan evvel yjze edil ir ; llclilmp-· 
dikçe muhasebe hiç bir güna tediyatta buluna
maz. 

Mevcııd defterleri 

AltDU§ ikinci madde - !dare amirteri tara 
tmdan tutulan eşya ve meveud defterleri <'ncü
mene arzolunur. 

Eneümen, mevcud t:gyayr bizzat teftiş ve dl'f
terleri tedkik ederelt raporunu Heyeti umumi
yeye verir r•ı. 

H eıabı kat ği 

Altmi§ üçüncü madde - Encümen, h r senc
nin sonunda ge<;:en sene bütçesinin katği hcsalıı 
~ -Heyeti umumiyeye arzeder [••]. 

MuhMebe ve vez.,;enin teftişi 

AltDU§ dördüncü madde - Meclis inikad hıı 
linde iken encümen heyeti mecmuasile, değil iken 
murakıb intihab olunan aza, gününü ve suatini 
bildirmeden muhıısebe ve vazneyi teftiş eder. 

Teftişin neticesi filhııl bir zabrt varakusilu 
tesbit, olunur. 

Bu teftiş senede altı defadan az olamıız. 
Bu sırada bütün muıımelat durdurulur. 
lcabmdn neticeden Heyeti urmmıiyeye haber 

verilir. 

AltDU§ beJinci madde- Encünıen aza:mdan 

,. (•] - Hcveti umumiye buna e~ece ıttıla h6.8ıl 
Mcr (lO- XI- 1931). 
• [•] • Heyeti 1tntumitl6 buna s~eea ıttila Msıl 

Mn" ( 10- XI -1931 ). 
( .. ] - Bu hesabı kati eedvelleri, mulılUieblli u-ıı•umi-

1/6 konunımmı UT 1tei maddesinin son f1krMı muci
binu, M •cli496 ıttıla husulünden sonra doğrudan ®IJ
f'lll/4 hesabı 11mumi118 idluU edilmek ii-zere H a.zinelfe 
giindırilir (Z. C. Cild 8, Sat~tfa tı : 18 -IV -1931 ve 
Z. C. Ci/A. R, Stı.!ll!a ,,ll : 13 - I- 1936). 

11)-Ul'akıb olan zat tatil lıaınanlarıııdn Devl 111 mn
karrında bulunur [•] . 

DÖB.DU!fott BAB 

Kanun li.yihal.a.n ve teklifleri, eababı 
mucibe mazbata.ları 

Kanun Uiyi.halarımn esbabı mucibe mıızbataları 

ve havaZeleri 

Altmış altmoı madde - Hükfunet tarafindan 
Meclise takdim olunan kanun layiliaları bütün 
vekillerin imzalarmr muhtevi olmak lAzımdır. 

Her kanun lAyiliası kanunun icrasma memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
veya müteaddid esba.bx mncibe mazbatasile bir
likte ~feclis Riyasetine gönderilir veya. verilir. 

Bu mazbatada iptida layilianın heyeti umn
miyesi, sonra maddeleri haklanda malftmat ve
rilir. 

Esbabx mucibe mazbatasmda ilga veya ilii.ve
si istenilen a.hkfımm nelerden ibaret olduğu ve 
neden değiştirilmelerine veya ilavelerine lüzum 
göriildüğü tasrili edilmek meşruttnr. 

Mıızbatalar sarili ve müdellel vesikaları, ica
bmda ihsai malilmatı ihtiva etmek lAzımdır. Bu 
şekilde olmayan mazbatalar ikmalleri zrmnmda 
aid olduğu encümen tarafmdan gösterilecek lü
zum üzerine riyaset canibinden Hükftmete iade 
olunur. 

Reis, gelen layihalıı.rı aid oldukları encü
menlere rcsen ha.vale ve keyfiyeti zabrt caride
sine ve levhaya. derceder. 

Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterse 
celse başmda söz alır. 

Kanun tekliflerinin e.~baiH nıucibe m(l.z1ıatal.an 

ve lıavalclrri 

Altmış yedinci madde - Mebustar tarafm
dan verilen kanun teklifleri bir veya daha ziya
de imza.yı ihtiva edebilir. 

Kanun teklifleri dahi, yukanki maddede ta.
rif edildiği vecih üzere yıı.zıl.ınış bir esbabx mn-

[•] - 1169 ııııınara ve !J5 lıazif'fuı 19!6 t<ı·rilıli k·ıı
ıııuıut• birinci maddesi (Muaddct : 9 ·mayıs 1928) : 

fJüyiik Mi/!et Mec!i1ti dalıili "i::am11amrsini" al:m•ş 
be,P,ıri •ıuuldcm murilıiıLU Meclis /ıescıblaruıııı ted/oi~· · 
encüm ni azasııulan m.ıırcıkabt vıı.zifesini ifa- ıdr·crk 
zata ,. hri yü;; elli lira ücreti /w:11r t'Crilir . 

81.1 maddenin hiU.:miı 1 teşri>ıu1111 i l:J-7 /((rih;ı,tf• '' 
başlailan içtinuw (la. 1amildir. 
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cibe ma.zbata.sile birliıkte riyasete gönderilir veya 
verilir. 

Şeraiti cami olmayan teklifleri, aid oldukları 
encümenler, sahibierine ikınal ettirı:nek haklanı 
haizdir ler. 

Kanun teklifleri dahi kanun layiliaları gibi 
reis tarafmaan encümenlere resen havale edilir. 

Bu havalelere vnku bulacak itirazlar da. diğer 
madde alıkimi vech üzere dermeyan edilmek lA
zımdır. 

J(amııı 1iiyi!ı a ve tekliflerinin geı·i alınmatem 

AltiiliŞ sekizinci madde - Muaddel : 21 mıv 
yıs 1932) - HükUmet veya teklif sahibi verilen 
kanun layiha veya t ekliflerini ruznameye alın· 

m.adan evvel Heyeti u.mumi;veye malamat ver
mek şartile geri alabilir. 

Şu kadar ki, ,bu lil.yiha veya kanun teklitıcrini 
diğer bir mebus ve yahud aid olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olu
DUl'. 

Bu lil.yiha veya teklifler ruznameye almnuş
larsa geri almmaları için Heyeti u.mu.miyenin ku
rar verınesi lazımdır. 

H iikiimsiiz katan ldyiha ve teklifler 

AltiDIŞ dokuzuncu madde - Gerek intihabn
tm tecdidine karar verilmesi, gerek Devrenin 
sonuna gelmesi sebebile Meclisin yeniden inti
habı halinde sabık Meclis tarafından henüz 
kabul edilmemiş, yahud yalnız birinci müzaJı:eresi 
icra edilmiş olan, veya reye konubda ekseriyete 
iktiran etmediği için ikinci dda reye konması 

Iazımg6J.en bütüu kanun layiha ve teklifleri ye
ni Meclis için hükümsüzdür. 

Bu gibi vesaik Hülctlmetin, yeni encümenle
rin veyahud on mebusan talebi üzerine Riyaset 
tarafından encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesaikı aynen veya ttıdilen 
kabul edebilir. 

BEŞİNOl BAB 

Müstaceliyet ve takdimen müzo.kere 

Miistaceliyet esbabı mucibesi 

Yet~nci madde- Bir kanun Jayihasr ve· 
ya teklifi hakkmda ya takdim edilirken, yahud 

birinci müzakeresinden evvel Hükfunet, teklif 
sahibi veya aid olduğu encünı.en müstaceliyet ka
rarı isteyebilir. 

Bir layiha veya teklifin yalnrz bir defa mü
zakeresile iktifa edilmesi için Meclisin kabul 
edeceği esaslı bir sebeb olmadıkça müstaceliyet 
kararı .verilmez. 

Müstaceliyet karamu isteyeuler icabmda o 
kararın geri alınmasını taleb edebilirler. 

M iistaceliyet talebi takriri ve nasıl kabul 
edileceği 

Yetmiş birinci :ın&dde - Müstaceliyet kara~ 

rınm talebi yukandaki maddede münderiç şart
ları muhtevi ve tahriri olmak lazımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye ko
na rıı.k müzakeresiz işari reyle kabul, veyahud 
reddedilir. 

Miistaeeliyet karamıın hiikpıü 

Yetmiş ikinci madde - Müstaceliyetine ka.
rar verilen layiha veya teklifler yalıuz bir defa 
müzakere olunUl'. 

.3fiistaeeı mevaddın takelimen müzakereleri 

Yetmiş üçüncü :ın&dde - Müstaceliyet kara· 
rının ittihazını müteakib Bükılınet veya. encü
men tarafından tahriren vuku bulan bir taleb 
üzerine Meclis, isterse o layiha veya teklifin sa· 
ir işlere takıdimen müzakeresine karar verebilir. 

Takdimen müzakerenin esbabı mucıöesi 

Yetmiş dördüncü madde- Bir kanun layi
hası veya teklifinin ruznamede bulunan sair 
maddelere takdimen müzakeresi istendikte~ bu· 
nun esbabr mucibesi derıneyan edilmek ltzım. 

dır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükblet veya 
,bir encümen taleb edebilir. 

Bu taleb, tahriri olınak şarttır. 

Takelimen müzakerenin hükmü 

Yetmiş befinci madde- Bir kanun l1yilıalı 
veya teklifinin yalnrz hemen veyahud takdi.meD 
müzakeresi hakkında ittihaz olunan karar mb
taceliyet kararı sayılınaz; binaenaleyh iki defa 
müzakere olunmak icab !'<ler. 
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ikinci ıııiizakrrerıin taeili 

Yeımı. altmcı madde - Bir kanun liyiha.sı 
veya teklifin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabr mucibe serdile anoak 
n,Ü\lilınet veyahud n id olduğu encümen. talırhen 
tekli( edebilir. 

Reddolımmı ıneı•addm seııe içinde tflklil 

edilmemeleı-i 

·Yetmiş yedinci madde - Heyeti umumiyece 
reddolunan liiyibn ve teklifle~ ayni İçtinıada bir 
dıdıa Meeliae ta k di m olunnıaz. 

ALTINCI RAB 

Ru.ıma.me 

Rttıııaınwin ııasıl tanzim edileceği 

Yetmi.ş aekizinci madde - Ruzname şu su
retle tanzim olunur : 

J - Riyaset Divanınnı He.yeti uınnmiyeye 

maruzatı ; 

2 . Sualler ve istizahlar; 
3 ·. Tercihan nıiizakeresi kaı-arla.şan ınadde

l~r; 

4 . Haklarmdıı ıriüstaceliyet kararı verilen 
maddeler; 

5 . tki defa müzakereye tabi olan .maddeler. 

3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler eııcü 

nıenlerden Riya.sete gelnıeleı·i sn·asil'e ınüııı ke
reye konur. 

Şu kadar ki, Meclis bu bnbtıı ayrıcıı bir kıı.

rıir da ittihaz edebilir. 
Ruzname, bir b'ÜD evvel Başvekiliete ve bü

tün vekfiletlere tebliğ olunur. 

E vmkı varide 

Yetm.iş dokuzuncu madde - Tebrik, teşek
kü~, takdir, temenııi gibi hususlan muht<>vi 
a.rir.ıılar ve telgrafnameler levhayn talik ve haı·
fiyen veyahud bulasatan veya sade zinedilmek 
snretile zabrt cerides'ine geçer. 

Bunlara &iyaset Dh·anı münasib görü ı·s 

lleeli naınm:a cevab veriı·. 

Reiıt, bu evraktan Medise arzmı tenaib et
tiklerini inikadın baıımda ke.tiblel'den birine 
Qkutur. 

YEDİNOİ BAB 

!nikadlar 

tnikad günleıi 

Sekseninci madde- Hil{ıfma ~f.,.elisiıı k ara ı· ı 

olJJta-dıkça, yahut1 ı-esen YPyn Riikılın~t caııilıiıı

den Riya et vasrtasite davet vuku bulıuadık~a 
Heyeti umuıniye, tatilc mi:isadü olmadığı halde 
cuw.arLesi, pazartesi, perşembe günl eri iııikaıl 

eder r·ı. 

ill eelisin açılrnlı ıoe kapaıııııası, ııısab, yoklaııı<ı 

Seksen birinci madde - Reis, SHatiucle ,\llcı·-

1 ifli aça.ı· ve miizııkerel eı·iıı şoutıiı tlıı ka pıır . 

l\J iiretteb olan azamn yarsundan bir ziyıııleı;i 
hazır buhınmadıkça ınüzakereye başl an ıııuıız. 

Kısa lı husuınıııdn Riyas •t Divmuncıı tcreıl

cliid lı3.<;ı] olur, ya.hnd azadan beşi şifahen veya 
lahı·iren nısııb buluıımadığnu beyan ederlerse 
yoklnuıa yapılır. 

Nısa.b yok.~ıı Reis miizukereye bu~Laıuııuyıı 

cağııu söyleyerek veya. lıilabnre ıma b lıil.sıl ol n
cağı muhtemel ise inikadı bir saat souı·ı.ıya ta
lik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı ta.kdü·de, el'fcsi iııi

knd için mnayyen c:ılan günde yine o l'Uznnnı e 

ile toplı.ımr. 

Yoklanıanın nasıl yapılacağı 

Seksen ikinci madde - Yok.lsma, tlivuıı kıi

tiblerindeıı birinin csaıni ılefteriııi yüksek s~sl(• 

okuması ve azıınm (Bn ı·nda) demeleri suretile 
icra olunur. 

Ruınatııe ha-l'ieindo ifade 

Seksen üçüncü madde - Bir ruebuswı ruz
ııame haricinde biı· ifadesi olursıı keyfiyeti Rciı; 
takdir ederek ona söz verir, 

Söz isteyenkı-m kaydi 

Seksen dördüncü madde - Hiç bir ıııebus is
mini kaydettirmeden, ya.hud inikı.ıd csnasnıdıı ı- ·• 

isten mili aa de almadan öz öyleyenı e?.. 

[ • ) - ı;.,>r; #!Lytl~ tatill:mıunuıw ıwrııak i<·in,, i11~ka_d 
giinlai po.:a-rteıti, carswmlw ı·ı• rum(ıyrı ret•rı lnıışltr 
(JO 1IUIJI18 J9J6). 
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Söz, kiir.siiden söylenir ve Heyeti uınumiye y 

hitab edilir. 
Bir mebusun pek kwı bir miil&lıa.zaııı !ursa 

Reis ona. bulunduğu yerden söz söylerneğe iziıı 

vem. 
Bu takdirde, o mebus reiae hitab eder. 

Ruznamede bulunmayan maddeler hakkında 
katibler söz kıı.ydcdemezler. 

'l'aleb ve kayid urası 

Sekııen ~inci madde- Söz, taleb ve kayiri 
sırasma göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan me e:lelerin 
lehinde, aleyhinde, hakkmda, münavebe ile söz 
ı:ı()yJemek ta.kaıTiir eder. 

Reis söz alanlarm isimlerini .sırasile Hey~ t e 

bildirir. 

~:ııcünı~ıı ııııııııııa siiz istediklerinde rei vcyıı 

rıııızbııta nıııhııniı-lcri xırııyu tiihi dcğillrrrlir . 

~ on sör. mehııslurrndn·. 

Söz s·ım.çıınn buşkasuıa. ıJ eı-ilme.si 

Seksen altmeı ın&dde - Bir melıus altlığı 

söz sıras1ıu bir urkudaııına veı·ebiliı·. 

~özünii arkadaşma bırakan mebus, oıııuı nö
betinde ~öz ~öyiE'mE'k hııkkrnı haizıliı· . 

Vekillerin hıızuı·u ııe nama gelenlerin siiı 
söylemelm· 

Seksen yedinci madde - lleı· 111Üzakereııiıı 

ba~ındıın sonuna kaduT Hüküıttl't uanunu ınütal,•ıı 
beyan etmek iizl'l'l' BaşvekH v yah1ıd o nama mii
talea serdiııe mt-7.1111 h ir ve kil veyo biriııti , ınıf 
devaiı· rüesıısındıın biri bultınuı·. 

Bundan haşkıı bir vekalete aid biı· lıiyiha ve
ya tekliiin ruüzııkeresi srrıı mda o vekilin vt-ya
hud o nama geleıı• birinci smrf flevııi ı · rüetıasııı 

dını birinin Mecliste huzUTU nlClruttııı- r·ı. 

Bulunmazlarsn müzıık<'r bir defaya nı hııu 

olmak üzeı·e ırı~ leeek inikada talik olunm-. 
Vekilleı· veyahurl Hükümet nanuno gvno.leı·i 

l eıı birinci rll'ı·ec dt-~a ir ı·üesası eıwünwıı r ii'S VI' 

mazbııtıı nıuharril'leı·inden evvel ve smıya tiibi 
olnıuk~ızın söz istt-yehilı·l r·. 

f*] • Kabine illtifa etmi§ IIKltoıu.rsa, 6-fe.:!ill, !l"";i 
kab · min teşdkiUiin k4dtır Iro-nianıt mu_-akcreM
ııi tehir eder (!5 · 1 • 1986) . 

Sekııen sekUinci madde - 'l' ıılu·id hiı- uut
kun kürsü üzerinden oknnması veyahud katihc 
o ku t turulınaııı cıllzd ir . 

Fakat okuma nıiiddeti yir·ıni dakikayı geı;e ; 
m ev.. 

U mı haklı:tıtda 1öı 

Seksen dokuzuncu madde - ~liir.nkeı·t•ye ma
hal olına<lığt, rınrıo.meye Yeyahud bu n iznrnıııı

nıc alıkamma rinyete davet, takdim , ... lehiı· 

ıeklifieı·i asrl meseleye tekaddüııı cıil'ı 

Böyle bir teklif nıkıı bulursa nııcok lehte 
ve aleyhte ikişer rrıl'hus . on b şer ılııkikadım 
fazla süı-meınek iizeı·e - söz öylcyebilirler. 

Neticede reye nıürııeaat liizım geli ı-se me c
le i~ııı-1 reyle halledilir. 

H~is ve kahölerin müzakereye işlirakleı1 

Doksanmcı madde ~ R i ·, ıtu• dt>l ı· müzıı 

k~re edil ir ve reye konurken leh ve aleyhte ııs• 

la reyiııi izhar etmez. 
Yalnız meseleler r ye korıuldukla re.)<iui v~ ı·ir. 

Bu müzıı.kereye ·karışmak isterse reislik' Ull'\' · 

küni diğer bir reise bır karak hitabet 'küı-ııünü 
ne iner ve ancak miizakered bulunan maddıı 
Yeya mesele Feye iktiruı~ ettikt n onra tekr.ıı· 

ıuev küne çıkar. 
J<'akat bu ıı.izaınnam nin tatbikı dolayisile söz 

"ylerııe yukarıdııti fıkı:a ahkaım ceı y-an etını:z , 

::iiiz isteyen kiitibler de h u u ule tibidiı:ln. ' 

s;;. kuwıek 116 saire 

Dolllan birinci madde - Heyeti umunıiy<>

de söz kesmek, şııJısiyntlıı uğraşnıak ve intizıııııı 

bozacak nümayişlerd lıuluıımok katiyen yasak
tır. 

tJd.ettırn. ~mak 

Dolo.an ikinci madde - 'ü...: ı;öyl yen m bu
sun sözü aıı ak keııdisioi bu ımamnam y ıda 

yetc v sad('d davet edeu reis tarsimJan kesi
Jebilir. 

iki ıl fa · dede davetten sonra yine oııdııa 
lıııı-ic ııöz ı;öylemeğ devıım ederse kendiıtinin o 
madde hakkında ayn:i inikatta ııiiz söylt-ruekleı\ 

ıneınnuiyeti reis tar abndan beyete teklif olwıur. 

Heyet. müzakeresiz ~ıi re. le karu verh·. 



Müstehcen sözler 

Doksan üçüncü madde - Bir mebus Heyeti 
umumiyede galiz ve müstehcen sözler istimal 
ederse reis derhal o mebusu lisan nezııhetine da
vet eder 

Bir nıebu.s bu gibi elfazı ıııuhtovi bir takriri 
Riynset Makamma verirse reis o takriri tnshih 
dilm~k üzere iade eder. 

Mü~akere e.tnq.~nda güriiltii 

Doksan dördnticü madde - Heyet.i uınnmi
ye müzakereleri gürültüyü mucib olup ta reiıı 

bunu yatıştrrmağa o:ıuvıı.ifıı.k olatnıızsa ayıığa 

kalkar. . 
Eğer gürültü yinl' d vam ederse cclscyi tatil 

edeceğini söyl~r. 

Yine intizamoı iadesi kalıil olmazsa bir sııaf 
miiddetle uıııuınl müzakereyi tatil ed r. 

Bir saat gel}ince celseyi açar. 
Fakat gürlütii yeniden başlarsa celsey hi 

tam verib inikadı başka bir güne bı:rnkn· . 

Tecavm uğrayan mebusun keUim lıakk1 

Doksan be§iııci madde - Zati hakkmda ta
arruz vak:i olan veyahud ·ileriye sürdüğü m ütıı
lea hilil.fmda kendisine bir fikir isnad olunan 
mebus her zaman söz isternek hakkmr haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasebetle söz söyle
ıneğe mecburiyet his.~ettiğiııi beyan ve keyfjye
ti reis takdir eder. 

Reis buna mahal olmadığrnı bildirib mebus tıı 
bunda ısrar ederse heyet müzakcı•esiz işari reyle 
bu babda bir karar verir. 

Gizli cel.seıcr 

Doksan altmcı madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun yirminci madde inin ikinci fıkrası 
mueibince mühiı:n bir maddeelen dolayı Meclir. 
müzakerelerinin gizli tutulmasnu vekiller veya
hud on b ş mebus tııhriren teklif edebilirler. 

Böyl<ı bir teklif vukı.mndn ic;ıtimıı salonu sıı
milerden ve icnb.mda memur ve müstahdemlH
den tahliye olunarak gizli celse tcklif d n veyıı 
.:ıdeıılerin esbabı müclbeleriııi dini dikten sonra 
teklirin kabul veya rerldi ic;ıin mü~llkere iz işaı·l 
reye müracaat olnnur. 

Gizli müzakere icra mı i teyımierin isimleri 
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:ı.abıt ceride inde ve icabmda Resmi Gazetede 
tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli icrasma lüzuın gösteren 
ınesele ballohmduktaıı sonra açık müzakereye 
geçilmesi reis tarafıııdı:ın heyete tt>klif olumıb 
bir karar ittihaz edilir. 

Gizli eelselerin zabt1 

Doksan yedinci madde - Gizli elsenin zah
tnu Jivnıı kiıtibleri tutarlar. 

Fakat Meclis karar verirse nmvazzaf kAtib
ler de tahfi r olnn<lııkta:n sonra bu vnzif.eyi gör -
bilirler. 

za bu znhıtlnrı giirnıl'k hakkmr haizdirl<·r. 

Zabıt lıulfiso.sı. bıırılanıt hıfz-ı, neşri 

Doksan sekizinci madde- Bu zabıtların fı>\'
lıidiııden sonra gizli hir cı>ls nkt dilerrk srdıık 
7.nbıt Jıulfısası okumır. Zahrt huliisıısmm okuu
masını müteakib bu huliisn Ye zabıt ceridcsi hir 
zaı-fa konurak M clistc hnzrr bulunan reis ve <.li
van kiltilıleri tarııfmdan filhal ınumla mühürle
uerek Meclis evrak hazinesine tevdi olunur. 

Gizli zabrtlnr en ıız on sene geçmeden veya 
Meclis kararı olmadan neşredileml'z. 

SEKİZİNCİ BAB 

Kanunlarm milııakeresi 

Iki müzakere 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun layilıa 
veya teklifi ri ancak iki müzakereodeıı sonra kat
ği surett k:ıhul eJilmiş olur [•] . 

Iki mii~akerııye tabi olmayan 11ty1halar 

Yüzüncü madde - İki defa müzakere hak
kmdaki şerait varidat ve ma ariint bütçesile he
sabı kntği kanununa, mtnızaın. fevkalôclc tahsi
sat ve bütçe tasıUarmda ınünakale taleblerini 
mııhtevi kanun layihalarrna şamil değildir. 

Rtınlar lıııkkıtıda bir müzaker kafidir [ ••ı. 

[•] - Kül halinde kabul olıuuııı ka.ııımlar da ua.-dır. 
[••] - Teanıiilım, Divıun 'mulıwıebat raorn-l.Ml da 

bir defa m.üı:akue olunur. 
- ıı~ ncı-ı maddenin son fılct-UMı ile S31 ııci •nad

clenin ikinci fık?•aJstna bakıııu! 



Layiha ve teklifterin bel$h1'1ltıı!Mt 

Yü.z birinci madde - Hilôfma Heyeti unıu
miyenin kııı·arı olmadıkça hiç bir knuun lityiha
sı \'Oya teklifi hastıı·ıp ıızaya ıiıığıtıhlık 1 ıı n en 
ıız krrl( ~ekiz srıııt 1-(e~ırıeden mii:r.akere «>ıii l ~nu•z. 

Esbubı mucibc ve ınııddelcrin okuwması 

Yü.z ikinci madde- ilir l<aııuuun nıüır.ııkerl' 

sinr nıa~ladrlüa rriı<, ı>Nlıııbr ınucibe rmızhntııla
rilc ronddolel· hı•yrti ıuıııınıiycs inirı nknrı nı;ısırm 

lü.zum olub olmadığını heyı>te sorar. 
Buııa lüzunı goiinliiktı• ayııeıı o lıuııı ı r . 

If, yrti mn11miyc. hakkında söz, mii.z(lkrrrnin 
kifııyeti teklifi 

Yüz üçüncü madde - Lilyiha veya teklifin 
•müzakereye başlanmasmda reis, Heyeti umumi
ye hakkmdn miitalea beyan etmek isteyenlere 
söz verir. 

Mcvzuu müzakPr·e lehind e, aleyhinde ve hak
kında söz isteyenJel'den en az ikişer mebus iradı 
kelilnı etmeden müzakerenin kifaycti r eye kona
maz. 

~liiuıkrrrniıı kifrıyrfi rıleyhinclr •iiz 

Yüz dördüncü madde - Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içierin
Ilen yalnız birine ruhsat verilir. 

Ondan sonra işari reyc müracaat olunur. 

Maddelerin nıiizakllresi 

Yüz beşinci madde - Heyeti ıımumiye mü
zakeresi bittikten sonra maddelere geçilmesi re
konur. 

Reye iktiran etmezse :tayiha veya teklifin 
reddedilmiş ı:ılduğııno reis tebliğ eder. 

Reş gihı -'Oı•m ikinci miiuıkerc 

Yüz altmcı madde - tkinci müzakere birin
ci müzakereden an<'ak beş gün geçtikten sonra 
ruznnmeye alnur. 

lkiııri ıwiiıakllre 

Yüz yedinci madde - tırinci müzakerede la,. 

yiha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında mü. 
zakere cereyan etmez. 
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Bu mü7~kerede ancak tadil teklifleri üzerin

de müzakere cereyan eder. [•]. 

M ütecuidid ıncselelerin birbiı-iııden ayrılmaları 

Yüz sekizinci madde - Müzakere edilen bir 
madde müteaddid mesele veya fıkralardan mii
rekkeb ise bunlarm birbirinden tefrikile ayrı ay
ı·ı reye korunalım teklif olundukta muktozası 

ifıı olunur. 

Ibare ve terlib yan lı.,~lıkla.Yı 

Yüz dokuzuncu madde - Lô.yiha veya tek
lilin katiyen kabulü reye konmadan evvel, iba
r ve uslub, yahud tertib ve tensik itibarile nok
san veya iltibas olduğu aza veya encümen tarn
Erndan dermeyan olunursa metin aid olduğu en
•ümene gider. 

Edilen taahlhlerin reye iktiran etmesi Hi.ımn
dn. 

Srm .~ckiL üzeı-inde miiz(lkcre 

Yüz onunon madde - Layihıı. veya teklifin 
maddeleri üzerinde müzakere bittikten sonra 
heyeti umumiyesi hakkında lehde ve aleyhde söz 
söylemek isteyenlerden yalrirz birer mPhmıa rııh
snt V(' r j [jı• r••ı 

Müzakere sıranncia sttal 

Yüz on birinci ma.dde - Bir kanunun veya 
bütçenin müzıı.keresi srrasmdn her mebus Hü
kı1mete veyııhurl mıızhntn ırnıhnı·ı·iı-inP isteifij.'·i 
snalleri sorabilir. 

Suıı.ller, sözler hittiktı>n sonra, sıra ilc soi'U
lllr. 

MU<J1t.edc ve mukavslel11r 

Yüz on ikinci madde- Teşkilatı esasiye k~
nununun 26 ncı maddesi mucibinee tasdikleri 
1.Ieclisin müsaadesine miitevakkıf bulunan DeY
letlerle münakid muahe!le v.e mukavelelerin tas
di kı talebini mntazammrn kılnun liiyihalıırr M er-

[•] - 8i1'iııci •nil=akcre ean<Uıwda bir 1114ddenin 
tay teklifi. 'r'CddedUmiş ue nuul.dc kabul ııdilmişken 
ikinci müzakl'rP <'Bn<Uıl?uW o ma4dmin tckmr W.vvi 
tcklif olunabilir (Z. C. Cild r;, Salflf•ı 64. tl~ 7! - 111 
vu ~/lll/19J!). 

( .. 1 - Kımditrirw bôule (>ir ~ruhsat• u~rileh nubuı<, 
yeni bir tAklif vapama: (Z. C. Ci/d 11, U.!fl./Q : 75 -!' 'lfl/1P~t). 
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li'Be blkdim edilaikte o mmıhedc. m\tkaveleniıı ib
t.ivıı ettiği maddeler reye koııamıız ve metinle
ri haklanda t.ıı.dililt tekli! edilemez. 

Birinci müzakere srrasrnda madde! ı• ha.kkın 

do nı kır hıılııcak itiraz Jii.yihanm cnciiment.> i:ıdc · 

siııi i~ff·ııwk sur·l'lincle olın-. 
Bu itiraz, müzakereden sonra naı.aı·ı mütııiPıt · 

ya ıılıııdiğı takdirde enc,-öınene havale olunur. 

Eııcümen, tedkik edi lmek için kendisiııe mıl· 
havvel teklifierin heyeti uıecmuıısı hakknıd:ı bir 
mazba.ta taltzim eder. 

Bu mazb:ıta bastmltb R7..Rya dağıtrlır. 
Bneünıen ma..zbatasmda layihonm kabul, te· 

hir veya reddine karar verir. 

Tehir karaı·ı, şn esbabı ınueibeyi ihtiva eder: 
c Meclis, muahede veya oıukavelcnin fililıı 

ve Wiin maudeleri (Tehiri mucib maddeler fıı. 

ın.nmi.lc yıı.zılmıılıdlr) hakkında Hü.kılmetiu ıın · 

zan dikkatini eelbederek tasdikı için muktıızi 

nıiisaadesini tehir eder :. . 

Bu mnalıede ve mukaveleler hakkrndıı nıiis· 

taceliyet kararı verilmişse encümen tııdil teklif
lerine dair olan nıazbntasmı itiraıa uğrnmayaıı 
inııddelerin müzakeresi ırkııbinde Heyeti umu
miyi!ye tn k elim eder. 

Mukaveleler 

Yüz on tiçiineü madde - Türkiye Rüyük 
Millet Meclisinin kabulüne muallii.k olarak Rü
kfunetçe akdedilen muka.ve1elerle bunların tas. 
dikı talebini mutaznmmm kanun layihaları hak· 
kmda dahi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

!ad olunan kanuniann tekrar nıiuakı resi 

Yüs on dördüncü madde - Teşkilatı esasi
ye konununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası 
ntu<}ibince Reisi ümhurun ilil.nnu muvaiık JI'Öl'· 

meyip esbabr mucibesile birlikte bir daha müzn· 
kere edilmek üzere on gün zarfmda Kee.l.i8e iade 
ettiği bir kanun, Heyeti umnmiyeye haber ve
rildikten t10hra, aid oldulu eneümene havale 
ol tm ur. 

Eneömen, ll.eisieüıftlrartm iade eııbabr 1llUIIıfbe.. 
s:iBi de miltale4 ettikten sonra o bıı.umm mtiaa· 
.kemıini iade ve neticesinde maıbatasmı Heyeti 
umnmiyeye takdim eder. 

İade ohmaa bir'*muıı, ıeye ilıtinııı ~ 
ıaalettayin bir kanun llyih- veya UiUifi tibi 

Hıeyeti umumiyede y niden müzakere ve inta.ç 
edilir. 

Hakkında va.ktile gerek müstnceliyet kararı 

>erilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir Jm. 
nıın yalnız bir defa müzakere edilir. 

Bir 'llutkwn i/ii 111 

Yfuı on beııUıai madde -Bir nutkun talik ve 
il dm tekliii anellik onun za brt c eridesile neşrin· 
den ve o nutkun taalhik ettiği. madde kabule 
iktiran ettikten sonra reye konabilir. 

DOKUZUNCU BAB 

Taailılameler 

1'11dı'l1ıa 111 ri n·iı1 ıuısıl u ı rilecq'ji vr u ı l'ii,ıııeıılrı·1 

tn·dii 

YÜI on altıncı madde - Bir encümene mu· 
havvel kanun lil.yiha veya teklifi hakkında bir 
veya bir kaç mcbus tadilM teklif etmek ilter· 
lenıe bir tadibıame tanzim ederek reise takdim 
ederler. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi mad· 
desine veyahud bütçenin bangi faslma aid bulun· 
duğu tasrili edilmelidir. 

Bu tadilnameler eneümen ına..zbatastnm zeylin· 
do sahibierinin esoobr mucibeyi havi muhtır&lıırr 
ile birlikte bastmlarak haklarmda encümence itti· 
hıız edilen kararlar ile cslıabı beyan edilir. 

U,yihanm Hıeyeti umumiyede miizııkeresi es
nasında o ta.dilatın srrası geldikte sahibi esbabı 
mucibesini ta!sil cdib meveud azadan terviç ve 
teyid eden bulunursa müza.kereye konur. 

.Aıksi. takdirde müzakeresinden vugeoilir. 

Biriııci 11Lii.zrıkeredoı Sl)ııra ı•n-ilen tndilnamciH 

Yfuı on -yedinci ma.dde - .KJı.nun l!yiha.sı ve 
ya teklifinin birinci müzakereısİ bittikten sonra 
arzolunan yeni tadilııa.meler o !Ayihanm tedkikı
na m mur encümene verilm k lazımdır. 

.J(iiuıkrrr sırasnıda t·(rı7ın lfldilmmırlcr 

Yfuı on seldmıai madde - Birinci ve ikinci 
nıüzak renin ecrcysnı sırası:ndtı. takdim olunan 
tadilnalDelerin uid olduğu encümene havahsini 
mıubata mnha.rriri taleb edenıe bu hırn.le mec
buridir. 
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Birinci ve ikinci müzakere S1rasında verilip .en

ciinıene haualcleı··i istennıiyen tadilnameler 

Yti.ıı on dokuzuncu madde - Birinci ve ikin
ci müzakerenin cereyanı sırnsmda takdim olu
nan. tadilnamelerin encümene havalesi encümen 
tarafından istenınediği halde tadilfi.tm esbabı 

mucibesi sahibieri tarafından mücmelen beyıLn 

olunur. 
tkinci müzakere srrasmda buna yalnız cncü

ıuen cevab verebilir. 
Bunun üzerine tndilnamenin ruıznrı mütnlea

ya alınrp almmamasma Heyııt;~e karar verilir. 
Nıızarı mütalenyıı alırursa encümene havııle 

olunur [•]. F~nciimen isterse filhal kabul eder. 

'l'aiUZ(ıt teklif edenlt.rin saliihiyetleri 

Yüz yirminci madde - Tadilat teklif eden
ler, tadilnamclerin havale olunduğu encümendc 
fikirlerini beyan etmek isterlerse mütıılealarmın 
dinlenmesi zaruridi1'. 

Ikinci miizalıerede enciimene iade olunan. mad
deler hakkında tadı1 teklifleri 

Yüz yirmi birinci madde - İkinci müzakere
de encümene iade olunan maddeler hakkında sa
ir mebuslar tarafından encümene tadil t eklifleri 
verilebilir. 

Tadı1nameleı· ne zaman reye konur 

Yüz yirmi ikinci madde - Tadilnameler asıl 
maddeden evvel Teye konur. 

Mun.zam maddeler 

Yüz yirmi ügüncü madde - Munzam maddP
ler teklifi iı;in de tadilnameler hakkındaki usul 
tatbik olunur. 

ONUNOUBAB 

Ka.nunla.rm tefsiri 

Tefl'ir 

Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun 
tefsiri lAzım geldilçte, tefsir talebini bıı.vi esbabı 

[•] - EmilfM!ı, na=an miltahaya alınall tadillla
""' ile mukalltl•d doğildir (8101 numaralı kanun -
25-1-1931). 

mucibeli tezkere veyahud takrir o kanunu · bi;·, 
dayeten müzakere etmiş olan encüınen veya 61\· 

ciiınenlere havale olnnur. 
Şayet o kanunu, hususi bir encümen ted}tik . 

etmiş ise vekaletlerle mütenazır encümenlerden 
aza alınmak suretile on beş kişiden mürekkeb 
muvakkat bir encümen teşkil olunur. 

Encümen mazbatnsı Heyeti umumiyeye arze,. 
dilerek tefsiri mutazammm fıkra müz;ııkere. edl,1 
tir. 

Asıl kannnun kabulü için ne gibi usuJ, ve ek
seriyet nısabı lazım ise tefsir fıkrası ıla a}'JliJ 
usul ve rusaba tabidir. 

Tefsiri mutaza.mmm fıkralar yalnız bir de
fa reye konmakla iktifa edilir [•]. 

•,. 
Tercihmı müzakere 

Yüz yirmi beşinci madde - Tefsiri mutazam
mın talebler ve mazbatalıı.r encümen ve Hereti 
urııumiyece tercihan milzakere olunur. . .. 

ON BlRlNOt BAB . } ... 
• t 

Bütçe müzakeratı .. 
Biitçş ıınciirn.enince tedkik oluMcak işler 

Yüz yirmi a.ltmcı madde - Bütçe encüıııe- '' 
nillin tetkik edeceği işler şunlardır: 

1 - Meclis ve merbutatı bütı;esile munzanı 

tahsisatı hak km da kanun layi.halarr; 
2 - Muvazenei um um iye kanunu; 
3 - Munzam tabsisat, fevkalade tahsisat ve 

fasıllar arasmda münakale talebini· ha vi kanun • 
lilyihalaTJ; · 

4 - Devlet varidatmm veyahud masari:fatmm 
arttmlması veya eksiltilmesini intatı edecek her ' 
nevi' kanun Iayiha ve teklifleri; 

5 - Muvazenei nınnıniye kanunlaTma ve 4 Jırlü 
fıkradaki kanunlara müteallik bütün tefsir ta.-
Iablerinin tııtkikı. 

:"t..f .. f•· ' 
. ,,; 1 .J 

Bütçş hakknıila tadı"Zname, bütçeye munıam- , 
1 

• 

madde 

Yüz yirmi yedinaimadde-Muvazenei nınu
miye kanununa taalluk- edib masarifin arttırıl-

[•] Birl4tli/ıa, mcilmendrn HB)Ieti ıımumiııeye te/· 
Bir fekliruk SC1Jkolunursa, te/Bir qibi, bir defa, ~ 
kvrv olunur r~1- XI -1938. Z. C. Cil ı~- &Jiffa 56:69). 
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ma ı veya varidatııı eksiltilmesini ımı ib olacak 
tadilna.nie v-eya ıııunzıını maddeler :ıncal; alilka
dar bütçeye aid mazbaturtm dıığıtılmnsıru 1akib 
eden yedi gün zarfmda teklif edi1ir. 

llmnmi ve zati mnaşlar, tahsisat, gürııll'lil< 

Vf'.hnı·rıı-ııhlıımı nrttırılnıasmıı, meoıuriye1 i lıflfl 

sı ::a veya lmularm meri kanunlaı-la m ı : :yy ı •ı 

aran l.ıududlarr l'ıarieinde tevsiine dair mebus
lıw tnl"afmdan tadilnam veya büt<:eye nıunza.ırı 
madde teklif edilemez. 

· Her iki fıkradaki hükümler bilfivasrta vel"gi
ler kanuniarına tahsisat itasmı tazanımuıı eden 
kanunlara da şamildir. 

Bu maddede roiinderic takyidaL Rükftmet ve
ya BUtçe eneümeni uırııffııdan kııhul edilen veya 
elli imzayı havi olan teklifiere şamil değildir. 
Bu teklifler Büt~e eııcümcnine havale olıınur . 

Büt~eye ve vergi kanunlarına taallüku olmayan 
ahkam 

Yüz yirmi sekizinci madde - Muvıızonci 

umumiye kanunile biliıvasrta vergiler kanuniu
rma ve tahsisat ita mı iktızıı ettiren kaııuııla
ra, Yaridaı veya masarife tna11ük etmeyen hü
kümler dercedilemez. 
· ·Bu knn'Ulllarrn müzakere i srrasmda YUku
bulacak teklifler aııca k men•uıl mııdı'lt'lere doit· 
rudım doğruya 1ııatltık etmek şartilc ı·eyc konıı

bilir .. 

Maliye vekilinin kuzuriZe fa.çıl [asıl miizakere 

- • Yiiz yimıi dokuzuncu madde- Muvazenei 
um:um:il}'e kanununa merbut cetveller, M :ıl iye ve
kilile aid olduğu vekil veya göndereceği birinci 
sımf devair:r:üesıımıdan biri hazır olduğu halde, 
fasıl :fasıi müzakere ve rey istihsal olunur. 

H ikmi' bir Stıneden fazlcı-ıja şamil maddeler 

Yüz otUZllllcu madde - Muvazenei umumi
ye kanununa veyahud merbutatma. hükmü bir 
seneden fazla zaman şamil olan maddeler der
eed'iJemez. 

ONtımfClBAB 

Reylerbı imh.mli 

Mul\telif şekiller 

1ıls otu birinci madde - Müzakereye ar-

zolurum meseleler hakkında Mecliste üç suretle 
rey verilir : 

1 - İşari rey (El kalclınnak veya ayağa kalk
ınnktır) i 

2 - Açık rey (Üzerinde mebuslarm isimleri 
:vazrlı verakalarm kutuya atılmasr veyahud, ta
leb vukuunda kabul, red, istinkaf k ~limelı>rinin 

telllffuz edilmesidir) i 

3 - Gizli rey (İşaretsiz yuYatlaklarrn kutu
yA. ııtrlmıısrdrr). 

tşııri rey 

Yüz otuz ikinci madde - Müzakere sırasm

da bu nizamnRmc ahkô.mma tev:fikan harekete 
daveti mutazammın meselelcrle mebuslardan biri
nin sö1. söylemekten mrnine, takbihine veyahud 
muvakkaten llleclisten çıkarılmasına dAir husus
larda işari reye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mucibince açık veyahud gizli 
reye müracaat zaruı·i olmayan bütün hususlar
da işnri rey istimal olunur. 

lşnri rey istimal halinde evvela lehde, son
ra aleyhıle bulunanların Teyine müracaat edilir. 
Ondan Ron ra netice r eia tarafından heyete bil
dirilir. 

1' rkillrrden şildiyet 1'P nı.rbıı .çlrırın iflınmıııri11 
alınacak ekseriyct 

Yüz otuz üçüncü madde- tera Vek-illerin 
rlen biri lıakkmda şikayete ve mebuslardnıı 

birinin ithamma ald teklifierin kabulü mevcun 
azanm ÜQte iki Pkseriyetinin busuliin ı> mütevak
krftır. 

tş:ari ,.eylorin .myılması ve takdiri 

Yüz otuz dördüncü madde - İşari reyleri re· 
isle katibler müttefiknn saymak VP tnkdir et
mpkle miikelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldrrmak suratile rey İstili
salinin neticesinde ittifak edemezler veyabnd ek
sPriyetin husuliinde şüpheye düşerler veya aza
dan beşi ayağa kallub bunu isterlerse ayağa 

knlkmıık usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahud yine 
şüpheleri b:ıki kalrrsa açrk reye müracaat olıı

rıur. 

Hiç bir mebus rey istih ·al ohınıırkeu ııöz 8ÖY· 

leyemez. 
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Para. vergi ve muahede meselelerinde açık rey 

Yüz otuz be§inci madde - Mııvıı.zenei urou
ıniye kanunu liiyihasile vergi ihdas veya ilgasrna 
veyahud vergilerin arttiTılmasrnn veya eksilti l
mesine ve muahede ve mukavelelerin tasdikına 
müte.allik kıunın liiyihaları hakkında doğrudan 
ı.lnğruya a~ıl: rey' ıııiiı·ıwaııl olunur. r•ı . 

~l'aleb i~eı-ine açık rey 

Yüz otuz altıncı madde - İşari reye müra
caat zarul'İ olmayon sair hnsu larda açık rcy 
verilmesi talebe ınüt vııkkrftır . .Açık rey, bir ıne
selenin ilk reye konmasmda on be~ mobns tııra
fından t:ıhrircn taleb olunabili r . 

Arese le ı·eye konurken r<'is ve lditiblerce şüb
he hfısıl oluı·sa yalnız beş mebn şifahen aı:ık rey 
tn !~bed bilir. 

Açık rey isteyenlerin isimleri Resmi Gazete 
ile ilan olunur. 

1Lçık rcY. ııasıl istihsaı olunur 

Yüz otuz yedinci madde - Açık rey şu su
ret ı istihsal olunur: 

lbtidn, mebuslarm davetine mahsus çıngırıık 
üç dakika müddetle ~almır. 

Her mebus üzerinde, ismi yazılı beyaz, kiT
nuzı ve yeşil renkli, rcy vaı·aka l an bulumrr. 

Beyaz varaka kabıılii, krrmızı reddi, yeşil 

istinkiifı mutazamınmdır. 

Reyc başlaumadan evvel reis, reylerin neyi 
tazııınınnn edcc~ğin i krsaca öyleyebilir. 

Reyc nıiiracaııttan evvrl mebuslar reyleriniu 
gayet vcciz bir surette eshabı nnıcibelerini kür
süd.ın söylı>ın<>k istııl'lerse, rcis lehte ve aleyhte 
yolnız birer zate rnbsat verebilir. 

'oııra katibleı·den biri mebnslarru intihab 
dairelerine göre beııe harileri teı·tibi üzerine 
isimlerini okuraağa başlar. 

llnngi harften ba§lanacağı r is tarafnıdan 
1: kilen kura ile taayyiin eder. 

lsıni okunan ınebus hitabet kiirsüsii üzerine 
konııııış kutuya rcy varnkasını bizzat atar. 

Bütün isirolerin okunmasını müteakib laraat 
esnasında rey vermemiş olanlarm isimleri bir 
daha olı:unur. 

[•) - Mü.nakale ve taluıiııa.tı mun:amma kanunla
n ile hraabı katği kanımlarının da açık reye konulma.
.-ı 115 numa,.alı karar ve teamül iktua.ııındondır. 

Bu sırada Meclise gelmiş olıınlnr varsa r.ey 
vernıcğc davet edilir. 

Yahud: 
!suü okunan m.ebnslar ayağa ka.l.k&rıı.k (ka

bul), (red), (istinkaf) kelimelerinden birini te-
Lıiifuz ile reylerini bildirirle.r. . 

Bu rey kil.tlbler tarafından kqdedUir Te · 
za.pta geçer. 

Reyler toplanınca reis muame/.enin.. bitt.iğiıa · 
söyler. 

Bundan sonra rey verilemez. 

Rey kutularou katibler açıp her birinin için· 
de bulunan varakalarr sayarlar. 

Müstenkillerin adedi Tey üzerine tesir icra 
etmez. 

Karar yalruz lehde ve aleyhde bulunanlarm 
ınikdarma göre taayyün eder. 

Müstenkiflerin varalealan sadece nisaba 
dahil olur. 

Katibierin istihsal ettikleri netice her halde 
o celsede tafsilatile (Yani mevcnd a:c...nm adedi. 
nisab olup olmadığr, lehde, aleyhde bnhınaularla 
müstenkiflerin mikdarı ve ibtal edilı:niş varal:
lar varsa bunların adedile iptallerinin sebebi 
tasrih olunmak snretile) reis tamtından Mecli
se bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar, mü.stenkif reyi ı.d
dcdilerek, ancak nisaba idhal edilir. 

Gizli rey 

Yüz otuz sekisinci madde - Açık reyiıı.. tat
bik olunabileceği hususlarda azadan on beşi gi&o 
li rey usulünün tat b ik.mı .isterlerse bunun .ic:raaı 
heyl't~e miitakeresiz cks rjyetle karara müte
vakkrftır. 

Gizli rey i.steyenluin isimleri zabıt eerid.i 
ve icab ederse Resmi Gazete ile ilin nhm1111. 

Gizli ı·cy 1ıasıl istihsal oı~nu,. 

Yili~ otw: dokuzuncu madde - Gizli ~. llÇik 
~ey gibi istihsal olunur. 

Yaln:ız bu şıkta mebtııılar, reisin aohmdaki 
kil.tibden biri beyaz, öteki kırmlZI iki ynarlak 
alı=lar. 

Bunlardan b yazı kabul, k.mıumı da redde 
işarettir. 

Mebuslar, bunlardan birini arzulaıma ~ön 
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kürsü üzerindeki rey kutuBtına, 1itekini de tat
bik kutusuna atarlaı'. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise 
i1tinkM mAiı'aS:ırıİ ifade ·:eaer . ...... ~ .... t·· 1 

Ki.tibler rey kutusunda bulunan yuvarlalliai'ı 
bir tepsiye döküb beyazlarla kırıııızıları aymr
lar voe açıkça sayarlar. 

T~tbik kutusundaki yuvarla_klar da mura
kabe İllin'· sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

Re.y is'tilısali teaddüd ederse 

Yüz kırkınci madde - Bir kaç madde ve la. 
'yiha veya teklif hakkni.da aç~k rey iııtihsali ·ıe
addüd ederı:ıe varakalarm muhtelif kutul~ra ay 
1-ıi ~ıımanda atılması su:ı:etile icra olunabilir. 

·-. Kutuların dolaştınlması 

Yüz kırk birinci madde -!tiı·az vuku bulıua
. <bğl 'ta!t<lirde,

1 
haderne tara.fmd~n kutularm do

laştırslm,ası suretile de açık rey istihsal olunıı-
billi-,' ' 

C!dse sonunda rcy istihsali 

Yüz kırk ikinci madde- Bir nıııddcniıı aı,;ık 

' r~ye ko'ıllnas'ı celse sonuna bn·akılabilir. 

lntihablar 

Yüz kırk üçüncü madde ~ li yeti. umuı:niye 
; >Ve encünii.ınlerdıı ·icra edilecek intihıı.blar şu şe
kilde olur :' · 

' 1 • Kürsüye, ı•eye ınahı:ıus olmak üzere bir kııt1ı 
•konur. 

1;Ier mebus. lıece hıırflcı·i sırasile ismi okuıı 
.. " ı:Jukça kürsüye. gelerek tensib ettiği zat veya zııt

lerin isiıiılerini hayi varakayı kutuya atar. 
· Reisin çekeceği 'kura il~ taayyün eden üç me

ous' tarafından bu rey varnkaları tasnif olu
nur . 

.ı. - ı.' Musımniflerin tanz.inı. edecekleri mıünssal (Ya
ni azanın mikdanru, nisab oliıb · olmadığmı [•] . 
rey varakalarmm adedini, müstenkilleri, iptııl 

~ sıiımmuş 'varak;aları vo bunların niçin iptal edil
diklerini ve rey alan zatlerin i iınlcrilc . nldık
lan.~eylıır .mikdarmı gösterir) ınazbata ı·eis tııra-

fmdım ok:uıiınnk suretilc intihabm neticosl he
y~te bildirilir. 

Karar nısabt 

Yliz kİrk dördüncü madde - Bütün müza
.kcreler, üçte iki ekseriyet meşrut olmuyan hu
suslar-da, haiır bulunan azanın mutlak ekseriye
tile kararlaşır. 

Reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 
· :HuzÜru muktazi a~ıınm mevcudiyetini rei~ 

ve kiitibler müşahcde ederler. 
Bir mesele reye konurken mevcud azarun 

adedini tahkik hususunda reis ve kiitibler itti
had edemczlerse yoklama yapılır. 
.. .Nısab bulunmııdığmdan rey istibsııli müm
kün olmazsa müzakere edilen maddenin karnrr 
ertesi ce1seye bn·akılıırak ikinci defa reye mü
mcaat olunacağı rnınameye geçirilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 
olsun netice muteberdir . 

Neticenin reis tarafından tebliği 

Yüz kırk beşinci madde - Heyeti umumiye
ıle her madde kabul veyahud reddolundukça ka
ı-arın neticesi reis tarafından yalruz c Kabul 
olundu:. veyahud «Reddedildi:. diye heyete bil
dirilmek lii.zım gelir. 

1'eşkı'Utt• esas-iye kanununun tadı'linde icab 
eden karar nısabt 

Yiiz kırk altıncı madde - TPq l<il iıtı ~Nusi_vı • 

~~~un~un 102 nci maddesi mucibince mezkilı' 
ıkanunun tadili icab cttikte teklifin Meclis :ınü
retteb azasınm en az üçte biri tarafmdan imza 
edilmesi meşruttur. 

Tadilat, müretteb aza adedinin üçte iki eks&
riyetile kabul olunur. 

ON ttQUNott BAB 

Zabıtlar 

tl.:i nevi zabıt 

Yüz lark yedinci madde - Mecliste iki za. 
bıt tutulur : 

1 • Harfiyen zabıt - Bu zabıt, zabıt ceridesile 
ve icabmda Resmi Gaıete ile ilin olunur. 

Bu ıı:abtm, itiraz vukuunda, muteriziıı Uk eel-
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~ede söz alması veya riyasete göndereceği bir 
varakanm gelecek zabrt ceridesinin sonuna aynen 
derci suretile tashihi lll.zxmdır. 

2 - Zabrt hulasası- Bu hulasa, gelecek inikad 
günü zabrt caridesine dere ve levhaya talik olu
nur. 

Bu zabrt bulasasına aza tarafindan itiraz varid 
olursa harfiyen zabta müraeaatla tashih ve o IIU

retle bir daha neşir ve talik olunur. 
Zabrt hulasasıw reis ve inikadda bulunmuş 

olan iki k!tib imzalar. 

Son inikadın zauıt hulıisası ve :ı:alnt cıwidcsi 

Yüz kırk sekizinci madde - Bir içtiınam 

son inikadının zabrt hul8.sası ıkAtibler tarafmdan 
filhal tanzim ile o inikadm sonunda okunur. 

Tashih, kıraati müteakib olmak liznngelir. 
Son inikadm harfiyen zabtmm tashihi me

busl.ar tarafmdan verilecek varakanm ilk inti
şar edecek Resmi G1ızete ile iliini suratile olur. . 

ON DÖRD'UNOtl' BAB 

Bual 

Suaı hakkı 

Yüz kırk dokuzuncu madde - Her m~bus 

Hüklimet namma Başvekile veyahud vekiliere 
şifahi veya tahrid sualler sorabilir. 

Suatin tarifi 

Yüz ellinci madde - Sual, sarih' ve muayyen 
maddeler hakkrnda malftmat İstemekten ibaret
tir. 

suaı takriri 

Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek tah
riren, gerek şifahen istenilen IIU&l mutlaka tah
riren vuku bulur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir, verilmez, zabrt ce

ridesine geçirir ve bir tezkere ile &d olduğu ve
kile bildirilir. 

O eva b 

Yüz elli ikinci madde - Suale tahrid eevab 
istenmiş ise, gelecek cevab, sual ile birlikte, 
aynen zabrt caridesinin sonuna dercedilir. 

Suale şitahi cevab .istenmiş ise, B.i:yaaet tez. 
keresinin vüsulünden nihayet iki inikad sonra 
vekil ona Meclis kür$iis_ünden cevab verir. 

Reiıı, cevabdan evvel .suall katibierden birine 
okutur. 

C eva bın geciktirilmesi 

Yüz elli iigüncö. madde - Vekil, sorulan su
ale umumi menfaat millahazasma mebni veya
hud muktazi malilmatm elde edilmesi için ceva
\>ı muayyen bir müddet geciktireceğini - sual. tah,. 

rin ise tahriren, şifahl ise kürsüden - .beyan eder. 
Vekil, umumi menfaat millihazasma mebni 

isterse, suale gizli celsede cevab verebilir. 
Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce

vub vermek hakkını haizdir. 

Suaıi soran güniinde bulutınıazsa 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ce
vab gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra sakrt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle 

yalnız bir defa daha ayni suali tekrar edebilir. 

Soranın miUalea beyan etmek hakkı 

Yü.& elli be.uıci madde - M.esul vekilin ce
vabını müteakib yalnız suali soran mebus mü
talea beyan etmek hakkım haizdir [•]. 

Ancak bu mütalea on. beş dakikadan fazla 
süremez. 

Bütçe müzakeresi sırasında su.aller 

Yüz elli altmcı madde - Bütçe heyeti umu
miyesinin müzakeresi sırasmda veyahud bir vıı
lui.letin bütçesi müzakere olunurkan bir me
bus sualler hakkındaki usule tabi olmaksı.zm 

' 

[•] - MIJII'din m<ıbWtu Ir/an Ferid Alııavııtwı, Cüm
hwriyet grı:etesinde ~kan ba:ı yazılar hakkındaki su
aline cepvab veren Adliye vekili Mahmud Eaad Ro:
kurddan sonra., bu cevo.bda. ~aluıı ~~ıev:ubw olan 
Muğla. mebtısu YımıUJ Na.diye sö: verilmiş~ir (Z. C. 
Oild ıo Sa.yıfa 5/1· 5/Vl-19110). · 

- l:mir m.abu.ııu Ma.hm:ıul Esa.d Bozkuf'du-, if ka· 
nunu lıak/,;nıdal.."i sualine lktısad veküi M·ıutafa ~o
re/ O:katı cevab verdiktım sonra m<ı:kar Uıti}ıdnın 
meııdu buhınduğu lktuad encüm<ıni mazbata mu/ı.o.l"
ririne söz verilmiştir (Z. C. Cild i. SQ41ı/O. t -
ı/VI/19!11). 



öna dair istediği sualleri vekilden sorabilir ve 
dij.mu,m göriliiğü izahatı taleb eder. 

ON BEŞ!NC! BAB 

İstizah 

lst-izah hakkı 

•• ~üz elli yedinci madde- Bir maddenin Baş
_vekilden veya vekilierden istizah olunmasmı m&
buslardan biı·i tekiii edeııse, istizah edilecek 
madde tasrili edilmek. suratile reise bir takrir v~
rilmek laznngelir. 

Bu takrir, 'Heyeti umwniyede okunduktan 
sonr a kalıul veya reddi hakkmda müza1ı:eresiz 
ivarı reye müracaat olunur. . 

Kendisinden istizab vaku bulacak vekilin ·o 
gün Meclise gelmesi veya maiyetindeki memu
rin l'Üesasmclan bil'ini göndermes'i iı,ıin istizah 
.(~}unacak maddenin tasrihile reis .taııafmdan o 
vokile davetname .razilır. 

7'akririn geri alınnıası 

Yüz elli sekizinci madde- Takrir sahibi, He
yeti ımnnniyece istizahm günü tayin edilineeye 
kadar takririni geri ıılııbilir. 

Eğer gün tayin edilmişse bu takririn geri 
almması Heyeti umıİnıiyenin müzakeresiz işari 
rey~ .karar vermesine menuttur. 

Geri u.lınoo takririn bir diğeri tarafındmı 
tekabbülü 

Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafın
dan geri nlman bir İstizah takTirini diğer m&
hu.s tekıtbbül edcbiUr. 

1sti:utlıta Irer mebu.,'1tıı söz söyl!!yebilmesi 

Yüıı altmııımcı madde - Davet olunan vekil 
aııuayyan günde bizzat, yahud maiyetindeki d&
vair rüe.sssmdıııı biri vasrtasil e n eyeti umumi
yede izahai verir. 

Ondan ·onra teklilin sahihi, veyahud sahili
leri mütcaddid i e ilk imzası olan mebus önce ve 
sair ~uslal: onu müteak:i.b leh ve al~yhde söz 
söyleyebilirler. 

lliızt cnııeıte, g çilmesi 

Yüz altmış birinci madde - Vekil tanfm. 

d8Jl verilen izahat ve mebuslar ca.n:jbinden mu
kabeleten vu.ku bulan ifadelerden sonra lıiı,ı bir 
takrir verilmezse reis ruznameye geçer. 

htizahın kifaycti 

Yüz altmış ikinci madde - İstizahm kifayeti 
ile ıwınameye geçilmesi hakkındaki takrirler di
ğerlerine takdiınen reye konur. 

Esbabı rmıcibel-i takrirle.ı· 

Yüz altmış üçüncü madde - Eğer sadece ruz. 
nameye geçilmesi kabtıl olunınazsa esbabı muei
beli takrirlere sıra gelir. 

Bunların bir eııcüııiene havaleleri kararlaştı
rılmazsa iptidıı. Rükfunetin tercih . ettiği takrir 
a<;rk reye konur. 

Bunlrım fıkra ilave~-i 

Yüz altmış Jördüncü madde - Esbabı muci
beli bir takrire bir :fıkra ilavesi hakkında vaki 
olacak teklilin mutlaka ta.kririn reye konmasm
dan evvel tanzim ve Heyeti umumiyeye arzı la
zımdır. 

Enciimeıılere muhaı•veı takrirler ve bıınlann 

reddi 

Yüz altmış beşinci madde - Eneümene mu
havvel takrirler hakkındaki encüııien mazbata
ları müstacel mevad usulüne tevtikan müzakere 
edilir. 

Encümen mazbatıısı reddohınduğu tıılıdird<> 

.csbabı mucibeli tıı.krirler Riyasete takelinıleri 

sn·asile okunarak reye iktiı·an ed.er. 

Bir istizaha diğc1·inin ilavesi 

Yüz altınrş altmcı madde - Bir istizaha, i·
ra dileceği gün üzerinden üı,ı inikıı.d geçtikten 
veyahud müdakcresine başlandıktan soıırıı. diğı·r 
hiı· istizuh zam ,.r ilhnk edilemez. 

Bütçe müzakeresine hiç bir İstizah zam ve 
ilhıık olunamaz. 

Bir istizaha munzam ist-izahlar 

Yüz altmış yedinci madde - Bir istizaha di
ğerleri inzimam ederse her istizah takririnde 
ilk imzası olan vı-yahucl o buhuunadığı takdir
de imza edenlerden biri diuleUilledikçe müza
kerenin k:ifuyeti isteneın.w:. 
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Açık -retJe miiA"aaıat 

Yüz altlillŞ sekizinci madde- Mebuslar isti
:ıahin neticesine taalhik edecek ta.kriı-ler Vl'rr

bilirler. 
Bu takrirler açrk reye konur. 
On beş mebus tarafından istenirse gi1.li ı·!'y!.' 

d müracaat olunur. 

ON ALTINCI BAB 

Meclis tahkikatı 

t ki şekı1 

Yüz altmış dokuzuncu madde - (M unddel : 
13 haziran 1932) - Hükfımetin vnki olan bir is
tizah veyahud bütı,:enirı müzakercsi sıra~mdn ve
ya neticesinde veyahud resen Te§kiliitı esasiye 
kanununun 46 ncı maddesinin 1 nci ve 2 nci fık
ralarında IDÜnncriç Büklımetin ıımuıni siyas~tin
den ve vekii.letlcrin ifi ve icrasma mecbur olduk
ları vazifelerden dolayı vckillerden birinden vc
yahud tera Vekilleri Heyetinden cczai veyahud 
mali mcsuliyeti müstelzim efal vuktmndan ba
hisle tahkikat icrasr taleb oltmursa reise bir tak
rir r•ı verilmek iktiza eder. 

lıf eelise arz t!e t!ekile haber 

Bu takrir reis tarafmdan Meclise arzolunur. 
AHikadar vckil veyahud vekiller de kE>:vfiyettj>n 
haberdar edilir. 

Adliyece miiracaat 

Yüz yetınişinci madde - (Muaddel: 13 hazi
ran 1932) - Adliyece bir işin takibi sırasmda 
İcra Vekillerinden birinin vazifesinden ınünbais 
bir husustan dolayı vazife noktasından verilen 
bir kararla Meclise müracaat vuku bulursa He
yeti tırnurniye bu hususta Meclis tahkikatma ma
hal olup olmadrğmı tayin için evvel emirde beş 
kişilik bir encümcn teşkil eder ve Meclise bu 
encümenin nıa.zbatasr arzodilir. 

Vekil t!8 ta~:rir sahibinin dinlenmesi, takrif'in 
1ıazara ıılınnıMı 

Yüz yetmiş birinci madde - (Muaddel : 1.3 

[•] - Eski Ticaret vekili Ali Cenani m.eıeleri, 
lifeeliri Ali11e, Divnnı muhasebat enciimeninin bir 
nuu:bata.Bile sevkedilmiştir (10/lll/19!8). 

haziran 1932) - AJAJradar vek:il ve tabiri veren 
veya verenler veya mazbatayr yapan encümen 
dinlendikten sonra takririn veya mazbatanm na
zarı dikkate alıruh alınmaması hakkında Meclis 
bilmüzakere işa.ı:i reyle karamu verir. 

ATakadar vekil mebus değilse, Meclis bir müh
ll't tayini ile yalnız yazılı müdafaasmr a.lmağa 
karar verir. 

Encümeııiıı tahkikat icras1. 

Yüz yetmiş ikinci madde - Bunun üzerine 
Heyeti umumiye, tahkikat icrasmı, ya T~kilitJ 
esasiye ve Adiiye encümenlerinden miirekkeb 
M\ı'htelit encümene veyahud beşten on beşe ka
dar azadan teşekıkül edecek husu.si bir ta.hkikat 
encümenine havale eder. 

lfii/;ümctin vcsaitinden istifade uc ııcs(li/! cHiıi 

Yüz yetmiş ügüncü madde - Tahirikata me
mur olan encümen, Hükfımetin bütün vesaitinden 
istifade ve istediği evrak ve ves.aika, vazryet 
eder ·[•]. 

Enciimcnin nıiiddeti, scyoJıati, şcılıid ve rhWıibı·c 
dinlenmesi 

Yüz yetıni.ş dördüncü madde - Heyeti umu
ıniye kararmda tahkikata memı:ı:r 6IlCÜIU:enİD .ne 

müddetle vazifesini bitireceğ.i, icabmda bqb 
mahalle gidib gitmeyeceği tesbit olunur. 

Bu encümen vekillerf isticvab edebileceği gi
bi hariçten herkesi şahid ve chli 'hib-re srfatile din
lemek sa.IAhiyetini haizdir. 

Davet. olunan şalridlerill icabetlem meclnıı:t 
olub haklarmda usulü muha.lı:ematı - cezaiyede mev
ı:u alıkarn tatbik olunur. 

lfrselnıin intocnı.o ~-adar i~-t~alı hakkında tak
rir vcrilnıemesi 

Yiiz yetıniş beşinci madde -Eğer bir istizah 
neticesinde tnhkikat icra olunuyarsa tahkikat& 
memur encümenin rueseleyi intaı: etm,esine ka
dar ayni madde hakkında tekrar istizah takriri 
~rilemez. 

[•] - EBki Balırivr 11e.kil.ir lluıo.>tJ,Jı Ytı,11UZ v~ 
luww: meııeltırind•, Ttı./ı/dJ:o.t cııcıi.mı,,.i, bazı eş/ı(Uit 
tcvk.if d4hi c_tmi~tir (ıl!ıılıtrlit ı·ııoihıH ıı :rıbtı: tl
l-19!8). 
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Enc.iinıenin nihai mıızb"'ta . .ı 

Yüs yetmiş altmcx madde - Encümenin ni
hai mazbatası cezai ve mali metmliyeti mürstel
zim iRe. tahkikat evrakı, Teşkilatı esasiye kanu
nuıııııı fı7 nci mıırldrsi mucibince Meclis kararile 
te kil olunncak Divaru .Aliye, nihayet on beş gün 
içinde tevdi olunur. 

ilf r.<mliyeti mucib olınıı,ymı işleı· luıkkı11.drı tnhkikrtf 

Yüs yetmiş yedinci madde - Meelis, bir mad
de h8ikkmda resen maHlınat edinmek istenıe bir 
Tahkikat encümeni teşkil edilir veyahud mevcud 
encümenlerden biri bu va1.ife ile mükellef olur. 

Bu <kabil tahkikatm icraSilli aza veyahud en
cümen teklif edebilir. 

ON YEDİNCİ BAB 

Te~rii masuniyetin kaldmlm&sı 

Şekli 

Yüz yetmi~ sekizinci ıuadde - Bir mebusun 
teşrii masuniyetinin kaldrrılması için vukıı bu
lacak lalebler, mahkemeden Adiiye vekô.letin ı• 

tebliğ olunur. 
Adiiye vekiileti, eslıııbı mtıcibeyi muhtevi bir 

tezkere ile mezkıir talebi Bnşvekiilet vnsıtnsile 

Meclis Riya·etine gönderir. 
Reis, bıı talebi Teşkilatı esasiye ve Adiiye en 

cümmılerinden ınürekkeb muhtelit bir enoümc
ne bavo.le eder. 

Encümen r isi, kura lle beş azado.n mürekkı>b 
bir ilızar! encümen tefrik eder. 

Bu ihznri cncümen, gizli reyle kendine bir re
is ve bir de mnzbııta muharrirliğini ifa edecE' k 
klltib intibab eder. 

Encümenı bütün evrakı tetkik eı'lib o nıı>busu 
dinler. F:neümen şahid dinleyemeı. 

Yüs yetmiıJ dokuzuncu madde - Lhznri ve 
muhtelit eneümenler bir ma uııiyetin kaldırıl
ması hakkında ke1ıdilerine muhavvel evrakr eıı 
çok bir ayda intac ederler. 

Maımıiycfin kald1nlnuısn~n~ sııbebleri 

Yüz sekieDinci madde -Bir ıueboııu 'I'eşkilil -

tı esasiye kan'll.tlımun 12 ve 27 nci maddelerinde 
mevzubahs olan memnu fiillerden biri isnad olu
nur ve tlızari encümen tetkikut neticPsiude bu
na kanaat hllsıl ederse tcşi'İ1 masnniyetin refi 
lüzumuua dair müdellel bir ma1.hııta tan?.im ve 
Muhtelit encümmıe takelim eder. 

Eğer isnad olunan memını fiil yuk ıll'lda ılk

redilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 
ihzari encümen takibat ve muhnkemenin devre 
sonuna talikı hakkında bir mazbata tanzim ve 
kezalik Muhtelit eneümeone takdim eder. 

Mnhtelit encümen, bu hahpta ikin ci hir k~ı·ar 
ittihaz eder. 

O mebus isterse ihzari encüıne ııde, .MuhteUt 
eneümende ve Heyeti UIDtımiyeıl e kPndini mü
dafaa eder veyahud bir arkada.,ma ettirir. 

Heyeti umumiye bn hususta kRrarmı verir. 

Bu babda bizzat mebusun talebi 

Yüz seksen birinci madde - J\IIasuniyetinin 
kaldmlmnsı için bir mebusu11 kendi talebi kafi 
gelmez. 

Açık müzakere 

Yüz seksen ikinci madde - Hilfi.fma karar 
olmadıkça masuniyetino k~ldırılınası hakkmda
ki müzakere açıkça cereyan eiler. 

ON SEKİZİNCİ BAB 

lnzibati cezalar 

Nevileri 

Yüz seksen üçüncü madde - Bu niza.ınnamc
nin muhafazası noktasından mebuslarm uğra

yacakları cezalar üç türlüdür : 
l -İhtar; 
2 - Takbib; 
3 - Muvakkaten l'ıfeclisten çrkarılmıık . 

lhfar 

Yüz seksen dördüncü madde - tbtar ceza-
smr müstelzim harekt'tler şunlardır : 

1 - Söz kesmek, 

2 - ükilııeti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşmnk. 



Takdir hakkı 

Yü.ı; seksen be§inci ma.dde - İhtar cezasuu 
takdir ve infaz etmek haklu Riyasetindir. 

Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mut.avaııt 

giisterip kendini tebriye etmek isterse ona ruh
sat verilir. 

Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı 

ihtar cezasma uğrayan mebus inikadın veyahud 
ccL~eııin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu nthsatm, inikadm ve
yııhud ccl~l'nin ı;onundan evvel verilmesi reisin 
elindedir. 

Rcis, mehustm izahat.mr kafi görmezse ihtıı 

n ipka eder. 
Katibler bunu ~aydederler. 
Bir mebus ayni iııikadda iki defa ihtar ceza

sına uğnırım keyfiyet zabıt huliisıısnıa rlercolu
nur. 

tki defa ı1ı.tarın netice.« 

Yü.z seksen altmcı ma.dde -Bir inikadda iki 
defa ihtar cezasma uğrrıyan bir mebusnn o ini
kadro sonuna kadar söz söylemekten memnuiye
tine, reisin teklifi üzerine Meclis müzakeresiz 
işari reyle karar verebilir. 

~::. 
Takbi'h 

Yüz seksen yedinci ma.dde - Takbih cezası
nı m üsteizim olan hareketler şunlardır: 

ı - Ayni inikadda iki kere ilitar cezasmı gör
düğü halde bunu müstelzim hareketlerden vaz
geçmemek, 

2 - Bir ay içinde üç kere ihtar cezasma uğ
ramak, 

3 - Mecliste bir gürültüye sebeb olmak ve 
yabud Meclisin işlerine iştirakten irntina için bir 
ittifak akdetmeğc Heyeti unıunıiyede açıkça ve 
gürlütülü bir surette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir veya bir kaçını tabkir, 
kavlen tebdid etmek 

lıf ocıisten muvakkaten. çıkarılmak 

Yüz seksen sekmnci m.adde - Meclisten 
rnuvakkaten çıknrılma.k eezasmı miistelzim ha
reketler şunlardır : 

1 - Takbih cezaama uğradığı halde bunu 
ıniistelzim hueketlerden vazgeçmeınek, 
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2 - Ayni iııikadda üç kere takbih cezıısma 

uğramak, R.eisicüınhuru, Meclis Reisini, Meclis 
1•c Heyeti Rükfirneti tehdid ve tahkir etmek, 

3 - llrycti tırnurniye ruüzakereler~nde halkı 

cebri mııameleleı·e, dahili kıyam ve isyanlura 
voyuhud 'l'eşkiHitı esasiye kanunu alıksıruna te
c•aviize teşvik etmek, 

.J. - Meclis binaları ve uıüştemila tı da bilinde 
ıııeınııu bir fi li irtika.b etmek. 

.1! Pclisten çıkarılma cczaH nasıl icra olun. ur 

Yüz seksen dokuzuncu madde - Takbih ve 
ıııuvııkkaten Meclisten çrkarılmak cezaları rei
sin tekliti iir.erin<' Heyet çe müzn keresiz ve işa
ı·i reyle kararlaştırılır. 

.\leyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebu
sun bizzat veyahtıd nrka.dlll)larmdmı biri vıı.srtıı

sile izahat verrneğe hakkı vardır. 
'Pakbih ve muvakkateu Meclisten çtkımlmak 

c·ı•znları r.abıt hulôsasnıa dercedilir. 

Af dilemek 

Yüz doksanmcı madde - Muvakkatcn Mec
liAten çrkarılıunk cezasma uğrayan bir rnebus, 
ruhsat alrp kürsüye c:ıkarak n~rkça af dilerse, 
tekrar Meclise girmek hakkını haiz olur. 

)1ükcrrirler bu baktan mahruındurlar. 

Salona girmekten. memnuiyet 

Yüz doksan birinci madde - Meclisten mu
vakkaten çıkarılmak cezasına uğrayan mebus 
hemen içtima salonundillll dışarıya çıkınağa mec
bur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada 
kadar içtima salonuna girmekten memnudur-

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu 
terketmekten imtina ederse inikad muvakkaten 
kapatılır ve reis o mebnsu salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU BAB 

Meruniyet 

S e kiz giinZfık izin 

Yiiıı doksan ildncıi madde - Mllracaati \Ue
rine reis bir m bt188 srkiz gi.inlük mezuniyet ve
ı·ebilir. 

Daha fnzlıı ınt>v.uni:v tler içiu 'Meeliııin mü.~a

~·11' i olmrnıık şorthP. 



Daha fazla mezuniyet 

Yüz doksan ü~üncü madde - Sekiz günden 
fazla mezıııniyet talebl eri iptida Riyaset diva
nmen tetkik olunur. 

M eeliste karar 

Yüz doksan dördüncü madde - Reis, mezu
niyet taleblerini Meclise a rıederke ıı , htı ıılnl'l!ı 

her biri hakkında Divarun mütalcasmı da bil
diri7. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

1 zinsizlik 

Yüz doksan beşinci madde - Bir biri ardı
na üç inikadda yapılan yoklamalarda veyahud 
açık rey İstilisalinde bir mebusun Meclise devam 
etmediği tebeyyün ederse o mebus izinsiz adde
dilir. 

Mebuşun gaybubetini muhik gösteren husus
Iann tedkik ve takdiri Riyaset Divanına aiddir. 

Gaybubeti meşru bir mazeretc müstenid olma
dığı anlaşılan mebusun ismi Resmi Gazeteye dere 
ile ilan olunur. 

Bu husustaki şikayetler Riyaset Divanma ar
zedilir. 

Taluisatın kesilmesi 

Yüz doksan altmcı madde - İzinsiz 'veya me
zuniyetini geçiren mebuslarm geçirmiş olduklan 
günler tah isatlarmdan kesilir. 

lki ayda1~ fazla mezuniyet takdiı·inde tahsisat 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtima se
nesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat 
verilebilmesi Heyeti runumiyenin karıırma va
bestedi7. 

YİIU'IttNOt BAB 

Riyaset Divanmm vazifeleri 

Muhtelif ·vaz if eler 

Yüz doksan sekizinci madde - Riyaset Diva
nmm vazifeleri şunlardır : 

1 - Dahili hizmetler teşkilatı ve Meclis me
mur ve müstahdemleri haklanda Mcmw·in kanu-
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nunun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre inzi
bat komisyonu tcşkili hakkında istişari olarak rey 
beyanı; 

2 - Mezuniyet işleri ; 

3 - Mcbuslardan isimleri Resmi Gazete ilc izin
siz veya namevcud kaydolunanlarm şikaye tle

rini dinlemek ve fnsletmck; 
4 - lifeclis bütçesinin tanzimi; 

5- Dairenin tebdiliıt, tamirat ve inşaatma dair 
ıkararlar ittihaz etmek. 

Diııaıı azası hakkında şikayet 

Yüz doksan dokuzuncu madde - R iyaset Di
vanınm bir veyahud daha ziyade azıısı hakkın

da münferiden dcrulıde ettikleri işlerllen dolayı 

vaki olacak itirazlar ve şikayetler azası kumilen 
hazır bulunduğu halde Divanca müzakere oluna
rak muktazi tedbirler kararlaştırılır. 

Divflııda trsavi 

İki yüzüncü madde - Riynset Divanmda 
reylerd e tesavi olursa reisiııki iki sayılır. 

Rcy tasnifinde yanlışlık 

İki yüz b:.rinci madde - Heyeti umumiyede 
vaki olacak r ey ist!hsalinde tasnif vazifesi k5.
t iblere aicl olmakla beraber , mülıim bir yanlış
lık olduğu inikad veya eelsenin bitmesinden son
ra anl aşıl ıı-sa Reis, Riyaset Divanını toplamağa 

davetic t~ kib edilecek yolu korarlaştırrr. 

fııtilıablardan çıkan nıeseleler 

İki yüz ikinci madde - Heyeti umumiyede 
yapılan int ihablardan ~ıkan dalıili nizıımname 

me eleler i Riyaset Divanmen miizakere olunur. 

Riyasetin vazifeleri 

İki yüz üçüncü madde - Riyasetin vazüe-
ler i şunlardır: 

1 - Dışarıda Mf.'clisin temsili; 
2 . N!zamname ahkaınınm tatbiki; 
3 - Müzakerelerin idaresi; 
4 - Zabrt ceridesinin ve zabıt hulılsasmın tan

zimine nezaret ; 
:> - Bütün Meclis memurlarının Riyaset Di

vanile istişareden sonra tayinleri veya memur!n 
kanununa göre haklarmdn muamele üası ve 
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müstahdemlerinin idare amirlerinin teklifi üzı:ı

rine nasılı ve azilleri [ •ı ; 
6 - Riyııset Divanına riyaset; 
7 - Riyaset Divaıu kararlarının tamamile 

iera ve tatbikatını m urakabc ve temin; 
8 - Eucüınen ve kalemleri murakabe etmek. 

R eisvckilleri 

tki yüz dördüncü madde - Reis vekillerinin 
vazifesi, mazeretinde veyahud gaylıubetinde, re
isin makamma kaim olmak ve reisin Lıütün hu
kuk ve salalıiyetlerini istimal etmektir. 

Kdtibler . 

tki yüz beş~ madde - Katibierin vazife
leri şunlardır: 

ı - M.üzakerelerin zabtma nezaret etmek, zıı... 

bıt lıuliisasını taslıih etmek ve bunları imzala
mak; 

2- Heyeti umumiyede evrak okumak; 
3 - luikaddan evvel söz isteyenleri kaydet-

mek; 
4- Yoklama yapmak; 
5 - Reyleri saymak ve srralamak; 
6 - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

ldaro amirleri 

tıd yüz altmcı madde - !dare amirlerinin 
vazifeleri şunlardrr: 

ı - Meclis binalarile salonlarına, mefrnşat 

ve muhteviyatına ve bütüıı eşyanm muhafaza
sına itina edib lıwıların muntazaman defterleri
ni tutmak; 

2 - Merıısinıi mahsusayı tertib ve idare; 

4 - Haderne i~lerine ı 
3 1 nzibatn ll'\ ezaı·et etmek; 
5 - ~lasnrifiıı t!'s\·iyesine 

6 - Riyaset ılivannıııı reJ; alındıkta!ı sonra 
.\!eclis bütçesini tanzim ile yine Riyaset ıliva
ıuna vermek ; 

7 - Dulıuliye vernkalan tevzi etmek. 

JıUı.,·c ômirleriııin tatilde Ankarada oturmalan 

tıd yüz yedinci madde- İdare aırllrlcri Mec-

r•1 - BUyiik Millet M eelisi •nem.urlannm teşl<ildıı 
lw.kknıdaki 355i numaralı kanuna baktnıııl 

lisin tatiUne müsadif zamanlarda münavebe ile 
Devlet maka.rrında otururlar. 

V azi[ e ve nıesııliyete iştirak 

tıd yüz sekizinci madde - İdare amirlerinin 
vazife ve mesuliyetleri müşterektlr. 

- -------------
lntizanıın rııuh(ıfazası, ıııiifrezenin istimali 

İ1d yüz dokuzuncu madde - Sükılu ve inti
zamın muhafazası, müzakereterin aleniyet ve 
serbestisinin temini ve lüzum görüldüktc iaızibat 
kuvvetile askeri müfrezenin istimali hususlarm
da ldare amirleri ı·eisin iera vasıtalarıdır. 

Idareden sual 

İki yüz onuncu madde - Mebuslar, Riyası:t 
divanı ve idare hususları hakkında, Rei e tahriri 
veyahud şifahi sunller sorabilirler. 

1 dare amirlerinin hesabı 

İ1d yüz on birinci madde -İdare amirleri her 
!çtim.a başında- halefierine bir sene zarfmdaki 
ieraatlarmm hesabiarını venncklo mükelleftirlcr. 

YlRM1 BİRİNCİ BAB 

İn.zıbat 

Riyaset konağı 

İki yüz on ikinci madde - Reis, Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur. 

Dahı7ii, harici inzibat, askeri tnilfreze 

İ1d yüz on üçüncü madde - Reis, l'ıfeclisıı• 
da!Lil'i ve harici emniyeti hakkında liizımırelm 

takayyüdatı icra etmekJe mükelleftir . 
lnzibnt kuvvetile askeri muhııfız müfrezesi an

cak reisin emir ve kumandıısı altındadır. 

ıl[ eel i.~ e silfılılı girmek 

İ1d yüz on dördüncü ma.dde - Meclise aiWılı 
girmek yasaktrr. 

Giren her kim olursa olsun Riyo.set marife
tile Meclis binaamın dışariSDUL ~. 
. • • -ı 



j{eclise ginııllm tııemnuiyeti 

tki yüs on beşinci madde - Heyeti umumiye 
salonile encümen odalanna mebu.slardan, Meclis 
memur ve müstahdemlerinden, Hükilınetten iş 

için gönderilmiş memurlardan ve Davet edilen 
mütehassıslarda.n başkalarrom girmeleri yassk
tır. 

Girenler ı·eiıı veyahud idare Amirleri tarafnı

dan dı§anyıı. çıkartılır. 
Meclis. binalarını görmek iateyen seyircilere 

reia ancak iş zamanından başka bir saatte mü
saade edebilir. 

Samiler 

tki yüz on altmct madde- Meclis inikadla 
rın.qı devamı müddetince samilerin kendilerine 
tahsis olunan ınahallerde başı açık oturnınları 

ve sükilt etmeleri mecburidir. 
Samilerden tasvib veya ademi tasvibi rnutıı

zammm kıwlen veya !ilen bir hareketı bulu
nanlar orıınm inzıbatmı mulıafaıay~ mcnııır 

Qlan)ar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti UDiumiye müzakerelerini ihlal edeıı

ler icabmda hemen salahiyettar ınercie teslim 
olunur lar. 

Mecliste cürüm ikaı 

tki yüz on yedinci madde - l\Iecıis biıuılııl'l 
veyahud mÜ§temilatr dahilinde ınebuslardon ba:ı

ka bir kims hir cürüm irtikah ederse, cğ r o 
cüriim müddeiumumiliğin resen takib cı.leıııeye

ceği fiillerden biri ise, Riyaset Makamı nıii<"ri

mi dışarı çıkartır. 
Eğer cürüm, resen müddeiunıumilikçe takib 

olunacak fiillerden ise, Riyaset Makamı ııı\icri

mi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir mebus cinai lıir cürmü 
meşhud irtikab eder <' Riyaset Makamı l dıırı> 
amirleri vıısıtasile mücrimin Meclis hiııosı tınri

cine çıkıuasnu menedecek tedbirl ri ittibuz \ "C 

müddeiumumiyi davetle tıı.kibat icrıısı lüzuııııı

nu kendisine tebliğ ve mücrirni onıı teslim edeı'. 

İrtikab olunan cürüm, cinai cürmü meşlıurl
ı.lan başka ve fakat resen müddeiumuınJiğin to
kibatmı müstelzim bir fiil i e Riyaset Makamı 
Idare amirleri vasrtasil lazım gelen iptidıı'i tııh
kikatı icra ve tahkikat evrakmı Adliyeye tevdi 
eder. 

.\ d liye, cürmiin Le r ii mıısuniyetin refiui 
icab eLI ire<:eğini tnkdir ederse BaşvekiHet vası
tasilc göndere<'eği tulrhııııme Heyeti umUDiiye
y ıırzolunur. 

YtRMt İKİNCİ BAB 

Meclisin dahili hizmetleri 

M eclisiv dahili ltizm eti eri 

İki yüz on sekizinci madde - Mt'clisln dahi
li hizmetleri : 

1 - Ki.ıtibi umumilik; 
2 - Kiitibı umt]miliğe merbui encümen ki.ıtib

lerini de ihtiv eden Kaııunlaı·, Zabıt, Evrak ve 
Mathııa müdürlükleri ; 

3 - ldare iimirleriııe ıııerhut. Muhasebe ve 
Daire müdiirlükleri ve Muhasehı>yc millhak vez
nedarlık [•] ; 

4 - Bncümeıılerine ınülhak Bütçe encümcni 
başki.ıtibliği [• J ve Kütüpane müdürlüğü tara

imda u görülür [••]. 

Merasimde bulunacak heyetler 

tki yüz on dokuzuncu madde - :Mecliain, he
yeti umu.miyesile iapatr vücud etmeyeceği me
rasimde Riyaset Divanı Meclia nam.ma hazır bu
lnııur. 

Meclia namma bir heyet izamı takdirinde aza
nın adedi Meclia tara.fmdan tayin ve heyet kura 
ile intihab olnııur. 

Reia vekillerinden, kAtibierden ve idare ilmir
lerinden birer zat behemehal bu heyete dahil 
olur. 

ır killer 1ıamına söz söyleyıcek mrııııır/oı· 

tki yüz yirminci madde - V ekiller namma 
Heyeti umumiyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece devair tüesa8I vek!letle
rinden her veyahud miinlıasıran bir iş için be
yanatta bulunmağa meznıı olduklanna dair Ri
yasete hitaben tahririatr Mmil olacaklardır. 

[•] - 3656 numaralı kanuruı giWe, mvtenıedlik. ... 
[•] - 3660 numaralı kanuna gi>rB, B~ OtiCii

meni Büro şefliği. ... 
[ .. ] - 36511 numaralı kanuncr mMbut ccdvel tıuı.

cibüıce Mecliıltn bir dR. Ri!la3~U baiil• o: Hwnuıi Ka,. 
ı-> vcwdır. 
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Bu bahrirat müzakereden evvel Riyaaete ve

rilir. 
Rıeis gelen zatin hangi vekilet namına söz 

söyleyeceğini heyete bildirir. 
Divaru muhasebat reis ve reisi sanileri de 

icabmda Meclise izahat verebilir. 

İki yüz yirmi birinci madde - Riyaset D.i
varu ·tarafından tanzim olunacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dahili idaresi talimatnamesi za
brt ceridelerinin tanzimine, dahili idare ile Mec
lis memur ve müstahdemlerinin vazife ve sureti 
tayin, terfi ve infisallerine müteallik ksideleri tes
bit edecektir [•]. 

'l'ııııımni tııkrirlrr-i verilemez 

İki yüz yirmi ikinci madde - !cra hUSUBlarr
na dair Heyıeti umumiyeye mebnslar tarafından 
temenni takrirleri verilemez. 

YlRMt ttÇUNOtt BAB 

Kütüpıme 

Kütüpaneye newret 

İki yüz yirmi ligüncü madde - Kütüpane en
ciin:ıoni azıısından biri bilhassa kütüpaneye neza
ret eder. 

ezarPtiniıı neticesini muhtevi rapor her sene 
lıastlal'ak azaya dağrtılır. 

V ii d ii riin istişaı·i ı· ey i 

İki yüz yirmi dördüncü madde - Kütüpane 
encümenine katiblik eden kütpane müdürünün 
encümende istişarl reyi alınır. 

1\itnb ı•c .wıirr intihabı 

İki yüz yirmi b1!4inci madde - KiLab, ~u:tdc . 
mecınua, harita ve saire intihabı encümene 
aiddir. 

Aza da, iştira hakkmda teklifler dermeyan 
l'ılehilil'lı• ı · . Huıılurın lııkdiri encünıene aiddiı·. 

[ • ] - Bilvıi.k Millet Meclisi nıemu1'lanm•ı trşkilO.t1 
/w.klmıda.ki !S st nıımanılı kanıı11a baJ..,mıı! 

llfiidii.riin ııazif vı ıııesuliyeti 

İki yüz yirmi altmor madde - Müdiir nıe,· 
<'udun muntMam kaydini tutmakla mükellef ve 
htıııdan mesulür. 

Aç ık bulunduğ tt saatlerJe müdür veyaJıud 
muavini heheml'hn 1 kütüponede ispatı vücnd 
eder. 

K itab iaresi 

İki yüz yirmi yedinci madde - Kitabiardım 
h~ttıgilcrinin kütüpaneden çıkarılmayacağı ve 
hangilerinin mebuslııra iare edilebileceği encü-
ıuen tarafından tesbit olunur: · 

Makbuz alınnıııdıkça bi bir kitab kütÜ]Ja
ııeden çıkmaz. 

Encümenler diledikleri kitahlan tedkik et
mek için alabilirle~e ıle enciimen udalıırındaıı 
dı~arıyn çrkıırııınazlaı·. 

Mebuslara iaı·e edilen kitabiarın en ·ok hir 
ayda iadeleri meşı·uttur . 

. \ y içinde iade edilmeyen kit.ahları müdür 
tab"riren ister. 

Bir haftada ilade edilmeyen kitabiarı ıne

buslar öderler. 

Y1RMt DÖRDUNCtt BAB 

Mebualuğa müteallik vesikıı. ve alametler .. 

'l'ercümei lwltıw 

Jki yüz yirmi aekisinci madde- Mecliııe il 
tihakları günü Katibi umumilik tarafrtıdan yııııi 
azaya bir tereümeihal varakası nümune i verilir. 

~ncüınen intihablarına nıedar olacak cedvel
lcrin tanzim olunabilmeleri lçiu bu vnraka ertesi 
güne kadar doldurulup Kiitihi uınuıniliğe iade 
olunur. 

Bu varnka şu maddeleri iht:iva edE>ı· : 

l . Mebusun isimleri, aile ismi; 

2 - Baba ve ana m ın isimleri; 
3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 

tarihi; 
4 - 'fahsili, bildiği diUer, varsa ihtisaıı ı, e er· 

leri, ilmlrütbeleri; 
5 - Meslek ve m şguliyetleri; 
6 - Harcırahiara esas olmak üzer evli olup 



olmııdığİ, varsa çocukları. 
Tekrar intihab olunan mebuslar bu varakayı 

doldurmakta.n vareste iseler de evvelki devredeki 

vukuatı varııknlarma zeyletmekle mükelleftirler. 

Bu varnka ahvnlde vuku bulacak değişiklik
ler kaydedilmek '·üzere bir haneyi muhtevi ola
caktır. 

Her değişiklikte ınebus keyfiyeti tcrcümei 
haline hemen kaydettirir ve devre ·onunda mu
saddak bir sureti mebusa verilir. 

l ntihab mıızbatalaNnın mebusa veN1mesi 

İki yüz yirmi dokuzuncu madde - Mebus
lnğu kabul olunan zatin esascn iki nüsha ola
rak tanzim edilen mıızbııtalarından biri, kabul 
tarihinin ilavesile ve Meclisin büyük mühürile 
mühürlenerek o mebusa verilir. 

Mebuslara verı'lecek mazbata 

İki yüz otuzuncu madde - Her mebusa dev
·renin sonuı1da, mebus bulunduğu müddeti ve bu 
müddet zarfmda aldığı tahsisat ile verdiği veı-
gileri ve tekaüd aidatı mikdarını gösterir bir 
mazbata verilir. 

Hüviyet cüzdanı, rıızet, hamaı1 

tki yüz otuz birinci madde - Her mebusa 

üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihab daire 
ve devresi yazılı, Meclis Reisi tarafından imza

lanıruş .bir hüviyet cüzdanı verilir. 
Mebuslar Riyaset divannıca şekli tayin edi

lecek bir mebusluk rozetini taşıyabilirler . 

Merasilnde kullanilacak mebnsluk alameti 
kenarlarmda birer beyaz çizgi ve üzerinde-(Tür

kiye Büyük lfillet Meclisi) ibaresi hakkedilmiş 

bir madeni plilkr muhtevi bulunan krrmızı renk
te bir harnail sonuna asılı mineli bir ay ve yıldız
dır. 

YİRMİ BEŞ1NC1 BAB 

Bu nizaınnameye aid za.bıtlar 

Tadil, iliwe, ilga 

İki yüz otuz ikinci madde - Bu nizarnname
nin tadil veya bir veyahud daha ziyade madde
sinin ilgası veya bu ııizamnameye bir veyahud 
daha ziyade madde ilavesi hakkında vuku bu-

· lacak tekiiiler evvel bcevvcl Teşkilatı esasiye 
encümeninde tedkik ve ondan sonra kanunlarm 
müzakeresi usulüne tevfikle Mecliste müzakere 
-ve intac edilir. 

Bu bnbda yalnız bir müzakere kafidir. 
Bu niznınname ile bundan sonra vukubulıı.

cnk tadililtı, teşkiliitı esasiye kanununun 35 nci 
maddesinde gösterilen şekilde iliina tabi değil
dir. 

Bundan sonra vukubulacak tadililt Meclis
çe kabule iktiran eder etmez mamulünhih olur. 

Bu nizamnamenin tei'riri 

İki yüz otuz üçüncü madde - Bu nizamna
menin tefsiri kanunlarm tefsiri usulüne tabidir. 

Bu nizanıname ile miilga nizanıname ve kararlar 

İki yüz otuz dördüncü madde - Sabık Mec
liıii 1ıfebusanm nizaınnamci dalıilisilc Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 23/ TI/ J3::J8 tarih ve 38, 
40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mülga-
dıi. . 

Meriyetin başlangıcı 

İki yüz otuz beşinci madde - Bu nizamun
me kabulünden itibaren mcridir. 

Bu nizamnanıenin icrası 

İki yüz otuz altmcı madde - Bu nizarnna
me Türkiye Büyük Millet Meclisi t:ıraiıııdan 
icra olunur. 

2 maY1B 1927 



4 - Sayın üyelerin tahsisat ve tekaüdlerine aid kanunlar 

Büyük Millet Meclisi a.zasmm tahsisat ve ha.rcı:rahla.rı haklanda kanun 

(Resmi Gazete ile ne§ir ve ilii nı : 21/V / 1930 - Sayı : 1499) 

Kanun No. 1613 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi 
azasının senelik tahsisatı (6 000) liradır [1]. 
Bıı tahsisat Iıçr ay başmda b şer yüz lira ola
rak. verili~-. l~tima nesi esnasında intilıab edi
lenlerin tahsisatı ~lrclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve mebusluktan ayrılanlarm ınıı

hassasatı ııyrıldıkları ay nihayetine kadar IH'
sab edilir. 

Vefat eden rnehusların, kanuni miras~rları
na, senelik tahsisatm yarısı tazın inat olarak YC

rilir [2). 

İKİNCİ MADDE - 1452 numaralı kanuntın 

(1] Bu miktlrır, 7 mart 19n tari/ı ve 1757 num~ 
ralı k<ınım ile 4 !:00 liraya lenzil edilmiş ı•e 1847 nu
maralı ktımmım 2 nci mtıdtlesirıin (H) fıkrası ?nuci
bince ka::arıç vergisinden muaf tutulmuş ise de !.,95 
mımaralı kanım ile bu i.~tisna 'f'e/cdilm~tir. 

[2] 11 -IV- 1995 tarih ve fJ.507 numaralı kamın : 
Olcn melmslanrı 1683 sayılı /:anun nıucibince dul 

ve yetim marışına müstahak aileRi efradına müsava
ten taksim edilmek ii:rre bir .~rnelik tahsisatları taz
minat olarak vuilir. 

Yinni uaşını biliren ve geı;irııi baba.sı tam/ından 
temin edilen kızlar dahi bu tazmiııaltan müstahakkı 
maaş di.lfer eviltdlar gibi hissedar olurlar. lltiiüve!fa
nın mii.,tahnkkı ınaaş kimscsi bulumnzsa bu lazmi
nal kanuni mirasçılaı·na verilir. 

Bıı tazminat, borç i('in, haczedilemcz. 
Kartır : 695 

Biiyük Millet Meclisi azasının ta/ısişııt ve harci
ra/ılanna mütcdair olan 7 mart 1927 tarih ve 1757 
nttmarrılı lcanımıııı birinci maddesinin son fıl.:rasınıla 
(Vefat rden mrbıısların ktınuni mirasçılarına senelik 
tahsi•atırı. varıııı ta::miııat olarak) verileceği mıı.•ar

rah ise de mezldlr lcanurıurı hüküm ve malısadına gö
re ve/at eden •nebıtslarm l.:anııni miraRçı/arına veri
len tazıninntın, ımriııkrl' yapılan bir ı1ardım. 11tahiyc
tind~ olub vefat etmiş bıılunan mebızsun hakkı ta.
aUıtk ctnM'mel.: dolaıflBil•, trcrekeainden addedUmc1Jcce
iiine karar verilmiqtir. 

9 nisan 193! 
1157 numaralı kanuna ek olan ıo- VI- 1936 tarih 

üçüncü maddesinin aidat ve vergilere müteal
lik hükümleri bu tahsisata da şamildir [3] . 

ve 3050 numaralı kanun aynen aşağıya. konulmuştur : 

Birinci 1nadde - Biiyii.k Millet M eelisi azaaıntn 

tahsisatını ilı tiva eden çek ve tediye emirlerine aid 
banka muameleleri !999 nıımaralı kanunun !4 ncü 
maddesinde [•] yazılı istisna! hükümlere tabidir. 

Ikinci madde - 1757 num<ıralı kanunda/ci vıllık 
talısiBn.t için •nali sene başınıla verilen çek ve tediye . 
emirleri, ölüm ve)/a umıımt intihabın tccdidi halinde 
i.•tirdad olunmaz. Arıcak bunlar haricindeki sebebler
den birile mob't.•lııkt(Jfrl. ayrılanlMın vadelerindm 
ö11ce ödenmiş çek ve tediye emirlerinin bedelleri Bii
yük Millet Meclisince, bunları. ödeyen bankalara tc
diye edilerek a.lakadarlardan tal..'ib ve tahsil edilmek 
üzere Maliye vekaletine bilclirilir. 

Vriincii 'lltl1dde - Bu kanun neşrj tarihinde>t nm
teberdir, 

Dördüncü madde - Bu kanun hükümlerini icra
ya Biiyuk Millet Meclisi memtırdur. 

[• ] Yirmi dördüncü madde - Bankal4r, Devlet 
ve Devlet müesseselerile olan veya 500 tirava oegme-
yen muameleler ile kote eslıam ve ta/ı.vilat veya. altın 

terh.ini mukabilinde açılacak krediler ile Ziraat ban
kasınca verilecek zirai krediler hariç olmak ii.Zf're, 
açacakları ticari krediler, verecekleri kefalet veya te
minatlar için bunları. isteyenden en son vaziyetini 
oöstcrrn ve m eB!tl heyet ve milmessillerinin imzaları
nı taşıyan bir hesa.b ooziyeti isterneğe mecburdu'f'lar. 

[3] 1~1! nu•naralı Devlet memurları maaşatının 
te11hid ve teadülüne dair kanımun i!çiincil madderi : 

( 1) numaralı cedveldeki maaş asıllarının anun
cu derecedeki (1.3) ve dokıızuncu, on birinci tıe on 
il..'inci derecedekiler (1!,8) ve altıncı, yedinci, seki
zinci, on üçümü, on dördüncü tıe on beşinci derece. 
dekiler (3) tıc diirdiincü, beşimi, ve on altıncı dere
cedekiler (3,!) ve on yedinci derecedeki (3,15) 
ve on sekizinci t!erecedcki (3 ,5) ve an doku:tıncu 
derecedeki (3,75) ve birinci, ikinci, üçüncü ve 
yirminci dercccdP.kiler de (4) rmealile darbedi
lib lı.ô.8ılları maaş olarak tıerilir. Bıı maşlar tekaü.d 
aidatı, kazanç vergisi ve maktu tıergi ilc kaza~ ver
gifiBi mıınzam keııirlerine ve nınarif vergirine t4bi de
ğildir. Damga pulu ve •neınurlann yol vcr(fiU>ri diğer 
mükcUeflerde olduğu gibi tahriZ edilir. 
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UÇUNOU :MAI>m: - !ntilıab dairelerine gi

dib gelen Büyük Millet Meclisi azasma her içti
ma senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de her 
intihab devresi için o.zinıet ve avdet harcıralu ve
rilir. 1 [arcırnh ve t(':kaüd hesabiarında (125) li 
ra ıısıı;ıtı r [1]. 

DöRDUNCU MıADDE - Nısabı müzakere 
kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu
addi! 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanun
la buna müzeyyel 13 nisan 1927 tarili ve 1006 nu-

maralı kanun ve yedinci maddeyi muaddil 6 tcş

rinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

BEŞlNOl MADDE - Bu kanun 1 haziran 
1930 laribinden muteberdir. 

ALTIN'Ott MADDE - Bu kanunun hüküm 
leri Büyük Millet ·Meclisi tarııfmdaıı ina olunur. 

ltı ma_vıs 1930 

Riyaset. talıııiaat.ı 

1339 senesi son dört 'll.yın<.lan itibaren, Riya.sct 
tahsisatı, melıuslu.k muhııssasatmdan ibaşka şehri 

üçer yüz lira üzerinden ılıütçeye vazolunurdu. 
1927 de 1bu miktar c Meclis Riyaseti ile Başvekl1-

let tahsisatları arasmda tenazur ıtemini için :. 
1880 lirası Divanı Riyaset azası tazminatı mad
desinden ııaıklen, 400 liraya i:blağ edilm.iştir. 

Riyastt tahsisatı ile alakası olan 923 nuıııaral ı 
kamr do. ("Şağıya det'Cedilm.iştir ; 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci 
ıııadrlesind~ Büyük l'lillet Meclisi Reisliğinde 
bulunanlarla bilfiil vekilik etmiş olanlara ıteka
üd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile birinci 
derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis oluuaca!lı 
mutlak olarak zikredilmesile icıtinıai müliihaza-

lara binaen vo.zıı kanuııca ismi geçen zatler hak
kında meslekleri memuriyet olsun olmasıu maaş 
i~in birinci deı-e~l'niıı ,. hiııt1!'! ııokt.as iJtdan da 
hizmet müddeti ne olursa olsun en az yirmi beş 
senelik bir kıdemin iltizam edildiği anlaşılmakta 
olmakla beraber hukukan mecburi sigorta ma
hiyetinde olan tekaüd maaşlarınm kanunu me
deni mucibince mirasçılara intikali iktiza eder
ken vazu kanunun bunu daha dar bir çerçeve cia
hiline alarak 1683 numaralı kımunun48 nci 
madd inde sayılı mirasçrlarıı hasretmiş bulun

masma göre bu kanunun 25 nci uıaddeııinde balı 

solunan makamlarda bnlunınuş olan zatlarm 
kendileri için kabul edilmiş olan hakkın 49 ucu 
maddedelri esaslar dairesinde bunların ailelerine 

de intikali tabii olduğuna ve muhtacı ~ efsir bir nok
ta ibulunmadığına karar verilmiştir. 

Büyük Milleı Meclisi Divanı Riyaseti azasına tımninat iıasma dair kAnun 

Kanım No .756 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Mill 
:Meclisi Divanı Riya eti aziiBIJla her il}tima senc
si için bin sekiz yüz lira tazminat ita olunur [2J . 

[1] 1 4V >uttnııral• harcırak kanınıuna bak/ 
[2] Bu tn...-,.ıilll:ıl, 19JJ Mitçellin meı•:u i.:{ııtid tııu.

dlıiııre, ~ehri 150 ~M' lira itzerindMı t~8ı>iye olll>tN1'. 

İ.KİNOİ MADDE - lşbu kanwı ikinci de,•
ı·ei içtinıaiyenin üçüncü içtima senesinden itibn
ren meridir. 

trQUNOtt MADDE - lşbu kanun Büyü k 
Millet ~feclisi tarııbndnn iera olunur. 

27 şubat 1926 



-57-
Meclis hesablarımın tedkilcı enciimıeni aza:sıııdam. mıtrakib olmı zata ücreti 'fı .uzur ita ına dmir 

olam. 25 Tıaziı-rı.n 1927 taı·ih ve 1169 nu11Wiralı kanwnun birinci ıııoodc.si 

Büyük Millot Meclisi Dahili nizamna.mesinin 
altmış beşinci maddesi mucibincc Mcclis hesabla
rmm tedkikı entümcni azn!Smdan tatil esna.~mda 

mnraka:be vazifesini ifa edecek olan zata şehri 
maktnan yüz elli lira ücreti huzur verilir [1]. 

2603' numıı.rllilı kanunun 5 nci maddesi 

Büyük Millet. Meclisi hüt<;csinin birinci, ikin
ci ve ü~üncü maddelerinden verilmekte olan tah
sisatm 1934 mali yılı . onuna kadar olan bakiyesi ' 
deflttım ver ilir. Keza<tik bu bütçenin birinci fas-

lmm dördüncü maddesinP konulııb topta~ı veril
miş olan taznıinatm işbu mali yılı sonuna kadar 
olan lasTTU geri ahn:ınaz. 

2638 n'lmi.8.I'1ÜI kan1111ım·2 nci maddesi 

Büyük Millet Mealiisi 1934 mal1 yı:lı biiıtçesi

ııin biriMi fasimm beşind madrlcsiııdeıı verilmek-
te ola:n tıfu.sisat 2603 sayılı kımunun hcşin.ei mad
desinde'ki hükmıo göre verilir. 

Birinci ve ilcinci Büyük Millet Meclisleri a.za.lığmda buhmııın mütekaidin ha.klı:mda. kanun 

(R smi Geride ile ncşir ve ilanı : ao· mart 1927 - Sayı : 580) 

Ka.nun No. 995 

BtR.lNCİ MADDE - CJ.erek biri.nci ve gerek 
ikinci Büyük ){illet 1\ieclislerinde azre ıbulu11an 

ask.or v~ı sivil mütekaidin dahi memurin kanunu-

[1] Bu kanun 1f!.J8 numan"a. ve 9 nıayı;ı 19!28 ttlll'i~ 
li kanun ile tadil etLilmiştir : 

Birinci madde - fa5 haziran 19fa8 ton'i/ı ve 1169 
nunı.an·aı. kaıınn,u" biriıwi nuuide&i b&rveırfıi aU t adil 
olummuştur : 

Biiwiik MiUel Meclisi dahili rı~anınmnesinin alt
mış beşinci ıııculdeai mucibinco Meclis hesabların.n 
tedkikı encümeni tıZ<i.$tndtııı •nwrakabe w~zifemn.i ija 
edeco/, zatr• ~ehri yii.z elli lira ücreti lıuzu•· ve'l'ilir. 

Bu mnddcni:n. ldik:nıü 1 teşrirıisıı.ııi 1927' tarihinden 
haşlayruı içtima.a. da. şl1h'floildir. 

(2] ;ltmıuıriıt /tmımuıııun yetmiş iiçüncü maddesi: 
Mebuelı•k'ta geçen miidd.ıt tckaiidc maluwb edifi.r 

t'<' ?IW(ItMlıık tahsiaat1nuı a3lı olan. on bin 1..-uruş te
kaüdc esas tutulu,.. J,te bıı madde hii.kmiı. biriMi v 

nun yetmi~ ,üçüncii maddesi ahk~mmdan istifade 
rderleır [2]. 

İKİNCİ MADDE - Bu kaoıınun hüknıü, 
mcmnrin kanununun bilfimum mali mevoodı alı-

ikinci Büyük MilLet Meclisi azıılarına da şamıildir. 

M eb us olma::dan euvol hulı<nd'll.klolrt. menouriyetkr do
/ ayısilc k6sbi' istihkak etiiiideri t~k<l;Jd 111aaşı mikdarı 
l•u haddi mütecaı>i<l; olanlatra mcmuf"iyet ~ üsuı
rirıılen W.htria olti.10Ur. 

,Y!J. numaralı kwrM' : 
Memuriıı. Teanununun vetmiş i/çüncü maddesi tnet

ni1ldeki «On bit! t.ııruş:. kavdinin, mcmıı.rini m.üllciye
nin tcA·aiid m.(L(ış~tnı.a aid 11 o,ğustos 1$!5 tarihli ka-
mmıııı on ügüncii. ııuıddesindeki «Mikdarı 11asatt şeh.
rb kaydi 1nıl.adili olu~ te1caild ma~n~n, on biıı 'l."tü
rU;t mikdarı tl/l.8ati şehri ııddedill!;rek ona göre hesab 
ı•e tahsi.~ edileceği, Heyeti Umıımiyimin 19 nisan 
ı .?27 Uırihindt 'fltiiltalciıf elli yedinci içtimaınııı. birifıt. 
ci c~lscsinde takdrrilT etm.iftir . 
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kammm tatbiki tarihinden muteberdir [1]. 

ttçUNott MADDE - Bu kanunun hükmü-

nü icraya Maliye velcili mcmurdur. 

21 mart 1927 

995 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

(Resmi Gazete ile neşir ve ila nı 

Kanun No. 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 

995 numaralı kanun, hülmıü Biiyük Millet Mec

lisinin üçüncü devresinde müntabab azadan asker 

ve sivil mütekaidlere de şamildir. 

2/VI/1930 - Sayı : 1509) 

İKİNCİ MADDE - Bu kanuntın hülanü 1 
haziran 1930 tarihinden muteberdir. 

ttçUNott MADDE- Bu kanun hülmıünü ic
raya Maliye vekili memurdur. 

3 haziran 1930 

Memurin kanunun un 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞİNOİ MADDE - (Muaddel : 
9 mart 1938) - Memuriyctinin ilgası dolayısile 
açıkta kalan memurlarm, ilganm vuku bulduğu 
ay ile anı müteakib olan ay zarfmda maaşları 
tam olarak ve bu müddetin hitammda tekrar hiz
mete tayin kılmmamrş iseler yeni memuriyete 
tayinlerine kadar, iili hizmet müddeti yedi sene-

[1) 19!7 seneBi muvazMtei umumiye kanununun 
seekiz ve dolcw::uncu maddeleri : 

Madde 8- 18 mart 19!6 tarihli memurin kanunu 
ile 7 haziran 19!6 tarihli ordu, ba.hriye ve ;andanna. 
zabitan ve memnrini haleleında/ci kanunun malt me
vaddı ahk4mı tedricen ' tatbik, ve her sene hangi ?rıa.d· 
deler ahk4mının t atbilcına ibtidar edilebileceği muv<ı
zenei ırmıımiye kanunlarile tayin olunur. 

Madde 9 - 18 mart 19!6 t.a.rihli nıemıırin kanıı
nuntın !0, !1, !5, 69 ve 7! nci ve (D - H) fıkraları 
tniisfesna olmak ;;.zere 84 ve 88 nci maddelerinden ve 
7 haziran 19SI6 tari/ıli ordu. bahriye ve ;andarma. ıı:a
bifan ve tn.fflııırini h akicında k· kanunun birinci mad
dPRinin m•mıırin kanmı.unun. 88 nci maddesine mattti 
hii.lcınile !. 8 ve 9 ncıı maddelerinden maa.da bilti1n.um 
alıkfımı 19SI7 scnei nuxli11PBi haziran ve 11alnız me
nwrin kıınıınıuııuı 86 ncı maddesi hii.1..'1!ıii.niin 19SI7 se
nci ma.U•ıe.'li t•Rrinievvel iptidasından itibaren. baş

lamr (811 nvıdde 1!04 tıttmara.!ı kanunun birind 110 

U.~! nttm'1rrt1< kanunım on doktızuncıı maddelerile 
hıımrn iadil olımmııştıır r•J 

r•J 1!.!04 mımaralı 1917 senei maliyesi muva::e
ttPi timımıiye kaıı•ınunıın doktııı:ımcu maddesine tnl7-
cewel kanıınıttı birinci 11e ilcinci mGddcleri : 

ye kıldar olanlara dörtte bir, on beş seneye kadar 
olanlara. üçte bir, on beş seneden fazla olarılaı-u 
yarrm nisbetinde açık maaşr verilir. 

Mesleki memuriyet olan mebuslar miiddetleri 
bittikten sonra tekrar intibab edilmezlerse mebus
luktan e>Velki memuriyetlerinc nazaran lıakla

rmda bu madde tatbik olunur. 

Birinci madde - 1 9!7 senesi mııı-azeııei umumi
ye kanununun dokuzuncu m.adrle•iııdeki (D, H) fık

raları milstesna t•lnıak iiıı:ere (84) ibaresi tayyolun
mı~tıır. 

11..-inei •madde - B·irinei maddenin hükmü 191!7 sc
nei maliyesi iptidasından itibaren tatbik olunur. 

145! numaralı Devlet 'lrU'mıırları 1naaşatının tcv
lıid ve teo.dülüne dair kammım on doktı.znncıt mt.ıddPsi: 

- 19 k4nunucvvel 13:!5 tarihli tahsisatı fcvkaU!de 
luwcvrno.mesinin memıırlııra nıiiteallik alıkdmı ve ma
arif fcşkil4tıııa dair !! mart 19SI6 tarihli kanunun 
dokıııı:uncıı maddeııinin son fılcra•ındaki orta tedri-
3tıt 1muıllimlerine aid hiikiim ile mezlrilr kanunun 
onıınc!l nvıddesi ve 18 mo.rt 19!(1 tarihli menıurin ka
nımıuıun .f7 nci m.Qfldesiniıı maaş zammına mütcııllik 
hil.kmü. ve bıı hW•ıne mütcno.zır olarak diğer kanunlar
da mevcud Itilirii-nıler ile memurin kanununun yinni 
birinci maddesi ve nıaaş kanııııumın 17 nci t•e h4kim
lor kanımttıımı on dolcu:rnncıt 1nııddelerinin nı.aaş ve 
ta!Misatı 1nikda.rlarına. aid hiii."Ümleı·i t•e !5 haziran 
19!'1 tarihli H a_riciyP 11ekdleti nıemıırin kanıtnıımm 

doktızmıcu maddesinin maaa ııe tahsisatına miıtcallik 

hiikmil 1!(1 bt' kanuna tn.ıthnlif olan sair ahkd1n mül
godır. 



Bu maddeye aid 947 numaralı karar §Öyledir: 

Memurin kımununun 85 nci maddesinin son 
fıkrasında şöyle yazılıdır: 

(Mesleki memuı·iyet olan mebuslıır müddet
leri bittikten sonra tekrar intibab edilmezler 
ise nıebuslukta.n evvelki nıcmuriyetlerine naza
rall haklarmda bu madde tatbik olunur). 

148 sayılı tefs ir fıkrası şudur. 

(Memurin kanununun tarihi neşrile ınezkılr 

kanunun 85 ve 89 neu maddelerinin mevkii 
meriyete girdiği 1 lııtziran 1927 tal'ihi arasında
ki müddet içinde iııfisal eden memurine mazu
liyet kanunu ahkiimma tevfikan maaş tahsis 
olunur'). 

Bu tefsirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise: 

(85 nci maddenin son fıkrası hükmü Büyük 
Millet Meclisi birinci intihab devresindeli 
tekı·ar iııtilıab edilmemiş olan mcbuslarm da 
tekrar intihab ed ilmedikleri tarihten itibaren 
şıuııildir) denilmektedir. 

Birinci tefsir mukayyed olarak memurlarm 

açık maaş vaziyetlerini tayin ettiği, ikinci tef
sir daha geniş manasite mesleki memurluk 
olub da mebus bulunanlardan tekrar intihab 
edilmeyeniere aid ise de ikinci tcfsire dayana
rak eski mazul memurların da böyle bir hak 
taleb etmeleri varid olacağı müıil.hazasilc tef
sir taleb edildiği, fakat henüz böyle bir taleb 
vaki olmadığı gibi Divanı mulıascbatça da bu işe 
müteallik reddedilın.i§ bir muamele mevcud bu
lwımadığı anla§ılınıştır. 

Keyfiyet tedkik olundukta: 

85 nci maddenin son fıkı·ası mebuslara mah
sus bir fıkra. olduğu metnin sarahati ve en 
son tefsir olan 201 numaralı tefsir iıkrası da 
yukarıki metne dayanarak Büyük Heyetçe ka
bul buyuı·ulmuş olduğuna göre tefsirlerin bi
risi umuıniyet ifade ettiği 201 numaralı ikinci 
tcfsir de hususi hükmü taşıdığı için bu iki tef
sü· arasmda bir mübayenet de göriilmediğinden 
pek açık olan 201 nınnaralı tefsir fıkrasmm tek
rar tefsirine lüzum görülmediğine karar veril
miştir. 

Tekaüd kanunu 

Yirmi üçüncü madde - Billül yirmi beş 

ı:ıene hizmet eden mülki memurlar tekaüd 
hakkına malik olur. :Mesleki memuriyet olub 
mcbusluğıı. intihab edilenler mebusluk müd
cleti fili hizmet addolunur. Harb mevki

inde vazife ifa eyleyen ve düşmana esir düşen 

ve ihtiyat zabiti olarak seferbeı·liğe iştirak 
eden memurlarm harb, esaret vo seferberliğe 
iştirak müddetleri iki kat sayılarak bir katı fill 
hizmete ve diğeri tekaüd maaşlarnun hesabında 
hizmet müddetine zammolunur. 

788 numaralı memurin kanımunun müzeyyel 
mııddcsile kabul edilen müddetler de yukarıki 
fıkra hiiknıüue tiı bi dir. 

Meınurin ltanunu ve diğer kanunlarla mu
ayy n mmtaka zamları yirmi beş seneye dahil 
olmayıb ancak tekaüd maaşlarmm he alımda 
hizmet müddetine ilAve edilir. 

Mazuliyet veya açık maaşı almak suretile 
geçirilen müddetin nısfı yalnız tekaüd maaşı

nın hesabında itibare alınılı diğer nısfı hesaba 
alınmaz. 

817 numaralı kararın 3 ncü fıkrasmda.n: 

Mesleki memuriyet olan ve tekrar intihab 
edilmeyen mebuslara verilecek olan açık ma
aşları ile kanun, bu zevatı evvelce mensub ol
dukları daireye mal ve vaziyeti sabıkalarına 

iera etmiş denilebilib mcbusluktıın t kaüd olan
lara gelince; 16 3 nwuıı.ralı tekaüd kanunu

nun 23 ncü maddesinin ikinci fıkrasında c Mes
leki metnuriyet olub mcbusluğa intihab cdil
lenleı-in mebusluk müddeti fili hizmet addo
lunuu denilmesine göro bu müdd tin fili hiı.
met itilınr edilmesi ve tahsis oluııacak takl\-
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üd maaşma mcbusluk tahsisatmm esas ittihaz 
olunacağrnm saliiüzzikir memurin kanununun 
73 ncü maddesinde tasrili kılınması bunlaxm 
tekaüd maaşlarmnı umuınl bütçeye maletnıiş 
olmasma delillet eder. 

Yirmi beşinci madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teessüsünden itilıaren Büyük 
Millet Meclis Reisliğinde bulunanlar ve lcra 

ekilieri Heyetine dahil olubela bilfiil vekillik 
etmiş olanlar, tekaüd müddetini ikmal etme
miş olsalar bile kendilerine birinci derece üze
rinden tekaüd mıııışr iahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara 
keza birinci derece üzerinden altıncı madde 
hükınüne tevfikan tekaüd mııaşı verilir. Bun
lardan on beşinci maddede yazili zamlara is
tilıkakı olaniarnı bu zamları mezkilr maddeye 
tevfikan ayrıca hesab ve ilave edilir·. 

Yukarıda zikı·olunan makamlarda bulunmuş 
olan zevattan elyevm mütekaid olanlaı· hak
kında da bu madde alıkilını caridir. lstik
ial harbi esnasında orduya veya kolordudan 
büyük cej)heye filen kumanda etmiş olanlar
dan tekaüd olmuş bulunanlarm almakta ol
dukları tekaüd tabsisatlarma ayda yüz elli 
lira zammolunur. Bunlardan vckillik yapiiliŞ 
olanlar iki cihetten tahsisat almayıb yalnız 
fazla olan cihetin tahsisatını alırlar. 

797 numaral1 karar: 

1683 sayılr askeri ve mülki telmüd kanunu
nun 25 nci maddesinin ('l'ürkiye Biiyük Mil
l t leellsinin teessüsünden itibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlıır ve !crıı 
Vekilieri Heyetine dahil olubda bilfiil veklllik 
tmiş olanlar tekaüd müddetiııi ilanal etmemiş 

olsalar bile kendilerine birinci derec üz rin
dcn tekaüd mııaşı tahsis edilir) diye nıuhar
rer olan ilk fıkra rndaki (Büyük Millet llic>cliııi 
Re" liğinde bulnnanlor) t5.birinin arahati kar
şısında ne ikinci reislerin, ne de reis vekilie
rinin bu hükıniiu şünıulü dahiline giremeyccc
ğine karor verilmiştir. 

923 numarıılı karar: 

Askeri ve mülki tckaüd kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğiııdc 
bıılunanlara bilfiil vekillik etmiş olanlara te
ltaüd müddetini ilanal etmemiş olsalar bile 

birinci derece üzerinden tekaüd maaşr tahsis 
olunacağı mutlak olarak zikredilmesile içtimai 
miiHl.hn.zalara binaen vazn kanunca isnıi geçen 
ımtlar hakkında meslekleri memuriyet ·olsun 
olmasın maaş için birinci deııec;ıııin ve hizmet 
noh.'iiasmdan da lıizmet müddeti ne olursa ol
sun en az yirmi beş senelik bir Judemin ilti
zam edildiği anlaşrlmakta olmakla beraber hu
kukan mecburi sigorta mahiyetinde olan te
kaiid maaşlarının kanunu medeni mucibince 
mirasçılara intikali iktiza eueı-l.en va.zu kanuu 
bunu daha dar b.ir çerçeve dahiline alarak 
1683 mımaralı kanunun 48 nci maddeııinde 

ııayrlı mirasıııJara hasre~ bıılunmasma göre 
bu kanunun 25 nci maddesinde bahsal,unan ma
karnlıırda bulunınuş olan zatlerin kcu~i 
için kabul edilmiş olan hakkın 49 ncu madde
deki esaslar dairesinde bunlar.m aileler.ine de 
intikali tabii olduğuna ve muhtaci tefsir bir 
nokta bulunwadrğma karar verilnı,iştir. 

1'ekaü.d kanımuna ek olarak çıkan .2941 nu
maralı kanun da şöyledir: 

Birinci madde - 1683 sayılı askeri ve mül
ki tekaüd kanununun 23 ııcü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 

A - Mesleki memuriyet olulı mebusluğa seçi
lenlerden gerek mebus olmazdan evvel, gerek 
mebusluğu sırasında tckaiid müddetini doldu
ranlara tahsis olunacak tekaüd maıışrnııı hesa
bmda (125) lira asli maaş esas tutulur. Bunlar
dan mebus olmazdan evvel veya melıusluktaıı 
ayrıldıktan sonra bulunduklan memuriyet dola
yısile istihkak kesbettikleri tekaüd maıışr mik
Ua.n bu haddi müteca.viz billunanlara mcmnri
yetleı·i ma~ı üzerinden tekaüd maaşı tahsis 
olunur. 

B - Mesleki memuriyat olub tekaüd müddeti
ııi doldurmadan mebusluktan llJirılanlar tekı-ar 
memUriyete tayin olundukları takdirde hakla
rmda 1683 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükınii 
tatbik oltmuı· ve memuriyete tayin olunmoyan
larm kcndileı·i veya yctimleri haklarmda hiz
~r<et müddetlerine göı•e (125) lira aslı maaş esas 
tutularak yine mezkılr kanunun hükümleri dai
re inde muamele yapılır. 

lltinci madde - Mesleki memuriyet olub bi
rinci ve ikinci Büyük Millet M clisi azalıkların
da bulunmuş olanlara - bildhnre m.emuri,yet ka-
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,bui ctml~ olsun oima ın - taJlısis olunacuJ, tekn
üd mauşmııı hesalımda (125) lh·a esas tutulur. 
Anc'ak bunların birinci maddenin (A) fıkrasınm 
son bendi nıucibiııcı• müktesl•b hakları malıfuzdnr. 

(~üncü madde - 7b8 sayılı mcıumin kamı
nuıımı 73 neÜi maddesi kaldırılmıştır. 

Dördüncü madtlc - :ıtcsleki ml'mu.ıtiycL olan 

nıebuıdara veya bunların y<.'timlcrine bu kanu
nun ncşrinden evv 1 talısis edilmiş olan tekııüd 

mnaşlarrıuıı verilnıcsiuc devam olunur. 

Beşinci madde - Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Altmcı madde - Bu kanunun lıüküınleriııi 
icrayıı !crn V ekiileri II ·ycti ıneınurdur. 

5 - Küt\},pane ta.liınatnamesi 

( 

BİRİNCİ F ASIL 

.Küt.üpane eıı"Ciimeni ve kütüpane memurla.rı 

BİRİNCİ MADDE - B,üyük Millet Meclisi 
kiitüpııucsi , Kiit üpn:ıı c C'llciiıneniııin idaresi nde
dir . .Kiitüpa.n ıımunınıı ncror t, kitab, lıa1·ita, 

gaz •te ve Raireyi iııtihulı ve kütüpane tahsisatı

ı;ıı tayin ve aoJ-elfı ul sarf eııcümenc aiddir. 

.tKmcl ~BE - Kütüpıuıe meım:rrları ; 
ütüpane müdürile mııavini olan kütüpanc ve 

. vcsaik ınııha:fı:zmdan ibıırettir. 
Küti.iptın c \'Czııifi 6 'llrı maddede muharrer 

b ir veya iki ıniL~tn·lızır i~tilıdıım olunur. 

~;._ tl'ÇUNCtl MADDE - lnhilal vukııuııda kü
.. tlipanc müdi.il'ü nıokatilıi aliye mczuulıı.rı ara
·ı"-§riı.cJan bilimtihan tayin olunur. 

)1üsabakıı. imtilıunı ulfınıtın .Luk;ıim ve şualııı.c 

tından vc tak~im e esas olan n!l7.ariyc ve ·teanıü1-

lerd n v(' ki.itüpaııc ve fihristierin usulü twıziın 
ve t rtibinrlcn ve tılfımıı hukukiye ve iktisadiye 
hakkında malfımatr umumiyedcn ve Türkiye 
hııkkında malumatı ıınıumiyedcn ve Tü.rkiyc ka
ııunlıırr hakkında ma•lfımatı mücmele ilc fı·aıı rzrıı 

kitabettcn icra ve müt cnrlrlid lisaıı bilen tercih 
c..lilir. 

Bu imtihan tahriri olup Büyük Millet llleeli
i Rrisi tnrıı.fnıdan tcıı s~b olunacak bir reis ve

kili ,-e bir iılaore memuru ile Kütüpıuıe encümeni 

reisinden t~ckkül edecek heyet tarafından icra 

vıı iınti.lıa111n yewn Ye ıır ti icra.'l.l l(atibi ıımumj 
l'asıtasi le ililn olunur . 

Df)ımttNott 1\U!DDE- · Müdür muavini 
frnnsizcadan teııeüm ye mukt dir mekı.1tibi ali
ye '~eya lise ll\CZUnları ara'S.Indım .Kütiipa.ne eı.ı~ 

cüıııeni tarafii)dan yapılacak imiilıan ilo bilmü
sabaka ta.yin ve mütooddid li,san bil ıı tercih 
olunur. 

İK'İN'Cl PASfL 

Kütj4laııe vezaifi 

BEŞDJOl lılA.DDE ~ Kütüpaıı~: vezaifi ber
V<'ı;h i iilidir: 

ı ., Kuyudat, to.ııtib 1·e tıeitiş: 

B "inei frısılda beyan olıuıaıı usule l viikan 
mevcud ll. rııı m vrud , hooııi ve tasniii lruyu
dat vo iilrrisllcı:iniıı ya11tlmosı, numnral.anııook ve 
~tikct vazr ve asarıu Iilıriste nazaran tasnüi ve 
usulü müttelı.azc veçlıilc lıususi mahalleriııe vaz 
YC tertibi ve muayyen zaınanla~·da kütüpanwiu 
tcftişi. 

2 - llızari muamcliit: 
Totebbi.iatr teşriiye i~ıin isteııilcu luınuıı, ni

zıımnamc ve buıılıwın z •yil ve tıı.Ji)alt ve ı:nütc
ferri esasatı ilmiye ve .kıwı.-uiııi müm11silei ecnebi
Y<'Yi \'C fisar VI! V aikı air yi CCll\ \'C iiıZliT 

ve '!'ürkiye kanunlarının kUtüpan ye maluıus 

fihri ti umumisini t&IWm ve aleddevam kanun. 



larm tebeddülat ve ilAvat ve müzakeratmı ta
kib. 

3 - Muaıncliltı kalemiye : 
Kütüpaneye alman eserlerin zeyil ve malıa

dini ve yeni çıkan eserleri takib ilc alnıması la
zmı gelenleri ve tecdid olunacak aboneleri Kütü
pane cncümenine arz ve Encümen tarafından te
dariki takarrür edenler ile kütüpaneye aid, encü
menin diğer mukarreratı hakkında icab eden mua
meleyi ifa ve intaç ve kütüpanenin muhaberat ve 
kuyudatr kalemiye ve dıı.ktiloğrafisini ve kütüpa
ne istatistiklerini icra ve kitabcılarla olan lı e

sabatı kayid ve tediye edilecek ınebaliğin mua
melesini ihzar ve heyeti idareye arz ve encüıuen
lerden alıııan eserlerin iadesini temin. 

4 - Vesaik ve ne~riyatı teşrüyenin cem ve 
mübadelesi 

Büyük l\llillet Meclisine aid zabıt cerideleri, 
esbabı mucibe mazbatalarr ve kanun layilıalarr 
ve ınüfredat bütçeleri ve saire ile Hükfunetin 
neşriyatı resmiyesini ve gazeteleri cem ve kollek
siyonlarma ilave ve ecuebi Parlamentolarile Bü
yük Millet Meclisinin neşriyatmı mübadele ve 
ınevcud vcsaikm kuyudatrru tanzim ve muhafaza. 

ALTINCI MADDE - Müdür maddei sali
fede mezkftr vezaifin heyeti umumiyesile mükel
leftir. Muavin işbu vazifede müdüre muavenet ve 
talinıatname veçhile kuyudat ve iisarı tertib ve 
tanzim ve müdür tarafından irae olunacak sair 
hidematr ifa ile niuvazzaftır. 

Müstahzır kütüpanenin hidematr dahiliyesini 
ve mevcud kitab ve sairenin ve alat ve levazrmrru 
tatlıir ve muha.fazasrru ve gazete ve risalelerin ih
zarrru ve kütüpaneyi açıb kapamak gibi sair hi
demııtı ifa eyler. 

Kütüpanede müstahzirden başka lüzumu ka
dar lıadeıne vardır. Bunlar kütüpane açık iken 
ve müdüı·ün malOmat ve müsaadesi olmadan 
kütüpane haricinde Meclisin diğeı· bir hizmetile 
tavzif cdilemezler. 

YEDİNCİ MADDE - Büyük l\llillet Mecli
sinin tabı ve tevıi olunan evrak ve vesaikmdan 
beşer nüslıasx ve Meclis narnma olarak Katibi 
umumilik makamma veya Evrak kalemine gelen 
sair vesaik ve asardan ikişer nüslıasx daima mü
taleaya arzolunmak ve ihtiyat koUeksiyonlarma 
ilave edilmek üzere Katibi umuınl tarafından kü
tüpaneye gönderilir. 

Kütüpane müdürü her sene, kütüpanede kol· 

leksiyonu yapdan ve Mecıls ruznameslrıe dahil 
olarak tevzi edilen matbualaı-m muntazam filıris
tiııi yaparak kütlipone lihristiııe zeylen ilave 
C'der. 

SEKİZİNCİ :MADDE - Kütüpane müdürü 
ccneb i parlıinıentolara mübadeleten gönderilccek 
Büyük Millet Meclisi ne~riyatmm cins, mikdar 
ve mahalli irsalini hidayeten Katibi umumi ile 
tesbit ve bunları ınatlıaadaıı alarak muhtasunleh
lerinc irsal eder, bu balıdaki ınuhabcrat dosyası 

kötüpaneye aiddir. 
Ecuebi par la ınentolarıııa gönderilecek i şlıu 

vcsailını perakendeleri r:ıpt ve teclid ve sername
leri fransızcay:ı tercüme ve üzerlerine tahrir 
olunur. 

DOKUZUNCU MADDE - Bilmukabele Bü
yük l\llillet Meclisine gelecek vesaila ecnebiye 
kütüpaneye teslim ve kütüpımede her nıeınlekete 
malısus olanları ayrı deftere kaydedildikten son
ra ayı·rca tanzim edilerek :fibristi de kütüpane 
fihristinin vesaikr ecnebiye kısmına ilaveten ta-

bedilir Bu vcsaikten biri encümenlcr tarafından 
lıasbcllüzuın tercüme ettirilmek istenilirse Katibi 
umumilikçe icra ettirilir 

ONUNCU MADDE - Kütüpane müdürü 
Kütüpane encümeninde müzakere edilecek me
vaddx ihzar ve kitabet vazifesini ifa eder. 

ON BİRİNCİ MADDE - Her içtima senesi 
bidayetinde kütüpane müdürü kütüpanedeki asa
n birer birer teftiş eder, zayi olanları ve sureti 
ziyaı Kütiipaııe encüınenine arz ve eneüınen kara
rile zayi nüshalar yeniden iştira ve ziyaa selıeb 
olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

ttQttNCU FASIL 

K itablarm sureti i§tinı ve tesellümii. 

ON İKİNCİ MADDE - Kütüpane eucümeni 
kararı olnıadan kütüpaneye mahsus eser celb ve 
iştirası mcmundur. 

Eneüroexıce alnıması takarrür eden asıırın 

alelfisul kararı tanzim olunur. Bu kaı·ar alıııa

cak şeyl ı-in müfredatrru ve malum ise fiatı de 
nıuhtevi olur. .Ancak bundan sonra Kütüpaııe 

müdürü bu Iritabları sipariş eder ve bedelleri
nin tesviye olunınasma müsaade için heyeti ida
reye müracaat ve bayiden alacağı iştira sened
lerini veya faturalnı-mı lef ve kitabların kütü-



paneye teslim olunduğunu şerh ve imza ederek 
muhasebeye ita eder. 

Bu sruetle bedeli mukannen hemen tesviye 
veya irsal olunur. Eğer berveçhi peşin para ir
sal ve tediyesi ikttza ederse bu babda beyeti 
idare muhasebe müdürünün muvafakatile mem
lağı mezkfu-u vezneden ahiz ve gönderildikten 
sonra bankadan veya postaneden alacağı makbu
zn muhasebeye vererek muvakkat senedini istir
dall etler. lştiı·a ohman veya lıediyeten gelen 
eserler veya listesi encümen reisiue irae olunur. 

ON UÇUNCU MADDE - Kütüpaneye gelen 
her eser ktrk sekiz saat zarfmda kayde ve fih. 
riste geçirili r. Çok mikdarda birden gelen ki
tab ve vcsaikiıı kırk s!'ki:~. sant zarfmda tasnif 
vo kaydine başlanması lazmıdrr. 

DÖRDUNCU FASIL 

Mevaddr müteferrika 

ON DÖRDUNCU MADDE - Büyük Millet 
Meclisi Kütüpanesi eyyamr resmiyei tatiliyeden 
manda her gün sabahları dokuz buçuktan ak
şam beşe kadar ve Meclis devam ediyorsa eelse
nin bitamma kadar açıktır. Meclis münakid 
ken Iditüpane eneümeninee veya Heyeti Idare

ce takarrür ederse cuma günleri de kütüpa
nc küşad olunur. Bu takdirde kütüpane me
murin ve müstahdemini münavebeten gelirler. 
Tatil esnasında Meclis memurlarmm devamı 

hakkında ittihaz edilen usul kütüpane memuri
ni hakkında da earidir. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Açık bulunduğu 
zamanlarda kütüpnneye mebuslardan maadası
nın girmesi mcmnudur. Katibi umumi her zn. 
man ve Meclis memu!'ları vazifeten girerler. 

ON ALTINCI MADDE - ·~fensub olduğu 

vekalet veya daireleri tarafından resmen mÜL'Il· 
eaat üzerine Heyeti Idareden tahriri müsaade 
almak şartile zevatı saire dahi lın·aat salonunda 
mütalaa edebilirler. Lakin bu müsaadenin ita
sı mütalea edilecek asar ve vesaikin Meclis kü
tüpanesinden manda diğer kütüpsnelerde bulun
nınmasına mütevakkrftrr. 

ON YEDlNOl tNlKAD - Kıraat salonunda 
kitab isteyen zevat kitab talebine mahsus pus-

laya kitabm rümuz ve numarasmı ve unvanmı 
ve zirine kendi ismini yazarak memuru mahsu
suna verir. Bu pusla istenilen kitabm yerine 
vazolunarak ıkitab dolabtan çrkarılır. Istenilen 
her eser için ayrı pusla yazılır. Kitab iadesin
de pusla da sahibine verilir. 

ON SEKtzlNCt MADDE - Mebusan kü
tüpane için mubayaasmr arzu ettikleri asarm 
isimlerini kıraat salonunda mevzu deftere kayid 
ve zirini imza ederler. K>ütüpane encümeninin 
ilk içtimarnda tahsisatı mevcude nazarı dikkate 
almarak bu balıda bir karıır ittihaz ve neticesi 
münhasıran mezk"ftr deftere ve talebin zirine tnh
rir olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Kütüpaneye 
gelen eserler sürati mümkine ile teelid ve cildin 
üzerine Meclis kütüpanesine aid olduğu işaret 
ettirilir. 

Yl:RM!NOt MADDE - Kıranet salonunda 
encümen toplanması ve yüksek sesle münakaşa 
edilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatıl
ması memnudur. 

YlR.M! BlRtNOt MADDE - Her intihab 
devresi ibtidasmda kütüpane fihristi tabedilerek 
azaya tevzi ve her encümene bir nüshası ita 
olunur. 

YlR.M! tKlNOl MADDE- Kütüpane me
murin ve müstahdemini yedi emanetlerine mev
du ve kütüpanede mevcud asar ve levazrm ve 
eşyanm muhafazasile mükellef ve mesuldürlel' 
ve lıer ş yi yerli yerine koymadan ınüfarnkat 
edemezler. 

Y1RMt UÇUNCtt MADDE - Müdür, vazi
fesini ifa ile beraber maiyetinin dE: vazifedeki 
devamma ve kütüpane mesaisinin t n.sib ve tan
zimine ve nezafet ve tathiratmrn teminine dik
kat eder. Maiyetinin mucibi tevbih ve müca
zat ahvalini ve şayanı takdir ve taltif mesaisini 
ııazaıı: itibaı· alınmak tl'mcrıııisile lleyel i Idare
ye arzeyler. 

YlR.M! DÖRDUNCU MADDE - Müdür, 
hastalık veya sair mazereti makbulesine binaen 
vazifesine gelemeyeeek olursa Heyeti idnreye ar
zı malfunat eder ve maiyetine bu gibi mazeret
lerden dolayı ancak ayda üç gün için izin ve-
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rebilir. Daha ziyade için Heyeti idarenin mü. 
saadesi liizmıdır. Bilimiisaade devam etmeyen
lerin maa.,rndan Jmıtelyevm icra edilmek üzere 
müdürün Heyeti idnreye beyaru keyfiyet et
mesi mecııbridir. 

YİRMİ BEŞtNCl M:A.I>Imt- !şim. nizamnıı,. 
meııin tatbikina Kütüpane encümeni ve Heyeti 
ida-ı:e nezaret -ve litzuın görülecek tedabiri sai
reyi ittihaz ederle'r. 

BBŞ!NOl F ASIL 

Sureti tertib ve· -tıısnif 

YlRMl AL~INCI MADDE - Büyük Millet 
Meclisi kütüpanesi i <;in esasen üç kayid tutulur: 

Evvelen, mevrudo kaydi, 
Saniyen, hurnfu heca tertibile kayid, 
Salisen, mevzn itibarile kayid. 

Y1RMt IYEDt'NGt' M'AIJD'E - Me'vrode kay
di deftere berveçhi zir umzim olunur : 

Şekil : l 
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1lk sütunda scnei maliye iptidasında (1) 
den başlamak üzere sıra numarası tahrir oluna
caktrr. Se'neniıı son il6 rakamile srra numarası 
kitabın m vru'de nu:maPasıro teşkil eder ve hem 
kitabm unvan sıı.y.riaslna, he!ll' de hnru:fu lıeea 

kAydiıle tıihrir edilir. 1\feselfı.; kitabın uuvıu:ı sa
yr:fa ında veyahud kayidd 125,32 numaı·asr gö
riilü.r i e mezkuı· kitabın 1332 serıesinde kütüpa
ney alındığı ve 1332 senesi m :vrud kı.ıydinıı 

125 nurnaraya müracaat oltuıduğıı halde ne su
retle tedarik olunduğu tııf ilD.tr görüleceği nn
ltuıılır. 

H.;ııci sütunda kitabın kütüpan<-yc ~irdiğ~ 
tarih yıwlm 

Üçüncü sütundıl muhtMaran müellif, ünvıın, 
kaçrnrı tab, adedi cild, mahalli tabı , senei tahı 
yazrlır. 

'.\I Iii. : Re.lik .Ahım.>d, tıırilii umumi, 1 an
bul 132, veyahud Ata «".'lu tnrihl osmani, ik-i:mi 
fab, rild 2 - l tanlıul1330. 

Dikkat eliilm lidir ki, bir eııerin lı:aç cild
den ibar t olriıa o un, ~almı bir me'\'l'Ude nu-
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mara.'!f olur ve fakat ayni numara her bir cilde 
yazılır. l'd'abaidli asar ve resaili mevlrnte için 
her bir tmıı cilde bir vürud numarası vazohtnur. 

Dördüne(i. sütunda1 cscı· kırç cildden ibaret ve 
ka'() müeelled< ise ikisinin adedi de• tahrir olu:nnr. 
:M:eselil, sekiz cild olarak telif oldnan bir eser 
döl't ıııücelled içinde ise 8/ 4 sureti işaret olunur. 

Beşinci sütundn kitabm mücelled olup olma
dığı tahrir edilir. Kitab mücelled ise (C) terkim 
olunur. Değil ise, teclid ediliııceye kadar sütun 
boş kalır. 

.Altıncı siitnnda eseı·in sureti tecla.rilri ya:ıılır. 

M:ühadele = B, hediye = H. iştira SUJ'efile 
y11ııi ise = Ş. ve müstam 1 ise = 

Yedinci sütunda. fiat neşrine v sekizinci sü
tunrln fiatı baliğa yani ınalolduğu fiat terkim 
olwıur. Dokuzuncu sütuuda kitabın ma?..nıunu

ıın gör smrla tahrir olunur. 

YlRMl SEKlZtNCt MADDE - l\!ükerreı· 
tediyatta bulunmamak 
olnna.n ıl arın fiati bı\li 

hadi yacln-. 

üzere kıymeti tediy 
. ütnnnna ııürhle ( ) 
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YtRMl DOKUZUNCU MADDE - Cüz cüz 

neşrolunan asa ı·m lıitamma ve resaili mevkute
nin bir cildinin itınamma değin asıl mevrude 
defterleri haricinde tutulacak muavin bir kaydc 
idlıal ve cüzler ayrı rafa konulur. Bu muavin 
kayid hurufu heca tertibi üzerine diziimiş ve 
klasör derununda cemedilmiş listelerden ibaret
tir. 

OTUZUNCU MADDE - Her bir kitab mev
rudc kaydine idhal olunur olmaz mevrude nu
marası unvan sayıfasrua işaret edilir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Hurufu heca 
tertibile tutulacak kayid fiş üzerine usulü ll.tiye 
dairesinde tanzim olunur. 

(1) Her bir eser 12 1/ 2 X 7 1 /ıı santimetre 
ebadmda ihzar olunacak kartlardan birine ve ki
fayet etmediği takdirde yııkarı köşeye mütesel
silen sıra munnrası vaz ile kiifi mikdarda kart 
illl.vcsilc eser için bir fi!j yapılır. 

(B) Kartın yalnız biı· yüzüne yıı.zıhr. 
(T) Muhtelif unvauı havi müteaddicl eser

lerden müteşekkil mecmunlar ve cınsnli ı~ııı 

umunıuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı 
gibi aksanıı için birer tali fiş yapılıı·. 

(S) Esas fişleı·de izahat verileceği gibi tali 
fişlerde de esas fi~lere müracaat işaretile muh
tıısaran kayid i.:ra ohmuı·. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Fişler berveçhi 
zir doldurulur : 

(a) Birinci ı.atn·da müellifin ismi yazılır. 

İsinı mümkün olduğu kadar kamilcn tahrir 
edilir. 

(b) Bir eserin müellifleri müteaddid ise bi
rinci satıra ilk isim ve altrudııki satll'a diğerleri 
yazılır. Mesela Necim .Asım ve Memed .Arifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asım 
Necib ve altmda Arif Meıned vetilli bir kartta: 

Arif, Memed 
(Osmanlı tarihi : 1331) 

.Asım ve .Arif Osmanlı tarihine nıüı·acaat 
(c) Münteluıbat, naşirin ismile kaydolunul'. 
(d) Un van kll.milen tahriı· olunur. 
(a) Müellifin rütbesi, eşgali ve diğer ilsarı 

varsa bunlarm müellifi olduğuna clair ibnt·eler 
tayyolunur. 

(e) Kitabm sayıfa adedi ve ebadı nihayetin
do yazılır. Bir eser müteadclid cildlerden müte
şekkil ise kartm nihayetinde tadad edilir ve hcı-

bir cild için ayrıca satır ifraz olunur. Cilcllerin 
ayrı ayrı unvanıarı var ise unvanlan dahi ayrı 
R)'I'I gösterilir. 

nmi iktisad 
Cil d 
Cil d 
Cil d 
Cil d 
Cil d 

Şekil : 1-- -

lktiaad 

Vağner (Adolf) 

5 Cil d T.;ayiprizizom 1 1895 
ı IMukaddeme 
2 Vergiler 
3 Ticaret ve ziraat 
4 Sanayi 
5 Maliyet 

tki cild bir arada teclid olunduğn halrlc ba
Hl.da gösterildiği veçhile kavis ile irae olunur. 

Bir eserden ·uüteaddid niishalar olursa ynl
nız bir kart tanzim olunur. Bu nüshalarr tabıları 
veyahud neşirleri muhtelif ise tabm arlcdi, nil.
fJ<İrleri ismi ve tı:ıbm senesi de gösterilir. ~h• ka
dar ki, mazmunu nüshaflan nüshııya farklı isı!, 

yani tadilat icra edilerek yeniden telif olunmuş 
ise ber bir nü.~ha için ayrı bir fiş tanr.im olıınur. 

(f) Esas kartmda mevrude numarası ve ınev
zuu tertibi üzere sruıf ve kısım rumuzu ile nu
marası vazolunur. 

Mevrude numarası var ise bu numara dahi 
terkin olunur, 

(g) Resaili mevkute, neşriyatı teşrüye, 1sarr 
mnhita misill\1 ıauııyyen müellifi olmayan eserin 
hurufu beca tertibi noktai nazarmdaıı mü(\llifin 
yerine eserin unvam geçer. 

(h) 'Eserin sayıfa adedile ebadı gösterilir. 
Ebııdı berveçhi zir terkim olunur : 

Kitabm zab.rı ledelmesahn anlaşılacağı vec:
lıilc irtifaı 20 santimetreye kadar olanlar sagir 
= S, ve yirmiden yukarı 30 santimetre karlar 
vasat = V, ve 30 dan fazla olanlar kebir = K 
tesıniye ve bu rumuz fişte sayıfa adedinelen son
ra kavis içine konulur . 

(i) Her bir cildin ilk ve son sayıfaları dam
galanır. Sayıfa adedi yüzü mütecaviz cildierin 
kuru mülıürü ile 99 ncu sayıfası dnhi damgala
nır. Atlaslar, haritalar, ve mütderrik rPSim lev
halarru her biri kuru mühür ile damgalanır. 

OTUZ UÇUNOU MADDE - Fişler müel
lif. ismi tertibile hurufu heca srrasmda kartlara 
ıııııhsn görJerde hıfzolunur. 
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OTUZ DÖRD'O'NCtt MADDE - Kitablal'I!l (2) Kanun layiliaları R. K 

muhteviya.tma göre ıberveç-hi zir smrfla.ra taksim (3) Encümen ma.zbaialarr R. T 
ve hi.zasrnda bulunan harflerle ya.dolunur. (4) Bütçeler R. B 

(5) Malumatı ihsa.iyc R. s 
(1) İlalıiya.t I (6) Ne..,riyatı mütenevviıı: R. M 
(2) Tarili H 
{3) Coğrafya c -- -
(4) N eŞriyatr teşriiye R HUKUKU ESASIYE (S) 
(5) Hukuku esasiye s 
(6) İktısad A (1) ..!sarı muhita ve resaili mev-
(7) Asa.rr muhita ve resaili mevkutei ku te s. 'I' 

umumi ye u (2) Hukuku esasiyci unnımiye s. u 
(8) Kav8.'llin K (3) Hukuku esasiyei hususiye s. H 
(9) Lisaniya.t L (4) Rukuku idarei umumiye ve 

(10) Asan müten.evvia M hususiye s. R 

OTUZ BEŞ!NCt MADDE - Bunlardan her 
(5) Hukuku beynelmilel ve mua-

h edat s. M 
sınıf berveçhi zir kısırnlara ayrılır ve kezalik (6) Si yasiyat s. s 
iharflerle tarif olunur, ol veçhife ki birinci harf 
smrfr ve iki nci harf krsı:ru gösterir. 

lKTISAD (A) 

ILAHIYAT (A) (1) .!sarı muhlta ve resaili mev-

'(1) .!sarı muhitıv ve rcsaili mev- :ku te A. T 

ku te I. T (2) İçtimaiyat A. c 
(2) Tefsir I . F (3) İktİsadiyat A. K 

(3) Hadis I. s (4) tlmi Mali A. L 

{4) İlıni kelam, hikmet, tasa.\tVUf I. A (5) Bütçe A. B 
(6) İstatistik A. s 

TARlH (T) 

(1) Asan muhite ve resaili mev- ASARI MVHITA VE RESAlLI MEVKUTEI 

ıkute H UMUM1YE (U) 

(2) Tarihi umumi H. u {1) .!sarı muhita'İ umumiye u. T 
(3) Tarihi islam H. I (2) Resaili mevkutei umumiye u. R 
(4) Tarihi Osm.ani H. K (3) YeviDİ gazeteler u. G 
(5) Teva<rihi hususiye H. H (4) Takvim ve salnameler u. s 
(E) Teracümü ahval H. c (1) Asan muhita ve resaili mev-

ıkute K. u 
COGRAFYA (C) (2) Kavanin ve mzamat K. z 

(3) Fıkıh ve şerhi K. K 
(1) .!sarı muhita ve resaili mev- (4) Felsefei hukukiye K. F 

ku te c. T (5) Tarihi hukuk K. T 
(2) Seyahat c. s (6) Hukuk ve kavanini medeniye K. D 
(3) Coğrafyayı siyasi ve iktisadi c. c (7) Hukuk ve •kavanini cczaiye K. c 
(4) Atlas ve haritaılar c. H (8) Usulü muhakema.tr !hu.kukiye 

ve ~kili mehakim K. s 
NEŞRlY A.TI TEŞRIIYE (R) 

(9) Ceza muhakeme usulleri K. M 
(lO) Hukuk ve kavanini ticaret K. R 

{1) Zabıt carideleri R. z (ll) K&ve.nini iktisadiye K. L 
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L1SAN1YAT (L) AsiiBI MfJTENEVVlA (M) 

(1) Asarı ınuhita ve resaili mev- (1) Asarr mütenevvia M. M 
ku te L. T (2) Ulılınu tabüye M. T 

(2) Sarf ve nahiv ve mantık L. s (3) Ulılınu riyaziye M. R 
(3) Kumilll ve lilgat L. K (4) Askeri ilimler M. A 
(4) Edebiyat L . D 

,Şekil : 1 

8, B Stourm 

S. B 606 125,33 Bütçe 5 nci tabı, Paris, L&rus kum.panyaaı 

sene 1905 - 608 (V] 

S. B. 606 (.A) 345,34 Keza ikinci nüsha, altmeı tabı 906 

S. B 606 (B) 305,35 Keza üçüncü nüsha, yedinci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MADDE - Müteaddid nüs- dan teşkil ve bir kliisör derununda hıfzolunur. 

lıalaı·ı havi birer e~er mesela Stolllmun bütı;c~iu
derı liı; nü~lıa bulıınur i~e ayni sınıi ve birinci 
nüshaya S. B. 125 i~areti konulmu§ ise ikinci nüs
huya :::ı. ll. 125 «A» ve üçüncü nüshaya S. B . 
«B:t konulur. 

Şekil: 2 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Evkatı muuy
ycııede neşrolıınan iısıır ve resaili ınevkute ev
\'Cllii. sn·a mınıurası ve badehu sınıf ve kısnu mü
beyyin rümuz ve soma eserin birinci cildinden 
itibaren müteselsilen adedleı· konur. Mesela Mec
lisi Mebusan zabıt ceridelerinden birinci cildine 
15 ıı. Z. - 1 ve ikinci cililine 15 R. Z. - 2 ve ikinci 
cildin bir ikinci ııüslıasr var ise 15 R. Z. - A ter
kım olunur. 

OTUZ SEK1Z1NC1 MADDE - Ber minvali 
ınaruz fişler tasnif olunduktan sonra her bir kı
sım için bir takıııu elsinci şarkiye, diğeri elsinei 
gurbiyeyc malısus üçer liste tanzim olunur. Lis
telerin 33 X 1/2 santimetre ebadında varakalar-

ı~ i telerin biri kebi r ve ikincisi vasat ve üçün
cüsü sugir hacminde olan asar ı~indir. 

Listelerin ba§IIlda birinci satırda §ll.rkiye ve
ya garbiye ve ikinci satırda smıi ve krsmı hiza
sında hacmi yazılıdır. Liste, arzan dört sütuna 
taksinı olunur. Birinci sütundu yukarıda sınıf ve 
lasan rümuzu ve bunun altmda müteselsilen srra 
numarası, ikinci sütunda müellifin ismi, kitabın 
unvanı, malıal ve tarihi tabı, üçüncü sütunda 
adedi cild ve dördüncü sütundu mevrud.e numa
rası yazılıdır. 

Şekil : 3 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Mezktlr 
listelere sıra numarası vazr için kaidei atiyeye 
riayet olunur: 

Elsiııei şarkiye ile yazılan kitablarm hacmi 
kebir ise 1 den başlar 99 za kadar devam eder. 
Vasat ise 100 den başlar 249 za kadar devam 
eder ve sair ise 250 den başlur 499 za kadar 
devam eder. 

Şekil .: 8 

Elaiııei garbiye 
.Kavaııin, l.aan muhita n 

reaaili mevkute 
--------~--------------------------1--------K. T. 

643 
Pozener Kamuau kavanin ~ 105,33 

Berliıı 190!1 

JWUUNOI l!ıUJ)D! - Bu liatedeD mütehas
sıl rümuz ve erkam eserin hüviyetini tayin eder . 
Heseli tekilde gösterilen kitabm işareti K. T. 

643 olacaktır. 
Listelerin ikmalinde her bir eserin rümuz ve 

erkarnı ve esere mahsus fişin Ili hamişinde üst 



eilıethıdo talu·ir ve keza]jk o eserin unvanı suy
fasrna terkim olunur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Yuvarlak glUıie 
kağıdından mamııl etiket üzerine 15 nci madde
de mezkür rnmuz ve erkarn yazıJarak etiket ki- · 
tabın zalırma yapıştrrılır. Hacmi kebir olan ki
tablarm etiketi yukarıda, vasat olanlar ortada 
ve sagir olanlar altta ilsak olunuı·. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Zalıri etiketi is
tiab ederniyecek raddede dar olan kitabiara eti
ket sağ kabın zahrrııa karib bir mahallinde ya
pıştırılır o 

KlRK UÇUNCU MADDE - Bser kaç cild
den ibaret olursa olsun, her bir cildin zııhrrna 
ayni riiınuz ve numarayı bavi etiket yapıştırrlrr . 

KlRK DÖRDUNCU MADDE - Srnıflıırı 
mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dotabiarda yer
leştil'ilmek üzere dolalılar ihtiyaca göre taksim 
ve sınıfın ismi dolablarm hal'icine terkim olu
nur. 

KlRK BEŞİNCİ MADDE - Kitabiar unıiı
miyetle alt taraflardan biliptidar sağdan sola ev
veli! kebirler, badebu vasatlar ve nihayet sagir
ler dizilir. 

Her bir sınıfın kısımları birbirinden tefrik 
edilir ve yeniden varid olacak kitablar konula
bilmek üzere aralarmdaki hali yerler bırakılır. 

KIRK ALTINCI MADDE - Atlaslar, ha
ritalar, büyük resimler ve fevkalude büyük ki
tııblar aid olduğu smrfın dolablurı altmda ınev
cud gözler derunuııa konuluı· . 

KlRK YEDİNCİ MADDE - Raflarda cv
vcla iare olunan, saniyen meflrut olan, salisen 
hacmi büyüklüğünden veya sair cshabclan dola
yı muayyen olan yerin gayri bir dolabda bulu
ıııın, rabian verilen kitahlarm yerine kitab 
zahrr şeklinde sade beyaz tahtadan imal olunan 
bir levlııı vaz ve üzerine de kitabm etiketi ko
nulur. 

KlRK SEKİZİNCİ MADDE- Kıraat salo
ııwıda mütalea için kitab taleb olunduğı1 halde 
zirde şekli muharrer pusla i ta olunacaktır: 

Kitab talebine mahsus pusla 

Rumu.ı ve Müellifin ' 
ismi 

Kitabm unvanı 
numar88I 

Talibin ismi ve mahalli ikameti: . . . ·. . 
Tarihi: . . . . . . . . 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - İstiare için 
Iritab taleb olunduğu halde şekli muharrer pusla 
imza olunacaktır: 

Büyük :Millet Meclisi kütüpıı.nesinden 
İstiare olunan kitab senedi 
Rum uz ve numara: : 
Müellifin ismi : 
Müddet: 
İmza:. o • • 

Ad ed 
cild 

Mülihazat 

Meşguliyet : 
Mahalli ikarnet: 
Tarih: 

ELLİNOİ MADDE - !aresi arzu olunan ki
tab bulunmadığı veyahud iade olunduğu halde 
maddei sabtlrada beyan olunan sened sahibi im
zaya iade edilir. 

ELLl B1Rl:N01 MADDE - İare senedli hıf
zmdan evvel idare defterine kaydolunur. Mez. 
kftr defter zirdeki şekilde olacaktı:r : 
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Tarihi ita 
.A.ded Tarihi Kıymeti 

Hüllhazat 
cild Un Yan iade te eli d 

ELLl lK.İNOl :aıu:DDE - Teclid için kütüpo neden ·mücellide kitab verildiği halde ıirde şekli 
gösterilen mii c tıllid defterine kaydolunur. 

--
Sahibi imzanın iomi ve Eserin Ad ed Tarihi 

'D.ahalli ik&meti unvanı cil d No. iade 

-
Unvan sütununda kitabın zahrmda basdacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclid mücellidin hesabı tesviye olı:md ııktan sonra kaydedilir. 

Tarihi iMüddeti 
iare iare 

ELLl UQUNOU MADDE - Ayni !Jekilde tauzim olunacak pu.sla mücellid tarafindan imza olu
aarak lufzedilir. 



8 - Heyeti Umumiyenin mesai hulasast 

1 - Heyeti umumiyenin açılması 

.Altıncı Devre 3 nisan 1939 a tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te Reisisin Bileei:k mebusu Dl'. 
Gl. Besim Ömer Akalııım a.şağıdaki nuthlle açılm~ : 

c Sa)'In arkıı.daşlarrm; Büyük Millet .M.eclisim izin Altmcı Devresini ıı.çıyorum. Bana bu şeref 
ve saadeti veren omuzurodaki Yillarm çokluğu, sayısı ve ağırlığıdır. 

c Ne mutluyum iki, ihtiyarlığım ibana hayattaiden mesud dakikalarımı yaşattı . !şte bu bahiiyarlrk 
an mı hatırlarken sizleri candan ve yürekten hürmetle seHimılar ve bu Devrenin Büyük milletimiz, mem
leketimiz için, mukaddes yurdumuz ve Cüınlılll'iyetimiz için selamet ve saıı.detle geçmesini sizlerle 
birlikte temenni eylerim (Alkışlar) ~ 

Sonra Saym üyelerin tahlifleri yapılmış ve mütca'kiben Meclis Reisi intihabına geçilerek Çankırı 
mebusu Mustafa .Aıbdü1b.alik Renda 408 rey ile reis seçilmiş ve Riyaset ma:kamını işgal eden müşa
rünleyh : 

c Aziz arkadaşlarrm; gö teıımek lıltfunda bulunduğumuz yüksek itimaddan dola)'I her birinize ay
rı ayrı şükran ve minnetlerimi sunarım. Vazifenıi görürken kıymetli yardrmlarmızı esirgeıneınenizi 

hepinizden rica ederim :.. 

Buyurmuşlar ve Riyaset Divanı da seçildiMen sonra Reisicümhur intihBibma başlanıru.ş ve Meclis
te iabatı vüeud eden 413 mebusun ittifakı arasile Reisicümhurluğa Anıkara mebusu İsmet lnönünün 
seçildiği tebliğ edilerek celse tatil edilmiştir. 

Saat 18,30 da açılan ikinci celsede Reisi Cümhur İSJnet İnönü şiddetli ve sürekli a.lkı.şlar araSJıı
da kürsüye gelerek a.şağıdaıki surette yemin etıniş-lerdir : 

« Reisicümhur edatile Cümhuriyet kanunları na ve biikilniyeti ·ınilliye esaslarına riayet ve bunla
rı müdafaa, Türk milletinin saadetine sadikanc vebütün kuvvetinıle sarfı mesai, Türk Devletine te
veeeüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle ıınen, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye ve ilaya, deruhde 

ettiğim vazifenin icaba.tına hasrınefs etmekten ayrılmaya.cağıma namusum üzerine söz veririm (Şid
detli ve sürekli a.lkışla.r) ~. 

--·-·~------



2 - Heyeti umuıniyenin akdettiği inikad ve eelselerin aded ve tarihi ile ne 
kadar devam ettikle rini gösterir cedvel 

Altmcı Devrenin Fevkalil.de lçtimaı esııusıııda '!'ürkiye Büyük Millet Mecl isi Heyeti umumiyesi 
3 nisan 1939 dan 2i! birinci teşrin ı939 a kadar 6 ay, 20 gün zarfmda 45 inikıtdda 6ı celse akdet-
miştir. Bu müddet içinde, 8 temmuz ı939 dan 11 P.ylôl 1939 a kadar süren 2 ay 3 gün yaz tatili 
yapııııştır. Gelseler kfımilen açıktır. Bu lçti ıno h~i nd!l gizli celse akdolunmamıştır. 

A~ağr(luki ccdvcliı ı tetkikin len anlaşdueuğı üzere Heyeti umuıniyc cemım 120 saat, 8 dakika 
i<;l ima luı 1 inde bulunmuştur. 

Ne kadar 
Devam ettiği 

eelsenin ~ 
lnikact ( 'el~{' cinsi Tarihi Gün ant Dakikıı 

1 ı Açık 3- TV -1939 Pazarteşi 4 5 
] 2 :. a -ıv -1939 .,. o 5 
ı 3 :. 3- IV - 1939 » o 5 
2 ı » 10 - IV -1939 » ı 8 
2 2 :. ıo -IV -1939 » ı 25 
3 1 » 14 -IV -1939 Cuma o 30 
4 1 » 17- IV -1939 Pazartesi o 20 
5 1 » 21- IV -1939 Cuma o 6 
6 ı » 26 -IV -1939 Çarşamba o 30 
7 ı » 3- V -ı939 » o 30 
8 1 :. 5- V -1939 Cuma o 40 
9 1 :. 8-V -1939 Pazarte.<ıi o 35 

10 1 » ıo- V - 1939 Çarşamba 2 lO 
ll ı » 12- V -1939 Cuma ı 15 
ll 2 » ı2 - V - 1939 » 1 ı o 
12 ı » 15- V -1939 Pazartesi o 25 
13 1 » 17 - V - 1939 Çarşamba 2 20 
14 ı » 22- V -1939 Pazartesi 5 50 
ı5 ı » 23-V -ı939 alı 5 00 
16 ı » 24-V -1939 Çarşamba ı 45 
16 2 » 24- y -1939 » 2 20 
ı7 ı » 25- V - 1939 Perşembe 3 00 
17 2 » 25- V -1939 » ı 47 
18 l » 26 - Y - 1939 uma 4 7 
] 2 » 26- V -1939 » ı 35 
19 1 » 27- V -ı939 uroart Ri 5 25 
20 ı » 29- V - 1939 Pazart si 2 25 
20 2 » 29- V -1939 , ı 35 
21 1 » 30- V - ı~n!l Salı 2 57 
22 ı • S- VL - 193~1 Pazartesi 3 30 
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'!" Ne kadar 

Devam ettiği 
Ce! senin r----"-------. 

!ni ka d Celse cinsi Tıırihi Günü Saat Dakika 

23 ı Açik 7- VI -1939 Çarşamba. 3 50 
24 ı :t 9- VI - ı939 Cuma ı 00 
25 ı :t ı2- VI - ı939 Pazartesi 4 ı5 

26 ı :t ı4- vr -1939 Çarşamba 5 5 
27 ı :t ı6- VI - ı939 Cuma 4 ı5 

28 1 :t ı9- VI -1939 Pazartesi 5 ı5 

29 ı :t 2ı- VI - 1939 Çarşamba 2 12 
29 2 , 2ı- VI -1939 :t 2 ı5 

30 ı :t 23- VI - ı939 Cuma 2 ı5 

30 2 :t 23- VI - ı939 :t ı 35 
31 ı :t 26 -VI - ı939 Pazartesi 2 2 
31 2 :t 26- VI -ı939 :t 2 35 
32 ı :t 28 - VI -1939 Çarşamba 2 34 
32 2 :t 28- V1 -1939 :t ı 30 
33 ı :t 30- VI -ı939 Cuma 2 00 
33 2 :t 30- VI -ı939 :t 2 ı9 

34 ı :t 3 -vn -ı939 Pazartesi 00 58 
34 2 , 3- VII -1939 :t 00 25 
34 3 :t 3 - VII -ı939 :t 00 5 
35 ı :t 5- VII - ı939 Çarşamba ] 25 
36 ı :t 6- VII -ı939 Perşembe 3 40 
36 2 :t 6- VII - 1939 » 2 00 
37 ı :t 7 - VII - 1939 Uuma 3 8 
38 ı :t 8- VII- 1939 Cumartesi 30 
39 1 » 11-JX - ı939 Pnzarteı:ıi 00 23 
40 ı :t 18-IX - 1939 » 00 10 
4ı ı :t 25- IX -ı939 :t 00 43 
42 ı » 2-X - ı939 » 00 40 
43 » 9-X -1939 » 00 42 
44 :t 16-X -1939 :t 00 50 
45 1 » 23 - X - )939 :t 00 40 



3- Umumi heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

Uınum1 heyete muhtelif encümenlerden (31 ) tane ınazhata gclnıiştiı·. Aşağıdaki rrdvel, huıı

ların huliısalarile muanıolc neticelerini gösterın<:k tC'dir. 

Bu (318) mazbataııın (236) sı kanun, (2) si tcfsiı·, (li:! ) si karaı· olııl'ak kuhul .. dilıııiş, (!Jl u 
ol.:uıımuş ve (9) u da encümenlere iad~ et.l ilıniştiı·. 

A - DiliMI h:NC/)MENLEU 

Adiiye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Afyon Karahisarın Sinanpaşa nuhiye
sinden Saidoğlu llyas Karakoç ve Zaiınoğlu Bay
ram Karakuzunun ölüm cczasma çarptırılıııaları 
hakionda Başvekalet tezkeresine dair (3/ 55) 

2 - .A.kşehirin Böğrüdelik köyü nüfusunda 
kayidli Kürd Hasanoğlu Remzi Uzuııun ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekalet tezkc
resine dair (3/111) 

3 - Ankara .Jandarma komutanlığında üs
teğmen (1933 - 2) Bedri Uürgünün cezasının af 
yolile kaldırılması hakkında Başvckulet tezkere
aile Jandarma üsteğıneni Bedri Gürgünün ceza
sının affi hakkında kanun lliyihasma dair (3/ 84, 
1/153) 

4 - Askeri ceza kanununun 148 nci madd -
sinin değiştirilmesi hakionda 1/ lH, askeri mu
hakemc usulii kanununun 3 ve 30 ncu maddeleri
ne birer fıkra ilave i hakkında 1/ 115 ve askeıi 

ceza kanununun 47 nci maddesinin değiştirilme
si lıakJ..-ında l/154 sayılı kanun lllyihalarnıa dair 

5 - Avukatlık kanununun muvakkat birinci 
maddesinin (B) bendinin tcfsiri hakkında Baş
vekalet tezkeresine dair (3/85) 

19- \' J- 1939 tarihinde 111!1 sııyılı karnı· olarak 
kabul edilmiştir. 

6- V ll- 1939 tarihinde lHO sayılı kııı·a ı · olarak 
kabul edilmiştir. 

21- VI- 1939 tarihinde 1125 sa), lı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8- VII -1939 tarilainde 3719 ve 3720 sayılı ko 
nun olarak kabul edilmiştir. 

7- VII- 1939 taribinde 1146 sayılı karar olarak 
kabul e<tilmiştir. 
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6 - Aydın mebusu 1uri Göktcpcııin, Zeytin
c iliğin ı~lalıı ve ~rabanileı·inin a~ılattırılıııası 

hakkındaki 3573 sayılı kammun 14 ncü madde
sine hiı · fıkra ilfı.vesine dair kanun teklifi hak
kında (2/ 6) 

7 - Aydının Ortaklar· köyünde otuı·an ;8.oıı

kırııı Ak~atunm köyünden Yılan Kıratıoğulların
dan Onrmuşoğlu Kara Memed Yılanın ölüm ce
zasın ıı ~a rptırılnı ası hakkında Bflşvekiil et tezke
resin e da ir (3/ 14) 

8 - Bafranın Demşek köyünden Hüseyinoğlu 
Lütfi 'ramrverin ölüm cezasına çarptırrlmasr 

lı akkındıı Başvekfi.l ct tezkeresine qp,ir (3/40) 

9 - Bandırmanın Çepni köyünden Nurnan
oğlu Kara Hasan Korkakoğlunun ölüm cezasına 
çarptıruması haklanda BaşvekÜ:let tezkeresine 
dair (3/ 15) 

10 - Bergamarun Arif Bey mahallesinden 
Şerifoğlıı AJi Ürkmezin ölüm cczasıııa çarptırıl 
ması hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/16) 

ll - Beı·gaınanm Kıruk nııhiyesinin Karate
keli köyünden Memedoğlu Bekçi Osman Taşırru 

ölüm cezasrua çarptıruması hakkında Başvekfi.l et 

tezk re ine dair (3/17) 

12 - Bergamanın Turabey malıallesinde mu
kim Kı.ıra Osmanoğullarmdan Abdurrahimoğlu 

Hilmi Srsık ile Talatpaşa mahallesinde mukinı 
Kadiroğhı Dilfıver Akışın ölüm cezasına çarph
rılmaları hakkında Başvekiilet tezkeresine dair 
(3/86) 

13 - · Bilumıım muvazzaf subaylar ve askeri 
memurlarm y irmi beş yaşını iknıal etmeden 
cvleneıniyecekleriııe dair olan 1434 sayılı ka
ntıııun tadili hakkında kanun liiyihasma dair 
(1/35) 

14 - Bodruınun Karakaya köyünden , ali h kı

zr, Hasan karısı Fatıııa atılnun ölüm cezasrua 
çarptırrlmasr hakkında Başvekalet tezkere.~ine 

dair (3/18) 

5 - VII - 1939 tarihinde 3669 sayılı kanun olarak 
~abıU ııdilmiştir. 

19 -VI- 1939 tarihinde 1120 sayrlı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - V - 1939 tarihinde 1088 sayı lı karar olarak 
kabul edilmiştir . 

14 - VI - 1939 tarihinde 1114 sayılı karnı · olarak 
~abul ~ilmi,tir. 

7 - VI - 1939 tarih.inde '1102 saydı karaı• olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 1110 ııayılı kaJ"&r olarak 
kabul edilmiştir. 

19 ~ VI - 1939 tarihinde 1121 sayılı karaı• olarok 
kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 8663 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 1116 sayılı karaı• olarak 
kabul edilmiştir. 
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15 - Burdurun Susuz köyünden Dohnc:ı lı 

oğullarmdan MustafııQğlu Nuri Dı>nizin öli.inı t·e
znsma çı:rptırılmusı hakkında Başvekruet tczlicre-
sine dair (3/117) 6- Yil- 1930 lıırilıinde IJ-l.l sıt.''llı karaı· olııruk 

kabul fdilnıiştir. 

16 - Burhaniyenin Ha.ciahmcd mahallcsindcıı 
Elmas<ığlıı Ragıh Scçerin ölüm eczasına ~arptırıl
ması hakkında Başvekiilct toxkeresiuc dair 
(3/L18) 

17- Çalın lfadım köyiindcn Ahmc<loğlu· Halil 
Tııfaııın ölüm cezasına çarptn-dmasr hakkında 

Başvl'kiıll'l t<'zkPrcsine dair (3/20) 

1~ - ı;atalr>ının f:ökccli köyünden Mwıtııfaoğlu 
Ali Ürkm('rin ölüm rC'za.~rna çarptırılması hakkın
rlu Ba,şvt•kiıl ct tczkcı·psin(' dair (3/112) 

19 - Çint•nin Alihan köyünd<'n Bayraktar
oğullarından Ahmedoğl u Ha~an Çayın ölüm ce
zaıınnı ~avımrılmesı Imkkıncia Bnşvdtl\1(' ttctkc
n•sine daiı· (3/21) 

20 - ~'inenin Kabataş köyünden Kıralioğ•ul
larındaıı Mustafaoğlu Ali Afşinin öliim <'ezasına 

c;aııptıı!ılması hakkındn. Bıı~vckalct tl'zkeresinc 
dair (3/22) 

21- Düzcenin ~;rı eni Hacı Sül cymaıılbcy kö
yünden Havrioğullarıııda ıı Hasan Ali Tonyanın 
ölütn cezasma <;arptırılması hakkınd& Başvckalot 

t Pzk ı·esi n c da ir (3/23) 

22 - r~ccabadın Turşun köyünden Mcmed ka
rısı 1 idar fıavaş il(' Mcmodoğlu Adil Gürelin 
ölüm c<luısınıı çarptırılrnala n ha !&ında Başvekili et 
IC'zkrresin (' dair (3/41 ) 

23 - l~ı·cğ-liniıı Omerli köyünden Çolakoğul
larınuan Dıırnıu~oğlu Buyrnm Oktayııı ölüm cc
zusnw ça!1ptınlm11Rt ' hakkında Bıı'f"C'kôl 1 tl!zkc
rcsine dair (3/42) 

24- Erzincanm Bıu;ıköy nahiycsine bağlı Yc
ringah köyünde ıın.ııkim Yunımoğlu DeM diğer 
adı Yaşar Özdcınirin ölüm cezasına çarptmlma,. 
sı hakkındll! Bıışvekalı-t tezkere ine dair (3/43) 

25 ~ B menhı Bozlar köytlndeH A"kmcıoğl 
lorındun Hüs('yinoğlıı Mustafa Altıncırtıtı ölüm 

6 - VII - 1039 t.ar.ilıindc 1142 sayılı karar olaral> 
knbul edilmiştir. 

14 - Vl- 1939 turihindP 11 13 sayılr kurar olarak 
Jmbul edilmiştir 

6 - VII - 1939 tarihinde 1143 sayılı karar olarak 
kabul Nlilmişt1r. 

!J - VT - 1939 tarihindl• ll O!i sayılı kııı·ar olarak 
lwbul odilmişdr. 

9 - VT - 1939 tarilıiııdt• 1106 sayılı karar olıır·ak 

kabul edilmiştir. 

!i - VJ - 1939 tarihinde 1099 sarılı karar olarak 
ktıUUJ odilmiştir. 

lO - V - 1939 tarihinde 10 9 sayılı kr.ı·ar olarak 
kabul edilmiştir. 

fı - VT - 1939 tarihindt' 1100 S8)'1lı karar olaral• 
kııbtıl cdilmiııtlr. 

16 - VI - 1989 tarili i nd(' lll rf sııyıU knı'llr ola
rak okırbul edilmi. ir. 
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cezasına ~aı·ptrrı,lmasr hakkında Bıı~wkfd et tez
kcresine dair (3/24) 

26 - Gaziantebin Zambur köyünd en Hay
daroğlu Abdullah Klrtılın ölüm cezasrna çarptı
rılması h a-kkında Başvokalct tezkeresine dai,r 

12 - V - 1939 tarihinde 1091 sayrlı rkaraT olarak 
kabul edilmiştir. 

(3/25) 5 - VI - 1939 tarihinde 1101 sayılr karar olarak 
Jmbul edilmitşir. 

27 - Cfiresunun Sümc köyünden Arifoğlla
rından Alioğlu Yusuf Derenin ölüm cezasına 

<:ıırptırılmasr h aokkında. Başvokalet tezkeresine tla-
ir (3/26) 21 - VI- 1939 tarihinde 1122 sayılr karar olarak 

kabul edilmiştir. 

2H - Hakimlc·r kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 3501 sayılı kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı T ve U numaralı ccdveller yerine bu ka
nuna bağlı I ve II sayıli cedvellerin ikame edii
diğine dair kanun l ay ihası hakkmda· · (1/ 203 ) 

29 - lskan kaııununwı bazı maddelerinin ta
dili hııokkında kanun luyihasmll\ dair (1/143) 

30 - Kayserinin Hacılar nahiyesinden Me
mcdoğlu Ahmed Bruktmn ölüm cezasına çarptı

rılması hakkında Başvekillct tezkeresine dair 
(3/27) 

31 - Kayserinin 1 piti köyünden olub Niğ
dede nınkim Eminoğlu Edib diğer adı Meıned 

Gelenin ölüm cezasına ça rptrrılma.~ı 'hakkında 

B~l'ckiilct tezkeresine daiı- (3/ 45) 

32 - Konyanın Hasandcde mcscid mahalle
sinden Mustafa kızı Hur.iyc Se~elin ölüm cezası
uıı: çıırptmlmasr hakkında Başvekiilet tezkeresine 
dair (3/28) 

33 - Lüleburgazı:n Çeşmekolu "köyünden Vc
lioğlu HliSan Altmmına.k ve Memedoğlu Receb 
Çimirin ölüm cezasına çarptırılmalart ha:lclrnıda 
B~veklet tezkeresine dair (3/44) 

34- Mahpeyker, Türk8.n. .Ali, Rana ve Hü
meyı·anın Tül'kiyeye avdet etmeleri hakkında ka
nun layihasına dair (1/157) 

35 - Manisanın İlyasçı:lar köyünden .Ahdulah 
Jazı Fatma Yıldrrımın ölüm cezasrita çarytrrrlma
ı ttlılrlrrndıı Başvekillet tezkeresine dair (3/ 29) 

6- VII- 1939 t11rilıindc 3693 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - VII" 1939 'tarihinde 3667 sayılr kanun olaraılı: 
Jmbul edilmiştir. 

9 - V( - 1939 tarihin Ic 11011 sayılr karar olarıı.k 
kıabul edilmiştir. 

15 . V -- 1939 tarihinde 1094 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

7 - ·vı.- 1939 tarihinde 1103 sayılr karar olaradı: 
kabul edilmjştir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 1118 sayrlı karar olarak 
bbul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3662 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 - VI - 1939 tarihinde Ü23 M.yrlt karar oluıı.lc 
kabul edilmiştir. 
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36 - Niğdenin Kiledere köyünden Ahmedoğ

lu Said Yılmazm ölüm cezasına çarptıruması hak
kında Başvekalet teııkeresine dair (3/49) 

37 - Nüfus deneme yazmu 'kanunu lfıyihası 

na dair (1/65) 

38 - Pınarhisarın Tekke köyünden J-1 üscyin
oğlu Hasan diğer adı Kara Hasan Tarinin iililin 
cezasına çarptıı·ılması hak'kında Bnşvokfılc-l t cz
keresine dair dair (3/30) 

39 - Polos nahiyesiııin Karskoç köyünden 
Rifatoğlu Eyub taş ile Kadıköyünden lsnıailoğlu 
Musa Doğrukaııın ölüm cezasına çarpt ı rılnıaları 

hakkında Başvekalet tezıkercsine dair (3/!lO) 

40- Poshofun Humanı is köyünden Osmanoğ

lu Ilabib Kocakm ölüm cczasma çarptırılmasr 

hakkında Başvekilit-t tezkeresine dair (3/ 31) 

41 - Sivasın Ulaş nahiyesinden Kostanoğlu 
Olıancs diğer adı Celiil Karabulut ilc !stcpıınoğlıı 
Hampar Ş anın öl iinı cezasma ~a rp tırılınaları 
hakkında Başvckal et tezkeresine dair (3/32) 

42 - Sung-urluntın Şingillcr kö~iincll'n Nın·i

oğlu Bayram Kalt-linin ölüm cı•;-,asına ~ıırptırıl 

mnsı lıakkıııdıı Bu ~vl'kfıiPt IPzkrı·ı·siııı• daiı · 

(3/119) 

43 -- Susığırlığııı (:u rafa köyünd!'n Alıdül~

fur diğer adı Oafuroğlu Ziya ı::loııınez Yııl~ın vı> 

Bandırmanın l~rgili köyiiııdcn Ramazanoğlu .;ıı

ban Kutluerin ölüm cczasıııa ı:arı ,tmlınalurı hak
kında Rıtşvekiilet tezkeresine dair (3/33) 

44 - Su şehrinin .\ şağı Ahirıın köyünden 
Azatoğullnrından Yıııııısoğlıı Hilal !-ll'liıı iilüııı 

eczasına ~arptırılıııusı hakkında Ba~vl'l<iilct l!'z
k<>resinc dair (3/92') 

45- Tapu ,.c kadastı·o ıununı nıüdiiı·lüğ üııün 
Adiiye \'ekfılctiııe lınğlaıınıasr hakkında kanun 
liiyih~ına dair (1/209) 

46 - 'l'ef<>nninin Kn· ıııahııllrsindcıı ı)lcsııd 

beyoğull:ı rmdan Ali Çeliğiıı i\liinı ı•ezasırıa ~aı·p-

1 ırılmıısı hııkkııırlıı Ba~wkôh>t frr.krl'l·~iıw ıla i ı· 
(3j34) 

12 - VI - 1939 tari hiııd~ 1111 sayıl ı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

7 -VII- 1939 tarihinde 3705 sayılı kanun olarak 
kabul edilm.iştir. 

15 - V - 1939 tarihinde 1095 sayılı karar olarak 
kabnl edilmiştir. 

21 -VI - 1935 tarihinde l 124 sayı lı karar olarak 
. kabul edilmiştir. 

23 -VI - 1939 tarilıiııJc l 126 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

17 -V - 1939 tarihinde 1096 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - VH - 1!.139 tarihind 1144 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

14- VI- 193!1 tarihinde 1112 sayılı karar olarak 
kabul rdilmiştir. 

23- VI - 193!1 tııı·ihiııdr ll:l7 snnlı karar olarak 
knhnl cdilıni~tir. 

7 -VII - 1939 tarihinde 3707 sa.nlı kanım olnrıık 
knbııl cd i lıniştir. 

12- Vl - 1!13!1 tarihindı• 110!1 sarılı kuı·ııı· olurak 
kııbul edilmiştir. 
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47 - Tefenninin Söğüd köyünden Bekiroğlu 

Memed Emin Özça.kı:rm ölüm cezasına çarptırrl
ması hakkmda B&ŞVei:i.let tezkeresine daiı: (3/35.) 

48 - Tunceli vilayetinin idaresi hakkındaki 
2884 sııyıh kıı.nun hükmünün uzatrlmıısına dıtir 

kanun layiliası hakkında ( ıjı98) 

49 - Türk ceza kanununun 494 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakınkda kanun layihasma da
ir (Ijı79) 

50 - l.nukışla kazasının Koçak köyünden 
Çöplüoğullarrndan Ahmedoğlu Ali Bircanın ölüm 
cezasına çarptrrılroası hakkında Baı;ıvekiilet tez
keresine dair (3/ı04) 

5ı- Urfanın Koçviran köyünden Reşidoğul 

larmdan Memedoğlu Bozan Ali Gürsoyun ölüm. 
cezasına çarptırrlması hakkında Başlilekiilet tez
keresine dair (3/36) 

52 - Vakıflar kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra ilavesine dm kanun liiyiham. hakkmdt1 
(1/24) 

53 - Vezirköprünün Taı;ıkale mahallesinde 
mukim Kara Memedoğullarından Cemal Saka
rm ölüm cezasına ça,rptırılması:. hakkında Baş

vekiılet tezkeresine dair (3/47) 

54 - Zonguldağın Gaea köyünden Mustafa 
Reisoğullarından Yusufoğlu Memed Alkanın 

ölüm ceza ına çarptırılması hakkında Başvekii

let tezkeresine dair (3/37) 

23 - VI - 1939 ta.ııilıinde 1128 sayılı kara.r olınııtkı 
kabul edilmiştir. 

7 -VII- ı939 tarihinde 3706 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 - VII - ı939 tarihinde 3708 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

26- VI- ı939 tarihinde 1130 sayılı karar olarak 
1 kabul edilmiştir. 

26- VI- ı939 tarihinde 1131 sayılı kaı:a.r olarak 
kabul edilmiştir. 

5- VII- ı939 tarihinde 3668 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 -VI - ı939 tarihinde 1104 sayrh karar olarak 
kabul edilmiştir . 

ı 7- V - ı989 tarilıimle 1097 sa.yrlr kartır olarak: 
kabul edilmiştir. 

Blit9e enoümeninden gelen ma.zbatala.r 

ı - bidelerin esaslı tamiri, yeni huyrat 
inşası ve bunlaun harimlerinde yapılacak istim
lUkler i~in Vakıf paralar idar inden istikmz 
akdi hakkında kanun liiyiba ma da.ir ( ı/25) 17 - V - ı939 tarihinde 3609 sayılı kanun olnrak 

kabul edilmiştir. 
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2 - Amasra dalgalararuwn tanıiı·i ve yeni

deıı bir dalgakıran inşası için gelecek senelere 
sari taahhüdnt icrası hakkında kanun llıyihasma 
dair (1/211) 

3 - Ankarada bir Dil ve t.arih - coğrafya fa
kültesi kurulması hakkındaki 2795 sayılı ka:ııun

da bazı değişiklikler yupılnııısnıa dı:ıir kanun lii
yihı:ısı hııkknıdn (1/ 173) 

i - Ankara Orman çiftliğindeki hiı·ıı falı

rikusilc tesisııt ve ıııüştcmilatııım ve arpa silasu
mm lnhisarlar uıııunı müdürlüğüne dcvı·i hıık
kııu]ıı kan\ırı lıiyihasıııa dair (1/ 193) 

5 - Ankara Şl'lıri 1 nıııı· müdürlüğünün trş
kilat ve \'azifeleriııP dair olan 1351 sayılr kanu
nun !J ncu maddesinin tefsi ri hııkkında Başveka
let t!'zkeresine dair (3/ 38) 

6 - Arazi vergisi hııkkuıduki 1833 sayılı lw
mınnn ikinci mııddesiııe lıir I.tkı·a ilavesine dair 
kanun lfı.vi hası hakkında (1/ 32) 

7 - Dcdeıı tcl'iıi.vtJsi Ueııcl direktörlüğü 1!13!1 
ınııli yılı bütc;c kııııurıu lii.vihasıııa dnir (1 / 2) 

8- 193R nı ııli y ılı ıııuvazerıei nıııuıııiyc kııuıı

ııurıa bağlı bı:ızı daire hüt~elerinue değişiklik yıı 

pılınasınıı dair kanun liiyihası hakkında (1/ 6) 

9- 1938 mali yılı muvazenei umumiye ıka
nuııuıııı bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve 
f<>vkalildc tııhsisat verilmesi ve •bazı bütçelerde 
değişiklik yıı,pılnıası haklanda kanun layihasile 
İdare Heyetin in, Riyaseti ümhur 1938 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması ve Büyük Millet 
Meclisine sarfiyatı nıuvakkatc suretile yapılan 

t diyatıu sureti malısııbn hakkında kanwı teklif
lerine dair (1/135, 2/2, 3) 

lO - 193 yılı muvazcnei umumiye kanununa 
bağlı bazı dııirc bütçelerinde değişiklik yııpılma
srıı dair kanun lüyihuları ilc !dare Ileyetinin 
Büyük Millet Meclisi 1938 yılı bü~inde 8400 
liralık ınüna.kııl ynpılmıısıııa dair kanun teklifi 
hakionda (1/149, 156, 2/4) 

7- V Il- 11939 tarihinde 3.715 sayılı ka.uun olarak 
kabul edilmiştir. 

7- 'VII - 1939 tarihinde S'ı03 sayılı kanun olarak 
kalıul edilmiştir. 

6- VII- 1939 tarihinde 3697 sayıb kanun olarak 
kıılnıl edilmiştir . 

14- VI- 1939 tarihiııde !!31 sayılı t fsir olarak 
kabul edilmiştir . 

2- X- 1939 tarihinde 3726 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30- V - 1939 tarihinde 3625 sayrlı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - IV - 1939 tarihinde 3596 sa-yılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - V - 1939 tarihinde 3610 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 - - 1939 t.arihind 3615 sayılı kar:ı:un olarale 
kabıııl edilmiştir. 
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ll - 1939 mali yılı muva7.enei \unumiyc ka
ıııuıu !Uyihusına dair (1/1) 

12 - Dahiliye vekilieti tcşkilfLt. kadı'Oswıa ye
niden 50 maiyct memuru ilavesine dair kanun la
yihıısı hakkında (1/32) 

13 - Denizaltı sınıfı meıısUJblıırıııa verilecek 
zamlar ve t.azminlcı· haklandaki .3486 sayılı ka
ıııii:ıun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin tildiline dair 
kanun liiyihası hakkında (1/40) 

H- Devlet demiryollarına nıuhıınik ve mü
teharrik cdevat ınubıı.yaası için g lecek senclL•n• 
geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Siı·

keci arasmda feribot tesisi ve işletilmesi hakkın
da kanun liiyihasrna dair (1/ 188) 

Hi - Devlet demiryolları ve limanları i~letnıc 
uııının ıııüdürlüğü 1938 yı lı bütçesine 160 000 li
ralık munzam tahsisat verilmesi hakkında kurırın 

30 - V - 1!!39 tarihinLle 3620 sayılı kaııwı olarak 
kııbul . ııdilmiştir. 

12- VI- 1939 tarihinde 3636 sayılr kımun olarak 
kabul edilmiştir. 

rı -VI- 1939 tarihinde 3629 sııyılı kanwı olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - VII - 193!) tarihinde 3698 sayılı kanun olu
rak kabul edilmiştir. 

liiyihnsrııa dair (1/ 150) 29 - V - 1939 tarihinde 3616 sa~'ılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - Devlet demiryolları ve limanları umuın 
müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe kanunu layiha-
sı hakkında (1/3) 12 - V - 1939 tarihinde 3602 sayılı kanun olu

rak kabul edilmiştir. 

17 - Devlet denizyolları işletme uıııuın mü
dürlüğü 1939 mali yılı ll aylık l'Ütçesi hakkında 
kanun lılyilıasma dair (1/185) 

18 - Devlet denizyolları işletme um1ını mü
dürlüğü ihtiyacı için yeni gemiler inşıısr ve suiı· 

vesııit, ttçhizat, malzeme, aliit VP edevat ınuha

yaası hakkında kanun layihasma dair (1/213) 

19 - Devlet denizyolları ve Devlet limanla
rı işletme umuııı müdürlüklerinin teşkiliLt ve 
vazifelerine dair kanun layihasr hakkında 

(1/116) 

20 - Devlet havayolları hiznı<'tleri ı~ııı 

1939 ınııli yılına geçici taalıhüd ic!'ll.<ıı hakkında 

kanun layihasma dair (1/13) 

21 - Devlet havayollarmda vazife u<;uşu esna
sında IJOhid düşen pilot Ekı·em Ermek ile ınaki
nist ami Demirelin dul ve yetinılerinc aylık tah
si i hakkında kanun layihasma aair (1/44) 

23 - VI - 1939 tarihinde 3651 sP.yılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - VH - 1939 t.arilıindc 3716 sayılı kanun ol:ı

rak kulıni edilmi~tir. 

7 - VI - 1939 tarihinde 3633 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1939 taı-ihindc 3607 sayılı kaııuıı ola
rak kabul edilıııiştir_ 

5 - YI [ - 1939 tarihinde a660 ı-ayı lı kanun ola
rak kabul edilmi§tir. 
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22 - Devlet kiniui wütedavıl serm~yl'si lıHk -

kmda lwntın layihasrna dair (1/26) 5 - VI - 1939 tarihinde 36Sl St:yılı kamı.n ola
ı ·n k kabul edilmiştir. 

23 - Devlt>t linıanlıırı i~let.me uıııuııı ıııiidiiı · 

lüğü 1939 ınııli yılı 11 aylık lıiit~,'!li hııkkrnon k:ı -

ıııııı lii~·i hasnıa rlııir (1/ 186) 23 - VI - 1939 tarihinde 3652' sayıh ıkwnm ola~ 

ı·n k lw lıııl edilmiştir. 

24 - Devlet ıneınul'ları aylıldaı·ııun t~vhid 

n • teadüliinc dair o.laıı kanunun lıazı ınarld<' 

leı-iııiıı değiştirilmesi ve ba7.ı madelcr ~k l t•ıı 

me~i hıılrkınrlıı kıınıııı lfıyiha~rna da i ı· ( 1/ 45 ) 

2fı - Devlet ıııeınuı·lııtı aylıklııı·rnın Ll'l" iıicl 

"'' Ledülünc dair u l a ıı 1452 say ılı kıınuıııı lıai!lı 

:.! sHyıb cedvc>ldeki J\ll.iJI.i Miidafmı vekfılet.i ka
ra Jasmı muallimlcriuin ınikdar n maHşlıırı 

dereceleı inin değiştirilmesi hakkınıla J / -l-6 vı· 

subay vP askeri memurlarm n.ylıklıırı hakkııl 

daki 1-lfi:l sayılı kaııuıııııı 3 ncü ınıırld~inrl" 

oeğişiklik yapıbııasuıa dair l/7fı sayıl ı kılllllll 

:ıo - Vl - 1939 tarihinde 36.'56 sa~-ılı lmnuır oltı 

ı-n k kııhul edilmiştir. 

lii ,l· i h ıı.lar: hakkrnda 5 - vn - 1939 tarihinde 3661 sayılı ka.nmı ola· 
ı ·ıık kalıni edilmiştir. 

2ti - UevlPt memurları aylıklıımım ıevlıid w 
tı>adiiliin" ilair olan 36iifi sayılı kanıınıı bağlı ;:ı 

nıımanılr c·edvPlin Hariciye \·eka.letiııe nicl kısmın 

tin dc•i{ i ~iklik y<!pılııııı'ı hnkkrnl'hı knıııııı lfi ,,·ihnsı-

na dair (1/248) 16 - X - 1939 tarihinde 3731 sayı lı kanun oı.• 
ı·ak kılbul edilıuiştir. 

27 - Diyaneı işleri ı·Pisliği te~liit " ' vazif<'
leri hııkkmdn kanun l ilyihasına dair 0 / 14) 

28 - Ecnebi DevlPtlerle yupılan kr<'di Arı 

laşınalarma istinaden eelbolunan harh tPÇhizat vı· 

IPvazmımm gümrük resmile sair ver~i ve r{'sinı 

lerden nıuaf tutulması hakl·ı111da kanun Hlyihıı.<u 
ııa dair (1,1236) 

29 - Ecuebi memleketlerden id hal edik'l't•k .')ii 
bin ton kok l; i\mürünün gümrük resminin inı.liril 

mc>si lıakkında kanun liiyihasma cair (1/41) 

30 - 58 737 000 linı !evkaliide tahsisat l'l'

rilın.esi baldandil lrnmı:ıı l~a da.ir (1/141) 

31 - 58 917 000 liralık fevkalad tahsi~nt 

verilmesi hakkındaki 3628 sayzir kanuna ek ka
nun la,\-ihasma da.ir (1/229) 

5 - VII - 1939 tarihinde 3665 sayılı kanun ola· 
rak kabul edilmiştir. 

!l - X - 1939 tarihinde 3729'" sııytlı kanun ola 
rak kabul edilmiştir. 

5 - Vll - 1939 tarihiııde 3681 ı,ayılı kannn .ola 
rak kabul edil.m~ir. 

30 - V - 1939 tarihinde 3628 sayılı kımun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - IX - 1989 tarihind 3724 ,ayıh kanun ol•· 

rak kahtıl e~r. 



- 82 -
32 - Evlenme işlerinde kullanılan evrak 

hakkmd:ı kanun liiyihasma dair (1/50) 

33 - Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dıığıtılmasr hak
kmdalri 3242 sayılı kanuna ek kanun lfıyihasrna 
dair (1;244) 

34 - Günlrük tarife kanununa bağlı idhaliit 
umumi tarifesinin 607/D pozisyonuna bir fıkra 
ilavesine dair kanun layiliası hakimıda (1/30) 

35 - Havayollan Devlet işletme idaresinin 
1939 mali yılı Bütçe kanunu layihası hakkında. 

(1/4) 

36 - Hazineye aid ecrimisillerin affi hakkın
da kanun layihasrııa dair (1/142) 

37- Hudud ve sahlller srhhat unıum müdür
lüğü 1939 mali yrlı Bütçe kanunu layiliası hak
kında (1/5) 

38 - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1939 mali yrh bütçesinde 350 000 liralık müna
kale yapılınasm~ dair kanun teklifi hakkında 

5 . VII . 1939 tariliinde 3686 sayılı kanun ola
rak kabtıl edilmiştir . 

9 • X - 1939 tariliinde 3730 sayılı kanun o l ıı 

rak kabul edilmiştir. 

19 - VI - 1939 twrihinde 3641 sayıl ı kanun ola
rak kabul cdi.lmiştir. 

30. V - 1939' tarihinde 3626 sııyılı !{anun ol!l'ı·nk 

kabul edilmiştir. 

6 • VII . 1939 tarihinde 3699 saoyılı kamın ola
rak kabul edilmiştir. 

•,1 '1 

3 . V . 1939 tarihinde 3597 sarılı kanun ol>ır,.•k 

kabul rrlilmiştir. 

(2/7) 25 - IX - 1939 tarihinde encümenn iadl' e<ı ;ı. 

miştir. 

39 - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1938 mali yılı •bütçesinde münakale yapılmasma 
dair kanun teklifi hakkında (2/1) 

40 - 2540 numaralı kanunla verilım müt&
davil sermayeden 30 000 lirasının inşaat ve istim
lUk işlerine sarfına mezuniyet itasmll! dair olan 
ıkanuna ek kanun layiliası hakkında (1/195) 

41 - İktısad vekaleti vazife ve teşkilatı hak
kında kanun liiyibasma daoir (1/126) 

42 - İngiliz kredi.sinden Havayollan umum 
müdürlüğü için tefrik edilen 360 000 liranın su
reti istimali hakkında kanun lô.yihasma dair 
(1/214) 

43 - İnhisarlar idaresine mütedavil sermaye
ye haddini tecavüz etınemek üzere bono ibracma 
ve Maliye vekiline bu bonolara kefaletc mezuniyet 
verilmesi hakkında kanun Iayihasma dair (1/155) 

17 - 1 \" - 1939 taırihindc 3594 sayılı kıı.nun ola
rak kabııl edilmiştir. 

5 . VII - 193\l tarihinde 36 4 sayılı kanun ola
ra•k kabul edilmiştir. 

26 . V - 1939 tarihinde 3612 sayılı .kanun olarak 
kabul dilmiştir. 

7- VII- 1939 tarihinde 3717 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - V - 1939 tarilıinde 3627 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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44 - İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 mali 

yılı bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılınası 
hakkrnda kanun layiliasma dair (1/136) 

45 - lnhisarlar urouro müdürlüğü 1939 ma
li yılı bütçe kanunu layihası hakkında (1/6) 

-!6 - i stanbul Elektrik işleri umunı müdür
lüğü ile 'l'ramvay ve tünel idaresi teşkilat ve 
tcsisııtıruıı İstanbul Belediyesine devredilmesine 
dair kanun lil.yihası hakkında (1/11 7) 

47 - 1stanbul Tramvay şirketinin imtiyaz 
hakkı ile tesisatının satın alınmasına dair olan 
mukavelenamenin tasdikı hakkında kanun layi
hasına dair (1/89) 

48 - !stanbul 'l'ünel şirketinin imtiyaz hakkı 
ile tesisatının satın ıı lı nmasına dair olan muka
velenamenin tasdiki hakkında kanun layiliasma 
dair (1/90) 

49 - 1stanbul Üniversitesinin nıuvazeıH'i 
uruumiycye almmasına dair olan 2-!67 sayılı kanu
nun bazı maddelerinde tadilat yapılınası hakkm
da kanun lay1hasına dair (1/ 104) 

50 - İstatistik umum müdürlüğü ıeşkilfıtı 

hakkındaki 2203 sayılı kanuna b&ğlı (B) ecdve
linde tadilat yapılmasına dair kanun layihası 

hakkında (1/28) 

51 - lstikliil hııı·bi malılllerine verilecek 
8 700 liralık para mükılfatı hakkında kanım 

lil.yihasma dair (1/151) 

52 - Karadeniz kömür lıavr.asrndan kömür 
alacak gemilerin rüsumdan muafiyeti hakkında 
kanını lıiyiliasına dair ( 1/16) 

53 - Köylerde açılan eğitmen kurslarının ve 
köy öğretmen okullarının idaresi hakkında ka
nun layihasma dair (1/145) 

54 - Küçük Menderes nehri ilc talıilcriııirı 

ıslahı ı.akkmdaki 2246 sayılı kanuna ek kanun 
liiyihasma dair (1/190) 

29 - V - 1939 tariliinde 3617 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 - V - 1939 tarihinde 3601 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16 -VI - 1939 tarihinde 3645 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tariliinde 3642 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tariliinde 3643 sayılı kanun olarak 
kalbul edilıniştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3694 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tarihinde 3604 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1939 tarihinde 3632 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3687 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - VII - 1939 tarihinde 3704 Eliyılı kanun ola
rak kalıul edilmiştir. 

30 - VI - 1939 tariliinde 3655 eayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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55- Mahsus bir kanunla Dc,,letteıı lıiı · lı;ık 

temin eden veya sermayesinin yarr~mdan faz
lası: Devlete ıı.id olan banka v ya müe:ısı>sPI<'r 

ınemurlarmm maaş ve ücretleri v bümıete ıri

riş ve terfi usuUeri hakkında kanun layihasrıın 
dm t 176S) 

56 - Maliye vekrueti 193!! mali y1lı lıüt,:l' 

sine 300 000 liralık :fevkalade tahsisat verilın<'si 

hakkınd:ı kanun ayilbasrna dair (1/252) 

57 - Maliye vekaleti teşkilat ve vazii'dcri 
hakkındaki kanuna ek kanun tayilııısmR daiı· 

(1/137) 

58- l\'1azbut vakıflam aid akıı.rlarnı taıııiı · ',. 
ihyaları için 2578 SllYllı kanun mucibincc tıwi 

zen alman 150 000 ·liraııın ödenınesi hahmdıı 

3 - V U - 1939 tarihinde 3659 sayılı kanun olıı

rak kabul edilmiştir. 

lti - X - 1939 tarihinde <173:{ ~ıı .Vt!ı lmııuıı olu 
rak kıı hul edilmiştir . 

30 - Y - 1939 tarilıinde 3ö21 <ıayıl ı kıınıııı olıı 

ı ·:;k kniıul edil~r-

kanun liiyihasma dair (1/32) :! - X - 1939 tari.lıüıde 37<!5 ıııı .vılı kaııuıı .oiH
r>tk kahul -edilmiştir . 

59 - Milli müdaiaa vekfilcti J!i38 ııınli ,vdı 

bütçesinin muhtelif tertibierine ınunzuııı talıMisıı t 

verilmes1 hakkında kanun liiyihMma dair (1/ 29') 

60 - Milli müda:faa vekileti ıkııra kısmı Hlil9 
mali Jllı bütçesinde değişiklik yaprlması hakkm 
da kanun lil.yihruıma dair (1/176) 

61 -Milli piyango teşkiline dair kamm lıiyi 

hası hakkında (1/196) 

62- Mülga donanma cemiycti tırrafımlan çı 

karılan ikraıniyeli piyango tahvillerinin katdırıl 

ması hakkında kanun lAyiliasma dair (1/ 120) 

63 - Münaka!at vekilieti vazife ve ı ~kil ıi ıı 

hakkında kanun liiyihasma dair (1/ 127) 

64 - Mütehııssı.s tabible.r, ki.ınyttgel'le ı· ',. 
sııil' sılılıiye meınul'larnun vesika, rnhsııtnaııır '~ 
~hadetnameleri tescil har!}larile para il lııı ~ ııı 

bakan hususi hastanelerin açılma rulısaLıııım r l t< ı · i 

harçları hakknıdaki 2935 saYili kununıın lıiriıu· i 

maddesil-ı buna bağlı cedvelin dcğiştirilın<'siıw 

dair kanun layihası hakkında (1/107) 

65- Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
leri hakkında kanun lil.yihasına dair (1/124 l 

14 - 1 \' - l!la!J ı.arilıinde 3593 sayılı kantın olıı 

ı·ak kalıul edilmiştir. 

5 - V ll - 1939 tal'ihindı> ilö7:l Mııyılı kanı ın olıı 

rak kaLul edilmiştir. 

5 - Vll - 1939 tarihinde !l6170 sııyıh kanun · oiıı 

rıık kabul edilmi~1.ir. 

5 - V Ll - 1939 tııl'ihind e ({Ö72 sııyrlı kaıııııı · ol ~

nık kalıul edilmiştir. 

27 - V - 1939 tal'ihinde 0613 . ayrh kanun .ıl a 

rak kalıul ~lıniştir. 

9 - X - 19'39 tarihinde 3728 sayılı kaıııın ola
rak kabul ed.tl:ın:İ§tir. 

12 - VI - 1939 ı.ru:ihind~ı a6a5 sayılı kanuu olıı 

rıık kııbnl edilmiştil'. 



-86-
66 - ııt'i11 velcil!'ti vıızil'e ve teı;ıkiliitı huk

kında. kantın lii.yihasma dair (1/12 ) 

67 - 13 - 1 - 1936 l aı·ih ve 713 uuıııaı·ıı.lı kıı 

nunıı nıüzey,vPI vr l<u'lıı.siyc sboku içjn lıir bu.ı,ıuk 

milyon liralık müteduvil seı·ıııııye ittihaz.ma dair 
olıı.u 2540 sayılr kımuna ek kanun liiyi.hıısı hak
k:ındn (1/ 194) 

6ı:i - Urnıaıı uıııunı ıııüJürlüğü I!JHH ınııli yılı 

iJülı;esindl• 6 000 linılık nıüııaknle yııpılnııısı hak
kındıı kıınuıı l ii~·ih asıııa daiı· (1/ 138) 

!i!l Uı·nuııı ıııııuııı ıııüJül'lüğü L!l:{ıl .mali 
.'ı lı lıüt,ı·sirıe ııııııızıuıı tahsisat vPrilnıt.'si hal<kııı 

d" knuun liiyihmıuııı. daiı· (1(17 ) 

iO Ormaıı ıııııuııı ınüdül'IÜKÜ l!l:l!l lllal i 
.1 ılı lıiitt:" kıınıınıı l ilyi hası hakkında (1/ 7) 

i l - Pustu , tclgı·ııf vı• tf'lel'oıı idarı•s i l<adro
:ıuuwı IHılili hıtklanda kııııuıı la;rilıasıuıı dair 
( 1/ 140) 

. 7:! - P.oııLıı. , .t.tılıtraf ve t~lefuu idıı.rl*li t6\lkilıit 

kuııuııuıııı lıağlı kadrcı ccdl'elledude ıieği.~k 
,vapılnııısı hakkındaki 36~2 sayılr kanıımı ek kıı 

nıııı lilyihı1~1 hnkkında (1 / 178) 

7H - PONta. tdıcrııf V\' tl'lcioıı uuıunı ı uıiidüı 

tüWi' 1!131< ınııli yı lı büt~ı·sindl' değişiklik ilfjlptl
ıııa.~ırııı dııiı· kıııııın lfi.1 · ihnsı ha.kknıdıı (1/ 1::!9 ) 

j'.Jl - ·• Pu~ta, lc.il(I'Uf' 1'<' t<ılcfon LUIIUlll müdüt·· 
liiıhi 19:39 mııli .1· ılı hiii<;<' knınııı Hi~· ihtısı bıd;-

26 - \"- L939 tarihinde 3611 sayılr kaınm olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

:1 - V ll - l93!J tarihinde 3J>85 ııayılı_k.u.t\JW..Qlamk 
kabul edilmiştir . 

.:W-\' - 1939 .lıırii.Wıde alil!! cıay.ılı lı..aOUll _u.lıu:ıık 

kabul rwııruımr . 

17- 1\.- l!lll!l Lıı.rilriııtlu .36JJ5 ı~~a,v:ılı kamııı ol ımı k 
kııhul !'dilmiştiı· . 

~O - \' - .l!lil!J . ..t.aııihiııde 3623- .i!Byılı ,kaııuu olıu.:ıık 

kabul ııdilm.işt.ir. 

:ıo- \' - 1!139 tarihinı.lt• :31)~:! sıı .v ılı kıınuu olarıık 

kıılml ooilmi.tir . 

;; - V li. 1939 tarihlnde .367J, ıiii, ılı Juu\\lrı Q)ank 
kabul..edilıuiitir. 

·~9 · V - 1989 ııı.oihiıı.dtı. 3619- >id .lll lı kaıı u.u uhıı·u k 
k.ıı bu l"'!<lilıxı.iş~iı·. 

kında ( 1 /ı-- \ Bil - V - 'l93ll tMihiııue,3624 sa ılı ıuıı.ın <N~ rak 
kabul «<ilmiş~ir. 

j';) - PosiH, tı·ll(ı·ııf "" td fım ıunıun mü 
düdüğü l!lilH mali .vılr hiitı;ı· kıınıııııınn <'k kaııırıı 
lilyihrı.~ı lınkkmdıı ( 1/ IH7) 

ili H.ı ·~ını ılt>vnir ll' nıüt'!>.~t'S<Ut ile Devlı>tc 

a id idıın:ı 1'<' ~i ı ·k(·tlı·rdı· 1·ı· nwııafii ıııııumiyl'yı· 

hadim nıü~l.erdl' bnluudurulııcak vesaiti nilk
liye hakkmdaki 1296 AAyı lı kanıma ek Jı:a.nu11 

6 - V J:J -d ~9 l4l:ihind • lH!OO l:lj},VLlı hnuıı plıı 

rak ·kabul . odilıniı#tir. 

lil,vilııısrnll dııic (1 / 10 \ li - \ " - ilOO tnrilıind en ün&Ain · iad ı>Jil- · 
•.nıiıJtir. 

li ::;ılılıat 1<' i ·timai ıııuavı·ot.'t vekıi lııti 

t~ilıit Vl' ııwmurinı hııldnnd ıki 30T'i sııyılı ka · 



nnniı ek kanun layih;ısın~ d ıı1r (1/73) 

86-
li -.\ -- 1939 tıırilıind~ 3ti0~ qyrl; ],anıın . ,l~ı-:ık 

kabn: edı lıniştir . 

7!:i - ~ümerbank scrını<yesinc :l ' llOIJ ULIO 

lim ilavesine dair kanım liiyi 1 ııı~ ı baklerııda 'j - vn - J!J39 tal'ih i !ıde 371/l sııoyıl ı kanun ola-
( 1/ 125) rak ka·lnıl t•clilm işt ir. 

79 - Tıqıu ve lmdaslı·o ıınııuıı müdürlüğünün 
_\ ,[ liye vekiilelinu ·bağlanması hakkında kanun 
liı.rilıasrrıa· daıir (1/209) 

80 - Teşviki sanayi kanununa müz~yyel 2261 
sayılı kanunun üçüncü roaddesile 3537 sayılı 
kanunun ı nci maddesinin son fıkrasının ilgası 
ha:ldmıda kanun layihasıua dair (1/171) 

81 - Tiraret vek:aleti vazife ve teşkilatı hak
landa kanuıı lityihasına dair (1/129) 

82 - Tiyatro ve sinemalada konserlerut'JI 
Devlet ve bclcdiyclerce almmaıkta olan damga, 
tayyarc ve belediye resimlerile Darü.laceze hissc
sinin mikdarına ve sureti istifasına dair kanun 
liiyihası hakkinda (1/172) 

83 - Umumi nüfus saymu hakkında kanun 
Hlyihasma dair (1/199) 

84 - 3450 sayılı kanuıı hükümlerinin vergi
den müstesna tutulan arazi ve arsalar hakkında 
da tatbikına dair kanun liiyihası Jıakkmda 

(1/133) . 

86 - Va:krflar umum müdürlüğü 1939 mali 
yılı bütçesinde 16 500 liralık münakale. yapılıma
SI hakkında kanun liiyihasma dair (1/81) 

86 - Va:krflar umum müdürlüğü 1938 mali 
ydı ·bü.tçe kanıınu layiliası hakkında (1/9) 

87 - Vazifei memııreleri haricinde eıurazı

sariyei hayvaniye mücadelesine meın'lll' edile
cek memurini fenniye ve saireye verilecek yev
miyeler hakkındaki 66 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin te.isirine dair Başvekili t t.ezkeresi 
hakkında. (3/71) 

- Yalova kaplıcı.ılarınıu işletmesi ve kap
lıcalarm inşası işlerinin ılıhat ve içtimai muave
ııut vekiiletine devri hakkında kanun layihasına 

dair (1/134) 

7 - VU - lf);~!J ta r ihinde 3707 sayd ı kanıııı olaı·ul; 

kabul edilnı.iştiı·. 

6- VII - 1939 tarihinde 3696 sayılı kanun olarak 
kabul eclilmiştir. 

27 - V - 1939 tarihinde 3614 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3702 sayılı kıınun olarak 
kabul edilmiştir. 

6- VII - 1939 tarihinde 3700 sayılr kan u u olarak 
kabul edilmiştir . 

7 - VII - 1939 tarihinde 3709 sayılı ka.ıttm olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - V - 1939 tarilıinde 359 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - V - 1939 tarihinde 3599 sayılı kantın olarak 
kabul edilmiştir. 

H - V l - 1939 tarihinde lll5 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - VI - 1939 tarihinıle 3653 ıı.yılr kıı.nwı olarak 
kabul ~tir. 
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89 - Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek 

olun aııu~onların giimrük resminin ind.irilmesine 
dair kanun lıakkmda. (1/83 ) 2 - X - 1939 tarihinde 3727 sayılı kanun olarak 

kabuJ edilmiştir. 

Dahiliye encümeninden gelen mazbatalar 

l - .Ankara Şl'iıı·i Imar müdürlüğünün teş
kilitt ve vazifclcriıı(' dair olan 1351 sayılı kanunun 
!l ııcu maducsiııin tefsiri hakkında Başvekruet 

t cıkcn•sine dair (3/3 ) 

2 - Arazi v('rgisi hakknıdaki 1833 sayılı ka
nunun ikinci maddesine bir fıkra ilavesine dair 
kıırnın layiha~ı hakkınon (1/32 ) 

;{ - Belediye kaınınumın 19 ncu maddesinin 
.'i nl'i fıkrasının {l..j:(işiirilmesinc nair olıııı 2571 
sayılı kanumm 1 ııri matldesine bir fıkra eklen
mesi hnk.kınrlıı kıultın liiyihasına dair (1/162) 

4 - Hilfuııurrı muvuzzaf subaylar ve askeri 
memurların yirmi beş yu~ıııı ikmal etmeden 
evleııemiyeceklcrinc dair olan 1434 sayılı ka
nunuıı tadili hukkındu kantın layihasma dair 
(l/35) 

5 - Dahiliye vekiileti teşkil8.t kııdrosuna ye
niden 50 maiyct memuru ilavesiııe dair kanun 
lfıyihası hııkkmdıı (1/132) 

6 - .Evlcnme işlrrinde kullanılan evrak hıı.k
kıııda kanun la:viha~ma dair (1/50) 

7 - !stanbul Ell'ktrik işleri umum müdür
lüğü ilc Tı·amvay ve tiin«'l idaresi teşkilat ve 
tr~isn1 ının 1stanlıul Bı>! ediyesine devredilmesine 
nair k n nun layihası hıı.kkında (1/11 7) 

8 - Köy kanuıınıııın 16. 19 ve 21 nci nıadde
l<'rini rleğiştiren 2491 ııııyılı kııuunnn 1 nci mad
dc~-iııin dcğiştirilmr.~im• ve me?J<iir kımuna bazı 

hükümlrr ilü.\·csiıw rlııir kanun liiyibıısı ho.kkmda 
(1/144) 

14 - VI- 1939 tıırihinde 231 sayılı t~fsir olarak 
kubııl edilmiştir. 

2 - X - 1939 tarihinde 3726 ı;ayılı kanun olarak 
kabul erlilmiştir. 

:i - \ 'Il -1939 tariJıinrle 3666 sayılı kanun olarak 
kııhuJ edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3663 f!llyıl ı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12- VI- 1939 taı·ihin<ir 3636 sayılı kanun olarak 
kabuJ edilmiştir. 

fi - VII - 1939 tarihinde 3686 sayılı kımun olarak 
kabul edilmiştir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 3645 sayılı kanun olarak 
kabul l'dilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3664 sayılı kanun olarak 
kabuJ edilmiştir 



-8a-
!l - Köylerde açılan eğitmen kurslarının v~ 

köy öğretmen okullarının idııre~i hukkında ka -
mm Hi.,l'ihasrnn dair (1/146} 7 - VTT - 1939 tarihirrdı< ~704 ~~~.vıır ıuınuw oıanık 

knhnl l'rlilmiştir . 

ın - Mnhrw.vhı·. 'l'ürkiın. Ali, Hana ve Hii 
nıı •,\"l'ııııııı Tüı·ki ,,·t•,ve avdet etmeleri hakkında ka
ıııııı ı:i,vilıusııı:ı dııir· (1/ Hi7) 

ll - N alıiye ınüdürıoı·inin hayvan yenı • hoclı· ı ~ 

lt•ı·i lınkkında kanun ·lilyihasma dair (1/124) 

12 - Nüfus dcııeınc ,vawn kanunu ıli.vilı:ısııın 

dair (1 / 6!'i ) 

ı:ı - Polis vazife ve sala.Jıiyet lctı:mmumı htr 
madde eklennws iııe dair kanun liiyihasr hakinn
da (1/ 68) 

f-1 - ·rıyırtro ve smcmalınla konserleı ·d l'ıı 

Devlet ve belediyelerce almmakta• oları rlamırıı , 

tay,vıH't' ve belediye ı·esimlerile Darüliiceze hisse
~inin mikdarıııa ve sureti istii:ıısmH dair kıınıırı 

ıa;-· ihasr hakkındn (1/ 172) 

J5 - 'l'nneeli vilayetinin idat'eıri lmkkmdati 
~8 4 saydı kanun hükmünün uzatrlma~ınıı daiı

kıınıın ı»yih ası hıı.kkmda (1/198) 

16 - Umumi nüfus sayımı hakkındıı kanun 

Jii:vflıııSRI'll "dan" (1/199'1 

17 - Vakıflar kanununun 32 nei madd~siM 
lıir fıkra ilavesin dair kanun lil.yihası hakkın

d ( J/~ 

;; - , . ı ı - 1939 IRı · ilıinrle 3fin:.! "'·'· ılı bııı rıı ııı:ınık 

kabul eılilmişth·. 

1:! - Vl -1939 tarihindr Rıi:1fi sıı,nlr k ıınun ola ral; 

lrMhııl edilmi~1' . 

7 - VII - 1939 tır.l'ihindt> 370!'1 s~~ılr kRntltı ulımık 

k:ıhul edilmiştir . 

17 ·- 1- 1!l!:l!l tıı rihiıııtt' l'ncümPnE' iııılr PdilmiştiT. 

fi - VII - U 3!l tır ~ihintil' ~noz~ıı .v ılıı kanım olıırak 

kabnl edi'lnıi,tir . 

7 - Vfl - 193!l t<ırihinde :ntJ6 Sa;y'ıir kn ıınıı olAr·~ k 
kııhıtı ooilmiFı 

6 - VIJ - 1!l3~ tarihindı· :noo sıı .nlr kıınıın ıılarıık 

kalıni edilmiştir . 

5- Vll- 193fl tarihinde R6h8 sa:vı lr: kannrı ol.ıır»k 

kıılıul edilmiştir . 

Diva.m muhaaeb&t encümelliııdempien mubatalaır-

ı- .A.ııkua. f8hri !ı:ar· ıımıtbliiğü 1.935 yılı 
he.sahı katğisine aid mutabakat beylınıı:amesiılin 

sunulduğuna dair Divanr mubaseıbat riyuseti rt.ez-
keresile Aıtkara şehri !mar müdürlüğü 1935 yılı 
hesalır katğisi hakkında !kanun lf~yibasma dair 
(3/124, 1/200) 2a - ~ • 1939 tarihin 3'rn~ sa,vılı kanun ol».rnt.. 

kabul edilmiştir . 

2 - Ankara Yükaek Zira-at 
yılı hesabı katğisinc aid muta.babt beyannamesi
nin sunulduğuna dair Dhrıını mubasebat riyaseti 
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tezkeresil e Yüksek Ziraat enstitüsü l 934 yılı he
sabı btğisi hakkında kanun layiliasma dair (3/ 75, 
112), 

3 - 1934 yılı Hazine hesabı katğisinc aid nuı

tabakat .beyannamesinin sunulduğu na dair Di vanı 
mulıasebat riyaseti tezkeresile 1934 yılı Hazine 
lı esab ı katğisi hıı.kknıda kanun 15_yihasına dair 

4 - Birinci kanun 1938 : şubat 1939 aylat·ı 

na aid raporun sunulduğuna dair Divaru mıılıa
scbat ı·iyaseti t.ezkeresi hakkında (3/77) 

5 - ·EylUl : ikinci tcşrin 1938 ayiarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yasl'li te;-;kercsi hakkında (3/52) 

6 - Havayolları Devlet işletme idarPsinin 
1935 yılı hesabı katğisinc aid mutabakat beyan
nıı.m.esinin suJlulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti t.ezkcresile ilavayolları Devlet işletme 

idaresinin l 935 yılı hesabı katğisi hakkında ka
nun Jayih~sına dair (3/131, 1/ 53) 

7 - IJ aıirarı : ıığnslos 1~J3H ıı.darına aid ra
ponııı snnulılnj!nııa dair Di\·aııı muhaschnt ri.vı~

~rli leY-kercsi lı:.kkındu (3/51) 

S - Iludud ve sahiller sıhhat umuın müdür
liiğli 1!1~ .) yıl ı hesabı katğisine aid mutabakat 
lwyanıııımesin in ~u ııulduğuna dııir Divanı ımı

lııısl'bat riyas<>li lt'zk('resilc Ilııdııd ve salıiller 

qılıh at unııım nıüdiiı·lüğü 1935 yılı hosahı kal
ğisi hakkında kanun liı~·ihasma dair (3/126, 1/ 5:i) 

!l - lıı hisal'lar uınum nıiidürlüğü 1935 yılı
na ııi<l lıilıinçonnn giiııderildiğine dair Ba~\·ekUlr1 

tezkı•rt•sik lnhisaı·lııı· ıımnm müdiitlüğü 1!135 yılı 
hl'sabr kııtğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sıınulduğuna dair Dh·anı muhasebat ı·iyııseti tez
kcresi ve Jnhi~rlar unıum müdürlüğü 1935 yılı 
hesabr katğisi hakkıııdn kanun li\,yilıasma dair 
(3/(il, s, l /58) 

10 - Konya ovası sulama idaresi 1934 yılr 

hesabı kntğisine aid mutabakat beyannamesiniıı 
sunulduğuna dair Divıını muhııscbat riyaseti teY.
kcrtısile Konya ovasr sulama idaı•esi 1934 yılı 

21 - VI - 1939 tarihinde 3648 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28 -VI- 1939 tarihinde 3654 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 -VII - 1939 tarihinde 1145 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1939 tarihinde 1108 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

23 -X- 1939 tarihinde 3735 sayılı kauun olarak 
kabııl edilmiştir. 

12 - V - 1939 tıırihinde 10fl2 sayılı karıır olarak 
ka hul edilmiştir. 

23 - X - 1 !l39 turiliinde 3736 sayılr kanun olarak 
l;abul edilmiştir. 

6- VII -1939 tarihinde 3691 sayılı kanun olarak 
knhnl edilmiştir. 
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hesabt katğisi hakkında kıınlm layihasmn dair 
(3/80, 1/118) 

ll - Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katğisinc aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divaru muhasebat riya
seti tezkereaile Tahllsiye umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun Hiyihasma 
daiı· (3/128, 1/201) 

12 - Mart : mayıs 1938 aylarma aid rapo
run sunulduğuna dair Divaru mulmsebat riyase
ti tezkeresi haklanda (3/50) 

13 - Vangölü sefain işletme idaresinin 1933 
yılı hesabı katğisine a.id mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Vangqlü işletme idaresinin 1933 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun layihası hak
kında (3/72, 1/165) 

14 - Vangölü sefain işletme idaresinin 1934 
yılı hesahı katğisine a.id mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divaru muhaselıat riya
aeti tezkeresile Vangölü işletme idaresinin 1934 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun layihasma da
ir (3/83, 1/166) 

15- V -1939 tarihinde 3606 saydı kanun olurak 
kabul edilmiştir. 

23 - X - 1939 tarihinde 3737 sayılı kanun olarak 
kabul edilnriştir. 

3 - V- 1939 tarihinde 1083 sayılı karar olarak 
kabul edilıniştir. 

21- VL-1939 taı·ilıinde 3649 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 -VI - 1939 tarihinde 3650 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

Gümrük ve inhisarla.r encümeninden gelen mazbatalar 

1 - .Ankara Orman çiftliğindeki bira fsb
rikasile tesisa.t ve müştemilatmm ve arpa silosu
nun İnbisarlar umum müdürlüğüne devri hak
kında k&nun layihasma dair (1/193) 

2 - Eenebi Devletlerle yapılan kredi Anlaş
malarına istinaden eelbolunan harb teçhizat ve 
levıı.zmımm gümriik resmile sair vergi ve resim
lerden muaf tutulmasr haklanda kanun lAyihasr
na dair (1/236) 

3 - Ecnebi memleketlerden idhnl edilecek 55 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin indiril
mesi hakkında kanun lAyihasmo. dair (1/47) 

6 - VII - 1939 tarihinde 3697 sayılı kanun ola
rak kabul edil.miştir. 

9 - X - 1939 tarihinde 3729 so.yılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3681 soyılı kanun ola
mk kabul ~tir. 
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4 - Gümrük tarifo kanununa bağlı idhalat 

umumi tariiesinin 607/D pozisyonuna bir fıkra 
ilavesine dair kanun l ayiliası hakkında (1/30) 

5 - !stanbul Elektrik İ§leri unıuın müdür
lüğü ilıı Tramvay ve 'l'ütnel idaresi teşkilat ve 
tc:sisatınm Istanbul Belediyesine devredilınl!si

ne dair kanun layihası hakkında (1/117) 

6 - inlıisarlar idaresine mlitedavil ;erma
ye haddini tecavüz etmemek üzere hono ihracmıı 
ve :Maliye vekiline bu bonolara kefalete mezuni
yet verilmesi Jıakknıda kanun layilıasma dair 
(1/155) 

8 - Yalnız bu yıl i~;in dışarıdan getirilecek 
olan anasonlarm gümrük resminin indirilmesi
ne dair kanun layilıası hakkında (1/83) 

7 - Merkezi Pariste olmak üzere Beynel
nıilel Şı.rab ofisi te§kiline dair olan mukaveteye 
iltilıakmuz hakkında kanun layiliasma dair 

12 - VI - 1939 tarihinde 3641 sayılı kanun ola
rak kabul edilıni§tir. 

16 - VI - 1939 tariliinde 3645 sayılı lrnnun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 . V - 1939 tarihinde 3627 sayılı kanun ola
rak kabul edilıni§tir. 

2 - X - 1939 tariliinde 3727 suyılı kanun ola
rak kabul edilmi§tir. 

.(1/119)_ 9 - .X - 1939 tariliinde Ziraat encümenine 

Hariciye encümeninden gelen mazbatala.r 

1 - 1926 tarilıli beynelınilel sılıhi muka
velenamc·nin tasdiki hakkındaki 3542 sayılı ka
nuna ek kanun layiliasma dair (1/167) 

2 - .Merkezi Paı·iste olmak üzere Beynel
nıilel ı;iarab ofisi te§kiliııe dair olan mukaveleye 
iltilıaknnız hakkında kanun layiliasma dair 
;(1/119), ' ..... 

3 - Türkiye - Alınanya arasmda imza 
edilen Südet Alman menatıkı ile Türkiye arasm
daki ticari mübadelat ve tediyatı tanzinıe müte
dair protokolün tasdiki haklımda kanun layiha
sına dair _(1/19). 

4 - Türkiye - Alınanya krooi anlaşmasİıÜİl 
tasdikı h:ıkknıda kanun lil.yihıısma dair (1/80) 

5 - Türkiye • .Amerika Ticaret anlaşmasının 
tasdikı halilimda kanun Jayihası.na daiı· (1/122) 

8 - VU • 1989 tariliinde 3722 sayılı kanun ola
rak kabul edilnıiştir. 

9 - X - 1939 tariliinde Ziraat eııcünıeııine 

12 . VI · 1939 tariliinde 3639 sayılı kanun ola
rak kabul edilmi§tir. 

8 - V - 1939 iarihinc.le- 3600 sayılı kanun ola
rak kabul ed~tir. 

16 - VI - 1939 tariliinde 3646 sayılı kanun ola
rak kalıul ed.i.lm.i§tir. 
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6 - Türkiye - Belçika arasmda imza edilen 

iadei mücrinıin muahedesinin tasdiki haklınıda 
kanım layiliasma dair (1/93) 

7 - Türkiye - Estonya arasmda imza e•1i
len ticaret ve kliring anlaşmalarllillı tasclikr lıak
kınua 1/183, Türkiye- Estonya tıcaret ve kliı·ing 
anlaşınalarına müzeyyel protokolün tasdikı hak
kında 1/184 ve Türkiye - Estorıya ticaret ve kU
ring anlıı§malarma bağlı 29 ağustos 1938 tarihli 
protokole ilişik (B) listesinde yazılı ham deri 
kontenjaru pozisyonlarrum tadiline mütedair te
ati olunan mektublarm tasdiki hakkında l j H6 
sayılı kanun layiliasma dair 

8.- Türkiye - Finlilndiya ticaret anhışması 
için teati olunan mektubların lasdikr hakkında 
kanun layiliasma dair (1/94) 

9 - Türkiye - İngiltere ticaret ve 'kliring an
laı~masma bağlı 4 numa<ralı listeye tiftiğin ele 
idhali hahlunda kanun layiliasma dair (1/21) 

10 - Türkiye - İngiltere roüzeyyel ticaret ve 
Jiliring anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 ey
Iili 193G tarihli ticaret ve kliı·ing anlaşmasrııaı 
ıbıı.ğlı 4 sayılı listeye çiçek soğanlarrum ilih·csine 
dair kanuı1 layihası hakkındaı (1/96} 

ll - Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve 
klirinıg anlıışmasrnıı. merbut mektublardan kli
riııg murıı.kıbi Gregory'ye lıitabcn yazıla.ın mck
tubla.rm türkçe tercüme indeki (hususi hesaba 
geçirileceği) ibaresinin (geo;irilmiyeccği) şeklin

de düzeltilmesi hak.l..-rnda kanun layilıasma dair 
(1/22) 

12 - Türkiye - !sveç ticaret ve kliring a'Illaş
ması ile buna bağlı protokol ve mektublarm tas
diki halOOnda kanun liiyilıasına dair (1/20) 

13 - Tüı,kiyo . 1sveç ticaret ve kliring aınlaş
ması protokolüne merbut listeye ilıi.vo edilecek 
k nt njan hakkinda teati oluı:ıan mcktubların 

tasdiluna dair kanun layiba.qı haıkkında (1/97) 

14: - Tüı·kiye - !sveç ticaret ve seyl'isefain 
muaıhedcnamesine müzeyyel anlaşmarun tıısdikı 

hnkkmda kanım luyihasına dair (1/109) 

16 - VI - 1939 tarihinde 3647 sayılr kn.nuıı ola
rak kalıul edilıniştir. 

8 - VJ[ - 1939 tarihinde 3721 ı,a.yılı kanun ola
rak ka bul edilmiştir. 

5 - VH - 1939 tarihinde 3674 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 -VI - 1939 tarihinde 3640r sayılı kanun olarrak 
kııbnl edilmiştir . 

16 - YI - 1939 tınilıindc lktısad encümenine. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3637 saıyılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 -VI - 1939 tal'ihindd 3638 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - vn - 1939 ~arihindo 3677 sayılı kanun olıı.

rak kabul edilmiştir. 

5 - Vll - 1939 .tarihinde 3678 ·ayılı kantın ola· 

rak kabul ~· 
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15 - Türkiye - ttalyaı ticaret anlaşmasnın 

bağlı 2 sa),lr listede tudililt yapılınasına miitc
dair t ati olunon ııotıılıırın ta ·dik r lıı~kkında ka-
nun liı~· ihasııuı daiı· (1/121 ) 5 - \'ll - 1!l3!l tıırihiııılc 8676 sayılı kantın ola

t'll'k kahııl e<lnıııiştiı·. 

16 - Türkiye - !talya ticaret ve seyrisefain 
mualıedesinin cüzü mütemmimini teşkil etmek 
üzere akdedilen ticaret ve tediye anlaşmalarile 

bunlara ek olarak tanzim edilen vesaik:in me
riyetc koııuJı,; a ~ıııa ılnir kanun layiliası hakkında 

(l/9"1 

17- Türk - Romen ticaret anlaşmasına zeylcn 
imza oluııan aıılu~ına, 22!)4 sayılı kanunun verdiği 
~alahiyctc istinaden ın cvkii ıneriyete konulduğun
dan keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekalet tez
kcrı•silc 'rürkiyc - Romanya ticaret anlaşmasına 

müzcyycl anlaşmanın taı;dikı hakkında kantın 18.
yilııısrıın dair (3/39, 1/99) 

18 - Türkiye - ı:lovyet Sosyalist Cüınlııuriyet
lcri İttilıııtlı: arasında lı udud hadise ve ihtilafla
rınrn suı·eti tedldk ve halline müteallik muahede
ye bağlı 1 numaralı protokolele Çoruh vilayetinin 
merkezi olarak gösterilen Rizenin, adı geçen viia
yetin halen merkezi olan Artvinle değiştirilcliğine 
dair tcııti olunıın notalıırın adı geçen mukavelenin 
cüzü mütemrnimi olurak tasdila hakkında kanun 
lay i basma dair ( 1/110) 

19 - Türkiye - Yugoslavya arll8mda imza
lanan Afyon Anlaşması ilc merbut mektıublarm 

lıısdikr hakKında kanun layihll8rna dair (1/163) 

20·=. Türkiye· Yuna.nis1.an arasmda ak:id Ye 
imza edilen kliring Anlaşmasına müzeyyel proto
kol 2294 sayılı kanııııun verdiği salahiycte istina
den ıneriyete konulduğtından keyfiyetin ta.sdikı 

lıakkrnda Başvekalct tozkoresile Türkiye - Yuna
ııistan arasında akid ve imza edilen kliring An
laşmasına müzeyyel protokolün ta.sdikı hakkında 
kanun H1yilıll8ına dair (3/82, 1/100) 

21 - Türkiye - Yunanistan ara.ımda akde
dilen veteriner mukavelenamesinin tasdik:ı hak
kında kanun layiliasma dair (1/23) 

5 - VII - 1939 tarihinde 3675 sayılı kanun olarak 
· kabul edilmiştir. 

G - V II - 1939 tal'ilıind c 3680 sayılı kanun olarak 
lmbul ediLmiştir. 
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5 - VII- 1939 tarilıindo 3682 sayılı kanun olarak 
knhul edilmiştir. 

b - VII - 1939 tarihinile 3723 saydı kanun olarak 
kııhııl edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3679 sayılı kanun olarak 
kalnll edilııllijtir. 

5 - VI - 1939 tarilı.inde 3630 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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İktısad encümeninden gelen ma.zba.tıı.lat 

1 - .Aydm mebusu Nuri Göktepenin, Zeytin
ciliğin mlilhı ve yabanilerinin aşılattmlması hak
kmdaki 3573 sayılı kanunun 14 ncü maddesine 
bir fıkra ilavesine dair Jı:anun teklifi hakkında 
_(2/6) 

2 - Devlet denizy~lları ve Devlet limanları 
işletme umum müdürlüklerinin teşkilat ve vazi
felerine dair kanun layilıasr hakkında (1/116) 

3 - Ecuebi memleketlerden idhal edilecek 55 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin indiril
mesi hakkında kanun layillasına dair {1/47) 

4 - Gümrük tarife ikanununa bağlı idhalat 
umuııll tarifesinin 607 /D pozisyonuna bir frkra 
ilavesine dair kanun lô.yihası 'hakkrnda (1/30) 

5 - Karadeniz kömür havzasından kömür 
alacak gemilerin rüsumdan muafiyeti hakkında 
kanun layiliasma dair (1/16) 

6 - ~f:e11kezi Pariste olmak üzere Beynelıni
lel Şar31b ofisi teşkiline dair olan mukaveteye il
tilıakllillZ hakkında kanun layiliasma dair (1/ll9) 

7 - Sümerbank sermayesine 5 000 000 lira 
ililvesine dair kanını layiliası hakkında (1/125) 

8 - Teşvikı sanayi kanununa müzeyyel 2261 
sayılı kanunun üçüncü maddesile 3587 sayılı ka
nunun 1 nei maddesinin son frkraBIIl111 ilgasılıak· 

landa kanun lilyilıasına dair (1/171) 

9 - Tiil'kiye . Almanya arasında imza edilen 
Südet Alman mena.trkı ile Türkiye ara mdaki 
ticari mübadeldt ve tediyatl ta.nzime mütedair 
protokolün ia.sdikı hakkında kanun luyihasına 

dair (1/19) 

10 - Tür.kiy • ~\.1 ın anya bedi anla~ııul 'ınlll 
~ruıdikı hııkkmda kanun lfıyilıasma dair (l/80) 

ll - Türkiyll • ı\tıı •ı·ikı:ı ticııret anlıu$ına ıuııı 
tasdil-ı lmkkındn kanun lil.yihasına dair ( L/122) 

5 . VII • 1939 tarihinde 3669 sayılı kanun olarak 
kıı.bul edilmiştir. 

7 . VI . 1939 tarihinde 3633 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 . vn . 1939 tarilıinde-368i aayılı kanun olarak 
kabul edilın.iştir. 

12 . VI . 1939 tarihinde 3641 sayılı kanwı olarak 
k~bul edilmiştir. 

5 . VII . 1939 tarihinde 36 7 saydı kaııurı olarak 
kabul edi lınişti I'. 

9 · X • 1939 tarihinde Ziraat eneünıenine, 

7 ·VII· 1939 tarihinde 3718 sayı lı kanun olaı·ıı.k 

kabul edilmiştir. 

6 • VII . 1939 tarihinde 3696 sayılı kıınuıı olarak 
ka bul edi.lıniştir. 

12 . VI . 1939 tarihinde 3639 sayılı kanun olarak 
kabul edi.lmiştir. 

8 • V • 1!!39 tarihinde 3600 .ııoy ılı kanun olarak 
kıılıul dilıni~th. 

16 . ' I • 1939 tırribinde 3646 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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12 - Türldye - Belçika arasmda imza edilen 

iadei mücrinıiıı mua:hedesinin tı.ısdikı hakkında 

kanıuı layihasıuw dair (1/93) 

13 - Türldye - Estonya arasmda imza edi
len tica1-et ve ldiring anlaşmalarının tasdilrı hak
JrrııJa 1/183, Türkiye - Estonya ticaret ve kliri.ng 
anlıı~malarma müzcyycl pratokolün tasdiki hak
:h-ında 1/84 ve Türkiye - Estonya ticaı-ct ve kli
ring anla-şmalarına 'bağlı 29 ağustos 1938 tarihli 
protokole ilişik (B) listesinde yazılı ham deri 
kontenjanr pozisyonlarmın indiline mütedair te
ati oltınan m<•lduhlorrn taselih--ı hakkında 1/146 
sayılı kanun lilyilıalarma dair 

14 - Türkiye - Finlandiya tirorct a nlnı;ıma~ı 
için ieati olunan nwktubla•rıtı to~rlikı Jı:ıkknıcla 

kanıın llıyilıa•ına dair (1/94) 

1 ~ - Tiirkiy<' - İnı;rilt<'re ticaret ve klirinır 
anlaşmıısrna hağlı -l numaralı listeye tiftiğin d<' 
idlıali lıakkmda knıınn lfı,vilıasrna dair 11/21) 

16 - 'l'ürki.ve- ln~iht•r·e miizPyyel ticaret ve 
klirin~ amlıı.:,rnn~ı il" t;ıdil C"dilmiı;ı buluna'Jl 2 C'.Y

Ifil 1936 tarihli tiPan•t w• klirinıı anlaşmasına 

ha~lı 4 . nyılı li~teye ı:i(:ek so~aularrnrn ilavcsinP 

16 - VI - 1939 tarihinde 3647 sayılt ·kanun ola
rak ka bul edilmiştir. 

8 - VII - 1939 t.arihiııde 3721 şaydı kanım ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - vn - 1939 1~ırihiı~dc 3674 sayılı kanun ola
rak kııhul erlilmiştir. 

l2 - VL - 1939 tarihind(' :3640 sa~·ılı kanun olaı·ak 
lwlıul edilmiştir. 

dıı~r kanu~~ lii~·ihasr hnkkrnda (1/!J6) 16 - VI - 1939 tarihiııde cnciimcn~ iade edil-

17 - Türkiye - İngiltere nıüzeyyel ticaret 
ve kliring anlaşmasına merbut mektı.ıblardan 
kliring mura.kıhi Gregory'ye hüııbeıı yazdan 
mekt.ubların türkçe tercümesindeki (hususi he
saha g-eçirileceği) ibaresinin (geçirilmiyeceği) 

şeklinde diizeltilmesi hakkında kanun la;vihası

ııa dair (1/22) 

18 - Türkiye - lsveç ticaret ve kliring nn
laı;ınınsr ilc buna bağlı protokol ve mektublarııı 
tıısdikl hakkında kanun layihasma dair (1/20) 

19 - Türkiye - lsvcç ticaret ve Iiliring nn
laşmıısı pı·otokolüne merbnt listeye ilih•c edi
IPcek kontenjan lıııkkmda tcati olunarı mektnb
Jnruı ta<;dikluıı dair knının layihasr hakkında 
(l j !l7) 

:!0 - Türkiye - lı>vc~ ticaret ve seyrise[oiıı 
muahedcnamesin müzc)-yel aulaşnıanm tasdi
kı hakkında kanun liıyihasma dair (1/109) 

miştir. 

12- VI- 1939 tarihinde 3637 sayılr kanun alıırak 
kılbul edilmiştir. 

l 2 - VI - 1939 tarihinde 3638 ııayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5- VU- 1939 tarihinde 3677 sayılı kanun olarak 
kabul Pdilmiştir. 

.ı- ' U- 1939 t.ıırihiud 3678 sayılı kanım olarak 
kabıı ı edilm.iftir. 
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21 - Türkiye - İtalya ticaı-et anlaşmasına 

bağlı !.! sa.ı- ılı listede tadilfıt yapılmasına mü
tcdıılı· teati oluuan notuların tasdilo hakk"Inda 
kanun l~yihasına dair (1/121) 

22 - Türkiye - !talya ticaret ve seyrisefaiu 
ımıahedesiniu cüzü mütenımiınini teşkil etmek 
üzere akdedilen ticaret ve tcdiye anlaşmalar il ' 
bunlara ek olarak tanzim edilen vesaikıu mc
riyete konulmasına dair kanun Hiyihası haldmı
da (1/98) 

23 - Türk - Romen ticaret anlaşmasına zey
Jen iın.za olunan anlaşma, 2294 sayılı kanunun 
verdiği sal8.hiyete istinaden ınevkii ıneriyetc ko
nuldnğundan keyfiyetin tasdikı hakkında Ba~ve
let tezkereaile Türkiye - Romany.ı ticaret anlaş
masına müzeyyel anlaşınıının tasdikı hakkında 

kanun lcyilııısma dair (3/39, 1/99) 

24 - Türkiye - Yugoslavya arasmda imza
lanan Alyon anlaşınıısı ile merbut mektulılurııı 

tasdikı hakkında kanun lfıyihasma dair (1/163 ) 

25 - Türkiye - Yunanistan arasmda akid ve 
imza edilen Iiliring Anlaşmasına müzeyyelın·ot o

kol 2294 sayılı kanunun verdiği :.:lahiyctc istimı
den meriyete konulduğundan keyfiyetin tasdilo 
hakkında Başveka.Jet tezkereaile Türkiye - Yunıı

nistan aı·asrnda akid ve imza edilen kliring Anlaş
masına müzeyyel protokol ün tasdikr hakkında ka
nun Hi.yilıasma dair (3/82, 1/100) 

26 -Yalnız bu yıl için dışarıdan getiri] ef'k 
olan unasonların gümrük resminin indirUmesi
ne dair kanun layihası hakkında (1/83) 

5- V 1 I- 1939 tarihinde 3676 sııyılı kıımuı olurak 
kalml ediJmiııtir . 

5 - VII - 1939 tarihinde 3675 sa);ılı kaııuıı ola
rak kalıul edilıni§tir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3680 sayılı kanmı olıı 

rıık kabul edilmiştir. 

8 - Vll - 1939 tarihinde 3723 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3679 sayılı kamın olu
rak kabul edilmiştir. 

2 - X - 1939 tarihind 3727 Sll)1lı kanun olarak 
ka bul edilııriştir. 

Mae.rif eneümeninden gelen mazbatal.a.r 

1- Ankarada bir dil ve Tarih- oğrafya Pa
kült i kurulınıısı lıakkmdaki 2795 sayılr kımun

da bazı deği~iklikler yapılmasına dair kanun lfı 

yihıısı lıakkmda (1/173) 

2 - Etüd kit.alıı olarak kullamlmak iizm" 
eski harflerle lıasılm.ış olan kitablarm okul ve 

7 - VII - 1939 tarilıind 3703 sııyılı kanım ola
rak kabul edilmiştir. 



kültür kurumları Iritab evlerine konurmasının 

1353 sayılı kanun hükmüne aykırı olup olmadı
ğ= tefsiri hakkında Başvekruet tezkeresine da
ir (3/79) 

3 - Köylerde açılan eğitmen k:urslarınm ve 
köy öğretmen okullarmm idaresi hakkmda ka
nun layihasma dair (1/145) 

10 - V -1939 tarihinde 1090 sayılı knrnr olarak 
kabul edilmi§tir. 

7- VII- 1939 tarihinde 370± sayılı kaııun olımık 
kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninden gelen mazbatalıı.r 

1 - Abidelerin esaslı tamiri, yeni hayrat 
inşası ve bunların harimlerinde yapılacak istim
Iilkler için vakıf paralar idaresinden istikraz akdi 
hakkında kanun layihasrna dair (1/25) 

2 - .Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı ka
nunun ikinci maddesine bir fıkra ilavesine dair 
kanun iliyiliası hakkında (1/32) 

3 - Devlet havayollarmda vazife uçuşu esna
sında şeltid düşen pilot Ekrem Ermek ile maki
nisı Sami Demirelin dul ve yetimlerinc aylık tah
sisi hakkında kanun l§.yihasına dair (1/44) 

4 - Ecuebi Devletlerle yapılan kredi ~aş
malarına istinaden eelbolunan harb teçhizat ve 
levazımmm gümrük resmi le sair vergi ve resimler
den muaf tu1nılması hakkında kanun illyihasma 
dair (1/236) 

5 - Ecnebi memkketlerden idhal edilecek 55 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin indiril
mesi hakkında kanun layihasına dair (1/47) 

6 - Evlenmc iı;;lerinde kullanılan evrak hak
kında kanun Iayihasına dair (1/50) 

7 - Gümrük tarife kanununa bağlı idhal§.t 
wnumi tarifesinİlı 607/D pozisyonuna bir fıkra 
ilavesine dair kanun layiha.~ı hakkında (1/30) 

8 - Hazİlıeye aid ecri.ı:ırisillerin affi hakıkın
da kanun illyihıısrna. dair (1/442) 

17 -V- 1939 tarihinde 3609 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - X - 1939 tarihinde 3726 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3660 sayılı kanun olarak 
kabul cdilıniştir. 

9 - X - 1939 tarihinde 3729 sayılı kanun olarak 
ka:bul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3681 sa yılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 -VII - 1939 tarihinde 3686 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3641 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3699 sa.yılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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9 - 2540 numaralı kanunla verilen müteda

vil sermayeden 30 000 lirasının inşaat ve istiınlil.k 
işlerine sadına mezuniyet itasma dair olan ka
nuna ek kanun layihnst hakkmda (l/İ95) 

10 - lstanlıul Elektı·ik işleri uınuın ınüdüı·
lüğü ile Tramvay ve tünel idaresi leşkilfıt ve 
tesisatının I stanbul Be1ediyesine denedilmesine 
dair kıırıun l iiyihıısı hakkında (1/ 117) 

ll - Karadeniz kö'ınür havzasından kiimüı· 

alacak gemi lerin rüsumdan mııal'iycti hakkında 

kanuıı layihasıııa duir (1/ 16) 

12 - Ma.zlıut \'akıClııra aid akarl aı.-ııı tanıiı· ve 
ihyalarr için 257 sayılı kamın ınucihince tavi
zen alınan ıso 000 liranm ödenmesi hakkında 

kanun lfıyihasrna dair ( ı/32 ) 

13- Milli piyango teşkiline dair k~nun lu~' i
hıı sı hakkında (1/ 196) 

14,- Mülga Donanına cemiyeti tarafından çı
karılan ikramiyeli piyango tahvillerinin kaldırıl
ması hakkrndıı kımtın liiyihasma dair (1/ 120) 

15 - Mütehassrs tabibler, kimyagerler ve 
sait· sılılıiye ' ıtıeırturla.rınrrl vesika, rub:satbahıe ·ve 
şehııdetnnmeleı-i tesci l harçlarile pa a He' hasta 
hakan lıususi lıast.aneleı·in açılma ruhsalnamele
ri harçları hakkındaki 2935 sayılı kanunun birin
ci ınaddcsile btına bağlı ced\'elin değiştirilmesine 
dair kanıırı layilıaRr hakknıda (1/ 107) 

16 - 13- I- 1936 tarih ve 713 nmtiarıtlf lta
nuna müzeyyel ve kırtasiye stoku iı:in bir buı:uk 
milyou liralık mütedavil sermaye ittihazma dair 
olan 2540 sayılr lôııttina ek karlun ' ltıyiliası hak
krııdn ( 1/ı94) 

ı i - lınlerbaıık Sl!rma~' ine 5 000 OOo 
lira iliivc ine dair kanun liiyiha ı haklnl\da 
( 1/ 125) 

ı . - Teşvikı anayi k'aıt\lnuna ll\üzeyy'el 2'261 
sayılı kanunun üçüncü madde il 3537 aYtlt 
kanunun ı nci maddesinin on fıkrasııırn ilgn ı 

hlıkkıııda kanun lfıylhıısrtın dair (li'ı71) 

5 - VII - 1939 tarihinde 3684 sayılı lfa1l'ulı la
rak kabul edilmiştir. 

lG- \'I- 193~) tarihinde 3645 ~ay ılı ku ının olııı-ıık 

kabul cdi lnıişlir'. 

5- V 11 - 193!) ta ı·ihiııdc 3687 say ılr kıınıın olıı.ı-ıık 

li,llttl ' tidlltrıişl:ir. 

2- X -ı939 'tarihi'ııdc '37l;!5 sayılı Itimtın olıu·hk 
kabul etl'itm1Ştir . 

5 -'Til- 1939 ta1•ilı~ıtdıdi6'TO su)· ılf kanıııı olarak 
· k:ibnl edilmiştir. · 

5- V tL- 193!.1 taı-ihiırdc ·3672 sıiy ıl f kan tm olarak 
k'nlitıl" cd'llın'iştir . 

9- X ! :1939' tntilıinde 3'7~ sa~% ltaıınn ülnrak 
kabul ('()ilmiştir. 

5- Yil - 1939 tarih inde 3685 sayılı kunnıı olarak 
li:ahul ~ill\ıi tir. 

7 - vii- 1939 tarihinde 371 sa tl! kun\ın ulurak 
kabul &:!HınJŞtir. 

6- VII- 1939 tatihiiıde' 3G96 sayılı kan\\ıt ' I&I'ak 
kabul edilmiştir. 
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19 - Tiyatro ve sinemalarta konserlerden 

Devlet ve belediyelerce alınııuı.kta olan damga, 
tayyarc ve belediye resimlerile Darüliicezc hisse
sinin mikdarına ve sureti istifasına dair knnıın 
layiliası hakkında (1/172) 

20 - 3450 sayılı kanun hükümleriniıı ver!(i
den müstesna tutulan arazi ve arsalar hakkmdo 
da tatbiluna-dair kanun layihası hakkında (1/133) 

21 -- Vakıflar kanununun 32 nci mııddesiııe 
bir fıkra ilavesine dair kanun layihıısı hakkm
da (1/24) 

23 - Yalova kaplıcalarrnm işletmıısi v~ kap
lıcaların inşası işlerinin Sıhlıat ve içtimal ınuavc
net vekilietine devri hakkında kanun lnyihasınu 
dair (1/134) 

22 - Yalıuz bu yıl için dı§Srıdan getirilecek 
olan anasonların gümrük resminin indirilmesi
ne dair kanun layihıısı hakkında (l/83 ) 

6 - VII - 1~39 tarihinde 3702 sayılı kanun ola
rak kabul edilıni§tir. 

7 - VII - 1939 ta-ı:ihindo 3709 şa~·ılı kanun ola· 
ı·ak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tJırihindc 3668 sayılı kanun olp
rak kabul edi.lmie~ir. 

26 - VI - 1939 tarihinde 3653 sayılı kanun ola
rak kılpul edilmi§tir. 

2 - X - 1939 tarihinde 3727 ~&yılı kanun ola
rak kahul çdilmiştir. 

Meclis hesablar mm tedkikı encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı birinci 
kanun ayı hesabı hakkmda murakıblik raporu 
(5/4) 14 - lV - 1939 tarihinde okunmuştur. 

2 - Büyük Millet Meclisi 1939 yılı ikinci ka-
nun ve şubat ayları: hesabı haklqnda (5/6) 21 - IV - 1939 tarihinde okunmuştur. 

3 - Büyük Millet Meclisi 1939 yılı mart ayı 
hesabı hakkında (5/7) 26 - IV - 1939 tarihinde okunmuştur. 

4 - Büyük Millet Meclisi 1939 yılı niss.n ayı 
htY>ı\bı htı)tkmda (5/10) 7 -VU - 1939 tarihinde okunmu§tur. 

5 -- Büyük Millet Meclisi 1939 yılı mayıs ayı 
hesabı hakkında murakıblik raporu (5/12) 25 - IX - 1939 tarihinde okunmuştur. 

6 - Büyük Millet Meclisi 1939 yılı haziran 
ayı hesabı hakkında (5/13) 2 - X - 1939 tarihinde okunmu~ur. 

7 - Büyük 111illet Meclisi 1939 yılı temmuz 
ve ağustos ayları hesabı hakkmda (5/14') 23 - X - 1939 tarihinde okurunuştur. 

8 -- Büyük lifillet Meclisi ile miıştemilatııı-

daki <>şyıı hakkında (5/ ) 26 - IV -1939 tarihinde oktınnıu~r. 

9 - Milli saraylarla ltöşklerdeki eşya hakkm-
da (5/9) 9 - VI - 1!)39 tarihin~e okurunu tur. 
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Milli Müdafaa. encüıneninden gelen ıruı.zba.talar 

1 - Askeri ceza k~mm.unun 14 nci madde
sinin dcğişLiri lnıesi lıakkrııda 1/114, n'Sk ri mu
hıılwnı<' usulü kaııunuııun 3 ve 30 ncu maddeleri
n~ biı·er fıkra iliiv<'si hakkında 1/115 ve askeri 
c<>za kamınuıııın ·H nci madde. inin değiştirilmesi 
hnkkındn ljl 54 sıı:y rlı kanun layibalarına dair 

2 - Askeri memurlar .kanuuuna bazı maddc
lcı· i l lıvcı;ine ve 2505 sayılı katııfınun 6, 7 nci mad
d<'lerinin ilgasrna dair olan 32 O sayılı kanuna. 
ı>k kanun layihwıı hak~a (1/31) 

3 - Biltımnın muvazzaf sııbny lar \ 'C aske ı·l 

ıncınıırlıırm yirmi beş yaşnu ikmal ct ınoocn cv
lcneıniyccrklcrinb dair· olan 143-ı ·ııyılı ka·nunun 
tııdili lınkkıııda kanım lfiyihasıııa clair (l /35 l 

4 - Denizaltı smıllfı nıcnsublannn veril cek 
zamlar 'Te tazminJcr hakl·:ındaJd 34 6 sayılı kanu
ııun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin tadiliı · dair ka
nun layiha'SI hakkında (1/40) 

5 - Devlet nıl'nııırlıırı ıı~·lıklaı·ıııııı tc\'lıid 

,.r teadiilünc dair olan H52 sayılı kanuna: bağlı 
2 sayılı ccdveldeki l\Iilli :.\lüdafaa Vllkiileti kara. 
l{ısmı mııııJliml eri ııin mikdar ve ınaa.-:;ları rlercce
ı~ı·inin dcğiştirilml'Si hakkında 1/ -Hi vr subay ve 
askeri memurlarm nylıkJarı hakkındaki 1453 sa
yılı kanunun 3 nrii maddesinde değişiklik yapıl

masına dair lj75 su yı lı kan tın/ lfıyilıa ları hak
kında 

• 6 - Ordu subaylar hryetine mah&us 863 sa
yılı t rii kıı.nunw~a ek kanun Jayihası hakkm
da (1/66) 

7 - Oı'<lu subayar hcyotiııe ınahsu. 63 ıı-

yılı terfi knnumımm nci madd<'sinin tadiline 
dair kanun liiyihn ı hakkında (1/20-l ) 

- Türkiye - ovyot osyalisı üınhııriyet

leri 1tt ihadı arasmda hııdud badise ve ihtilafla. 
rınm sureti tl'dkik ve halline ıniitca.llik mualıcdc
y bağlı 1 numaralı protokolde Çorulı viiiiyelinin 
merkezi olııTak gö<ıt<'ril<'n Rizeııin, adı geı;cn vi
lnyetin halen merkezi olan Artviille d ğiştiril
diğinc daiı' tcnti olunan notalıırm ııdı geç n mu-

8 · VII - 1939 1ııri hinde 3719 ve 3'720 sayılı ka
mııı olaı·ıık kıı.bııl edilmiştir. 

l:i - V. 1939 tarihinde 3603 sayılı ka'llun olarak 
kabul cdiJnıi.ştiı·. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3663 sayılı kanun ola
ra·k kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1939 tarihimll' 3629 sayılı kn.r.j.ın olu
rak kabul edilmi tir. 

5 - VII . 1939 ·tarihinde 3661 sayılı kanun ola
ra-k kabul edilmiştir. 

15- \ r- 1939 tarihi.dde 360~ snyılı kanun olarak 
kabul edimiştir. 

6 - VII - 1939 taTİlıinde 3695 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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kavele~ eüzü mütemmiıni olarak tasdiki hak
kında ka'Tlun layilıasına dair (ljllO) 

9 - Yedek subay ve askeri memurlar hak
kmdaki 1076 sayılı kanıı~un 3, 9 ve 17 nci mad
delerinin taciiline dair kanun layihasr hakkında 
(1/191) 

5 - VII - 1939 •tarihinde 3682 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3701 sayılr kanun· ola
rak k111bul edilmiştir. 

Na.fia. encümeninden gelen ma.zba.tala.r 

1 - Amasra dalgakrranrnrn tamiri ve yeni
den hir dnlgalm·an inşası · i ~in gelecek ~encler~ 
sari taahhüd ,ıt icrası hakkında kanun layihasma 
dair ( l/211) 

2 - Devlet demiryollarına muhıırrik ve mü
teharrik edevat muhayaası için gelecek scnc l<• r·ı • 

gc~iei taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - ~ir

keei arasında feribot tesisi vo işleti!nı('si hakkın 

da kanun lilyih:ısmıı dair (1/ 188) 

3 - Devlet denizyolları ve Devlet limanlu
rı İşl etme umum müdürlüklerinin t şki l at vr 
vazifelerine dair kıtnun layihası hakkında 

(1/ 116) 

4 - Devlet ba,•ayolları hizmetleri i~in 193!1 
mali yılma ge<:ici taahlıüd icrası hakkında ka
nun layihasına dair (1/13) 

5 - Devlet hııvayollarıııda vazile uçuşu es
nasında şchid düşen pilot Elo·enı Ermek ile nın
kinist Sıımi Drmirclin dul ve yelimlerine aylık 
tahsisi hakimıda kanun layihasma dair (1/44) 

6 - l stanhul Eh1ktrik işleri tunuın ınüdüı·
!üğü ilc Tramvar ve tünel idaresi teşkilat Vt' 

tcsisatıııın I tımbul Belediyesine devredilmesi
ne dıı.iı· kanun lfıyihası hakkında (1/117) 

7 - Istanbul Tramvay şh·kMiuin imtiyaz 
hakkı ile tosisatuun satın almmasrnn dair olan 
muka\· lenıımeniıı tıısdikı hakkında kanıto lfıyi

hasma dair (1/ !l ) 

7- VII- 1939 tariliinde 3715 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

6- VII - 1939 tarihinde 3698 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

7 - V I - 1939 tarihinde 3633 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir . 

15- V- 1939 tarihinde 3607 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3660 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 364.5 sayılı kanun o l aı·ıık 

kabul edilmiştir. 

12- \'I- 1939 tarihinde 3642 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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_..: !stanbul Tünel şirketinin imtiyaz hakkı 

ile tosiflll,tı:nm, satın . aluımasına dair. olan ımıkıı

velenamenin tnsdikı haklarıda kıı.ıııun )iijlfilm8ıııa 

dair (1/ 90) 

9 - Küçük l\1enderes nehri ile til.bilerinin 
ı&lnhı hııkkurdaki 22!l6 sayılı kııouna ek kanun 
layihasına dair (1/190) 

1:.! - \ :I - 1939 tarihinde 36-#! . sayllı ı kal\un olarak 
kabul cdilııtiştir. 

30- VI -193!) tarihinde 3655 sayılı kanun olarak 
kabul edi lmiştir . 

Sılıha.t ve içtimai muavenet enciimeninden gelen mazbatalar 

1 - 1926 ·tarihli Beynelmilel sıhhi mukavele
naanenin tasdiki ıhalılkmdaki 3542 sayılı kanuna 
&k.ıkanım lJ!ihıı.mı.a dair (1/16.7) 

2 - Devlet kinini mütedavil sermayesi ha-k
kında kanun Uyihasma dair (1/26) 

3 - Karadeniz kömür havzasından kömür 
si11C8k g milerin ııüırnmda.n .muafiyeti hakkında 
kanun layiha.sı:na dair (1/16) 

4 - Mütehassrs tabibler, ık.iınyııgerler ve sair 
sıhhiye memurlarının wsika, ruhsatname ve şa
badetııanı.eleri ·tescil ha;rçl.a.rile :pa,ra ile haıtta ba
kan hususi hastanelerin açılma ruhaatnaın.elerı 

harçları ha:ldmıdaki 2935 sayili kanunun birinet 
maddeaile !buna ibağlı cedvelin değiştirilmesine 

dair ta.nun J.Ş.yiliası hakkında (1/107) 

5 - Sıhlıat ve i9timai muavenet vekaleti teş
kilat ve memurini hakkındaki 3017 sayili !kanuna 
ek kanun lfıyi!ıasına dair (1/73) 

6 - Yalova ıkaplıcalarmm i4letınesi ve ka.pi:ı
calarm inşaası işlerinin Srhlıat ve içtima.l muave
net vekAJ.etine devri ha.kkında ıkanun layi!ıa.sı:na 
dair (1/134) 

8 - VII - 1939 tarihinde 3722 sayılı kanun . ola.ı;aık 

kabul edilıırtiştir. 

5 - VI - 1939 taribinde 3631 sayılı. kıwun ol~~ 
kalbul edilı:ni.ştir. 

5 - VII - 1939 .tari:lı.inde 3687 sayili kanun olarak 
k.a.bul edilmiştir. 

9 - X - 1939 tarihinde 3728 sayılı kanuıı Qlara:k 
!kabul edilmiştir. 

17 - V - 1939 tarihinde 3608 sayılı ka.nuıı Ql~r!lk 
ka.bul edilıniştir. 

26 - I - 1939 tarihinde 3653 sayılı Iranun olarak 
-kabul edilıniştir. 

Tqldlatı esasiye encümen~ gelen mubaWar 

1 - Trabzon mebusu Sırn Daym, I)ivaıu 

mııhasebatm üç aylık raporları üzerin ittihaz 
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edilmekte olan kararların meriy t ve tiÜmulünüıı 
tayini hakkında takririne dair (4/6) 

2- Yozgad mebusu Sırrı !çözün, Dalıili ni
zamnaıncnin 57 nei maddesinin tefsiri hakkında 
takririne dair ( 4/5) 

2 - X - 1939 tarihinde Maliye eııcüınenine iade 
edilmiştir 

28 - VI - 1939 tarihinde 1132 Pnyılı kııı·ar olıı

ı·ıık kabul edilmi§tir. 

Ziraat- encümeninden-gelen. mazbatalar 

1 - Ankara Oı·maıı çiftliğindeki lıiru fıılı

rikasile tesisa.t ve müştcmilatmm ve arpa silasn
nun lnhisarlar umuın müdürlüğüne devri hak
kında kanun layiliasma dair (1/193) 

2 - Aydın ınebusu Nuri Göktepenin, zeytin
ciliğin ıslahı ve yabaııilerinin aşılattırılması 

hakkındaki 3573 sayılı kanunun 14 ııeü madde
sine bir fıkra ilavesine dair kaııun tekli l'i hak
kmda (2/6) 

3 - :Köylerde açılan eğitmen kurslarınm ve 
köy öğretmen okullarının idaresi lıakkmda ka
nun layihasma dair (1/145) 

• 4 - Türkiye - Yunanistan arasıli da akdedj
lan veteriner mukavelenaıneslııin 'tnsdila hakkıııda. 

6 - VII - 1939 tariLinde 3697 ~ııyılı kıınun ola
rak kabul edilmigtir. 

5 - vn - 1939 tarihinde 3669 suyı lı kıınuıı ola
rak kiıbn 1 edilıniştir. 

7 -• VII - 1939 ta:i'ihil'ıde 370-l saYılı knmın ola
-rak kabul edilnıiVtir. 

kanun liiyihaesma dair (1/23) 6 -' VI - 1939 tariirinde 30 !lll rrlı kıınun •ola
rak kabuJ.. l!di~ir. 

6 - V"ilzifei memurell~ri • hariclı\de enrrazı 

sariyei hayvaniye mücadelesine memur edile
cek memurini fenniye ve saireye verilecek yev
miyeler hakkındaki 668 sayılı kanunun 1 nci 
madde ifıin tefıririne dair "Başvekalet tetkereıi 
hakkında (3/71) 14 - VI - 1939 tarihinde 1115 ~yılı karar ola

' ukt kabul edilmittir. 

B - MVHTELIT VE MUVA.ltKAT BNatJ'MHNLRB 

Adiiye ve Dahiliye encüm'ehierinden' nttirelckeb Muhteliı enetimenden gelen ma.zb:ı.te. 

l - Devlet şiirasında açık bulunan birin-
ci -~ • ile 3 atAlık ·l~iı1 ' llitihab )1\l\)tlmliSI 

hakimıda Bn§vekiilet tezkeresine dair (3/106) 3 - VII - 1939 tarihinde 1133 ~yılı kaarar ola- , 
rak kabul edilmiştir. 
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Adliye, Dahiliye . ve Milli müdafa.a encümenlerinden mürekkeb Muhtelit · 
encümenden gelen mazbata 

ı - Harb mükellefiyeti kanunu layihasına da
ir (ı/27) 7 - VI - ı993 tarihinde 3634 sayılı kanun ola

rak kahul edilmi§tir. . . . ' 

.A.dliye ve Te~tı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümenden gelen mazba.talar 

ı - Çankırı mebusu Hüseyin Ca.hid Y alçmm 
teşrii ıruısuniyetinin kaldırılması hakkında Ba.ş

vekalet tezkeresine dair (3/ı03) 

2 - Çorulı mebusu .Asım Usun teşrii masu
niyetinin kaldırılması hakkında ·Ba.şvekruet tez
kerelerine dair (3/3, 4,5) 

3 - Çoruh mebusu .Asım Usun teşrii masu
niyetinin kaldırılması hakkında Ba.şvekruet tez
keresine dair {3/58) 

4 - İçel mebusu Ferid Celal Güvenin teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet 

tezkeresine dair (3/8) 

5 - İstanbul mebusu General Refet Belenin 
teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş

vekruet tezkeresine dair (3/9) 

6 - Muğla mebUSllı Yrıınus N adinin teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkında .Başvek§.let 

tezkeresine dair (3/10) 

7 - llluğla mebusu Yunus 'Nadinin teşrii 

masuniyetinin kaldırılması ha.kkmda Ba.şvekB.let 

tezkeresine dair (3/97, 101) 

8 - Sivas mebuım Necmettin Sadakın teşrii 
anasuniyetinin kaldırılması hakkında BaşveklUet 

tezkeresine dair (3/11) • 

9 - Urfa mebusu .Ali Saib Ursavaşm teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında BoşvekB.let 
tezkeresine dair (3/70) 

6 - VII - 1939 tarihinde 1134 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - V - 1939 tarihinde 1084 sayılı ıkarar olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1135 sayılı karar olarak 
kabui edilmiştir. 

8 - V - 1939 tarihinde 1085 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1136 sayılı karar olarak 
kalbul edilmiştir. 

8 - V - 1939 tarihinde 1086 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1137 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - V - 1939 tariliinde 1087 sayılı karar olarak 
kabul edilıniştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1138 sayılı ikarar olarak 
kabul edilmiştir. 
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10 - Urfa mebusu Şeref Uluğun teşrii ma. 

suniyetinin kaldırılması hakJ..·mda Başvekalet tez
kcı-esine dair (3/120) 6 - VII - 1939 tarihinde 1139 sayılr karar olarak 

kabul edilmiştir .. 

Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, İktisa.d ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit enoümenden 
gelen ma.zbata 

1 - 312 nıunaralı hud u d t&.\IIIldan Payasa 
katlar irırn saha<'la hudud muamelelerinin kaldrrrl
ınıısına dair kHnun lô.yilı~sı hakknıdıı (1/159) 16 - VI - 1939 tarihinde 3644 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Adliye. Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden seçilen 3 er azadan mürekkcb Muva.kkat 
encümenden gelen ma.zba.ta 

1 - Belediyelerce yapılacak istimlB.k hakkın
ılııki 2497 sayılı kanuna }ıazr hükiimler ilavesine 
vr mPzkiir kanıınuıı bazı maddelerinin değiştiril· 
m<'sinc <'lııi r kantın lii~rilınsı hakkmlla (1/210) 7 .. VII .. 1939 tarihinde 3710 sayılı kan'llll ola

rak kaıbul edilmiştir. 

Adliye, Bütçe ve Maliye encümenlerinden seçilen 5 er a.zada.n mürekkeb Muva.klaı.t enetimenden 
gelen ma.zba.ta. 

1 - Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine 
YP mcrcilerine ve vergi i11bamamelcrinin tebliğ 

ı;nrctine dair kanun layihası hakkında (1/181) 6 .. VII .. 1939 tarihinde 3692 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Bütçe, Dahiliye, Hariciye ve Milli Müdo.fa.a. encümenlerinden seçilen 5 er azadan müreklı:eb 

Muva.kkıı.t enoümenden gelen mazba.tıı. 

1 - Türkiye .. Fransa arasmda imzalanan 
'l'ürkiye ile Suriye arasmdalri arazi mesailinin 
katği surette hallini nıutazamnun Anlaşma ve 
müzeyy IAtının ta.sdikmn dair kanun layiliası 

hnkknıda (1/192) 30 - VI - 1939 tarihinde 3658 sayılı kanun olarak 
kalbul odil.miştir. 
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Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 6 er azadan mürekkeb Muvakkat 
encümenden gelen mazbatalar 

ı - Ankara elektrik ve havagazı ve Adana 
elektrik Türk anonim şirketleri hisse senedie
rile Elektrieitaets Lieferung Gesellsehaft (E. L. 
G.) ve Didier Werke A. G. Alman şirketlerinin 
bu üç şirketten matlublarmm satm alınması
na dair akdolunan mukavelenamenin tasdiki 
hakkmda. kanun lil.yihas~a dair (ı/207) 

2 - Bursa ve müttehid elektrik Türk anonim 
şirketleri imtiyazlarile tesisatının ve Mersin 
elektrik Türk anonim şirketi hisse senedierin
den bir kısmmın satm alınmasına dair muka
velenin tasdiki ve bu müesseselerin işletm el eri 

hakkmda kanun layihasma dair ( ı/208) 

5- VII- ı939 tarihinde 3688 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5- VII -ı939 tarihinde 36 9 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

lskin kanunu Muvakkat en cümeninden gelen mazbatalar 

ı - !skan kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında kanun layiliasma dair (1/ı43) 

2 - İskil.n kanununun 32 nci maddesinin ta
diline ve bu kanunun bazı maddelerinin değişti
rilinesine dair olan 2848 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilavesi hakkında kanun lil.
yihasma dair (1/60) 

3 - !skan kanununun 36 ve 37 nci madde
lerinin tefsiri hakkmda Başvekfilet tezkeresine 
dair (3/113) 

5 -VII - 1939 tarihinde 3667 sayılı kamıu olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1939 tarihinde 3657 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 -VII- ı939 tarihinde 3683 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

VekiUetlerle ka.rşrlıklı encümenlerle Bütçe encümeninden seçilen 3 er azadan mürekkeb 
Muva.kkat enoümenden gelen mazbatala.r 

ı - Hata.y halkmm askerlik işlerine, Ha
tayda vilayet kurulınasma, Hatay vilayetinde 
adli kanunlarm tatbik şekline ve ilil.ınlarm infaz 
tarzına •e İskenderon limanrum bütün tesisat 
ve vesaiti ile birl.il..-te Devlet limanlarr işletme 
umum müdiirlüğüne denine dair kanun layilia
SI hakkında (ı/206) 7 - vn- ı939 tarihinde 3711, 3712, 3713 ·ve 371-l: 

sayılı kanun olarak kabul edi.lm.iştir. 
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~ - Hatay vilayeti kurulmaama dalı· olan 

3711 sayılı kanunun muvakkat 5 nci maddesi
nin tadili hakkında kanun layiliasma dair 
(1/230) 16 - :X - 1939 tarihinde 3732 sayılı kanun olarak 

kab u 1 edilmiştir. 

--·••>-•-<&~---

4 . Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

l•'evkalade Lçtima zarfmda Heyeti Uınumiyece 145 kanun, 1 te:t'sir ve 67 kaı·ar kabul edilmiştiı·. 
kanuııla.r 

No. 

3593 

3594 

3595 

3596 

3597 

3598 

3599 
3600 

360l 
3602 

3603 
3604 

3605 
3606 
3607 

3608 

3609 

Serlevha 

Milli Müdafaa vckaleti 193t mali yılı kara ve deniz bütçeleriııin 

muhtelif tertibierine munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun 
Büyük Millet Meclisinin 1938 mali yılı bütçesinde değişıklik yapıbna
sı lıııkkmda kanun 
Orman unıum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesine mımzam tahsisat 
verilmesi hakkında kanun 
1938 mali yılı muvazcnei unıumiye kanımuna bağlı bazı daire büt
çelerinde değişiklik yapılınasma dair kanun 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe 
kanunu 
Vakıflar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinin muhtelif fasıl. 
ları arasmda münakale yapılınasma dair kanun 
akıflar umunı müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe kanunu 

Türkiye ile Alınanya arasmda 16 ikinci kanun 1939 tarihinde Bar
linde imzalanan kredi .Aı:uaşmasmm tasdikı lıakkmda kanun 
lnhisarlar unıunı müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe kanun 
Devlet demiryolları ve linianları işletme umum müdürlüğü 1939 mali 
yılı bütçe kanunu 
Askeri mPmurlar hakkındaki 3280 sayılı kanuna ek kanun 
İstatistik Umunı müdürlüğii teşkilatı haklrmda.ld 2203 sayılı kanu
na bağlı (B) ecdvelinde bazı tadilat yapılınası c akkında kanun 
Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı t rfi kanununa ek kanun 
Kouya ovası sulama idaresinin 1934 ımııli yılı hesabı kat.ği ıkanunu 
D vlc.t lıavayo!lıı.ı:ı hizmetleri için 1939 ve 1940 mali yLllarınıı g çici 
-taa.lıhüd icrası hakkında kanun 
Sıhhat ve içtimat muavenet vak&leti teşkilB.t ve memurin kanununa 
ek kanun 
Abidelerin esaslı Lamiri için V a.kıf paralar idareainden istikraz akdi 
ha.kkm.da kauun 

Tarihi 

14 nisaıı 1939 

11 nisan 1939 

17 nisan 1939 

26 nisan 1939 

3 mayıs 1939 

3mayıs 1939 
5mayıs 1939 

8mayıs 1939 
10 mayıs 1939 

12 mayıs 1939 
15 mayıs 1939 
J 5 mayıs 1939 

15 mayıs 1939 
15 mayıs 1939 

15 nuıyıs 1939 

17 mayıs 1939 

17 mayıs 1939 



No. 

3610 

361 ı 

3bl2 

3613 

3614 

3615 

3616 

3617 

361 ' 

3619 

3620 

3621 

3622 

3623 

36U 

3625 

3626 

3627 

3628 

3629 

3630 

3631 

3632 
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Serlevha Tarihi 

1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire büt
çelerine munzam ve fevkalide tahsisat verilmesine ve bazı bütçe
lerde değişiklik yapılmasına dair ıkanun 22 mayıs 1939 

26 mayıs 1939 Nafia vckaleti teşkilat ve vazifelerine dair kanun 

Iktisad vekilieti teşkilat ve vazifeleri lıakkmda,ki 2450 sayılı kanun
da bazı değişiklikler yapan kanun 

l\1ünakaHl.t vekılleti teşkilat ve vazifelerine dair kanun 

'ficaret vekale~i teşkilat ve vazifelerine dair kanun 

1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire ılıüt
çelerinde değişiklik yapılınasma dair kanun 

Devlet demiryoları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1938 mali 
yılı ·bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinde (30 000) 
liralik m.ünakale yapılınası hak'kında kanun 

Orman umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütı,ıesinde değişiklik yapıl
mıııırııa dair kanun 

Posta., telgra.f ve .telefon umum müdüı·lüğü 1938 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılınasma dair kanun 

1939 mali yılr muvazenei umumiye kanunu 

.Mnliyc vekaleti teşkilat ve vazife!eı·i hakkmda:k:i ıkanuna ek kanjun 

l'ost.a., telgra.f ve telefon idaresi teşkilat kanununa bağlı kadro ced· 
velierinde değişiklik yapılması ılıakkında kaqun 

Orman umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe kanunu 

Posta, telgrıı..f ve telefon umumi müdürlüğiinün 1939 mnli yılı büt
çe kanuıııu 

Beden teı·biyesi genel direktörlüğünün 1939 mali yılı bütçe kanwıu 

Devlet hava'Yolları umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe kanunu 

lnlıisarlar idaresine mütedavil sermaye haddini tecavüz etmemek 
üzere bono ilıracmaı ve Maliye vakitine bu bonolara kefalete mezu
niyet verilmesi hakkında kanun 

58 917 000 liralık fevkalilde tahsisat verilmı;si hakkmda kanun 

Denizaltı mill mensublarına verilecek zamlar ve tazm.i:q!Jcr hııl•

kmdaki kAnunda bazı değişiklikler yapılınasına dair ka.njun 

Tiinkiye HükUmeti ile Yunanistan arasında akdedilen Veteriner mu
kavelenaınesinin tasdiki ,hakknıda kannn 

Devlet kinininin mütedavil sermayesi hııkkrııf:ia kanun 

lstiklill har.bi mıı:lıillerine verilecek para miikMa.tı hakkında kanun 

26 mayıs 1939 

27 mayıs 1939 

27 mayıs 1939 

29 mayıs 1939 

29 mayıs 1939 

29 mayıs 1939 

29 mayıs 1939 

29 mayıs 1939 

30 mayıs l 939 

30 m<~yıs 1939 

30 uıayıs l 939 

30 mayıs 1939 

30 mayıs 1939 

30 mayıs 1939 

:JO mayıs 1939 

30 mayıs 1939 

30 mayıs 1939 

5 haziran 1939 

5 haziran 1939 

5 haziran 1939 

7 haziran 1939 

3633 Devlot denizyoUarı ve Devlet limanları İşletme umum müdürlük-
lerinin te.şkiliit ve vazifelerine dair kıuıuıı 7 haziran 1939 

363-! .Milli müdafaa mükellefiyeti kanunu 7 haziran 1939 

3635 •'ahiyc müdürlerine devir ınııaraflaı-ı lınkkında kanun 12 Ilaziran 1939 

3636 Dahiliye vekiUeti teşkilô.t kadrosu.na yeııiden elli maiyyet memuru 
ilavesine dair kanun 12 haziran 1939 
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No. Serlevba. Ta.rihl 

3637 Türkiye - tngiltere müzcyyel ticaret ve kliring anlaşmasına mer
but mektublardan Kliring murakrbi Gregory'ye lıitaben yazılan 

mektubun türkçe tercümesindeki (hususi hesaba geçirileceği) iba-
.resinin (geçirilmiyeceği) şeklinde düzeltilmesi hakkında kauun 12 haziran 1939 

3638 Türkiye - lsveç ticaret ve kliring anlaşması ile buna bağlı proto-
kol ve mektublarm tasdikı hakkında kanun 12 haziran 1939 

3639 Tiirkiye ile Almanya arasmda 31- I -1939 tarihinde Berlinde iııı

zalıııı " ıı Sü<'let .AJman menatılu ile Türkiye arasındaki ticari mu-

3640 

3641 

3642 

36i3 

3ô44 

3645 

3646 

3647 

3648 

3649 

3650 

3651 

3652 

3653 

3654 

3655 

3656 

3657 

badclat ve tediyatr tımzime mütedair protokolün tasdiki hakkında 
kanun 

Türkiye - !ugilterc Tiraret ve kliring aıılaşmasma bağlı 4 " nuınııralı 

listeye tiftiğin de idhali hakkında kanun 

Gümrük tari.fe kanununa bağlı idhalat umumi tari.fesiniıı 607/D/ 1 
pozisyonuna bir fıkra ilavesine dair kanun 

Istanbul Tramvay şiı·ketinin imtiyaz hakln ile bu şirket tesisatııım 
satın alıumasına dair olan mukavelenin tasdiki hakkında kanun 

Istanbul Tünel şirketinin imtiyaz hakla ile bu şirket tesisatmm 
satın alınınasma dair olan mukavelenin t1J.Sdikı hakkında kanun 

213 numaralı lıudud taşından Paynsa kadar inen salıada hudud 
muamelelerinin kaldırılmasına dair kanun 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri te§kilat ve lt•sisatrmn 
! stanbul belediyesine devı·ine dair kanun 

Türkiye ümlıuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1 ni
san 1939 taribinde Ankarada imzalanan '!.'icaret Anlaşmasnun Laş

dikma dair kanun 

Türkiye Cümhuriyeti ile Belçika Krrıillığı arasmda 9 şubat 1938 ta
rihinde Brüksclde imza edilen iadei mücrimiıı ınuahedesinin tasdikı 

lıakk:mda kanun 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 1934 mali yılı hesabı katği 
kanunu 

Vangölü sefainişletme idaresinin 1933 ma li yılr hesabı katği kanunu 

Vangölü scfain işletme idaresinin 1934 mali yılı hesabı katği kanuııu 

Devlet denizyollan işletme uınum ıuüdürlüğüniin 1939 mali yılı büt
çe kanunu 

Devlet limanları i§letme umum müdürlüğünün 1939 mali yılı bütçe 
kanunu 

Yalova kaplıcalarmın işletilmesi ve kaplıcaların inki.a.fı işleriııin 

Sıhhııt ve içtimni nı.uavenet vekilietine bağlı bükini şahsiyeti haiz 
bir teşekkille devı1 hakkında kanun 
1934 mali yılı hesabı katği kanunu 

Küçük Mendere.~ nehri ile tıibilerinin ıslahı hukk:mdalci 2246 ıınyılı 

kanuna ek kantın 
Devlet memurları aylıklarnun tevhid ve teadiliüne dair kanun 

İ.skan kanununun bazı maddelerini değiştiren 2848 nuruaralı ka
nunun üçüncü ve 2510 numaralı kanunun 31 nci maddelerini tadil 
eden lwı:wı. 

12 haziran 1939 

J 2 haziran 1939 

12 lınzirnıt 1939 

12 haziran 1939 

12 haziran 1939 

· :-~ ..... -~411~ 
16 haziran 1939 

16 haziran 1939 

16 haziran 1939 

16 haziran 1939 

21 haziran 1939 

21 haziran 1939 

21 haziran 1939 

23 haziran 1939 

23 haziran 1939 

26 bazirau 1939 
28 haziran 1939 

30 haziran 1939 
30 haziran 1939 

80 haiiran 1939 
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.No. · Serlevha 'rarihl 

3658 Türlriye il e Fransa arasmda .Ankarada 23 haziran 1939 tarihinde 
imzalanan Türlriye ile Suriye arasında arazi mesailinin katği suret
te hallinj mutazammm anlaşma ve müzeyyelatrnm tasdilmıa dair 
kanun 30 haziran 1939 

3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklımnın tevhid ve 
teadülü hakkmda kanun 3 temmuz 1939 

~-Df.'vlet Havayollarmda vazife uçuşu esnasında şchid düşen pilot Ek-
ı·cın Ermek ile makinist Sami Demirelin dul ve :vetimlerine tekaüd 
rnaaşı tahsisi hakimıda kanun 5 temmuz 1939 

3661 Subaylar ve askeri memurlarm maaşatma dair olan 1453 sayılı ka-
nuna ek kanun 5 temmuz 1939 

3662 Mahpeyker, Türkan, Ali, Rıına ve Hümeyrnnm 'rürkiy€'y<' avdct et-
melerine dair kanun 5 temmuz 1939 

3663 Ordu mensublarmm evlennıelerine dair kanun 5 temmuz 1939 

3664 Köy kanunwıu nıuııddil 2491 sayılr Ranuııun biuinci maddesinin 
değiştirilmesine ve mczkılr kanuna bazı hükümler ilave ine dair 
kanun 5 temmu:t. 193!) 

3665 Diyanet işleri reisliği teşkilat ve vıııifeleri haldanrlııld kaııutıda 

bazı değişiklik yapılmasına dnir kıımııı 5 temmux 1!l3!J 

3666 Belediyeler knınınunuıı 19 rıcıı ıııntldl·siniıı lıe~in~i fıkl'asııır değiş-

tiren kanun 5 temnınt. lfl3!J 

3667 lskiin kıınununuıı 12 n<' i maddesini kısııtl'n değiştiren ve 17 ,.e :!3 ıı<'Ü 
mııddeleı·iııe hircr rıkra ekl yen katımı 5 temmuz 1939 

366 Vala:flar katınunun 32 nl'i maddesini.n dcğiştiı·ilmcsine dair kanun 5 temmuz 1939 

366!) Zeytinciliğiıı ıslnlu Ye yahaııi zeytinlikterin aşılıınnı:. ı hakkındaki 

3573 sayılı kıııııuıun 14 n<·ii rrıadd sini d<'ği~tircn kanun 5 temmuz 1939 

3670 :\•!illi piyaııgo teşkiline daiı· kanun 5 temmuz 1939 

3671 Posta, 1elgra:f Ye telefon idıı.rc$i tcşlrilat kıınununa bağlr kıı.ı.!J ·o 

ccdnılleriude d~işiklik yuvılımısı hakkındairi 3622 sayılı ka~ııııa ek 
kanun 5 temmuz 1939 

3672 )[iilgıı Donaıınıa. eemiycti tllı'a.fındau çıkardon ikraıniycli piy3ılf(ıı 

tahvillerinin kaldırılmasına: dair kıınun 5 l<'ıurnuz 193H 

3673 :Milli 1\füdafaa veldlcti kaı-a !asım ı :139 nı ali yılı bütçesinde deği-
ı,<ikli.k yapılmasına dair . 

3674 Türkiyt' - Finlancliya 1 ic!l'l' 1 anlaşması içini t.cııti edilen mektup
larm imzaları tarilı:iııd n mutt"beı· olm,ık üzere tasdikı lıaklımfla 

5 temmuz 1939 

kanunı 5 tcı:nro uz 1939 

367:' Tiirkiyc- !talya tiClll'ct ve seyris·fa.in nıuablih iniıı cüıü ıniiteınıni- . 
mini teşkil etmek iizcre ııkied.ilcn ticurot ve tcdiyt> aulaşmalarile 

buıilnra ek olara•k tanzim edilen v nikm ıncriyctcı vnzm:ı dair kanun 5 teınınuı: 1939 

3676 Til-driye - İtalya ticaret anlaşmıısma bağlı (2) suyılı listede tadiHit 
yapıltnaSllla mütcda.ir olarak ltıılya büyük lC}iliği il<' tea li olunan 
notala rın tıısdikı hakkında kanurır 5 teınnıuz 1939 

3677 Türkiye - lsvcç ticaret '!lnlıışması: protokolüne ın~1but li teye ilave 

\ldilecek konten~ım h&kkmda ka.nun 5 temmuz 1939 



111-
No. Serlevha 

3678 Türkiye - l sveç tica•ret ve seyı.-isefain muahedesine müzeyyel olub 
Ankarada 24 mart 1939 taribiı:ıl:le i=a edilen Anlaşmanın tasdikma 
dair kanun 

3679 Türkiye ilc Yunanistan aTasında 26 eylul 1935 tarihli klil'i.ng anlaş
masrnp. m üzeyyel protokol ün tasdila haklanda ·kanun 

36 O Türk-Romen ticaret anlaşmosrna nı üzeyyel anlaşma hakkında kanun 

36, 1 Hariçten idha.l edilecek 55 000 ton kok köın.ürü~ gümrük resminin 
7,5 liradan iki Uraya tenziline dair l cra Veki li eri lleyetince verilen 
ka1·arın tasdikıııa dair kıı.Uun 

3682 Türkiye Cünıhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cümhw ·iyetl eri lttihadr 
araııında hudud hilılise ve .ihti.liiflarrnın sureti tedkik ve haJ.lia:ı.e 

ınüteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen mukıı
veleye bağlı bir numaralı protokolde ~:oı·ulı vil iiyotinin merkezi ola
rak göstel'ilen Hi zeııiıı, adr geçen vi l fıyctiııc halen merkezi olan Art
vinlc dl'ği~til'ildiğiıı.e dair teati olunan notalar'ın adı ge~cn mukave-

Tarihi 

5 temmuz 1939 

5 temmuz 1939 

5 temmuz 1939 

5 temmuz 1939 

lenin ciizü mütemminıi olarak kahıLl ve tasdikına dair kanun 5 temmuz 1939 

3683 lskfın kamuııımın bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 5 temmuz 1939 

3684 Kırta~iye i~lcri i~in wrileıı nıütedavil sermayeden 30 000 lirasuım 
inşaat ve istiınl iik i ~ l erine saı·fırııı mczmıi,vet veren :19Hl H~yı-lı k~-

nuna ek kamın 5 tP..mmuz 1989 

:36H:i Kn-tıısi.vc stnk1ı iı:in bir hn~uk milyon liralık nıiitedavil sermaye 

3686 

:-)687 

368H 

J6t'9 

3690 

369J 

3692 

369~ 

3ti!l4 

ittihuzıııa daiı· olan kantma ek kanun 

Evlenma kağldla rı ve nüfus kütükJetine tll8Cilleri hakkında kanun 

1\ ımırlcni:~. kömür havzasırıda kömür alac:ak ![Ctııilerin rüsumdan 
muafiyeline dair kanun 

.Ankur:ı Blektrik, . \ nkara Havagıızı ve Adıma elektrik Türk anonim 
~irketl('ri hi ' se seneellerilc hak Ye Yeeihelerinin satın alınınasma 

dair· ıııukıı.nlelcrin tusdikına vr hu ~irketlerin muvakkat işletme
lerile satın ıılına bedellerinin tt>sviye tarzrnıı dair kanun 

Bursa .\füttehid elektrik Türk ıınoninı şirketleri imtiyazlarile tesi
satının ye Mersin elektrik Türk anonim şiı·keti hls.~e senedlednden 
lıir kısınırun satm nlmmasrnıı dair mukavelenamenin ta!!dikr ' Ye 
bu müesseselerin işletmeleri hıı.kkmda kanun 

Po ta, telgraf ve telefon umum miidürlüğü l939 mali yrlr bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkmda kanun 

Jnlıisarlur uınum müdürlüğiiniiıı 1935 mali yılı he~<a.bı katği kanunu 

Vergilerde ihbarnnrrıelerin tebliğine ve itiraz ve temyiz usullerine 
Yr itiraz l'e tcmyiz komisyonları t<>şkiline dair kanun 

Hiikinıler knnununun, 3501 sayılı lmnıınun 2 nci ıııaddesilt> tadil 
<>dilen 17 nci muddesiud~ yazılı hiı· ve iki nıJJnarolı ct>dvcllerin de
ğişti rilmE'sine rlnir kanun 

fstıuıbul Üniwrsitesirıiıı umıııni ııııınızeneye ıılırımasma dııir olan 
2467 sayılı kanuna ek kanını 

:Jö!l:i Ordu sulıaylıır lı<>y<·tine ı ı1uhsus 86:3 ım,\"ılı tufi kanununun nci 

5 temmuz 1939 

5 temmuz 1939 

5 temmuz 1939 

5 temmuz 1939 

5 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1989 

ll.Ulddesinin tadiline dalı· kanım 6 temmuz 1939 



No. 

3696 

3697 

369 

3699 

3700 

3701 

3702 

3703 

3704 

3705 

3706 

3707 

370 

3700 

3710 

3711 

3712 

3713 

3714 

3715 

3716 

3'417 

ııt-

Serlema 

Teşviki sanayi kanununun zcyillcri olan 2261 sayılı kanunun üçün
cü maddesinin kaldtrılmusma ye 3U37 sayılı kamuıda bazı deği

şiklik yapılınasına dair kanun 

Anlmra Ormıııı çiftliğindeki \ıim falırikusile tesisa.t ve m~tenıi
latınm ve arpa silasunun lnhisarlar uınum müdürlüğüne devri hak
kında kanun 

Devlet demiryollarına ınuharrik ve nıütehanik edevat mubayaası 
için gelecek yıllara geçici taahhüdc gi rişilmesi ve Haydarpaşa -

irlteci ara~rnda feribot, tesisi Ye işletilmesi hakkında kanun 

Bazineye aid ecrimisillcriıı arannıanıasr hakkında kanun 

Umumi nüfus saynnr bakkmda kanun 

Yedek subay ve askeri memurlar bakkındaki 1076 sayrlı kanunun 
3, 9 ve 17 nei maddelerinin tadilinc- dair kanun 

Tiyatro ve sineınalarla konserlerden Devlet ve belediyelerce alın

malrta olan damga, ta.yyare ve belediye resimlPrile Darülacezc his
sesinin mikdarrna ve sureti itfasına dair kanun 

Ankarada bir Dil ve tarih - coğrafya fakültesi kurulmusr hakkın
daki 2795 sayılı kanuna ek kamın 

Köy eğitmen kurslarilc köy öğretmen okullarrom idaresine dair 
kanun 

üfus yazıını den me kanunu 

Ttınreli vilayetinin idaresi hakkındaki 28 4 sayrlı kanun hükmü
nün uzatılınasma dair kanun 

Tapn ve kadastro unıuın müdürlüğünün Adiiye vekaletiııe bağlan
masına daiı· kanun 

Tilı·k ceza kanununun 4-9.J. ncü nıaddegini değiştiren kanun 

)[ukataalı hinıtlnrrn kıymetlerinin takdiri hakkındaki 3450 numa
ralı kanun hükümlerinin v rgidcrı müstesnıı tutulan ıırnzi I'C ar
salar hakkında da tatbikina dair kanun 

Beh~diyc istimilik kanunu 

ITutn~' Yilft)-eti kurtılınasma dair kanım 

Ilıı.tııy halkının askerlik i leri hakkında kıı.ıınn 

llstay viliiyPtinde adli kımunların tntlıik şekline ve ilfı:mların in
fazı tarzına dair kanun 

lskcndel'lm limanrıuu D •vlet limanları İşletme umıı.m müdürlüğü
n ve Payaıı - tskcndPrtın demiryolunun Devi t d miryolları Y li
manları İşlelml' umum müdürlüğüne devri hakimıda kanun 

Anııısrada dnlgakıraıı tamir ve inşaııı için gelecek yıllara geçici ta
nhhiid inası hakkmda kanun 

Dcvlrt deniz~ıolları İşletme ıımum müdiirlüğü ihtiyacı i!:in yeni 
gemiler inşu ı ve sııir I'<'Sail, teçlıizııt, malzeme>, aliıt ve edevııt ıııu

bnyaası hnkkıııda kanun 

lJ vl t hımıyollıırı uımını nıüdürliii!ii ihtiyacı i~iıı telsiz cihazı v 
tan-:ıı·c ~·ı·dı·k ınalzcnı<'~i w ~ai ı·ı• ınulı:ı~·ıııısı hakkında kanun 

Tarihi 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmw: 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmw: 1939 

7 tem.mw: 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 temmuz 1939 

7 1cmınıız 1939 



113-
No. Serlevha Tarihi 

3718 Süınerbıınk sermayesine 19 500 000 lira ilfıvesine ve 2262 sayılı 

kanunda bazı değişiklik yapılmasma dair kanun 7 temmuz 1939 

ll719 Asker! ceza kıınununıııı 4 7 nci ve 148 nci maddelerini değiştiren 
kanım 8 temınnz 1939 

3720 Askeri ınuhakcmc usulü kanunumm üçüncü ve otuzuncu maddele-
rini 'değiştiren kanun 8 temmuz 1939 

3721 Türkiye - Estonya HükUmetleri arasında imza edilen 6 haziran 
1937 tarihli Ticaret ve kllı·ing anlaşmalarile bu anlaşmaya müzoy
ycl 29 ağustos 1938 tarihli protokol ve yine bu protokole merbut 
(B) listesinde yazılı bam deri kontenjan pozisyonlarının tadilinc · 
dair nıc1.'i;ubların tnsdikma mutedıı]r kanun 8 tcmınuı 1939 

3722 BeyneimiJel srlıhi mukavelenamenin tasdiki bakkındaki 3542 sayılı 
kanuna ek kanun tommuz 1939 

3723 Türkiye Cümhuı·iyetile Yugoslavya Hükumeti arasmda imzala
nan ai-yon anlaşması ilc iki taraf murahlıas hc~Tetleri beyninde 
tcııti olunan mektııhtm ta ·dikuıa dair k.anwı 8 t eınmmr. 1939 

3724 5 917 000 liralık fevkıılade tı:ıhsisat \'erilnwsi lıakkındııki 3628 sayılı 
kanuna ek kanun 

3725 Mnzlıut vakrflara aiu akal'laı·ııı tamir ve ihyaları için 257 sayılr 

kanıın nnıcihinee tnvi?:~n ıılnııın 150 000 lil'ftrun ödenınesi hakkın-

2fi eylul 1939 

da kıtnun 2 t~inievvcl 1939 

3726 A ra~i vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fı.lua ilavesine dair 
kanun 2 teşrinievvel 1939 

3727 Anasonun gümrük l'Csmi haklanda Rükfun t')e ittilıaz olıınan ka-
rıırnı tasdilona dair kanun 2 teşrinicvırel 1939 

3728 :\fütelıassıs tabibl<'rlc kimyagerlcre ve diğer sılılıiye ınensublarile 
fcnn! gözlükçülel'e ve husus! lıastane açacaklam ' 'erilecek ihtisas 
vesikası, şehadctnume ve nıhsatnamclerden alınacak harçlar hakkın-
da kanun .g t.eşrinievvel 1939 

3729 Et·nchi Devletlerden temin edilen ve edilecek olıın kredilere mah
~nben celbolwuııı haı·ç teçhizat ve lcvazrmmm gümrük r smile sair 
vergi ve resimlerden istisnası hakl-,nda kanun 

3730 

3731 

3732 

3733 

3734 

3735 

3736 

3737 

Göçmenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yeu.ıeklik dağıtılması 
hııkkındııki 3242 sayılı kanuna ek kantın 

Devlet mennırları aylıklarmin tevlıid ve tead-ülüne dair olan 3656 
sayılı kanuna bağlt 3 numaralı cedveljn Hariciye vekiıletiııe aid 
kısımnın tadiline dair kanım 

Hntay vi.IJiyeti teşkiline daiı· olan 3711 sayılr knnuna ek kanun 

Maliye vekaleti bii.t~esin (300 000) lira fevkaliide tahsisat veril
ınesi hakkrnlln kanun 

Ankara Ş<'hri !mar miirlürlüğüniin 1!135 yılı hesabı kntği kanunu 

lTnvayollıırı Di!vlPt iııletıne idaresinin 1935 ınuli yrl.r hesalıı katği 

kanunu 
Huduel ve sahiUer sıhhnt urnunı tnüdürliiğihıün 193!1 ınııli yılı hesabr 
kntği kanunu 
'l'alılisiye umum müdürlüğünün 1935 ruali yılı hesulıı kntği kanunu 

!J teşrinievırel 1939 

9 te.'il'inievvel 1939 

16 teşrinievvel 1939 

16 teşrinievvel 1939 

16 tcşrinievvel 1939 

23 ll'flriııievvel 1939 

23 teşrinicvvcl 1939 

23 leşrinievvel 1939 
23 teşrinicvvel 1939 



-114-

Tefsir 

No. Serlevha ~W['~, 1- Tarihi 

231 Ankara şehri !mar miidüriyeti teşkilat ve vazifelerin~ dair olan 
1351 sayılı kanı1nun 9 ncu maddeşindeki (Evkaf) tabirini tefsiri 14 haziran 1939 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

1087 

1088 

10 9 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

Kararlar 

tsrnet !nönünün. Reisieümhurluğa seçildiği hakkında 

tera Vekilleri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair 

Mart : mayıs 1938 aylıırma aid Divanı muhasebat raporuna dair 

Çoruh II.Tl ebusu .Astm Usun teşrii masuniyeti hakkında 

İçel mebusu Ferid Celill Güvenin teşrii masun.iyeti h81kkmda 

.M)uğla mebusu Yunus Nadin.in teşrü masun.iyeti haıkkmda 

Sivas mebusu Neomeddin Sadalan teşrü masuniyeti hakkında 

Bafranın Demşek köyünden Hüseyinoğlu Lfıtfi Tanrrverin ölüm ce
zasına çarpt:rrılıruısı hakkında . 
Ecealbaclın Turşun köyünden Memed karısı Didar Savaş ile Memed-
oğlu Aldil Gürelin ölüm cezasına çarptmlma.larr ha.lclanda 

Eski harflerle basılmış !kitablarrn, etüd kitabı olarak kullamlmak 
üzere, okul ve lı:ültür ku.ruınları ki tab evlerine konulabilecekleri hak
kinda 
Eşmenin Bozlarköyünden .Akrncr oğullarından Hüseyinoğlu Mus
tafa .&kmcmm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Haziran : ağustos 1938 aylıırma aid Divam muhasebat raporuna 
dair 
tera V ekiileri Heyetinin siyasetinin tnsvib ve müşterek ibeyanname
nin kabul ~ildiğine dair 

Kayserinin !spiti köyünden Eıninoğlu Edib diğer adı Memed Ge
lenin ölüm cezasına çarptırılınası hakkında 

Pınarhisann Tekke köyünden Hüseyinoğlu Hasan Tari diğer adı 
Karahasan Tarinin ô1üm cezasına çaptırılma.sı hakkında 

Sıvasın Ulaş nahiyesinden Kostanoğlu Ohanes diğer adı Celal Kara
bulut ile İstapanoğlu Hampar Şanm ölüm cezaama çarptırılmalarr 
hakkında 

Zonğuldağm Gaca köyünden Mnustafa reisoğullarından Yusufağlu 
Mlemed Alkıı.nm ölüm cezasına çarptırtlması haklanda 
Büyük Millet Meclisinin Orduya selam ve say.gılarınm iblağma dair 

Düzcenin Efteni Hacrsüleymaıııbey köyünden Havrioğullarmdaıı 

Hasan Ali Tonyanın ölüm eezasma <:arptırılması hııkkmd~ 
Ereğlinin Örnerli köyünden Çolakoğullarından Durmuşoğlu Bayram 
Okta.yın ölüm ceza'Sına <:arptırılması hakkinda 

Gaziantebin Zambur köyünden Haydal'oğlu .\bdullab Kırtılm ölüm 
ceza'SID.a. çarptmlına.sı hakkında 

3 nisan 1939 

10 nisan 1939 

3 mayıs 1939 

8 mayıs 1939 

8 mayıs 1939 

mayıs 1939 

mayıs 1939 

8 mayıs 1939 

10 mayıs 1939 

lO mnyrs 1939 

12 mayıs 1939 

12 mayıs 1939 

12 mayıs 1939 

1:) rııı ayıs 1939 

15 mayr~ 1939 

17 mayıs 1939 

1 7 mayıs 1939 

29 mayıs 1939 

5 haziran 1939 

5 haziran 1939 

5 haziran 1989 



11&-
No. Serlevha Tarihi 

1102 Bcrganıaıun Arifbey mahallesinden Şerifoğlu Ali Ürkme.zin ölüın 
cezıı.sırııa çarptıı-ılması hakkında 7 haziran 1939 

1103 Konyuııın Uıı.saııdede Mcscid mıılııı.Ue~inden Mustafa kızı lluı·iye 

Senelin ölüm cezıı~ma ~arptrrılmasr hakkında 7 haziran 1939 

1104 v~zirköpr iinüıı Ta~ka.·le mahalle.osinde ınukim Kara Memedoğullarıu-

dan Cemal ::iakal'lıı ölüm cezasına çaı·ptrrılmıısı hakkında 7 haziran 1939 

llOG \.,'iıı~ııi.ıı Alihan köyüııden Bayraktaroğullarından Ahmedoğlu Bıı.san 
!)ayın ölüm cczasrnıa çarptırılması hakkında 9 haziran 1939 

1106 IJinl'ııin Karabaş köyüııden Krralioğullımııdıın Mustafaoğlu Ali 
Afşinin ölüın cezasrna ~arptırılnıası hıık.kmda 9 haziran 1939 

llOi Ka:~ serinin Hacılar nuhiyesinden .Menıedoğlu Ahmed Ba.ktırm ölüm 
c=ınıı çarptırılınası hakkuıdıı. 9 haziran 1939 

1108 Bylfll : ikinci teşrin 1938 ayiarına ııid Divanı muhıısebat raporu 9 haziran 1939 

1J09 Tefeııniııin Kır mahallesinden Me.osudboyoğullarmdaıı Ali Çeliğin 
ölüın cozasıua çaı·ptırılması hakkmda 12 haziran 1939 

1110 Bcrganıaııın .Kıııık nahiyesinin Karatekeli köyüııden .Memedoğlu 

Bekçi O~m.ı.ın Taşırrn ölüm cezasına çarptırılması hakkında 12 haziran 1939 

lll 1 Niğdenin Kiledere köyünden 1\Jıınedooğlu Said Yılınaı.ıu ölüm ce-
zası nu çarptırılma.sı hakkında 12 haziran 1939 

1112 ::iusığırlığın Ourııfıı. köyüııden 1\!bdülgufur diğer adı Gafuroğlu Zi
ya Söııınez ve Bandırmanın Ergili köyüııden Ramazanoğlu Şaban 
Kutluerin ölüın cezasına çarptrrılmaları ha.kkmda 14 haziran 1939 

lll3 Çalın Hadtın köyüııden .ADınıedoğlu H.alil Tnfanın ölüın cezasına 
çarpta-ıl.ınıısı: hakkmda 14 haziran 1939 

11J4 Bandırrnaıım Çapni köyünden Nurnanoğlu Karalıasan Korkakoğlu-
nun ölüın cezasına çarptırtlması hakkında 14 haziran 1939 

1115 VaziJ'ı:i m c:ımureleri haricinde eınrazı suriyei hayvaniye müeadelesi
ue ıneınnr edilecek memurini fenııiye ve saireye verilecek yevmiye
ler hakkındaki 668 sayılı kanunun birinci maddesinin teffsirine ma-
hal olmadığına dair 14. haziran 1939 

1116 Bodrumun Karakaya köyünden Salih Kızı, Hasan karısı Fatma Sa-
tılınııı ölüın cozaı.'lna çarptırılmasr ha.k:k:ında 16 haziran 1939 

lll i Brzinennın Başköy nahiyesine bağlı VeringiUı köyünde muk.im Yu-
nanoğlu Beros diğer adı Yaşar Özdemirili ölüııı cezasına çarptırıl-
ması hakkında 16 haziran 1939 

lll Lülelıurgazm Çeşmekolu köyüııden Velioğlu Hasan Altınırmak ve 
Memedoğlu Receb Çiınrinin ölüm cezııııına çarptn-ılmaları hıık-

krnda 16 haziran 1939 

11.19 ı\fyon Karıılıisıırın inanpaşa ııalıiycııinden Saidoğlu llyas Karakoç 
ve Zniınoğlu Bay ram Kal'ııkıı:runun iilüın c ııısıııa çaı·ptrrılınalaı·ı 

lınkkmda 19 haziran 1939 

1120 AyJuuıı Ortaklar köyüııde oturıı11 Bozktı•m Akçatuı-aıı köyünd n 
Yılan Kırııııoğullurmdan Durmuşoğlu Karıı lemed Yılıının ölüm 

cezasına çaı·ptırılınası hakkında 19 haziran 1939 



No. 

11 21 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

1133 

1134 

1135 
1136 

1137 

113 

1139 

1140 

1H1 

1142 

1143 

116-
Serlevha 

Bergamanın 'furabey mahallesinde mukiın Karaosmanoğullarından 
Abdürrahimoğlu Hilmi Sısrk ile Talatpaşa mahallesinde ınuki.oı I<a
diroğlu Dilaver Akışın ölüm ecza ma çarptmlınaları hakkında 

Giresun'Ull Süme köyünden Arifoğullurmdan Alioğlu Yusuf Dero
nin ölüm cezasına çurptınlmnsı hakkında 

1\Iauisanm !lyascılar köyünden Abdullah lu?.ı Patma Yıldmının 
ölüm cezasına çarptmlnıası hakkında 

Kırklarelinin Karagöç köyünden Rifatoğlu )!;yüb Taş ile Polos na
hiyesinin Kadıköyünden İsmailoğlu Musa Doğrukanm ölüm cezası
na çarpımimaları hakkında 

Ankara jandarma komutıımhğında üsteğmen. (1933 - 2) Bedri Gür
gün hakkında 

Poshofun Humamis köyünden Osmanoğlu Habib Koçakın ölüm ce
za.~ına çaı·ptırılması hakkında 

Suşehrinin aşağı .Akviran köyünden Azatoğullarmdan Yunusoğlu 

Bilill Selin ölüm cezasına çarptırılması haklanda 

Tefenniııin Soğüd köyünden Bekiroğlu lVIemed Emin Özçakırm 
ölüm cezasına çarptırrlması hakkında 

İcra Vekilieri Heyetinin siyasetinin tasvib ve Müşterek beyanııamc
nin kabul edildiğine dair 

Ulukışla kazasmm Koçak köyünden Çöplüoğullarından Alınwdoğlu 

Ali Bircanın ölüm cezasına çru·ptır:dn:ıası hakkında 

Ut'faıun Koçviran köyünden Reşidoğullarrudau .Meoıedoğlu Bozan
ali Gürsoyun ölüm cezasına çarptmlmasr hakk:ı:ndııı 

Dalıili niza.nuıamenin 57 nci .rnaddcsu.in tefsirino maJıal görülınediği 

hakkında 

Devlet ŞOrası birinci daire reisliğine Şefik YüreklinİIII ve ıı.zalıkla.rı
ua da lhsau Pelılivanlı, Faztl Özelci ve Kiznn arg= eçildikleı-i 
hakkında 

Çıı.n.kn·ı mebnsnıı Hüseyin Culıid Yalçtnrn teşrii maııuııiyeti hak
kmda 

Çol'ulı ınebu~u A.sını Usun tcşrii ıruısuniyt'ti lıakkmda 

1stıuıbu1 mcbusu Gl. Rcfct Bel~ııin leşı-it mastıniycti hakkında 

Muğla nıeuıı ·u Yunus Nadirılin t~ı-ii masun.iyoti hıı.kkında. 

Urfa m~;>busu .Ali aib rsılvaşm te~ril masuniyet.i hakkında. 

1; ria ın busu Şeref Uluğun teşrii ma, uııiyeti hakkmdıı. 

A~ehil'in Böğrüdelik köyü nüfusunıda lmyidll Kürd Hasımoğlu 

Romzi Uzuuun ölüm c~zasrua ı:urptmlması iıakkındu 

Burdurun 'usuz köyünden Dobric:ılroğullarmdau i\lnstafaoğlu uri 
Denizin ölüm ce7.asma çarptırılınası bakimııla 
Bürhıuıiycnin Hacıahmed maJıallesiııden .l!:lıııasoğlu Rairrb Seçerin 
ölüm cezıısına çarptrrdması hııkkmda 

Çatalcanın Gökçcli köyünden 111ustafaoğlu Ali t.h·J.-ıneriıı ölüm ce
zasına c;arptırılması hakkında 

'l'arihi 

19 haziran 1939 

21 haziran 1939 

21 haziran 1939 

21 ha%i l'nn 1939 

21 hazi-ran 1939 

23 lıaziran 1939 

23 hpziran 1939 
1 

23 haziran 1939 

23 lıazira.n 1939 

26 hazlrıın 1939 

26 h8.1.iran 1939 

28 haziran 1939 

3 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 tenunuz 1939 

6 tonunuz 1939 

6 tcıronuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 tcınınuz 1939 

G temmuz 1939 

6 temmuz 1939 

6 temmuz 1939 



11,-
No. Serle?hıı. Tıı.rihİ 

11±4 8ungurluuun ŞingiUer köyiinden Nurioğhı Bayram Kalelinin ölüm 
ceır..asın.a çarptırılması hakk:ı:ıı,cla 6 temmuz 1939 

114il Birinci kiiınııı, 1938 : şubat 1939 aylnı·ına aid Divanr muhascbnt 
raporuna dair 7 te=uz 1939 

11-l6 Avukatlık kanununun muvakka1 biı·inci maddesinin (B) bendinin 
t.cfsirine mıı.hal olmadığı hakkında 7 te=uz 1939 

J ı.ı 7 Meclis i~tiınnıom ll eylul 1939 pazaı·tesi gününe tali km u da ir 8 temmuz 1939 

5 - Seçimler 

Fevkaliide lçtima zarfında, sa.ym üyeler munmeliltnıa aid intih111blardan ba.şlı:a : 

3 - VII - 1939 da 

Devlet şitrası Birinci daire reisliğine Şefik Yürekli 151 ve aza.lıklarma. da İhsan Pehlivanlı 218, 

Fazı! Özelci 141 ve Kazrm Sargm 132 rey ile seçilmi,lerdir. 

6 - Heyeti umumiyenin kapanması 

Fevkaliide lçtima 23 - X - 1939 da Reisvekili Şeınseddin Güna.ltaym: «Önümüzdeki içtima gün

leri için ruznamcmizde müzakere edilecek bir şey ~·oktm. Pazaı·tı.>si günü de resmi eyya.ııu ta.tiliye

dcndir. Binaennleyh ay onuna kadar içtimıı. yapılmnmasun yüksek reyinize arı:ediyoru.m.. 

Ay sonuna kadar içtima yapılınamasını kabul Nlenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Teşrinisaninin birinci günü Meclisin toplaumasını TeşkilAtı esasiye kan'llll.umuz amitdir. Yani bu 
kımlltla nazaran Büyük Millet Meclisi teşrinisaninin birinci günü davetsiz olarak tQplaıur. 

Binaenalcyh o gün toplanmak üzere bu günkü inikada nihayet veriyol'UIII.:t 

demcsile saat 15,40 da kııpa~tır. 

--.. -•>-.c•-----
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-

1 ~ .14 .... .... .... Q.l ,.,. d ~1l ..ld"a 
., ., 

"' "' <ı> 
.. <ı> ~~ ... t5 

"' -o;a ~r.:ı .. 5;a ...... 'O 
1 ~ -'O o "' "a d ., o ., 

1 "' ·~ '3 
.......... j :~ : Encümenler 

..c "''3 .. ., 

ı 
ı;ı =..c 

~j 
ı.. ..c i:} 'O 

~JJ "' .. ~ t.:l..ld o r.;ı .!!! 

ı 
1 

D&i.m1 enciimenler 

1 Adiiye Encümeni 54 ll o 43 o o 
Bütçe ]) 89 85 ı ı o 2 
Dahiliye :. ı7 ı 5 ı o o ı 

Divanı muhıısebat :. 14 ı o o 4 o o 
Gümrük ve lnhisa.rlaı: :. 8 7 o o o l l 
Hariciye :. 2 ı 19 o o o 2 1 

1ktısa.d ]) 26 24 o o o 21 
Maarif :. 3 2 o ı o ol 
Mııliye ,. 23 23 o o o ol 
Meclis hesabla.rınm tedkik:ı :ıı gl o ~ı o 1}1 ~, Milli Jl(üdafaa :> 9 9 o o 

aüa • 9 9 o o o 

~ ılıhat ve lç. muavenet ]) 6 6 o o o 
TeşkilAtı esasiye ,. 2 o o ı o 
Ziraat :. 5 4 o ı o 

ol 
' Muhtelit ve muva.kkat encümenler 

1 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 1 

mürek!<eb Muhtelit encümen ı o o ı o oj 
Adliye, Dahiliye ve Milli müdafaa 1 

encümeulerinden mürekkeb Muhtelit 
ol 1 encümeu ı ı o o o 

Adliye ve Teşkillitı eısasiye encümen-
lerinden mürekkeb .Muhtelit encümen ı o o o ı o o ol 
Bütçe, Gümrük ve lnhisarlar, lktısad 
ve !aliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhteli~ encümen ı ı o o o ol 
Muvnkkat eucümen 1 ı o o o ol 
Muvakkat encümen ı ı o o o o 
Muvakkat encümen ı ı o o o o1 

tuvakkat encümen 2 2 o o o ol 
lskfuı kannun lrfuvakkat encümeni 3 3 o o o ol 
Muvakkat encümen 2 2 o o 0~1 

Yeldln ----
3ı8 236 2 62--9 9:. 



C - Riyaset Divanının mesai hulasası 

Reis Çankırı lılııstafa A.bdülhalik Renda 
Re i· Vekili Aydın Dr. Mazhar Germen 

» » B ursa Refet Canıtez 
» » Sivas Şemsettin Günaltay 

1 dw·e Anıiri Ağrı Halid B a1irak 
» » ·Manisa Dr. Saim U zel 
» » Ma1·din b ·fan Ferid Alpaya 

Kô-tib Bursa Dr. Sadi Kontık 
» Çanakkale Ziya Gevher Etili 
» Gaziantelı Beki1· Kaleli 
» {,çpa.ı·ta K e mal U nal 
» Kütahya Y edid U zgören 
» Niğde Caı•id Oral 

3 - IV - 1939 tarihinde se<;ilmi~ olan Hiyııset Divanı, Pevkalade !çtima ı>snasında (6) dı>fa top

ltınmış ve (26) karar ittihaz cylemiştir. Bu lıııbda tanzim olunan cedvel ıı.şnğrya deı:colunnııışt.nr: 

Karar 
No. Jnikad tarihi Verilen kararlarm bulllsası 

ı 17 -IV- 1939 ı - Kütüpane encüıneııi ıızalığma fdare Heyetinden Manisa mebusu Dr. a
im Uzelin scçildiğiııe d: ir 

2 - Dolmabah~e sarayı ~onunda Rayrettin iskelesi yanındaki binanın Hüku
mete devredildiğinc daiı· 

3 - :M:illi saraylar ıııüstahdemininden yaşı ilerlemiş olan altı kişiye ikramiye 
verilmek sm·etile al!ikıı la rının kesilmesine dair 

4 - Kanunlar kalemi nıemurlıırmdaıı Baba Kutanın hastalığında sarfedilen ı3.J 
lira 60 kuruşuıı nıasaı·i fi mütefenika ve gayrimclhuza tertJbindPJI tediyesi. 
ne dair 

5 - Sayın üyelerden 5 v.atın izinlerine dair 

6 - .Ankara Halkevi tarafmı.lan tesis olunan polikilinik i~in 600 lira yardmı 
yapıimam hakkindn 

7 . Kiitibi umumi Veyficl Gcn yanın gözünde yapılan am liyata sarfedilen parR
nm tediyesinr dııir 

2 11 - V- ı!l3!J 1 - Ankara Kızılay kııı'llnıu na 300 lira yardmı yaprlmasma dair 

2 - Saym üyelerden 9 uıtııı izinleri hakimıda 

3 - Ha;ı.-ı:rseverler kurumuna 100 lira yardım y pılınasına dnir 
4 - Sivil komiser Ali Cudi ilc muavini Davud Doğanalprn hizmet müddetleri

nin temdidi hakkıııda 

3 - VT -1939 1 - Ambar memmıı Faik Yuzıc·ıoğlunun hll!lt.a kızının tNlnvisi iı;in 250 lira. 
nakdi yardımda bulunul masmıı dair 



Karar 
No. lni.kad tarihi 

-120-

Verilen kararlarm hulfisası 

2 - Riyaseticünıhur dairesi ücretli memur ve müstahdemlerinin 1939 kadroon
nun kabul olmıduğumı dair 

3 - Sayın üyelerdeıı 12 zııtı n izinleri hakknıda 
4 2- VII -1939 1 - Kütüpane müstalızırr Yalrub Bengüye 25 lira nakdi yardımda bulwıulına~ı

na dair 
2 - Beylerbeyi sarayı bohçıvanba§ısı iken öl n Osn an Uygtıntın kızı N~zalıat 

Uyguna 150 lira verilmesine dair 
3 .- Saym ü-yelerden 16 zat m izini ri hakkında 
4 - Polis adı k Helva<·ıoğlu nun hizmet müddetinin bir sene teındidi lıukkındıı 

5 ll- IX- 1939 1 - Yıldız sarayı ilc mütefer ri köşkleı·in Mi]]j Saraylar miidül'lüğünce teseli üm 
edilmemesine daiı· 

2 - 1\Ieclis bina ı pen ·er lc!'i ne yap tırılacak siyah pcrd ler hakkında 
ll - Sayın üyelerden 4 zatın izinl ri hakkında 
4 - Dolmabalıçe sarayı merb n ta tından e ki Baltacılar dairesinin Maarif vekille

tine devri hakkmdıı 
5 - Dolınabahçe ve Yıldız sa rayları eşyasından üç aded tablonun ~'opkapı sa

rayı müzesi müdürlüğü ne devri hakkında 
6 3- X- 1939 1 - Riyaseti Cümhm ka rak ol binıısmm ıhlü tesisat ve k aloriferinin pıızaı·-

lıkla yaptmlınıı.sınıı dııiı· 

2 - Milli saraylarda meYcud bazı bakır v gümüş a~aninin Mııliyc n~kaletiııe 

devrine dair 
3 - Sayın üyelerden 5 zatın izinleri hakkında. 

--llilllil>-•~· ... ---



Aırkara 
A uta1ya. 
Bal1kesir 
Bi7ıgiJl 
Bitlis 
Bnrsa 
Bn1·sa 
Edirne r*J 
Er<!!hiNbll 

Gnzirmteb 
J\astamonu 

.Ç .,. EncOmenlerin mesai hulasası 

1 · f>aimi .encamenler 

ADLİYE ENCUM~~ 

Re·is Çorrıını 
M. M. Kocaeli 
l({i. Rize 

~''[li m trız tJ kmPn 
iVumrın Aksoy 
Osınan "Miyazı: Bıtı'C11 
l''Nitlwt. F'ıikri 
S iit 'P'!Jtfa Ö1'!JI'C ı·ı·rn 
A t1rf A:kgii ç 
Jf11h1ttin Ba•ha Prırs 
/)P-·ref A ykııt 
A'brWnıah: Fıra.t 
Omc>r AR1tn Jl.ksoJ! 
. ı bidi11 Binkaya 

Miitııir .Ç.aiftl 
Salô,h Y:a1·gı 
Fi/JAil Sirmen 

Kayse1·i Re.~·ı:d Ozsoy 
Ka.yseri Suad H ayri tlrgiiplii 
Kocat'li Ra,gıb Akca 
Konya F'·uad Gökbudak 
Konya Oalib Gültekin 
M aniscı R ef·ik !nce 
M ar din H asan M enemencio.iflıı 
Rize Dr. Slıinı Ali Dilemre 
Sinob Cenıil .Atay 
Tmbzmı Ji'aik .Ahmed Banıtçıı 
Z.ong.ttldak Ş.ina ·i J).eV1·in 

T-:ııı·iiııwıı . HK (30 liıyiha . 2 \l!l>ltf. 6.J. tı>ıkt>ı·e, 2 muhtelif enıık) işin (64) nü in1a\) etmiş ve ge
riye kulaıı (34) iş gel cek i çtimaa bll'akılmıştır. 

No. 

l / 12 
1/ 24 

1/ 34 

1/ 35 

1/ 61 

Hulil.snsr 

LA.YlHA.LAR 

C:iizlükçiilük hakkmda 
Vakrllar kanununun 32 nci madd ·ine bir fıkra ilıl· 

-yOŞin,e Qair 

Bazı Devlot alaeaklıırırun tahsil sureti hakkmda 

Bil(jmıım muva:ı;zaf subaylar ve askeri memurların 

yirmi beş ya.~mr ikmnl etmeden evlenepteyeeoltlfrinc 
dair olan 1434 şayllı kanunun tadili ·balclnnda 

Kaçak<,:ıhğm men ve taldbine dair olan 191 sayıh ka· 
nunun bazı maddelerinin dMi~tirilmesi hııkla:nda 

:M; p,a.m e )_esi 

Eııcümendedir. 

5 - VII • 1939 tarihinde 3668 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
4 - VII - 1939 tarihinde Maliye encü
menine. 

5 - VII - 1,939 ~arihinde 3663 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

[•] Vefat•, 5. VI. 1939 tarihtıı.de Unıumi I!&yetc ancdilmişfir. 



No.· 

1/65 

1/67 
1/78 

1/79 

1/93 

1/101 

1/114 

-122-
BulAsası 

Nü.fuB deneme yazım kanunu layiliası 

Orfi idare kanunu aYnıası 
Türk ecza kanununun bazı madd~erinin de~tirilme· 
si ha.kkmda kanun lAyiliası 
Türkiyede lıarb silih ve mühimmaıtı yapan ihususi sa. 
nayi müesseselerinin kontrolü ha.kkmda 

Türlriye - Belçika arasında imza edilen iadei mücri
min muıı.hedcsinin tasdiki ha:kkmda 

Vakıf paralar ikrazatmdan mütevellid alacaklarm ta
kib ve paraya çevrilmesine dair 
Askeri ceza kanununun 148 nci maddesinin değişti· 

rilmesi hakkında 

1/115 'Askeri muhakeme usulü kanununun 3 ve 30 ncu mad
delerine ıbirer fıkra ilavesi hakkında 

1/143 

1/153 

1/154 

1/157 

1/ 168 

!.skan kanununun bazı maddelerinin tadili ha.kk.ında 

Jandarma üsteğıneni Bedri Gürgünün cezasının affi 
hakkmda 

.Askeri ecza kanununun 47 nci maddesinin değişti· 

rilmesi hakkında 

Mıı.hpey'ker, Türk8.n, .Ali, Rana ve Hü.meyranm Tür· 
kiyeye avdet etmeleri hakkmda 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek ka· 
nun lAyiliası 

1/174 Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı ola
rak almaesk harçlar ve mahkfunlara öd ttirileccl< 
yiyecek bedelleri ılıa.kk.ındalri 254 sayılr bnmıun 2 

Muamelesi 

7 - vn - 1939 tarihinde 3705 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encü.mendedir. 

Encüınendedir. 

Encü.mendedir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 3647 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encüm.endedir. 

8 - vn - 1939 tarihinde 3719 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

8 - vn - 1939 tarihinde 3720 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 - vn - 1939 tarihinde 3667 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

21 - VI - 1939 tarihinde 1125 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

8 - vn - 1939 tarihinde 3719 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul eclil
ıniştir. 

5 - vn - 1939 tarihinde 3662 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

30 - VI - 1939 tarihinde Maliye encii
menine. 

ve 3 n,cü maddelerinin taetiline dair 30 - VI - 1939 tarihinde Bütçe ~cü-

1/179 Türk ceza kanununun 494 ncü maddesuıin. değişti

rilm i hakkında 

1/180 Va·krf icarei müeccele ve mukataaları bakaya ·mu4 

m enine. 

7 - vn . 1939 tarihinde 3708 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

tasfiyesi hakkmda. Encüınendedir. 
1/1 7 .A kerl rin zat i leriue taallUk ed n davalarm 1edkik 

ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı kanunun• 
iki ma-ddesinin değiştirilmesine dair Encümendedir. 



No. 

1/198 

1/203 

1/ 209 

1/ 220 

1/239 

1/ 241 

1/247 

· -~-
Hul!sıuıı 

Tunceli vilayetinin idaresi hakkı:n,da.ki 2884 sayılı ka
nun lıi1km.ünüıı uzatrlmasrna dair 

Hakimler kanunhnun bazı maddelerini değiştiren 

3501 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yazili I ve II 
numaralı cedveller yerin <' bu kanuna ·bağlı I ve II 
sayılr cedvelleri ikı~me edildiğine dair 

'l'apu ve kadastı·o umunı ınüdürliiğünün .Adliye ve. 
kfılctine bağlanması hakkında 

ileycti mahsusaea ı:Xisbeti askeriyeleri katedildiği 

hafde kendilerine tebliğıı.t yapılmamak yüzünden Ha
zine ile aiD:kalaTı kesilmeyenlerin tekaüd maaşlarma 
dair 
Mcşhud suçlarm mulıakemc usulii.njc dair olan 3005 
sayılı kanunun 3498 sayili kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin tadili haklanda 

'rürk Ceza kanunwıun 494 ncü maddesinin değiştiril
mesi haklanda 
Ceza kanlununun mevk.ii meriyete vazına mütcallik 
825 sayili kanunun 29 ncu maddesine bir :fıkra ilavesi 
haklanda 

1/249 Malıakimin teşkilatma aid alıkarnı muaddil kanuıiun 
5 nci roaddesile maddei muvaıkkatesine rbirer fıkra 
ilavesine dair olan 981 sayılı kanununı 2 nci madde-

Muamelesi 

7 • VII • 1939 tarilıip.de 3706 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 • VII • 1939 tarihinde 8693 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 • VII • 1939 tarihinde 3707 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encü.mendedir. 

Encü.mendedir. 

Encü.mendedir. 

Encü.mendedir. 

sinin değiştirilmesi haklanda Encü.mendedir. 

2/6 

2/9 

3/13 

3/14 

TEKL1FL.EB 

Aydın (Nuri Göktepe) - Zeytinciliğin ısliilıı ve ya
rbanileirnin aşılattırılınası !hakkmda:ki 3573 sayılr ka
nunun 14 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 

:Muş (IDıklı."' Kılıçoğlu) - Türk kanunu medenisinin 
274 ncü maddesinin değiştirilinesi hakkında 

TEZKERELER 

Uımuınl harb senelerinde ihracat ve meni ilitiltar he· 
yetlerinde bulunan eski Ticaret Nazırı Ahmed Nesimi 

ve merhum Mustafa Şeref Ozkanla arkadaşlan hak·' 
kmda kıı.tgi bir karar verilinesine dair Başvekalet tez. 
ikeresi 
Aydının Ortaklar köyünde oturan Bozlı:mn A.kçatu
ran köyünden Yılruı.kıranoğullarmdan Durmuşoğlu 

Kara Memed Yılanın ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında BaşvekAlet tezlteresi 

5 . V11 . 1939 tarihinde 3669 aayiU 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümended!r. 

Encümendedir. 

19 . VI • 1939 tarihinde 1120 sayılı 
karar olarak kabul ed.i1JD4tir. 



No. 

3/15 

3/16 

3/ 17 

3/ 18 

3/19 

3/ 20 

3/21 

3/22 

3/23 

3/24 

3j 2:i 

3/26 

·-
-1.0&-

Bandmnanm Çepni !köyünden NuırtAnoğlu KIU'a Jllla. 
8aı1 ot!kaıl:o~l\mun ö!Um cezasına çarptrrılmll&l ha'k~ 
!kmda Başv~ô.let tezker~i 

Bergamanın .Aırif Bey malıailesinden Şerifoğlu Ali 
Ürkm.ezin ölüm cezasına çarptıruması halekında Bıtıı
velttl~t Wlte~ 

Bergamanın Kıruk nnlıiyesinin Karatekeli köyün. 
deli Jt!tiııiedoi)u bekçi O!ıırtan Ta.şıruı ölüm cezasına 
ça }>ttı'ılmasr hııkkn\da Başveklllet tczkereııi 

Bodnunun Karakaya köyünden Salih Kızr Ila au ka
rısı Fatma Sa.tılırun ölüm eezasn:la çıtrptıı'ılmasr hak
kında Ba.şvekilei tezke~eai 

Surdurun Susuz köyünden Dobrıı\alr oğullarmdmı 

Musta.faoğlu Nuri D'emZii\' ölüm cezasına çarptırılma· 
sı lıalclrnıda Başvekô.let tezkeresi 

Çalrn Hadım köyünden Alımedoğlu n alil< 'l'uf.aıını 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekiilot tez. 
kereai 

Çinenin Alihan köyünden BayrakdaroğullaTı:ndan 

Alımedoğlu Hasan Çayııı ölüm cezasına çar·ptrrrlmıısr 

hakkında Başveklilet tezk 'ı'csi 

Çinenin Kabataş köyünden KıraHo~llan'nd'111l 1\lus
ta.faoğht Ali .Aişinin ölüm cezıı ıııa 931"(<1trrılmaSJ 

lıııkkında BaşvekUlet .tezkeresi 

Düzeeniı~ Eiteni liacı üleyman be)• köyünden IJ~v
rioğulla1·ından Hasan .Ali Tonyanuı ölüm ee~osma 
çarptmlması lr&kkında Başvekiılet tezkere i 

Eşmcılin Bozlar köyünden .Aloncro#ollımndım Hüse
yinoğlu Mu~ta.fa .AJoncmm ölüm ceza ıua çaTptırıl
ması hakionda &şvckalet tuzkere i 

Gaziııntebiu Zambur köyü.ııı.len !Ioydah"ığln bdL1llllh 
Kn·tılm ölüm cezasmn çuptıtılmıı.sı Iıııkkrnda Baş:

vek!Uct tezker · 

• it't' ttntm Süme köyünden .Arifoğullaı'nıdu;ı A1ioktu 
Yu uf Dert'nin ölüm e zasrnıı !;iıi'l'ı1mhtın. ı Jıukkmda 
BaşrckAlet tezkeresi 

14 - VI - 1939 tarihinde 1114 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1939 tarihinde 1102 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 1110 sayılı 
karal' Glarak kaöul edil~iştir. 

16 . VI - 1939 tarihinde 1116 sayılı 
karar olarak kabUl edilmiştir. 

24 - V - 1939 tarihinde Hükumet ta
rafından geri a~tır. 

14 - VI - 1939 tarihinde 1113 sayılı 
karar Glarak kab'lll emıım.tir. 

9 - VI . 1939 tarihinde 1105 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - V1 - 1939 tarihinde 1106 sayılı 

kn:rıu' ola-rak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1939 tarihinde 1099 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

12 - V - 1939 tBTib±nde 1091 ~ayiU 
kanır olıırıık kabul edflmiştir. 

5 - VI - 1939 tarilıiııde 1101 sayılı 
karar olarak bbul e·diliııiştir . 

21 - VI - 1939 tarihinde 1122 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



N' o. 

3y2!7. 

BulAsası 

Ray inin .liDaailiıD ııaliiyCIIindan Memrdoğlu AJuncu 
&la1ırıını1 öfüın eeııaıuna çaıııptınlması hnkkındn Ba\1-
vekalct tozkercsi 

3./ınt Kollb'a.uı:nı llla.'!aillı dede mcseid mahallesindeııt. MiUB!:ııi&ıı 

lrılcııı l'llmıiyc· $cnelinı ölüını oezasınn ~m·ptmlmnsı hak
kında Bıı-5vekruet tczkeresi 

3/ :W· 

3(30 

3j 31 

3/ 32 

a;aa 

3;34 

3/ 35 

3/36 

3/ 37 

.ı)!Uul·iı:ııı ııırn Uyıısçııiıw: ltüyilımcn Abdullah kızı Fatma.. 
~rJdbılliHIU ijJiiJnı CCZIIt!liUI. Çııı· ptırı]mll.~l hakkrnldll' 
Buşn ·kiılct tozkoresi 

Pıııa rhisarnı 'l' t>kke köyündilll ]i[" inai}n llhsım 
di · •r aıdlı Jlllll!ıu Hasatı Tlı.rin'in ölüm cczasnıa çıı.rp

trı:rliıntlilr lıakkıııde. Bo.,:vekmet tczkeresi 

Po~hofun Hunınıanis köyünden. Oıımanoiiu Habib 
»Coqa.laıaı öıi.iını ttcı.a~mı.n ı:ın-pt ırılıntıım luıkJmıdıı Bft!t 
vek~-et ·tealreınıııi: 

Sivasın Ulaş nahiyesinden Ko.tta.ııoSJ,u.ı Ohanes d.9Jı 
w {:e]M Kaabul.ut ile btepa.nolla Hampu Şanm 
öl" ceAanıt. prpırmlınau hakkında BWJVekilet tez. 
k e resi 

SU))ıj:J lı#J f:lıttda. köyünden Abdülgafur diier adı 
Gdılroi!u Ziya Söıını.ezy~ ve Bandırmanın Ergili 
köyünden Ra.mozano~lu Şaba.n .Kutlu rin ölüm eeza. 
sma çarptırrlmalan hakkında Batvek8let tezkereııi 

..- ·- -
Tefenninin kır ma.b&l.leaiuden Mesudbeyoğullarrndan 
Ali Çeliğin ölüm cezasına çarptırılması .hakkın.tl: &ış· 

vek&let tezkerem 

'.Cefetnıinin Söğüd köyünden Bekiroğlu 1t'Iemed Emin 
Özça.kı:rın ölüm cezaB?la çarptı:rı.l.ma&ı hakkında B~ 
veki.let tezkeresi 

Urfanın Koçviran köyünden :R 'do(ullarmdan Me
medoğlu Bozan Ali Gürsoyun ölüm cezaııma çarptı· 
rılması haklanda Başveklilet tezlleresi 

Zonguldağın Gacıı. köyünden Mustafa Reiııoğullarm· 
dıın Yusufoğlu lfchmed .Alka.nın ölüm eezasma çarp
tırılma.sı hakıkında Başvek&let teıkereli 

3/ 40 Bafranın D~ köyünd Rüaeyiııoğlu LiU.fi Tan· 
rıverin ölüm cezasına çarptmlması hakkmda B~-

Muamelest 

ıı- - v;ı. - t · · no7 apı 
k.anır alııalır. kdulı ~r. 

7. - ~ - liü taııiJııiııd. 11.03 .,.u 
lı:a.r.ıu: ol.81'aık. lıuıbııl. eıöhaitf;ir • 

21. - Vli - J:9li tıılıilı.iaııilllı Il23· IQih 
lGanır ' bfı =t3m+r. 

15 - V - 1939 tarihinde 1095 sayılı 
karar olaralı kabul~-

23 - V.I - 1939 tarihinde 1126 sayılı 
ku Clllanık lııalııO ~. 

17 - V - 1939. t.ari.lıinde 1096 a,:plı 
karP olarak kalıul edi.lmiftir. 

14 - VI - lia9 tarihinde 1112 sayılı 
mar olaııak kabul edila..ir . 

12 - VI - 1939 t&ı:ihinda 1109 sayılı 
karal' olarak kabul ~r. 

23 - VI - 1939 tarilıinde 1128 sayılı 
karar olarak nblll e<lilmiftir. 

26 - VI - 1939 tarihinda 1131 sayılı 
karar olarak kabul e~tir. 

17 - V - 1939 tarihinde 1097 aayılı 
karar olarak kabul ed.ilmift:ir. 



No. 

3/41 

3/42 

3/43 

3/44 

3/45 

3j 46 

3j47 

3/49 

3j 52 

3j fi5 

8/65 

--aa-

Eceabadm Turşun köyünden oMemed karısı Didar 
Savaş ile llemedoğlu Adil Gürelin ölüm cezasına 
çarptmlması hakkında BaşvekAlet tezkeresi 

Ereğlinin Omerli iköyünden Çolakoğullarından Dur
muşoğlu Bayram Oktayın ölüm cezasına çarptmlma
BI hııkkmda Başvek:Alet tezkaresi 

Erzincanm Başköy nahiyesine bağlı Veringah köyün
de oturan Yunanoğlu Beros diğer adı Yaşar Ozdemi· 
rin ölüm cezasına çarptı:nlınas:ı hakkında Başvekalet 
tezkereııl 

Lüleburgazm Ç~ekolu köyünden Velioğlu Hasan 
Altmmıuı.k ve Memedoğlu Receb Çiınirin ölüm ceza
srna çaTptml.malan ha.k:k:ında BaşveklUet tezkeresi 

Kayserinin İspiti köyünden olub Niğdede mukim 
Eminoğlu Edib dığer adı Memed Gelcırin ölüm ceza. 
sına çarptırılıııası: ·hakkında Başvekilet tezkeresi 

Rizenin Çamlıbcl mahallesinden Şatıroğullaruıdau 

Dırahimoğlu ~{emed Salımenin ölüm cezasına çarp· 
trrılıruısı hakkında Başvekalet tezkeresi 

Vezirköprünün Ta.,<darle mahallesinde oturan Kara 
Memedoğullarmdan Cemal Sakanın ölüm cezaama 
ı;arptırılınası hakkında Başvekillet tezkeresi 

iğdenin .F ilcdere köyünden Aılımedoğlıı Said Yılına · 
zm ölüm cezasına çarptırılması hakkm~a Ba~vekillct 

tezkeresi 

Eylul : ikinci teşrin 1938 aylarma aid raporun su· 
nillduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkaresi 
(9 ıncu fıkra) 
Afyon Karahisarm Sinanpaşa nalliyesinden Sıridiğlu 

1.lyas Kıı.rakoç ve Zaimoğlu Bayram Ke.rll'kuzunun 
ölüm cezasına çarptırılmalarr hakkında B&Şveklllet 

tezkaresi 

Jandarmanın mül.lô ödevleri arasmda bulunıın bazr 
işleri yaparken işlediği suçlardım dolayı haklarmıla 

menıurin muhakemnt kanununıı. göre takibnt yııpılıb 
ynpılamıyacağrnm t~f irine dair Başv~killet tezkerc.~i 

:Muamelesi 

8 - V - 1939 tarihinde 1088 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10 - ır - 1939 tarihinde 1089 sayılı 
karar olarak kabul edilıııiftir. 

5 - VI - 1939 tarihinde 1100 sayılı 
karar olarak kabul edilıııiftir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 1117 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 1118 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tarihinde 1094 sayılı 
karar olarak kabul ed..ilmiştir. 

3 - V - 1939 tarihinde Hükftmet ta
rafından geri alm:ın.ıştır. 

7 - VI - 1939 tarihinde 1104 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 1111 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

19 - Vl - 1939 tarihinde 1119 sayılı 
karar olarak kı\bul ed..ilmiştir. 

. Encümendcdir. 



No. 

3/84 

3/85 

3/86 

3/ 90 

3/ 92 

3/104 

3/111 

-ıtı'-
Hu1ôsası 

Ankal'a Jandarma ıkomutanlığnida Üsteğmen (1933-2) 
Bedri Gürgünün cezasmm af yolile knldrrrlması hak. 
ılanda Bıı.şveka.Iet rtezkerosi 

Avnkatlrk kanu.n\ınU'll muvakkat birinci ınaddl•sinin 
(B) bendinin tcfsiri haklanda Ba.~vekalet te?ıkeresi 

Bergamaıun Turabey nıahallesi'lldc mukiın Karaos
ınanoğullarm·dan Abdurralıimıoğlu Hilmi Suıtk ile 
Talatpaşa mahallcsiJlde mukinı Kadiroğlu Dilavcr 
Akışın ölüm cezasına ~aTptırılmaları hakkında Baş· 

vckıilet tezkeresi 

Polos nahiyesi.n:in Karakoç köyündt-n Rifıı.toğlu Eyüb 
Taş ile Kad.r köyiiıı<lCJl tsrnailoğlu Musa Doğrnkanm 
ölüm cezasına çarptrnlmaları haklanda Bıı.şvekalet 

tezkeresi 

Su şehrinin Aşağı Akviran köyünden Azatoğullarrn· 
dan Yunusoğlu Bil8.1 Sclin ölüm C!l'.!88ma 'ı:arptırdma
sı haklanda Bıı.şvekalet -teilreresi 

illukışla kazaBmm Koçak ıköyünden Çöplüoğullarm
dan Ahmedoğlu Ali Bircanın ölüm cezaaına çarptı. 
rılmasr hak!kmda Bıı.şvekAlet tezkeresi 

Alkşehirin Böğrüdelik köyü nü:ffu6unda kayidlli Küro 
Hasanoğlu Remzi Uzunun ölüm cezasına çarptn·rffi!.ası 
bakirmda Bıı.şvekalet tezkeresi 

3/112 Çatıı:tcanm KöÇekli :köyünden M~ıstafaoğlu Ali Ürk
ınerin ölüm cezasına ı:.arptmlması :h&kkmda B~~a-

!Muamelesi 

21 - VI - 1939 tarihinde 1125 sayılı 
kararla birleştiritrek kabul edilıniştir. 

7 - VII - 1939 tarihinde 1146 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

19 - VI - 1939 tarihinde Ü21 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - VI - 1939 taribinde 1124 sayılı 
kar ar olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1939 tarihinde 1127 sayılı 
karar olarak kabul edilıniştir. 

26 - VI - 1939 taribinde 1130 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 taribinde 1140 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

let tezkeresi ' 6 - VII - 1939 taribinde 1143 sayılı 

3/117 

3/118 

3/119 

Burdurun Susuz köyünden Dobricalıoğullarmdan 
J.fusta.faoğlu Nuri Denizin ölüm cezasına çarptırıJ. 
masr llıakkmda Ba.şvek8.1et t~eresi 

Burhaniyenin Hacı Allımed mahallesinden Elmasoğlu 
Ragı!b Seçerin ölüm cezasına çarptrrılmıısı b.a.ldanda 
Ba.şvek8.let ıtezkeresi 

Sungurlunun Şingiler köyünden Nurioğlu Bayram 
Kalelinin ölüm cezasına çarptxrrlmaaı h.a'kkm.da :Sıı.ş
vekAlet tezkaresi 

3/129 Adıyaman kazasmm Çıı:tgm na.h.iyesine bağlı Gerdir. 
köyünden Mahmudoğlu büyük Ebuzer Erdil ile kar-

karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - V'II - 1939 t aribinde 1141 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - vn . 1939 tarihinde 1142 sayılı 
karar olarak kab.ul edilmiştir. 

6 • vn . 1939 tarihinde 1144 sayılı 
karar olarak kabul edilmitf;ir. 



No. 

-1118-
BulAsası 

deti ayni köyden Ma.hmudoğl u Kiicjlflt !Eibuııer ,El'Cli lin 
ölüm cezaama ça.rptırılmaları hlıılıbnda ıBaqvekiilet 

Muamelesi 

i1ieiluınii Encümendedir. 

3,A180 ::.B~a ımeı'kez köy tk&ıtfljlerinden olub aslen .A.ydı. 
nm Orta mahallesinden Bil.Aloğlu .Mnıed - diğer adl 
~ ~ Ttizünün ölüm cezıısrna •çaııptnıllması 
Hlümıfta Baişvekil6t ıtedrareii Encümendedir. 

3/133 Gir€6Ull Keşab nahiyesinin Barçgakırlı 'köyünden 
Ekinci diğer adı Şeyl-anlı oğullarmdan Mustafaoğlu 
Memed Seyranm ölüm cezasma ça?ptırılması hllikiou· 
da BaşvekAlet tezleeresi lEncümenlledir. 

3,!.I4() lR.eşalli:rentn SotQkpmar mahallesinden Melheınoğul-
rıamıaım İtmilıim.<Jllu ~ .:ı\li Çağiann ölüm cezası-
na çarptırılması haklanda Başveif!let '1etkel'elli '25 - ·ıııx - 1939 'tarihinde Jiükfunet 

tarıifmaan geri .elmınıı$tır. 

3/ 141 Merainin Mesudiye mahallesinden 'Osmanooğlu Amıı:etl 
• Ciı:t'llifin 'Ölfun 'lltiZBBma. çarptırılması hııkkmda Başvc-

tdllt!t t'eiıkereei Encümendedir. 
3/142 Palonun Haylan köyünden RMımoğullanndmı '.Ah

medoğlu .Ali Ozateş ile Aıhmed<Jğln IFettah Ozatitışirı 
•ôlüm li!8ZIIllma - ~ptırilmaları hakkında Başvekili et 
tte:iıknMi Encümendedir. 

3/143 Rizenin Çıunlıbel mahallesinden .Şa.tmlğulltı.l'mdan 

lrbralıim oğlu Meıned Sıılmıenin "öliim reezıısnm •çarp-
• tiri:I:ıaıuı thtllc:lmd:ia ~t tezkaresi IEııciimendedir. 

3/144 ''Nılörliağm IBııtm:a.z ·nramillesinde mukim aslen Dey-
ranlı Rüstcmoğhı Ali Barinin •Ölüm . -ecı.aarım ·91UP· 

tırılınası hakkında BaşvekAlet ~ '!Efre'iimendelii:r. 
· /U7 ·li.Uıeııin NeB.lıapae ~öjündeıi La.rozoğullarmdan Os-

maınığlu Otlil.l Ko~uwn •ölüm cezasına çarptmlnuı -

sı hakıkmda Başvek!let tezkaresi Eıroüm:endeldir. 

3/156 Rizenin Pazarıkazasına bağlı G&rorta köjüııden !Kol
.öğıxllamüiım :H.asaıı.oğlu Osman Kalm ölüm cezası-

,:ıı:a~ıı:ıtm.ıı !hakkında ıBaşvek!let tezleeresi Enciimendedir. 
3/163 Altyazının Baballı köyünden ~u /bvfik 

Alpekin ölüm cezasına çarptml:ın-aaı .lıa.kkmda Baş\--e-
.4iıllet .teılteıeııi .Jinciiııı.wıdmir. 

3/ 164 ~ .Jü.rıı:zhk ,malıal.lıeainden Ahmedoğlu Said • 
Yenerin ölüm cezasına çarptmlmaaı .Q.Uıkmda ~e-
kal et tezlteresi Eıuıümewledir. 

3}Ul6 .ılıt~ Oi~öyüıo:len &J.imoğlu Cemi! Yurganm 
iWim. ~f91U:Ptmlmaııırhakkmda Başvek!let tez. 

kereili llilncii.ıııaıdeclli. 

3/ 167 ilivrinin Da'Tlaınandırıı. köyünden .A.bduUahf!ğlu 

iM1181'.8Ja ·Ka lıltnı ·ölüm cezasıııa c;arptırıJroası. 

a • eü.let teıııkeresi Encümendedir. 



-1~-

No. Hillasası Muamelesi 

3/169 G<>y 1·eııin Maksudiye l<öyünden Caferoğ·lu Ha~wn Yıl-

mazın ölüm cezasınıı \:arptrnlınasr Jıal<kınua Ba-\'vckii· 
let tc?:k\•ı·csi Eneiimendedir. 

3/170 Of lnızasıııtu Yanımız köyünden Dclj fbralıimo!;rtılla-
rındmı Sadu lhılıo!'rlu MustHfa Korkmazın ölüm ceza
sına ı:arptırılnıası lıakkındll' Dn~wlt5lct -tezkeresi Encümendedir. 

MUHTELİF EVRAK 

5/2 Bursa vilil.yeti iskarı işleı,inde kullaıulmakta iken v~ 
kilJet emrine alınaıı bmail Hakkı hakh-mda Şurayi 
Dev](ltçc ittihaz olunan nıukıırrcrata dııir Arzuhal en-
cümeni m8.2Jbatasr Encümendedir. 

5/3 Kütahya müstantiki Menıed Saidin hakimler kwnıı-. 
mınun muvııkbt maddt'sirıin A fıkrasına tevfikaıı 

tokaücle sevkilc müddL•ti hizmetine .göre veri lmek i.s
tenill'n paranın viz<'si icab t?dib etmPye<-eğinl' dn.ir 
Divwnı muhasl'bat cıırlimeni mallibatasl Encümendedir. 

A.m,asya 
Bolı.ker;ir 
Balıkesir 
Bolu 
Bm· sa 
Bnrsa 
Çorurn 
J>1 · nizlı' 
Oozimıtrb 
(}ii w iişanr 
Kırşehir 

ARZUHAL ENCOMENt 

Re is 
.if. Jlf. 
1\a. 

{iiJ'6S111'1 

Aydın 
Sams1111 

Isınail H11kkı Mtmwn 
Fahrettin 'l'irito.rJlıı 
J 1 rıJJI'f'ff in K aran 
U'ıtfi Gören 
.lf l/8t rı.[ a F 1' l111ı i Gen; e 1~· Pr 

,\·r,uzarl Ayas 
.Yın·i KayaalJJ 
TnJıir Brrlmy 
.lf mı cd Ş o lı in 
8c1•liet .l':rdo .ifa?ı 
J>r. rnsııf Ziya Somer 

Gl. l hsan Sökrncn 
Adnan M ende1·es 
Meıı·ha Ulaş 

Kocaeli 
01·dtt, 
Ordu, 
Ordıı 
R ize 
Sa·rn.snn 
Si va.~ 
Sivas 
Sivas 
Tmbzon r*J 
Van 

Kemalettin Olpalc 
Dr. Vehbi Denıir 
Harndi Şaı·lan 
1 sınail Çarnaş 
Raif Dinç 
NaşidFırat 
m. A.kif Oztekin Erdenıg{l 
Hikmet Işık 
Zi11a Başara 
Süleyman StıTt Gcd1'k 
Miinib B oya 

Enciimen arr.uhnll<'ı·dcn ınnadıı. kendisin~ havale edilen 4 (3 ıa.krir, 1 muJıtelif evrak) işi intaç 

etmemiştir. 

[•] Vefatı, 18 - LX - 1939 lurilıinde li ni!Umi ll cyı,le arıW.ilnıiştir. 



-190-
No. HulB.sası 

TAKRlR 

4/l Yozgad (Emin Drııma.n - Eski mebus) - Arzuhal cncü
mcninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalık Karar ecdve
lindeki 263 sayılı kararın Umumi Heyette müza.kerc-

Muamelesi 

sine dair Enciimendedir. 
4/2 Yozgad (Emin Draman - Eski mebus ) - Arzuhal 

encümeninin 25 - IV - 1938 tarihli haftalık IKara.r 
cedvelindeki 1402 sayıl ı kararın Umwni Ileyette mü-
zakeresine dair Eneümendedir. 

4/3 Yoı.god (Emin Draman . Eski mobus) - Arzuhal eıı

eümeninin 1 - VI - 1938 Ye 15 - V1 - 1938 tarihli 
haftalık Karaı· cN!vC'llerinrleki 1620 ve 1640 sayılı 
kaTarlarm Umumi Heyette mü~akeresine dair 

l\ruHTELlF EVRAK 

5/1 Rasim Asrm ile Murtaza .kaptan ad lanndaki iki ymd
daşa aid olan motör <hakkmda Arzuhıl'l cncümcni 

Encümendedir. 

mazbatası Encümendedir. 

10-1.1 '2.7 lıiı·inci kiıııuıı l!l3!l tarihinde cııcümende bulunan arzuhullcr. 
LH '2.8 hirin<"i kfıııuıı 1!13!) tarihinden '2. nisan 1939 tarihine kadar cncüme

nc gelen arzııJıalleı·. 

115 
1113 :3 nisan 193!) tarihinden 31 biri ne· i teşı·in 193!1 tarihine luıdıır cncünıeııc 

;.:den uı·ztıhııllcr. 

229 
120fi \" ckiılctlcr·dcıı gelen arzuhal ler. 

350-! 
7.33 \' ckftlctlere gönder ilen urzuha ll er. 

'---
2751 

33 ı•;ncüıııcnlcrc gönderilen ıırzuhıı ller. 

'---
271 

2 Enıık lwlemine iııde edill'n ııı · ıuhıılh.·ı·. 

'---
2i16 

5 :~~10 munuı·ıılr kııııuıı nıtı<'ilıiııet• .\ı:.kcri tcıııyiz ııııılıkcnıesiııe tkncdilcıı 

urzulıaller. 

'---
2711 
359 Kararn rnpl<'dilrn orımlıııllrr. 

"---
!!35:! Bnciinıt•ııdt• hulııııuıı ııı·zulıullcr. 
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BttTQE ENOUMENl 

It;eis 
Bs. V . 
,If. M. 
Ka. 

isparta 
Kayseri 
Tmuzon [*] 
J.çtanblll 

Mükerrerıı Onsol 
F'nik Baysol 
Raif Kwradeniz 
Falcihe Oymen 

Anka·ra 
Bolu 
Çanak kal 1' 
JJ iyarbakır 
Ellizı,i} 
flJrzinca11 
(iiim iişmu' 
1 çel 
!stanbul 
/( o .. ~tarn onu 
Kayseri 
Kırklareli 
K ırlıJ cıTeli 
Kır·şehir 
Kocaefi 
Konya 

Yahya Galib Kargı 
IJ r. Zihni Olgen 
Rıısuhi Bıılayu/1 
Rüştü B ekit 
]1'ethi Altay 
1 skender A rtun. 
Dııı·ak Sakarya 
'l'ıırhan Cemal B eriker 
Oalib Bahtiyar Göker 
'L'ahsin Goşkan 
Sadettin Serinı 
Gl. Bıırhanettin Denke1· 
Şevket Odiil 
Menıed Seyfeli 
01·yl. A. Said A.kbaytuğan 
Ali Rıza Türel 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Maraş 
Mardi1ı 
Muğla 
Jlfıış 
Onlu 
Seyhan 
Sivas 
Tı·abzon 
Urfa 
Yazgad 
Yazgad 

N (Linı 11 az im Onat 
Ahiettin Tirirlo.iJlu. 
Muttalfk Oke1· 
Osman 'l'anr1· 
Jlfan .~1 1 r Bozdo_ijorı 
Hıza Erten 
lfiis1ıii Kitabcı 
Şükrü A.tanıan 
H anıdi Y alman 
Gl. N aci Eldeniz 
Remzi Çiner 
Sırrı Day 
Sam,i lşbay 
Ahmed Sungur 
Sırn ! çöz 

Eııcüıncıı, 120 (106 layilııı, 7 teklif, 7 tezkere) işin (97) sini i.ntaç etmiş ve geriye kalan (23) iş 

gelecek lçtinı ıı.a• bırakılnuştır. 

No. HulB.sası Muamelesi 

LA Y!H)ALAR 

l j l 193!l ıııu.li yılı uıuvıı~cııci umunıiye ıkanunu layilııısı 30 - V - 1939 tarihinde 3620 sayılı 
kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

1j~ BeJcn terbiyesi genel dircktöı-lüğü 1939 mali yılı Ml· · 

1/3 

1/4 

~;<> kanunu layih881 30 • V - 1939 tarihinde 3625 sayılı 
kanwı olarak kabu1 edilmiştir. 

Devlet. demiryolları ve limanları işletme tımtım mü-· 
dürlüğü 1939 mali yılı bütçe kanun layihasr 

Dev](·\ lıavaydları umunı müdürlüğü 1!)39 mali yılı 

biit~c knnıınu layiliası 

1 ['l.lducl ve sahiller sıhhat um nın miidiirlüğü 1939 mn· 
ll yılı biiiçe kanunu layiliası 

12 . V - 1939 tarihinde 3602 sayılı 
kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

30 - V - 1939 tarihinde 3626 sayılı 
kanun olarak kabul .edilınlııtir. 

3 - V - 1939 tarihinde 3597 sayılı 

kanun olarak kabul .edilmiştir. 

1 •] Giim.riik 111 iıılıiwrl<ır utkilliğinc layini luıkkın.daki Hiyaseli Ciimlı1ır tczkercoi U. Heyetin 
26 • \" • 1939 tari/ıli iııikadıııda okuııııı-uş ve verine Trabzon nıeb'U$'14 .Swt'l 1Jay seçiııniştir. 



~o. 

1/6 

1/7 

1/8 

l/9 

1/13 

1/14 

1/16 

l / 17 

1/25 

1/ 26 

1/ 28 

1/29 

1/30 

- ~ -

lnhisarlar umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe b· 
nunu l.Ayihası 

Ül'lllan umum müdürlüğü 1939 mali yılı rbütçe kanu· 
nu lll.yihası 

Posta, telgrai: ve telefon umum müdürlüğü 1939 ma. 
li yılı bütçe kanunu lll.;yilıası 

Vakıflar umwn müdürlüğü 1939 mali yılı bi1tçe ka· 
nunu lll.;yilıası 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 mali yıJına 
geçici taahhüd icrası hak:kmda 

Diyanet işleri reisliği teşkilaıt ve vazüeleri haıklmıda 

Karadeniz kömür havzasından kömür alacak gemilerin 
rüswndan muafiyeti iııııkkıııda 

Oıwan nmum müdürlüğü 1938 mali yılı biitçt';;inc 
munzam tahsisat verilinesi hak:kmda 

.Aibidelerin esaslı tamiri, yeni ihayrat inşası ve <b un la
rm haricinde yapılacak istimHi:kl.er için V·akıf paralar 
idaresinden istikraz akdi hakkmda 

Devlet kinini ınütedavil sermayesi hakkmdıı 

istatistik umoım müdürlüğü tc~kilatr hak.krnclaıki 2203 
sayılı kanuna bağlı (B) ctdvl'linde tııdillit yupılınası

na dair 

Milli Müda.faa vekaleti 193 ınali yıL lıütçeleriııiıı 

muhtelif tertibierine nıunzam talısisat verilmesi hak
kında 

Güıın·ük tarife kanununa bağlı idhaHH umıııni tarife
sinin 607 jD pozisyonuna bir fıkra ilavesine dair 

Muamelesi 

10 - 1{ - 1939 tarillinde 3601 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1939 tarillinde 3623 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - Y - 1939 tarihinde 36~4 sayılı 
kanun olarak kabul .edilmi~tir. 

-6 - V - 1939 tarih.iuJe 3599 sayılı 
kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tarilıiııde 3607 sayılı 

kanun olarak kabul .edilıniştiı·. 
5 - VII - 1939 tarihinde 3665 sayılı 

kanwı olarak kabul edi'Jmiştir. 

5 - 1{JI - 1939 tarillinde 3687 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - IV - 1939 tariliinde 3595 sayılı 

kanun olarak kabul edi1miştir . 

17 - V - J 939 tarihinde 3609 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 - VI - 1939 tarihinde 3631 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tn ri h inde 3604 sayılı 

katıtın olarak kalıni edilmiştir. 

14- TV- 1!139 tarihinde 3593 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

J2- YI - 1939 tarihinde 36~ 1 sayılı 

knııun oloı·ak kabul edilmiştir. 
1/ 32 Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun 2 nci 

1/ 40 

maddesine bir fıkra ilavesine dalı· 2 - X - 1939 tarihinde 3726 sayılı 
knınm olarak kabul Nlilmiştir. 

Denizaltı sınıfı mensublarmıı ' 'eril ecek zamJar ve 
tazminler hakkındaki 3486 sayılı kaınmun 1, 2 \ ' C 

3 ncü maddelerinin tadiline dnir 5 - V'T - 1939 tarihind~ 3629 snyılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştiı·. 



No. 

1/ 44 

1/45 

-iM-
Hul8sası: 

Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında şehid 
düşen pilot Ekrem Ermek ile makinist Sami Demir
elin dul ve yetimlerine aylık talı.sisi hakkında 

Devlet memurlım aylıklarının tevlıid ve teaılülüııc 

dair olan kanunun bazı maddelerinin deği~tirilmesi 

ve bazı maddeler eklenmesi hııkkmda 

1/46 Devlet memurları aylıklarının tevlıid ve teadülüne 
Jair olu n 1452 sayılı kanuna bağlı {2) sayılı cedvel
dclii :\lilli Müdafaa vekaleti kara kısmı muallimleri
nin ın.iıkdar ve maaşları dereceleri değiştirilmesi hak
kında 

1/47 Ecuebi memleketlerden idhal edilecek 55 bin ton lwk 
kömürüniin gümrük resminin indirilmesi hakkında 

1/50 Ervlcnme işlerinde kullanılan evrak ha:kkında 

1/63 M,ıı.lısus bir kaııunla Devletten bir hak temin eden ve
ya sermayesinin yarısından fazlası Devlete aid olan 
banka veya müesseseler memurlarmm maıı.ş ve ü~ret -

Muamelest 

5 · VII - 1939 tarihinde 3660 sayılı 
kanun olarak kabul ed.iJın4ıtir. 

30 - Vii - 1939 tarihinde 3656 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

5 - VII - 1939 taı·ihinde ö661. sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - Yil . 1939 tarihinde 36ıl1 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 - VII - 1939 tarihinde 3686 snyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

leri ve hizmete giriş ve terfi usulleri haJkkmda 3 - Vll - 1939 tarihinde 3659 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/64 

1/70 

J/ 71 

1/73 

1/ 74 

1/ 75 

1/81 

Mulga posta ve telgraf nezareti messlih kalemi mü
dürü ltalyan tebaasmdan ölü Petacı ailesine 2 500 li
ra verilmesi hak!kmda 
Sanayide kullanılan ibtidai maddelerin gümrük re
simlerinin indirumesine dair 

Sanayide kullanılan makine, alil.t ve cdevııı ve bunla
laıun yedek ve rtecdid parçalarmın gümrük reesiml<'
riııin indirilmesi ha1ı:kmda 
Sthhat ve içtimai mua.venet vek!leti teşkilat ve me
murini hakkındaki 3017 sayılı kanuna ek kanun ıa. 
yiha.sı 

Subay ve askeri memurlarm aylıkları hakkındaki 
1453 vo 2702 sayılı kanunlarm bazı maddelerinde de
ğişiklik yapıl.ınıısma dair 

Subay ve askeri memurların ayl.rkları hıılrkrndaki 
1453 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde d~iklik ya
pilmasma dair 

Vaktflar ıımıım müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesinde 
16 500 liralık münakale yapılması hakkında 

iEııcümendedir. 

Encümendi!dir. 

ıEneüıncndedir. 

17 - V - 1939 tarihinde 3608 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IX - 1939 tarihinde Hüfunet ta
rafından geri almmıştır. 

5 - Vll - 1939 tarihinde 3661 sayılı 
kanunlıı birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - V - 1989 tarihinde 3598 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/83 

1/86 

•. 1/Bil 

1/90 

1/101 

·l y'103 

1/ 104 

1/ 106 

1/107 

-tM-
BulAsası 

Y ıı.lıı.ız bu yıl için dışarıdan getirilecak olan anason
larm güınrü:k resminin indirilmesille dair 

193.& mali yı:lı muvazeneiıumunıiye kanununa bağlı ba
zı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına. dair 

1stanbul 'Dram-vay şirketinin imtiyaz ha'kkı ile tesis,a, 

tlll.UL satın. almm.ıısrn.& dair olan mukavelenam.eniıı 

tasdikr hakkında 

.İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz. hıııkkı ile ıtesiıııı.tr
nm satm alınınasma dair olan . ııı.ukavelenamenin tas· 

dilı;:ı hakkmda. 

Vakıf paralar ikrazatından miite.vellid alaciıkların 

.takib ve paraya çevrilmesine dair 

H~zineniu ta:ksitle sattığı bütün gayrimenh.-ullerin sa
trş •bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna ek kanun layiliası 
1sta.nıbul Üniversitesinin muvazenei UJllll.ID.iyeye alın

nıasma dair olan 2467 sayılı kanunun bazı: maddele· 
.rinde tad.ilB.ıt yapılınası ha.kkmda 

M.ıı.zbut va:kıilara aid akarların rtaınir ve ihyaları için 
2578 sayılı kanun mucibince ta.viun. aJ.ma.n 150 000 
liranın ödenm.ıısi haJdmıda 

M)ütehassrs tabibler, kim~erler ve sair srbhiye me
murla.rınm vesika, ruhsatname ve şıı.hadetn.&meleri 
ıt.escil iharçlarile para ile hasta bakan husuai hastane
lerin a.çıl.m.a ruhsatnameleri harçları hak:kmdaki 2935 
sayılı kamıuwı birinci roaddesile buna bağlı ecdve
lin değiştirilmesine dair 

1/ JO R&ıııl dc,·air ve müess t ile Devlete aid idaı·c ve 
şirketlerde ve menafü umwniyeye hadim müessese· 
lerde bulundurulacak vesaiti nakliye lıııkkmdttki 

l / lll 

1,1,116 

1200 sayılı kanuna ek kanun layihıısı 
3051 saxrlr kanuna bağlı. cedveliu değiştirilmesi hak· 
km da 

Do"let- denieyolları v Devi t limanları işletme uınum 
müdürlüklerinin teşkilat ''e vazifelerine dair 

1/ 117 İstanbul Elektrik işleri ıınıum müdürlüğü ile Tra.ın
vay ve 'Diinel idnrooi teşkilat ve tesi ~= İstanbul 

Muamelesi 

2 • .X . 1939 tarihinde 3727 sayılı 
kıınua olarak kabul edilmiştir. 

26 • 1 V • 1989 tıı.ı•ilıinde 3596 sayılı 
kanun olnı·ak kabul edilmiştir. 

12 • Vl - Hl39 tarihinde 3642 sa~lr 
kanwı olarak kabul edilmiştir . 

12 . Vl • 1939 tarihinde 3643 sayılı 
knnun olarak kabul edilmiştir. 

30 • VI . 1989 tarihinde Adiiye en
cümenine. 

!Enciiınendedir. 

6 . VII . 1939 tarihinde 3694 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 . X • 1939 tarihinde 3725 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 . X . 1939 tarihinde 3728 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

IEnoümendedir. 

27 . V • l 939 tarihinde Hiikuıııet ta
rafından geri alınmıştır. 

7 - V . 1939 tarillinde 3633 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 



No. 

1/ 120 

1/ 123 

1/ 124 

l / 125 

1/ 126 

1/ 1:!7 

1/128 

1/ 12!! 

-ı•-
Hul8.sası 

belediyesine devredilmesine dair 

Mülga Doıwnına c<'miycti tarafındau çıkarılıııı ikm
ıniycli piyango tııh,·illerinin kııldırılınası hakio nda 

İstatisti k urnıını müdürlüğü tc~kililt1 hakland ıı 

Nalıiye müdürlerinin !tayvan yem hedcllcri hakkırıda 

Süıııcı·hank sı•r ı nıı ~·cşi ıw fi8 000 000 lira il avcı<i ıw dair 

lktısı.ıd vokiıleti vazife ve tcşkil:it ı hakkrndu 

)Jüııııkalfıt Yekiıleti vazife ve teşkilıitı hakkıııdu 

~afla vekiıleti vazife ve tcşkiliitı hakkında 

Tirarct vekil ieti ,·azife ve teşkilatı hııkkında 

1/ 131 Dahiliye vekiıleti merkez tet}k.iliit ve vazi teleri hak
kmdaki kanunun tildiline dair olan 2531 say ılı kunıı· 

nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 '*'~·ılı 

Muamelesi 

16 · VI . 1939 tarihinde 3ô45 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 . Vli . 1939 tarihinde 8672 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1939 tharihinde Hükilmet 
tarafındım geri alınmıştır. 

12 • VI . 1939 tarihinde 8685 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
7 . VII . 1939 tarihinde 8718 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - V . 1939 tarihinde 3612 sayılı 

kanun olarak kabul edJlmiştir. 
27 • V . 1939 tarihinde 3613 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
26 · V . 1939 tarihinde 36])1 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 - V . 1939 tal'ihinde 3614 ııııyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanuna bağlı cedvcldc değişiklik yııpılma:;rıuı dair Encümendedir. 
1/ 13:! !Julıiliyc vekiLlcti teşkililt kadrosunıı ~·Pnidcıı elli 

1/ 133 

l/1S4 

maiyct memuru ilavesine dair 

3450 sayılı kanun hükümleriıı iıı ve.rgideıı müııtesııa 

t\ltulan arazi ,.e ıırsıılnr hnkkınd~ dıı tntlıikrııa dair 

Yıılova kaplıcnlarının işletilmesi ve kaplıcaların in
şası işlerinin Sıhhat ve içtimal muavonet v~kı11ct in(' 
devri hakkında 

1/135 1938 mali y ı lı mırvnzent>i umnmiye karnınuna >bağlı 

hazı daiı·r büt~clcrine nıunıam ve fevkalfıd tahsi!!8t 
wrilmcsi ve bazt bütçelerde değişiklik yıı•pılnıa~ı 

haklanda 

l / 136 

1/137 

1/13 

ln!ıisııı-lar umıım müdürlüğü 1938 ınııli yılı lıfrtc:t'Siıı

dc 30 000 liralık münakalc yapılmııııı lıaklaııdıı 

Maliyr \'cka leti teşkilat ve v!l'Zifeleri lıtııtl.ıııdalci ka
nuna ek kanun liiyüımıı 

Orman um um müdürlüğü 193 mali ytlı büt ·esi.ııcle 
6 000 liro.lık münakale ynpılma.sı hakkında 

1/139 Posta,-tclgraıf ve t~lefon um um müdürlüğii 193 ' mali 

12 · VI · 1939 tarihinde 36ll6 sayılı 

. kanun ()larak kabul ~ir. 

7 • VII · 1939 tarihinde 3709 sayılı 
lmnun olarak lmbul edilmiştir. 

26 . VI . 1939 tarihinde 3653 sayılı 
k8T8r olarok kabıtl edil.ıniştir. 

22 • V . 1939 tıırihinde 3610 sayılı 
kanım olarak kabul ..edfimı.tir. 

29 - V - 1939 tarihinde 8617 sayılı 

kanun olarak kabul edilı:ıı.iştir. 

30 • V • 1939 tarihinde 3621 sayılı 
kanun olarak kabul ıedllmiştir. 

29 - V - 1939 tarfhlrıde 36'.1.8 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/140 

1/141 

1/142 

1/145 

1/148 

1/149 

-136 -
HulAsası 

yılı bütçesinde değişiklik yapilmasma dair 

Posta, L~af ve telefon idaresi kadrosunun tadili 
h aldınıda 

58 737 000 Urıı. f~vkalfıde tll!bsisa.t verilmesi hakkında 

Hazineye akl ecrimisillerin affi luıkkrndn 

Köylerde açılan eğitmen kursla'I'IlUn ve köy öğretnı"D 
okulların~n idaresi hakkında• 

Ankara şehri su tesisatının Hazine uhdesindeki mül
kiyetinin Ankara ·belediyosine devı-i hııkk:uida 
1938 yılı muva.zenei uronıniye kanununa bağlı bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasırJa dair 

1/150 Devlet Demiryolları ve limanlarr işletme uıın1um mü
dürlüğü 1938 yılr bütçesine 160 000 liralık munza.ın 

Muamelesi 

29 - V - 1939 tarihinde 3619 sayılı 

kanun olarak kabul edilıııiştir. 

30 - V - 1939 tarihinde 3622 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
30 - V - 1939 tarihinde 3628 sayılı 

Imnun olaı·ak kabul edilmiştir. 

6 - vn - 1939 taribinde 3699 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VII - 1939 tarihinde 3705 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

29 - V - 1939 tarihinde 3615 sayılı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

tahııisaıt verilmesi hakkında 29 - V - 1939 tarihinde 3616 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/151 

1/155 

1/156 

1/161 

1/164 

1/168 

1/169 

1/170 

1/171 

İstikiili h.o.rbi malilllerine verilecek 8 700 liralık para 
mükafatı hakkaılda 

lnhisarlar idaresine ınütodavil sermaye haddini tecn· 
vüz etmemek üzere bono ilıracma ve Maliye "l"ekiHne 
bu benolara kefalete mezuniyet verilmesi h8ilııkmda 

1938 mııı!i yılı muvazenei umıı.miye kan.mıuna bağlı 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yu.prllTUl8IIIa dair 

Vakıf memba sularile orman ve zeytinHklerin işletil

mesi baklanda 
Vakıflar urouro müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun layihası 
Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek ka
nun liiyibıısı 
Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ekJpnmesine 
dair 
Muamele vergisi kımununun bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine dair 
Tcşvikı sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı kanu
nun 3 ncü roaddesile 3537 sayılı kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasının ilgıısrııa dair 

1/172 Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bole-

7 - VI - 1939 tarihinde 3632 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1939 tarihinde 3627 sayılı 

kanun olarak kabu1 edilmi,tiı-. 

29 - V - 1939 tarihinde 3615 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Eııciimendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3696 sayılı 
kanun olarak kabul edilıni.ştir. 



No. 

-137-
Hu1il.sa.sı 

diyelerce alrnınakta olan damga, tayyıı n• ve hclc
uiye rcsitıılcrilo Dıırülaceze hi~sesfniıı mikdanıııı v<' 

Muamelesi 

sureti i~tifasıııa dair 6 - VII - 1939 tarihinde 3702 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1; ın 

1/ 174 

l / 17fl 

1/ 177 

1/ 17 

1/ 185 

lll 6 

1/1 

1/ 190 

Ankarada bir Dil ve tarih - coğrafya fakü.ltesi ku
rulması hıı.kkındaki 2795 sayılı karıtııırlıı bazı rl eği 

şiklikler yıı.pılnıasma dair 

Ceza evlcrile nıalıkeıııe binaları inşası karşılığı ola
rak alınacuk harçlar ve nıahkfimlnra ödcttirilecel: 
yiyecek bedelleri hakkmdaki :!548 sayılı kııııuııuıı :.! 
ve 3 ncü nıadrlcl erinin tadiliıı e dair 
Milli Müdafıvı vc•kfıleti kara kısmı 1939 mali y ılı 

hiilç(·~ iııdc Lh•ğişiklik yapılımısı hakkında 

Orıııaıı nıııum müdürlüğü teşkilat kanununa ek kı ı

nun layiliası 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat kaııunu ıııı 

bağlı kadro cedvellerinde değişiklik yapılınası hak
kmdaki 3622 sayılı kanuna ek kanun lilyi!ıası 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 19'! !1 
mal! yılı ll aylık bütçesi hakkında 

Devlet liıııanlal'I i~l elınc urouru müdürlüğü 1939 mali 
yılı 1 1 aylık bütçesi bakimıda 

DeviPI JcıniryoUarına muharrik ve müteharrik ed ı·

vat mubayaası için gelecek tiCnelere geçici taahhüd" 
girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkc~i arruımdıı fcrib ~t 

tesisi ' 'e işletilnıl.'si hakkında 

Küçük Mlenderes nehri ile tabilernin ıslahı hakk:mfuı . 

ki 2246 sayılı kanuna ek kanun ldyihası 

1/193 .A.ıilrara Ormti.n çiffiliğindelri birn fabrikasil e tesisıı ı 

ve müştemildtmm ve arpa silosunun inbisarla.r unnuıı 
müdürlüğüne devri hakkmda 

lj194 13 - I - 1936 ta.rih ve 713 sayılı kanuna müzeyyel w 
kırtasiye stoku için bir buçuk milyon liralık müteds · 
vil sermaye ittihazına dair olan 2540 sayılı kanuna ek 
kanun layihasr 

1/ 195 2540 sayılı kanuu1a verilen mütedavil secrmayeden 
30 000 lirasmm inşaat ve istimlak işlerine sarbna 
mezuni.1et itasrn1.1 dair olan kanuna clı: kanun lu-

7 - VU - 1939 tarihinde 3703 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

F.ncümendediı:. 

5 - V H - 1939 tarihinde- 3673 sayılı 
kıımuı olarak kabul edilmiştir. 

F.ncümendedir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3671 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1939 tarihinde 3651 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1939 tarihinde 3652 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - Vll - 1939 tarihinde 3698 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişti\·. 

30 - vr - 1939 tarihinde 3655 sayrlı 
kaırtın olıırak kabul edilmiştir. 

6 - V 1 I - 1939 tarih inde 3697 sayı h 
kııııun olnrak kabu.l edilmiştir. 

5 - V ll - J 939 tarihinde 3685 sa. yılı 
ksıııııı olnrak kabul edilmiştir. 



No. 

1/196 

1/197 

1/199 

1/209 

1/211 

- 138 -
HulMası 

h ası 

Milli piyango teşkiline dair 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 mali 
yılı bütçe kanununa ek kanun layiliası 

Umuıiü nüfus sayımı haklanda 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün .Adliye ve
k8.letine ıbağlanması hakkında 

.Alınasra Dalgakıranının tamiri ve yeniden bir dalga
kıran inşası için gelecek senelere sari taahhüdat İcra
sıhaklanda 

1/213 Devlet denizyollan işletme umum müdürlüğü ihtiyacı 
için yeni geıniler inşası ve sair vesait, teçhizat, mal
zeme, alat ve edevat mubayaası hakkında 

1/214 

1/229 

1/232 

1/235 

1/236 

İngiliz kredisinden Havayolları umum müdürlüğü 
için tefrik edilen 360 000 liarnm surreti istimali hak
kında 

58 917 000 liralık fevkal8.de tahsisat verilmesi hak
kındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun layiliası 

Lüzumu halinde yeni askeri muhasebecilikler teşkjli 
için Maliye vek8.letine salahiyet .verilmesi hak'Innda 
1939 mali yılı muvazenei uronıniye kanununa bağlı D 
cedvelinde değişiklik yapılması hııkkmda 
Ecuebi Devletlerle yapılan kredi anlaşmalarına isti
naden eelbolunan harb teçhizat ve levazmımın güm
rük resınile sair vergi ve resimlerden muaf tutlması 
hakkında 

1/244 Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere to
hnmluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sa-

Muamelesi 

5 - VII - 1939 tarihinde 3684 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 - vn - 1939 tarihinde 3670 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - vn - 1939 tarihinde 3690 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - vn - 1939 taribinde 3700 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - vn - 1939 tarihinde 3707 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

7 - VII - 1939 taribinde 3715 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

7 - vn - 1939 tarihinde 3716 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - vn - 1939 tarihinde 3717 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

25 - IX - 1939 tarihinde 3724 sayıl.ı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

iEncümended.ir. 

Encümendedir. 

9 - X - 1939 tarihinde 3729 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

yılı kannna ek kanun layiliası 9 - X - 1939 taribinde 3730 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/248 Devlet memurları aylıklarının tevnid ve teadülüne · 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 3 numaralı red
velin Hariciye vek8.1etine aid lasrnmda değişiklik ya-
pılması hakkında 16 - X - 1939 tarihinde 3731 ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/252 1\faliye vekfileti 1939 mali yılı bütçesine 300 000 li

ral.ık fevkalade tahsisat verilinesi hakkında 16 - X - 1939 tarihinde 3733 sayılı 

kanun olarak kabul ~. 



No. 

2/ 1 

2/'2 

2/ 3 

2; 4 

-1~-
BulAsası 

TEKLIFLER 

l<lare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1938 mali yılı 
hütçnxinde nıünnkal<' yapılmasma dair 

!dar<' ll<'ycti - H.iyaseti Cümhur 1938 mali yılı büt~e
sinue değişiklik yapılması hakkında 

lduı·c Heyeti - Büyük Millet Meclisince sarfiyatı mu
Yakkatc surctilc yapılan lcdiyatrn sureti mahsulııı 

lıakkmdu 

İduı·e Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı büt~<·
sind\' 8 400 liralık ınünakale yapıimasına dnir 

2/ 5 Di:varbakn· (Gl. Kiazıın Sevüktekin ve Erzurum Şük
ı·ü Koçak ) - Subay ve askeri memurlarm tekaüdü 
için rütbe ve sınrflarma göre tayin olunan yaşlnı·r 

bildiren 3079 sayılr kanuna bir madde eki ıınıcsiııe 

Muıımelesi 

17 - IV - 1939 tarihinde 3594 sayılı 
kıınun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1939 tarilllnde 3610 sayilı 

kanunla birleştirilerek kııbul edil
miştir. 

22 - V - 1939 tarihinde 3610 sayilı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

29 - V - 1939 tarihinde 3615 sayilı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

dair ;Encümendedir. 
2/ 7 ldarc Heyeti - Büyük lltillet Meclisi 1939 mali yılı 

hütç<'sinde 350 000 liralık müııakale yapılınasma dtıiı· iEncümendedir. 
2/ 8 İdare Heyeti - Riyııseti Cümhur 1939 mali ~· ılı hüt -

3/38 

3/56 

3/69 

3/71 

~esilH' 19 226 liralık tahsisat ilavesine dair Eneümendedir. 

TEZKERELER 

Ankara şehri lınar müdürlüğünün teşkii!Lt ve vazife
lerine dair olaıı 1351 sıı'y:I].r kıınunun 9 nı:-u madde· 
ııiııiıı t (l fsiı·i lıak·luııdıı Raşv<'ki'ilet tezker '!lİ 

Açıkta veya vekillet emrinde iken ücretli bir vazifeyc 
tayin edilen memurlarm kesilmiş olan ııçık maa.~lu

rmm ücretli vazifelerinin l!iğvi halinde idareten tah
sisi icıı.b edib etmiyeceğinin tefsiri hakionda BıışYe
ka !ct tezkeresi 

~{uamele vergisi kanununun ikinci ınadc.le.>iııin ( ' ) 
fıkrasının (Tıısirlıaneler ve tıısir fabrikaları) kaydinin 
hudud ve şüınulünün tayini hakkında Başv('kAlet 

tezkcresi 
Vazifci memureleri haricinde eınraızt sariyci hııyvııııi
ye mücadelesine memur edilecek memurini f(lnniye ve 
saireye verilecek yevmiyeler Jıııkkındaki 66 sayılı 

kımunun birinci maddesinin tersirine d~ir B%-v!:kiı1ct 
tezketesi 

14 - VI - 1939 tarilllnde 231 sayilı 
tefsir olarak kııbul edilmiştir .. 

23 - VI - 1939 tarihinde Hüktlmet 
tarafindan geri alm.:ınıştır. 

Encümendedir. 

14 - VI - 1939 tarihinde 1115 sayilı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/98 Jnhlsnrlar idaresiıun l 939 yılı ihtiyacı için dışardan 
tedarik edilecek sandıklık tahtu.Jarııı gümrük resmin
den 2294 sayılı kanunun verdiği şaliıhiyctc i. tinadcn 
tm:ıziliıt yapıldığından keyfiyetin tasdik-ı hokknıdu 

Başvekalct ıtezkeresi Encüınendedir. 

3/100 1122 sayılı kanunun ikinci maddl'!linPe zikredilcıı 

ruhi malil.liyetlerden mezkilr kanunun üçüncü mad
desinin wrifatrna dahil olan şekilkı-in dördü.ııcü de
rece üzeriııden terfibi icab <'<.liJı ()tmiycccğinin tef-
si ri hu.lıkmda Başvekilie-t tezkcresi Encümendedir. 

3/114 Mücbir ve zaruri sebebler dolaoyisile takib YC tahsiline 
imkan ~örühniyf'n borçlarm terkinline dair Başvcka-
let tezkcresi Encümendedir. 

Amasya 
Ankam 
Antalya 
Balıkesi1· 
Bingöl 
Bu1·sa 
Bursa 
Çanakkale 

O?'Um 

Edü·ne 
E1·zm·um 
E 1"Zlt?'Wnı 
C::ire un 

DAHİLİYE ENOtlMENİ 

Reis 
Rs. V. 
M . M. 
lGi. 

Esad U1·as 
Fevzi Daldal 

Tekirdağ 
Çortıh 
llfm·din 
Yozgad 

Rasih Kaplan 
Yahya S eza i U ZOIJJ 
.Y ec meddin Sahi1· 
Fatin Giivendireıı 
Ji' azlı Giil eç 
][il mi .Er geneli 
1 snwil K etnal Alpsar 
Osman Şahinba~ 
Gl. Z eki Soyde.mir 
ı aleiye Elgiin 
Jliinir Ak kaya 

Cemil Uybadı1ı 
A t ·ı f Tiizün 
Edib E1·gvn 
Ziya At·kant 

lznıir 
Kars 
[(m· s 
Kayseri 
Kayseri 
Konya 
Jl alatya 

(ım.~"'m 

' am u 11 

S1"va.· 
'I' o karl 
Zonguldak 
l;(Jnguldak 

Reşad Mimaroğlıı 
J!Jsad Özoğıız 
Zihni Orlzon 
A hnıed Jlilnıi 1\ al aç 
Nazmi Toker 
Şevki Brgıın 
./Jhm·ullali Barkau 
~lfemed Ali Yörükcr 
Züh tii .Dm-u kan 
Mitat Şük1-ii Blnla 
Galib Peke1 
!bı-ahim Etenı Bozkıın 
Rif at V ardtı-r 

Encüınen, 35 (30 layihn, 5 te1.kere) 4lin (22) sini intaç etmiş ve geriye ktı.lan (13) iş gelecek 
lçtimaa. brrakılnuştır. 



No. 

J /24 Vakıflar kanuntın un· 32 nci rrıaddes.in~> bir fıkra ilfı
vesine dııir 

l / 32 Arazi veııgisi lılllkkmdaki 1833 sayılı kanuılUil 2 ıwi 

Muamelesl 

!i - V IJ - lll39 tlll'i.hlndo 366 sayı l ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

maddesine bir fıkrıı iJ~vesiııe dair 2 • X • 1939 taribinde 3726 sayılı 

kanu.rı olru·ak kabul edilıııi~tir. 
1/35 Bilümam rouvazz\l:f subaylar ve ıısk.crl mtnııu·larln 

23 ya.~ıııı ikmal ctmE)(}eu evl eıı emeyecekl eri ne duil' 
ulan 14:!4 sayılı kanunun tadili h111kkında G . YU - 1939 tıı..ı•ilıinde 3663 sayılı 

kanuıı o!ııı·ak kabul edilmi tir. 
1/ 39 

1/ 50 

1/ 62 
1/ 65 

1/ 67 

l,;io;ıckc.lağı kazaSl merkezinin YOJ'köyc kaldrrıluml; 

Y o~ada bağlanma.o;;ına dair 
Evleome işlerinde kullanılan evrıık lıa·klunda 

Kö~ lı:8llununuıı 13 ı,ı,cil ml\4desinea e.k kan un liıyihası 
Nüfus deneme yazım ikammu Iayihaaı 

Ürfi idare kanunu layiliası 

1/ 6 l'oliş vazi~e ve sıılabiyet kanununa bir madde elden
ınesine dair 

1/ 72 Sinema iilim lerinin gümrük resimlerinin iııdirilmesi 

Bııcümendedir. 

5 . vıı . 1939 tıu·ihind 3i86 sayılr 
kanun olarak kabul edilıni4tlı·. 

Encüıııendedir. 

i - VII - 1939 tarihinde 3705 sayılı 
kıınım olal,'ll.k hbul edilmiştir. 
3 - VII - 193.9 tarihinde Adliye en
cümcnine. 

BJJciirocı:ıdediı:. 

hakkında Bncüm ndedir. 

1/ 84 Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yoUarın ıııuhafaza-
sı;ıuu. temini hakkı;nda Bncünıcııdedir. 

1/ 105 lpekböcekçiliği .i,şleri, ipekböceği tolıuınu yetiştil'il· 
mesi, ınu4yen<ı ve sattlıı;ı.ıı.sı hakk-mdn 6 · Vli · 1939 laı·ihinde .Maliye en-

l / 117 btanbul F;lektı·ik işleri umuuı müdürlüğü ile Tranı 

vay ve Tünel idaresi. ~kil$.t ve teısisatnun l tan)>ul 

e ii m enine. 

belediyesine devr~~e dair 16 - VI • 1009 tarih.iude 3.645 saşılı 
kJU ım olarak kAbul edilm.i'tir. 

1/ 124 Nnhiyc müdürleriııio luıy.-ııaı;ı. yeııı bedellı:ı-i lıukkm11a 12 - VI - 1939 tarihinde ~35 sayılı 

l / 131 Dahiliye vekrueti merkez teşkilii.t vo vıı.weleri hu k
kmdııki kanunun tadiline dair olan 2531 sayılı kaını· 
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanuna bağlı_ cedvelde değişiklik yapıhnıuıına daiı- 26 - - 1939 taTibinde Bütçe encü
menine. 

1/ 132 l ahiliye vokaleti teşkilAt kadrosuııa yeniden 50 nın 

iyet memuru ilavesine dair 

1/ 1-!4 Köy kanwıuıınn 16, 19 ve 21 nci tııJtddeleri,oj değ i$· 
tiren 2491 !!$yili kanuııun 1 nci maddesinin değiştiril· 
mesine ve mezk11.ı: kanuna bazı hilküm1er ilavesiıı e 

12 . VI - 1939 tarihinde 3636 sayılı 
kanun olal'nk lmbul edilmiştir. 



No. BulAsası 

dair 

-tü-
Muamelesi 

5 - VII - 1939 tarihinde 3664 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/145 Köylerde açılan eğitmen kurslarının ve köy öğretm~n 
okullarınm idaresi hakkında 7 - YII - 1939 tarihinde 3705 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 147 Yalova ka?.aıırnm Bursa vilayetine bağlanması bak-
lımda Encümendedir. 

1/148 Ankara şehir su tesisatmm Hazine ubdesindeki mül-

1/157 

1/ 162 

1/172 

kiyetinin Ankara belediyesine devri haklımda 29 - V - 1939 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Malıpeyker, Türkan, .Ali, Rana ve Hümeyrarun Tür
kiyeye avdet etmeleri hakkrnda 

Belediye kanununun 19 ncu maddesinin beşinci fı k

rasının değiştirilmesine dair olan 2571 sayılr kan u
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınınalrta olan damga, tayyare ve beledi
ye resimlerile Darüliieeze hissesinin mikdarına ve ~ıı
reti istifasına dair 

5 - VII - 1939 tarihinde 3662 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3666 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3702 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/182 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı maddesi -

1/198 

1/199 

1/ 221 

1/ 226 
1/ 23 
1/251 

3j38 

3/65 

ne bir fıkra eklenmesi haklımda Encümendedir. 
Tunceli vil.3yetinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı ka-
nun hükmünün uzatılınasına dair 7 - VII - 1939 tarihinde 3706 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Umumi nüfus sayııru hakkında 6 - VII - 1939 tarihinde 3700 sayılı 

kanun olar~ kabul edilmiştir. 
Hiranetten ayrılan bazı memur ve müstabdcmleri ıı 

yapam.ryaeaklan işler haklanda Encümendedir. 
Jandarma teşkilAtı için yapılacak binalar hakkında Encümendedir. 
Belediye kanununa ek kanun 18yibası Encümendedir. 
Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanun li'ı -

yilıasi Encümendedir. 

TEZKERELER 

.Ankara şehri İınar müdürlüğünün taşkilit ve vazi
felerine dair olan 1351 sayılı kanunun 9 ncu madde· 
sinin tefsiri hakkında B&ı$VekAlet tezlteresi 

Jandannanm nıiilki ödevler! arasmda bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarmda 
memurin muhakemat kanununa göre takibat yapı
lıp yapılınayaeağmm tefsirine dair Başvek&.l.et tez
kereli 

14 - VI - 1939. tarihinde 231 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

28 - V - 1939 tarihinde Mi.1Jj :M:üda.
faa encıüm.enine. 
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No. HulAsası Muamelesi 

3/121 Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin 6 ncı fıkraanun tcfsirine dair Ba.,veka· 
Jet tezkeresi 5 - VII - 1939 tarihinde Maliye encü-

m enine. 
3/ 14fl Taşocakları ııizamnamesinin birinci maddesinin tef. 

siri hakkında Bakşvekaiet tezkeresi Encümendedir. 
3/162 Umumi, millhak ve hususi bütçelerle idare edilen 

daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Dev. 
lete veya belediyeye veya hususi idarelere a.id daire 
ve müesseseler arasındaki ihtilaflarm tahkim yolu ile 
halli hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair 
Başvekiilet tezkeresi Encümendedir. 

A 11 kcını. 
Balıkr.çiı· 

Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Burdnr 
Btırrlıt r 
J!:1·zu rum 

DlVANI MUHASEBAT ENOOMENİ 

He is 
M. M. 
Ka. 

Niğde Faik Soylıl, 
Trabzon Mitat Aydın 
K rıstwmo11 ·u ll ilmi Ç oru k 

A /w Giindiiz 
JTilmi Şerenıeth 
Muzaffer Akpı.na.r 
'l'evfik Temelli 
Oemil Ozça.iflar 
"S min Y erlikaya 
lbrahi?n Necmi Dilmen 
M enıed S anlı 
N afiz Dıımlu 

!stanbııl Gl. R efet BeZe 
Kastamonu Hace1· Dicle 
Kastamonu .Vuri Tamaç 
Kırşehir Ha.zim. Börekçi 
M ar aş M em ed Erten 
Muğla Cenwl Karamuğla 
01·dıı .1hmed !Jısan Tokgöz 
Tıınceli Hatydar Riiştü Oktenı 

Bıwümen, 62 (33 layiha, 29 tezkt>re) işin (25) ni intıı.ç etmiş ve geriye kalan (37) iş gelecek 
t~timaa birakılmıştır. 

1/10 

1/ 11 
1/15 

1)18 

1/36 

Ankara şehri 1mar müdüı-lüğü 1936 yılı hesabı kat
ğisi hakkuıdn 

1937 yılı hesabı kalği kanunu lliyihası 
luhisı.T]ar umum müdürlüğü 1937 mali yılı hesabı 

kalğisi hakkında 
Posta, tclgraf ve telefon u.mum müdürlüğü 1!)37 mali 
yılı hesabı kat~>isi hakkında 

1934 yılı Hazine hesabı kııtğisi lıal\luuı.la 

Eneümendedir. 
Eneümendedir. 

Eneüınendedir. 

Encümendedir. 
28 - VI . 1939 tarihinde 3654 sayılı 

kanun olarak kabul edilmitt1r· 
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No. Hulasa.sı: Muıım~.>lr~i 

l/37 1935 yrlr Hazine hesabı ka.tğisi ha-kkında Encümendedir. 
l/3 1936 yılı Hıı·:tinc hesabı lmtğisi hakıkınrla Enciimı•ndcdir. 

l/42 Devlet dcnıit•yolları ve limanları işletnı<' umunı mli· 
dürl liğü 1935 yılı hesobr ı..-ııtğıisi hakkında Enciinıeuderlir. 

l/43 Devl~t demiryollan v'c liınaıvları işletme umunı mü-
dürlüğü 1936 yılı he abr katğisi hakkında Enclimeııdedir. 

1/53 Havayolları Devlet i~lotmc idaresinin 1935 yılı he:ııı -

bı katğisi hakkında . 23 - X - 1939 tarihinde 3735 sayılı 

kanun olrı.rak kabul edilmiştir. 
l/54 Hıı.vayollıın Devlet işletme idaresinin 1936 yılı Jwsıı-

br lmtğisi hakıkında .l!:nclimcndcclir. 
lj55 Hudud ve sahiller &'Ihhat tunum müdlirlliğü 1935 yılı 

hesaıbr ka<tğıiııi hakkmda 23 - X - 1939 tarihinde 3736 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/56 Hudud ve sahiller sıhbat umttm rnücllirltiğ:i 193ö ~· ıl • 

hesabı katğisi hakkında Enclimendedir. 

1/57 Hudud ve salıiller srhhat unıu.m mudürlü~i 1937 yılı 
hesabı katğisi hırkkmda Enclimendedir. 

1/5 lnhisarlarr umunı müdürlliğü 1935 yılı hesabı koatğisi 
hıııklruıda 6 - VII - 1939 taribinde 3691 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
lj59 lnhisa.rlar u ınıını miidiirlüğli 1936 yılı h abı ka.tği> i 

haıkkı:nda Enclirocndedir. 
1/69 Posta, telgraf ve tcl~fon uroum nıiidürlüğii 1935 yı l ı 

hesabı katğisi hakkında: Eııciiınendedir. 

l/76 Ta.hlisiye umum miidürlliğü 1936 yılı h sabı ı,a.tğisi 
hakkında. Encümeudcdir. 

1/77 Tah.lisiye umum ıııiidlirlüğü 1937 yılı 7 aylık hesabı 
k81tğisi hakkında ]!incümendeclir. 

1/ 2 Vakıflar unıum müdiiı·liiğü 1937 yılı <hesabı kıı.tğisi 

1/85 

1/112 

1/113 

1/118 

1/165 

1/166 

hakkında Eııcüroendedir. 

Yüksek mühendis mektebinin 1935 yıh hesabı katğisi 
hakkında. 

Yiiksek zi.raıı.t en.stitüsii 1934 yxlı hesab.ı kıı.tğjsi hak
kında 

Y>üksek ziraat enstitüsü 1935 yılı hesabı katgisi hak
kında 

Konya ovası: 81llama idaresi 1934 yılı hesabı katğisi 
halclanda 

Van gölü işletme idanııinin 1933 yılı hesabı kıı.tğisi 

haklanda 

Van gölü işletme id&resinin 1934 yılr hesabı btğisi 
bak!kı:nda 

Eııcüıneııılcdit. 

21 - VI - 1939 t.a.ı-ihinde 3648 sayıh 
kannn olarak kabııl edilmiştir. 

Enctimcndcdir. 

15 - V - 1939 tArihinde 3606 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 • vr - 1939 tarihind 3649 .sayılı 

kanun olarak kabul lodilmiştir. 

21 - VI - 1939 tarihinde 3650 soyılı 
kantuı olarak kab'ul edilmlı;tir. 



No. 

1/200 

1/201 

1/202 

1/ 205 

1/224 

1/231 

1/237 

• 

- l.4ı6 • -
HulU.sasi 

Ankara şehri !mar müdürlüğü 1935 yılı hesa.bı katığisi 
ılı. akkında 

Tahlisiye u:nıum müdürlüğü 1935 yılı !hesabı ık.atğisi 

ılı.akkında 

Vaıkıflar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı lka.tğisi 
hrudanda ı 

Orman umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı katğisi 

hakkında 

Devlet havayollan umum müdürlüğü 1937 llllllli yılı 

hesabı 'katğisi hakkında 

Hudud vo sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 ma
li yılı hesabı katğisi hakkında 
Van gölü işletme idaresinin 1935 yılı hesa!bı ka_tğiSi 
hakkında 

TEZKERElıE:R 

3/48 Maliye ve:kaleti 1937 yılı ayniyat son hesab= gön-

Muamelesi 

23 - :X: - 1939 tarihinde 3784 sayılı 

'kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - X - 1939 tarihinde 3737 sayılı 

kıı.nun olarak kabul edilmiştir. 

E.neüme.n.dedir. 

E.ncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Enoümendedir. 

derildiği hıı.'kkrnda Başvekalet teıı'keresi Eneümendedir. 
3/50 Mavt :mayıs 1938 aylarına aid raporun sunulduğuna 

dair Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 3 - V - 1939 tarihinde 1083 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/51 Haziran : ağustos 1938 aylarma aid rapol'un sunul-

duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 12 - V - 1939 tarihinde 1092 sayılı 

3/52 EylUl : ikinci teşrin 1938 aylarma aid raporun sunul· 
duğuna dair Divaıu muhasebat riyaseti tezk:eresi 

karar olarak kabul edilmiştir. 

(9 ncu :fılua adiiye eneümenine) 9 - VI - 1939 tarihinde 1108 sayılı 

3/59 

3/60 

3/61 

3/62 

3/63 

Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teŞki.lM.nwı. 
1935 ve 1936 yıllarına aid ayniyat .katği ilı.esab cedvel
lerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhiaarl~ 
vekilcti tezkeresi 
Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşki.lAt= 
1937 yılına aid ayniyat katği hcsa:b cedvellerinin gön
derildiği hakkında Gümrük ve in.h.isarla.r vekalati tez
ikeresi 
lnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılına aid bil!nço
nun gönderililiğine dair Başvekalet tezkeresi 

lııldsarlar umaın müdürlü,."'ü 1~36 yılına aid bilfuıço
nun gönderildiğine dııir Başvekiı.let tezkoresi 
İstanbul Liman işletme idaresinin 1935 yılı bilfuıÇ{lffU
nun gönderildiği hakkında BaşvekiUet tezkeresi 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

6 - vn - 1939 tarihinde 3691 sayılı 
kanunla birl~erek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

Encümendectir. 



No. 

3/64 

3/ 67 

3/68 

3/ 72 

- 14ı8-

Hu18.sası: 

İzmir Liman işleri uınum müdürlüğünün 1935 yılı 

bilançosunun gönderildiği haklunda BaşvekiUct tf'z
keresi 
Maliye vekilieti 1934 yılı ayniyat katği hesabının 

gönderildiğine dair Maliye vekilieti tezkeresi 
Maliye vekilieti 1935 yılı ayniyat katği hesabmm gön
derililiğine dair Maliye vekilieti tezkeresi 

Van golü sefain işletme idaresinin 1933 yılı katği he
sabına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divaru muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 75 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı hesabı kat
ğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 76 

3/ 77 

3/ 80 

3/ 83 

3; 87 

3/ 

3/ 122 

3/124 

1934 yılı Hazine hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkaresi 

Birinci kanun 1938 : şubat 1939 aylarma aid rapo
run sunulduğuna dair Divanr muhasebat riyaseti 
tezkeresi ' 

Konya ovası sulama idaresi 1934 yılı hesabı katğisine 
dair Divaru nıuhasebat riyaseti tezkeresi 

Van gölü sefain işletme idaresinin 1934 yılı hesabı 
katğisinc aid mutabakat beyanııamesinin sunulduğu
na dair Divaru muhasebat riyaseti tezkeresi 

Devlet demiryolları ve limanları işletme uınuın mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhascbat 
riyaseti tezkeresi 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi
ne aid mutabakat beyannamesinin smıu1duğıma dair 
Divam muhasebat riya eti tczkeresi 

Mart : mayıs 1939 aylarma aid raporun sunulduğuna 
dair Divanı mu1ıasebat r.iya.seti tezkere i 
Ankara şehri !mar müdürlüğü 1935 yılı hesabı katği
sine aid mutabakat beyannıı.mesinin sunulduğuna dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

21 - VI - 1939 tarihinde 3649 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

21 - VI - 1939 tarihinde 3648 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 . VI - 1939 tarihinde 3654 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

7 - VII - 1939 tarihinde 1145 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tarihinde 3606 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

21 - VI - 1939 tarihinde 3650 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

6 . VII - 1939 tarihinde 3691 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 



No. 

3/ 125 

3/ 126 

3/ 127 

3/ 128 

3/131 

-147-

Divanı muhasebat riyaseti tP.zkeresi 

Evkaf uınuın müdürlüğü 1935 yılı hesabı katği.sine 

aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tczkeresi 
Hudud ve sahiller sıhhat umnm müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su· 
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Posta, telgraf ve telefon uınıım müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su· 
nulduğuna dair Divanı mnhasebat riyaseti tezkeresi 
Tahlisiye umuın müdürlüğü ]935 yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
varu muhasebat riyaseti tezkeresi 

Devlet havayolları işletme idaresinin 1935 yılı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/136 Gümrük ve inhisarlar vekaletinin 1934 yılına aid ay
niyat katği hesab cedvellerinin gönderil.diği hakkm-

Muamelesi 

23 - X - 1939 tarihinde 3734 eyılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Eneümendedir. 

23 - X - 1939 tarihinde 3736 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

23 - X - 1939 tarihinde 3737 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 - X - 1939 tarihinde 3735 sayılı 
kanunla birleştirilerek kalml edil
miştir. 

da Gümrük ve inhisarlar vekilieti tezkeresi Encümendedir. 
3/155 Haziran : ağustos 1939 aylarına aid raporun sunul-

duğuna dair Divaru mubasebat riyaseti tezkeresi Encümendedir. 

Amasya 
Bolu 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizl-i 
E.skişehir· 
Kocaeli 

GUMR'UK VE İNHİSARLAR ENC'OMEN! 

Re is 
M. M. 
Ka. 

Nafiz Aktın 

Çorum 
Istanbul 
Diyarbakır 

D1·. Emin C mnal Suda 
Atıf Kamçıl 
Süleyman Köstekçioğlıı 
Şaki1· Ba1·an 
Dr. Kazıın aınanl1-
F ahi A ~çakoca, A kça 
1 slamat Ozdama·r 
Ali Dikrnen 

Ismet Eker 
S ad ettin U raz 
Cahid Çubukçıı 

Kon'Jja 
Mardin 
Muğlrı 
Niğde 
Si no b 
Trabzon 
T1.ınceli 
Yozgad 

1 zzet Et·dal 
Gl. S eyfi Düzgö1·en 
Dr. Hüseyin, Avni E1·can 
Nainı Erem 
Hıılusi Oruçoğlu 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Yenel 
Elcrern P ekel 



lA8-

]}ıı.cümen, 18 (17 l§.yiha, 1 tezkere) işin (17) sini intaç etmiş v g riy<' kalan (1) iş gelecek 1 ~
tiinaa bıralulmıştn·. 

No. 

1/ 30 

HulisBBI 

L!.YfHAiiAR 

Gümrük tarife !kanununa bağh id:hslit umumi tari
fesinin 607 /D pozisyonuna bir fıkra ili.vesine dair 

Muamelesi 

12 - VI - 1939 tarihinde 3641 sayılı 
kanun olarak kabul Milıniştir. 

1/47 Eenebi meınle:ketlerde.n idhal edilecek: 55 000 ton kdk 
kömürünün gümrük resminin indirilmesi hakkında 5 - VII - 1939 tarihinde 3681 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/48 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak 
ıkullanılm.ak üzere dışarnian getirilecek kerestenin ki
losundan almmakta olan resmin beş !lı::uruşa indiril-

. 1/51 

mesi haklanda 24 - V - 1939 tarihinde Maliye encü
menine. 

Gümriik tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun liyihası 18 - V - 1939 tarihinde Maliye encü

menine. 

1/70 Sanayide kullanılan ibtidai maddelerin gümrük re 
simlerinin indirilınesine dair 27 - V - 1939 tarihinde Maliye encü

menine. 
1/71 Sanayide kullanılan makine alat ve edevat ve bun

larm yedek ve tecdid parçalarrom gümrük resimle-
rinin indirilmesine dair 27 - V - 1939 tarihinde Maliye encü

menine. 

1/72 Sinama iilimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkmda Encümendedir. 

1/83 Yalnız bu yıl için dışandan getirilecek: olan anason-
larm gümrük resimlerinin indirUmesine dair 2 - X - 1939 tarihinde 3727 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/102 Hatay menşe ve mevridli mahsulat mamuül.tm güm-

1/117 

rük resimlerinin indirilmesi hakkında 24 - V - 1939 tarihinde Maliye encü
menine. 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğii ile Tram
vay ve Tünel idaresi teş:ki!At ve tesisatının !stanbul 
belediyesine devredilmesine dairr 16 - VI - 1939 tarihinde 3645 sayılı 

kanun olarak k.ııbul edilmiştir. 
1/119 Jı!erkezi Pariste olmak ür.ere Beynelınilel şarab oofisi 

1/155 

1/189 

,teşk:iline dair olan muka.veleye iltihakımız hıı.ldonda 25 - IX - 1939 tarihinde İktisad en-

İnhisarlar idaresine mütedavil sermaye ihaddini teca
vüz etmemek üzere bono ihrıı.cma ve Maliye vekfiletine 
'bu bonola.ra kefalete mezuniyet verilmesi iha.lclanda. 

Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafıı.a 

pulu il.sakı hakkındaki 2456 sayılı kanunun birinci 

cümenine. 

30 - V - 1939 tarihinde 3627 sayılı 
kanun olarak k.ııbul edilmiştir. 



No. 

1/ 193 

-149-
H ulisası 

maddesine bir fı:kra eldenmesine dair 

.Ankara orman çiftliğinde bira fabrikasile tesmat ve 
müştemilatmm ve arpa silasunun Inhisarlar uıtıum 
müdürlüğüne devri hakkinda 

1/ 216 Btı.zı ıı\tı.ddlllerin gümrük resimlerinde tadiliit yapıl
nıasma dair 

1/219 Hatl~tcn hloınlek<'te idhııq cdil<'eek kok köınürii güm-

Muamelesi 

26 - VI - 1939 tariliinde Maliye encü
me:Qine. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3697 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IX - 1939 tarihinde Maliye encü-
m enine. 

rük resminin indirilmesi Jıaklanrla 25 -IX - 1939 tarihinde Maliye encü-
m enine. 

1/236 Ecnobi Devlotlc\·lc ynyııl1ıı\ kredi aın l a.~mnlarına isti
ıiııden celb olur!ilın fıarb teçhizat ve levııozrmımn güm
rük resmile sair vcrği ve resimlerden muaf tutulması 
hakJrmda 9 - X - 1939 tarihinde 3729 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

TEZKERE 

3/98 Iııhls1ı.tlar idaresinin 1939 yılı ilıiiyaeı için dışardan 
tedarik edilecek ııanfuklık tahtalarm gümrük resmin 
den 22~4 sayılı kanunun verdiği aalMüyote istinaden 
tenzilat yalpıldığından kcyfiyetiıı tasdiki hakkında 
Başvokalot t-czkcresi 13 - VI - 1939 tarihinde Maliye encü

menine: 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bolu 
Çoruh 
D iyarbakw 
Diyarbakır 
Elazığ 
Erzurum 

HAR.İCİYE ENdtlMENt 

R eis 
M. M. 
/\.&,. 

Erzincan 
Konya 
l stanbul 

Ji'alih Rıfkı .Atay 
Dr. Cemal Tıınca 
lıf iim.taz K atynak 
Hasan Cemil Çambel 
~-tsım Us 
D1·.Jbrahim Tali On_qören 
Zeki .Mesıul Alsan 
li'a.zıl Ahmed Aykaç 
Gl. P crtev Demi1·han 

Saffet A1'ıkan 
Ali M.ıızaffeı· Göker 
Ahıned Şiikrii. Esmer 

Istanbul SalôJı Cimcoz 
1 znıi1· H alı'l ]f enteşe 
Kars Gl. Mııh?'ttin Aleyüz 
Kocaeli lbı·ahinı Sü1·eyya Yiğit 
Mani'a H ikmet Bayur 
Sivas ecnıettin adak 
Tel.--irdağ Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad. Nazım Poı·oy 

Encütnen, 40 (31 layihlt, 3 tezltere) işin (28) ni iııtaç etmiş ve geriye kalan (12) iş golecek Içti

maa bırakılnuştrr. 



No. 

1/19 

1/20 

1/21 

1/22 

1/23 

1/80 

1/88 

1/93 

1/94 

1/95 

1/96 

1/97 

-150-

LAYİRALAR 

Türkiye - Alınanya arasmda imza edilen Südet .Al
man menatıkile Türkiye arasmdairi Ticari mübadclat 
ve tediyatı tanziınc mütedair protokolün tasdiki hak
kında 

Tüı·kiye - İsvcç ticaret ve kliring anlaşmasile buna 
bağlı Protokol ve mektublarm tasdiki hakkında 

Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmalarına 
bağlı 4 numaralı listeye tiftiğin de idlıali haklanda 
teati edilen notnların tasdikina dair 

Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring an
laşmasına merbnt mektublardan Idiring mnrakıbi 

Gregory'ye hitaben yazılan mek:tublarm türkçe ter
cümesindeki cHususi hesaba geçirileceği:. ibaresinin 
cgeçirilmeyeceği:. şeklinde düzeltilmesi hakkında 

Türkiye - Yunanistan arasmda akdedilen Veteriner 
mukavelenamesinin tasdiki haklanda 

Türkiye - Alınanya arasmda imzalanan kredi anlaş
masınm tasdiki hakkında 

Hariciye vekaleti teşlril1ıt kanununa ek kanun layi
lıası 

Türkiye - Belçika arasmda imza edilen iadei mücri
min muahedesinin tasdiki hakkında 

Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşması için teati olu
nan mektublarm tasdila haklanda 

Türkiye - Fransa dostluk muahedenamesile müşte
rek beyanname ve optanlara mütedair protokolün 
tasdikma dair 
Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve Idiring an
laşmnsile tadil edilmiş bulunan 2 eylftl 1936 tarihli 
ticaret ve Idiring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye 
çiçek soğanlarının ilavesine dair 

Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşması pro
tokolüne merbut listeye illl.ve edilecek kontenjan 
hakkında teati olunan mektublarm tasdikina dair 

Muamelesi 

12 - VI - 1939 tarihinde 3639 aayılı 
kanun olarak kabul edil.miştir. 

12 • VI - 1939 tarihinde 3638 aayılı 
kanun olare!ı: kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3640 aayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3637 aayılı 
kanun olar~ kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1939 tarihinde 3630 aayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 • V - 1939 tarihinde 3600 aayılı 

kanun olarak kabul edil.miştir. 

25 - IX - 1939 tarihinde Hükfunet 
tarafından geri alı:nmıştır. 

16 - VI - 1939 tarihinde 3647 aayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3674 aayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Enciimendedir. 

26 - V - 1939 tarihinde İktiaad en
cümenine. 

5 - vn - 1939 tarihinde 3677 aayılı 
kanun olarak kabul edilm.i.şt.ir. 



No. 

l /98 

1/ 99 

-151-

'rürkiye . İtalya ticaret ve seyrisefain muahedesi
nin cüzü müte=imini teskil etmek üzere akdedi
len ticaret ve tediye anla.1ru alarile bunlara ek 
olarak tanzim edilen vesaikin meriyete konulması

na dair 

Türkiye . Romanya ticaret anlaşmasına 
anlaşmaıım tasdiki hakkında 

m üzeyyel 

Muamelesi 

5 . vn . 1939 tarihinde 3675 sayılı 
kanun olarak kabul edilmi~ir. 

5 · VII - 1939 tarihinde 3680 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l/100 Türkiye . Yunanistan arasmda akid ve imza edilen 
kliring anlaşmasına müzeyyel protokolün tasdilo 
hakkında 5 • VII • 1939 tarihinde 3679 sayılı 

kanun olarak .kabul e~ir. 
1/109 Türkiye . !sveç ticaret ve scyrisefain muahedena.· 

mesine müzeyyel anlaşmaıım tasdikı hakkında 5 • vn . 1939 tarihinde 3678 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/110 Tüı·kiye . Sovyet sosyalist Cümhuriyetleri !ttihadı 
arasmda hudud hildise ve ibtilaflarmm sureti ted-

kik ve balline müteallik muahedeye bağlı 1 numa
ralı protokolde Çoruh vilayetinin merkezi olarak 
gösterilen Rizenin adı geçen vilayetin halen mer
kezi olan Artvinle değiştirildiğine dair tcati olunan 
notalarm adı geçen mukavelenin cüzü müte=imi 
olarak tasdikı hakkında 5 - VII . 1939 tarihinde 3682 sayılı 

kanun olarak bbul edilmiştir. 
1/ 119 Merkezi Pariste olmak üzere beynelmilel şarab ofisi 

1/121 

1/122 

1/ 146 

1/163 

1/167 

teşkiline dair olan mukaveleye iltihakımız hakkında 26 · V • 1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encüınenine. 

Türkiye - !talya ticaret anla1masma bağlı 2 sayılı lis
tede tadiliit yapılmasma mütedir teati olunan nota
ların tasdikı hakkında 

Türkiye . Amerika ticaret anlaşmasmm tasdikı hak
kında 

'!'ürkiye . Estonya ticaret ve kliring anlaşmasına 
.bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik (B) lis
tesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonlarmm 
tadiline mütedair teati olunan mektublarm tasdiki 
hakkında 

5 • vn . 1939 tarihinde 3676 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - VI - 1939 taiihl.D.de 3646 sayılı 
kanun olarak kabul edil.mi.ştir. 

8 - vn . 1939 tarihinde 3721 sayılı 
kanunla birleştirilerek .kabul edil
miştir. 

Türkiye . Yugoslavya arasmda imzalanan afyon an-
laşması ile merbut mektublarm tasdiki hakkında 8 - Vİİ - 1939 tarihinde 3723 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1926 tarihli beynclmilel sıhhi mukavelenamenin tas-
diki haklandaki 3542 sayılı kanUllfl ek kanun lô.yihasr 8 - vn . 1939 tarihinde 3722 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/184 

1/184 

1/21~ 
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Türkiye - Estonyıı. ticaret ve kliping ap,.lnş~~.a•ıın~ 

müzcyyel protokolün tasdilu hakkmdıı: 

Türkiye - Estonya ticaret ve kliring l).P1Mımı.şma mif· 
zeyyel rıroto~o~ü;:ı, tasd,ilu hnlfl.unıda 

T~ye - Estony,ıı, :ticaret ve kliring anlaşmalarma 

wüzeyy~l protokol c i !işi~ (B) listesinde değişiklik 

yapılmıı.sı hakkında tea.ti olunı,ın mşktublarmı t. 
kına dair 

Muamelesi 

8 - VI~ - 1!139 tıı;ri..hiııde 8721 sayılı 

lmnlj.ll olıpııı,k k.abul ediJ.mi.ıir. 

8 - VII - 1939 tarilıi:ııde. 3!721 · sayılı 

ikanunla birleştirilerek kabu1 edil
m}§Ptı. 

4; - ~I - 1.tl3~ tM.üıin@ bad en
eümenine. 

1/215 T·ürki,rcı - Sovyet Seısya1ist Cümhuı-iyetlcri lttihadı 
arasmda müMkid demiryolları m.ulqı.velena}lleşini.n. 

21 nci roaddesinin ikinçi fıkrasrnm tad,iliue dWr · Ençjpn~cied4'-
1/217 Bulga.ı'i.stana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun 

1/222 

1/223 

1/227 

1/228 
' 

1/233 

1/242 

1/243 

1/245 

1/253 

kömürü kout.enjaru verilmesine ınütedair tealti olunıı:n 
nıotaların tasdiki hakkında Encüm~ded4'. 

Tül'lriye - Lettonya ticaret aıılaşmı~ma bağlı A ve B 
kontenjan listesinin iptali ile yenidelll tanzian o!uıwı 
listelerin bunların yeri-qe kaim ol~ için teati olı,ı-

nan notalann ıtasdikı halclrn:ıda E;ııcümendeqir. 

Türlriye - Polonya arasında iın.zao ediJ.en 'ticaret ımlaş-
m,a:>ile munzı,ım p,rotokqlün tasdiki ha.kkı:Uda. Encüzıımıdecfu. 

1'iirkjye - lnğilterc ticaı>et ve klirinğ anlaşmasi!Ua 

•bağlı ve husus! taluısa rn:ı.evzu teşlril ed<:n tüı:k malları 
liBt~ne, b!)delleri Coml)lodjtics limited şirketine öde
~~ müştesnıı. olınıı.k üzere, bü·tün türk emti
asının idhali için .teati olunan notalacrn iıısdikı 

hakkında. E,ncümend~. 
TiiNtiye - !tal~a ticaTet anla.opnası~ bağlı 2 sayılı 
listede tadilil.i ierası için t~ati olunan n(}talarm tas-
diki hıı.kkmda ll;nciiwei)d~. 

Tü:ııkiye - Fraırısa. tieııret ve scyı·isefa~n mukaveleı:ın-
:ı:ıwsine müzeyyel anlaşma ile t~diyc anlaşması ve -te-

tüınnıa.tmın tasdikı haklanda Enqüm~dtc,lir. 
Tiirlciye - MII.CilTistan a.rasn-4da akid ve imza. edilen 
konsolo luk mukavelesinin •tasdikı hakkında E;ııcümendedir. 

Tüı'kiye - Yunanistan arasında imza edilen, şuçlula-

ro:ı. ged verilınesi. ve ~i sahada karşılıklı adli yar· 
dım muahedesinin tasdlkr ha.kkmda Eneümendedir. 
Türkiye - tsveç kliring, anlaşmasının bazı hüJ..iimlc-
rini tadil için teati olunan notalarm tasdikı baklonda E;ııcümep,dedir. 

Ilavni miiııakaltıtta kullanılan mabrukat v y~ların 
TC$imlerd.~ muaf tutulınast ba.klonda Londrada im-
za edilmiş olan mukavelenin tasdikma dair Ep_cümendedir. 



N&. 

3/ 39 

3/ ı 

3/ 82 
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Hui!slw 

'rEZKERELl!JR 

Türk - Roınen ticaret anlaşmasına zeylen imza olunan 
anlaşma 2249 sayılı kanunun verdiği sal8hiycte istina
den mevkii meriyete konulduğundan keyfiyetİn tas
dikı hakkrnda Başvekalet tezkeresi 

'W't•~c - •Fimnruya t'i<lll'rGt' anlaşmasına bağlı (2) 
sayılı listeye dahil 379/ 2 D 3 pozisyifunnUıi mev-end 
beş tonluk kontenjandan 1263 kiltlstinu'il bit· d!i'faya 
mahsus olmak üzere 379/ 2 D 4 pom!zyonuhn nakli il#n 
t'datıi ohinaın nota hakkrndlı. lera Vekilleri Heyetince 
itti:bıiz olmran ka'rnılm tasdiluna dair Başvekalet tez
kcresi 

TilrkıiJ'e - Yunafl'istan avıtsrnda akid ve imza edilen 
kliring anlaşmasına müzeyycl p"l'otokol 2294 sı:tyrh ka
nunun verdiği salahiycte istinaden meı·iye'te koııuldu

ğ.nndaıı keyfiyetin tasllikı hakkında Başvokll.let tez
kcresi 

5 - VII - 1939 tarihinde 3680 sanJ,ı 
kıtıtirlilk' IJ'ı'tfuŞtirli!ı<ek ka'!lul ca;,,: 
~r. 

3' - VI!!: - 1939 farihbı.Ôe' HiikMİtet 
~ıiaını gen ·~rr. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3679 sayılı 

kanunla lrirllıştir)erek Kab'Ul eiilll 
ınişti'r. 

Re is 
M. ~f. 
K/ı .. 

Gire!htin 
Aydin 
l zmi1· 

1 s'WI ail1 Stı:buJnCıı, 
N•dk~wi T opbo,ij11ı 
Mfmnl A7demi1' 

Afyon I\.. 
Afyon K. 
Afyon K. 
A~nkara ' 
Ankara. 

Bcrç 'l'iiı ·ke r 
Ilam za E1·kan 
1 zzet .'lko:smaıt 
. t1mı erl Ulus · 
Jİurwımer l~riş 

lznıir Bena.ı ' Arını·an 
l zrni'T' 1H. lıfusta(a Bengisu 
Kars i.ahamuw A. rılçlı 
Ka.stamonıı JfuJım·1·cnı elal Eayar 
Konya Ahmed Hanndi Dikwell 

D, i ya rlıakı r 
Ediı·n e 
E1·zinca11 
Eskişehir 
Gazian te b 
Giinıiişane 

J9el 
1 stanbul 
1sta ııbıı1 

V eli .V ecd el Sünkitay 
fi'liad Eallran 
8a11' lı Ba.~otaç 
/Cmin Sazak 
.Vun· Pazcırbaşı 

Edib 'frret Tör 
Dr. lılııhtar B erker 
A-'bidin Dav(!l' 
l11wrtfd Hami'li Denizmen 

J\.on1}a ltazım Okay 
K iitahya' E esim Atalay 
.Viğde Dr. Rasim, Fm·id TalffiJ 
riıze n~san Cavia . 
L ey1ıtt1/ $ 1Jı,~(t ~ şçen 
Si/1.-d l\Ttıki Dekmen 
'i1io'b l!'wnıf Tt~nıal 'leıı,qir.1Piık 
Zonguldcık Ilasan Jtarabarak 
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Encümen, 51 (42 liiyihn, 1 teklif, 8 tezkere) iı:;in (44) nü intaç etmiş ve geriye kalan (7) i.~ .ge
lecek lçtimaa bıraikılnuştır. 

No. 

1/16 

l / 19 

1/ 20 

l / 21 

1/ 22 

l / 30 

HulAsasr 

LAYIHAT.AR 

Karadeniz kömür havzasından kömür alacak gemi
lerin rüsumdan muafiyeti hakkında 

Türkiye - .Almanya arasında imza edilen Südet Al 
ınan ıncnatıkı ile Türkiye arasındaki ticari mübado
lat ve tediyatı tanzime mütedair protokoiün tasdikı 
hakkında 

'fürkiye - !sveç ticaret ve kliring anlaşması ile buna 
bağlı protokol ve ınektubların tasdikr hakkında 

Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşınasm.ı 
bağlı 4 numaralı listeye tiltiğin de idhali hakkında 
teati edilen ınektubların tasdiki hakkında 

Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring anlaş
masına merbut mektublardan kliring murakibi Grc
gory'ye hitaben yazılan mektubların Türkçe tercü
mesindeki (Hususi hesaba geçirileceği) ibaresinin 
(geçirilıneyeceği) şeklinde düzeltilmesi hakkında 

Gümrük tarife kanununa bağlı idhalat umumi tarile
sinin 607 /D pozisyonuna bir fıkra ilavesine dair 

1/ 47 Ecnt'>bi memleketlerden idhal edilecek 55 bin ton kok 
kömürünün gümrük resminin indirilmesi hakkında 

lj4 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütün olarak 
kullanrlınak üzere dışarıdan getirilecek kerestenin 
kilosundan alınmaktn olan resmin beş kuruşa indi
rilmesi hakkında 

1/ 51 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 

Muamelesi 

5 - VII - 1939 tarihinde 3687 sayılı 

.kanııın olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3639 sayılı 
kanun olarak kabııl edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3638 sayılı 

kanıun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3640 sayılı 
kanun olarak kabııl edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3637 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3641 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3681 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

maddelerini değiştiren kanun layiliası 29 - IV - 1939 tarihinde Gümrük ve 

1/ 52 • Gümrük tarile kanununa aid idhalat umumi tarile
sinin 469 A ve B pozisyonlarma giren çimentodan 

inhisarlar encümenine. 

alman gümrük resminin indirilmesille dair Encümendedir. 
1/ 70 Sanayide kullanılan iptidai maddelerin gümrük re-

·imlerinin indirUmesine dair 16 - V - 1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 
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No. HulB.wıı: Muamelesi 

1/71 Sanayide kullanılan makine alat ve edevat ve bun
ların yedek ve tecdid pa.rçalarınrn gümrük resiımleri· 
nin indirilmesi ha.kkı.nda 16 - V - 1939 tarihinde Gümrük ve 

inhisarlar encümenine. 
1/72 Sinaıma iilimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 

ılıaldruıda 23 - V - 1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

1/79 Türkiyede harb silah ve mühimmatı yapan husus! sa-
nayi müesseselerinin kontroolü hakkında 30 - V - 1939 tarihinde Adiiye encü

menine. 

1/80 

1/83 

1/ 92 

Tüııkiye - Almanya arasında imzalanan kredi anlaş

masrom tasdiki hakkında 

Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek oolan anason
larm gümrük resminin indirilınesine dair 

Sanayiin kontrolüne dair 

1/94 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşması için teati olu-

8 - V - 1939 tarihinde 3600 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - X - 1939 tarihinde 3727 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 - V - 1939 tarihinde HükUmet ta
rafından geri alınmıştır. 

nan mektublarm tasdiki hakkında 5 . VII - 1939 tarihinde 3674 sayılı 

1/ 96 Türkiye - İngiltere mi.izeyyel ticaret ve kliriııg anlaş· 
ması ile tadil edilın.iş bulunan 2 eylıil 1936 tarihli ti· 
earet ve kliring anla."?masına ıbağlı 4 sayılı listeye çiçek 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

soğanlarının ilavesine dair Encümendedir. 

1/97 Türkiye - lsveç ticaret ve kiliring anlaşması protoko
lüne merbut listeye ilave edilecek !kontenjan Jıakkında 
teati olunan mektublarm tasdikina dair 5 . VII - 1939 tarihinde 3677 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/98 

1/99 

1/ 100 

1/102 

1/109 

Türkiye - !ıtalya ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
cüzü mütemm.imini teşkil etmek üzere aıktedileıı 

ticaret ve ıtediye anlaşmalarile bunlara ek olarak tan
zim edilen vesaikin meriyete konulımasma dair 

Türkiye - Romanya ticaret anlaşmasrna müzeyyel an· 
laşma.tun tasdiki Mlclo:nda 

Türkiye - Yunanistan arasmda a:kid ve imza edilen 
ikliring anlaşmasına müzeyyel protokoolün tasdiki 
hakimıda 

Hatay menşe ve mevridli mahsulfit ve mamulatm 
günıxük resimlerinin indirilmesi lhaldanda 

Tümye - lsveç ticaret ve seyrisefain muahcdcnamc
sine müzeyyel anlaşmanın tasdiki haklanda 

1/ 116 Devlet denizyolları ve Devlet limanları işletme uınum 

5 . VII - 1939 tarihinde 3675 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 . VII - 1939 tarihinde 3680 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3679 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - V - 1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3678 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. 

müdüı·lükleriniıı teşkilat ve vaı;üolerpıe d\liı: 

1/ ,1 ~ ~ihezi parls4J .o~nak üze,l,'a Beyneimi le! şarab ofisi 

Muamelesi 

7 - Vl - :W39 wilWı<Uı 3633 sa.;ııth 

Jı:o.ı;mn o.hı.r.ak kabul edi)ıııiştir. 

teşkiliı~ıı ~ıı-iı: ,çılıı-n mu]<avelcyc iltihakımız hakkında 9 - X - 1939 tarihinde Ziraat eneü

~-

1/ 122 

1/ 125 

ll'li.rlrıi,y.e - ltalf« ticaret ıı.nlaşnıasrna bağlı 2 sayıh 
listede t.aw.llitı :ıııuııloo.ıl$na mütedair tcati olunan no
ta l arın tasılila hakkında 

'!'ürkiye - Ameı-ika tic.ııı:eL aııla~ınasıııııı tnsclikr hak
kında 

'üı)ıı:t#IIJl\<- .ermıırçsine Ş ,0,00 000 lira ilavesine dair· 

l/-Wi 'l'üı:kiye - .l];st.oıwıı Wcaret ve kliring anlaşllW81Ila bağ
ll 2fl aiuııtos l!l3Ş· ~riNi nrotokole ilişik (B ) liste
sipdıı yauJ.ı h~ım deri kpniepjaru pozi~-yonlarrnrn ta
dilin\) J]Jiite41Ur tıı<\t.i. o~q!Jiuı mektublarm tasdikı 

5 - VII - 1939 tarihinde 3676 sa-yılı 

.kamın olu&c kabul ~-

16 - VI - lı939.. tarihinde 3646 sayılı 
kanıun Q)~ bQııl ~tir. 
7 - VII - 1939 tarihinde 3718 sayılı 
k~. olarak bbul edilıniştir. 

hakkında 8 - ;v-.p - 1939.. tarihinde 3721 sa.yxb 
qn~ iıirleşJ;irl.arels: kab.ul edil
miştir. 

1/ 152 Küçük sanatlar kanunu !iLyihası EJl<\ümııı:ı.dııc:li+-. 

l / 158 Gümrük tarife kanununa bağlı id):ıala~ umuınj taı:i

fesinin 469 A ve B pozisyonlarıpıı. 4apil s~mçılJplartR-
gümrük resmirı~n ~ r.J'iılf J;ıaj;:kmda Encüınen<WUr. 

1/ 163 Türkiye - Yugoslavya arasmda illllı,4lııı:ıa~ ~yon an- -_ 
!aşması ile merbut mektublarm ~ lıMkıııdıı 8- - VJ-J - ~3!1 ta~da Ş723 sayılı 

kanlUl ola;rıılf ke.l>Pl ~Pf· 
1/ 16 

1/170 

1/ 171 

1/ 1 3 

1/18-1, 

P.pğdaY.I k.or~nıa ka~lıif v,eı:gisi kanununa ek kanun 
layiliası 

Ml!amele vergisi kanununun bazı hiik\iınledqffi dp
~tj1-'-j e.<ıjııc <lııir 

Teşvikı sanayi kanununa nıüzeY.Yel 2261 saplı kanu 
mın a ncji madıleııil!:l 3öô7 ~ılı kanunun ı nci ıııad
qe,si»iıı on fıkrıı.,'lıllrn HKMI hakkında 

Türkiye . Estonya arasmda i~ edilen tjsıarct ve 
kliriol{ anj~ıılapnr9 tıı~.iju hakkında 

Türkiye - Estonya ticaret v \t'iri~ llnlll{ID\alqpna 
mi,izt-nel pr.o~qk lün t sdi]i4 hakkında 

1 /~12 Tiir.ki~:e - 1) onya *"'ret ve Idiring ıınii\W)l&ııınıı 
ın~~WYYc.l protokol o il~ilç (B) liste inde değişiklik 

yapılması hakkında teoti ohuııırı nwJrtublaı·qı ta.~wır~ 

16 - VL- 1939 Wibinde Adllye euc:ü: 
JlleJI.jlıjı. 

16 - Vl - 11t39 t4rihindo Mi.ıiye eneü
menine. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3696 sayılı 
iw.IJ~m olıı.ı-~ 1\v.hul ediJnıWıjr. 

8 - VII - 1939 tarilıirulıt 3,121 sayılı 
kanıun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VIJ - 193Q t!\rihind 3721 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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·-
hakkında EnoömendeElir. 

1/216 Bazı maddelerİ!~ ıgümrük resiınl.eıinde .tad:ilfıt yaprl· 
m~ıpa dair 18 - IX - 1939 tarıiliinde GUm.riik ve 

inhisarlar encüınenine. 
1/219 Hariçten nı cmloketc idhal edilecek kok kömRirü 

2/6 

3/39 

gümrük resmiııin indirilll.lesi lıakkrnda 18 - I:X - 1939 t&-ihlnde 6ümrük ve 
inhisarlar encüınenine. 

TEKLIF 

Aydın (Nuri (löktcpc) - Zcytinriliğjn ıslahı ve ,ıraba• 
nilerinin a.')IlaJ!Jtırılması hakkındaki 35'Ul sayrlı kanunun 

14 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Türk - Romen ticaret anlaşmasına zeylen imza olu
nan anlaşma, 2294 sayılı kan'UTiun verdiği salahiyctc 
isti.na.den mevkii meriyct:c konulduğundan keyfiyetin 
tasdikr hawlmtla Baoşvokalet teııkeresi 

5 - VII - 1939 tarihinde 3669 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VTI - 1939 tarihinde 3680 sayıl} 
kanunla birleştirilerek kabul edn
mi5tir. 

3/57 Bazı mnudclerden istilılak vergisi alrntması lıaJ,_ 

kındaki 2731 sayılı kanunun 5 nci maddesimin tef-
sirine dair Bıı"Şvrkiilot tezlm·csi 13 - V - 1939 tarihinde Maliye en

cümenine. 
3/66 Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin (A) 

ve altıncı maddcsiriin (3) ncü fıkralaruıın tefsiri 
hakkında Ba~vekiUet tezkeııesi 29 - IV - 1989 tariliinde Maliye en

cümcnine. 

3/69 l\1.uamelo vergisi kanuınınun 2. nci maddesin.in (C) 
fikrasrndaki ('l'asirlıaneler ve ·tıuıir fabrikaAarı) 

kaydının lıudud ve ~uınulü:nün tay iı:ıi hakkında Baş-

3/82 

3/98 

vekalet. ıtezkeresi 29 - :W - 193Ş t4ri4inde liWl4 l!ll• 
eümenine. 

Türlçiyc - Yunanistan ~rasn'4da akid ve imza •diloıı 

k\irdng. aııl~ıma müzeyyel :ı:ırotokol 2294 sayılı 
kanunul\ v~iği sal{LAiycte isti.ıııadQn meriy te ko
nulduğnndııp ke~tiyotin tusdila h~ Ba-şveka

leıt tezkeresi 

itw.rta ~rlsetleriıiiıı &igo~ta. muamelcleri haricindJı 
kalan muamelelerden aldıkları paralarm muıtm le 
vergisine tabi olub olmadığııırn tefsiri •hakkında Ha,<J

vekiilet tezkeresi 
lnhisarlar idaresinin! 1939 yılr ihtiyacı için dıı,ıarıdnn 

tedarik edilecek ıındıklık tahtaların gümrük resmin-

5 - VM - 19Ş!) quilıinde 3§7~. ~ 

kanunla birl~tirilerck kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 
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No. Muamelesi 

den 2294 sayılı kanunun verdiği salalıiyete istiıla'<'len 

·tenzilat ya.prldığmrlıı.n keyfiyetin tasdila hakkında 
Başv&kalet tezkeresi 26 - VI - 1939 tarihinde Gümrük ve 

inhisarlar encümenine. 
3/116 Muamele veııgisi kanununun 2 nci maddesinilll (N) 

fıkrasının ·tefsiri hakkrndıı Başvckii l et tezkcrcsi Er.cümendedir. 

Ç'o1-u1ıı 
Malatya 

KUTUPANE ENCtnıtENl 

R eis : Bilecik 

D1-. Mııstafa Uantekin 
Mı"Jıri Pektaş 

DT. Gl. Besinı Omer Alı:alın 
Manisa 
Niğde 

D1-. Saim Uzel 
Ha.zim T epeyran 

Encüınen, 3 nisan 1939 tarihinden 23 birinli teşrin 1939 1arihine !kadar 4 defa toplanarak Kii
tüpaneye aid işler ve alınacak kitab, gazete ve mecmular hakkında komışmuştur . 

Anka·ra 
Antalya 
Balıkesir 
Çanakkale 
Çanakkale 
Gi1·esun 
Hakkari 
!çel 
lstanbııl 

MAARİF ENCUMENİ 

R eis 
M.' llf. 
Ka. 

B elkis Baykmı 
Tiit·Mn Ors 

Manisa 
İstanbııl 
lznıi1· 

lsına·il H akkı U zunçat·şılı 
:1 vni Y 1ıkarııç 
Reşad Nııri Güntekin 
'l.'alat OnatJ 
! zzet Ulvi AJJlw'rd 
Emı:n lnankıır 
AU Kanı ·i A kyilz 

Rıdva n Nafiz EdgüPr 
lbrahim Alaettin Gövsa 
Şehi?ne Yunus 

lzrııi·ı · 
Kars 
01·du 
01·du 
Tokad 
Trabzon 
1'mbzon 
Urfa 

Nazmi llkPr 
Fuad Köpr·ülü 
Ali Canib Yöntem 
, -.elitn , ' HT'I Tm·can 
Jfasip AhnıPd Aytumı 
Halil Nilıad Boztepe 
Ham.di tllkiimı en 
R efet Vlgen 

Encümen, 5 (3 Ul.yiha, 2 tezkere) işin (4) ünü iııtar etmiş ve geriye kal an (1} iş geleiek Jçtimaa 

lbll'ak:ılııııştrr. 
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LAY!HALAR 

ı;ııı 305ı sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi! hak. 
kmda 27 - V - 1939 tarihinde Hiikilmet ta

rafından geri alınmıştır. 
1jı45 

ı;ı73 

Köylerde açılan eğitmen kurslarııun ve köy öğret
men okullarının idaresi hakkında 

Ankarada bir Dil ve Tarih . Colrafya fakültesi ku
rulması hakkındaki 2795 sayılı kanunda bazı deği . 

şiklikler yapılmasma dairt 

TEZKERELER 

3/ 78 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanunun 7 nci maddesinde ya. 
zılı ( Garb lisanları) tabirinin tefsirine dair Başve. 

7 - VII - 1939 tarihinde 3705 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VII - 1939 tarihinde 3703 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kalet tezkeresi Encümendedir. 
3/ 79 Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere eski harflerle 

basılmış olan kitabiarın okul ve kültür kurumları ki
tab evlerine konulmasının 1353 sayılı kanun hükmü-
ne aykırı olub olmadiğmm tefsiri hakkında Başve· 
kilJet tezkeresi ıo - V - 1939 tariliinde 1090 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

MALİYE ENCttMENl 

.-!fyon K. 
Bıırsa 
Diyar!Ja/,·ı r 
Erzıınım 
Uazianteb 
1 sfa11 u ııl 
l zmir 
}\.ayseri 
K ırk /a.rel i 

ll e i::; 
M. M. 
Ka. 

11 a ydar Ç eT çel 

Ağrı 
Afyon K. 
R ize 

Dr. Galib Kahralil a 11 

Z ii lfii J.'i,ijrel 
ılliiııir If ii.sn•v Gölf' 
Ahm ed Aksu 
• 1 tıf Bayındır 
K ôın il Dm· sım 
0111eı· Taşcıo,i'jlu 
JTo,ıırli Knleli 

lhsan Tav 
Cemal Akçın 
K em al ettin Kam,u 

A.ırşehi r 1 zzet Ozkan 
Kocaeli 1 bralıim Tolou 
Konya Kazım Güı·el 
Malatya Mahmud N edim Zabcı 
Manisa Fcıı'lı Km·doğl?ı, 
Niğde Dr. Abrava]Ja Jl1a.1·nıaralı 
Van lbrahim A rvas 
Zonguldak Yıı.~ııf Ziya Ozençi 

Encüıııen , 5 ( 4 lay i ha, tezkere, ı takı·ir, ı muhtelif evrak) işin (37) ni in taç etmiş ve ge-
riye kalan (21) iş gelecek lçtimaıı. bırakılııu.ştır. 



No. 

1/16 

- !60-
Hul&sası 

Karadeniz kömür havzasından kömür alacıik· gemii~

ıWı rüııumdan mvııfiyeti hakkında 

1/24 Vakıflar kanununun 32 nci maddesine bir :&kra illlve
i!ine ·dair 

1/25 Abidelerin esaslı tamiri, yeni haYTat inı;ıası ve bml
ların harimlerinde yapılacak iS1ıimlakıler i'~in• Vakııf 

Muamelesi 

5 - VII - 1939 tarilıin'de' 9fi87 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5• - VII - 1939' taRlmide- 8668 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

.parıııl.aP ıidareııinden istikraıoı akdi hakkında 17 - \" - 11939 t&ı'ihmde 3009 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/30 

1/32 

1/ 34 

ı;-n 

Gümrük taı-ifc kanununa bağlı idhalat umumi tari re
sinin 607 / D pozisyonuna bir fıkra' i'Ulv!!ıroie li!ıfu-

Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayı'Ll kanunun ikiiici 
maddesine bir fıkı-a ilavesine dah-

Bazı Devlet alırcıi!tı.lmı:tm · tıı:hsil sureti hakkıııda 

Devlet deıniryolları ve limanları işletme umum ida
resi memurları tekaüd sandığı hallindaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler ek1enmesine ve 
bazı maddelerin değiştirilmesine dair 
Dev'l ·r 1İavayo11armda vaziİe uçuşu esnasında şehid 
dtfşe'ıf }l'ilot Ekrem Ermel{ ile makinist Sami Demir
elin dul ve yetimlerine aylık tahsisi haklanda 

1/ 47 Eenebi memleketlerden idlıal edilecek 55 bin ton kok 

12 - VI - 1939 tarihinde 3641 sayılı 
kaiifUll olarak kabul edilmiştir. 

2 - X - 1!139 tarihinde 31726 sayılı 
kılnun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

Eneümendedir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3660 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kömürünün gümrük resminin indirilmesi hakkında 5 - VII - 1939 tarihinde 3681 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/48 

1/ 50 

1/51 

1/ 64 

Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak 
kullamlmak üzere drı;ıarıdan getirilecek kerestenin 
kilosundan almmakta olan resmin beş kuruşa indi
rilmesi hakkında 
Evlenme işlerinde ı&liatıılan evrak hakkında 

Gümrük tal'i-fesi kanunu ile 2255 slı.~ kaiıunun bazı 
maddelerini de~tireti 1.-anun layihıısr 
:Mülga Posta, telgra:f nezareti mıısıılih kalemi mü· 
dürü lta\yJiıll tebalısmdatı ölü Petaçi ai! ine (2 500) 
lira • VI!rilmıJfli haldmıda• 

1/70 SanayicM kull&liılan iptidai maddelerin güıarük re-

Encümendedir. 
5 - VII- - 1939 tarihinde 3686 sayılı 
kamm o1arıı1Htabul edi.lnıişmr. 

EncümendMir. 

8 - V - 1939 tariJ\inde Nafilı: ehdl.~ 
memne. 

simlerinin indirUmesine dair 26 - VI - 1939 ta'rih'inde ~ e'I1Cli
menine. 

1/71 Sanayide kullamlan makine allit ve edevat ve bun
laırm yedek w • tecdid pa'rça1arı:nm gfuıi.rü.k r im-



No. 

1/83 

-161-

Hulii.sasr 

, lerinin i.ııdirilıııesi l;ı.akkrncda 

Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilccek olan anasoıı

larıı:ı_ gümrük . ı:esminin i.ndirilmesinc dair 

1/87 Ecnebi memleketlerde hizmet etmelde olan memur 
, ve .ı:o.Ustıa.hdetııl1ırin roaaş, ı ücret ve tahsisatlarınnı 

tediye sureti hakkındaki kanunda değişiklik yapıl. 

M: uanıciesi 

26 -. VI - 1939 t4rilı.in.dü Bütçe encü
mcnine. 

2 - X - 1939 tarihinde . 3727 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişti r. 

masma dair Encümendedir. 
1/101 Vwf paralar ikrazatmdan nıütc1·cllid alacruklarrn 

takib ve paraya çevril.ı.n.esinc udr 16 - V - 1939 tarihinde Bütçe encü
me~e. 

1/102 Hatay ınenşc ve mevridli r.ıı:lısuhlt ve mamulatın 
giimı·ük resimhırinin iııdil'ilmrsi lıukkrnda Encümendedir. 

1/ 103 Hazinenin taksitle sat tığı bUl ün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil ~ur~ti hakkındaki 3524 sa. 
yılı kanuna ek ilmnun lilyilı:ı:;ı 24 - VI - 1939 tarihinde Bütçe encü-

men ine. 
1/105 Ipek böcek~iliği işİeri, ipek böccği tohumu yetir;li· 

rilmesi, muayene ve satılınası hakıkında :Cııcümc.udedir. 

1/106 Maıbut vaknlııra a.id akarlarm tamir ve ihyalnl'ı 

1/ 107 

l/ll7 

1/ 120 

1jl2G 

için. 2578 sıı.yılı kanun mııcilıinre tavizen alınan ],;o 
bin liranm ödenmesi hakkrnda 

Mütelıassıs talıibler, kimyagerler ve sair sılıhiyc ın"· 
ınurlar.rnın vesika, ruhsatname ve şehadctu~mcle ı·i 

tescil haı:ç~arjle para ile hasta bnkan husu i hasta · 
nelerin açılma nıhsatnanı.elcl'i harçları lınkkmcl:ıki 

293:i sayılı kanunun birinci maddesile bıına bağlı 

cedvelin değiştirilmesine daiı· 

.lııt,ıı.nbul Elaktrik iı,leri ut"nnm müdürlüğü ile Tranı· 
vay ve Tünel idaı·esi t~killit ve tesisatmrn 1stnnbnl 
belediyesine devredilmesine dair 

Mülga Donaruna cemiyeti tarafından çıkarılan ikx:ı· 

nıiyeli piyango tahvillerinin kaldır.ıJması hakkuıda 

Sümerbank ermayesine 58 000 000 lira iliive&ine dair 

1 /1~3 3;t50 . sayıh hnun hüküınlerinin vergidı>n müstesıııı 

2 - X - ],939 tari.hWde 3725 sayili 
bıl\m olıı.rak ~bul edilmiştir. 

9 - X , 1939 tarihinde 3?28 sayılı 

kıı.nnn ()larak irl\bul edilml~lr. ' 

16 - VI - lQ39 tarihinde 3645 aayıL 
b nun ola ı·a k kabul ııd.ilm.i4tir. 

5 - VII - 1939 tarilıihde 3672 sayılı 
kanun olarak .kabul edilmiştir. 
7 • VII - 1939 tatiliinde 3718 sayılı 
kannn olarak kabul Qdi..lmişiir. 

hıt.nlaıı ıı.rar..i ve arsalar haklanda da tatbilona dair 7 - VII • 1939 -tarihinde 3709 , sayılı 

kanun olarak kabul e<lllıniştir. 
vı:ı.ı Yalova kııp lıcalarıııııı i · lı>! ilmesi ve lnı.plıcalul'nı iıı

. IŞI!Sı işle11iniıı· ıhlıa't ve i~;tiıııai mnavenct l'('ki\INiıı' 

-dovıi haı.kılıda 26 - VI - 1939 tarihinde 3653 sayılı 

ı-anun olarak kabul ııdilmiştir. 
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1/142 J-Thıineyc akl ecri misilleriııı uffi h:ıkknıda 

1/160 Vakıflar nıcınul"ları cv koopcrn1ifinc vakrf pm·alar 

Muamelesi 

6 - VII - 1939 tarihinde 3699 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

idare~indc yaınlacak ikraz hakkında 6 - VII - 1939 tarihinde HükUmet ta
rafından geri alı:nınıştır. 

1/161 Vakıf memba ~ı ılaril~ orman ve zcytinl~klcrin işletl i -

mesi hakkında 7 - VII - 1939 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/16R Buğdayı korum6 ktııoşılığı veı·gisi kanununa ek ka
ı~un layihası 

1/169 Dmnga resmi kanumııııın bazı hükümlerinin Jeğiş
·tirilnıcsinL' vc bır kantırıla 'bazı hi.i-küınl cr ekl~nnıesinc 

3 - VII - 1939 tarihinde Bütçe encü
menine. 

dair 3 - VII - 1939 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/170 Mnanıı·lc nı·gisi kaııuııu ııun lınzr hükiimlerinin de-
ğiştiı·ibn.eııioo dair 30 - VI - 1939 tarihinde Bütçe eııcü

menine. 

1/ 171 Teşviki sıınayi kanununa ıııiizııyyel 2261' sayılı ka
nunun 3 ncü maddesite 3537 sayılı kaıuunun birinci 
ma.ddcı:ıinin son fıkrasınıı~ ilgası hakkında 6 - VII - 1939 tarihinde 3696 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/172 Tiya.tro ve sinemalarlu kouserlerden Devlet ve lıe

lcdiyelercl' alııınıakta olan Jan~, tayyare ve bclı>· 

Jiyc resimlerile Dııı·ülacezc hissesinin mikdarma ve 

su ı·eti istifıısuıa dair 

1/175 İspançiyari ve tıbbi ınüstahzarlar hakkmdaki 1262 
sayıb k~ıııınun ılıazı ıııaddelerillin tadilint• v!' yoııidcn 

6 - VII - 1939 tarihinde 8702 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

bazı maddclor ililvesie dair Encümendedir. 
l /1 O Vııkıf icaı-ci ınii •cı> le v • ıııukataalıırı hakayıısı ımı 

t:ısfiyl'Si. hakkıııdaı 26 - VI - 1939 tarihinde Adliye en
cümenine. 

1/1 9 (l Üma'Ükl rdc i t imal ol una u bazı cv m ka mü da faa pu
lu ilsakr hakkındaki 2456 sayılı kanunun ,birinci 
ma.ddesinc ıbir fıkra ckleıımesine dair 

1/194 13 - r - 1936 ·t"Urih ve 713 nurha-ralı kantma ınü.zcy
yel v kırtasiye stoku için bir buçuk ınilyon liralık 
n\ütediwil setmııye ittihnzma dair olıın 2440 sayılı 

kıınunıı ('k ·kanun la:ıdhası 

1/195 2540 numaralı kanunla verilen JlliÜtedavil ·nuıye
d •n 30 000 lirasıııım inşaat ve istinıJU.k iı;; l ri ne sıır

fınll' ıııeııııııiyM ita ma dair olon kıımınıı t'k kamın 

lilyihnsı 

1/ 196 Ariili pi~uııgo te kilüre dair 

Encümendedir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3685 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3684 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 
5 - VII - 1939 tarihinde 3670 sayılı 
kanun olarak kabcl edilmiştir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

l / 2 16 Bazı maddelerin günn·ük resimlerinde tndilat yapıl-
ınasma dair Encüınendedir. 

1/ <!18 

l /2l!J 
<;ay lmnıınıı l ayihı:ı.sı Encümendedir. 
Hariçten meııılckcte idhal edi lecek kok kömürü güm· 
rük resm inin iııdirilnıesi hakknıcla Bncümendedir. 

1/ 236 J·: (· ıwbi Dev letlerle yapılan kredi anlaşmalarına isti-
ııaclcn cellıolunan harb teçhizat ve l evazımnun günı-

ı·ük ı·csnıilc sair vergi vc resim lerden ınunf tutulma-
sı hakkında 9 - X - 1939 tarihinde 3729 sayılı 

1/ 2+6 ,\skcri ve ıniilki t~kaüd kanununun 61 nci maddesi
nin değiştiı·ilınesine VI' lıu kımuna bazı maddeler ek-

kanun olarak lmlrul. edilmiştir. 

l ennıesinc dair Encümendedir. 
1/ 250 A nıorti~ıııan saııdığıııa verilmiş olan 6,5 milyon lira-

lık avansın artlmlma.~ı hakkında Encümendedir. 

TEZKERELER 

3/ 56 Açıkta veya ,·ckalct emrinde iken ücretli bir vazifeye 
t ııyin edilen ıııcmıı rlarııı kesilm i~ olan ac:ık maaşla

rm ın ücretli Yazifcleriııin Jağ\· i halinde iadeten tıılı

sisi icab edib et.meyeceğiniıı tefs iri lıakkmda Başve
IdiJ et tezkoresi 

3/ 57 Hazı maddcll•rdcn istihlak vergisi almnıaması hak
lundaki 2731 sayılı kanunun 5 nci macldesi.nin tefsi-

23 - VI - 1939 tarihinde Hükumet la 
rafmdan geri alınnuştır. 

rine dair Başveldl et tezkoresi Encümeııdedir. 
3/ 66 Kazanç vergisi kanununun birinci roaddesinin (A ) 

ve altrııcı maddesinin (3) nrü fıkralarının tefsiri 
hakkında Başveki'ılet tezkeresi Eneümendedir. 

3/ 6!1 ~.[uanıclc vergisi kanımunun ikinci maddesinin (U) 
fıkrasındaki ( tasİrhaneler ve tas ir fabrikaları) kay
dinin huduel ve şünıulünün tayini hakkında Başveku-
let tezkoresi 3 - VII - 1939 tarihinde Bütçe encü .. 

men ine. 

~1/73 Ziraat hıınkasıum göudcreceği Haziııc paralarmdan 
postn ücreti alınıb almmayacağının tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkcı·csi Eneümendedir. 

3 /9R lııhisarlıır idııı·~siııiıı 193!1 yılı ihtiyııcr i~in clışımdnu 

trılarik ı>dilrcek sandık lık tahtaların 1\'ÜmL'Ük resnıin
drn 22!1 ·~ sayılı kıınunuıı verdiği sn lahiyete istinnden 
tenzilfıt yııpıldığından keyfiyetiıı tas(lik1 hakkındır 

3/ 121 

Ua~vckfdrt tezkoresi 26 - VI - 1939 tarihinde Bü~e encü
menine. 

Hiıuı vergisi Jıııkkınclnki J!l:n sayı lı kanunun 3 ncü 
ınnddesiıün 6 neı Cıkı·asıııııı leisiriııe dair Bıı~\·cku -

let tezkeresi Enciimendedir. 
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3/145 Ha ı'•itı e gönde ı·ilen ata~emilitcrlcı·in hizmetçileı·i i~in 

harcıruh verillp verilmiycccğin in tefsiı·i hakkında 
Baııvrk lılet tezkc'ı'c!ıi 

TAKR!R 

.J./ 6 •rı·abzon (Sırrı Dny) . Divanı mıılınscb:ıtın Ü<ı aylık 

raporları üze ı·ine ittih:ı7. cuilmcktc olnıı kaı·ıırların 

Muamelesi 

Encümendellir. 

ıııi:ı•iyet şi.iıııulüniin -tayini lıakkıııda Encümendedir. 

r;; ıı Kıızan~ vp ı ·ı;(isi k anumııııııı f< nci ı:ınddesini · tndil 
~d~n 3258 sayrlf 1 1<aıinn'tın 5 ııci ııınrldesini ıı 1 n<'i 
Pıkı·asıııırı ı pfsiritH' d :ı ir D.Y:::nı ıııulı::ıııcbııt enrümeni 
ınnzbata sı Encümendedir. 

Au k arn 
Balıkr8ir 
l.'aıı/ı'?r! 

MECLİS H TEDKİ~I ENCttMEN! 

Jt,eig ' 
.1[ . • 1!. 
Jf1trakıb 
Kd.:ı 

Şrt!rir Kmacı 
J [ e m ed J!Jm ir 
Zi!la· Esen 

·van 
l.statıbııl 
Çm-uh 
Ankaı-a 

Jlahk ı Ungan 
Ziya Karaınursal 
M tt o; har lJJiifirl Ka1ısıı · 
Rifat A1·az 

Malatya 
lll tt ş 
d eyhan 

Dr. Hilmi Oytaç
JiaJ.vlı-ı Kılıçoğlıı 
Ib·rahim lı1 ete 

Encümcn, 3 'nisan 1939 tarihinden 23 birinci teşrin 1939 tnritıinll kadar 12 defa tO'plaııarak Bü
yultMille't M'ecli i."l938 yılı birinci k li nun ve 1939 yılı ikiııci kanun : ağustos ayla r hesıtbt haklurıda 
(7), llüyük Millet Meclisi ile ınüşteıi'lilil.tındaki eşya hakkrnda (1) ve Milli saraylarla köşklerdeki 
eşya hakkında (1) Id ccman (9) rnazbatayr Ytiksek' Reisliğe st\nınuş ve bttnlar da Utrıum1 Heyetin 
muhtelif tarihli inikadiarında okttııınu~tur. 



ile is 
Af. M. 
Ka. 
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MİLLİ MttDAFAA ENCtlMZNl' ı 

Diya1·bakw 
.l!J rz tınını 
Samsun 

Gl. K . S ev liktekin 
Şiikrü Koçak 
Rnşcni Ba1·kın 

Balıkes i?· 
Bilecik 
Çankı7't '' 
Ço1·unı 
JiJrzu rurıı 
Erznrmn 
Gwmüşane 
Giimiişane 
istanbul 
Kars 

][acim Çanlflı. Konya . Vehbi Bilgitı · 
Salih Bozok jJ;J~latya·• (}l . Osman Koptageı 
IJ1· .- Ak6f A.fka.w Manisa 1 az·ırıı Nanıü DiUtıu · • 
J!J,ıjüb Sabri 1Akgöl Maraş Hasan Reşid Tankııd 
AzizAkyürek ıliuğla Sadullah.Giitney 
Snlim .1ftu.if Sam ıın · Anıtiraı Fah1ıi Engin1 
H a .. çan. Fdı1ııv iHaç ::>eyhan Sinan 1'ekelio,ğlu 
Yfl(fmf 1Ziya ıZat·btın ._(,'inob C'evrl(•t Kerim !ncedayı 
Dı·. Tıığnınirnl Hnkkı Şinasi Erel Teki1·dağ Rohnıi Apak 
Jliisrev Kız1lifoğan U1·ja · Gl.. Ahmed. Yaegan 

Khı1'B Şeraficttinı Kianıcan Y oegad Oelal Arat 

Encümen, 24 (21 layihn, 3 tez kere ) işin (2 1) ıı intııç etmiş ve geriyo kalan .(3) .iş gelecek İ(}ti~ 
maa bırıvkılıruştrr. 

No. 

l /31 

Hulasası 

LAYİHALAR· 

Askeri memurlar kimtınuna bazı maddeler ilftvesine 
ve 2505 sayılı k anunun 6, 7 nci maddel&inin ilgnın
ıı~ dair olan 32 O •sayrlı kanm1a ek kanun liiyihası 

l /33 Askeri nıernurlaı· h a kkındaki 1455 sayılı kanmıı:ın 

Muamelesi 

15 - V - 1939 tal'ihindei•86((1 sayılı 

kanUıll olarak kabul edilmiştir. 

3 ııcü m"'lddesirıe ek kanun luyilııısı 17 - V - 1939 ' 'tarilrlnd6 :mikftmet ta
rafından geri almııııştır. 

l/35 Bllum11m ımwazzırf subaylar ve askeri memurlarm ~ ~,..• •" ~..ı 1 4 ! ~ .:;;:-:.-:::ı.ı••t 
25 yıışınr ikmnl etmede'lı evlenemiyeceklerine dair 
olan 1434 sayılr kamınuıı tadili 'hakkinda 5 "' vn ,_ 1939 tarihind& 3663 U)!I)ı 

kanun olarak kabtıl ~. 
1/ 40 D~izfl}tl' sıruu me1ısublııvrna vcl'ilecek zııııılıır ve tuz

minler hakkındaki 34 6 sayılı kıınmnın 1, 2 ve 3 heü • 
maddesinin tadiline dair 

l / 46 ne..ıet memuı-lnrı• •ayhklll!rmrn tevhid ve teadülüne 
dair olıın 1452 sayılı knnuıın bağlı iki sayılı •ed,1el - ı 

d ld Milli müdafııa vek!leti kııra kısmı ınuallimleıri
nin ıııikllal' •ve nıMşlan •·deır celc ı·inin değiştirilm es i 

lıakkmd 

1/ 49 ı-;ııı i rbcr ,.e seyis eri ri hakkındaki 1600 sayılı klı-

5 - VI - 1939 tal'ihin.de -3829 sayılı 

kanun olarak kabtıl edilm.lft.ir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3661 sayılı 
Jwıun olal'ak kabtıl ~. 

nuıın ek kanun l fıyihıısı E~ 



- 166 -
No. Hullııası: 

J /66 Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılr terfi kn
nununn ek knnun layihast 

)/67 Örfi idare kanunu layihası 

1/74 Subay ve askeri memurların aylıldarı hakkındaki 

1453 V'6 2702 sayılı kanuıılarııı hazi maddelerinde de-

Muamelesi 

15 - V - 1939 tarihinde 3605 eayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
3 - VII - 1939 tarihinde Dahiliye en
eümenine. 

ğişiklik yapılmasma dair 19 - VI - 1939 tarihinde Bütçe eneü
menine. 

l/75 Subay ve askeri memurların aylıkları hakkındaki 

145ll saytlt kanunun 3 ncü mııddcsind değişiklik 

yapılma ınıı dair 

1/ 79 Türkiyede harb silah ve ıniihimmatı yapan hususi 

6 - VII - 1939 tarihinde 3661 sayılı 
kanunla ibiırleştiri1erek ikabul edil
miştir. 

sanayi miiess elerinin kontrolü hakkında ll - V · 1939 t&rlb.inde İktisad eneü
menine. 

1/110 

1/ 114 

Türkiye - Sovyet Sosya.list Cümhuriyetleri 1ttiharlı 
arasmda hudud hadise ve ihtiliiflarımn xııreti 

tedkik ve halline miiteallik muııhedeye bağlı hir 
numaralı protokolde Çoruh vilayetinin merkezi 
olarak gösterilen Rizenin, ııdı geçen viliıyetin ha
len merkezi olan Artviııle değiştirilcliğine dair tP.
ııti olunan ııotaların adı geçen mukavelenin <'ÜZÜ 

nıütemnıiıni olarak tıısdikı hakkında 

.Askeri ceza kanumınun 
tirilmesi hakkında 

14 nci madd inin değiş-

1/115 A keri muhakeme usulü kımununun 3 ve 30 ncu 
maddelarine birer iıkra ilavesi hakkında 

1/ 130 Hava seyrisefer kanunu layihası 

1/154 

1(191 

1/204 

Aakeri ceza kanununun 
l'ilmesi hakkında 

4 7 nci maddesinin değişti-

Y cdek subay ve askeri memurlar hakkwdaki 1076 
sayılı kanunun 3, 9 ve 17 nci maddelerinin tadiline 
dair 

Ordu subaylar heyetine mahsus 63 sayılı terfi ka
nununun nci maddesinin tadiliııe dair 

1/220 H yeti mahsusnca nisbeti a keı-iyeleri kntedildiği hal
de kendilerine tebliğat yapılmamak yüzünden Haıi 

ne ile alilkalart kesiliney nl rio tekaüd maaşlarına 

5 - VII - 1939 tarihinde 3682 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

8 - VII - 1939 tarihinde 3719 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

8 - VII - 1939 tarihlıı.de 3720 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
28 - VI - 1939 tarihinde Nafia encü
menine. 

6 - ırri - 1939 tarilllnde 3701 saytlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3695 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

B - VII • 1939 tarilrlnde 3719 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



- 16'1 
No. HulAsası 

dair 

1/ 225 ,Jandarma erat kurnınunun bazı maddelerinin deği~

tirilmesine ve bu kanuna lıazı hükümler eklenmesinc 

19 - IX - 1939 ıtarilrinde Adiiye encü
menine. 

dair Encüınendedir. 

1/254 Gedikli eı-başlaı·ııı maaşlarının tevlıid ve teadü lü 
haklanda Encüınendedir. 

TEZKERELER 

3/ 65 Jandarmanın mülki ödevleri arasında bulunan baı~ı 

işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklıt

rında mcmurin mulıakemat kanununa göre takibat 
yaprlıb yap rlnıayacağmm tefsirine dair Başvekii.let 

tezkoresi 

3/ 100 1122· sayılı kanunun ikinci maddesinde zikred ilen 
ruhi maliiliyctlerdcn mezkiir kanunun 3 ııcü ınad

Jesiııin tarifatma dahil olan şekillerin dördüncü 
derece üzerinden tcrfihi icab edib etrneyeceğinin 

28 - VI - 1939 tarihinde Adliy eencü
menine. 

t'efR iı•i hakkında Bakvekalet tezkeı·esi 19 - VI - 1939 tarihinde Bütçe encü
menine. 

3/ H 5 Harice gönderilen ıılaşeıniliterleı•in hizmetçileri ıçm 

harcıı-ah verilib vcrilmcyeccğinin tefsiri hakkrndıı 
Başveki\let tezkeresi 26 - IX - 1939 tariliinde Maliye en

cümenine. 

tlfyo·n K. 
A11kara 
Aııkm·a 
Çoı·uh 
Etazığ 
~~skişehi·r 
1 sparta 
1znıir 
Kütahya 

NAF:tA ENCUMENt 

Reis 
Af. M . 
'\.a. 

E1·zincan 
Eslı:-işehi1· 
Manisa 

Jfebnıre (}önen~· 
A1·if Ba,tjtın 
Eşref Dmnirel 
Ali H~zcı Eı·em 
ruad Zi:IJa (Jiluiltepe 
Osman Işın 
JT :isuii Ozdmnar 
;ı..,'adPttin Epilnnen 

· , 'ad1·i FJJ·tem 

Aziz amih nte1· 
1 zze-t A ı-ukan 
Osııuın- Erçi11 

Jfalatya 
Malatya 
N;_(} de 
• itvas 
Tolrad 
Tıın·cpf, i 

Tlı·fa 
Yoz,qad 

Meuıed Şevket Özpazarbaşı 

Vasıf Çınwy 
Halid .llfen,qi 
.\ b(ln:nıahman a i Deınirağ 

m. 'ıtkı tilıe 
Samıi l!Jr!.:maıı 
•• eref Ulu{] 
r ('/ed !eb1ı(la,k 

Encümcn, 14 (13 IAyihıı., 1 tezkere) işi intııç etmiştir. 



No. 

1/13 

- 168 -
Hulasası 

LAY!HALAR 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 mali yılm:ı 

geçici teabhüd icrası haıkkmda 

1/41 Devlet demiryolları vEr limanları işletme umuıni idare
si memurları tekıı.üd Sa.ndığr hakkındaki 2454 ve 2904 
sayılı kanunlara •bazı maddeler eklenmesine ve bazı 

Muamelesi 

15 - V - 1939 tarihinde .3607 sayılı 

kanun olarak kabul edi!Jl1.İftir. 

maddelerinin değiştirilmesine dair 12 - V - 1939 tarihinde Maliye eneü
menine. 

1/44 Devlet havayollarında vazife uçnşu esnasında , şelüd 
düşen pilot Ekrem Erınek ile makinist. Sami .·Donıir

elin dul ve yetimlerine aylık tahsisi. hakıkında 

liiW,Ug& Posta ve -telgraf ruızıı:reti mesalih kalemi mü
dürü !talyan tebaasmdan. .. ölü Petaei ailesine 2 500 
lira verilmesi haklanda 

1/89 !stan.bul Tramvay fiİl'ketinin i.m~iy.az hakkı ; ile tesisa
rtmm satm alınmasına dair olan .mukavelenameni.ıı 

5 . , V.II. 1989, t.ar.ihlılde- 3660 sayılı 
• <ka u \ml ıolaııak kabul ~-

12 • V -, ~939 ıtarıih.iııde BiitÇQ -eııeti.-

u.menine. 

t~.Jıaıkkntda. 12 -.VI - 19.39 ıtaı:ihinde .3642 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/90 

1/116 

1/117 

1/ 130 
1/188 

1/190 

1/211 

1,1221 

!s tan bı:J Tünel şirketinin imtiyaz. hakıkı . ile . tesisatuı.ın 
satm alınınasma dair olan mukavelenamenin. taııdikJ 

.ı...<haılııkmda 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları işletme umum 
müdürlüklerinin teşkilat ve vazifelerine dair 

!stanbul Elektrik işleri umnm müdürlüğü ile Tram
vay ve Tünel idaresi teşkilile ve tesisatmm İstanbul 
belediyesine devredilmesine dair 

Hava seyrisefer kanun.!Ayjha.sı 
Devlet demiryollarma muharrik ve l1J.ÜteJıatHk tıde

vat mubayaası i'çin gelecek senelere geçici tesb.hüdc 
girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeei arasmda ft!ribot 
tesisi ve işletilmesi Jıa.kkmda 

Küçük MM.deres ııalı.rile tabilerinin ıslahı hakkında

. ki 2246 sayılı kanuna ek kanun li.y.ihası 

.Amasra dalgaiaraıı.mm tımıiri ve. yeniden bir dalga
kıran inşası icin +gelecek senelere sari teahlıüdıı.t ic· 
rası hakimıda 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdemlcrin ya
pamayacalı:lan işler hakkında 

12 - Vl .., l!t39. tar:ihilıde· 13643 sayılı 
kanun olarak kabul edilııtiştir. 

7 - VI - 1939 tarihinde 3633 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 3645 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Eneümendedir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 8698 llllYJlı 
kanun olar.aJı: kabul edilmiştir. 

30 - ~ 1939 tarihinde 3655 eayılı 
kanun olaı'a.k kabul edilmiştir . 

7 - VII - 1989 tarilrinde 371& sayılı 
kanun. olaı:ak kabul edilnıiştir. 

18 - IX - 1939 tarihinde Dahiliye en
cibnenine. 



-169-
No. Bulasası 

TEZK.l..:RE 

3/ 73 Ziraat banka ·ımn .giindeııooeği ltıızin e paralarından 
posta ücreti almıb almmayarağmm t\'fsiri hrılclandn 

Muamelesi 

Raşv(lkalet tezkeresi fi - V - ı !!39 tarihinde ·Maliye eneii
ınoninc. 

S. 1. M. ENCUMENl 

Ne is 
JJ. JJ. 
Ka. 

Bu.rsa 
(f.iresun, 
Ertinıc 

Or. Rf'j'ik (}iiron 
/Jr. B. Vrısıf So-mtJiitrek 
D r. fi' o tm o 11-r fmJik 

Ağrı 
Anka m 
A ntal:IJu 
Aydın 
BilP-c ik 
Burdur 
Denizli 
Gazionte b 
Krıstamıom{ 

/h. Ihisrllllcff i u Kw·al 
Dr. Taptas 
/Jr. ;JJiiııiı· Soyk.u111 
/Jr . .'Jrı. kir Şener 
1 Jr . J'fu h/.i~S Suner 
/)ı·. AlwıNl Ruhi Yeşilyurt 
Dr. llamdi Bet·km011 
D1·. Il{ em ed Ali Alfa lw !J 
Rt ıa Saltıt/j 

K my seri 
Kocaeli 
Konya 
Kütrohuo 
]{(J!Ivisa 
lfaı·din 
Telr.irda.l] 
Z orı ,quld o 1.-

.'{(llih 1.'urgay 
Dr. Fuad SoTa.ifnıa;n 
JJ r. Osnıa,n Şevki Tllııd,a,.(j 
/J r. A.li Biilıcr1Jefilba8?. 
AM tn T iimıe1' ' 
Dr. Rıza Leverd 
.\'ııznıi Trak 
ffüsanıettin Okan 

ı·;ııcünıeıı. 10 (!l lfı~·ihu, 1 trzhı·c) i~in (,) ıti intaç l'lmiı:- VP !\'Criyc kalan (2) iş gelcook İçti
maıı bıı-ııkılmı~tır. 

1/ 12 

]/16 

1/26 

l/73 

L.A YlHAL.AR 

(lözliikçiilük hakkrnda 

Kır rudt•n.i:t. köuıür haw.ıı.srııda kömür alııcak g\'m.ilt>riıı 

rüsnmdıın mııafiyoti hakkmdıı 

Devle-t kinini miHcduovil sC'rınay\>si htıkkmda 

~ıhlıat ve i~tim~ı.i ınuaveıılcl vckiıl ti teşkiliıt ve me
ımırini lıııkkındııki 3017 sn),lı kanuna ek kanuıı 

liiyihıısı 

lj107 Mutcha, ı · talıibh•r, kiınyB.g()l'i()l' Ye sair sıltb1y" nH'· 

nıurlu•rınm Ye ·i.ka, rulısatruımı: ve ~ıthııA.letn.ııını.elcri 

tesci l hım:larilc pıı.rıı ilc hasta ·bakan h u ·usi lıastıınc· 

lsrin ~ıYma ruhııa~namelcri lııi'!'J;lru:ı ltaklundalci 2~135 

27 - TV - l 939 tarihinde Adiiye eneü
menine. 

5 . VII - 19$9 tariirinde 3687 1$0.yılı 

kanun olarak kabı:d edilmiştir. 

!l . VI - 1939 \arih.inde 3631 sayılı 

kıımın olarak kabıul. edi.lmiştir. 

,1.7 - - 1939 tarihinde 360 .sa.yılı 
kanun olarak kalrol edi\Jniştir. 



1'10-
No. HulAsası Muamelesi 

sayılı kanlUJAln birinci ma.ddcsilc buna bağlı ccdvelin 
değiştirilmesine dair 9 - X - 1939 tarihinde 3728 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştiT. 
1/134 Yalova kaplıcalarmııı işletilmesi ve kaplıcaların inşası 

işle rinim Sıhhat ve içtimıı.i mull.\·cııot vekaletinıc devri 
haklanda 26 - VI - 1939 tarihinde 3653 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/167 1.926 tarihli beynelrrülel sıhhi mukıı.vdenamcnin tas· 

diki hakkmdll!ki 3542 sayılı karıAma ek >kaııun layiliası 8 - VII - 1939 tarihinde 3722 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

1/175 tspeııçiyaı1 ve trbbi müstııhzarlar haklandaki 1262 
ıı.yılı kanunun bazı maddelerinin •tadiline ve ycnôdeıı 

ibazı mıı.ddrler ilavesine dRir 26 - VI - 1939 tarihinde Ziraat en
cümenine. 

lj234 Umumi hıizıssıhha kanununlUn 'bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Encümendedir. 

TEZKERE 

3/14 Şııı·k mena,tılu dahilinde muhtaç zürraa ·tcvzi edilecek 
aTaziye dair olan 150!ı sayılı kanunını şumulü ahası· 

mn tayini baklanda Bıı.Fekalet t ezkeı·esi Encümendedir. 

Balıkesi1· 
Çankırı 
Çankırı . 
Eskişehir 
!çel 
1 tanbul 
1zrııir 
!zmir 
Kastarnonu 

TEŞKlLA Tl ESASİYE ENCUMEN1 

R eis 
.M. M . 
Ka. 

Bolıı [*] 
Denizli 
Toka.d 

Gl. Kazırn Ozalp 
Fazıl Naznıi Orkün 
H ii-s eyin C ahi d Yalçın 
Yusııf Ziya Oze1· 
Gl. C eınal M ersinli 
Gl. Ktızını Km·abekir 
eıaz Baya1· 

Mah1nııd Esad Bozkıtrd 
D1·. Tevfik Aslan 

Fethi Okyar 
N Pcih Ali K iiçüka 
R esai E·rişken 

Kwkla1·eli Dr. Fuail Umwy 
Kiitahya H iiseyin Rahmi Giiı·pmar 
Kütahya R eccb P ek.er 
Manisa Kenmı Orm· 
M uğla Y wııı N adi 

mnsun SiUeyınan Necıni Selmt'n 
S eyhan Ali lıfünif Ye,qeııa 
U1·[a Jlfemed Eınin Yııı·dakul 

Encümen, 3 (1 tezke're, 2 takrir) işin (2) ni intaç etmiş ve ııer i.ve lwlaıı (1) i~ ıtPlt'('l'k l ~timıııı 
rbrrakılmıştır. 

[•] Adliye v&killiğine tayini il.ıerine, Kütahya tnebıuu Receb l'ekcr ı.I~CÜII"II rculiğiıu; ~eçilmiştir. 
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No. İiulAsası 

TEZKERE 

3/fı Muhtl'lif m<ırrilercc verilen kararlar Ü7.crinc Meclis 
Aı·7.11lıal enrünıenince ittihaz L'dilmiş olan kararlarm 
tekl'nııniil etnıış bir Meclis kararı olnh olmadığının 
tııyiııi hakkında Ba~vek5ll't tc7Jwrcsi 

TAKRlRLER 

4/fı Yozg-ad ( ~ırrı l~öz ) · Dalıili nizanıname 57 nri mud
<lt>siıı i n t t·f'~i ı·i lı u kkrlJ(la 

4/ 6 'Prabzoıı (~ını Day ) • Div!l!nı muha~<'lJatın üç ay' ık 

ı·aporları ÜZPriıılc ittihaz l'dilın!'k"tc olıın kıır·arl:ırın 

nwri~· t•t VL' şüınıılünüıı tayini hakkında 

ZİRAAT ENCttMENl 

Munmeiesl 

E ncüınendcdir. 

28 . VI . 1939 tarihinde 1132 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

-- ·- -
2 . X -1939 tarihinde Maliye encü· 
m enine. 

Re is 
lll. M. 
Ka. 

lzmi1· 
Manisa 
Seyhan 

Ralını ı: Köken 
Y rışcı1· Ozey 
Te·tJfik Tarman 

Aydın 
Balıkesi ı· 
Deıu'zli 

Denizli 
Edirne 
Giresun 
gzazı,ğ 

!çel 
Kars 
Kırklareli 
Kocaeli 

Nnri (;ölctepe 
Rahmi Selçuk 
Hınin Aslan Tokad 
Yusnf BaşkGIIJa 
Jlaik Kaltaklm·an 
/i'ik1·et Atlı 
.:·:abit Sağıro.iflıı 
J lun ed Oııacık 
OıHr Kürıta11 
Z iıhlü .Akın 
ibrahim Dıblan 

ılfalat,tJa 
ıl1 arı i.ça 
M ani sa 
.ltamş 
Ma1·din 
Seyhcw 
SeyJıau 
Siinl 
Siird 
Si1JO. 
Siuas 

.V os nh i B Ot!) dm· 
ll iisnü Yaman 
Kôm1· Karaosman 
Dr. Abdülkadir Kemali Bayizit 

M;ıhittin Birgen 
Dama1· .A rıko.l}l?t 
/ smail Safa OziN 
Af i R'ıza E serı 
.~efik Ozdenıi1· 
A.tıf JiJ.seııbPl 
f smail M enıed [ '!ju1· 

EncÜınPıı, 11 (9 layiha, 1 tf'klif, 1 tezkerf' ) işin (9) nu in ta~ etmiş \'C goriyo kalan (2) iş 
gı•lrr!'k içtimııa bırııkılmıştır. 

1/ 23 

L.!Y1HALAR 

't'ürkiyo . Yunanistan arasmda akdedilen veteriıuıı· 
ıııukavt>lenamesinin tasdiki hakkında 5 • VI - 1999 tarihinde 9630 sayılı 

!tanun olarak kabul edilmiştir. 



- 1'1~. -

No. Hu!Asaaı: Muamelesi 

1/ !ll Mcınlckcttcn çıkacak veya mcmlekete girecek ür~tnH' 

vasıtal ıımıın yıı.sak edilmesine V<' ynsaklwrnı yıılıanc·ı 

nıcınlckctlerin yasak maddelerile nıubade.lesine dair Encümendedir. 
I ( IO!'i lpeklıöcckçiliği işler i , ipckhiiceği tohumu .vP ti ştiril -

m es i. muayene ve satılması ha kkındıı 25 - V - 1939 tarihinde Dahiliye en
cümenine. 

1/l Hl Ml!rkezi Puri~t e olmak iizcn• Beyuelnıilel şarab of' isi 
t eşkiline dııir olan mukavcieye iltihaknnız hakkında Encünıendedir. 

1/ 145 Köyl<'rd a • ılan t'ğitmen kurslarnıııı I'C kily iiılrelllH"t 

okullaı·rnın idoı·csi hakkında 7 - VII - 1939 tarihinde :1705 sayılr 
kıLnun olarak kı.ıbul rflilmişt i ı·. 

1/ 11.) r~pençiyarl \'(' tıbbi müstalızarlnı· hakkıııd;ıki 1262 
sayılı kanunun hıızı maddeler inin tadiline ve yenid(',, 
hazı maddeler ilavesine dair 30 - Vl - 1939 tarihinde ;\(aliye cıı

cümenine. 
l/ 117 Orman ımının nıiidiiı-lüğii IPşkili\t kanununa ek ka-

1/ 193 

1/ 21 

2/ 6 

3/71 

nun layiliası 23 - YI - 1939 tarihinde Bütçe cıı

cümenine. 
Ankaı·a Orman çiftliğindeki biı·a fabrikasilc trsisat 
ve ınüştemilntmın ve arpa silosunurı l ıılıi sarlaı· unıuııı 
müdürlüğüne de\'l'i hakkında 

Çay kanunu liiyihasr 

TEKlAF 

Aydın (Nuri Göktepe) - Zeytinciliğin ıslahı ve yaba
nilerinin ıışılattırılmasr hakkn1daki 3573 sayılı kanu
mm 14 ncü ımıdd ·ine bir fıkra m~vcsine dair 

'l'EZKERE 

Vazifei meınureleri haricinde mrazı sariyci hayva
niye ınücadel ine memur edilecek memudni fen
niye ,.e . aireye verilecek y vuıiyelcr hnkknıdoki 

66 sayılı kanunnn 1 n i maddesinin tefsirine dair 
Başvekal t tezkeresi 

6 - VII - 1939 tarihinde 3697 sayılı 
kanun olarak kabnl edilmiştir. 
18 - IX - 1939 tarihinde Maliye en
cümenine. 

5 - VJI - 1939 tarihinde 3669 sıcyılı 

kanun olarak kabıli edilmiştir. 

14 - VI - 1939 tarihinde 1115 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



2 - Muhtelit ve Jlll1.'1l3ikıka encümenler 

[Adliye ve Dahiliye enciimenierill'aen miirelıkeb l'l!l'ırlitelit encümeır] 

ı.;ıı<'Ünwıı, hııvulc l'Uilen (2 ) kl.kt"-l'rniıı bi ·l'fııi i11t~ etmi11, diğ!'ri gt"lt•ı!clt 1 hmaıı kal'mı~ıı·. 

No. Hulasası 

'11EZK.ERE 

3/ 12 1ta1ya tahiiy<1tine girdiğinden dolayı Konya istiklal 
mahkemesi kararilc m:illl hudud dışına ~nlan 

Suad Roınııiuin Türk vatımd~Ujlığıııa kabulünün mu
vafllk olub olamayacağ.ıı:ı.a dair· hir kııraı· v<•rilmeııi 

ha!kkmda Başvekiilct .tezkeresi Bııcürnendcdiı·. 

3/ 106 Devlet şiırruımda a<;ık bulunan hlıriııci dtıiN ı·ei&liğ.i, 

ile 3 ıualrU iç.in intihab yıq~Jlmıun hakkmda Başve-
ka.J.et tıe:ikeııeııi :{ - \'11 - 1939 taı·ilıinde 1133 sayılı 

kaı:a r ol&rıı:k k,abul edilmiştiıı. 

[Ad!iye, Dahiliye ve Milli Müda.faa e.n.cüm.enleriııı.deı:. m.üre.k.keb Mııhtelit encümeD ] 

Encümene havnle edilen layiha intaç edilmiştiir. 

ı..AY:tHA. 

l./ 127 ITaı·h mükelle!iyNi kanunu layilıası T - VI - 193!1 tarihinde 3634 sayıh 
kanun olarak kabuJ edihniştil-. 

[.Adliye ve T~tl eaaaiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Encüınen, hava le l'flile.ıı (19) teıkı>rı>niıı ( 15) ııi intaç ctıni~ v(' ı.:e ı · iye kırinn (4) iş gt>leeek 

lçıimııo bırakılnu tır. 



No. HulAııaaı Muamele'si 

TEZK'EREI.ER 

3/8 Çoruh mebusu .Asnn Us ve eski Giresun mebusu 
CIIakkı Tank Usun teşrtii masuruyetlerinin kaldı-

nlma.sı hakkında BB.Ş,VekBJ.et tezkeresi 8 - V - 1939 liarihindc 1084 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/4 . Çoruh mebusu .Asnn Usun teşrii masuruyetinin kal-

dırılm·ası hakkında Başveka.let te2lkeresi 8 - V - 1939 liarihinde 1084 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/5 Çoruh mebusu .Asnn Üsun -t;şrii masuniyetinin kal-

3/6 

dırılması hakkında Başvek&let tezkeresi 8 - V - 1939 tarilıindc 1084 sayılı 

kararla birlc.~tirilerok kabul edil
miştir. 

Çoruh mebusu .Asnn Usun teşrii masuruyetinin kal-
kaldll'ılması hakkında BaşvekiUet tezkeresi 8 - V 

kararlıı 

miştir. 

1939 tarihinde 1084 sayılı 

birleştirilurck kabul cclil-

3/7 Erzurum mebusu General Pertev Demirharun teşr i 
masuruyetinin kaldmiması hakkrnda Başvekiilet 

3/8 

tezkeresi 14 - lV - 1939 tııı·ihinde U ük(ınıet ta
rafnıdan geri alınmıştır. 

İçel mebusu Ferid Celal Güvenin tcşdi masuruyeti
nin kaldmiması hakkında Başvekalet tezkeresi 8 - V - 1939 tarihinde 1085 sayılı 

karar olarak kabul edilnıi~tir. 

3/9 İstanbul mebusu General Refet Belenin teşrii masu-
niyetinin kaldll'ılması hakkmda Başvekil.let tezkeresi 6 - VII - 1939 tarihinde 1136 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 

3/10 Muğla mebus Yunus Nadinin teşrii masuruyetinin 
kaldll'ılması hakkında Başvekiilet tezkeresi 8 - V - 1939 tarihinıle 1086 saYJlı 

karar olıırıık kabul edilmiştir. 

3/ll ivas mebusu Necmettin Sadakın teşrii masuniyeti-

3/58 

3j70 

3/97 

3/101 

ııin kaldırılması hakkmda Başvekalet tezkeresi 8 - V - 1939 tariliinde 1087 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Çoruh mebusu .Asım Usun teşrii masuniyetinin kal
dırılma ı hakkında Başvek1Uet tezkaresi 

Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın teşril mıı.suniyetiniıı 
kaldll'ılmasx hakkında Başvekalet tezkeresi 

Muğla mebtıstı Yunus Nad.inin teşril mıı.suniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekô.let tezkeresi 

Muğla ınebusu Yunus Nadinin teşrit mıı.suniyetiniıı 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

6 - Vll • 1939 tarilıindt! HaS sayılı 
karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

6 • vn - 1939 tarihinde 1138 snyllr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

6 : VII • 1939 tarihinde 1137 sayılı 
karar olarak kabul edilıniştir. 

6 - vn . 1939 tarihinde 1137 sayılı 

kararla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3jlOS Çanktrt mebusu tlilseyln Cahid Yalçınrn te§rii ma• 



No. 

3/120 

3/137 

3/138 

3/ 139 

3/165 

Hu1Asası 

snniyetinin kaldrrılması hakkında BaııvekiUet tezkc
resi 

Urfa mebusu Şeref Uluğun te§rÜ masuniyetinin kal
dırılnınsı hakkındıı Bn§vekalet tezkaresi 

Istanbul mebusu Ali Kiiıni Akyüzün tt!şrii masuniye-·, 
tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkaresi 
Urfa mebusu Sami İşba-yın teşrii masuniyetinin kal
rlırılınıısr hakh-mda Başvekil.lct tczkeresi 
Urfa mcbusu Şeref Uluğun teşrii masuniyetinin kal
dırılınası haklanda Başvekalet tezkeresi 
!stanbul mebusu Galib Bahtiyar Gökerin teşrii ma
suniyetiuiJı koldrrılması lıakkıuda BaşvekB.let tez
kcresi 

Muamelesi 

6 - VII - 1939 tarihinde 1134 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1139 sayılı 
karar olıı.rak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encünıcndedir. 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

[Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, İktısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Encümcne havale edilen layiha intaç edilmiştir. 

1/ 159 

LA.YlHA 

Türkiyeden Hataya ve Hataydan anavatana sevkolu
nacak mallarm tabi olacakları muamele ve bu iki böl
ge araRındaki münakalatın tanzimi hakkında 16 - VI - 1939 tarihinde 3644 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Adliye, Bütçe, Dahiliye ve Maliye enoümenlerinden seçilen 3 er üyeden 
mürekkeb Muvıı.kkat encümen] 

Af11on K. 
Bin,qöl 
Diyarbakır 
Giinıiişane 
J stanbııl 

Reis 
M. M. 
Ka. 

Kocaeli 
Ma1·din 
Kayseri 

n aydar Çerçel 
X ec m ettin S ahir 
Zülfü Tiğt·el 
IJıırak Sakaı·ya 
Galib Bahtiyar Göker 

Enaümen, havale edilen lAyiliayı intaç etmiştir . 

Salah Yagt. 
Edib Ergin 
Suad Hayri tJrgüplü 

Rize 
Rize 
anısun 

Yoz.qad 

Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
M enıed Ali Y örükm· 
Ahmed Sungıır 



-fte-
No. Hula&ıı:ıı 

LAYİHA 

1/ 210 Bıılcdiyelercc ~'npllacak "ffitimla.k Jıakkındaki" 2497 
sayılı kanuna bazı hükümler illl.ve ine ve meılktlr 

•kmrtmU11 'baZJ maddelerinin değiştiriJnı ~RiM (l~'iı · 

M uarneleRi 

7 - VTI - 1939 tarihinde 3710 ~ayı lı 

tkanun ola.ral· kabul edilmiştir. 

[Adliye, Bütçe ve Maliye encüınenleı'inden seçilen 'll er liyeden ınüre'kkeh. Muvakka.t encümen] 

Afyon K. 
Afyon K . 
llinıgot 
istanbul 
Kocaeli 
Konya 

R e is 
M. M. 
Ka. 

Cemal Akçın 
H ay dar Ç erçel 
Ji}e. ·mdıun :Fikri 

llfuş 
Erzııı·wm 
Kayseı·i 

Ga.ıib Bahtiyar Göke·r 
S altih Yargı 
Ali Rıza Türel 

Şü'k1·ii }lfanuw 
Münir f/ü.m'l' Oöft' 
Suad TJ ayri tiryii fJiii 

Konya 
Konya 
lY.L.lwdMı 
/::Jinob 
Tmbzon 
iV, am. 

Ualih Oii/tekiu 
Kriz 1111 Uiirel 
llı:ztl ıltırrtrm 
( 'r,mil •. t ta.IJ 
Sı rn /Jay 
tlıbtı·rtlM;m .ıl.Jnı •a s 

Encüınen, havale edilen layihayr inta.ç etmiftir. 

l/Hll eqıilerde .ibiı:az temy.iz usullerine ve merci lerin(' 
ve vergi ihbarnamelerinin tebliğ su.reiine dair 6 - VIT - 1939 t,a,ı-ihi nde 3692 sayı.lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



A7;dtn 
Bolı1, 
But·.wı, 
Bıtt'S(I 

F:dirw' 
Erzunım 
grZ?ll"ltln 

Giim iişa,ne 
1 zı111·r 

-177-
[Bütçe, Dahiliye, Hariciye ve Milli müdafaa enetimenierinden seçilen 5 er 

üyeden mürekkeb Muvakkat encümen] 

R eis 
M. M. 
Ka. 

l z1ni1· 
Konya 
fstanlml 

Jlfümtaz Kaynak 
Dr. Zihni tJl,qen 
Fatin Güvendiren 
F azlı Giil eç 
Osman Sah.inbaş 
Gl. Zt,ki Soydemi1· 
Srtlim Altu,lj 
Dnmk Saka1·ya 
Hcşad Mimoro.ijln 

H alil M enteşe 
Muzaffer Gölter 
Şiikrii Esmer 

I(astamomı Tahsin Coşkan 
Jl1 ala,tycı Gl. Osman Koptaqel 
Manisa Hikmet Ba?JUr 
Ordu H am di Y alman 
Samsnn Amiral Fahri Engin 
Seyhan Siııam Tekelioğlu 
D rfa m. Ahmed Y azgan 
Yoz,qad .'h ·rrı ! çöz 

Encümen, haval e edilen layihayı intaç etmiştir. 

No. 

1 /1!>~ 

Jiuliisasr 

L..!Y!HA 

Türkiye - Fransa arasmda imzalanan Türkiye ile 
Suriye nı·asmdaki arazi mesailinin katği surette hal
lini ınntazammnı Anl~a ve müzeyyeliltmrn tasdi
luna dair 

M u= cl esi 

30 - VI - 1939 tarihinde 3658 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkeb Muvakkat encümen) 

('uru h 
/Crznru 111 

JiJxkiş'd1i r 
18tanlml 
1 z nıir 
Kı rkloreli 

Reis 
Jl. M. 
Ka. 

Ali Rızn. Erenı 

Bursa 
Eskişehir 
Bingöl 

{if, Zeki Soydemir 
Osman işın 
t:rtlib Bahtiyar Göker 
Sadettin Ep1:lwıen. 
m. Bııl'luınettin Dcnker 

Eılllüw en, lıavale edilen ı.:.yihayı intuç etıııiş Lil'. 

Fozlı Giilc~ 
1 zzet A rukan 
N er-m ettin S ahir 

Kocaeli 
Jfalatya 
Jfara.ş 
Alardin 
Sivas 
Yozgad 

Orgl. Ali Said Akbaytuğan 
Emrullah Baı·kan 
Jfansu1· BozduğO!Iı 
Rıza Erten 
.A. Naci Demirağ 
Ziya Arkamt 



-178-
No. Bulasası 

LAYİHALAR 

1/207 Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik 
Türk anonim şirketleri hisse senedlerile elektrik 
trieitaets Lieferung Gesellsehft (K L. C:) ve Vill ic ı· 

Werke A. G Alınan ~irketlerinin bu Ü<) ~irket· 

ten mat lublarının satın ı.ılınma~ınıı dair· nkdolu· 
nan mukavel~nıımenin tasdikııın dair 

1/208 Bursa ve nıüttehid elektrik Türk anonim ~ iı·ketleı·i 

imtiyazlarile tesisatnun ve Mersin elektı·ik Türk 
anonim şirketi hisse senedierinden bir kısmınııı 

satın alınmasına dair mukavelenin tnsdikı ve hu 
müesseseleı-in i~letınel eri lıakkındıı 

Muamelesi 

5 - VII - 1939 tarihinde 3688 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 taribinde 3689 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[İskan kanunu Muvakkat encüıneni] 

(Bütçe, Dahiliye, İktisad, Hariciye, Maliye, Milli müdafaa ve Sılıaııt ve içtinıai :nuavcnct rncü
menlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Re is 
M. M. 
Ka .. 

lstaııbul 
Tokad 
Bol n 

Dr. Tuğaminıl Hakkı Şinasi l•:r .. ı 

Galib P ekel 
nr. Zihni ()!gen 

Bnrsa 
Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Gazianteb 
Gümüşane 
f zmi1· 
Kars 

Fazlı Güleç 
Eyüb Sabri Akgöl 
Dr. 1bmhinı Tali Ongörl'n 
Osman Sahinbaş 
Salih Başotaç 
Nnri Pazaı·başı 
Duralı Sakarya 
II alil M enteşe 
H üsrev Kızıldoğan 

Ka.stanıoım 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Nı/} de 
Tok ad 
Van 
Z o n,quld a.k 

.Encümen, 3 (2 layiha, 1 tezkere) işi intaç etmiştir. 

r~AYlHALA R 

Jlnharrt· ıo ( ' elfıl Bayar 
Kazmı Gürel 
Muttalib ()Tı-,• r 
Asım 'l'ü 111 er 
Dr. Abraı•aJJU Jl arlllarall 
.V ôzım Po ı-oy 
!bm 1ı im A rnı s 
H iisaml'flin 07.-a.u 

' /60 lskıin kanununun 32 nci maddesinin tadiline VI' hıı 
kanuııuıı bazı ı:uııddeleı·inin dcğiştirilme in dair 
olan 2848 sayılı kanunun 3 ncü ı:uaddt•siıt<' biı· fıkra 

ilUvl'si hakkında 30 - VI - 1939 tarihinde 3657 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



-1~~-
No. Hulii= Muamelesi 

1/ 143 l skfı n knıııınııııun bazı nıaddelt•riııiıı t atii li hakkınd a 5 - VII - 1939 tarihinde 3667 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

TEZKERE 

3/ II :l l sk:lıı llatıııııııııun 3G Ye 37 nci nıaddelcı·in iıı tefsi r i 
l ı ~kkı ııdu Uu~\'ekiıld tet.kcn•si 5 - VII - 1939 tarihinde 3683 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Orman kanunu Muva.kkat encümeni] 

( Adliyc, Bütçe, Dahil iye, lktisad, ~ l ııliyı• . Mil lı ıııüJııfaa ve Zirna l encüıneııl crinden 

seçi len :ı c ı · üyeden ınürckkeb) 

Autulya 
Aydın 

Bar:sa 
Çuruh 
D iyrırl;akır 
E rz arıırn 
Oiimüşaııe 
1\ m· s 
Kı rkltı.reli 

Lle i;,; 
Jlf. !ıi o 

Ka. 
.\ ' ull/(1.11 rl lı':sO,IJ 

.\'uri Oölı'ft'J!l' 

. lltf rlkyiiç 
Atıf J'ii z ü11 
Xiilfii 'L'iğrcl 

Kastamonu 
Rize 
Siirrf. 

(J{. Zek i :::>o ydem i,. 
/Jtrmk Sal,·ar?Ja 
lfiisl't ' l' Ktzılrlorjan 
~ ii ld ii .! kın 

Tahsin Coşkan 
}i'uad Sirnıen 
Naki B ekmen 

Ko caefi IMahim Dıblan 
Konya Kazını Gii?·el 
Konya Kazım Okay 
Manisa J(azım Na.mı· Dıwu 
Van lbmhim A1'vas 
Yazgad Celal Amt 
J.-ozgad Sırrı ! çöz 
Z ongnldak Hasan Karabacak 
Zungnldak Rifat Vaı·daı· 

F:nc üıııen, 2 ( l l iı yiha . 1 tezkere ) işi intııç etmemiştir . 

L!Y1HA 

1 ~~~O Oı ·ınnıı kaııuııuııuıı bazı nı addelerinin d<'i(işt irilııı~si 

hakkıııda Encümendedir. 

'rEZKl~RE 

3/ 14G Oı·ıııan kannııııııuıı 3444 sayılı kantıntın ii ııei madde· 
sil<' t ıı dil edilt' rı 127 nci ınııtldcsinin son fıkrıısının 

tcfs iri lınkkında I3aşvckiUet tezkereııi Encümendedir. 



-lM-
[Vek&letlerle k&rşılıklı encümenlerle Bütçe encümeninden seçilen 3 er üyeden mürekkeb 

Muva.kka.t encümen] 

Reis 
M. M. 
Ka. 

Diyarbakw 
Tokad 
Istanbul 

Dr.Ibrahim Tali Ongören 
Galib Pekel 
Fak i he Oymen 

Afyon K. 
Ankara 
Antalya 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Eskişehir 
Gaziant eb 
Istanbul 
I zmir 

M ebrure Gönenç 
ilrif Baytın 
Münir Soykam 
JJr. Galib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Reşod Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Dr. ilkif A1·kan 
Şakir Baran 
.Emın llslan Tokad 
Dr. ilatma Memik 
Fethi Altay 
Salih Başataç 
EminSazak 
Ahmed Aksu 
1 brahim Alaettin Gövsa 
Nazmi llker 

Kars 
Kars 
Kasta'mon·u 
Kastamonu 
Kocaeli 
Kocaeli 
Malatya 
Malatya 
11la'rdi1ı 
11la·rdin 
R ize 
Sivas 
Tokad 
Tunceli 
Urfa 
Zonguldak 

Encümen, havale edilen 2 layiliayı intaç etmiştiı·. 

No. Hu18sam 

LAYİHALAıt 

1/206 Hatay halkmın askerlik İ§lerine, Hatayda vilayet 
kurulmasına, Hatay vilayetinde ailli kanuıılıırııı 

tatbik şekline ve ilimlarm infaz tarzına ve !sken· 
derun limanmm bütün tesisat ve vesaiti ile birlikte 
Devi t limanları işletme umum müdürlüğüne devrine 

Gl. Muhittin ilkyüz 
Şe1·afettin Karacan 
Muharrem GelfiZ Bayar 
Rıza Saltuğ 
lbrahi1n Dıb/rm 
S alaJı Y a1·gı 
Mahmud Nedinı Zabcı 
N asııki Baydar 
Gl. Se71[i Düzgören 
Hasan llfenemencioğlu 
Fııad Sirmen 
A. Naci Demirağ 
N azım P o1·oy 
M i tat Y enel 
Gl. Ah1ned Y azgan 
irifat Vardar 

Muamelesi 

dair 7 - VII - 1939 tarihinde 3711, 3712, 
3713 ve 3714 sayılı kanun olarak ka
bul edilmiştir. 

1/230 Hatay vilayeti kurulmasına dair olan 3711 sayılı ka-
nunun muvakkat 5 nci maddesinin tadili hnklunda 16 - X - 1939 tarihinde 3732 sayılı 

kanun ola.nık kabul edilı:niştıir. 



3 - Encümenlerin toplanma sayısını gösteren cedvel 

Encümenler 

Adliyo encümeni 
Arzuhal :. 
Bütçe :. 
Dahiliye :. 
Divanı muhascbat :. 

Uümrük ve inhisarlar » 
Harici ye » 
lktisad » 
lGitüpane :. 

'l'oplan
ma sayrsr Encümenler 

Daimi encümenler 

37 Manrif encümeni 
41 Maliye :t 

65 M eclis he:ablarınm tedkikı » 
23 Milli Müdafua » 
32 Nafia :. 

21 Srhhat ve içtimai muavenet » 
4 'l'eşkilfı tr esasiye :t 

22 Ziraat » 
4 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Adiiye ve Dahiliye eucümenlerinden 
ınürekkeb Muhtelit eneümen 
Adliyc, Dahiliye ve Milli lllüdafaa en
cümcn lcrinrl rıı mürekkeb Muhtelit en
cÜiUlen 
Adliyc ve 'l'cşkilii.t .r esasiye encümenle
rindcn mürekkcb Muhtelit eııcümen 
Bütçe, Gümrük ve irrhisal'lar, lktisad 
ve Maliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen 
Muvakkat encüınen (Adliye, Bütçe, 
Dahiliye ve :VIa!iye encümenlerinden 
seçilen :3 er üyeden mürekkeb) 
M:uvakkat encümen (Adliye, Bütçe ve 
Maliye encümenlerinden ~eçilen 5 er 
üyeden mürekkeb) 
M u va k kat encümen (Bütçe, Dahili
ye, Hariciye ve Milli Müdafaa eneü-

2 

12 

4 

3 

3 

6 

nıcııleriudeıı seçilen 5 er üyeden mü
rekkeb) 
;\luvakkat encüıuen (Bütçe, Dahiliye, 
I'O Nafia encümenlerinden seçilen 5 er 
üyeden mürek!keb) 
lsk ıl.n kanunu muvakkat encümeni 
(Bül\(0, Dahlliye, Iktisad, Hariciye, 
.Maliye, Milli Müdafaa ve Srlrhat ve 
içtimai ınua\' enet encümenlerinden se
çilen a er üyeden müreklı:eb) 
Orman kanunu muvakkat encümeni 
(.\ ılliye, llütçe, Dahiliye, l kiisad, Mıı.
liyr, Milli Müdafaa ve Ziraat encü
nwııl eı·indcıı seçilen 3 er üyeden mü
rekkeb) 
)fuvakkat encümen (VekQ.Jetlerle ka.r
ş Liıklı eneümenlerle Bütçe encümenin
dcn seçilen 3 er üyeden mürek.keb) 

Toplan
ma sayrsr 

5 
28 
12 
82 
24 
17 
6 

10 

3 

8 

8 

ı 

5 



4 - Encümenlerin mesaisini hulasatan gösteren cedvel 
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Encümenler ~ 

... ., Q :3"' 
:3 

., ~ ~ t l ~ :::-;; 
E-t E-< E-< 1>< ~M 

Daimi Encümenlen 

Adli ye Eneümeni 30 2 64 o 2 98 64 34 
Arzuhal ;) o o o 3 ı 4 o 4 
Bütçe Jo ıo6 7 7 o o ı20 97 23 
Dahiliye :t 30 o 5 o o 35 22 ı3 

Divaru muhasebat Jo 33 o 29 o o 62 25 37 
Gümrük ve inhisaralr Jo ı7 o ı o o 18 17 ı 

Harieiye Jo 37 o 3 o o 40 28 ı2 

İktısad Jo 42 ı 8 o o 5ı 44 7 
Kütüpaııe Jo o o o o o o o o 
Maarif Jo 3 o 2 o o 5 4 ı 

Maliye » 48 o 8 ı 1 58 37 21 
M)ecliı; lıesablarmm tedkiki ;) o o o o o o o o 
Milli Müdafaa ;) 2ı o 3 o o 24 2ı 3 
Nafia Jo ı3 o ı o o ı4 ı4 o 
Sıhhat ve lçtimai muavenet ;) 9 o 1 o o ı o 8 2 
'!'eşkilatı esasiye ;) o o ı 2 o 3 2 ı 

Ziraa.t Jo 9 1 1 o o ll 9 2 

Muhtelit ve muva.kkat encümenler : 

Adiiye ve Dahiliye eneümenlerinden mürelclı:eb 
Muhtelit eneümen o o 2 o o 2 ı ı 

1\ıdliye, Dıı.hiliye ve .l\!Ulli Müdafaa cncümcn-
lerinden mürekkcb 1luhtelit eneümen 1 o o o o ı ı o 
Mliye ve TeŞkilatı esasiye cneümenlerinden 
müreldieb Mulıtelit eneümen o o ı9 o o ı9 15 4 
Bütçe, Gümrük ve lnhisarlar, .lktısad ve Ma-
liye eneümenlerindcn mürekkob Muhtelit en-
eümen ı o o o o ı 1 o 
Muvak.k:at encümen ı o o o o ı ı o 
i\Iuvak.kat cncümen ı o o o o ı ı o 
l!uvakkat cncümen ı o o o o ı ı o 
M:uvıı.k.klllt encümen 2 o o o o 2 2 o 
!skan kanunu Muvakkat eneümeni 2 o ı o o 3 3 o 
Orman kanunu Muvakk&t eneümeni ı o ı o o 2 o 2 
Muvakkat eneümen 2 o o o o 2 2 o 

Yekb '10 u 167 6 ' 688 ~ 168 



D - inzibat komisyonu m~sai hulasası 

Fcvkaliide lçtiına zarfında lnzilı>~t komis~·onu teşekkül etıneıniştir. 

E - Umumi ~vrak muamelatı 

Fevkaldde içtima içinde Meclisi Aliye: 

254 Layihcı 

9 Teklif 
170 Tezkeı·e 

7 Takrir 
14 Muhtelif evrak 

l :'i:'i ,1/iiii/UI'I'i husnsala aid u•rak (!7 ,,; 1 Huırl:)! 11i.wı11 ara~md11) 

J.;J; .lrııılıolltr (lif ii 211 şıılwl: :2 nis1111 lll'fl."?tdo) 

2/(ili /;'ı•rrık wtıııi.~lir. Enciimınl• r vr kalemler cıra.sınd<ı yapılllhı hat'aleler bu yekündan 

hariç tir. 

1 - Layihalar 

l•'cvkalade İçtimıı. içinde Meclisi Aliye (:.!54) Iii yilısı gelmiş olub bunlardan (144) ü r~n veya bir
l~tirilerek kanıını, (1) i karar olarak kıı.bul cd iJmiıı ve (7) si de Hüln'\mct tarafmda.n geri alınmıştır. 
Miitı·lıııki 1 1():!_) lfı,vilıa 1-('t'lt·•·<'k l ~tiınaa kıılıııı~tır. 

No. llııla.smıı Muanıcleı<i 

1/ 1 W3fl mali yılı ınnvuzı'ııei ıımumi~·e kaıııııııı lıiyihnsı 30 - V - 1939 ıtarilıinde 3620 sayılı 

kanun olarak k111bul edilmiştir. 
\; :.! 

1/:J 

Bcuı:ıt teı·!Jiyc:ıi genel diı·cktörlüğü 

hütr.e kunuııu liiyihıı şı 

I!J3!l ınoli ~ılı 

IJı• vlı·L demiryolları ve linumları l~lctınr ıııııuı ı ıııü 
dürlii~ü 1939 ınııli ~- ılı lıüt ı; ı· kuııun11 liı ,,· ihnsı 

30 - V - 1939 tarihinde 3625 sayılı 
kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

12 - V - 1939 tarihinde 3602 sayılı 

kanun olarak kabul edilıııiftıir. 



No. 

1/4 

1/5 

- lN -
HulAsası 

Devlet havayolları rumını müdürlüğü 1939 mali yılı 

bütçe kanunu liiyih881 

Hudud ve sahiller srhhat umum müdürlüğü 1939 ma
li yılı bütçe kanunu layiliası 

1/6 İnbisarlar umum müdürlüğü 1939 mali yılı blltçc 

Muamelesi 

30 - V - 1939 tarihinde 3626 sayılı 
kanun olarak kalml edilmiştir. 

3 - V - 1939 tarihinde 3597 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanunu lityihası 10 - V - 1939 tarihinde 3601 sayılı 

kanun olarak ka.lml edilmiştir. 
1/7 

1/8 

1/9 

1/10 

1/11 
1/12 
1/13 

1/14 

1/15 

l/16 

1/17 

1/18 

1/19 

l /20 

Orman umuın müdürlüğü 1!139 mali yılı bütçe ka
nunu liiyihasr 

Posta, telgraf ve telefon tıntum müdürlüğü 1!139 ınııli 

yılı bütçe kanunu layihası 

Valuflar umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe ka
nunu liiyihasr 

.Ankara şehri !mar müdürlüğü 1936 yılı hesabı kat
ğisi hakkında 

1!137 yılı hesabı katği kanunu liıyihası 
Gözlükçülük hakkında 
Devlet havayolları hizmetleri ic;in 1939 mali yılmn 
geçici taahhüd icrası hakkında 

Di yan ct işleri reisliği teşkilat ve vazifeleri ha kk mda 

lnbisarlar umum müdürlüğü 1937 mali yılı hesabı 

katğisi haJııkmda 

Karadeniz kömür havzasından kömür alacak gemi le
rin riisumdan muafiyeti hakılınıda 

Orman umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesine 
munzam talısisat verilmesi hn.kkmda 

Posta, telgraf ve 1elefon umunı müdürlüğü 1937 mali 
yılı hesabı katğisi. hakkında 

Türkiye - Almanya arasmda imza edilen Südct Al· 
man menatııkr ile Türkiye arasrndaki ıticari müba.de
lat ve tediyatr tanzime mütedair protokolün tasdiki 
·hakkında 

Türkiye - lsveç ticaret ve kliring anlaşması ile bağlı 
protokol ve mektublarm tasdil."l hakkında 

1/21 Türkiye - İngiltere ticaret ve: ,kJiring anlıı.~ınasma 
bağlı 4 numaralı listf.'yc tiftiğin d<' idhali hakkında 

30 - V - 1939 tarihinde 3623 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1939 tarihinde 3624 sayılr 

kanun olarak kabtti edilmiştir. 

30 - V - 1939 tarihinde 3599 sayılr 
kanun olamk kabul edilmiştir . 

Divam muhaseba.t encümenindedir. 
Divam muhasebat encümenindedir. 
Adiiye encümenindedir. 

15 - V - 1939 tarihinde 3607 sayılı 
kan'IID olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3665 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanr muhasebat encümenindedir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3687 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - IV - 1939 tarihinde 3596 sayılı 
kanun olarak kabul ediJmjştir. 

Divam nıulıasebat. encümenindedir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3639 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 3638 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/22 

1/23 

·- 185-
H ulAsam 

•teati edilen notalarm tasdikrna dair 

Türkiye - İ'ngiltere müzeyyo3l ticaret ve ıkliring anlaır 
ma~na merbut mektublardan kliring muraklbi Gre
gory'ye hitaben yazılan mektublarm Türkçe tercüme. 
sirıdllki (Hustısi hesaba geçirileceği) ibaresinin (geç:. 
rilmcyceeği) şeklinde düzeltilmesi hnıkkmda 

Türlciye - Yunanİliı-tan arasında aktcdileıı 

mııkavelımamosinin taadiıkı: haklanda 
veterinPr 

1/24 Vakıflar kanununun 32 nei maddesine bir fıkı·a iliı 

ve~iııe dair 

1/ 25 

1/ 26 

1/ 27 

1/ 28 

1 /2~1 

1/30 

1 /!~ 1 

1/ 32 

Abidelerin esaslı 1arniri, yeni hayrat inşası ve bi
nalaı·ı'n harimle1·inde yapılacak istimlükler i~in Vıı

kıf pıındıır irlarcsiııdcn istikra7. ııkdi Imklanda 

[)p,·]rt kinini miiterlavil scrnıııyesi hakkında 

}[ıırb nı'iikellcfiycti kmnmu liiyihıısı 

Istatistik umnın müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 22tn 
sayılı knnunıı bağlı (B) ecdvelinde tndilfit ;-·ııpılm :ı

srna dair 

~ı illi Miidafaıı v(•kiıleti 193R mali yılı bütçesinin mulı
trlif trr1ihlerine nıunzaın tahsisııt verilmesi hakkınd ıı 

f1ünırük tarifc kanunu bağlı idhalat nmumi tarife~i 

nin 607(0 pozisyonuna hiı· fıkra ilavesine dair 

Askeri memurlur kııııununa bazı maddeler ilavesiııc 

ve 2506 say~h kımunun 6, 7 nei maddelerinin ilgası 

mı dair olan 32 O ı.ayrh kanuna ek kanun Hiyibasr 

"\rny,i verg-isi hııkkmdaki 1 33 sayılı kanunun 2 n<·i 
ınaddcı<ine hir frkra iliiYesine dair 

ı;~:~ Askeri lll{'nıurlıır hakkındaki 1455 ııayılı kannııun :ı 

n ü mııddt"iıw ek kmıun lilyihasr 

1/34 
1/ 35 

• Bazı Devi 1 nlacaklarıııın tahsil sureti hakkında 
Bilil.muın muYa:r.zaf subaylar ve askeri meml.ırlıınn 
yirmi b ş yJışını ikmal -etmeden evlonemiyeeeklcı·in<' 
tlııir olan H3-t ı;ıı.rılı karıunun tııdlli lınl1kuıdn 

Muamelesi 

12 • VI - 1939 tarihinde 3640 sayılı 

kaııuıı olaı-nk kabul edilmiştir. 

12 -. VI - 1939 tarihinde 3637 sayılı 
kanun ole.rak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1939 tarihinde 3630 sayılı 

kanun ole.rak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3668 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - V - 1939 tarihinde 3609 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 - VI . 1939 tarihinde 3631 sa'yrlı 

kanuın olarak kabul edihniştir. 

7 - VI - 1939 tarihinde ~634 sayılı 

kanUıll olarak k~ul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tarihinde 3604 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . IV - 1939 tarihinde 3593 sayılı 
kan'OO olarak kabul edilmiştir. 

12 . YI - 1939 tarihinde 3641 sayılı 

kann-n olarak ka'bul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tarihind{' 3603 sa;vılı 

kıı.ntl>n olarak knlbul edilmiştir. 

2 - X - 1 39 tarihintle 3726 sayılı 

knnun olarak kalbul edill'l\iştir. 

17 - V - 1939 tatill.inde HükUmet 
tatafmdan geri a.lmm.ıştır. 
Maliye eneümerundedir. 

5 - VJI - 1939 ·tarihinde 3663 sayılı 
kanun olarak k.abul edilmiştir. 



No. 

1/36 

1/37 
l/3R 
1/39 

1/40 

-186-
Hulasası: 

1934 yllr Hazirm hesabı katği.si ·hakkında 

1935 ydı Hazine hcsa•lıı lmtğisi haklunda 
1936 yılı Hazine hesabı kaıtğisi hakkında 

Çiçekdı.ı{;rı: kazası merkeziniri Yerl,öye kll'ldırılnrıı.k 

Yozgada bağlanmasına dair 
Denizaltı sınrfı mansublarına verilecek zamlar ve taz. 
minler haklmıklaki 3486 saytlı kamuıUD 1, 2 ve 3 neü 
maddesinin tadilinc dair 

1/41 Devlot demiryolları ve Jimanlarr işletme umumi ida
resi memurlım tckai.id sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanuıılara bazı maddeler ekleıımosirııe v~ 

Muameiesi 

28 - VI - 1939 tarihlnde 3654 sayılr 
kanun olarak kabıli edilmiştir. 
Divanı muhascıbat encümenindedir. 
Divaıu mııhasobat encümcnindodir. 

Dahiliye encümenindedir. 

5 - VI - 1939 tarihinde 3629 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

•bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Maliye eneünıeııindedir. 

1/42 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü-
dürlüğü 1935 yılı hcswbı katğisi hakkında Divanı mııhasebat encümenindedir. 

1/43 Devlet demıiryolları ve limanları işletme ıırnııın mÜ· 
dürlüğü 1936 yılı hesabı kaiğisi hakkında Divam mııhasobat encümenindedir. 

1/44 Devlet havayollarmda vazife uçuşu csnıx ında ş hid 
düşen pilot Ekrem Erm€'k ile makinist Sami Demir· 
elin dul ve yetimlerinc nylık tahsisi hakkm<la 5 - VII - 1939 taribinde 3660 sıı.yılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/45 Devlet memtırları aylıklarrnm' tevhid ve teaui.ilfuıc 

dai.r olan kanuntın bazı mıaddelerinin değiştirilmesi 

v<ı bazı maddeler ekllmmcsi hakkırıda 

1/46 Devlet memurlaTI aylıklarnun ıtevlıid ve teadüliiıı e 

dair olan 1452 sayılı kanuna •bağlı 2 sııyılı e~dveldeki 
Milli Müdafaa vekaJeti kara kısmı mualliınlcrinin 

mikdar ve maaşlarr derecelcrinıin değiştirilmesi hak
kında 

1/47 Ecoobi mcmlc'ketlcrdcn idhal dilecek 55 bin ton lwk 

30 - VI - 1939 taribinde 3656 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3661 sayılı 
kanun olarak kabıli edilmiştir. 

kömiirünün gümrük resmind<m inıdirilmosi hakkında 5 - VII - 1939 tarihlnde 3681 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/48 

1/49 

1/50 

1/51 

1/52 

Ereğli kömür havzasmdaki ol'aklıı.rda sütun oilarak 
kullanılmak üzere dışarıdan getirilecek ikerestenin Jri. 
losundan almmakta olan resmin beş ikuruşa indiril· 
mesi haklıında 
Eıııirber ve seyis erieri hakkındaki 1600 sayılr kanuna 
ekikanun layiliası 
Evlenma işlerinde ık:ullanılan evrak hakkında 

Günıxiik tarifesi ilcanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
mad(Jelerini değiştiren kanun 18yihasr 
Gümrük tarife kanununa aid idbalat umumi tarifesi
nin 469 A ve B pozisyoıılarrna giren ~imentodan alr-

Maliye encümenindedir. 

Milli Müdafaa encümenindedir. 
5 - VII - 1939 tarihlnde 3686 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Milliye erıcümenindedir. 

nan gümrük resminin indirilmcsine dair lkti.sad encümenindedir. 



No. 

ı ;s:ı 

1/:J4 

1jfi:) 

1/ 56 

1/57 

1/58 

1/ 59 

1/ 60 

1/61 

1/ 62 
1/6:1 

1/64 

1/ 65 

-ta't-

Havayollan Devlet işletme idaresinin 1935 yılı he
sabı ıkatğisi hakkında 

ilavayolları Devlet işletme idaresinin 1936 yılı he· 
sabı katğisi · hakkında 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 yılı 

hesabı kat ğisi hakkında 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1936 yılı 
hesabı katğisi hakkında 

lludud ve sahiller sılıhat umum müdürlüğü 1937 yılı 

hesabı katğisi hakkında 

lnlıisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı ikat/.(isi 
hakkında 

lnlıisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi 
hakkında 

lskfın kanununun 32 nci maddesinin tadiliııe ve lıu 
kanunun bazı rnadılelerinin değiştirilmesine dair olaıı 
2848 sııyılı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkında 

Koçııkçılı ğııı ıneıı ve takibine rlair olan 191 8 sayılı 
ka ınınun bazı ıuaJdelerinin d'3ğişlirUnıeı:ıi hıı kkındıı 

.Kiiy kaııtıııunuıı 13 ncü maddesine ek kanun lfıyihnsı 
Mahsus lıir kanunla Devletten bir bak temin ~Jcn 
veya sermayesinin yarısından fazlası Devlete aid olan 
banka \'eya müesseseler memurlarının maaş ve ÜC· 

retleri ve hizmete giriş ve terfi usul! ri hnl<kında 

Mül ga Posta ve telgraf nezareti nıesalih kalemi mü· 
dürü !talyan tebaasrndan ölü Petaci nilesine 2 .500 
Jim verilmesi hakkında 
Nüfus deneme yazım kanunu layiliası 

1/66 Or,]u ·ubaylar heyetine mahsus 863 sayılı terfi ka
nununa ek kanun J.ayihası 

l / 67 
1/6 

1/69 

1/70 

1/71 

Örfl idare kanunu Liyihası 
Polis vaı~ife ve salahiyet kanununıı bir ınaılde Pkleıı
mesine dair 
Posta, tclgı·af ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı l;atğis i hakkında 

aııayide kullanıinn ibtidal maddelerin gümrük re
siınleı·inin iııdirilmcsinc dair 
s~noyide kullımılan makine aliit ve cdeYııt ve buııla
rııı yedek \ "C tecdid parçalarının gümrük resimleriııiı, 
indi1·ilınesi hakkmda 

Muamelesl 

23 - X - 1939 tarihinde 3735 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı mulıasebat encümenindedir. 

6 - VII - 1939 taribinde 3691 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı ınuhascbat encümenindedir. 

Divanı ınuhasebat encümenindedir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3691 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı ınuhosebat encümenindcdir. 

30 - VI - 1939 taribinde 3657 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye encümenindedir. 
Dahiliye encümenindedir . 

3 • VI . 1939 taribinde 3659 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 
7 - VII . 1939 taribinde 3705 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - V • 1939 taribinde 3605 sayılı 

kanun olarak kabul edilm.iştir. 
Adiiye encümenindedir. 

Dahiliye encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Bütçe. encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 



No. Hul8sıısr Muamelesi 

l/72 Sil)ema iilimlerinin gümrük resimlerinin, iı:ıffirilmosi · 

hakkı:nda Dahiliye encümenindediıo, 
1/73 ıhhat ve içtimai muaveii()t vekıi.l 1i teşkilat ve mc .• ,..._,..,,. 

murini lıakkı.nclııki 3017 sayılr kanuna• ek bnunı liJ...' , • -~J<· · 

1/74. Subay ve askoni memurlarrTL aylıkları Jıakknıdaki 

1453 ve 2702 sayılı:, kanwıların bazı mıı'Cldelerinıde de· 
ğişiklik y<ıpılmasına dair 

lj75 

1/76 

1/77 

1/78 

1/79 

1/80 

Subay ve a keri memw·ların aylık.4ıı11 lı&kkındll'k i 

1463 sayılr kıı.nnrw11 3 Dbü maddesinde dcğişikliJ; 

yapılmasma dair 

Tahllsiye um um müdürlüğü 1936 yılr hesabı· katğisi 

hakkında 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 yılı 7 aylık hesabı 
katğisi hakkında 

Türk oozat kaniiDUllUJI bazr maddelerinin değiş1iriıJ... 

mosi hakkında 
Tüııkiyede Jıaııb silil.lı, ve mül:ıimmatı yapan hususi sıı.

nayi müesseseleriuıi.n kontrolü hak.krnda 
Türkiye - ~ya arasında' imzalanan kredi anlaş- · 

17 - V - 1989 tarilıiılde 3608 sayılı 

k"anUJI olara~ kabul edib:nif$tirJ 

25 - IX - 1939 tarihinde Hükftmetı. 

~arafından ı gııı:i alın llllŞtnı. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3661 sayılı 
kannnla birleştirilerek k:ı.bul edil
rniF. 

Divanı mulıasebat enııümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

.A.dliye encümenindedir. 

masrnm. tasdikr hl/olduıı<iıl 8 - V - 1989 tıaı:ilıinde 3600 say;ılı 
kannn olarak kabcl edilmiştir. 

1/81 

1/82 

1/83 

1/84 

1/85 

1/ 6 

V<J.kıflar wnum müdürlüğü 1938 mali yılı bütqesin. 
de 16 500 liralık münakale ynıpriması bııkk.ındıı. 

V a:kıflar ·umum müdürlüğü. l937 yılı hesabı kat.ğisi 

hakkında 

Yalruz bu ytl için dışardan geürilecek olan anason
lariDI gilınrüıt resminin inı!irilmesine dair 

Yollarda eyı;iiseferiJ'ı tııru:~i ve yollarm mnhafazn
sınm temini hakkmda 
Yü~s k müh ndis m~tebinin 1935 yılı hesabı katği
si hıı,~~ds 
193 mali yılı .mnv$zenc\ mııumiyc kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl.qı.ııs:ı,na dair 

1/ 7 Renebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur 
ve m\i tahd mle.;in maaş, ücret ve tahsisatlarının 
ted.iye sureti hakkmdaki kanundıı. deği§i.ktik yapıl-

3 - V - 1939 tarihinde 3598 sayılı 

kanun olarak kab'lll edilmiş.tir. 

Di vıı.nı mulııı.ııo).ıııt eneiimenindedir. 

2 - 2C - 1939 tarihuuie 3721 sayılı 

katı UJ.! ol~rak kabul edilmiştil\ 

Dahllixe encüıp.eııindedir. 

Divanı muhaseba.t eneümenindedir. 

26 - IV - 1939 ~inde 3596 sayılı 
kannn olarak kabul ediJ.mjştir. 

masma de;ir .M.ali;>~e encümenindedir. 
1/8 Hariciye veknleti teşkilat kanununa ok J,aııun layi- (l., . 

hası 25 - IX - 1939 tarihinde Hükftmet 

tarafindan. g ri ~· 



No. İluliısası 

1/89 !stanbul Tramviıy şirketinin iıntiya~ lınk.lw il11 tıotıiı
satmın satın alınnıasrna dair· olan mukaveleıııımeuiıı • 

Muıı.meleı:ıl 

tasdikı hakkındaı 12 - Wl - 19891•tarihimfe· 3A2 sayılı 
kanun ol.arakı kabul• ediJlıriF· 

1/ 90 lstanbul 1'üneİ şirketinin inıtiya?. haldu ila tesi8QtJ
ıuııı s&tım almnuısınıı. dai:r·ol1111 mukavelenamenin tas" 
di.l.u hnkkın.du. • 

1/9 ı ~[rııı lrl<ettew çlliacııiL ver.ıı.ı lllemlekete girecek.. ii:ııet.;< 

nı e vns! t nlarmııı yasak edilmesine. voı y.asaklal!m· Yll'

l.Jnııcı ııcmleketlerin yasak maddelerile müJjadolesi• 
ne Jaiıı 

~ıuınriin ı koutrolüue ı duitı 

l j 9!l 'J'üı·kiy~ - nel~ika arasındA imza ediion ı indei nıüMi-

12 - VI - 1939 tarihinde 3643 sayılı 
kıwı.ın . oliU'1llı:P.kahuL~ 

Zirııalı ·unoümenindecli~. 

;; - V - 1939 t.ıı.rihiude Hükumet ta
ı:ıııfuıdaw ngci allnmupır.: 

ıııin ınuahedesin in tusdikı hnkkındu• 16• - V - I989"tıwililnd 3lW7 sayılı 

kanun• Q]aııak • kabul• ediliniştir. 
l j!l~ ' l'ii ı·kiyl' · l •'i ııl iıııJiyn Tiı• uı·et Anlaşmnıuı illiııı teııti 

ohııımı nıcktııblaı·ını t asdlkı hnkkıııdn 

1 / 9ii Türkiye - l·'ı·ausa dost luk nıuahedtl»i ile 1\iii.ıjtel'Cit 

IJeyıııı ııaıııı· ve ııptaııı.ıı·a ıııiitcdair protokulüıı losdiJ. 

5 • Vll . HlS911twi:l:iiı'ıd l6'r4 sayılı 
kıııııııı olnr·ılk kabul edilmiştiı·. 

kına dair Hıuıioiye• enciimenindoıi" 

1/ Hti 1'iirki.ve - lngiltoı"1? ınür.wy.yel ticaret ve ki i ring ıUllaş 
rıoası ile lHdil edilmiş" bulıınıın ~. ııl!lı1L•19itöı tıır:iiıli 
ticaret ve kliring anlu~uıaıanıı bağlı -! sıwılı:: liste.w 
~i~ek soğıuılııru.uu ilavooine dair lk-ti&ııd encümenindedir. 

l / 9i 'l'ürkiyc · ls,·cç ticaret ve kliring. anla.şııııw. pııotok.o-
lünc merbııt listeye ilave edilecek konloııja;n. hakkın •• 

da tcati olıuıan ınt•ktııblnrın tasdikmıı da.ic. G • v:IL . 193. tarilı.iııda:..367.7 sayılı 

kanun. olıııra:k...kahuL ~~ 

1/ 9 'l'ür·kiye · !talya ticaı·ct vr sryı·L'K!fuin ımınhoı~eHiniıı. 
cüzii ınütenııııiınini teşkil ctnıck Üzeı:ll ııkdedilou ti• 
caı·ct ,.,. tt•diyc anlaşnıa lıırilc huıılınıa,, ele ıjlllf:ık talH 

ziın adilen vesaikın meııiyete konulmaııına dair 

lj9!l 

1! 100 

Türkiye · Romanya ticı.ırct aıılıış~ına. mii:1Jty.yo1 ıı .. -
1111$111arun taııdikı haklı:mda 

Tüı·kiyc · Yunaııi~tıın araıııııda aw .v imza ediluı 
kliri.ng- ıınl114mwıuıa miizeyyel protokolün twıdikı halc
kında. 

1/101 Vıı.k.ıt: pııralıır ik.ı:a.zatuıdıuı ıniitcvellicl :ılıwıklıırın t ~

1/ 10:! 
kilı Ye paraya ç •vrilmesine dair 
Hntay m ıı.şa ''e nıeVTidli nuıhsulat ve maıııulfıtı:ı 

r;ünu-ük resim!eııirrin .inclirilm i hakkoıda 

5 - Vll - 1939 tari..lıİıldeı..36'1.D sayılı 

kanun olarak kabul ııdilmiştir. 

6 - VII - 1939 tıı.rihinde~ .3i80 sayılı 
kanun olarak kabul ed~ir. 

5 - Vli • 1939 tarihind 3679 sayılı 
k a.ınm ole:re!G.. Juı.J:N.l. edi 

Adüye 

Maliye encümenindedir. 



N" o. 

1/103 

1/104 

1/105 

1/ 106 

-tM_... 

Hazinenin ta.ksitle sattrğı bütün gayrimenkullerin sa-
tış bedellerinin tahsil ·sureti haklandaki 352-l sayılı 

kantma ek kanun layiliası 
istanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye alnı
masına dair olan 2467 sayılr kanunun bazı maddele
rinde tadilfıt yapılması haklanda 

tpeklıöcekçiliği işleri, ipekböccği tohumu yetiştiril
mesi, muayene ve satılması hakkında 
Mazbut vıııkrflara aid akarların tamir ve ihyalarr için 
2578 sayılr ikanun mucibince tavizen alman 150 000 
liranın ödenmesi hakkinda 

1/107 Mutelıassrs tabibler, kimyagerler ve sair srhhiye mc· 
murlarmm vesika, ruhsatname ve şeh'adetnameleri 
tescil harçlarile para ile hasta bakan hususi hastane
lerin açılma ruhsatnameleri harçları hakkındaki 293;i 
sayılı kanunun birinci roaddesile buna bağlı cedvelin 

Muameleıd 

l:Hilli'' t·ııcümcıı ind ed iı·. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3694 sayıh 
kanun olaı·ak ltabul edilmiştir. 

Maliye enciimcnindedir. 

2 - Jr - 1939 tarihinde 3725 suyılı 

kanun olarak kabııl edilmiştir. 

değiştirilmesine dair 9 - Jr - 1939 tarihinde 3728 say ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ljl08 

1/109 

Resmi devair ve müessesat ile Devlete ai d idare ve şir· 
ketlerde ve menafii umumiyeye hadim "'llüesseselerdı· 

bulundurulacak vesaiti nakliye haıkkındaki 1296 sayılı 
ıkanuna ek kanun layiliası 
Türkiye - !sveç ticaret ve seyrisefain muahedenaın,' 

sine müzeyyel anlaşmanın tasdikı ·haklanda 

1/110 Türkiye - Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri İttihadı 
arasmda hudud hadise ve i!ıtiliiflarmm sureti tedkil< 
ve halline müteallik muahedeyc bağlı 1 numaralı pro
tokolde Çoruh vilayetinin merkezi olarak gösterileıı 

Rizenin, adı geçen vilayetin halen merkezi olan .Art.
vinle değiştirilcliğine dair teıı.ti olunan notalıırın adı 
geçen mukavelenin cü.zü mütem:ıniani olarak tasdikı 

ilı.ak:k:mda 

1/111 3051 sayılı ıkanuna ıbağlı cedv<>lin değiştirilmesi hak· 

Bütçe cncüıncnindcdiı· . 

5 - VII - 1939 1arilıint!c 3678 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3682 sayılı 
kanun olaı:a.k kabul edi,l~tir. 

kmd& 27 - V - 1939 tarihind!' Hüln'tmet ta
rafından geri alınmıştır. 

l/112 

1/113 

1/114 

Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı hesabı katğisi halı:

kmd& 

Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yıl ılıesabı kattisi hak· 
!.and& • 
.Askeri ceza. kanununun 148 nci maddesinin değişti
rilmesi haklandA 

l/115 .Askert muhakeıne tı.stılü kanununun 3 ve 80 ncu 

21 - VI . 1939 tarihinde 3648 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanr mnhıı bat encümeııindedir. 

8 - VII - 1939 tarihinde 3719 sayılı 

kanun olarak kııtul edilmiştir. 



No. 

l/116 

1/117 

l/118 

1/119 

l/120 

1/121 

1/122 

1/123 

-191-
HulD.sasr 

maddelerine birer tfıkra. ilAvesi hakkında. 

-
Devlet denizyolları ve Devlet limanları işletme 

umum müdürlüklerinin teşkilat ve vazifelerine dair 

!stanbul elektrik işleri umum müdürlüğü ile Tram
vay ve Tünel idaresi teşkilat ve tesisatının !stanbul 
belediyesine devredilmesine dair 

Konya ovası sulama idaresi 1934 yılı hesabı katğisi 
hakkında 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmil el şarab ofisi 
teşkiline dair olan mukaveleye iltihakımız hakkında 
Mülga Donanma cemiyeti tarafından çıkarılan ik
ramiyeli piyango tahvillerinin kaldırılması hakkında 

Türkiye - İtalya Ticaret Anlaf1lllasma bağlı 2 sayılı 
listede tadilat yapılmasma müteda.ir teati olunan no
talarm tasdiki hakkında 

Türkiye - Amerika Ticaret Anlaşmasmm tasdikı 

hakkında 

İstatistik uınum müdürlüğü teşkilatı hakkında 

Muamelesi 

8 - VII - 1939 tarihinde 3720 sayrJı 

kanun olarak kwbul edilmiştir. 

7 - VII - 1939 taribinde 3633 sayılı 

kanıın olarak kabul edilmiştir. 

16 · VT - 1939 tarihinde 3645 sayılı 
knııım olarak kabul edilmiştir. 

1 !i - V - 1939 taı:ibinde 3606 sayılı 
kaııun ola r·ak kabul edilıni.ştir. 

Ziraat l'nrümenindedir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3672 sayılı 

ka.nun olarak kabul edilın.iştir. 

5 - VII - 1939 taribinde 3676 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

16 - VI - 1939 taribinde 3646 sayılı 
bnun olarak kabul edilmiştir. 
27 - V - 1939 tarihinde Hükfunet ta-
rafından geri alınmıştır. 

l/124 Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri hakıkında 12 - VI - 1939 taribinde 3635 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l/125 

1/126 

1/ 12i 

1/12H 

1/129 

1/130 
1/ 131 

1/ 132 

Sümerbank serınayesine 58 000 000 lira ilavesine 
dair 

İktısad vekaleti vazife ve ıteŞkilatı hakkında 

MürınkalUt veldileti vaıdfc vP teşkililir hakkında 

Nnfin vekiLieti vıızife vı> teşkilatı hakkında 

'ricaret vekıileti vn?.iie v!' teşkilatı hııkkmda 

Hıı,·a seyrüsefer kanunu layihnsı 
Dahiliye vekiileti mcrl,ez teşkilfıt ve vazifeleri hak
kmdıı.ki knnurnın tadiline dair olan 2531 sayılı ka
ıııınun 4 ncii maddesiniı1 dcği.~tirilnıe ine ve 3lb4 
snYJlı kanuna bnğlı r<'dvclde değişikJik yapılın asına 

ilııir 

lJııhili yf.' \'(' kfı.let i te§kili'ıt kndroımna yenideu 50 ma
iyet memuru iHivesine dair 

7 - VII - 1939 tarihinde 3718 sayılı 
kanun olarak kabul edilıni.ştir. 
26 - V - 1939 tarihinde 3612 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişti.r. 
27 - V - 1939 tarihinde 3613 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
26 - V - 1939 taribinde 3611 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 - V - 1939 tarihinde 3614 sayılı 
kantm olarak kabul ed.ilmiştir. 
N&fi& encıümenindedir. 

Bütçe encıilmenindedir. 

12 - VI - 1939 tarihinde3636 sayılı 
ka.nUll olarak kabul edilıııiftir. 



-al-
No. nuıasası: Mu&mel~ 

1/1.38 3450 •aay.dı ıka"'tun 'ii'künRerinin ver~idetı mtiııtesnıı 

ı tutU:lım n-ı<azi TC ımıalln' ıhnkkmdıı dn tatbikına daiı· 7 - VII - 1939 tarihinde 3709 sayılı 

· kıı.nlln ollll'ak kıtbııl edil.ıniŞtir. 
·.ı,.ı~4 4ı.lova l.louplıcıtlnı:.ırmı ri şlctilırrıııri e kaı)lrcıdarm ili~· 

ı 'şhıriııin Sıhbat ve ti timnl muavenet v('kalet ine 
rlevri hakkında ~6 - W - 11009 taııihlmie '3653 sııJ'l]ı 

kıı:ınm ~nl'llk ı}ııabdl. ffdi'tmi$tir . 

/..125 1938 mali yılr ınuv-ıızenei umumiye kanununa bıi~lı 

bazı 'daiT fbüt · ıe:rine munzam ve fevkaliide tahsisat 
verilmesi vr bazı bütçelerde • d.eğ:işiWlik yırpılm;ısı 

dıak..k.rı$ 

1/136 fnhisarlar ıuuum müdürlüğü • mli yılı biltt sin 
de 30<' liNıJık nıünııkıtle yapılm-a ma dnir 

>J./1:37 
ınıno -ek ·~\m •hlyihmıı 

1/ 13 Orınnn uıuuııı ıııüclürlüğü 1938 ınali , yılı büt~ indı• 1 

22 - V - 1939 tarihinde .8610 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - ,y - !939 rihinde 3617 sayılı 
kanun ()iaMk kabul edilmiştir. 

30 - V - 1939 tarihinde 3621 sayılı 

kanun olamit <kıl.bul dilmiştir . 

€100 .liralık • nıünakate .YI\Ptlıııast hııkkıııcla 29 - ,V - ·1939 Uırihinde 361 8 sa~·ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 139 Posta, telgraf ve telefon umum ı nı.üdi.irlijğü .W38 ııwı!i 
yılı b~ inde dıığiışiklik .yaprlnıasma dair 29 - V - 1939 taTibinde 3619 sa.vılr 

kanun olarak kabul erlilnıi ştir . 

l ;U40 iPostııı., tl.e~ı:af ,.,.e telefon idaresi kadı.'QSUJltm · tıı.dil i 
haklanda 30 . V - 1939 tarihinde 3622 sayılı 

k-onun olarok rk~d:ıul edilmişti ı ·. 

1/ lo!l ıl fffi7 000 lil'll f Nkale.d ıtahsisat verilmesi hakkıncl .ı 30 - V - 1939 tarihinde 362R sayili 
•k amm ol.aı-e.k ..kııtnıl edilmi. tir . 

. 1./.142 ı}wine;vt> aid ·rim~illerin affi hakkında 6 . VTT . 1939 tarihin«e 3699 sayılı 
kanun olarak kahul edilm iştir. 

·1ftH3 ıJ.an ,koenununuıı bıız:ı .mtt.tidel rinin tadili ı h kJ:tmıia 5- Vll - 193'9 taTihinde .3667 sa~lı 
kıınıın olarak kabul edilmiştir. 

1/ 145 

ıKöy ımu:n.uırun 16, '19 ~ 21 nci maddelerini ~ğiş
tiMn t2(91 . m:ırılı ı-kanunun 1 nci maddesinin değişti 

. ribl'leııin •'fe . ~r •kanuna bazı hükümler ı l.livesilM> 
\.~kir 

..K.öyiQJ'de lan ~tıneı ı-kurs larının v köy eğitmen 
okııllu'frıon ıidaı-esi ı halfkı:ntla 

1/ 146 Türkiye - Estonya. ticaı·et vo ldiring anlaşmasum ·.bağ

lı 29 ağnstos 1938 tarihli protOkol ~ tB) 1iS - ' 
sinde yazılı ham deri kontCIJjaıu ıpn%i:ıyonlarmm lıa

diliıl'e ati :o1l\nan mektubların tasdilu 
hakkıııda 

5 - VII - 1939 tarihinde 3664 sayılı 
1lmnnn olaTak kabul edilmiştir . 

7 - ~ll - ıl!l39 tarihinde · 3704 Mytlı 
ı kıamın oln.ra.k bbul etıilm.iştir. 

.•s -IVıl.I - 1W9 '1aJi1.ıiJıiiıı 3721 aa:riD 
bıw.ııla bir~ kabul edil
miştir. 



-193-
No. Hulası:m Muamolt>Si 

1/ 147 Yalova kazasının Bursa vilayetine bağlanması hak-
kında Dahiliye encümenindedir. 

1/ 148 

1/ 1-l!J 

1/ 150 

1/151 

1/152 
l/153 

l/15-l 

Ankara şehri su tesisatının H azine idaresindeki mül
kiyetinin Alıkara Belediyesine devri hakkında 
1938 yılı ınuvaııezei umumiye kanununa bağlı bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umuın mü
dürlüğü 1938 yılı bütçesine 160 000 liralık muıızam 

tahsisat verilmesi hakkında 

İstikiıli lıarbi malullerine veri lecek S 700 li-ralık pr.~·a 

mü kılfat ı h ııklunda 

Kii~ iik sa na tl ar kanunıı li'ı)"ilıa.~ı 

Jandarma iis t cğmen i B ed ri Oü ı·günün cczaosnıın affi 
hakkmda · 

. \ skcrl ceza kanunun -!7 nci maddt•sinin dcğiştirilıncsi 
h ııkkında 

lj155 lnlıi~arlar idaresine ınütcdavil ermaye haddini teca
vüz c•t nı enı L·k üzen• borıo ihı·acrıııı. ve Maliye vekilinc 
bu bonolara kc-fn lı•te m<'ı:aıııi~· l't vc rilın(' i hakkında 

l / 156 

l / 157 

1/ 158 

1938 mali yı lı mU\·azoııci unııııniyc kanununa bağlı 
bRzı dıı ire büt~Plrriııdc clrjiiı:;iklik yapılmasma dair 

Malıpcykcr, Tiirkı1n, Ali, Runa \"C Hümeyranın Tür
kiyeye avdrt etnı e lı·ri hakkındı~ 

f1iinıriik !a rife knınınıunn bağlı idha•lat umumi •tr.rife. 

sinin 469 A "'' B noziRyonlarma dahil çim():ıtolai'lii' 

gümrük resminin tezyidi lıakknıdll! 

l / 159 Türkiyeden ITa-tıı.va ve Jiata.\'u>ln ana · :ııarı::! sc>·koJu. 
nııc<ı-k nıalla rrıı tıibi oluc·akları ·muaınek \"(! bu iki 
höl~e ara.qındaki :nüııaknlutııı tıın r. i mi J:s'.kında 

l / 160 Vııl·aflıır nıcnliUrları rv koopcratifin<' rı.•:nf paral a ı· 

Bü~e encümenindedir. 

29 - V - 1939 tarihinde 3615 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1939 tarihinde 3616 sayılı 
kanwı olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1939 tarihinde 3632 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
!ktisatl encümenindeclir. 

21 - VI - 1939 tarihinde 1125 sayılı 

karar olarak kabul edil.ın.iştir . 

8 - VII - 1939 tarihinde 3719 sayılı 
kanunla •birleştirilerek kabul edil
miştir. 

30 - V - 1939 tarihinde 3627 sayılı 
kanwı olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1939 tarihinde 3615 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul ed.il
ıniştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3662 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktisad encümenindedir. 

16 - VI - 1,939 tarihinde. 8644 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

inan-siııklC'n yapılııcak ikrnz hakkrndn 6 - VII - 1939 tarihinde Hükfunet ta
rafmdan geri alınmıştır. 

1/ 161 Vakıf memba ularilc orman ve zeytinlikJ erin i şletil-

ın esi hakkında Bütçe encümenindedir. 
1/ 162 Bckuiye kanununun 19 ııcu maddo;;inin beşinci fık

ra. ınrn cl eğiştirilım-siıı e daiı· olan 2'371 ~ayılı ltnnu-



No. 

1/163 

l / 165 

-194-
Hul8sası 

nun l n~i maddesin bir fıkra eklcnm~H'iıtklanl!J iı 

Türkiye . Yuıroslavyıı arasındaı itnl'.!l'litflllll dyoıı A'll
l anşmnııı . Ho meı·Uut mel(~h!ıı.1·ın tcısillh • hıık1nnı111 

Valh:fl!rr-ı:nnum· müdürluğü teşkilatr lTnkknıdıtki 3461 
sa~r kantma ek ·kn'ıı\l'ır lftyihıısı 
Van gölü işletnıı> idm·esinin 1933 )Qlı• t!eıta'lir lEııtği&i 

hakkında 

1/ 166 V.an göLUı l!ll tııno idar.o!finrn 1934 yılı hesabı ku.tğisi 

hakkında 

ı / 167 1 2llittıı•illli ' Beyııeltnlllıl ııthlıi mukavelenamenin tas
elik ı hııltlfıtıtllıl<i ; 3fı~' ıtflyılı kununa el; kanun 18-
yihasr 

l / 168 13tığdli!VD kmıuına ka:rşıiığıı verl(isi kaııununa ek ka-

Muamelesi 

5 - V!I' - 1939 tarihinde 3666 sayılı 
kanun olarak kabul edi.bniŞtir. 

8 - vın: - 1989 tarihinde 3723 sayılı 
kanun olarak kabul ediliııiŞtir. 

Bütçe encümenindedir. 

~1ı - VI - 1939- tarihinde 8649 sayılı 
lfanliD.' olarak lmbul edilmiştir. 

21' - VI - 1939, tarihind& 8650 sayılı 
kanun ollı.rak- kabul ediliııiŞtir. 

& - VII - 1939 tariliinde 3722' sayılı 
kanun olarak kabul ~ir. 

nun Hiyilıası Bti.tçe encümenindiıdir. 
l'/W91 'eamgaı ı:esıni: llııuuııuııwı bazı hükümlerinin deği~-

tirilıneı:;ihr veı llu kanuna. hnzr hükümler eklenmesi-
ne dair Bütçe encümenindedir. 

1/ 170 Muamele vergisi k:ınunumııı bazı hükümlerinin de-
ği~tirilıııe~ine dniı· Bütçe encümenindedir. 

1'/4'7 1 'l'eş.v.ilff sıınay.i kınnınuna müzeyyel' 2'261 sayılı ku
ımıımı 3· neü modftl>sil 3537 ~ayılı kanunun ı nci 
nınddexiııi'!ı son fıkrasının ilgnsır hıı:kıkrnda 

1/172: 'lllyatıııı e sinemıılnırl konsederden Devlet ve be
lediyeleı·ce alruııınktıı• dluıı: damga, tayyare ve bele
diye resimlerile Dıırüliiceze hissıısinin . mikdiı.rrıın . ve 
sı:ıcıı.ti ı i&tiltıama da ir· 

ı/173 

1/174 

1( 175 

1/ 176 

An karııda bir Dil ve Tarih - bğııafj'O fakülteııiı k1ı

mlnıasr hakkındaki 2795 sayılr kanundıı. bazr deği
şikliklııı· yopılm11.ımııı dniıı 

Ceza eYleriiP mahkeme biııalal'ı inıııısı kar ılığı ,oln
rnk almııMk· h.aı·çlnr ve rnahkümlııra ödettirilecel( 
~-iyecek l:ıedelleri hııkkmdaki 25~8 sayılr kanunun 2 

ve 3 ncü maddelerinin tııdiline daiı· 
lepençiyari ve tıbbi ınüstahzarlar hakkrndwki 1262 
sayılı kanunun. <bazı maddelerinin tadiline ve ıba?.ı 

maddelerinin ta.dlline ve yeniden bazı maddeler iW., 
vesine dair 
.Milli M:üdafaa. vekiileti kara kısmı 1939 mali yrlr büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 

6 - VII - 1939· taıühinde· 3696. sayili 
knmın olarak: kabul• edilıniştir. 

6· - vn - 1939 tarihindır· 3702 sayılr 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

7, - Vil:l. - 1989 tarihin:de.- 9703 sayılı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe· enoümenindedir. 

M:aJiye encüm.enlııdedir. 

5 - VI:! - 1989 -tarihinde 3673 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/177 

1/17B 

'1fU9 

1/ 180 

l,Al81 

1/ 182 

l / 183 

1/ 184 

ll\lfi5 

1/186 

1/187 

l / J8il 

1/ 18!) 

1/190 

-196-
H ulisası 

Orman umum müdürlüğü teşkilat kanununa ·ek ka
nun layihası 
• Posta,· telgra.f v~ · telefun iıd.ıresi t~l&t kanununa 
bağlı kadro codvelierinde d<•ğişiklik yapılınası hak
lan l!l!ki 3622 sayılı kanuna ek kanun lB.yihası 

ll'ürk .eer.a «anun.uııun '494 neu moodesinin dcğiştiril
"AroS.i ilaklınıda 

Vakıf icarei müecoole ve mukataaları haka,yasnıııı 

tar,fiycsi haklanda 
~ugü.enie itimz '•ve t.eınyiz sullerine ve morcilerine 
ve vergi i.lırba.rruı.melerinin tıebliğ suretine dair 

Askeri ve mülki telmüd kanununun 66 Del llllidıclesine 

ıbir :fııkra ·ıeklenınem hakbnda 
Xüriri.yo - ~Estony-a arasmda •amza ediLen ticaret 
.-ldiring ~ıı.la.rmm tasdiki haklanda 

ve 

Türkiye - Estonya ticaret ve -kliring 
- müz~yyel protokolün ta3diıla ılıakkında 

nlıışf1la]armıı 

~vlut demirydUttrı i~lellr\(! umııııı müdürlüğü 1!189 
mali yılı ll ııylrl.: bütÇl'lli lııcltkıııda 

Dınılat ı liınaııılım ~l.eJ,mc umum nıüdürlüğli 1939 mali 
yılı 11 aylık bütçrsi hakkında 

ktırloriıı za:t işluı•lnıı -t~llilı eden davalarm tcdkik 
ve mtıhıl'keme usulü hakkmdaki 3410 sa)'1lr imnunu:ıı 
lki · maddeSiıtlu o.d~ştirllmesiM dair 
Ji:l vlot dlomiry~llaııma mttbMTik ve mü<t.clıarrik edc
vat mübayaası için gelecek scııclcre gcçioc:ıi taa lılıüdıı 

giviş.ilm i ve Heydıuıpaşa - irk ci arasındıt fcribut 
te~ isi ve işlotilmcsi lıakkml:la 

. <Jüınrüklcrdc istimal olunan ·bazı ev~alot miidaofll'll 
ı ilııa.kl had<krın.Wı.ki '2456 sayılı kan un un 1 ne~ 

nnıd· · ~ bir :fu'·kıı-ıı. ekikımıoesinlo dair 
Küçük Menderes nehri ile t.abilevinin islahı lıll'kkm 

' aki .2246 .sııyJii lk&1ıunll ıık kanun layihasr 

1/191 Yedek subay ,-e asker! memurlar hakkrndıJki 1076 
ı;eJ•dı kıııtil1mnn ırı 3, 9 ro 17 ıııci maddelerini ı~ tııodili

n~ dair 

Muamelesi 

Rütqc encümenindııdir . 

5 - VII - 1939 tadilıinde -8671 svdı 
k-anun olarak kabul· edilmi,tiıt. 

7 - VII - 1939 tarihinde 3708 sayılı 

kanun olarak · k&bul edilmiştir. 

Ad.liye eruıümenindedir . . 

6 - VII - 1939 tarihinde 3692 sayılı 
kanun olarak .lcOOul edilmr,tir. 

I~hillye encümenindedir. 

8 - VII - 1939 tarihinde 8721 aayrlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VII - Hl39 tarihinde 3721 sayılı 
kanunla •birleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 • VI - 1939 tarihinde 3651 sayılı 
kenun olarak kabul edil:miştır. 

2S - VI - 1939 tatiliinde 3652 sayılı 
kanun olarak kabul 'CdibııiŞtiı'. 

Adliye encümeninded:ir. 

6 - VII - il939 .tarilriııde a698 sayth 
kanun olarak kabtıl edil~lr . 

Maliye encümen.indedir. 

80 . VI - i939 ıtıı.rllıinde 3665 sayılı 
I.anun olarak kabul edilmiştir. 

-s - vn - 1939 taııihinde 8701 sa;ııt 
kanım olarak kabul eclihiıiftir. 



-196-
No. Hul8.sa.sr 

1/ 192 'Türkiye - Fransa arasında inızaluruım Türkiye ile su
riye arasında'k i mesailin katği sıır~ttc hallini muta
zııırunrıı Anlaşma ve müzcyyeltıtımn t nsdik:.ıa dair 

1/ 193 

1/ IU-! 

Arııkara: Orman ı;iJtliğiııdcki bira fabril<asi.Je tcs isat 
ve rnii~temiliitrnın ve arpa silosumın lnhisarl aı · 11mııun 
ınüdül'lüğüne dcvl'i hakkında 

13 - l . 1936 tarih ve 713 numaralı kaıımm müzcyyl'i 
ve kırtasiye sto1."11 için bir buçuk milyon liralı k ıııii

tedı~vil sermaye ittrhazına dair olan 2540 sayılr ka-
mına ek .kanun lfıyihası 

1/ 195 2540 numaralı lwııunla ,-e rilrn mütedn,·il sermayeden 
30 000 l irasınnı in§ııat ve istiınlfık i ş l e ı·in e sarfnın 

nH':t. uııiyet i tasnıa dair ola n kamına ek kanun lfıyihasr 

1/ 196 

1/ 197 

M illi piyungo teşkiline dair 

Posta, te l gı·af ve telefon unııır.ı rPüdürdüğü 1939 mali' 
yılı büt~e kaıınmlna ek kumııı 15yih ası 

1/ 198 Tımceli vi l iiyetiııin idaresi hakkındaki 2884 sayılr 

kanun lıükıniiııün ıızatılmasıııa dair 

1/ 199 

1/200 

1/201 

1/202 

l/203 

1/ 204 

1/205 .. . 

Uıınırrı i nüfus sayrınr haklanda 

Aı1kaı·a şehri tmar müdürlüğü 1935 yılı hesabı katği
si hakkıııda 

'l'ahlisiye tımnın müdürlüğü 1935 yılı hesabı kııtğisi 

hakkında 

Valuflar tuımm ıniidürlüğü 1935 yılı hesabı kotğisi 

hakkında 

Hakimler kantunmuıı bezı maddelerini değiştireıı 

3501 sayılı kanun un 2 nci maddesinde yazılı 1 ve 2 
numaralı cedveller yerine bu kanuna bağlı 1 ve 2 
sayılı cedvellerin ikame dildiğine dair 

Ordu $Ubayluı· heyetine mahsus 63 saytlr terCi ka
uuııwıuiı 8 n<'i nıneldesinin tadiline dair 

Orman umııın nı\idürliiğü J 937 yılı hesabı katğisi 

bakkmdQ 
1/206 Hatay 1\alkırun askerlik işJ.eriııe , Hatayda '-ilfıyct 

kuruhnasma, Hatay "ilılyetinde adli kanun!arm tat
bile ş klino ve ilfımlnrrn infaz tarzına \'C !:ı~eııdcrun 

Muamelesi 

30 · VI · 1939 tarihir{de 3658 sayılı 
kanım olarak kabul ed.ilıniştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3697 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3685 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3684 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3670 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 • VII - 1939 tarihinde 3690 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 · VII - 1939 tarihinde 3706 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 .tarihinde 3700 sayılı 
kanun olarıık kabul edilmiştir. 

23 - X · 1939 tarihinde 3734 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - X - 1939 tarihinde 3737 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divaru muhasebat encümenindedir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 3693 sayılı 
kanun olarak kabul edil.mlştir. 

6 - V1I - 1939 tarihinde 3695 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir . 



No. 

1/207 

1/ 208 

-197-

nuıaııası Muamelesi 

limanının bütün tesisat ve vesaitile birlikte Devlet 
limanları i§letme umuın müdürlüğüne devrine dair 7 - VII - 1939 tarihinde 3711, 3712, 

3713 ve 3714 sayılı kanun olarak ka
bul edilmiştir. 

A1ıkaro elektrik ve havngazı ve Adana elektrik Türk 
anonim şirketleri hisse senedlerile Elektricitaets 
Lieferung Gesellschaft (E. L. O) \ 'C D idier Werke 
A. O Alman şiı·ketlerinin bu üç §irketten ınatlubla
lnrının satın lammasınn dair nkdolunan mukavele
naıııcııin tasdiknıa dair 

13nrsa Vl' nıüttchid clcktı·ik Türk anonim şi rketleri 

imtiyazlarile tesisatıımı ve Mersin elektrik Tüı·k 
anonim şirketi hisse senedierinden bir kısmının satın 
nlmııınsıııa dair mukavelenin tasdikı ve bn müesse
selerin i§letnıeleri hııkkıntla 

5 - VII - 1939 tarihinde 3688 sayılı 
kanun ol!U'ak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihiruie 3689 sayılı 
kanun olarak ıkabul edilmiştir. 

l/209 Tapu n kadnstro unınm miidüı-lüğünüıı Adiiye ve
kitlctiııe lıağlaıınınsı h:ıkkıııda 7 - VII - 1939 tarihinde 3707 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/2 10 Jlelediyelerce aypılncak istimlak hakkındaki 2497 
sa~·ılı kumınıı bazı lıükiiıııler ilavesine ve ınezkfır 

l / 211 

1/ 212 

1/213 

kanunun bazı mnddı>lerinin değiştirilmesine dair 7 - VI~ - 1939 tarihinde 3710 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı\ınnsra dıılıı-akrraıırnrn tıınıiı-i ve yeniden hir flal
g-nkrraıı in~ası için g-elecek senelere sari taah
hüdnt icrnsı hakkında 

Türkiye - l~stonya Ticaret ve kliring Anlaşmalarına 
nıÜ?.t'yycl protokole ilişik (B) listesinde değişiklik 

yapılması hakkında teati olunan mcktublarııı tasdi
krna dair 
Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü ihti
yacı için yeni gemiler inşası ve sair vesait, teçhizat, 
ınalzeıııe, alat Ye edevat ınuhayaasr hakkında 

7 - VII - 1939 tarihinde 8715 sayılı 
kanun olarak kab.ul edilmiştir. 

İktisad encümenindedir. 

7 - VII - 1939 tarihinde 3716 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1; 214 İngiliz kredisinden Havayolları uınum müdürlüğü için 

l /215 

1/216 

1/217 

1/218 

tefrik edilen 360 000 liranm sureti istimali hakıkmdn 7 - VII - 1939 tarihinde 3717 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

Türkiye - Sovyet Sosyalist Cürnlıuriyetleri !ttihadı 
arasmda münakid d~m.iryolları mukavelenllllllesinin 
21 nci maddesinin 2 nci fıkrasının tadilin~ dair 
tBazt maddelerin gümrük resimlerinde taclilii.t yapıl· 

masına dair 
Bulgaristan& 5 000 000 kiloluk munzam bir odun kö
mürü kontenjam verilmesine mütedair teati olunan 
notnların tasdiki ha.kkrııda 
Çay 'kanunu layiliası 

Hariciye enciimenindedir. 

Maliye ~ncümenindedir. 

Hariciye encümenindedir. 
Maliy~ encümenindedir. 
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No. Hulbaaı: Muamelesi 

1/219 · Hariçten memlekete idhal edilecek lkolt köın:ür:li -güm-

ılük inin m.!f:irilmesi tıakkmda Maliye encümeırindedir. 
l;tıO lıausaenıi betıi aake:riyeleri katedildiği halde 

kendilerine teblig.at ya.opdmamak yüzünden Hazine ile 
alilıkaları kesilmeyenlerin tekaüd maaıılaınıa daiıı Adıiye encüıneniııdedir. 

1/ 22 ı Hizmetten ayrılan bazı memur ve· milııtahdemlcriıı 
ya-pnmayacakları işler hakkmda Dali:iliye ciimenindeihı, 

1/222 TiiTkiye - Lettonya ticaret anlaşmasına: bağlr A vo D 
kontenjan listelerinin iptali ile ~iden tanı*m lu
mm~ l&miları:n ytırine kaim olmas:ı için teati 
~ ' ~ ıta8diı:ı Mllkmda Hariciye encümenindedir. 

1/223 Türkiye - Polonya arasmda imza ~n ticaret anlaş. 
masile munzam protokolün tasdiki .hıı.kkm<bı. llaricive eneümenindedir. 

1/224 Devlet havayolları umum müdürlüğü :ü37 mali ,Yilı 

hesabı katğisi hakkrnda I>hlanı mnhiiSebat en.e:iiııımı:inedi r. 
1/2!J .lıuıd&ıwıa erat tıaıunu.allil bazı maddelerinin değişti-

l'İblle8iDe ve bu a bıuır hükümler eklcnm~sinr 
dair Milli Müda.fııa enciiınenindedjr, 

1/22i 1atıda:ıma tefkilatı içm ya~ılaca1k binalar lıaıkkında Dahiliye cncümenindedir. 

1/227 Ttiticiye - 1ngittere tiieııret -ve Jdiring anlaşmasına 
>bağlı ve h ususi takasa mevzu ieı,lkil Bdcn '!'ürk :ıruıJ. 

ları listesine, bedelleri Commodities Liınitet şiMetine 
icieneııek ~ - eıırıa Glıruı.k üzere, bfrtiin Tiidt em. 
·II!IIIIIll idhali ~in teaıti dhm~ı~~ notalarrn tasdikı hak-
kında Harkiye encümeııiııdedir. 

1/228 Tiil'kiye - İtalya ticaret anlaşmasına bağlı ı1 .ııayılı 
liıııl:ede tadil&t iarası için tea.ti olunan notaların tas-
di]a iWıirmda Hariciye encümenindtıdir. 

1/229 58 917 000 liralık fevka.lide tahsisat verilmesi h!lik-
kındaki 3628 sayılı kımuna ek kanun iiyihaaı: 

1/230 Hatay villiyeti kurttlıınaııma dair olan 3711 sayılı ka· 
nnnun mnvakkat 5 nci maddesinin tadili baldonda 

1/!31 Hudtıd ve salıiller srlıh-st umum müdürlüğü 1938 li 
yrlı h-.,ı btfi sldmıda 

1/232 Lüzumu halinde yeni askeri ru.ıılıascbecililder tepili 
. içi lıialiye TeülOCine aalahiyet "Ve1'Üııleı!i a 

1/233 ftrkiye - Fraıısa tiıearet ve seyrisefain mukavclena· 
mOOrıe müzeyyel anlaşma ile tediye 'IJ.Ulaşması: ve te
tümmat= tasdiki ha.tıkmda 

J/234 mumi 1ubmısilı annmınun bazı maddel ' ıtin 

değiştirilmesi hokkmda 

1/235 1939 mali yılı muvazenei umumi e ı:nıa -blth 

25 - 1X - 1939 tarihlnde 3724 sayılı 
kanım olarak kabul edilmittir. 

16 - X - 1939 iarihinde 2132 sayılı 
kanun olarak kııhul edilmiştir. 

Divam muhasebat encümenindedir. 

Hıarieiye ooeiimeniadedir. 

ılıhat ve ~ümaı mUB..veııet enct.. 
niııdedir. 

D c dvelinde değişiklik yapılması hakkinda Büt.ge eJiefimeıai:ııdıııdir 
1j236 .Ecnebi Devletlerlt- yapilan kredi nnlıı~malııruıa i ti-

naden oobolunan 'lııı:rb tatmat ve levazrınmm güm-



No. 

1/23i 

1/2~8 

l/239 

1/ 240 

1/241 

J/ 242 

1'/243 

1/244 

1/245 

1/246 

l./247 

l/248 

1/ 249 

1/250 

]./251 

1/252 

-l99-
Muamelesi 

rük resmil e sa ir vergi ve resimlbrdeıı , mull'li M.ıtulnıa ı 
hakkındıı 9 - X - lı9a9ı ta:ııjbjııdıı aıl29 sayılı 

kanıını olamk kabul eiljimi,tir. 

Vuıı gölü i~lı>tme idaresinin 1935· ynı be;ıabı kutğiııi 

hıı.kkındn 

Helediye kıınuııuııu ek kııııuıı li'ıyihası 

Meşhud suçlarm uıuhakenıe usulüne dair olun 3005 
sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla değiştirilen 4 neü 
maddesinin taciili hakkında 
Orman kanununun bazı nıneldelerinin değiştiri lm esi 

hakkında 

Tiıı·k ceza kanununun 494 ncü ıııaddrsini1ı değişti

rilmesi hakkında 

'l'ürKıye - Macaristan ıırasında akid ve imza edilen 
koıısolosluk rnukavelesiıı.iıı tasdikı hakkında 

Tlirkiye - Yunanistan arasında imza edilen su~lulıı
rın geri verilmesi ve cezai sahada karşrlıklı adli yıı r

dnn mualıedesiııin tasdikı hakkında 

Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç, ı:.iftçil.ere 

tohumluk ve ıeıneklik daartılması hnk.kmdaki 3242 
sayılı kanuna ek ıkanun laıiliasr 

Tfukiye -- !Sv.e.ç, Kliring-.Anlaşmasnrn bazı lıükiiııı
lerini tadil için teati olunan notalarm tasdikı hak
Rında 

Aı>kcri ve ınül.kl tekaüd kanununun. 61 nci maddesi. 
nin değiştirilınesine ve bu .kanwıa.. bazı maddeleı: ek. 
len.meaine daiıl 
Geza kanunu.nunı mavkii meriyete vazma mütealiil; 
825 sayılı kanunun 2!1 ncu. IIJlıı.ddESine ,bir :fııkra ila
vesi hakkında 
DevJet memurları aylıklanmm tevhld ve teadülüne 
dair olan a656 sayılr kanuna bağlı 3 numaralı eecl
velin Rariciye vekalet.ine a.id !kısmında değişiklik ya
pılması hakkında 

Mehııkimin tcşkilitına aid ahki.mı muaddil. kanunun 
5 nci maddesile maddei muvalrkatuine• b.iı:cr fıkı:a. 

ilavESine dair olan 981 eayılı kanunun 2 nci madde
einin .değiştirilmESi hakkında 
.Amortisman sandığına verilmiş olan 6,6 milY.on 
liralık avaıı&m. arttmlınasıc hakkında . 
Bclodiye. v.eı:gi ve resimleri kanununa ek kanun 18.
yihasx 
Mnliya vek&leti 1939 malt yılı bütçesine. 300 000 Jj, 
ralık fevkalade tahsisat verİlınESi hakknda 

Divanı muhasebat mniimeııindedir. 

Dahiliye encü.menindedir. 

.A<lliyc encümenindedir. 

Orman Kanunu MuvakkM 
nin d edir. 

Adliye encü.menindedir. 

Rariciye enoiimenindedir. 

Hariciye encümenindedir. 

encüme-

9 - X - 1939 tarihinde 3730 aayılı 
kanun. o~ kabıili ediJııı:ıittir. 

Hariciye encümenindedir. 

~. Iııli.' ~ l'ııeüııwniıuJoı]ir. 

16 X - 1939 tarihinde• 3731 SQdı 
kaıı.uzı olarak lmb.ul ~-

.Axlliye onoümenindedir.. 

MaliJ!Q. en~nindedi:r. 

Dalılli:re enciimeııindedir. 

16 - X - lS39 tarihinde 8733 sayrlı 
kaıı.ıuı. olarak kabul edilmittir. 
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No. Huliisası 

1/253 Ravai münakalAtta kullanılan mahrukat ve yağla
rm resimlerden muaf tutulması hakkında Londrada 

Muamelesi 

imza edil.ııriş olan mukavelenin tasdikina dair Hariciye encümenindedir. 
1/254 Gedikli erba§larm maaşlarmm. tevhid ve teadiliii 

halı:kmda Milli Müdafaa encümenindedir. 

2 - Teklifler 

Fevkaliıde lçtima. iı;inde verilen (9) tekliften (5) i resen veya tevhiden ıknnun olaraık kabul edil
miş ve mütebaki (4) teklif gelecek içtimaa ka.lmrştu. 

2/1 !dare Heyeti - Büyük MillP.t Meclisi 1938 mali yılı 
·bütçesinde münakale yapılmasma dair 

2/2 

2/3 

2/4 

İdare Heyeti - Riyaseti Cümhur 1938 mail yılı büt
çesinde değişiklik yapılınası ha.ldunda 

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisince sarfiyatı mu
vakkate suretile yapılan tediyatm sureti mahsubu 
·h akıkmda 

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1938 mali yılı 
bütçesinde 8 400 liralık miinakale yapılmasma dair 

2/5 Diyarbakır (General Kiazmı Sevüktekin ve Erzu. 
rum Şükrü Koça:k) - Subay ve askeri memurlarm tc· 
kaüdü için rütbe ve smıflarma göre tayin olunan yaş
lan bildiren 3079 sayılı kanıma bir madde eldenmc
sine dair 

2/6 

2/ 7 

2/ 

Aydın (Nuri Göktepe) - Zeytinciliğin ıslahı ve yaba· 
nilerinin aşılattin:l.ması haklandaki 3573 sayılı ka
nunun 14 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 

İdare Heyeti - Büyük Millı:~t Meclisi 1939 mali yrlı 
bütçesinde 350 000 liralık münakale yapılmasma dair 
İdare Heyeti - Riyaseti Cümlıur 1939 mali yılı büt
ç ine 19 226 liralık tahsisat ilavesine dair 

17 - IV - 1939 tarihinde 3594 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1939 tarihinde 3610 aayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

22 - V - 1939 tarihinde 3610 aayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

29 - V - 1939 tarihinde 3615 aayİlı 
kanunla birl~rilerek kabul edil
miştir. 

Bütçe encümenindedir. 

5 - vn - 1939 tarihinde 3669 sayılı 

kanun olarak kabul edil.ııriştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 
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No. HulAsaaı Muamelesi 

2/9 Muş (Hakkı Kılıcoğlu) - Türk ıkanunu medenisinin 
274 ncü maddesinin değiştirilmesi haklanda Adiiye encümeııindedir. 

- -• ... •>-•-<----

3 - Tezkereler 

Fevkalade 1çtima içinde Meclisi .Aliye (170) tezkere gelıniş olub bunlardan (14) ü resen veya 
birleştirilerek kanun, (1) i ·tefsir, (65) i ka.rıır olarak, (6) sı okunarak, (5) ine bağlı intihab maz
bataları reyc koııarak kabul edilmiş, (21) i okunmuş ve (5 ) i de Hii.kUmet tarafından geri alm
ıruştrr. Mütebali (54) tezkere gelecek içti·ınaa kalınıştrr. 

3/1 İcra Vekilieri Heyetinin istifasına dair Riyaseticüm-
hur tezireresi 3 - IV - 1939 tarihinde okunmuştur. 

3/2 Yeni teşkil edilen İcra Vekilieri Heyetinin tasdik 
olunduğuna dair Riyaseticümhur tezkeresi 3 - IV - 1939 tarihinde okunmuştur. 

3/3 Çoruh mebnsu Asrm Us ve eski Giresun mebusu Hıı:k:kı 
Tank Usun teşrii maanniyetinin kaldırılması hak 

3/4 

3/5 

3/6 

kmda Başvekilet tezkaresi 8 - V - 1939 tarihinde 1084 sayılı 

Çoruh mcbusu Amm Usun teşrii masuruyetinin kal
dırılması hıı.k!kmda Bıışvekalet tezkeresi 

karar olaralı: kabul edilmiştir. 

8 - V - 1939 tarihinde 1084 saiılı 
kararla birleştirilerek kabul edil
ıniştir. 

Çorum mebusu Asım Usun teşrii masuniyetinin kal-
dırılınası ha.kkmda Başvekilet tezkeresi 8 - V - 1939 tarihinde 1ÖS4 sayılı 

kararla birleştirilel"ck kabul edil
miştir. 

Çoruh mebusu .Asmn Usun ıteşrii masnniyetinin kal-
dırı:lmBSI ha:kkmda Bıışvckilet tezkeresi 8 - V 

kararla 
miştir. 

1939 tarihinde 1084 safılı 

birleştirilerek kabul cdil-

3/7 Erzu.mum mebusu General Pertev De:ınirhanm teşrii 

maanniyetinin kaldırılması hakkında Bıışvekilet tez· 

8/8 

lteresi 14 - IV - 1939 tarihinde Hükiımet ta
rafından geri almmıştır. 

İçel mebusu Ferid Celal Güvenin teşrii masnniyeti
nin kaldırılması ha.k:kmda Başvekalet tezkeresi 8 - V - 1939 tarihinde 1085 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/9 !stanbul mebusu General Refet Belenin leşrii masu-

niyetinin kaldırılması hakkında Bıışveklılot tezk.,rcsi 6 - vn - 1939 tarihinde 1136 sayılı 
karar ola.ralı: kabul edilıniştlr. 



-202-
No. Bulasası Muamelesi 

3/10 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masaniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkoresi 8 - V - 1939 tarihinde 1086 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 
8/11 Sivas mebusu Necmettin Sadakın teşrii masuniyeti-

nin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 8 - V - 1939 tarihinde 1087 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/12 İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya ls
tikliil mahkemesi kararile millit hudud dışına çıka
rılan Suad Remzinin Türk vatandaşlığına kabu- · 
!ünün muvafık olub olınayacağna dair bir karar 
verilmesi hakkında Başvekfılet tezkeresi 

3/13 Umumi harb senelerinde ihracat ve meni ihtikiir he
yetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmed Ne
simi ve merhum Mustafa Şeref Ozkanla arkadaş
ları hakkında katği bir karar verilmesine dair 

8/14 

8/15 

.Aydının Ortaklar köyünde oturan Bozkı:rm .A.kça
tura.n köyünden Yılankıranoğullarından Durmuş

oğlu Kara Memed Yılanm ölüm cezasına çarptırrl

masr hakkında Başvekfılet tezkeresi 

Bandırmanın Çepni köyünden Nurnanoğlu Kara Ha
san Korkakoğlunun ölüm cezasına ça.rptrrılması 

hakkında Başvcltilet tezkeresi 

3/16 Berga.manm Arifbey mahallesinden Şerifoğlu Ali 
Ürkmezin ölüm cezasına çarptırılınasr hakkında 

.Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürckkeb Muhtelit encümendedir. 

.Adliye encümenindedir . 

19 - VI - 1939 tarilllnde 1120 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1939 tarihinde 1114 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkeresi 7 - VI - 1939 tarihinde 1102 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 
3/17 

8/18 

8/19 

3/20 

Bergamanm Kmrk nahiyesinin Kaı·atekeli köyün
den M.emedoğlu bekçi Osman Taşırın ölüm cezasına 
çarptırılm'llsı hakkında. Başvekulet tezkeresi 

Bodrumun Karakaya köyünden Salih kızı Hasan 
karısı Fatma Satılınm ölüm cezasına çarptrrılması 

hakkında Ba.şvekalet tezkeresi 

Burdurun Susuz köyünden Dobricalıoğullarmdan 

Mustafaoğlu Nuri Denizin ölüm cezasına çarptırıl
ma.sı hakkında Başvek8.let tezkeresi 

Çalm Hadımköyünden Ahmedoğlu Halil Tufanm 
ölüm cezasına. çarptırılma.sı hakkında Başvekiilet 

tezkaresi 

3/21 Çinenin .Alihan köyünden Bayraktaroğullarından 

Ahmedoğlu Hasan Çayrn ölüm cezasına ~:arptırılınası 

12 - VI - 1939 tarihinde 1110 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

16 - VI - 1939 tarihinde 1116 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24 - V - 1939 tarihinde Hüktlmet 
tarafından geri ıılınmrştır. 

14 - VI - 1939 tarihinde 1113 sayılr 
karıır olarıık kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 22 

-~-
Hulasasr 

hakkında BaşvekiUet tezker~ 

Çinenin Kabataş köyünden Kıralioğullarrndan Mus
tafaoğlu Ali Afşinin ölüm c~zıısma çarptırılması hak· 
landa Başvekalot tezkeresi 

3/ 23 Düzccniu Bileni Hacısüleymanbey köyündeu Ilavı·i · 

oğullarmdan Hasan Ali Tonyanın ölüm cezasıuıı çarp· ' 

Muamelesi 

9 - VI - 1939 <tarihinde 1105 sayılı 

karar olarak kabul ed.il.ıniştir. 

9 - VI - 1939 tarihinde 1106 sayılı 

karar olarak kabul ed.il.ıniştir. 

tll'llması hakkında Başvekfılet tezkeresi 5 - VI - 1939 tarihinde 1099 sayılı 

karar olarak kabul ed.il.ıniştir. 

3/ 24 

3/ 25 

3/ 2G 

3/ 27 

3j 2H 

3/ 29 

3/ 30 

3/ 31 

3/ 32 

Eşmenin Bozlar köyündeu Akıncıoğullarınduıı Hüs• '· 
yinoğlu Mustafa Akrncrnm ölüm cezasına çarptırıl 

ması hakkında Başvekfılet tezkcrcsi 

Gaziautebiu .i!:ambur ıköyünden llaydaroğlu Abdullah 
Kırtılm ölüm cezasrna çarptırılması hakkında Başve

kaJet tezkeresi 

Oiresuııun Süme köyünden Arifoğullarmdan Alioğlu 
Yusuf Derenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekalet tezker~ 

Kayseriniu Hacılar nahiyesind<:n Memcdoğlu .\hnıı-•1 

Baktırm ölüm cezasına çarptmlması hakkınıla Ba ~

vekalet tezkeresi 

Konyanın llasandede mcscid mahallesinden ~lustafA 

kızı Huriyc Senelin ölüm cezasına çarplırılmasr hak
kmıla Başvekfılet tezkeresi 

.Maııisaıun l!yasçılar köyünden Abdullah kızı Fatmıı 
Yıldırımrn ölüm cezasına çarptırılması hııJrkınıla Baş
vekalet tezkeresi 

Pınarhisarııı Tekke köyünden Hüseyinoğlu If asan 
diğer adı Karahasan Tarinin ölüm ceza ma çaı"Ptırıl
masr hakkında BaşvekiUet tezkeresi 

Poshoiun Rumamis köyünden Osmanoğlu IIabib Ko
calan ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve

kalot tezkaresi 

, ' i vnsın Ul a~ nıılıiycsinden Kostanoğlu O han s diğer 
adı l'elô l Karabulut ile lRtcpnnoğlu Ha ın par Şam n 
ölüm erznsına çarptırılmıısı hakkınd a Daş\'ckfılet 

tezkeı·eHi 

3/33 uııığrrhğııı Gurıı!a köyünden Abdülgnfur diğer adı 

12 - V - 1939 tarihinde 1091 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1939 tarihinde 1101 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - VI - 1939 tarihinde 1122 sayılı 
karar olarak kabul ed.il.ıniştir. 

9 - VI - 1939 tarihinde 1107 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1939 tarihinde 1103 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

21 - VI - 1939 tarihinde 1123 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tarihinde 1095 sayılı 
karar olarak kabul edilmiş.,.ir. 

23 - VI - 1939 tarihinde 1126 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

17 - V • 1939 tarihinde 1096 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/34 

3/35 

3/36 

3/37 

3/38 

3/39 

-W-
HnlAsası 

,Gafuroğlu Ziya Sönınezyalçm ve Bandırmanın Ergi
li köyünden Ramazanoğlu Şaban Kutluerin ölüın cr
zıısma ~nrptrrılmnsı hakkında :Raşvek~let tczkeresi 

Tefemlinin Krr mahallesinden Mesudbeyoğulların

dan Ali Çeliğin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
a Başvekulet tezkeresi 

Teferulinin Söğüd köyünden BekiJ'Oğlu Memed Emin 
Özçakrrm ölüm cezaama çarptrrıln.asi hakkında Baş
vekfdet tezkeresi 

Urfanın Koçviran köyünden Reşidoğullarmdan Me
medoğlu Bozan Ali Gürsoyun ölüm cezasmıı çarptı

rılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Zonguldağm Gaca köyünden Mustafa Reisoğullarm
dan Yusufoğlu Memed Alkanm ölüm cezasına çarp
tmlmasr hakkında Bşavekii.let tezlteresi 

Ankara şehri !mar müdürlüğünün teşkilat ve vazife
lerine dair olan 1351 sayılr kanunun 9ncu maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekii.let tezkeresi 

Türk - Romen Ticaret anlaşmaama zeylen imza olu
nan anlaşma, 2294 snyılr kanunun verdiği salilhiyetc 
istinaden mevkii meriyete konulduğundan keyfiyel in 
tasdiki hakkmda Başvekalet tezkeresi 

3/40 Bafranın Demşek köyünden Hüseyinoğlu Lutfi •rıı

rrverin ölüm cezasına çarptrrılması hakkmda 13aşve-

Muameiest 

14 - VI - 1939 tarihinde 1112 sayılı 
karar olarak ikııibul edilmiştir. 

12 - VI - 1939 tarihinde 1109 sayılı 
karar olarak kııibul edilmiştir. 

23 - VI - 1939 tarihinde 1128 sayılı 
karar olarak kabul e<.lilmiştir. 

26 - VI - 1939 tarihinde 1131 sayılı 

karar olarak kııbu.l edilmiştir. 

17 - V - 1939 tarihinde 1097 sayılı 

karar olarak kaıl:rol edilmiştir. 

14 - VI - 1939 tarihinde 231 sayılr 

ıtefsir olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 iarihinde 3680 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

kalet tezkeresi 8 - V - 1939 tarihinde 1088 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/41 

3/4-2 

3/43 

Eceabadııı Turşun köyünden Memed karısı Didar 
Savaş ile Memedoğlu Adil Gürelin ölüm cezasına 
çarptırılıııaları hakkında BnşvekaJet tezireresi 

Ereğlinin örnerli köyünden Çolakoğullarından Dur
muşoğlu Bayram Oktayın ölüm cezasma çarptmlma
sı hakkında BaşvekU.let tezkeresi 

Erzincarun Başköy nahlyesine bağlı Veringalı köyün
de mulrim Yunanoğlu Beros diğer adı Yaşar Özde
mirin ölüm cezasına çarptırrlması hakkında Başve
kUJet tezireresi 

3f-44 Lüleburgazm Çeşmekoln köyünden Velioğlu Hasan 

10 - V - 1939 .tarihinde 1089 sı~yılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1939 tarihinde 1100 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

16 - VI - 1939 .tarihinde lll 7 sayılı 
ikarar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 45 

3/46 

-W-
H ulAsam 

Altınırmak ve ll:lemedoğlu Ueccb ('iıııiriıı ölüm ceza
sıııa çarptırılınalarr hakkında Başvekiilet tezkercsi 

Kayseriniıı lspiti köyünden olup Niğdede mukiın 
Eminoğlu Edib diğer adı Memed (ielenin ölüm ceza
sma çarptıı·ılması lıakkmda Başvekfı;J et tezkeresi 

Rize u i n Çanılıbel mahallesinden ~atıı·oğullarmdan İb
rahim oğlu Memed Salnnenin ölüm cezaama çarptırıl
nıası !ın kkmda 

3/ 47 Vczirköprünün Taşkale mahallesinde mukim Karamc
medoğullarından Cemal Sııkarıu ölüm cezasına ~arp-

Muamelesl 

16 - VI - 1939 tarihinde 1118 sayılı 
karar olarak kııbul edilmjştir. 

15 - V - 1939 tarihinde 1094 sayılı 
karar olarak kabul edilmjştir. 

3 - V - 1939 tarihinde HiikUmet ta
ı-aüııdan geri alınmıştır. 

lırılnııısı hakkında Başvekalrt tezkercsi 7 - VI - 1939 -tarihinde 1104 sayılı 

karar olarak k&bul edilmiştir. 

3/ -48 .\[aliye l' ckılldi 1!)37 yılı uyniyııt son lıcsabınm gön-
dı·ı·ilcliği hnl;kıııda Başvckulet tezlteresi Divanı muhaBQbat encümeııindcdir. 

3/ +!1 Xiğdcııiıı Kilı•dcrc kiiyüııdcıı Ahııwdoğln ~aid Yılına

zın ii lüın c~>za~ıııa ~;aı-yıt .n·ılması lıııkkıııdu Bnşnkalet 

Lczkercsi 12 - V 1 - 1939 tal'ihinde 1111 sııyılı 

karar olarak k&bul edilmiştir. 

3; !i0 

3j 51 

3/ 52 

3/53 

3/54 

3/55 

~Jaı·l : nıayıs l!l3 aylaı-ıııa aid raporun sunulduğu
na Juiı· Divıını ıııuhasebut riyascti tezkeresi 

lla zir:ın : ağustos 1!)38 ayiarına aid raporun sunuJ
duj(umı duiı· Di1·ııııı muhıı,ı>bııt riyaseti tezkeresi 

Eylul : ikinci tcşrin 1938 ayiarına aid raporun sıı 

nulduğuna dair Divanı mulı~ebat riyaseti ıteııkeresi 

(9 ncu fllira Adiiye encüınenindedir) 

İsparta mebusu İbrahi-m Demiralayın vefat ettiği hak
kı nda Başvekalet tezkeresi 

Erzurum ınebusu General P ertev Demirhanm teşrii 

masuniyetinin kaldırılması hakkındaki teııkerenin geri 
verilmesine dair Başvek.B.let tezkeresi 

Afyon Karahisarın Sinanpaşa nı!hiyesinden Saidoğlu 
İlyas Karakoç ve Zaimoğlu Bayram Karakuzunun 
ölüm cezasına çarptırılmalan hakkmda Başveldkt 

tezkeresi 

3/ 56 Açıkta veya vekalet emrinde iken ücretli lbir vaıifeyc 
tayin edilen memurlarm kesilm.i.ş olan açıık maaşlla 

rmm ücretli vazifelerinin la.ğri halinde iadeten tah
sisi icab edib etmeyeceğinin tefsiri hakkında BRfVekÜ· 

3 - V - 1939 tarihinde 1083 sayılı 

karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

12 - V - 1939 tarihinde 1092 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1939 tarihinde 1108 saytlı 

karar olarak kabul edilmjştir. 

14 - IV - 1939 tarihinde okunmuştur. 

l4 - IV - 1939 tarihinde okunmuş ve 
meıldlı- tezkere Hükümete iade edil-
miştir. 

19 - VI - 1939 tarihinde 1119 saydı 
karar olarak kalbul edilmiştir. 



No. 

3j57 

3/58 

3/59 

-W-
ll ulisası 

let tezkeresi 

Bazı maddelerden ist.ihl.Ak vergisi alınması hakkm
daki 2731 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tefsirinc 
dair BavekAlet teııkeresi 
Çoruh mebusu Asım Usun teşrii masuruyetinin kaldı . 

rılmasr haıkJanda Bıışvekalet tezkeresi 

Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkililtmnı 

1935 ve 1936 ayiarına aid ayojyat katği hesalı cedvel-
lerinin gönderildiği hakkında Gümrük \ ' C inhisarlaı· 

vekaleti tezlteresi 
3/60 Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilatının 

1937 yılına aid ayniyat katği hesalı cedvcllerinin göıı· 

Muamelesl 

23 - V 1 - 1939 tarihinde Hükılm.ıt ta
rııfrııdan geri alrnmrştn·. 

Maliye cncümenindcdir. 

6 - Vll - 1939 tarihinde 1135 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümeniııdedir. 

derildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar vekll.leti -~ · _ 
tezlteresi Divanı muhasobat encümenindedir. 

3/61 

3/62 

3/63 

3/64 

İnhisarlar umum müdürlüğii 1935 yılına aid bilanço
nun gönderildiğine dair Başvekillet tezkeresi 

lnhma~lar 'üım"~ müdürlü~ 1936 yru;a aid bililn
çonun gönderildiğine dair Başvekalet tezkeresi 
191.anbul liman işletme idaresinin 1935 yılı bililnço
sunUDI gönderildiği hakkında Ba'Şvekillet ·tezlteresi 
İzmir liman işleri umuın müdürlüğünün 1935 yılı 
billlnçosunun göndcrildiği hakkında Başvekillet tez
keresi 

3/65 Jandarmanın ımillki ödevleri arasmda bulunan ba.zr 
i~eri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
memurin mulıakemat 'kanununa göre ta.kibat yapılıb 
yapılmıyacağrnm tefsiriru:ı dair Bıı.,-vekillot tezkoresi 
Kazanç vergisi kanunun birinci maddesinin A ve al
tlllK!l maddesinin 3 ncü fıkralarının tofsiri hakkrndıı 

3/66 

3/67 

3/68 

3/69 

3/70 

BaşvekAlet tezlteresi 

Maliye veWeti 1934 yılı ayniyat katği hesatrn:n 
gönderildiğine dair Maliye vekilleti tczkeresi 
Maliye vekilleti 1935 yılı ayniyat katği Jıesabmnıı 

gönderildiğine dair 1\Ialiye vekilleti tezkoresi 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) 
fıkrasındaki (Tasirbaneler ve tasir fabrikaları) kay. 
dının hudud ve şumulünıün tayim hakkında Başve
kilJet tezlteresi 
Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında BaşveltAI.et tezkereai 

3/71 Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei hayva.. 
niye mücadelesine memur edilecek memurini fenniye 
ve aa.ireye verilecek yevmiyeler hakkındaki 668 saı-

6 - VII - 1939 tariliinde 3691 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Divanı muhascbat encünıenindcdir. 

Divanı muhascbat eııcümenindedir. 

Divanı rouhasebat encümenindedir. 

.A.dliyc encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Divanı muhasebat encüınenindedir. 

D i \'anı ınıı lıası bıı t ı• ıı t Ü tn!'ll •iııdı•ıl i !'. 

Bütçe encüınenindedir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1138 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/72 

-20'1-
Hulôsası 

yılı kanunun 1 n ci maddesinin tcfsir inc dair Başve

kaJet tezkeresi 

Van gölii sefniıı işl etme idaresinin 1933 yılı katği 

hesabına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na da ir Divanı muhasebat riynseti t ezkor esi 

3/73 Ziraat banl<asmrn göndereceği Hazine paralarmdan 
posta ücreti almrp almmayacağınm tefsiri hak km-

Muamelesi 

14 - VI - 1939 tarihinde 1115 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

'- , 

21 - VI 1939 tarihinde 3649 sayılı 
kanu nla birl eştirilerek kabul edil
miştir. 

da Ba~vekftlet tezkeresi Maliye encü menindedir. 
3/74 Sayın üyelerden bazıla rına izin veri lmesi hakkında • 

Hüyiik )fill et M<'clisi Riyasc t i tezker~Hi 21 - IV - 1939 tarihinde kabul edil
miştir . 

3/75 _<\nkara Yükst•k ziraat enstitüsü 1934 yılı hesabı kn.t
~isine nid ımıtabakut b<>ynnnamesiııiıı sumı l rlğu ııu 

dair Divaııı nıuhnsebat r iya eti tezl<er esi 

3/76 1934 yılı ITaıinc lwsahı kn t ğisine aid nıutaba.k a t be
yannamesinin sıınıı lduğuna dai r Divnnı muhasehııt 

ri~·asrti tczkrresi 

'J/77 Biı·iııri ıc·ııııııı 1!):38 : şnbal 1939 ııylııı·ma aid r :ıp uruıı 

21 - VI - 1939 taribinde 8648 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - VI - 1939 tarihinde 3654 sayılı 
kanunla birleştirilerek ka bul edil
miştir. 

sıııııılduğmı ıı ı'lni ı· Divanı nııılınsehat riyaseti tezh ı·csi 7 - VII - 1939 tarihinde 1145 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 7fl DeviPI ıııemurları aylıklarının tevhid "e teadülüne 
ı'lnir olan 1452 sayılı kanunun 7 ııri maddesinde ya-
7ılr (Garb lisaıılarr) tahirinin tefsi riııe dair Başve-
kaJet tezkeresi Maarif encüınenindedir. 

3,179 Etüd hitabı olarak kul lanlııııak üzere !'s)<i harflerle 
hasılnıış olan kitahlarm okul ve kültür kıwumlarr 

kitnb rvlerin!' konulmasmm 1353 sayılı kanun biik-

3/ RO 

ınüne ııykırr OlUp oJnıarui(nn t!'lSiri hakkııda Da~H
ki\Jet tezkeresi 

Konya ovası sulııına idaresi 1934 yılı hesab ı katğisi

ııı• aid nıutııhakat beyannamesinin suııuldnğıına i!air 
J)ivıını ınııhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ H 1 'rürkiyc - l<'inliındiya Ticaret Anlaşmasına bağlı 2 
~ayılr listeye da h il 37fl/2 DS pozisyonunda ınevcud 
iı<'ş tonluk koııtenjandıııı 1263 kilosunun hir defaya 
mahsus olmıık iizrrı> !'179/2 D4 pozisyoııwııı nakli 
iı;in teati olunannota hakkında Icra Vel<illrri Hı•yı·
tince ittihaz olunan kararm tasdiluna dair Ba§ve-

10 - V - 1939 tarihinde 1090 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1939 tarihinde3606 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

3/ 82 

3/83 

3/ 84 

3/85 

---HulB.sası: 

ktılet tezkeresi 

Türkiye · Yunanistan arasmda akid ve imza edilen 
Iiliring anlaşmasına miizeyyel protokol 2294 sayılı 

kanuntın verdiği salahiyete istinaden meriyete ko
mılduğundan keyfiyetin tasdilu hakkrnda Bnşveka
let tezkeresi 

Van gölü sefain işletme idaresi 1934 yılı hesabı kat
ğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divam mııtııısebat riyaseti tezkeresi 

Ankııı·a jnnda.ı·mıı komutanlığında iisteğınen (1933-2) 
Bedri Gürgiinün rezasının af ~'olile ka.Jdrrıbıııısı bak
kında Bıışvekiilet tezkoresi 

ll vukatlık kanununun muvakkat birinci maddesinin 
(B) lıendinin tefsi ri hakkında Raşvekil l et tezkereı~i 

3/86 Bergamanm Turabey mahallesinde ınukim Karao~
manoğullarmdan Abdurrahimoğlu Hilmi Sısık ve Tıı 

li\tpaşa nınhallesinde mukiın Kadiroğlu Dililver AJa. 
§m öliim cezasına çarptiTdmaları hakkında Başveka -

Muamelesi 

8 . VII . 1939 tarihinde Hüln'\met ta
ra.fmdaın geri a.lı:nnuştrr. 

5 · VII • 1939 tarihinde 3679 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

21 · VI . 1939 tarihinde 3650 sayılı 
kammla birleştirilerek kabul edil-
~;.,.; 
'"""l~r. 

21 . VI . 1939 tarihinde 1125 sayılı 

kararla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

7 . VII . 1939 tarihinde 1146 sayılı 
karar olaı·nk kabul ed ilmiştir. 

let tezkercsi 19 . VI . 1939 tarihinde 1J21 sayı lı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 87 

3/88 

3/89 

3/90 

Devlet demiryolları ve limanları işletme uınum mü 
dürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid mutabaka1 
beyannamesinin sunulduğuna dair DiYam muhase
bat riyaseti tezkeı·esi 
lnhisıı.rlıı.r umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi
ne aid mutabakat beyannamesinin sunıılduğuna dair 
nivnnı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Muhtelif mercilerce veı·ileu kararlar üzerine Meclis 
rzuhal en ·iimenince ittihaz edilmiş olan kararlarm 

tekemıntil etmiş bir Meclis kararı olup olınadrğımn 
tayini hakkında Başvekahıt tezkoresi 

Polos nuhiye inin Karakoç köyünden Rifa.toğlu Eyülı 
Taş ile Kad.ılköyünden İsmailoğlu Musa Doğrukanru 
ölüm oezasına çarptırılmalarr ılıaklanda Başvekaic1 

tea:keresi 

3/91 Sigorta şirkctlel'inin sigorta ınuaıneleleri haricinde 
b.lan muamelelerden aldııldan paralann muamele 

Divam muhasebat encümenindedir. 

6 - VII . 1939 ıtarihlnde 3691 sayılı 

kanıunla hirleştiril<ırek kabul edil
miştir. 

Teşkilatı esasiye encümenindedir. 

21 - VI - 1939 tarihinde 1124 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



- 209 
No. Hulasası Muamelesi 

vergisine tabi olub olmadığınrn tcfsiri hakkında Baş.-
vekalet tczkercsi iktisad eneüınenindedir. 

3/ 92 

3/ 93 

Su şehrin-in Aşağı .Aıkviran .köyünden Azatoğulların-
dan Yunusoğlu Bilal Selin ölüm cezasına çarptırıl 

ması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Hakkari mcbusluğuna seçilen !zzet Ulvi Ayıh."Urda aiıl 
intihllib mazbatasınm göndcrildiğine dair BaşvakaJet 

tezkerıısi 

~/94 Rizenin Çaınlıbel mahallesinden Şatıroğullanndan lb
rahi.moğlu Momed Salımenin ölüm eczasına çarptml
ması h akkı ndaki telikerenin geri verilmesine dair Baş
vckalct tczkcr csi 

3/ 95 

3/ 96 

3/!l7 

3/ !lH 

3/ 99 

3/110 

3/11 ı 

3/112 

3/113 

Sanayiin kontrolüne dair olan kanun layihasrnm geri 
verilmesi hakıkında Başvckal ot tezkeresi 

Van mebusluğuna seçilen llal'kı Ungaıı, ihrahim Ar
vas v~ .\Lüııib Boyaya aid intihab mazbatalarmın gön· 
derildiğiııe dair Bqşvekal ct tezkeresi 

;\tuğla ınebusu Yuııu Nadinin tcşrii masuııiycti ııin 

kaldmiması Jııı.k:kında Başvekiılct tezkoresi 

tnlıisarlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı için dışarıdan 
tedarik edilecek sandıklık tahtalarm gümrük resmin
den 2294 sayılı kaııunuiı verdiği salalıiyete istinaJeıı 

tenzilat yapıldığrndan keyfiyetin tasdikı haıkkındo 

Başvekak>t tczkercsi 
Sayın üyel erden ·bazılarına izin verilmesi haklanda 
Büyük Millet 1\fccli i Riyascti tellkeresi 

Edirne mrlıusu Şeref Aykutun vefat ot1iği hakkında 
Ba~\'<.'kil.let rtPzker<'si 

Akş<'hirin Böğrüdclik köyü nüfusuncia kayıdlı Kürd 
Il asunoğlu Reııızi Cımnun öltinı ceı.ıısm:ı ~aı·ptırılnuısı 

Jıakkrıııln Ba~vt·killı>t teı~k ı·esi 

Ç'atalcaııını Uökecli köyünden !ıiustafaoğhı Ali Oı·k
nıerin iiliimı e •zıı.~ıılll çıırplırılması haklandaı Başv-c

kiıll'1 ·tezkrrt•;;i 

İ skan kamııınııun 36 ve 37 ! . •'İ maddelerinin tdsiri 
hakkında Başvekalet tezkcrcsi 

23 - VI - 1939 tarihinde 1127 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3 - V - 1939 tarihinde intihab maz
·batnsı kabul edilmiştir. 

3 - V - 1939 tarihinde okunmuş ve 
mezkilr tezkere HükO.mete iade edil-
mişti!. 

5 - V - 1939 tarihinde okuınmuş ve 
mez.h.'ilr Hiyiha HükO.mete iade edil
rmişti.r. 

8 - V - 1939 tarihinde intihab ına.z

batası kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarillinde 1137 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encüınen.indedir. 

15 - V - 1939 tarillinde kabul edil
miştir. 

5 - VI - 1939 tarihinde okunmuştur. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1140 68yı)ı 
karar olarak kabul edilın.iştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1143 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

5 - VII - 1939 tarihinde 3683 §yılı 
ka.nwı olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/114 

3/115 

3/116 

3jJJ7 

3/ll 

3/119 

3/120 

3/100 

3/101 

- 210 -
Bulasası 

· Mücl>iı· ve zaruri sebebler dolayisile 1ı~kib ve tahsiline 
imkan gö ı·ül eıncyen borçlımııı terkini hakkında Baş· 
vekalot .t.ezker i 

Sayın üy~lcrdcn bazıJarma izin veı·ilmesi bukkmda 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkercsi 

Muamele vergisi kanunıunun 2 nci maddesillin (N) 
fıkrasrııın tcfsiri hal<'kında Bl.l.\'v kıllot 1ezkercsi 

Burdunın usuz köyünden dobı-icıclıoğullarındanı 

Mustafaoğlu Nuri Denizin ölüm eczasına r,ıarpt ırılm~ısı 

hakknıda Bıışvekil Jet tezk resi 

Burhaıııiyenin Hacı Ahnıod ma~hallesindcn Elmnsoğlu 

Raogıb Seç rin ölüm ceza ma çarptırılmıısr hakkı:ııda 

Başvekiilet 1 ezkeresi 

Sınıgurlunun Şingitler köyünden Nurioğlu Bayrıını 

Kalelinin ölüm eczasına çarptırılması hakkınoda Ba.~

vekalet ıtezkcresi 

U ı·fa ın busu ŞeN'f Uluğun .teşri! ıniliıuniyctiıtin kal· 
dırılınası hakkmdu Raş\'ekill 't tczkeı·c ·i 

1122 sayılı kanunun 2 nci maddesinde zi kredi len ı·n· 

hi ıualuliyetl rden ıııezkCır kanunun 3 ncü maddesi
nin tıırifatıııa dahil olun şekillerin dördüncü dl'rece 
üzerind n terfihi icab edip etıniyeceğinin tefsiri hak
kıııda Başve kiılet tezkeresi 
Muğla ınebusu Ytuıus Nadiııiıı teıırii nınsuniyetinin 

kııldmlmnsı hakkmdu Bıışvekfilet tezkeresi 

3/102 Askeri mcnmrlnı· hakkuıdnki 1455 sayılı kanunun 3 
ncü maddesine ek kanun Jiıyihıısmııı geri verilm e· 
sine d n ir Başv kiı !et tezkercsi 

3/103 Çankırı ınehusu Hüseyin Cnhid Yalçınm teşril ma
suııiyetiııiıı knldıı·ılmnsı hnkkuıdn BıışvekilJet tez
kcresi 

l 'lukı In kazasının Koçıık köyün(lcn Çöplüoğu llımn

dan Ahmedoğlu Ali Bircıının ölüm cezasına çnrptı
rılnıasr hakkındıı Baş,rekıi let tezkı>re~i 

3/lO!'i Burdurun ~ usuz köyünden Dobricalıoğullarmdan 

Iustafaoğlu r u ri Dellizin ölüm ceza ·ma çarptıı·ıl

ına t hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 

Muamelesi 

Bütçe encümenindedir. 

12 - VI - 1939 tarihinde ka.bul edil
miştir. 

lktisad encümenindedir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1141 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1142 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1144 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1139 sayılı 
karar olılrak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

6 - VII - 1939 ıtarihinde 1137 sayılı 
kararla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

17 - V - 1939 tarihinde okunm.uş ve 
mezldl.r lAyiha Hükfunete iade edil
miştir. 

6 - VII - 1939 tarihinde 1134 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

26 - VI - 1939 ıtarihinde 1130 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



- 211-

No. Bulasası 

Bıış1·ekii let .eıkeı-csi 

3/106 Devlet şüı·asında a~ı k bulunan birinci daiı·e reisliği 

ile 3 azalık için iııtihalı yupılınası hakkında Raşvr

kfı lct tczkeresi 

3/107 .\dliyl' vPkilliğine Bolu ın elıusu l•'l'thi Okynrııı n
Cliinırüll ve i1ıhisarlar vekilliğiıl(' de 1'ralnon melnısu 
Raif 1\ımıdenizin tayin erlildikleri hakkında Riyıı -

Muamelesi 

24 - V - 1939 tarihinde okunmuş ve 
mezkU.r tezkere Hükftmete iade edil
miştir. 

3 - VI - 1939 tarihinde 1133 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

S(\ti ('ünıhur tczkeresi 26- V- 1939 tarihinde okunmuştıu.r. 
ı ~tatir.: ik u ınıını ınüdüı·lüğü teşkilatı haklandaki 
kıınuıı liıyihasııım geri verilmesine daiı· Llaşvekiı!N 

tczkercsi 

:3/ 109 :~O!)J sayılı kıınuıııı lıağlı cedv<'lin değiştirilıııesi hak
kında ki kantın 1 1\yihasnıın ~eri verilmesine dııir Baş. 
vckillet tezlw:·esı 

s1 ı·zı 

3/ 122 

3/ 123 

3/ 124 

3/125 

3/126 

Bina vergisi haklandaki 1837 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin 6 ncı fıkrasının tcfsirinc dair Başvokiılct 
tezkeresi 

Maı·t : mayıs 1939 aylarmıı aid raporun unulduğu 

haklanda Divanı muhasebat riyaseti teııkeresi 
Açrkta veya vekalet emrinde iken ücretli bir vazifeye 
tayin odilon memurlarm kesilmiş olan açık maaşları
nın ücretli vazifelerinin lağvi nalinde iadeten tahsisi 
icab cdib -etmeyeceğinin ıtefsiri hakkmdalri tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekiilet tezkeresi 

Aıtkara şehri imar müdürlüğü 1935 yılı hesabı ıkat

ğisinc aid mutabakat heyannamcsiııin sunulduğuna 

dair Divanı mohasebat riyaseti teııkeresi 

Evıkaf umum müdiirlüğü 1935 yılı hesabı katğisine 

aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna daiı· Di
vanr muhaseba.t riyaseti tezkeresi 
Hudud ve sahiller ııhlıat umum müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katğisine aid mntab~kat beyıın!Uliiilesinin sunu!-
duğnna dair Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 

27 - V - 1939 tariliinde okunınınş ve 
mezkU.r layiha Hiikftm.ete iade edil
miştir. 

27 - V - 1939 tarihlnde okunmuş ve 
mezkU.r l!tyiha Hükftınete iade edil
miştir. 

Maliye encüınenindedir. 

Div8111I muhasebat encüınenindedir. 

23 - VI - 1939 tarihinde okunmuş ve 
mezktlr teııkere Hükftmete iade edil
miştir. 

23 - X - 1939 tarihinde 3734 sayılı 
kllll'llllla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dlv8111I mulıasebat encümenindedir. 

23 - X - 1939 tarihinde 8736 sayılı 
ka.mınla birleştirilerek kabul edil-

nıiF· 



No. 

3/ 127 

3/ 128 

3/ 129 

3/130 

3/131 

3/132 

3/133 

3/134 
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Hulasasr 

Posta, telgraf ve telefon umum ınüdürliiğl1 1!!35 yılı 

hesabı katğiı:;ine aid mutabakat beyannamesinb sunuJ. 
Juğuna dair Divaru muhasebat riyascti tczkcrcsi 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı ~mtğisin ,; 

aid mutabakat beyannamesinin suıiulduğu.na dair Di· 
vanı mulıasebat riyaseti te2lkeresi 

Adıyaman kazasıllin Çalğan nahiyesine bağlı Gerdiz 
köyünden Mahmudoğlu büyük Ebuzer Er<lil ile ·kar· 
deşi ayni köyden Mehmcdoğlu küçük Ebuzer Erdilin 
ölüm cezasına çarptırrlmalarr Jıakkrnda Başvekalet 

teııkeresi 

Bergama merkez köy ka.ti!blerindcu olub aslen aydı
run oııta mahallesinden Bilaloğlu Mımed diğer adı 

A:hmed Salih Tüzünün ölüm cezasına çarptırılması 

haJıikmda Başvekiilet tezkeresi 

Devist havayolları işletme idaresinin 1935 yılı ihesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı. muhasebat Riyaseti tezlteresi 

Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı 2 sıır 
yılı listeyo dahil 379/ 2 D3 pozisyonunda meveud beş 
tonluk kontenjandan 1263 kilosunilll ıbir defaya ınalı
sus olmak üzere 379/2 D4 pozisyonUila nakli için te
ati olunan n ota ihıı:kkında İcra V ekilieri Heyetince i.t
tihaz olunan kararın ıtasdikına drur olan tezkerenin 
geri verilmesi hakkında Başvekiilet ;tezkeresi 

Giresllllun Keşab nahiyesinin Barçça:kırlı !köyünden 
Ellı:inci diğer adı Şeyranlıoğullarmdanı Mustafaoğlu 

l't.l.;emed Seyra.nın ölüm cezasrruı çarptırılma.sr hakkm
da Başvekiilet •tezkeresi 
Sayın üyelerden ibazrnlrına izin verilmesi hnkkıııda 
Büyük Millet llieclisi Riya.seti ,tezkeresi 

3/135 Vakıflar memurları ev kooperatifille Valaf paralar 
idaresinden yapılacalk ikraz hakkındaki kanilll layiha· 
s.ııım geri verilmesine dair Başvekalst tezkeresi 

3/136 Gümritlı; ve i.nhisarlar- vcldletliıiıl1934 yılına nid ay
ruyat katği ihesab eedvelle~iııin gönderilruği hakkında 
Gümrük ve inhisnrlar vekiıleti tezkeresi 

Muamelesi 

Divaau muhasebat encümenindedir. 

23 - X . 1939 'tarihinde 3737 sayılı 
kan'llllla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adıiye encümenindedir. 

Adiiye encümenindedir. 

23 - X . 1939 tarihinde 3735 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 · VII - 1939 tarihinde okilllmUŞ ve 
mezkılr tezkere Hükfunete iade edil
miştir. 

Adiiye encümenindedir. 

5 - VII - 1939 tarihinde kabul edil
miştir. 

6 ~ VII - 1939 tarihinde okunm'll.Ş ve 
mezkılr layiha llülctlmote iade edil
miştir. 

Divanr muha.sebat encümenindedir. 



No. 

3/137 

3/ 138 

3/140 

3/ 141 
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Huld.sası 

İstanbul mebusu .Ali KAıni .A!kyiizün >teşrii masuniye
tinin kaldırılması hak:krnda Başvekiilet tezkoresi 

Urfa ıncbusu ::laıni I şbayın teşı·ii nınsuniyetinin kal
dn·rlınası hakkında Başvekalet tczkcresi 

Urfıı nıclıusn Şc ı·ef Uluğun teşri! masuniyeti ııin kal 
dınlııııısı hakkında Başvekalct tezker<>si 

Reşaı:l i yeniıı Soğukpınar mahallesinden Melhenı

oğullarından lbrahiınoğlu Aş~ı Ali Çağların ölüm 
eczasına çarpt ıı·ılması hakkıııı:la nıış,·ekfi !et lezkercsi 

Meı·siııiıı Mesudiyl' mahalle::ıiııdeıı Osmanoğlu Alı

nıeel Ci ngözü n ölüm cezasına çarptırılmas ı hakkmdıı. 

Muamelesi 

Adiiye ve Teşkiliitx esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encü
meıl.dedir. 

Adiiye ve Teşkiliitx esasiye eneümcn
lerinden mürekkeb Muhtelit eneü
mendedir. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye eneümen
lerindıın mürekkeb Muhteliı eneü
mendedir. 

25 - IX - 1939 tarihinde Hiikftmet 
tarafından geri alınmıştır. 

13aş,·ckfi Jet tezkeı·esi Adliyo eneümenindedir. 

3jJ4~ Palonun Haylan köyiindeıı 1\asınıoğu llnnndnn Ah-
ınedoğlu Ali Özatcş ilc Ahmedoğlu l•'ettıtlı Öımteşiıı 
ölüm cezasına çıı rptırılmnlan hakkında Başvek iilı>t 

tezkcrcsi 
3/14:3 Riz~nin Çanılıbel nınhnllesiııdeıı Şatırıığullın·ından 

liırahiınoğlu Meıned SalımPııin ölüm ceznsına Çllrp-

Adiiye encümenindedir. 

tırılnıası hnkkıııda Bıı~vekalet tezkoresi Adiiye encümenindedir. 
3/144 •rekirılağııı Batınaz ınıılıailesinde ınukiın aslen Oey-

ı·nnlı Hiisteıı:ıoğlu Ali Baı·inin ölüm cezıısıııa çnı·pt ı -

l'llnıası hakkında BaFekıilet tezkeresi Adiiye encümerundedir. 

3/ 14!1 Hal'ice ııönclerilerı Ataşemiliter l crin hizmetçileri içilı 

barcıı·ah verilip vcı-ilıniyeceğinin tcfsiri hakkında 
Başvekfılet tczkeı·es i Maliye encümenindedir. 

3/146 

3/147 

3/14 

3/149 

3/150 

Orman kıınununun 3444 sayılı kanunun 5 nci madde
site tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkmsınııı 

tefsi ri lıakkmda Başvekiılet tezkcresi 

Uizı.>ııin Nohlapso köyünden Lilrozoğullarmdan Os
nıanoğlu Celıil Kalpusun ölüm cezasrııa çarptınlınası 
hııkkındn Başv<'kıilet tezkeresi 
Şark mena'likı dalıilinde muhtaç zürr.'lll tevzi edileelik 
araziye dair olım 1505 sayılı kanunun ~umulü saha• 
sınm tayini hakkinda Başn,kıilcl tczkeresi 

Taşoeakl ll'ı ·ı ııizaınnıamcsinin birinei maddeı;inin t~f. 

siri hakkında. Başv,.kalc1 tczkcr si 
ayın üyclcrdtııı bazıiarrna izin wrilrıwsi lıakl;ında 

Büyük llfill <ıl Mecli i Riyııseti 1ezker si 

Orman Kanunu Muva.kkat 
nin d edir. 

Adliyt! encümenin·dedir. 

en c üm&-

Sı:lıha.t ve içtimai muavenet encıüm&
nindedir. 

Dahiliye eneümenindedir. 

18 - IX - 1939 tarihinde kab'!l edil
miştir. 



No. 

3/151 

3/152 

3/153 

3/154 

3/155 

3/156 

3/157 

3/15 

3/ 159 

3/ 160 

3/161 

3/162 

3/ 163 
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Htıl!saaı 

Kastamonu mebusu Hü nii. A~ıksözün ''t>(at ottiği 

hakkında Başvelffilet te1ıkeresi 

Trabzon mebusu Süleyman Sm·ı Ocdiğin vefai ettiği 
hakkında Başvekiılet .tezkcrcsi 
Edirne mebusLuğuna seçilen Tem•l Uöksclin inti·hab 
mnzbı.ct·P.srnm gönderilcliğine dair Bnşvckiı l ct icz,kcrcsi 

lsparta mobusluğunn seçilen Reınzi Onlünıün intilıab 
maıbıxtusrnın gönderildiğiııc dair Başvekftlot ·tcııkeresi 

Raziran : ağustos 1939 eylarıııa aid raporuııı sunul
duğunıı dair Divanı ıııuhasebat Riyaseti tezkeresi 

Rizenin Pazar kazasına: bağlı Uarorta köyünden Kal
oğullarından Hasanoğlu Osman Kalın ölüm cezasına 
çarptın1ması hakkında Başvekiil et 1ezkorcsi 
Hıı.riciye vekiileti teşkilat lmnununa ok kanun l ayihıı

sınrn g ri verilmesi :hakkında Başvoklct tczkcr<'si 

R~.adiyeniıı Soğukpınar ınahallcsinden Melhcmoğulla

rrndan İ•brahimoğlu Aşçı Ali Çağlarilli ölüm cczasnuı 
c;arptırrlmasr hakkındaki ·tezker<:'nin geri verilmesine 
dııir Başvekalet t('zkcrcsi 

Subay ve askeri memurların aylıkları hakkındaki 1453 
ve 2702 sayılı kanunların bıtzı maddelerinde değişik

lik yapılmasına dair olan kanun layihasımn geri ve
rilmesi hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

Trnbwn roebusluğuna seçilen Şerif Bilgene aid inti
bab maoolıtasmm gönderildiğine dair Başvokiılet tez
kcresi 

Urfa mebustı Ali Saib Ursavaşm vefat ettiği hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

mumi, millhak ve hususi bütçelerle idare edilen dai
re! r ve :belediyclerle $lrmayesinin tamamı D vlete 
veya belediye veya husus\ idarelere aid daire ve mü-

cseler arasındaki ibtilid'ların tahkim. yolile halli 
hakkındaki 3533 sayılı kanmıun tefsirine dair Baş. 

vekalot tezker<:'si 
.Akyazınm Balballı köyünden Hüseyinoğlu Tevfik 
Alpekin ölüm cezasına çarptmlmas ıhakkrııda Baş

vekiilet U>zkcrcsi 

Muamelesi 

1 - IX - 1939 ~arilıindc olnmmıuştur. 

18- IX - 1939 tarihinde okunmuştur. 

18 - IX - 1939 tarihinde intihab maz
batasr kabul edilı:niştir. 

18 - IX - 1939 tarihinde intihab maz
ibatası kabul edilmiştir. 

Divam muhasebat encümenindodir. 

Adliye encümenindodir. 

25 - IX - 1939 <tarihinde okunmıış ve 
mezkU:r layiha Hiildlınete iade odil
ııriştir. 

25 - IX - 1939 <tarihinde okunmuş ve 
mezkiir tezkere H ükfunete iade edil
miştir. 

25 - IX - 1939 <tarihinde okunmıış v<a 

mezkftr layiha Büktimete iade edil
miştir. 

2 - X - 1939 tarihinde intihab maz
•batası kabul odilıniştir. 

2 - X - 1939 tarihinde okunmuştur. 

Dahiliye eneüınenindedir. 

Adliye encümenindodir. 
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No. H-ulasası 

3/ 164 Oiirünün Kirazlık mahallesinden Ahmedoğlu Said Y~
ncrin ölüm cezasına çarptıruması hakk:rnda Başvekii-

Muamelesi 

let tellkeresi Adliye encümenindedir. 
3/165 Istanbul mobusu Galib Bahtiyar Gökerin teşri! mn-

\SUniyetinin kaldırılmaıır haılrl,mda Başvekillet tezkercsi Adliye ve Teşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen
dedir. 

3/ 166 Muşun Orgunos köyünden Selimoğlu Cemil Yurgaıım 
ölüm cezasına çarptrrılmasr hakkında Başvekal et tez. 
kercsi Adiiye encümenindedir. 

3/ 167 Silivrinin Danam.and ı·a köyünden .A!bdullalıoğlu Mus
tafa Karabulutun ölüm cezasına çarptırılmasr hak-
knıda Başvekalet tmercsi Adliye encümenindedir. 

3/168 Sayru Üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkercsi 9 - X - 1939 tarihinde kabul edi!· 

3/ 169 Gcyven~n Maksudiye köyünden Caferoğlu Hasan Yri
ınazın ölüm cezasına çarptrrılrnası hakkında Başve-

miştir. 

kalet tezkercsi Adiiye encümenindedir. 
3/170 Of ıkazasrmn Yaranoz köyünden Deli İbrahimoğulla

rından Sadullahoğlu Mustafa Koıikmazııı ölüm cPzası-
ııa ~arptırrlınasr hakkında Başvekiilet tezkercsi Adiiye encümenindedir. 

4 . Taktirler 

Fevkaliide 1çtimıı i~iude verilen (7} takı-irden (3) ü karar olarak kabul edilmiş ve geı·iye knlnıı (4) 
takrir gelrcck 1<:timaa kalmıştır. 

4/1 Eski Yozgad (Emin Drauıan) - Arzuhal encünıeııinin 
13 . lV - 1936 tarihli haftalık karar cedveliııdeki 

263 snyılı kııı·aı ·ııı L·mnıni He.\·ettc nıüzakeresiııe tlair Arzuhal encümenindedir. 
4/2 Eski Yozgad (Eıııin Dramaıı ) - Arzuhal eııcünıeııinin 

25 - IV - 193 tarihli haftalık karar cedv lindeki 
1402 Hayılı kııraı ·ın Umumi B eyetıc müzııkeresinc dair Arzuhal encümenindedir. 

4/3 l~ski Yozgnd ( Eıııin Oraman) • Arzuhal eııcüıneninin 
1 - V[ - 193 ve 15- VI - 193 tarihli haftalık karar 
eed,,cllerind~ki 1620 ve 16-ıü sayılı kararlıımı Uınunıi 

l:l ey<'t te müzakeresine dair Arzuhal encümenindedir. 
4/ 4 Diynrlıakır (General Kiazım evüktekin ve Eruzu-



No. 

4/5 

216 -

Hul&.sası 

rum Şükrü Ko<;ak) - Biiyük Millet Meclisinin ordu
ya selanı ve saygılarnun ihl!ığma dair 

Yozgad (~ırrı l çöz) - Dalıili nizonırıamenin 57 nei 
maddesinin tefsiri hakkında 

4/6 Trabzon (Sırrı Day) - Divaıu muhasobatrıı üç aylık 
raporlım üzeı·ine ittihaz edilmekte olan kararlai'Oı 

Muamelesi 

29 - V - 1939 tarihinde 1098 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1939 tarihinde 1132 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

nı eriyet ve şümulliııün tayini hakkında Maliye encüınerıirıdedir. 

4/7 •rrabzoıı (Hasan Saka ve !'yhan Hilmi Uran) - Mec-
lis içtimamnı ll eylul pazarte. i gününe tali ki ne daiı· 8 - VII - 1939 tarihlnde 1147 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

--CiiCil>-•-<------

5 - Muhtelif evrak 

Bu sene (14) tane muhtelif evrak gelmi şti ı ·. Bunlardan (lO) u okunınu~ ve ıııüt.~·h:ıki (4 } ü 
gelecek lçtimaa kalınıştır. 

5/1 Rnsim Asım ile Murtaza kn1>tan adlarında iki yurd
daşa aid olan motör hııkkm.da Arzuhal en<'Ümoııi maz-
bıı:tası Armıhal encüınenindcdir. 

5/2 Bursa viJilyeti iskiın işlerinde kuUa•ıulmaMa iken v -
kfı.lat emrine alınan lsmail Hakkı .JıaıkJunda Şurııyi 
dovlctç.'\l ittihaz olunııın mukarr ratn dair Arzuhwl en-
cümeııi mnzbatası Adliye encümenindedir. 

5/3 Kütahya mü taııtı.kı Memcd aidin hakimler kanunu
nun muva'kkıııt maddesinin (A) fıkrasrn:a tevfikan 
tekaüde kilo müddeti hizmetine gör verilmek ist -
n.ilen paranın vizesi icab cdib etmiyocoğine dair Di-
va.nı muhasebıı.t cncümeni mazbatası Adliye encümeninded.ir. 

5/4 Büyük Millet Mccli i 193 yili ·birinci kanunı ayı he-
sabı hakkındaı Murakiblik raporu 14 - IV - 1939 tarihinde okunmuştur. 

5/5 Altıncı Büyük Mi11et Ucclisinin vazifcye başlaması 
ıııünaseb tile Hataylılarm Büyük 1\'Iceliso bağlılıklan
nın V' Aıı111vatırnla. 1\lilli Şefe saygılarınm aı·zına dair 
Hatay Millet Meeli i Rcisliğind n gel n 4: lgraf 10 - IV - 1939 tarihinde olrunmuştur. 

5/6 Büyük 1\Ullet Meclisi 1939 yılı ikinci kanun ve şubat 
ayları he abı hakkında Meclis Hcsablarnun ıtedkikı 

encüm ni :ına.zbaia 21 - IV - 1939 tarihinde okunmuştur. 
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No. HulAsa.aı Muamelesi 

5/7 Büyük !lfillot Meclisi 1939 yılı ınnı·t ayı lw.sabı hak-
kında Meclis Hcsablarınııı li!rlkiki eııcüıncni ınazbaiası 26 - IV- 1939 taribinde okunmuştur. 

5/8 Büyük Millet Meclisi ilc miiştcmilfıtınduki eşya lıak-

kıudıı: Meclis Hcsablarııuıı tcdkikı cnciiıncni nıazbat<lsı 26 - TV - 1939 taribinde okunmuştur. 
5/!l )[illi saraylarla .köşklcı-dcki c.ıya hakkında [eclis Hc-

S!IIblaı-muı tedkikı eııcüm.eııi ınuzbıı.Uısı 9 - VI - 1939 tarihinde okunmuştur. 
5/10 Büyük Millct Meclisi 1939 yılr ııisu1ı ayı hcsa•lıı haık-

krııda Meclis hesabiarının tcdkikı eııciiınenıi mazba~ı 7 - VII - 1939 tarihinde ok1ınmuştur. 
5/11 Kazanı; vergisi kanunıımııı 8 u~?i nıaddl~ini tadil edeıı 

3258 say ılı kanunun 5 nci maddesinriıı 1 nci fıkrası

om tdsirinr dair Divanr ınuhasc-bat <'ncüıncn.i nıaz-

bllltası Maliye cncünıenindedir. 
5/12 Büyük :.\!illet ı\lN·Iisi 1939 yılı mayıs ayı hesabı hak -

kında mumkiblik ı-aıporu 25 - IX - 1939 tarihinde okunmuştur. 
5/13 Büyük Mill<>! MP<>lisi 1939 yrlı haziran ayı hesabı 

hakkrııda Meclis hesabiarnını tedkiki enciimem ma%-
batasr 2 - X - 1939 tarihinde okunmuştur. 

5/14 Rüyük Milll't Meclisi 1939 yılı t<•mmuz ve ağusto' 
ııyla.rr hes111bı 'hnldmıda Mrclis h esablarımn tcdkilu 
eJıcümeni muzbatası 23 - X - 1939 tarihinde okunmuştur. 

6 - Mütenevvi hususata aid evrak 

Fevkıı.ladc !çtiınıı. içinde (3 nisan 1939 tarihinden 31 te.~l'inicvvel 1939 taı·ihinc kadm·) nıütencv1• i 
hususata aid (128) tane E.vnı:k gelmiş olup bunlardan (26) ·ı Evrak kalominc, (50) si ldaı·c Heye
tine, (18) i Kiitüpaneyc, (32) si Matbaaya, (2) si Znbrt kakmiıı c huvalc <'dilmişth ·. 

Kıışid 

No. 

l Hukuk Uruini yayma 
mu ba§kıınlığı 

2 Ba~nk;llct rıeşriyat 

lüğii 

3 Iktisad yel1aletiııden 

kuru- Devletler teşkiliıtı esııbi~·csiııdl' ll h1·~ 

yil6 aded göndeı-ildiği lıal;kıııdıı 

müdür- Üçüncü tertib 1 - 18 nci cild düstu ı-
lıırn aid umumi ve tıılıı·iı· i fihı-isltcıı 

:iO tane gönderi.ldiği hakkında 
1936 - 1937 senelı>rinc aid ınudı•ıı i st a
tistiğiııden 10 aded ~öııd.-ı-ildiği hal<-
lnnda 

Muamelesi 

Evmk kıılcnıinc. 

Evrak kalemine. 

l~nıık kn lcıninr. 

4 Istatistik unıuoı uıüdürlüğüıı- 9 ncu cild istatiı:.tik yıllığından bClj Evrak kalemine. 
den aded gönderildiği hakkmda 



Ka yi d 
No. Nereden geldi~ 

5 Ankara üınhtıriye t müudei-
ıunumiliği 

6 Matuna müılürlüğünden 

7 'l'icaret vckalctinden 

8 Başvekalet müste~arlığrndan 

9 Başvekiılet müsteşarlığı 

lO Matbaa müdürlüğü 

ll Matbaa müdürlüğü 

12 Matbaa müdürlüğü 

ıs Matbaa müdürlüğü 
.. ı~ -

14 O. H. P. Ka Umuıniliği 

15 Maliye vekô.leti 

16 Hariciye vekB.leti 

17 lfilli Saraylar müdürlüğü 

18 Dil, tarili fıı:kültesi Sinoloji Se
minerli~nden 

19 Hariciye vekB.letinden 

- ~18-

Huli\sa.sı 

Makinist Şükrü Bozk1l'lıı llll's ız lığ ı 

mn tebeyyüıı etın diği h a kkında 

50 tane beyaz kartoıı i le be~ kutu 
pelikanol ıı.lmması hııkkında 

'rürk çiftçisinin istihsnl ve geçinme 
vaziyeti hnkluııdaki kitııbdaıı 450 

uded sunulduğu hnkknıdıı 

Alman Devlet Reisi Hitlerin 50 nci 
yıl dönümü merasimine gönderile
cek heyetin yevmiye ve clövizleı·i 
hııkkmda İcra Vekilieri kararı surl'-
ti ilişik olarak sunulduğu hakkmda 

Muamelesi 

l\fathau ınüdürlüğüıw. 

idare heyetine. 

Evrak kalenıiı1c. 

tdarc heyetine. 

Iran Yelinhclinin evlcnme mernsimi tdare heyetin!'. 
ile Sadahat paklı toplııııtısınn i şti -

rak edecek heyet hakkında İcra Ve-
killeri Heyeti kara!'llanıesi sureti iJj . 
şik olarak sunulduğu Jıakkrnd ıı 

Üç tane madeni ık:utu tedarikinin te- İdare heyetin<·. 
ınini hakkında 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava- ldıırc heyetin ·. 
gazınıı aid üç •kıta fatura ilişik olarak 
sunulduğu haklımda 

1lişik listede numara puntuları ile mik- !dar!' heyeti nı ·. 
tarları yazılı hurufatm satm alınması 
hakkında 

İntertayp makineleri için bazı yedek M~t haa müdürlüğünP. 
parçalarm satm almması hakkında 

Üsküdnr halkevi başkanlığına gönde- Matlıuıı nıüdürlili(ü ne. 
rilmek üzere yazılı zabıt caridelerinin 
gönderilmesi hakkmda 

Ncşredilecek olan zabıt ceridelerinden Ma~baıı mü<lürlüğüıı e 

ikişer nü.sha gönderilmesi hak'kmda 
Bulgaristan Başvekili Dr. Köse İ vano! 

ile refikası şerefine verilecek ziyafette Ev i'lı k kıılemi ıı .,. 

bulımacak mebuslarm esanısiinin bil-
dirilmesi haklımda 

Eski Meclisi Mebusan dairesindeiri tak- L•:vrnk kıı l t>nıi ıw. 

viıni vekayi nüslıaları ile sair evrakm 
tasfiyesi için bir memur gönderilme-
si hıı:kkmda 

Çince gramerden bir aded gönderildi 
ği hakkında 

Yugoslavya Parlamentosunun zabıtla

rmdan dört aded gönderildiği hak
kında 

Kiit üpıııı r- ~ I ii. 

1\ iit iip:tlll' ,\1 ii. 



tiO -
ltayid 
No. Nereden geldiği Muamelesi 

20 Türk Maarif C. başkanlığından Türk Maarif cemiyeti kıırı.ılt.ay tutul - Kütiipnnc :\1ü. 
goularile eşya piyangosu kitabından 

21 Şchidlikl<'ı·i imar N•miycti N'· 

isli ği 

ikişer aded gönderildiği hakkında 

C'eıniyetin çıkaroığı 'büı·oşüı-den lıir 

uded gönderildiği hakkında 
Kütüpıtnc ~Iii. 

22 Elmalı Cümhuriyet 
mumiliği 

müddeiu- J<Jlmalı malmüdürü sabıkı Said '!'ok
erin arzuhali lH'klanda cereya ıı eden 
muamelenin bildirilmesine dair 

Bvmk kal~ıııiııc. 

23 Meclis İdare Amirliği 

24 Maliye vekaleti 

25 Dahiliye vekaleti 

26 Adiiye vek.aleti 

27 Bozüyük belediye reisliği 

2H llevlot Ş. U. Ka. 

)fatbaanın eski makiııi~t muavini Sa
lih Ak~mın malüliyet hfıdis<'Sinin t ev
siki hakkında 

Matbaa ınüdül'iiiğüne. 

1 - VIII -1936 tıırihinıkıı itibar n ~ı- Mat.hua ınü<liiı·lüğüııc . 

kan zabrtlarm gönderilmesi hakkında 

Dört seri ıkavaı.ıin mecmuası giinıleril- Mathan müdürlüğüne. 

nıcsi hakkında 

2497 sayılı kanunun csbııbı mucibc Mııtbıııı nıüı.lürlüğüııc. 
lilyihasilc zabıt ccı·idcsindcn birer nüs-
lıa gönderilmesi hakkında 

14 mayıs 1939 taı·iJıindc yapılacak Evrak kalC'miııe. 
İnönü şelıidliğirıdı,ki mernsime Moc-
li; naınına bir heyet izıımı hakkında 

18, 19 ncu cild kavaııin mecmualarnı- Matbna müdürlüğüne. 

dan on 'beşl'r ıı rl ed gönderilmesi hak-
kında 

29 Birlc.şik Amerika D~Y. Bü. El. Amerika koııgrcsi ııin 150 nci yıl döııü- Evrak kalemine. 
mü münasebetilc gönderilen telgrafu 
tc~klrur olunduğu hakkında 

30 Trabzon VI. Jan. Ko. Jandarma başçn,• uşu Rccebin tıskeri Evmk kalemine. 
hizmetinin tevsiki i~iıı Kii.tibi Umumi 
Veysel Gcnyadan istenilen malUmata 
dair 

31 H ayıl<l1'alınt 11iıaını Hindistan 10 ncu liindisl.aıı ve Şark konferansı Evrak kalemine. 
için davetiyeni u göndcrildiği hakkında 

32 Maliye V. Mn. Bo. U. Mü. 

33 Matha ıı ınürlürlüğU 

34 Mathan müdürlüğü 

25 Tieare• vt>ki.leti 

Kava.nin nı l'cnıuasrrun 19 ncu cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den bir aded gönderilmesi hakkmdw 

Mn.tbannm elektrik ve havagazr sar- İdare heyetine. 
fiyatına airl fatur111 ilişik olarak sunul-
duğu haklanda 

ipariş olunan yan kağıdlarma rud İdare heyetine. 
fatura ilişik olarak sun.ulcl.ı~u bak-

kında 

Meveud bulunn•t \ 'C neşrı:ıhlt>ek olan İdare heyetine. 
zabıt eııridl'lcrin .n gönderilmesi hak-
kında 



lrayid 
No. 

36 

37 

3 

39 

40 

41 

Nereden geldiği 

Harieiyc v!'l..l\leti 

Kanunlar kolemi 

Sıhlıwt. vo içtiınal ?IL V. 

Ha.tay ajansınuan 

·lıfabbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

42 Hariciye vekô.leti 

43 Matbaa müdürlüğü 

---
Muamelesi 

Sobı:anya Meclisine göndur!Jen kava- Evı:ak kalemine. 
nin mccmuasila zabrtlarm almdığı 

haklımda 

Evrak kaloıni katiblerindeıı Hayri l!:vruk kaleıniuc. 

Bozkıu·dun maaşı [ıazırile ;; auun l aı-

kalemine nııkli bakkmua 
1938 sonesi sılıhl ıteşkilat Jı..ırit.asııı- Kütüpane Mü . 
dan iki aded sunulduğu hakkıııcta 

Gönderilme:kte olan H a1ay ajansı bül - Kütiipuııe Mii. 
tenlerinin senelik abone bedeli lııık -

rkmda 

Tezlı:crede yazdı: mıı.tbııaya aiıl buxı ldaı- heyetine. 
levazrmatm mubayaası hakkıııd;ı 
Matbaa eski müstııhdemlerindeıı i::lalih Idare heyetine. 
Akınemın malilliyeti hakkındaki rn-
porun gönderil<liği hakkında 

Nevyoıik ıkütüpanesine gönderilen 24 ~ ütüpaııe .Mii. 
cild zabrt ccridelerinin alındığıo a dair 

Elektrik ve havagazi ı.arfiyatma aid ldarr lıe.vetiııc . 

üç ıkıtıı. fatura ilişik olarak sunulduğu 
lıııkkmda 

44 Türkiyede Alınanya büyük el- Kavıı.nin ımeoınuasınm 19 ncu cildin- l\'L:ıtbıın müdiirlüğünr. 

çiliği den iki ııded gönderilmesi lıakkmdıı 

45 Meclis H. T. E. Reisliği 

46 Nafıa vekô.leti 

47 Bd. Ter. U. Mü. 

48 P. T. T. U. M. 

49 Divanı mubasebat reisliği 

50 Maliye velialeti 

51 Matbaa müdürlüğü 

52 Matbaa müdürlüğii 

53 ı\fatbaa müdürlüğü 

Milli saraylardaki eşyanın tedkik ve ldıırP heyetine. 
tada.dı için lsta~bulda kaldıkları müd-
cletin bildirildiğine dair 

Beynelmilel demiryolları koııgı-c •siniıı lduı-c iıl' .'' etiııı•. 
Yrldız saraymda toplanınası lıaJdnnda 

Zabıt memuru Necdet IDutaıun Br- :talııt klılıınıine . 

dQn teı•biyesi teşki!Apuda da çalışnıa -

sma müsaade edilınesi hakkında 

P. T. T. U. Müdürlüğü mecınuıı ınm Kütüpane Mü. 
1 - 10 numaralı nüshalarmdan giindc-
rildiği haklanda 

Kavanin mecmuasının 19 ucu cildiıı- Mattıuıı müdürlüğüne. 

den 100 aded gönderilmesi hakkında 

Kavallin mecmuasının mevcııdlarrn - Matbaa ınüdüı·l\iğüıı e. 

dan ikişer adedinin gönderilmesi hak-

kında 

Bir ton metalin muiıayna edilıııcsi ldarc heyetine. 
hakkında · 

İlişik reçetedeki ilil.cın alınınnı<ı hak- İdare heyetine. 
kın da 
Matbaa için bazı levaznnnı muhnyn- tdnrc heyetine. 
ası hakkmda 



tu. yi d 
No. · Nereden geldiği 

!i4 Matha.a miidüı·lüiHi 

!i5 Mııtbfla müdürlüğü 

- fl1-

1tfuıımelesi 

1\latbaanm ınotür ko11ektör tonıası İdare heyetine. 
tamirine aid faturanın ilişik olnnık 

sunulduğu hakkında 

Nümunesi ilişik kalıbn göre sekiz İdare heyetin<'. 
katrat ayarmda yüz tane metal ka-
lıbın Ulus matbansmca döktürülmesi 
hakkında 

56 l stati~tik nııının müdürl\!ğü Modern Devlette memur adlı eserrll'n Evrak kalcmiıw . 
430 aded gönderildiği hakkında 

57 Na:tia n ld !etin den 

:iR C. H. 1'. T\ fı. l". 

Nafia vekaleti eserlerinden 336 :ıdl'd Evrak kalcmiıı c. 

~unulduğu hakkında 

18 nci ci l d ka van in ıııecınuıı~ıııJaıı ~Iatlımı nıüdürliiğiiııl'. 

80 aderl .gönderilmesi lwkkıncln 

Meclis ·kütüpa.nesine konulmak üze- Kütüpan<' Jlü. 
re nıevcu.d kitabiardan g-ö ııcl eri l diği 

hakkında 

60 Hıdil Diııal. :\ıl.\'. telıliğ mc- Neşı·ettiği ~ı;ık kitab ıııımındak i ese- Kütiipaıı e :'Illi. 
muı·u rinden bir aded göndrrcliği haldun

da 

Gl Maliye ,·ekalcti 

6z .M ııtlıaH ınüı.lürlüğü 

sa c. IL P. K. u. 

64 C. II . P. K. U. 

65 Hukuk 1. Y. Kn. Bş. 

66 ~fntbaa müdürlüğü 

67 Mat.haa. müdül'iüğü 

SH Matbaa rniidürlüğii 

69 S. 1. M. Vekii.leti 

70 Par. Bir. Türk Gu. R. 

Evvelce istenilmiş olaıı kavauin ıııe~ - Mathaıı ınüdüı·lilğlin<'. 

ıııuasmm gönderilinesi hakkında 

.Bir kilo Avrupa alçısı ile 3 kilo toz ldııı·c lıeyetiıw . 
amonyak alınması hakkııHia 

Halkevlerine gönderilmek üzere yHzılı :Matbaa ınüdii!'iiiğünc. 

neşriyatın göuderilınesi hakıkında 

Halkevleri için zabrt ceridelerile mü- :Vlııthıııı ınüdüı·l iiğüıı c. 

tenevvi m-a.tb.uadan gönderilmesi hak-

kında 

li!Qksan bulunan ikavanin mecmuıısı- i\Iııtbau ınüdürlüğfuıe. 

nın :2, A,, 5, ~ ·nci cildleriuden gndcril-
ınosi ılıakkında 

J3aşvekaletten .alınan kurşun döküın Matlma ıniidiidiiğüııt•. 

cilıa:zı.nm tamirine müsaade edilmesi 

1.\akk::mda 
i\{atbaanm ihtiyaeı bulunan iıkinci ha- Idare lı yetiııc. 
ıuur beyaz ka.ğrddan alınmaaıJıak.kmda 

Yap1ımlan pota kurşun döküm cilıa- İdare heyetine. 
ıma aid faturannı ilişik olarak gön· 
tlerildiği hakıkında 

Pasif havadan koı:ımn:ıak ılı.aikıknıdaki Kütüpaıı e l\lii. 
leYhalardan bir takım gönderildiği 

haklanda 

Teşekıkül eden İdare heyetinin faaJi- • •Evrak lwlemiııe. 

yete başladı:iı Ua.lıkmda 



• 

L;vid 
No. Nereden geldi~i 

71 Par. Bir. Türk Gu. R. 

72 .Ankara Htı. Fa. Mü. 

73 D. Dizen Yuru Basım evi sa
hibi . Istanbul 

74 Maliye vekaleti 

-M2-

Muamelesi 

Osloda toplanacak olan Byenlem.ilel Evrak kalemine. 
Paı·Himcntolar konferansına iştirak 

edecek zevat haklımda 

•. •..:... 

Kavanin mecmuasının 16 ncı cildin- Matbaa müdürlüğüne. 

deu ve zabrt ceridesinin de 1937 sene-
sinin 19 ncu cildinden sonra intişar 

cdenh' ı·in gönderilmesi hakknıda 

Neşı-ettiği daimi taıkvimi mebuslara 
göndermek icin adreslerinin bildiril
mesi hakkında 
Milli eınlik mevzuatı kitabından iki 
aded sunulduğu hakkında 

Kütüpane Mü. 

Kütüpane Mü. 

75 Malalylll BeY. ve lpek Fb. Ş. Mü. I:Laziran ve •temmuz 1939 aylaı=a aid Matbaa müdürlüğüue . 
zabrtlaı-ın gönderilmesi haklanda 

76 İskenderun kaymll!kamJığmdan Hatay turizm büroşüründen 25 aded Kütüpane 1\lü. 
sunulluğu hakkında 

77 Hariciyo vokllJeti Yeni inşa edilecek .Amerika sefaret ldare heyetine. 
binasma aid aTSarım yeni yapılacak 

7 Başvekfıl et neşı-iy ııl Mü. 

79 Dahiliye vekilieti 

so Ma tbaa müdürlüb'Ü 

1 . M3 tbııa ıııüdiirlüğli 

2 SılıhaL ve i çti mııi Mu. V. 

83 Maliye vekfıleti 

84 Hariciye vekilieti 

85 Halk gazet('si idare ıııüdürli 

86 Maliye vekiı.leti 

87 Dnire müdürlüğü 

88 Matbaa müdürlüğü 

89 Mat b na ınüdürlüğ'U 

Meclis binasındaki ilişik parselde gös-
teri len arsa ile mübadelesi hakknıda 

19 ııcu cild Jı:a'Varıin mecmuasrudun Matbaa ıııüdüı-liiğünl'. 

beş tane gönderilmesi ha.k.krnda 

Bir takmıı Jı:avanin m ecmuası gönde- ~atbaa müdliı-lüğüne. 

ı·ilm esi hakkrnda 

Maıı.baanrıı elektrik ve havagazr sarfi- İdare heyetine. 
yıııtnıa ai d faturalarm ili si k olarak 
ı,ıönderildiği hakkında 

Li.izum.Ju bulunan mukavva kapakları- · İdare heyet in e . 
ıun piyasadan mubayaası hakkında 

Halk sağlığmm korunınası hakkrn- Evrak kalemine. 
daki risaleden gönderildiği haldanda 

Mülga Şehremanetine icar edilmiş ldarc heyetine. 
olan Yıldız saraymm ne suretle de-
Yir ve teslim almacağma dair 

.Haydarabatta toplanacak konferaııs Evrtı.k kalemiue. 
hakkında 

Kavanin mecmuasile ıtabı t vel'idele- Matbaa müdürlüğün e. 
rinden gönderilmesi hakkmdn 

Kitab ve mecmualar hakkında Kütüpaııe Mü. 
Fersude kağrdlarm yakılacağı hak- Matbaa müdürlüğüne. 
knıda 

Matbaa ihtiyaçlarmm teda.riki hak- İdare heyetine. 
km da 

Matbaaya aid bazı ihtiyacların te· İdare heyetine. 
darik edilmesi hakkında 



Kayid 
No. Nereden geldiği 

90 Har. V. Pro. U. Mii. 

91 Matbaa müdürlü "•ü 

-~-

HnlAsuı Muamelesi 

İki talrnn kavanin mecmuası veril - Matbaa müdürlüğüne. 
ınesi hakkında 

Matbaanın elektrik ve havagazı sar- !dare he;vetine. 
:fiyatını gösterir faturaların ili§ik 
olarak sunulduğu hakl<mılıı 

92 Günn·ük ve iııhi~ıırlar vckfılPt.i Zabrt ceridesi verilmesi hnkkındıı Matbaa müdürlüğüne. 

93 Matbaa miidiirlüğii Makina dairesinin dökliırı .vıı takluı·ı . İdare heyetine. 
nın kırıldığından tamir edilm esi 

94 MatbaR müdürlüğü 

95 Cümhuriyct H :ılk P artisi 
mnmi Kfıtibliği 

96 Anlwra valilii:(inclt>n 

97 lif an rif vekilieti 

98 Matbaa nıiiJürlüğü 

!)9 Matbaa miidürlüğü 

100 Dnh iliye ve ki'ılt:\ti 

101 Mathnn ıııiidiirlüğii 

102 Mııthaa ın iicliil'i i i ğii 

10:3 Aıık c.ra ıı~hı·lik şubes i 

isli ği 

l O~ ı\latbaa rnüdürlüğü 

u· 

ı·e -

hakkında 

Telefon makinaamın tebdili hakkııı- Idare heyetine. 
da 

30 ağustosta Dumlupmaı·da y8p ıla- tdare heyetine. 
cak merasim hakkmda 

Mahremdir. İdare heyetine. 

tstanbulda Milli saraylarda bulunan İdare heyetine. 
tablolar hakkında 

Çırak Cemal Aslanın bir haftalık İdare heyetine. 
yevmiyesinin katı hakkında 

'Pel rabtiye alınınası hakkmda İdare heyetinP. 

:i\levcud kavanin mecmualarmdan Matbaa müdürlüğüne. 
birer aded gönderilmesi hakkında 

Matbaayıı. lüzumlu bulunan lurtasi- ld::ıre heyetine. 
yenin satın alınması hakkında 

Matbaa l<fi/;ıdlarmııı m cnudıı kııl - İdare heyetine. 
madığından tedarik edilmesi hakimı-
rlll 

B. M. M. matbaasmda çalışaalnrın Matbaa müdürlüğüne. 
askerlikten tecilleri hakkında şube-

~·~ bir Pmir g!'lmediğine dair 

i\fatbaaıun snrfl'ttiği elektrik ve ha- tdare heyetine. 
1 ııı;ı:azına akl fa tumlarm ilişik olarak 
8Unulduğu hakkında 

10;) C'üıııhııriyet llnlk 
KiL 

Pıırtisi lT. Partinin beşinci büyük kurultayın :ı Kütüpane· Mü. 

106 Hariciye velı:alcti 

107 Milli Saraylar müdürlüğü 

108 Milli saraylar müdürlüğü 

109 Kütüpane müdürlüğü 

nid zabıtlarmdıııı on adedi gönderil
rliği hakkında 

Vasington büyük elçiliğinden gelen Kütüpane Mü. 
kitablarm gönderildiğ hakkmda 

FiUürye telefon santralının hususi bir ldnre heyetine. 
saııtral ile tabdili ılıakkında 

Fülürye telefonlarrom bir senelik mü- 1darc heyetine. 
kaleme ücretinin tesviyesi hakkında 

Türk Tarih kurumunda bulunan Jcü. Zabıt kalemine. 
tüpaneye aid zabıtlarm istenmesi hak-
kında 



ır.pı 

No. Nereden geldifi 

110 Matbaa müdürlüğü 

lll Matbaa müdürlüğü 

112: Dahiliye · ·veküeti 

113 Dahiliye vekaletine 

114 Argus International dela Pres
ııecSl 'A. Cenevre 

J 15 C!Jenevı·e başkonRolosluğuııdnn 

116 Van valiliğinden 

- -216-

Muamelesi 

Maıtbaa ihtiyagları:nı gösteren liste- ldm·c Jıe~·rtin ·. 
nin gönderildiğine dair 

M.atıbaada müstaıhdem Fuud güç ilc tdın·e ıı, ,_vetiıtl'. 
Nizamettin Ytlınazm · asl; t'r e alrndrk-

ları 'haldımda 

Si.Jjjjkeli .A!. Rahminin Cüınhur Reis- Kvrak kııiPmiıw . 

liğine sunduğu dilekçesinin bir surctf 
ilişik. olarak• gönderildiği hakkında 

Mevcud :kavanin mecmunlnrından bi- 1\httlıaıı nıiidiirliiğiiıu' . 

rer tane-gönderilmesi lıııkkrndu 

Kütüpaneye a id abonncııı•' ııt lıctl•·li 

faturaı;ı ilişik olarak <>(inderildiği 

hııkkında 

lı.rgus İnternationel de la pr<·s~" iclıı· 
rehanesindcn •gönderilen ı ıwktııb il<' 
fatuıra ilişik olnrak ııöııderild i ği nl' 

dair 

Idare he~·et . iıı e. 

r~vı·ak kalemine. 

Memduh Turıııuu idnı·ci hususiyrıl<' · Evr11k knlcnıiıw . 

ki alacıığınm tesviyesine kııımııi iııı. 

kan olmadığına dair 

117 Güuı.rük ve inhisnrler vekaleti Kavanin mecmuasının 16, 18, 19 ıı eu Matlıaa nıiidiirlüğiiıı<'. 

cildierinden birer t ane goöıı,ıcı·ilml'-

si hakkında 

118 Sıhhat ve içtimal muavenet .Girib hakkmdillki risaledcn 10 ad<'d Evrak kaleıniıı . 
vekAfeti gönderildiğine dair 

J 19 Etibank umum müdürlüğü 

. 120 Matbaa müdürlüğü 

121 Matbaa müdürlüğü 

122 M, t baa müdürliiğii 

123 Devlet ı,'l1m ı rcisliğindon • 

124 Hariciyıı vckfiletinden 

125 Menkez hıfU&"Thha . Miiı 

Kavanin mecmuasmm 18, 19 ııcu cild- Matbaa nıiidlirliiğüıı c . 

lerinden birer tane gönderilmesi hak-

kında 

Matıbaanın. samettiği elektrik ve hu- 1dıır<' lı e,,·etiıı(· . 
vagş.zina aid :f&turalar ilişik olaruk 
sunuldnğıı halcland& 
Birinci smrf mürettib Halil tbmlıiırı !dar<' heyetin e. 
Sezenin teı:kini ikaydine .müsaade edil-
m® Jıaıkkında 

Makine tamirine aid: faturanın ilişik İdare heyetiıw . 

olar~ ' sruıulduğı,ı ,Jıakkında 

ıt:a.vnnin mecmuıılanndnıı bazrlarııun Matbııa ınücliirliiitiiıw . 

önderi]~ hakkDnda 

Dolı:ruı.bahçe saraynıdaki y<'m()k takım - İdare heyetine. 
laıımdan bazılarının Ankaraya g tl ' 
rilıne&,. hakıkında-

Türk lu:fzrssxhluı. ve tecriibi biyoloji • E'tralo• kalemine. 
kitabından biı-i.aıre • gönderildiği hak-

laııda 



K:a;yid 
No. Nereden gelditi 

126 Merkez hrfzrssıhha Mü. 

127 Milli saraylar Mü. 

12H Devlet demiryollan U. M. 
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Muamelesi 

Tüı·k lnfzrssıhlıa ve tc<·rübi biyoloji Evrak kıılcnıin~ . 

kitaJbrndan bir tane gönderildiği Jıı~lı-

kında 

Ü<; yüz metre yol Jııılısıruıı sip;ırişinc· ldan· hc~· ,•tiıır. 
ıniisaaue cdilnıL•si hakkınd>ı 

;\!eclis kütüpaııc müdürüne aiu per- Kütüpııııt• Mii. 
nıiııiıı ilişik olarak sunulduğu lıwk -

kında 

Bunlardan maada Beşinci Devrenin dördüncü Tçtimaı içinde (1 mart 1939 tarihinden - 2 nisan 
1939 tarihine kadar, yani bu tçtimaıı aid yıllığın •bıısılmasnıdan sonra) mütenevvi hususata aid da.lia 
(27) tane evrak gelmiş olub bunlardan (6) sı Evrak kalemine, (16) sı ldar~ heyetine, (1) i Kütüpaııc
YP, (4) ü Matbaaya havale edilmiştir. 

831 Hariciye Vekaleti 

832 Muntazam Borçlar U. Mü. 

833 Başvekalet 

834 Maliye vekaleti T. H. R. 

835 K. K. T. H. R. 

836 Türk T. K. Baş. 

837 Mat. Mü. 

83 Adliy evekaleti 

839 Samsun valiliğinden 

840 Siyasal Bilgiler okulu Mü. 

841 Mf. V. U. Mü. 

Boğazlar rejimi halclı:ı:ndaki yıllık ra- Evrak kıılcıııinP. 

pordaııı 50 aded gönderildiği hakkında 
Kavanin mcumua&nlll 18 nci cildin- Matbau müdüı-lüğüıw . 

den iki aded gönderilııı«ıi hakkında 
Norveç Parlfun.cntosUJlıı Nobel suUı E\'l·ak kalt•ıııim• . 

mükafatı namıcdlerinin tcklifine sa-
lfıhiyct.dar bulunan makamlar hak-
landa 

Kavanin mccmuasrıun 17 ve 18 nci llf:ıtlıu ;ı miidiiı·lüğiiıu•. 

cildlcrinden yedişeı· aded gönderilmesi 
hakkında. 

Resmi kağıdiarn antetlerinde (T. C. ) Bvı·ak kalemine. 
rcsııUnin kull:ı.nı1mıısı hakkında İcra 
Yelcilleri Ilcyeti kararnamesi sureti 
bağlı old•uğuna dair 

Kurum için lüıunı görülen birinci Idare lwyl'tiııı•. 
Devre zabıtlarnrn iade edilmek üzere 
verilmesi hakkında 
:Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava ldur·r heyetine>. 
gazına aid faturalar ilişik olarak su-
nulduğu lıııkkmda 

Kavanin mecmuasının 18 nci cildin- Matbaa müdiidüğlim•. 
den üç adcd ve 17 nci cildinden de 
üç aded .gönderilmesi hakkında 
SarnsUJl adına çıkarılan kitabtan on Evrak kalcnıiııc. 
ııded gönderildiği hakkında 

Meclis kütüpıınesine serbest olarak Idare he.vetiıı<'. 
girmesinin tarninini istiyor. 

Kavanin mecmuasmm 18 ve 19 ncu Matbaa nıüdüı·lüğüne. 
cilellerinden birer tane gönderilmesi 
hakkında 



Ka yi d 
No. Neredw. geldiği 

842 Matbaa müdürlüğü 

843 Matbaa müdürlüğü 

844 Matbaa müdürlüğü 

845 Matbaa müdürlüğü 

846 Matbaa müdürlüğü 

847 . İç. M. Vekilieti 

48 Mat,baa müdürlüğü 

849 Matbaa müdürlüğü 

850 Matbaa müdürlüğü 

851 Matbaa müdürlüğü 

852 Matbaa müdiirlüğü 

853 Matbaa müdürlüğü 

54 Matbaa müdürlüğü 

855 Matbaa müdürlüğü 

"6 Başvekalet 

57 Malatya valiliği 
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H ulisası Muamelesi 

lntertayp makinaları yedek parçala- ldarc heyetine. 
ı·ınııı tcdariki hakkrnda 

Devre 6 hüviyet varakalarına muk:tazi İdare heyetine. 
lcvazmım tedariki hakkında 

Bertholt fabrikası muameliitından İdare heyetine. 
matbaa hurufatının celbi hakkında 

Atatürklin ölümü münasebetile Türk l.dare heyetine. 
ve Ecnebi matbuatında intişar eden 
yazılara aid albüm malzemesinin teda-
rilri hakkında 

150 kilo merdane tutkalının tedariki ldarc heyetine. 
hakkında 

15 cins renkli sıhhi propaganda afiş- Kütüpane .Mü. 
lerinden iki takımın gönderildiği hak-
kında 

Cild şulbesi içiın 40 kilo tutkal alın- ldare heyetine. 
ması hakkında 

Cild şubesi için bir numaratör alın- Idare heyetine. 
ması hakkında 

Albümlerde kullanılmak üzere on İdare heyetine. 
metre ,bezin satın alınması hakkında 

llişik listede nümunesi yazılı mikdar İdare heyetine. 
dahilinde eilıl lıczi alınması hakkında 

Matbaa t81JlZifatında Jnıllanılmak üzere İdare heyetine. 
tezkerede yazılı levazımm alınması 

hakkında 

Cild şubesi için tczkerede yazılı leva- İdare heyetine. 
zımın alınması hakkında 

Matbaa elektrik ·kısmı için tezkerede İdare heyetine. 
yazılı levazımm satın alınması hak-
kında 

Matbaa için 1bir yeni bayrak verilmesi tuare heyetine. 
hakkında 

Sa.rıkaımış - Iğdır telgraf müdürü Evrak kalemine. 
Halis Aratın Meclis riyasetine vermiş 
olduğu arzuhal ve telgrafma cevııib 

alıı.madığudan bahsilc C. Reisliğine çe-
kilen telgraf ilişik olarak sunulduğu 

hakkında 

Malatya vilD.yeti adına çıkarılan bü- Evrak kalemine. 
roşürdcn beş aded gönderildiği hak-
k-mda 



7 - Arzuhaller 

I . Arzuhal encümenine havale edilen .a rzuhaller 

Fevıkaladc lçtima zarfında Arzuhal cııcümrııine lll3 aı·zulwl nri\ınL5 olub bunlardım l9!"ı i 
vekaletlere, ı i eııcümenlere gönderilmiş, 54 ii -karara rabtccli lmiş, 63 ii de l'nciimcııdc kulmışt ır. 

Verilen 54 Iwrar ı : 8 numaralı Haftalık karar cctlvcllcrincle ınünclcri~tir. 

Kayicl 
No. 

ı;ı 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

Niğde : Cczl1('vi mıı•lıkfını- Mnlı.kfımi~·rt ı>cıalnrıııın affine dair. Encümendedir. 
l arı nanıma F erid Erkııl. 

2/2 Pııwrhisar : fi2 Tüm. 174 Sanayii lı ıwb i.V'C suba~· ı olma-ldığı hak- Karara rllibtecl ilmiştir. 

A. Tüfck~i~.-1 Halil Er- haıl;krnda. 

oğlu. 

3/3 Eskişclıir : Devlet dem.ir- 3028 sayılı k:ınuııun tcfsiı·i ih• tıız- Enciimeııdedir. 

yolları aıtclyesi sicil rnc- nıim~tıııııı verilmesine dair. 

4/4 

fi/5 

6/6 

7/7 

8/8 

9/9 

ı o; ı o 

ll/ll 

murn Yakub ŞenkuL 

Fdhiye : Paterson mac 
denlerinele Oöc('k köyü 
Muharrem Köstepcn. 

('(';,ıaevi malıkfılm·ı na.mı

na Osman Aktay. 

Tı·abzan Cezaevin dt• 
nıahkı'\nı Th:ınzi Knrabina. 

Sııımsuıı : Hacıclt•de vt• 
~ih koyu'll •köyleri hallu 
naınına Kemal Hayta. 

l\Indurnu : Pmm•başı kii
_yiinden Cavid Çavuş Kah
raman Kuloğlu . 

htanbul : lnhi!Xlı-l ıı r G. 
Jllü. Tedkik kısmında ma
sa amiri Nabi Özderdem. 

Bmsa - Yenişehir : Söy
kmiş köyünde İsmail Ko
şan. 

Dıııizli : Kuyupmar ma
haUesinde Memed Yüce
b~ eşi Zchrıı. 

1'~sfiye kaı·a ı·m ın rdi lıakkmdaki Dev- Enciimendedir. 
Jet şfıı·asrnclaki dileğinin biran evvel 
iııtacrnı istiyor. 

l\fnhkfıımiyctlcrinin afriııi iı;tiyQr.Jar. Enciimendedir. 

Zcriya'tıııı tanıanılanıak iı:iıı bir ·müd
Jet .t a.hliycsiııi istiyor. 

İskan suı·etil\• vcı<i!('ır enıliı•kluriııin 

tapulannın ıııecraııcn verilmesini isti
.ı·orlar. 

Aıbaza Osmıııuıı mütcgallibcliğinden 

şiıkiiy\'t \->d~yor . 

Encümendeclir. 

Maliye vekaletine. 

Dahiliye vekaletine. 

Divııııı mulıasebat<:a zimınet olarak Di. M. Riyasetine. 
tahsil eui lmck ist eıı ilcıı meblağ halk-
kında vcril<'ıı •karara i~ ira'l ediyor. 

M flmleketlc riııe döıı.melerinc müsaade E:ncümendeclir. 
edil mesini istiyorlar. 

Kocasma aid olan kazanç vergisi bor- Eneiimendeclir. 
ctıncla.n dolay1 Mıı.liycee yapllmı yol-
suz hacizden şikayet odiyoı-. 



Kııyid 

No. 

12/ 12 

L3/13 

14/ H 

ı.;;ı :i 

16/ 17 

17/ 1 ' 

18/l ll 

19/ 20 

:!0 / :.!1 

2-l f2i> 

2:i /26 

26; 27 

~7/28 
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Ar·zııhnl sahibinin 

isi m ve adresi At·zuha l huliisns r Mıınnıc]('si 

l st anhııl : Komo nil'lt liktcn .\{nlıkitmi?t't c<'ıasrnııı affiıı e ,bir. 

ınrehkfıın ccznc1·indc Ad il 

Encürnendedir. 

Kııt. 

Samsun : Memed Şevket :3.i:U say ıl ı kıtını n lıükiiınlcrind<'n İS· 1~ıı cümcndcdir . 

Tiifckı; i ve Ar. 

Oelibolu : Koı·ıı ~ ift liğ'i 

sahibi Siieda Sünwr 

t ifad<'ler inin teminini istiyorla r . 

l stiınlfık C'd il en ~iftliklcriııc t:ıkt1 i ı· K arara rabtcdilmiştir. 
edilen kıyınet az olduğuıı tl rı ıı hatldi 
liıyikınn ib lağınr istiyor. 

Buı·sa : Cezaevinde ıııııh - \"ı:ıı·ilcn mahkfınıi~·et karal'ıııdn kanu- Karara rabtedilmiştir. 

kfım Nazrnı K ocııb ıyık. ni isabet olıııııdığıııdıtn i>Hi<-i ıııuhıı -

kcıııesin i istiyor. 

Alanya - Gazipaşa : 1 ıı - A ı-az isi bol olan ,-i l:iyctlcnlcıı lı irin- Bncürncndedir. 
ceağ ı·ı köyüııdL• Ali 1·c de i skfı ııını i~tiyoı·. 

, \r. 

!~Imalı: Uezac ,· iııdc ınal. - Bakiyci nıüddcti eczaiyes inin affiııi Encümeııdedir. 

kiım !\lemed Güııg-ö ı·. 

Yalova .M.c ı·akn)<t ıııa -

hnii C'siııd cıı Ali Tuncer. 

lzıııiı · : Ü züm kurumun-

istiyor . 
Muhtacı nıııa1·cnct olduğundan maa~ Karara rabtedilrniştir. 

bağlanmasını istiyor. 

15- Xl-1938 tarih ve 5167 mımaralı Encümcndedir. 
da anıba l ft.i sı•n· is i şefi arzuhalinin ıııuamclcd rıı kal ılırılnı:ıs • 

emekli yüzbaşı Biirhan ve ilişik vesika larının iadesini i sti~· oı-. 

Ilafi Cagaloğlu. 

lli.vaı-bakrr - Germik : 
Seferuşağı köyü mu h ta ı-ı 
Hasan Demiı-kor ve Ar. 
lzııik : Eşref maha llesi 
No. 12 Hasan Darcan . 

,\ l araş : Cezaı·l"i mah
kıi.ınları ııaınııın Batt ııl 

Etli. 

Simav : Efi ı· kö_,·ünd ' ~r. 

Ali Do~ıııı. 

Üsküdıu· : Soluksinan ma
hallesi Gümüş aı-ayıcı 

sokak o. !l Osman Nuri 
0nnı· . 

Ra~·ı·a ıni · : Uıınıdiy 1\lıı. 

No. 3. Yahya Gürbüz. 

1\ aınlımııa ııılidılriıınıuın i ,·ı·~·a sorı:rıı Encürnendedir. 
Jıiikiıni göıı lrr nı ck suı·ctilc mahkeme-
nin t eşkilini is tiyorlar. 
tznik ka_,·ıııakamlığrııııı lıakkıııda tat- D ahiliye vekiilct.ine. 
hk ett i ği ı·czadıırı şikfıret edi~·or. 

)l<thlıiııni_,. L"I l r ı-iııin a ff inc dair. Encümcndedir . 

Memleketl erine iııd e vey a serbest is- Encürnendedir. 
kan usullerinden lıiriııc tnfnlmohıı·ı -

ıııı da ir. 

Vazife esnasında ıııalfıl knldığnıdan K ar ara rabfcdilmiştir . 

d ereec iizeriııdrıı rnaıış tııhsisiııc dair. 

~! üıalıer~ti adiiye ist iyor. Karara rabtı-dilmiştir. 

Köprü : l'('Zıı!'vi mahkum- Mahkfııniyet r!'zalaı-ıınıı affiıı(' da ir. 

lıırı namımı ::rı cnıed Ünal 
Enciimendcdir. 

ve Ar. 

Adapii'Zarr : Küçük ha
mam 1\'Ta. No, 61. !\'fii'k<' r
ı·cm Başsen, 

T apulu ormanrn a H azinece vaki mii- Encümendcdir . 
dahal<' znrannr mu~ib old nğııni!Rn 

lıukuknnun vil,ayesini istiyor. 



Kayid 
No. 

28/20 

29/ 30 

31/ 32 

32/ 33 

33j 3.J. 

36 37 

37/ 38 

38/39 

39/40 

40/41 

41/42 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Sc.vhaıı : Karaisıılı mal
müdürü Momrluh 'rtıı·nıı. 

22'9-

A rznhal bulasası Muamelesi 

Devlet şUrasına vaki müracaati hak- Encümendodir. 
krnda vc ı·ilen ı·ed kararıııııı r~fi ik 
idar~ i Jınsusiyecl.en nılil elıakkik ;ıln -

~ağıııın tesviye ini istiyor. 

Edirne - Havza : Nrcati - Köylrri mulıtamım gayri kanuni ' " Encümendedir. 
yı• köy ündı• Siil rynıan Ak . yolsuz Jı a rol<elindcn şikayet edi~-or. 

:\1-ıni sıı : Tıına Ta~kın EmlHk ve cytanı bankasına olan bor~ Encümondedir. 
\'a l"iıa~anl a r Ma. Kara- ve faiz l crin i ıı tı.ıbit c lıağlannııısrııı i ·· 
mızrak Ud. :-lu. 13. 1 lmı- tiyorlar. 
him Et L· ın . 

Bur:xı : U ncü okul baş- Bulg-arisianda ikamet Lxlcn dayısı Ali Dahiliye vekaletine. 
öğretmeni Said .'olac·i .\y . 

tiirk. 

Sarayköy : Eski müdür 
Rıza 'I'urgııJ yanında Hü 
seyin Saffet Erso.r. 

<1ö7.trpe - Istanbul : llıı1 
boyu No. 21 / 26. }lumn
ıner Onur. 

Vasfinin ana vataııa gdnıcsinc 

saadc cdilmesi:ıi istiyor. 
ın ii-

Jlaarif ,·okiilct iıl("c :asfiycyc ttı bi tu- Encümendedir. 
tulduğuııdan ikraıniyc ve td;aüJ ma-
aşı vcrilınMini is tiyor. 

Yeni luıııuııa ~iiı· r telmüd ınn ı L~r tah - Karara rabtedilmiştir. 

sisini istiyor. 

Re~ndiyc - Tokall : Ha- Reşadiye kazası müftüsü Ilaiii hak - Dahiliye vekaletine. 
sarı ~eyh kii~· üııdı· 'l' u lilı kmda .vedi maddelik şikayetname . 

D ii ıı d :ı r . 

Trabzon : ( 'pza evi m:ıh - ~laJıkünıiyc-tlcriııiıı affinc dair. 
kümlan F'{' rlıat Il en~ . 

Encümendedir. 

. \n ka ra 
ot elinde 
Kiiıııdc 

Za teri milli Jlazinc<'c ınatlubıınıın n~rilnırsini is- Enciiınendedir . 
S o. 3. ( ' abh:ıı· tiyor. 

(lölçük : Deniz fabrika- Sanayii harbiye subayı olmaklığını Karara rabtedilıniştir . 

ları U. Müdül"lüğü S. 8 istiyor. 
Juı . L. Lutfi Ahengin. 

Tarsus: Caminur mey
daru Cafer Karakuş. 

Fatih - !stanbul : Çar
şamba Beyceğiz mahal
lesi Kokolubabar So. No. 
19. Alıdülkerim Kop. 

Bodrum : Çarşı mahalle
sinde Hıısan Sağat. 

Alanya : Karalacak kö
yünden Sült>yman Gös('. 

-Hazinece alınan tarlasının bedelini Encümondedir. 
veya başka bir yer verilerek mağdnr 
edilmemesini istiyor. 

256 numaralı kanunun 3 ncü mad- Enciiınendedir. 

desi kadro mucibnce açıkta kalmış ol-
duğundan mezkü.r kanunun balışet-
tiği haktan istifadesinn temini ile 
maaşma muadil bir vazifeye tayinine 
dair. 

Gayri kanuni olarak kendisinden ver- Encümendedir. 
gi tahsil edildiğinden şikayet edyor. 

tkamete memur edildiği malıalden Enciiınendedir. 
serbest bırakılması ve memleketine 
iadesini istiyor. 



Kay id 
No. 

42/43 

43/44 

44/45 

45/46 

46/47 

l7/48 

48/50 

49/51 

50/51 

51/53 

52/54 

fı3/55 

rı4/56 

55/57 

56/58 

57j60 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Bursa : Tabakhane ma- lkamete memur edildiği mail:ıalden Encümendedir. 
hallesinde Yenişehir Hü- se.t1best bıra.kıl:masr ve memleketine ia--
seyin Işrk. desini istiyor. 

Tra:bzon : Cezaevi ımalı- Geri kalan ceza müddetinin affini Encümeııdedir. 

ikfunlarmdan M: Yılın az. istiyor. 

Ankara : iBayburtlu Se- ffidematr fevkaladesine mukabil mü- Karara rabtedilmiştir. 

fa otelinde Hıııhid Dön- 'kafat verilmesini istiyor. 
m ez. 

Deniz fabrikaları umum San-ayii harbiye subayr olmaklığını Karara rabtcdilmiştir. 

müdürü askeri sanatıkar istiyor. 
muavini Hıımid Akgün-
düz. 

Kars : Cezaevi mahkilm- 'Mahkilmiyetleriniıı affine dair. Encümendedir. 
larmdan Rifat. 

Merzifon :Mahmud Erol. Açik ma~larmm verilmesini istiyor. Encümendedir. 

•Mnhreci yoktur Tahrirat Maaşlarının haddi layikma iblağmı Encümendedir. 
bürnci katibi S. Özkan istiyor. 
ve Ar. 

Eskişehir : n: D. Y. Es- Mahkilmiyet cezasmm affinoe dair. 
kişehir deposunda 7J 72 

Encümendcdir. 

numnralı makinist f;>ükrü 
Ulupmar. 

Yeşilova - Burdur : Çu- Memleketlerine gitmesine müsaade Encümcndedir. 
valh köyünden Hiiseyin edilmesini istiyorlar. 
Çelik ve ar. 
Palu : Eski zabıt katibi Dava veki ll iği yapması ıçın ı·uhsat- Karara ra.btedilmiştir. 

Arzuhalci Vasıf Demir- name verilmesini istiyor. 
bağ. 

Dörtyol : ~~ski ınahk eııı e lnlıisarlarcla ücn•tle istihdıımını YP· Karara ra.btedilıniştir. 

zabıt katibi Şükrü f)a- ~ a t('kaiid mıınşı tahsisine dair. 
h in. 

Alsancak - lznıiı· : lstıı~- 24- 1- .1939 tarih li aı·ztılıaline ektiı· . Karara ra:btedilıniştir. 

yon şefi Sadettin Atav. 

Yusnfelj : Eski öğretmen 
Hüsnü Yalı;ın. 

Uzunköprü : Kııı·ııyayla 

köyünde Nuri Bektaş. 

Istanbul : Avcılaı· ve atı
crlar birliği reisi Sami 
Ozan. 

Istanbul : Askeri ınatha-
ada müstahdem 
topçu yiizbaşısr 

Alpugan. 

emekli 
Reşid 

Haı·cıra lırnııı verilmesi ve ıuemleketi Karara raıbtedilmiştir. 

0lan Adanaya gönderilmesini istiyor. 

lhtiyar heyeti hakkında knııuııi laki- Enciimendedir. 
hat yapılmasını istiyor. 

.\ v fişeklerinin ucuz teminine dair. Encümendedir. 

Derece üzerinden maaş tahsisi hak- Encümendedir. 
kında Divanı ıntthasebat~a verilen 
red kararoın1 muvafık olmadığına 

dair. 



Kııyiıl 

No. 

58/61 

59/6:l 

60/ 63 

Gl / 64 

62/ 65 

63j 6G 

64/ 67 

G5j G8 

66j (i9 

67/ 70 

68/ 71 

69/ 72 

'il / 74 

72/ ifi 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

231 -

Aı·zuhal hulusıısı Muamelesi 

Kasmıpnııa - lstanhu l Münasih h ir vazifE'ye tayinini istiyor. Karara rabtedilıniştir. 

Mescid sokak No. 9/ 1 1 
Menırci elile !\lenırd \iz
demir. 

lzmiı· ı Nadir sokak 1'\o. 'rekaüd nınaşı tahsisi hakkında. 
29 Rifnt Öktem. 

Encümendedir. 

3. Kol. 61. 'rüııı. S. l'. A. 8. Sunayii haı·lıiyr subayı olnınldı i{ını Karara rabtedilmiştir. 

Sıınııtkıir Hüsnü Ana- istiyor. 
yurd. 

Fernıuclıı - Oı·du : 'l'Ppl' 1ııı::-ul eylrdiklrri ıırazinin kendilerine Encümendedir. 
kiiyüntlen Mustafa 'l'aıı - tt'ffiziııi rliliyoı·lar. 

rıver YC' aı·. 

Urfa : c~za ı• vi ııı:ılıki'uıı 

ları ndın:ı fl:ılıinı lliiıı 

doğdu. 

Niğde : Eıııil'ier nııılı:ıl 

lesintlr Rıza Akyel. 

Oaziaııteh Ceza t 1 \ ' l 

mahiırııl:ın nanıma Alı

dul'l'ahmıın Yücelcıı. 

)lahküıııiyetleriniıı :ıffiııe dair . 

Malul olduğundan derece üzeı·iııdeıı 

ıııaaş bağlıınıııasıııı istiyor. 

Mııhkfııııiyc·tleriııin ııffine dair. 

Eneümendedir. 

Encüanendedir. 

Encümended.ir. 

Balıkesir Biı·inci dcvı·e 'fekaüd nınaşı tuhsisindeki hatanın Encüımendedir. 

ınelmslaı·rndaıı H. Bnsri düzeltilmesi hakkınd:ı 
Çantay: 

Eskişehir : S:ıtılnıı~ kii 
yüncle ,\li .\kyol. 

Kasıınpaşıı - 1stanbul 
ZirH-irlikuyu (·afldesindr 
No. 190. Nelıirr . 

Ediı·ne : Kale i~in<le Do
ğaıı malıallesinde No. 21 

~eııısettin 1'ıının. 

lstıııılıtıl : l'czı:ı c\·inde 

Memleketine dönmpsinc ıııüsnnfle Encümendedir. 
edilmesini istiyor·. 

Gazi köprüsünde duhohırda ı:alı- Encümendedir. 
~ıp zehirli hoynflaıı ölen kocusıııın 

miisebbibleri hakkında tukihat yıı-

pılmasma dair. 

Miiteq•lJisi bulunduğu Uruçpa§a .Maliye vekilletine. 
vakfı hakkındaki dileği1ıin nazarı 

itibare alınması hakkında. 

28 sene 4 ay eezasııım affi hususi ile Eneümendedir. 
nıııhkiıın ;'1/ıızıın Hikııa•t kaldn-ılınasını istiyor. 
Ran. 

l\liml e v:ıl - r:irrsuıı : Ka- Köy!Priııe aid meraya civar köyler- Dahiliye vekilletine. 
r:ıburoğlu Fol köyünd(' den vaki tecavüzüıı menine dair. 
Ali ve ar. 

Istanbul : P . 'r. '1' . Mü . Çocuğunan dilsir. okuluna alınması- Karara rabtedilmiştir. 
posta nıuııviııliği ~eflc- nın teminini istiyor. 
rindeıı Seza i Pulcu. 

Bul'dur : C:übrıını köyün- lclari nefi karurmın refi ilc menıle- Encümendedir. 
de Hasan Kuzuilmas. ketine gitmesin müsaade edilmesini 

istiyor. 



Kay id 
No. 

73/76 

74/77 

75/78 

76/79 

77/RO 

78/RJ 

79/82 

80/83 

81/84 

82/Rfi 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

1'efeuııi : Kııramıınlı na
hiycı;inde Hıl!';an Şalıiıı. 

Oemlik : Kapaklı köyün
do M u11tafa Aydoğmuş. 

· Karşıyıxka - l:mrur oh-
bey sokak o. 21. 

V!'zil'l;öprü : .\fazHn Tae 

bak ve ar. 

'l'cfenni : Karıımanlı ııa

lıiyesinde Ali Kaya. 
Sivrihisar : Gubbeli ma
hal le No. 43 Ab ]ün-ahim 
Bı~baca'll. 

Ualatıı. - Istanbul : Yağ
kapanı Arııh luıyyum ~o

kağında No. 36 Salih Dayr 
vo ar. 

.• 

232-

Arzuhal hıılasasr Muamelesi 

İskan •kararmrn ı-efi ile birlikte rııenı - Enciimcndedir. 
leketine ~1ınolerine müsaade edilmeRi 
hakkmda. 

34 yıl iiğn,tmcnlik yaptığından iikra- Maarif vek8.l.etine. 
nıaye i le taltifini istiyor. 

Yl' rıi te~l'ld;iil etnıi~ olaıı askeı-1 fıılıri- Eııcüınendedir. 

kalar kııvüıı yanlım sandrğrndan m;ı-

aşmın verilmesini ~ı.tiyoı·. 

Hazineden aldı-kl ıı ı · ı ı·ıııvak kı.vın!'t Encümendedir. 
takdiri veya ı-:eı ·i ıiJnıa kanunınıdan 

istifadelerini istiyoı·lıı•r. 

)[emll'kl•tinl' indesi1ıi ist iyoı·. Encümendedir. 

Telmüd maaşıııııı iad"t~ıı fıılısisi hak- Encümcndedir. 
kındaki miiı-aeaatrııııı a't'ele intaerııı 

isti~ or. 

Jm ı·ilu adasında i skfııılarrııın lt•ıniııi

ne dair. 
Encümendedir. 

Bnı:hııniyı>: J(araağa<; kö- ){cml1•kNinc iadesini istiyoı·. 

yündo İbrahim C:özcü. 

Encürnendedir. 

Antalya : Teşvi·kiye ma- 21 - II - 193H t aı·ilı ,.<, -H ::lS ;.i o. ar- Karara ra;btedilıniştir. 

hııllesiııdc Baha Smmaz. zuhalin<' cktir. 

Karacabey : Ruuguş Pş. 2 - VII - 1938 •tU'I·ilı ve -Hl6 No. aı·- Encürnendedir. 
mahallesinde Şaban Yö- zuhıılino okti-r. 
rüık. 

3/R6 Bakırköy- !stanbul :Da- IR10 ~o. ka•ııu.ıııı IPvW,aıı hakimıda Encümendedir. 

4./8 

85/ 9 

86/90 

7/91 

/92 

va vekili l\lazhar yanm
da Asaf Zauludağ. 

Aıı·kara : A.<ıkcr1 fişck 

fa-brikası aınbaı-ınılıı A. 
Rıza AŞ]k. 

Isparta : Pazar malıalle
sindo Mahmud Sa•ltı. 

lznıit : 'ezaevindc malı
kum Şah-ir Tıındoğmuş. 

lzmir : İdhnlut gümrüğü-
muhasebe memuru 'M:. Şev
ki Tüııkıka.J. 

ln~bolu : lnhisar bıı.~mü
dürlüğii s-ieil memurların 

dan kadro harici lifemed 
lhsMı Öııtürk. 

muamele icı·asr ·ile m;ı.nşınııı nı·ilm<·

sini istiyor. 

tşgıl'l zamanında Fransızlar tıırafnı
dan .musarleı-e edilen cşyııyı t üceari
yesinin tuzmin edilme~ini istqyor. 

l skanile arazi verilmesini isti~' oı·. 

2 - IV - 1939 -tarih ,-e 5709 nnmıu·alr 

arzuhaline ek. 

10 - :XII - 193 taı·ih w :>25R nnnııı 

ralı arzuhaline uktir. 

IIaı·cıı·ah 

dair. 
matltıbunun vcrilmcsin<' 

Encümendedir. 

Encümcndedir. 

Adiiye vckaletine. 

Encünıcndedir. 

Karara rabtcdihruştir. 



Kay id 
No. 

ti!J/! 1~ 

~!Oj!J .-, 

!lı j ! l(j 

!l:!/ !17 

!l:l j !l:-1 

!):;/]()() 

Ofij Illi 

!ll/ 10:! 

99/ [().j. 
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Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi ,\ı·zııhal hulasnsı Mııa ıııel csi 

Sıva' Bt•ııziıwi tarlasında ı :-. - 1 - I !J::l!J tıırilı ,., .. ·,:-.:-..J. ııuıııarıdı Knrara rabtedilmiştir. 

nı u kim .'\ lu tu~ ıııulı;ıti rı... ;lf·zıılıal iıw ektir. 
riııdt•ıı . \hıı ıı•d .\ı ·;ıl. 

l ;; t;ııılıul: llıııııH·u piyııt lı • 

ıılayı j l uzarfı•ı· .\ksan. 

ııı-. :-;ı. w r~. ıc ,\ ,.~;, .,.; 

suııııtl;i\ r ıııtt<ll · iııi 1\ t• fll a l 
Kı11·do~lu. 

.\ı il;i,;. l' iiıiim iiı· : Yıı rha
~r l;;i ,,·ünıl P 1 :üliiın Diiz
g-ün. 

f> iiliinıiiı · · .\i il;is ""·'·11 -
l w~ı J;;;~ · iin rk (:iii ii nı Dı·-

nırıı. 

:-;,rıı;ı.vii lıaı•hi,ll• s11lm)·ı olııııı·kltih hak- Karara rabtedilmiştir. 

kındıı. 

:-;;ına .'·i i lı;ıı · hi.• · ı· suhay ı ıJinı;ıkl ı ğ r h<ı•k - Karara rabtcdilm.iştir. 

Juıııln . 

\lı·m!d;l'lil'riııt· ı.(İlmdel'iııP lliÜ$ıaılc Eııcünıcndedir . 
uıli lm esi 1 · ı•.va ıııı·ırılı~ı·lleı·inıkki ~ay-

ı·iııwıık~tllnitıin l<l'fi.r ı si iı.iıı ıııiihl<'t 

nrilnwsiııi 1 1' mü. tall',il lı;d" )!<'<;nı~lt·-

riııiıı tı·ınitıinP d~ir. 

" Pııılı·krt lı•ı·i ııt • ...-i ı ınrlı• ı ·inı• ıııib:wılt• Bııcümendcdir. 

.. dilnıt•>İ VI'JIL mpnılı·k ı•tltor·iııduki )!ıl.\'-

ı ·i tnl'llktıllcriııin tıısl\yPsi i~in nıüh-

ll't vı•ı·i lnı esini w ıııüstalısil halı- )!t'ı:-

rm· l~riııin t t'mi rıiıı t~ daiı·. 

Pülüııtt• r - ~fil as : ŞP!ı• ı · i Menılı•kı•tll'riı\C' ;.dt nwll'ı ·i tıı• nıiisuadP Bnrüm nderlir. 
kii~·iinr'le Ali Hı 11ı1. ı·ılilnıt'si Yc.nı ıııı · nılt •k<,tiı'rinılrki gny

rinıt>nku ll eriıı in tn"fi)• ı•si i~in ıniilı

h·t I' <'I'İlmesirıi w ıııii<t:ılısil lwlc geç
nıelerinin t emin i nı• ıla i ı·. 

ı 'iiıiinıcr - ~Iii as : .\.şıgi- )l c ınl llkPtkrinP Q:it nwlı·rirıı• ıııiis;ıaılc Encümendedir. 
ı·ik kii.1 üııdı•ıı Dursıııı (~o.~

.kun. 
t•<lilıncı<i veya nwnılı·kctlı·riııı!t'k i gay

rimenkullerinin tnsfi)'t•si iı;iıı nıülı

lrt veri lmesini w nıü~t;ıJı,jJ hak ı(<'<: 

mckriııill t cminiıı t• ıl~ir. 

l 'ii l iinırr- Jl il;is : Tahsiıı- i\[emlokctlcrirıe git m lı · riıır miuwııılc· l~neümendedir. 

li kii.vürıde J kıııı·d ı >ii z- odi lrlll''i ,·eya nıı·nıl ukı·tlPr iııdoki ~ııy-
gün. 

ı·;,!;ı~vlıir: <.'iftı·kı· kii.l·i iıı 

dı • l'ı!ıı ail ı iiiııtiiı•k . 

ı·iııll'ııl<tıll(•t·iııin t;ı;,fj~ ı•si iı:iıı ıııiih-

11'1 nrilııı~ ·ini V<' ıııiistalı,;il Jıak ı.re<:

nıpi(oı · iııin l<'minin ı· ıluiı·. 

!llı·rııiPk<•llcrinP Kilıııl'lı ·ri rıı • ıııiisaadı· 

l'< lilmt·si veya ım;ırı lı•kPt lı•riııılı·k ı t:".'
rinıt·nkullPriniıı t<1sfi .1 ,.,j iı;ırı nıillıl<•t 

nı·ilrıt('<;ini V(' miist ıılısil lı.ı>'lt• !fH;me
]priniıı tı•miniıll' <.lniı·. 

:\iğıl<- : ~~" ·ııhı·~· ınnlıal- Riiı~iin ı·t·z.ıı~ r ııııı afl'irıt• d11iı ·. 

lı·siıırk !smail Jl nkkı Boy-
lıc•y. 

1 lazian kb : l.' ııkırw.k m:ı 

hallı•sirıdı• Sa ki h Özçalı~
kan. 

:.'l[ıılfıliyl't ma.ll~ı talı.~is ,.,Jilııı~siııi is
tiyor. 

l~nciimendedir. 

Bncünıendedir. 

Dahiliye vek&letine. 



Ka yi d 
No. 

100/106 

101/107 

102/108 

103/109 

104/110 

105/111 

106/112 

107/113 

108/114 

109/115 

110/116 

111/117 

112/11 

113/119 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

ıM -

Arzuhal huliisasr Muamelesi 

Eskişehir : D. D. Yolları 10 - IV - 1939 tarih vo 51 ııu.nıaralı Karara rabtedilmiştir. 

Eskişehir deposuoda Şük- arzuhalinde ektir. 
rü IDupmar. 

Savur : Bcrti köyünde 
Ömer İnci ve aT. 

Bağazlıyan : Uzunlu ıkö

yündo Müslüm .Aksoy ve 
ar. 

Urfa : Birecik mcı-kez 

rmahallesind<ı İsmail Söz
men. 

Eski vali ve belodiyc reisi ve diğ<•r Karara rabtedilmiştir. 

bazı mornuriardan şiikayeti havi Dev-
lot şiirasınca verilen brara itiraz edi-
yorlar. 
Borçlanma ikannnuna göre verilen uııı- Encümcndedir. 
!lık vo arazinin taksit borçlarının ~'i r-

mi seneye iblı"lğına dair. 

Keiııletton müte\·ellid belediyeye bor- Karara rabtedilıniştir. 

cu olan ölü babasının borcunun alın-

maınasına dair. 

Bursa : Cezaevinde !sına~ MalıkUrniyet ilıııkkrnda verilen kııra1·· Adiiye vekaletine. 
il Cevhcr. da lıwtayr adli vaki olduğundan iadci 

m8'1ıkemcsini istiyor. 

Kütahya Ceza<cvinde Ağır ecza malıkomesince verilen malı- Encüınendedir. 

malıkum Hüseyin Akşc- ikı1miyel. kararnıda luıtııi adli vı~ki ol -
lıirlioğlu. duğundan iaoJci ınulıakomesini isti-

yor. 
Niğde : Ferlıenk iköyün- lllulıtar intihabınıla yapılan yolsuz- Dahiliye vekaletine. 
de Ilasan ve ar. luk dolayisilc üıtihabrıı feshini i~tiyor. 
Üı·güp : Yenicami ma
hallesinde l\Iemed Çopur
oğlu. 

!z.ıı:ıir : Ülkü okulu öğret
meni Vehbi Öcal. 

Aşa.T ·borcunun affınıı dair. 

Devlet. şiirasma a~tığı davaımı inta
cmr istiyor. 

Encüıııendedir. 

Encüıııendedir. 

Ankara : Belediyeler 'han- 15 - XII - 1938 tarih ' ' C 5301 nıınıa- Encümendedir. 
kasında mnlıabcrat scrvi- ralı arzuha line oktir. 
sinde Neşet Yola!. 

AnkaTa. : M. l\I. Vekilieti Maaş farklannın lüzumu itasıuın tc- Encümendedir. 
matbaa mda S. 3 mu8illle- minine dair. 
le memuru Enver Türk-
sal. 

Ankara : J&ndarma genel Kıdemi lıakkınrla karnı· ittihazını isti- Adiiye encümenine. 
K. ku.rmay başkanı kur- yor. 
may albay Dursım Ata-
tunç. 

Y cşilovtı - B u rdm : De
ğirmen köyünde Kazrm 
!nandım. 

Kmkağaç : Askerlik Ş. 

Mu8illlele memuru yedek 
asteğmen H. İbrahim Er
gölanen.. 

Memleketine iadesini veyu 2510 sııyılr Encüınendedir. 

kanunun 16 neı maddcsini1ı «G:. fık-

rasmdaki hakkının verilmesini istiyor. 

1ıfll'fl'\ık mada !ya ile lstiklıl.l mai!R lyıı.- Karara rabtcdilmiştir. 
SI ve tl'rfi ikrıı mi yesi talebine dair. 



!in yi d 
No. 

1H/120 

115/ 121 

116/ 12:2 

111/ 123 

1 IH/124 

lHl/ 12:. 

120/ Wi 

121 / 127 

122/ 128 

128/129 

124/ 130 

12:.jt:H 

126/ ı::ız 

127/ 1:3:1 

J2, j l34 

129/135 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~~ ~kişeh ir : ll iikuınet cad
rlcsiııclc No. 81 eski Gediz 
müddeiumuıııisi J~fıtfi Za

iın. 

W-

Arzuhııl hulitsası 

'l'asfiye kararıııın rı' fiıı i l'c·ya ll'k:ıüıl 

nınaşının tczyidiııi istiyor. 

Muamelesi 

Encüm.endedir. 

t•;lmalı : Uulmiiclürü SU'- Iğdır ınulıasibliğhıiıı 930 mııli yılı Encümendedir. 
id 1'okcr. idare hesAbmdan ıııütcvollid zimın()tin 

Bucak - Burrlur : fll'~ ili 

köyünde Ucıııcd F'ırat. 

lla•:ıi pa~n - Altın) a : 13Py
olıa kii.vünden lfıdrr Şn

hiıı. 

tcrkiııiııi istiyor. 

Bursa veya balıkesir l'ilftyotleriııdeu 

birine iskaııııı r i ·tiyor. 

ıVLemlt•kctine ia<lcsi vc•ya ~arlı mı·ınll'· 

ht l t'riııden birine iskiiııınu dııir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Mudanya : 'l'irilya nnhi- i\fenılckctine git.ııı csine ıııiisaaclc isti- Encümendedir. 
yesinde ımıkim Hüseyin yor. 
Doğan. 

Bin~öl : Kardir köyünde Meınlckotinr g-itmrsine müsaade isti- Eneümendedir. 
.\[ııstafa Kodaş. yor. 

Blll'sıt: Batlırgıı kii~·iiıuk J\1.cınlekctinc gitmesine nıiisaaue isti- Encümendedir. 
l\tümiıı A'klınlnt. yor . 
. \l urı.1·u : (iaıipu~a ııahi

.l'"~itHl c nınkim Doihııı ~a

hin. 

(.'ııı·şaınbn : <:U.v ınalıulll'

sinde Mwliye eski tahsil
dan ·Ka~if Koeaokutgcn. 

::\[alntyıı : Yl·ni hamam 
mııhaiiL'Siıtdc· Emekli jan
darma zahiti ~litn1 To

sun. 

r:iı·esuıı ('P7.ıll'l·iıHh' 

ırı:ıhkfınılar nıı1nrna .\vni 

Vural. 

Çcnırclkö.r - istanbul : 
Tarlabaşı No. :; Mdilııı. 

'rrab7A.>I1 < 'rzıtt'viıırlc 

:\lalıkfım ::\lcmcıl Kanal. 

n iı·ı'ı<\ln: C'iiınhnri~· t't -ın n
ha ll si l>t'l'l'işpııı:;<ı sokıığı 

No. 1 F.ınnıllnh Akkaya. 

BirN·ik : Asınan köyünde 
Yusuf Doğnıı. 

Elhistnıı : Köprübaşı ma• 

hallesinde Ali Sezer. 

Memleketine iade~i veyıı garh nı cın l e- Encümendedir. 
lwt . l criııd("ll birinde if<ki\nınr istiyor. 

lndl'i ınenıuriyctiııi istiyor. Karara rabtedilıniştir. 

~liiJJ Bnılaktcn taksitic sntrn oldığı Encıümendedir. 

gayrimenkuller lııık<landaki dileğinin 

nazım i1ibare alınmasına dn~r. 

Malıkı'ımiyet cczıılnrınm affinc dair. Encümendedir. 

Tuhsis edilen şohid ll1a'3şııım tczyidilc Encümendedir. 
tcrfilıiııin temirı~ne dair. 

lO. X - 1!)3, tuı·ih ve 5066 numaralı Encümendedir. 
aı·zulıalino ek-tir. 

ı 683 Rayı lı kanuna göre tekaiid maaşı Encümendedir. 
tahRisi ili' iki-amiye verilmesini isi.iyor. 

nünwiik tııbm komutanı ~cğın n Said Karara rabtedilmiştir. 

taı·afımlnıı haksız yere dayak ycdiğin-
U("ll bakkrnda takihat yapılmasını is-
tiyor. 

Tahsis edilen tt>k.aüdiyc 
yanlışlığın düzelt.ilmesini 

maaşındııki Encümendedir. 
istiyor. 



Knyid 
No. 

1~0/ 136 

131 / L~n 

132/ 138 

1!'13/ 139 

134/ HO 

135/141 

136/ 142 

137/ 143 

13 / 1-l-! 

139/ 145 

HO/ Hi 

141/14 

142/ 149 

143/150 

1-l-l./ 151 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1 nngö l : Y eııic•l' küyüııılı· 

'ı:ıısuf OülteJ{iJJ ve ar . 

Çank ırı : Çayırpnwr kii
yü halkı ııuıııııı a Bil il i 

Yılnııı.z. 

l'skiit!ar : Bostan sok;,·k 

No. 15 ITnfız Meın 'd 'l'u

ıııısbağı . 

Arzuhal huliisası 

Bilii. st•lıdJ w gay r i lwnnnl obıı~ık 

mcnıleketlerindı~ı uw•klaştırıldığmuan 

ın oın.J rkot l criıı c iaLlcl<'rini istiyorJar. 

'I'urlıooil en ara'li vergi leri h akk ındaki 
u i Jl\kJru-ini11 118Zarr itibara almarak 
m ağdur ooilnı emf'l cri ni istiyorlar. 

Muamelesi 

Encüınendedir. 

E ncümendedir. 

Dm-eel' üzerinden l<'k:ıii ıl nıaa~ı talı~i- Karara rabtedilmiştir. 

~ino dair. 

l3ayramıt; - <.:aımklwle Meınloketlerine iadelerinin temini d i- Encüım•nc'ledir . 

Kutlu obası köyiinu<' ls- lrğinc clair_ 
mail Düzgünk>ıya ve aı·. 

Balıhsir : ll m· ı ismai! 
Jnııhı~ll cs i 'o. 3 Millısin 

Hulıisi Ulaı;ı. 

I stanbul - Snrıycr : Fıs

tıklı bırğlarında No. 39 . 
A. Harndi Ertcm. 

Liiil•burgaz : Yılmaz ma
hallesiııdo Hüseyin Yıl 

maz. 

,\l a lat ya : Tcrıll· ]{\iyiimlı· 

Ömer Çckıneğc. 
Koııya Ereği i si - Konya 
Alaca istasyon şefi Lutfü 
Şen erek. 

Ankara : l~cobec·i Erğen
l e ı· sokağı :-\o. 13 Şcri r 
1'uınlu. 

( :ayı·i kıunnıi tdnıüd ı~lildiğiııdeıı Karara. rabtedilmiştir. 

dolayı t cln-ar ınuvaY.ı.tıftı ııHkliııi isıi-

yoı·. 

)LÜL<'rakim nmu.~J:ırıııııı ,·rı·ilmeı;ini n• Encümendedir. 

tı•loıücl maaşı tahşisiııi w.va ihıııııi~'('-

sin i vı ·rilm csini is i iyor. 

Cihet i ru:ıkcri_n'<'<' iı;;gul ı· di il'n knııııım Encümendedir. 
ieaı· l)(ldPlk•ı·iııiıı 1·ı· ı·ilrıı<'siııi istiyoı·. 

Sekiz çoruğu Ye ııııılılaı·ı ınıw,·cıı t ul 
cluğuııdan yaTdmı ~-ıqıılıııa•<nıı i><1 iyor. 

.\ l' fi hımısi istiyor. 

25 - I - 1939 tarih ,.,, GS:16 :-\o. aı·zu 

halino cktir. 

Encümendedir. 

Encümendedir_ 

Encümendedir. 

Bı~yraıni~ - Çanakkale : J\fonıl 'kı·! ine i ıı.dı'-'liııirı t P ıninini i~t iyor. Encümendedir. 
Tülülcr köylinde Dursım 
Oenç<'r. 

Hayramiç - Çanakkal e :l[emlck<>ti ne iadesiııiıı i<•ıniııiııi isti~·or. Encümendedir _ 
Hrdıreli köyünde lbiş . 

Ba~-ranıiç - Çanakka],• )feınlt•kt·tinc iatl t'siıı·,ı leıniniııi isti.vor. Encüınendedir. 

(,'atal~am köyünde Yusuf 

Kılrçkaya. 

Bayramiç - Çanıı.kkale : Meınloketinc iadesinin tı • ıniııini i~li~·o ı·. Enciimendedir_ 

ls ı·ailli küyiindo Rıza Öz-

den. 

Kurnca o1·aıl an .\li :iiL Eski nıulıtm· ilo halen a1.a bulunun Dahiliye vek§.letine. 
bıı.zı kimseler hakkında kanuni tıı.k.i-

bat yapılmasına dair. 



l\ayid 
No. 

HG/ 1!l2 

146/ lfiS 

l.J-!1/ I:'i() 

l:lfl/l:i'i 

151 / l :'iii 

] i)2j!.i!l 

l :j:~j lfi() 

154/ ı()~ 

lfi:i/ 16:1 

]:i6/ lfi.J. 

l~'i/ lilrı 

15. / !liG 

159/ IGi 

160/ 16H 

--Annhal snhibinin 
isim ve adresi Aı·zııha l hulôsasr Muamelesi 

Hıılıl~""'i1' (\ zııl'viıı dı· M h hkiııni ,l'f> l ı-ı•'l.nsınııı affi ılilı ·ğ-iııP Adiiye vekruetine. 
Pıtı<'kli yü?.lın~ı .\"ediııı d :ıiı·. 

Kay. 

Hu~ı\lk- linrılur : '1\oklıııı llııı•s>~ 1·ı·ya Bnlıkı.,.iı· riliı~·ı11cı·inıiL'Tl Encümerıdedir. 

hii~·iin dı · 1 lııı ·sıtıı 'r ıısı ııı . lıiı·iıw isldimııı isıi.1•oı·. 

(~ııııır Vi,, · ııl'lı;ıkır 

Emekli başçavuş !sınai! 

J:Hı kkt Önpmar. 

Uazi antch : Kıırhu zi ıw ir

li ıııaha ll ı•sin rl ıı .\li nrıı

son. 

\lııllıli~ ·r t mııa~ıııın verilın e~i V\'~·ıı te- Encümendedir. 
kHlidiyesiııin ikm :ıli i~iıı hir hiznıl'ttı • 

kııllnııılııııısını i~tiyoı· . 

1~-t i h ka lmı ııı l'l'l'ilnH•s i h:ıkloıırlnl' i Karara rabtedilrrriştir. 
Dl'vlet şiirasınca verilen red kara ı·mrn 
yenidl'n tcdkikini isti~·ııı ·. 

Rmnr.aın: Emekli S. yüz- '1\,k>ıiin ııınnşlnrııını tı•zyidiııı· ıl:ıiı·. 

ba~ı .\"rdiın vf' ar·. 
Kara m rabtedllmiştlr. 

Siıııı11' l·:nll'ldi nıalnıiı· :ı - l - l!l::!R tnrilı 1·r :ıg:;.ı .\'o. :ıı·zıı . Eııcünıendedir. 

ıliirü ı:ıılilı Tı·nıir. hnliııı• ı•kti ı· . 

Bakıı·kiiy - l st:ııılıııl: .:l.ı·y - H nl,sız ul:ırıık .\"ııfi:ı ,· ,·kiılı,li'ııcı· 1· :ı Encümendedir. 
tiııhııı·ııu ı,:inıt· ııtıı !':ıhri - z ii'Pılı·n r:ıkııı·ılr!ığ· ıııd nn oıı bir· ıııaddl' · 

kıı.ı:t rı~tası .\li Huplıi yıı - Jik ılil cii;inin ıııı~ııı·ı itihuı·r ıılıııııı·:.'k 

ıınıda Lfıt l'i Sa,\ g-ııu.ır. 

Rıı•l<ıı·kii.' . l stanlıul: Zı ·~·· 

nıağdıı ı· ~d ilııw ıı H•sini i~ti,,·oı·. 

!zmir hattııııla ı;ıılıştılb nıiidıll'tl' ;ıiıl Mu. ve M"ıi . Vek!Uetine. 
linburnu t~inıı• ııto l'ahri - t~ıminntınrıı l'l' ı ·ilnwsini isti.1·oı·. 

kası ııstasr ~·a nında Lfıt-

J'i san~ııı<'l·. 

Lıipsı·ki : ( 'ıııııa ınıılıll'llı- - l> iııi i~Jı.n l (• istilıılnnı ı·di lmrsini isti- Karııra rabtedilm.iştir. 

siııdl' ~o. 30 Muhiddin yo r. 
Keskin. 

. \ ııkııra : J.:,mıl' ı•ı•ıniyPt 

J,•ri biirosu H~. K. :;lük
rü ve ar. 
l staıılıul : 'l'oıılı ım (• F'ııı· 

ıl1ldı yokıı~n S. .\'o. 1:.! 
Il ıılihi Oıı~iil. 

K:ızııııı: ,.,.,·;.ôsi lıakk1ııdııki dilt•klc•ı·i- Encümendedir . 
ııiıı ııazan itilıaı·ı· a·lnınıasrna dniı·. 

.\lu•li 1'(' .\<ll i i>:<lı-riıı ~·olııııda gitmedi- Maliye vekAletine. 
ği nden ~ik;i ~- .. ı rdi,,·oı·. 

B~~iktıı~ - l "taııbul: Odıın ~'ok ı:o!'ııklıı I'C muhta~ı mua1·~nl'1 ul - Karara rabtedilıniştir. 
i hlı·.~i ·,;jl;ıııat. S. :\o. :.! dıığıııııı rlnir. 
Servl't Erk:.ı. •ıı . 

K iitıı.lıy;ı : A1'7.ıılııılı•i O. Adli il'l(•r lıakkındıı aı·zıılıal yazmuk- Encünıendedir. 

.\'ııri Soyuk. ları llll'lı cı.lilıııcını..'Siui istiyor . 

.\ııbm : 1\ ııda:<tı·o azıı- 1683 No. kuııunla kııldırılnn ınliktl's<'b Encümendedir. 
«1ııdıın U ıınııli ])rrnı<'n . hakkının Y<'rilıne. ini istiyor. 

Aıl<ıp:ı zu n : ( ' ı•zııı•Yi nııılı 

kunılııı·r mınıınıı lfıııııın 

.Ali. 

• \n karıı : llaı·ııloğan nıll 

hallcııinde 'l'aşdöşemc 

~o. 37/43 ]J(ılil Gönül. 

:\ftıhh'i'ınıi~·e tl criııin nffma dniı·. Enciimendedir. 

lııdl'di nı<'mıınrrtini ,-r Knysı•riyc kn- KaTın·a rabtedilm.iştir . 
dar gitmNi iı:iıı Jıaı•cıroh v('rilm!.'Sini 
i tiyor. 



ltayid 
No. 

161/169 

162/170 

163/ 171 

164/ 172 

165/173 

166/ 174 

167/ 175 

16 / 176 

169/ 17i 

170/ 179 

171/ 180 

172/ 1 ı 

173/182 

174/183 

175/ 184 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulb8.8ı Muamelesi 

:.\Inlatya : Ziı·ai kredi ko- Dermesi h suyundan istifadeleı·inin te- Ziraat vckiıletine. 
operntifi ınurakıbı B. mini dileğinc dair. 
Güven ve ar. 

Silifke : Sa'ray mahalle- Yeni tekaüd kanwıundan i · tifudesiniıı Karara rabtedilmiştir. 

sinde emekli jandarma teminine dıı i ı· . 

birinci miilaziıni Abdul-
lah Çınnr. 

Erznrııın : Bııyulwn<! nıu 

hallcsi ndl' lla.ı· D ursun S. 
No. 2 Anahanım Rı·ı:ri

oğlu. 

Vıııı : Sefeı·hl'rlik :.\1. Hu
nıitl Saydnın . 

Şiran : Zirnon köyünelen 
Mustafa. 

Çıtıınkkale : KilidiHmhiı· 

köylinde Rıza BiiboL Y 
I ·pa rta : Eı·cişiıı Kt•rkl-
şi köyünden Şükrü Kaya 
ve ar. 

Evkaf idar~:si tııı·afınılan sııtılmı lw -
ttı hakkında diirt yıldıııı bl't'i 1'cınyi z 

ıııahkrnıesindc bııluıııın e\Tıık ınm bir 
an vvr l inln ı·ıııı istiror. 

l)ıı yıl önce tahakkuk Nkıı alurnğınuı 

JJa.lıiliye vckiikt ittl' l' bi ı· an eı• vı· l tı•s-

viyesine daiı·. 

' l'ovzi edilrn aruzinin <bon:lanma kaıın
ıııı ıııııcibiııcc keııdilrrine \' trilrıwsiııi 

istiyorlar. 

lkanı ct ,l'l'l'nti,rrleriııin ı· r·rilnH'sitıl' 
dair. 
tskiinıııııı temini ıl ilı·ğint• dair. 

Adiiye vckaletine. 

Encümcndedir. 

Encümendedir. 

Eııcümendedir. 

Encüroendedir. 

Zile : Paııcıı ı· fen ıneıııu- 14- II - 193. taı·ilı ı·o !i t97 Xo. ııı·zu - Encünıendedir. 

ı·ıı i\fıL~Iafn yan rndn Ah - haline ekı ir . 
med Çongur. 

Afyon : Askeri konak su- lkraıniye ile taltifi Jileğine dair. 
bayı YC müdürü ve nı<.'r-

Encümendedir. 

kc7. kumandanı yüzbaşı 
Y. Ziya Helentepe. , # _ .. _ 
Anhara : Emek! jııııılıır

mn teğmeni Sebat otelin
de Şevket Baylıahıın . 

I~pa rta : Pa1.ar nıalııı•llı· 

sinde Mahmud ' nltı. 

Hr. 1. Vs. K. As . . 'nnut
kiır muavini Onıer Du
rukan. 

Adapn1.arı : 46. P. A. Be
kir Delikunlı . 

Ankara : D. V. M. 1. l '. 
M:. Ml'ınıı!'lnroıılıın 1. Rtı
liisi Sumer. 

Feke ı\füntelıibisanileı· 

Haınit At~ıa ve ar. 

2L - V- 1938 tarih vr 2:311 ınıııını·ıılı M. M. VekAletine 
at'Zıılınlinin 3-110 numnı·alı kanun JIIIL-

eibinec 1. .M. \'. Askeri tenıyiz mah-
kemcııiııe havalc edilıııcsini istiyor. 

Rorçlanınıı yolilr is k fııı crlilıııesiııi S. ve 1. M. Vekôletine. 
istiyor. 

'nJıayii harbiye subayr olnıııklığıııı Karııra rabtedilıniştir. 

istiyor. 

l:lııııııyii harbiye ~ııbnyı olınaklığmı Encümendedir. 
istiyor. 

Oayrikııntıııi llt!•skcııiııin sııtt~ıtH ~·ıı - Encümendedir. 
pan ina <lniı·esiııdrıı 1500 lirıı mıos -

ken bedeli hakk:mın tıızminini i•ti~·oı·. 

Kazalarmda ortn okul açılnıasuıı L- Encümendedir. 
tiyorlar. 



Ka yi d 
No. 

176/185 

177/186 

178jJ87 

179/L 8 

180/189 

Hll / l!JO 

182/l91 

183/ l9::l 

1H5/ IH+ 

1R6j l!lti 

JR7/ 1!l7 

J8R/19 

JR9/ 1!l!J 

Arzuhal sahibi.nlıı 
isim ve adresi 

Ankara : !tfaiye mey
dıınr Hayman a oteli al
tmda kahvede Beybaba 
elilo M. <,;avuş Yrl ıuaz. 

Kırklareli : Üsküp nuhi
ye ıııerkeziııde Salimoğlu 
Ahmed ve ar. 

llhanköy . Emirdağ : 
On dört verese nnınrrıa 

Uenıal Biçet'. 

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

M.a liıliyctiıı.in tııyini ve tckaüd ma- Karara rabtedilın.iştir. 

aşile ikramiye ve istiklii l madalyası -

ııın verilmesini istiyor. 

Lfılcburgaz kHzıısı rlnhilinıclclü elvc- Encümendedir. 
ı ·işl i arazisi olaıı bir mahalde iskan-
larmrn temiııi rlileğ iıı<' naiı·. 

40 . :ıo sene•lı•ııbcri zi lyell huluıııluk- Encümendedir. 
lnl'l tariaya bnşk:ısı tımıfınclnıı va ki 
olan nıüclahaleııin nıeııi 1'<' Mııhke-

mei tenıyizin nıul<alıil tarafa l' cr·diği 

tasdik hiiknıüne itiraz. 

lzınit : Cruiu mııhall<'si;ı- 22 . VTH . J !l~H tarih 1'<' 4997 No. ar- Encümendedir . 
ele No. 3~ Şiikrii flöktürk. :t.ulıa lin r !'kt it. 

~amal>'a-lstaııhul: Emir- 9 - ır - 193!J t:ırilı ,.,. 55t:i4 ~~ı. arzu- Encümendedir. 
h·r <;eşnwsi Ko. 8 Enı De- haline d'tir. 
dikoğln. 

R:ı•kırköy htaııbul : 
Kaı·taltc po ,\ Y ıı iyt• sokıık 

"o. 17 Rccob Uulusi. 

t ~taııbııl : Fıııdrklr :->ü-

Dil'aııı muha.scbat~ıı r.inırnct olanı!( Encümendedir. 
talısi l i h akkınd a iıt.ih az olunRn ka•ra-
ı·rn lıowlmasııır i~l iyoı·. 

Auli i~lrrin ~>lıliııc tcvdi t:di lmesini Encümeııdedir. 

lıı·,\'.l' il.lll',\' ( 'n mi sokıık i'iu. istiyor. 
12 ll ıılfı~i Yng"ül. 

(,'orum: Cezaevinde nı nh

kitın .\. Rrz:\ Dıınılr. 

~iğıle : !~ski polis memu
ru daYa vekili Ziya Oğ-ıız 
l'lil c Cevrlet Oktay. 

Ha',Ya.tınııı knrtıırılın;~~ı iı:iıı frnni ira
bına giirr tcdnvisinhı teminine Jııir. 

~'[ıılfılcıı tcknüdC' sc•ykini isti~•or . 

, Jffi'JJ 

Encümeııdedir. 

Encümendedir. 

Rclimi~·r . Milôs : İmam T clavülr!c kala'll nıaa.~larıııın tesviye- V. U. Müdürlüğüne. 
\'(\ ıııiirzziıı na vııcl \'ıl ılı- sinin teminine dair. 
rrnı ve a ı· . 

Kilis : Rüyiik kiitııh ımı - 3524 No. kanundan istifadelerinin Encümendedir. 

hallesinde Ali Dcmiı·tıı~ teminim• daiı·. 
ve ar. 

'l'mbz01ı : tm ıırrt ma·hal
lcsi Kışla Cd. Xo. + Liıl
fi Kıındaker. 
tzınir : İki~cşmclikte HR
lil Ef. l\[a. Bhr sokak To. 
, Yunus Kıı·tay. 

~lalil.li~·rl mıı.aşı tahsisine dair. Encümendedir. 

Malılliyrt mfı'llşr 7!i J:uruş oldııjrunclan Enoümendedir. 
altı ııcf<"ı· aile~iııin idııre."i lrmin için 
İzm irde münasib •bir işte istihdamının 
teminine dair. 

(:ı'rkr~ : Brzincan Esi'Sİ Memleketleri olıııı Erzincaıın gi tm e- Encümendedir. 

ııııhiyı>si .\lıınc<liyc kö- lerinin terninine ı lair . 

yiinde Çalcrveren köyü 
Ahmed y alçm. 



Ka yi cl 
No. 

190/.20~ 

191/ 201 

192/ 202 

193/203 

194/204: 

195/ 205 

196/206 

197/ 207 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- fi!W-

Muamelesi 

Kuııı.kapı - 1slanbı.ıl : ls- li:UıJıJwıııeui:n vt>rdiği gayri kammi Encümen.dediı·. 
kl'lc c;~JJ.-s i a.lı~ı Uizcli hükıııiin Adliyo vckaleti vusıtıısile 

Durmuş Ali yanında Mu- ılosyrumuıı cclb vc tcdkikino dair. 
lıidı.liıı. 

.Aıkçaa.m.a.t : Lahana kö-
yünde Ömer E:ı:d"Gm 

Ordu : Ra.ındi Güven ve 
arkadaşları 

Çimril : Kaı;aılııı.ısımoğlu 

Mustafa Karalıasan 

Ordu : Eıbulhayır Musta
lı.lkijyü h&lkı: Mahmud Şa
hin ve arkadaşları 

Ankara : Tüıık Yüksek 

B{)rçlıınnıa tkall.U1Ullla teYiikan fahiş Eııcüıuendedir . 
fiatla .ta.ksitle aa.tm aldığı emlfi.ke ye-
niden daym.et takdiri hak!krnda 
İskan suretile bağ ve bahçe verilmesine S. ve !. M. Vekllletine. 
dair 

.Aşar borcu faizinden dolayı Hazinece Eııciiınendedir. 
tefevviiz edilen arazi ha:lclandaki di-
leğinin nazarı itibare alınmasına 

dair 

İhtiyar <lı.ııy.eti seçiminde olduğundan Hnciimcndedir. 
yeniden intihab yapılmasını istiyor-
lar. 

2 haziran 1926 tarih ve 900 numaralı Enciimendedir. 
mimarlar !birliği Posta ıku- ıkanunda zikredi lmeyen m.imarların da 
tusu No. 801 .bu vaziyeti ikanunjyeye idhaline dair 

Erzincan : Dana mahalle
sinde Blıı:ındi karısı Şev

kiye 

Ölen b!liba.ııuıdankendisine maaş tabsi- Bncümenrledir. 
siııi i&tiyoor. 

Kazancı - Ermena:k : EHi- Orta okul bulunan her hangi bir ka- Enciimendediı-. 

~ gö,çmenlerindcn Naei zaya iskanının tahvili dileğille dair 
Kan.lm 

198/208 iMalatya : Cezaevi malı - lLaJı:kfuniyetinin aifini istiyor. 
kfunlarmdau Mustafa Kö~c 

Eııcümendedir. 

199/209 

200/210 

201/211 

202/212 

203/ 213 

Kandu·a : Değirmenci Muamele vergisi ha:kkındaki dilekleri- Eucümeııdcdir. 

.Hasan Uygur ve arkadaş-- nin naza.rdtibuı;e alınması lı.akkında. 
ları 

A. 192 'l'b. 2 Bl. 7 Yüzba
tıaşı Muharrem Kızılersu 

Yıldızeli : Bağlarbaşı kö
yünde .Ali Gürbüz 

Çankırı : H.ük:Umet civa
rında arzuhalcı Hakkı 

Gel.'l)8k evinde M. Şerif 

SU&l' 

Haremili kararnamesinin 13 ncü mad- Enciimendedir. 
desinin tadil veya tefsiri hAkkında 

İhtiyar heyeli inti.hıı.bı tesir aLtında ya- Enciimendedir. 
pıldığından intiliabm feslıi ile yeniden 
icra.sı hak.k:mda. 

Huk-uku memnua.smın iadesi ve me- En<riiı:nendedir. 

ınuriyetc alınma.sma dair 

İstanbul - Edirnekapı : 18 - 1 \ ' -193 tarih ve 3132 numaralı Encümendedir. 
Kasnn Giinani Çelebi so- arzuJıııliııe cktiı·. 

kak ' o. 3 lliiııeyin Doğ-

ı·uer. 



Ka yi d 
No. 

204/ 214 

205/ 215 

206/216 

207/ :ll!l 

208/ 220 

209/ 221 

210/ 222 

21l/223 

212/ 22-1 

213/ 225 

214/ 226 

215/227 

216/ 228 

217/22!) 

- '241-
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal hulAsası Muamelesi 

Kırklareli : Hacı Zeke- lskanınm tıncini dileğine dair. 
riya mahallesinde Ro-

Eneümendedir. 

manya göçmenlerinden 
İbrahim Ustura. 

Babaeski : Muradiyc kö
yünde Romanya göçmen
lerinden Hüseyin 1şcan . 

Vezirköprü : Gulfun kö
yünde lmamoğullarından 
Mu~tafa lnıı.n. 

Millls : ö. 'cdim Yuı·d-
sev. 

Tunceli - Ovacık : 'l'o
puzlu köyünde Mahmud 
Tunç. 

Ayancık : Şuayib Bilgi
han. 

Gazianteb: lbnişelıer ma
hallesinde Ökkaş Muhit
tin Çavuş. 

!stanbul - Kasrmpaşa : 
Hacı Hi.isrev malıallesin

lle No. 1/ 5 eski imam 
İshak Uzunçay.-

1 zmir - Karşıyaka : Gö
saydm sokağı N o. 5 Sa
lih .Akşahin .Alaybeyi. 

t stıın bul : lstikliU cadde
si Altınbakkal Şahbaz 

Ap. No. 195 Şefika Ar
san. 

Cide : Murad Faiz. 

Kıırs : Acarlı Mustafa 
eşi .Azize Can. 

Burdur - Bucak : Avcian
cık köyiinde Mahmud 
Uyan. 

l ııtanbııl - Kuıkun ·uk : 
DPlikoş mahallesi Bozacı 
sokak o. 24/15 B. R . 
.Alkuf. 

Arazisi geniş ve mümbit olan Burgaz Encümendedir. 
Müselliın köyline tebdili iskan sure-
tile nakillerine dair. 

27- II -1939 tarilı ve 5621 numaralı Karara rabtedilm.iştir. 

~ ı·zulıa line ektir. 

Gayı·ikauuui ol~rak hakkurda verilen Encümendedir. 
mahkfuniyet kararrom isabetsizliğin-

den şikayet ediyor. 

Memleketine iadesini sitiyor. Encümendedir. 

!l - TI- 1938 tarihinde verdiği arzulıa- Dahiliye vekaletine. 
line ilişik vesaikın iadesini istiyor. 

Milli mücadeledeki hizmetin binaeu Encümendedir. 
lstiklul madalya.sı verilmesiıli istiyor. 

1'ahsis edi len ınııl fıliyt~t maaşnun Encümendedir. 
ikraıııiyeye kalbedilmcmcsine dair. 

Müterakim vergi borcu için tekaüd Encümendedir. 
ınaaşmdan yapılan hacizden dolayı 
cfı·adı ailesinin iaşc ve ibatesini te-
ınindcn aciz kaldığına dair. 

Emniyet sandığrna olan borcundan .Encümendedir. 
ötiirü satılması takarriiı· cd n vinin 
satılmamasr için ınuavcneLte buluuuJ-
ma.sıru istiyor. 

lhya ettiği arazinin tapusnııun v«.>ril- Er.eümendedir. 
mesinin teminine dair. 

İskfu1 suretile bir eY verilmesi d ilc- Encüınendedir. 

ğino dair. 

İskan hakkındaki dileğinin nı.ızan iti- S. ve İ. M. Velı:aleti.ne. 
bare alınması hakkında. 

15 -XII- 1938 tarih ve 5303 nııınıı- Encümendedir. 
rah arzuhaline ktir. 



Ka yi d 
No. 

218/231 

219/232 

.220/233 

221/234 

222/235 

223/236 

224/237 

225/238 

22-6/239 

227/240 

228/241 

229/242 

230/243 

231/244 

232/245 

233/246 

. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-M2-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

İstanbul - Bayazıd: Tav- Adli takibatm geç intaç edilmesin- Karııra rabtedilıniştir. 
şantaşı mahallesi Dilber- den şikô.yet ediyor. 
licami caddesi No. 24 Sa-
la.hattin Kô.mil Yavuzcan. 
Beyoğlu - lstıwbnl : Af- Avukatlık kanununun 50 nci madde- Encümendedir. 
ril<a ham No. 33 Hüseyin sinin· te:fsirini istiyor. 
Hüsnü Yavnztekin. 
Ankara : Denizbank de- Tnhüsiye müstalıdenıininin iicretle Mu. ve Mü. Vekaletine . 
niz emniyet servisliği ean- geçmiş olan 9 senelik hizmetlerinin 
kurtaran memur ve müs- fili hiznıet addedilmesini istiyorlar. 
tahdemini narnma Mecid 
Ergin ve ar. · 
Bursa : Fevziçakmak cad- lskan ve te!-fiz haklarmm tanıumasile S. İ. M. VekAletine. 
desi No. 286 İbrahim Bursada iskun deilmesini istiyor. 
Şekli. 

Bursa : Hacılar mahalle- Yedierindeki zarar ve zi.vıuı mazlıııtaHı- Encümendedir. 
si Asmalı sokak ro. 4 Ay- na mukahil em vali mcirulceden hiP 
şe Çığdan ve ~ocukları. ev verilmeı:ıini istiyor. 

Ankara : Atıfh y mahal- 1nd~i ın~ınuriyeti dileğinc dair. Encümendedir. 
lesi Telsizler cephesinde 
No. 307 Süleyman n·rı. 

Üsküdaı· - İstanbul: !ca- 1936 s ııesıude işini terket tiğiııdc·ıı Encümendedir. 
diye ıvacr Ferhat S. No. 1937 - 193 - 1939 senelerindC' vergi 
5 Kirkor Aynaciyan. alınmamasr hakkında ' 

Diyarbakır : Güraııioğul- Çeltik ekınc ine müsaade edilmesine Ziraat vekaletine. 
laı-tDdan Arif Güran dair. 

Jazipaşa : Beyoba T kö- M:eınlekctine gitmeııiııe müsaade <:>dil- Encümendedir. 
yündc H. Hüseyin D - mcsini istiyor. 
ınirtaş. 

Gaıipa§!ı : Beyobası kö
yünde Hıdn· Eı-doğan. 
Devrek : Şükrükaya ma
hallesinde Pakize Kesim. 
Rize : Gündoğan nahiyesi 
lıalkr narnma imza okuna
madı. 

Jl·[auisa : amci ·n. ev
d t ve ar. 

Eğil : Mııhittiıı Uysen " 
ar. 

BrmenAk : Knzaııeı kö
yüııd<: Hayriye Terean. 
lifenem n : H hane g~
men nanıma Hasan Koli-
lAy. 

~Ieınleketinc gitmıısine müsaade edi!- Encümendedir. 
ıncsini istiyor. 
1 - IV - 1939 tnı-ih Ye 2737 nııınıırıılr Eııciimendedir. 
arzulıaliııe ektir. 
Çay ziraatinin teıniui i~in çay kanu- Enciimendedir. 
nunun bir an vvel çıkmasım istiyor-
lar. 

Milli eni lake olmı taksit borçları hak- Encümendedir. 
kındaki dileklt'riııin nazıırı itibare 
ıılmmasrm istiyorlar. 

azıı merkezinin ğilde kulmasını is- Enciim ndedir. 
tiyorlar. 

Kıt7.a merkezi rindcn biı·iude iskiin 'Eneümendedir. 
l!dilınesini istiyorlar. 
Emsalleri lınkl..-nıdn yapılan ~ıudnn- Eneümendedir. 
larm kendilerine de te§m.ilini istiyor-
lar. 



ltayld 
No. 

234/ 247 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-W-

Arzuhal hulasasx Muamelesi 

Patih - lstıınhul : Kızta- Ölü kocasmm hizmetleri nazarı itiba- M. M. Veltilletine 
~~ Feyzullalı Ef. • . 1o. 6 ı·e almarak yardım yapılmasım isti-
Faılı Canseve r Ap. Hani- yor. 
fe Fn·at. 

235/ 248 Kastnınonu : Eski Eı·zin- Memleketine gitmesine müsaade edi!- Enciimcndedir. 
cuu mebusu Hüseyin Aksu. mcsiııc dair. 

236/249 Konya : 'l'cf~nni Pazar Boşanına ılıakkındaki dileğinin nazıın Karara ı:abtedilın.iştir. 

237/250 

238/251 

239/252 

240/253 

241/254 

242/255 

243/256 

244/25.7 

245/258 

246/259 

247/260 

Ma. ro Karanıanlı Şükrü itibare alınmason istiyor. 
Teı·zi. 

Kastanıonu : Bt•yçelebi 
nmhallcsi ,\blıas Ak~ıı ve 
ar. 

Antalya : ,lııtalya şnbr·si 

i\Iuhtat· Ataman. 

~ilivri - !stanbul : Nakli
yat vo eıııanetciler şirke

tinde memur Harndi Tuz
cuoğlu. 

Palu : Ilchap köyünde 
Fettah Gündüz ve ar. 

Memleketlerine dönmesine müsaade Encümendedir. 
edilmesi ve tasarruf haklarnıru ta-
nın.masmr istiyorlar. 

2430 sayılı kanundan istifade etmoı ~n Encümendedir. 
için mozkllr kanun tcisirini istiyo rl.ır. 

M.üba.şiı·liktcn infikili tarihine kadwr Adiiye vekB.letine. 
mehakim vezncsindc toplanmış olan 
ücreti tebliğiyeden hissesinin verilmc-
sini istiyor. 

Emlak ve arazilerinin ellerine geçme- Dalıiliye veltilletine. 
mesinin temini ve miitegaUibelerden 
şikayet ediyorlar. 

Akıneşe - İzmit : Nalıiye 2510 sayılı kanundan istifadelerinin S. İ. M. Vekiletine. 
merkeır..indo R. Erdem ve .teminile verilen arazinin meccanen 
ar. temlikini istiyorlar. 

Kastamonu : Mıılımud Çe- Müterakim m~lannm verilmesini Encümendedir. 
lebi ca'IIıİi iınam ve hatibi istiyor. 
Kasaba köyünde Hasan 
Sayğılı ve ar. 

Tokad : IIususl muhase- Kazanç, muvaıene ve bulıran vergi- Enciimendedir. 
be başkatibi emekli Ab- sinin m~larrudan kesilmemesi dile-
dullah ve Ar. ğine dair. 

İsmetpaşa nahiyesi Ha
midiye mahallesi mümes
sili M. Erdoğan ve Ar. 

Koçlıisar : Dava vekili 
Mustafa 8eçilmiş. 

!stanbul - Kadıköy : Acı
badem Esadpaşa sokak 
No. 5 Salim Palabryık. 

Ankara : Ticaret, İktı
sad, Ziraat ve Mnlıabe:re 
ve Münakale vekalcUerin
de müstalıdcm eski ihti
yat zabitleri l Erkul ve 
Az. 

Nahiyclerinin kaza olmasmı istiyor- Encümendedir. 
lar. 

Medeni \ 'O siyasi hakkmm iadesini Dalıillye vekaJ.etine. 
istiyor. 

Haksız olarak kendisini ve ailesi ef: Enciimendedir. 
radını döven zabıta memurlarmm tec-
ziyesini istiyor. 

Filen harbde hizmet ettiklerinden Enciimendedir. 
kendilerinin de yüksek mokteb me-
zunlarma verilen haklardan istifade 
ettirilmolarinin. temini dilcğine dair. 



Ka yi d 
No. 

248/261 

249/ 262 

250/263 

251/264 

252/265 

253/266 

254/267 

255/268 

256/269 

257/270 

25 /271 

259/272 

260/273 

261/274 

262j275 

Arzuhal sahibinin 
iııiın ve adresi 

-M4 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Çerkeş: Saraycık köyün- Memleket] erin gitmesine müsade Encümendedir. 
de Durbaba Özkan ve A ı · . edilmesi veya ia.~elerini temin edelıi-

lecekleri arazisi müınbit ve maişeı. 

yolları fazla olan diğer bir yere ıı a-

killerini istiyorlar. 

Adana : Borsa umumi ladci ıııemuriyeti dileğiuc dair. Mu. ve Mii. Vekaletine. 
kAtibi Süleyman Sergici 
elile Hilmi Özkuran. 

Ankara Anafartalaı· Hizmeti vataniyesine mukabil nakdi Kaı·u ı·a rabtcd ilııriştir. 

Zonguldak otelinde Re- yardım yaprlmasmı isityor. 
ceb Özden. 

Bursa : Hüdavendigllr 
camii imaını M. Bakanoğ
lu. ve ar. 

1939 senesi Evkaf bütçesinin müzake- Encüıncndedir. 

resinde dileklerinin nazarı iltiba.ı·e 

almmnsr hakkında 

Tefenni : Ece köyünde l\lcmleketine dönmesine müsaade edil- Encümendedir. 
Hasan Anık. 

Emed : !ğde köyünde 
Bekir Oktay ve ar. 

ıo esini istiyor. 

Aşar borçlarının affinc dair. Encümendedir. 

Ankara : Cebeci Güney Verilen ta:aniııat bedelinucıı tckaüd Encüınendedir. 

sokak No. 70 Mustafa Öz~ sandrğr aidatı olarak kesi len })8ranuı 
dil. iadesini istiyor. 

Palu : Belediye muteıııe- Kaza merkezlerinin değiştirilnıeınt•si Dahiliye vekllletine. 
di Harndi ve ar. dileğine dail' 

Karacabey : Mııliye ve Hi:aneti müddetlerinin tekııüdlüklc- Encüınendedir. 

bususi muJıasebe tahsil- rinde nazarr itihaı·e alınmasına dair. 
darları N. Baturuy ve ar. 

Rize : Halktan elli imza 
namına i,yazi Ağm. 

Sungurlu : Yur.uklu kö
yünde Abdullah Uzba.yrr. 

İstanbul : Cağaloğlu Diş
tabibieri cemiyeti reisi 
Profesör K. Esat DcVl·im 

İstanbul : Hoeapa.,a ıruı
liye Ş. eski tahsildarr Me-
med Kuzya 

Çay kanruıunun bir an evvel çıkınası
nı jstiyorlar. 

Köylerinde ınütegallibelik yapan eş

has hakkında tahkikııt ve takibııt yu
prlmasma dair 

Küçük sanatlar haıkkmda hazulanan 
projede dileklerinin nazarr itibarealın
masınadair 

1adei memuriyeti dileğine dair 

Safranbolu: Cezaevi malı- Bir defaya mahsus af istiyorlar. 
kfunlarr namına Mustafa 

Encümendedir. 

Dahiliye vekllletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Rize : Karadeniz roülga Tekaüd ıruıa.,ı tahsisi ilaldımda Arzu- Encüroendedir. 
şeriye adiiye mahkemeleri hal encümenince ittihaz edilen 1772 
eaki başkatibi Osman Zeki numaralı k.aı·ar talebine cevab rteşkil 

etmediğinden yeniden ıtedkikiıı.i istiyor. 

' : 



Ka yi d 
No. 

- 263/276 

264/277 

265/278 

266/21!) 

267/2 o 

268/281 

2ô9/28<l 

:!70/ 283 

:!71/28-ı 

273j 28ti 

27-1/287 

275; 2 

27G/ 28!l 

277/ 290 

278/291 

27!1/ 293 

Arzuhal sah.ibinin 
isim ve adresi 

-t4&-

Arzuhal hulasası .Muamelesi 

H.iikkari Yüksekova ladei memuriyeti dileğine dair Encümendedir. 
güınriilı: idaresi eski me
muru .Ahmed Kuralkan 

Kastamonu: Beyçelebi ma- Tekaüdiye ve ikramiye verilmesini is- Encümendedir. 
ha.llesi eski Erzincan me- tiyor. 
busu Hüseyin Alksu 

Salihli : Dava vekili Ha.- Avukatlık kanununun tadili ile mağ- Encümendedir. 
san Alesan ve al'kad~arı duriyetinin vikayesini istiyorlar. 

Isialıiye : Memed Çavı.ı.ş- Kaymakamdan şikayet ediyor. Da.lıiliye vekJi.letine. 
oğlu Turan Irmak 

l~tanhnl : Ortaköy Porta
kal yoknşu No. 43 Nuri 
Erkan. 

ı~tanbul : ])evlet mntlıa
~r t~Jıih <İ8irl'si şef i Ke
rim Konak. 

8rzine : Uazi nın . No. ı;,ı 

Hüştü Huyrı. 

•rokud : Kadustro ıııiidü 

ı·ü Faik Zainı. 

Az maa~ alan çok çocuklu ıncmurlııru Eneümendedir. 
yaı·drm !'dilmesini iRtiyor. 

lskiın suretile göçmenlere verilen Ko- Encümendedir. 
rucu çiftliğinin mutusarrrfı olduğun-

ılan buna ıımkıılıil diğer lıir mahaldc 
ayni kıymette arazi verilmesini istiyoı·. 

Ciheti askeriycce işgal edilen bağının Encümendedir. 
i~tiınluk bedelinin verilmesini istiyor. 

23 - 1 Ll - Hl3!l tari b ve 2789 No. arzu- Karara ra.btedilıniştir. 

halin ekt ir. 

-"stunhul : Muradpaşa iadei ın<'muriyetiııin temini ılilcğiııe Dahiliye vekAletine. 
'l'ıı.ııbııri Ccnıil sokak !\o. d.a.iı·. 

41 Ahmed Diçmıııı. 

Babaeski : Sinaıılı kö- :\'[emlcketiııü diiıııııesinc müsaade cdil- Eneümendedir. 
yünde .Menıed Ali. ınesini istiyor. 

Bursıı : İsmetiye köyün - Telıit c •zusının rafine dair. 
uc i\ l enıed Ali Özkan. 

Beşiktaş - istanbul: i\lu- Maluleıı 1ckaüde sevkini istiyor. 
radiye Deryadil sokıığı 

No. :n Safft>l Aktaş. 

Eneümendedir. 

Eneümendedir. 

Ku~ : Hüsey in Yılmaz. .tstenileıı orman vıorgisi hakkındaki .Encümendedir. 
dileklerinin ııııuur itihare alınarak 
mağdur edilmomesini istiyor. 

amsun : LeJid ınahal- Devair ve müesseselerde bir iş veril- Encümendeılir. 

lesi 2 nci llicek sokuk me:ıini istiyor. 
o. 24 Y. Ziya Fiş. 

iksnr : P. T. T. Mü. Tnııfi~·~ karntrnm refiııe dair. Encümendedir. 
Rifat !;ankaya ve Ar. 

;>,iilfıs : Ömer Nim Ymd- Mnlıkf\nıi.vl't rcıu. ının üi'i:iııe dair. 
sev. 

Encümendedir. 

~·ankırı - Çobanözü : Öz
bek köyünde Döne Na
illü. 

Öz oğlu Ömerden ŞPhid ınııaşı bağlan- M.. M. VeklUetine. 
ınasmı istiyor. 



kayld 
No. 

2 0/294 

2 ı;.ı97 

2 2/ 298 

283/299 

284/300 

2 5/301 

2 6/302 

2 7/30l 

28 /304 

289/305 

290/306 

291/ 307 

292/30 

293/309 

Arzuhal sahibinin 
i.aim ve adresi 

Acııkııra : Yalova otelin
de No. 7 Silvanlı !skan
oğullarından .Ali Özkan . 

'1\rabzon : Ciimhuriyet 
mahallesi Dervişpaşa so
kak No. 1 EınruUah Ak
kayaı 

~ -

A1uamelesi 

Memleketi bulunan Diyaı<IJakmt ia- Encümendedir. 
ticsini istiyoı·. 

1683 • sayrlı kıınıına göre tekaüd mıııışr Encümendedir. 
tahsisini ve 58 nci mııdde ine giire 
ikı-aıniyesiniıı verilmesini istiyor. 

Sorgun Yazgadyolu Kaymaktım ve hakimden şikfıyet ()di- Dahiliye vekô.letine. 
mahallesi Memed Aksoy yor. 
ve Ax. 

E ki hamam - Ü&küdar : Hidematı vataniyeden tahsi edilen Karara rabtedilıniştiı:. 

Ölü Mahmud Şevket P~. ınnaşın tezyidinin temini dileği'ne dair. 
eşi Dilşad. 

Siiı'<l : Maliy<' mulıas bo- Tekaüd ınııaşlarrwıı yeıü kaınıııı~ h'Öro Karara rabtedilmiştir. 

ciliğinden mütekaid 111. tah isirıi istiyorlar. 
Zihni Erdoğu ve ar . 

.l\{alatya : Aslanboy mn· Ka.nıınu medeninin ba>ııı maddelerinde Karara rabtedilnüştir. 

hallesinde Ahmed. Efe. tıı.dilfı.t yapılması hakkmda . 

Aı·aç - Kastamonu : Ka. Öğretmen olmayan köylerden birindl' Kıırara ra.btedilmiştir. 

va.cık köyünde .Ali Rcmzi vazi fe almasım istiyor. 
önaL 
0derni : Hastane çıkma- .Ana vatll!l1dan çıkarılmamaslJiın trıni- Encümendedir. 
zında Lotafet So. No. 145 nine dair. 
A'yşe. 

atalca : Istrranca kii
yünde Hüseyin TopaJ. 

lnebolu. : Hukuk Mkimi 
Şevki Oguz. 

Umumi harpdc malUl kaldığından Encümendedir. 
rnMış tahsi&iııe dııi.ı:. 

On sened(ln fazla hakinilik müdtlci- Encümendedir. 
umumilik mchakim azahğı yapıb va-
zifedo bulunanlm· bilicab ayrıldıkin-
rında a111ıka.t lık hakkını ha iv. olduk
larrıım taıırnmaswı istiyorlar. 

'farsus Bardaş köyü Ekinlerinin d ğer fiat W:erinden satııı Encümendedir. 
muhtm zt.kcriya .A:car ıılmma.sını L tiyorlar. 
ve ar. 

Balya - Kaı·aaydm : Ki
rıılama şirketinde BııoJıu
oddin Falay. 

İstanbul : Kabataş üst 
mıızarltlt o. o. ,ı. Ayşe 

Akyılmaz ve aı·. 

Bursa : lılh malıkemelc-

Kadıköy kız cn~iitüsünde ınukayycd Encümendedir. 
kızı Bcdia Falayın mıızeret SIJ\8\'lııa 

kabulünü istiy)r. 

B lediyccc yapılacak istimink d • di- Dahiliye vek&letine. 
1 klcrinin nıızıtrı itibııra ulınmasınr 

istiyor. 

19 - IT - 1937 tarih ve 36 6 ı o. ııı·- Karara rabtedilmiştir. 
ri kAtTblcrind ll uri Öz- zuhalinc ektir. 
kım. 



Ka yi d 
No. 

294j310 

295/ 311 

296/312 

297/313 

298/314 

299/315 

300/317 

301 /318 

302/31!1 

303/ 320 

304/321 

305/ 322 

306/323 

307/324 

30 / 225 

309/326 

Arzuhal sahibinin 
iııim ve adresi 

- ·M'1-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Zonguldak : Daimi eıı- 'llekaüd nı.o.a ının indeten tulı ini isti- Karara ra.btedibnittlr. 
eümenler müvezzii .Ahm d ·yor. 
Yalçın yanmda AslıJıaıı 

Orcun. 

Giresun : Çmarlar ma- Hatıa ınalıli oldvğundan bilılmuın Karara ra.btedil:ıniştir. 

hallesinde Otel sokak No. tekilliften muafiyetini istiyor. 
35 Osman Düzel. 

Salihiye - Şam : Şülıeda 
Nuri Şalan 1\Ia. No. 96 
Necmettin Doğan. 

Inegöl : Hammalı köyün
de Ayşe Gök n . 

Çankırı: Ttacı ! mail Mıı -
1\femed Ertekin. 

Elbistaıı : Ceza evinde 
ımılıkflm lbrahim Gök. 

Diyarbakır : Hazro niL
hiyesinde Behram J3urlak. 

Bodrnm : Çarşı mahalle
sinde Hasan Sağat. 

Zile : Pııııcrn: ien m mu
ru Mustafa yanında Ah
m<'d Çungur. 

Nisbeti askeriyesinin katr hakkındaki Eneümcndedir. 
kararın rc:iine dair. 

Tefi eezasuun refi ile serbest bı:rakıl- .Encümendedir. 
ınasrnr istiy:or. 

M:eıı1leketine dönmesini istiyor. Eneümendedir. 

İadei mııh~kemesinin temini • dileğine Eneilmendedir. 
dair. 

Nefi eeMsnını rdini istiyoı·. Encüme.ndedi:r. 

Köy kanununfl A"ÖI'e istenilen vc~i -Encüınendedir. 

hakkındaki dilP,ğinin nazarı itibar 
almarak"Jllağdur cdilnı cıııcsi ni isti~' Ol'. 

l\IIlli mücadeledeki hizmetinin teTııi- ıEncümendedir. 

kinin temini dil ğinc oor. 

Dcreli - GiresW1: Kur1u- İhtiyar heyeti inlilıabmda yolsuz Dahiliye veklletiıre. 
luş köyünrle Yusuf. muameled n şikayet ediyor. 

Keijall - Gircsııı:ı : Valıt Köylerindeki muhtardan şikayet edi- Enelimendedir. 
Çakrrlı köyünde Talib yor. 
Bayraktar. 

B111·sa : Maarif idar •Ri 
memuru Süreyya Dıılbny 

'furgudlu : Bozkurd ma
hallesinde Tahir Gülen 
ve ar. 

Sarayköy : Eski sorgu h&
lkimi Cafer Bombatepe 

An:kırra : D vlı>t ziraat 

Hususi idarede geqen hizmetlerinin Enciimendedir. 
tekaiidlük müddetine ilavesini istiyor. 

Milli eml8kten taksitic satm aldJklarr Eneümendedir. 
emlak hakkrndaki dileklerinin nnzarı 

itibare alırunasını istiyor. 

.A.dliye vekAletinee memuri,.ete tayi- Enclimendedir. 
nini istiyor. 

3308 numa?alı D. Z. 1. X. kanununun 'ZTra.t vek!l.etine. 
işletmeleri kuramu -muha- muvakkııt birinci maddesi mueibinee 
berat servisi memurlarm- ikramiye talobiiıakkmda 
dan Necati Tanakın 

Ankara : Miihendishım ladei memuriyatini istiyur. 
Urfa giimrük muhafaza 
eski memuru Bozan De-
mirtil:k 

Eneiim.endedir. 



Ka yi d 
No. 

310/327 

311/328 

312/ 329 

313/331 

314/332 

315/333 

316/334 

317/335 

318/ 338 

319/339 

320/340 

321/ 341 

322/ 342 

323/34~ 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

248 -

Arzuhal hula~nsı Muamelesi 

Bursa : Maarif idaresi me- Husus! idarede geçen hizmetinin tcl<a- Encümendedir. 
muru Cevad Undeş üdlük müddetine ilavesini istiyoor. 

Bursa : Maarif idaresi 
memuru Ferid Ergür 

A.nkııra: Erzincan meclisi 
umumi azası Aydın ote
linde Riza Altıak 

Hususi idarede geçen hizmetlerinin Eııeiimendedir. 

tekaüdlük müdde-tiııe ilavesini istiyor. 

Meclisi idare azalığı ilıa.'kkında Devlet Bncümendedir. 
şılrasınea aleyhine verilen kararın re-
fine dair 

.Ankara: .Anafartalar cad- İdari memuriyetirrin veya başka bir Eııcümendedir. 
desi Mühendis hanmda yerde istihdam editmesine dair 
Hüseyin Ozbay 

Bolu : Ceza evinde mah- Eınlıl.k ve arazilerinin yedi emine ve- Dahiliye vekaletine. 
•kilııı. Kamber Kargm yahud Devlet emvaline alınarak ken

disine yardım edilmesi ha:k:kında 

1negöl : KurşunJu köyün
de Erzincanlı A. Osman 
Güngör 

İstanbul - Beşiktaş: .Ta
li.mlhane meydanı Valide 
çeşme No. 2 İ Hakkı Yen
tür. 

Karzantı: Posya1basan \kö
yünde Server Cevlıel'taş 

Yusuf kızı 

Memleketine dönmelerinin temini di
leğine dair 

1ıki bin lira.ltk zarar ve ziyan maz
batasmın Maliyece ödenmesinin temi
ni veya iskan kanununun idarei şümu
lüne harikzede sıfatile girmesinin te
mininie dair 

Ağnamm cezası olarak sureti cebri
yede alınan 400 liranın iadesi hak
kında 

Eneümendedir. 

Enciimendedir. 

Encümendedir. 

Beyoğlu - İstanbul : Kıı- Hukuku tasaı·rufiyesine Hazinece va- Flncümcndedir. 
merhatun Ma. Aslan so- ki miidahaleniu menine daiı·. 
kağuıda No. 23 Memed 
Naıüh. 

LiHeburgaz: Yılmaz mn- Siivari frrkası taı·ıı.fmdan icıırla tu- Encümendedir. 
haLlesinde No. 13 Hiise- tulan diikkiln bedeli icarmın birıın 

seyin Kayhan. 

a_panca : Kırprn ar kö
yünde Binnaz Kukut. 

Tol:ad: Vilayet emrinde 
Halil ahbudak ve kar
deşleri. 

,·vel verilme~ine dair. 

Ölen kocasının mirasındıııı mahrum Encümendedir. 
rum edilmemesine dair. 

2510 sayılı kaunn ahkaınma ~öre yer- Encümendedir. 
leştiği köyden taşka bir mııhnJIP nak-
ledilmesine dair. 

1stnııbul: Tütün . Mü. Milll Mücadel e-le ki tütün idıırei ın u- Encümendedir. 
İnlıisarlar U. müdürlüğü vııkknte ·indeki hizmetlerinin hnrb 
.Aziz .Akmcı ve ar. zammile beraber tekaüdliikler.in ilii-

vesini istiyor. 

Vuıı: Kazını paşa kazıısı 27-II-1939 t.ıı:ih ve 5625 No. nrzu- Encümendedir. 
eski nüfus memuru Hik- haline ektir. 
met Unsal. 



Ka yi d 
No. 

324/ 344 

325/ 345 

326/346 

327/ 347 

~2R/349 

329/3fı0 

3:11/%2 

337/3fi 

Ar:culıal sahibinin 
i3im ve adresi 

249-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Bakırköy -!stanbul: Kar- 21- IV -1939 tıırilı ve 190 X o. arım- Encümendedir. 
No. 17 R. Hulfısi Güı·lek. haline ektir. 
taltepc Ma. Avniyc sokak 

Yf nraş: Emekli ınahke

mei temyiz aza.smdan Ata 
Bayazrt ve ar. 

Bayazrt - !stanbul : Sü
leymaniye türbesi içinde 
bekı:i Abdülhmı:ıirl Özkan. 

Belediye reisinin yolsuz ve kannnsuz Dahiliye vek8.letine. 
haı·ekiıtmdnn şikayet ediyor. 

340 senesinde kesilen teknüd maaşı- Eneümendedir. 
nın yeniden tahsisi veya şimdiye ka-
tarının tediyesinin temini ı'lileğııuc. 

dair. 

K iit alı ya: M e~id iye nın- N efi cezasının ı ·eiine dair. 
hallesinr1e Nnri Ör.er . 

Encümendedir. 

. \nlwra: Kadastro Mü . Arzuhal encüııwl'iniıı 3730/ 3540 ;'lin. Eneümendedir. 
Tapu nr.asmrlan 7.eki Et iz. arzııhaline el<t ir. 

Erwnını: Caferiye ma- 17 - l-1938 tHrih \'C -l028 No. arzu- En~üıncndcdir. 

halles inrle No. 13 Harndi lı n line ekti r. 
Işık. 

~'ankıı·ı - Orta : Bu.vlıa 

kiiyünde Mıısl:ıl'a Tı-mıı l ;. 

Bilecik : hnıitli l. Halil 
~l>ğukoğln. 

~rcnılckrt.iıw rlönınesiııe nıii~aadc edil- Eneümendcdir. 
mesini istiyor. 
Hüküıncte ıniilrallik hazı ıııaruzatt.H Eneümendedir. 
hnlunmak i~in Ankıır~yıı gelmesine 
nıiimannat rdi ldiğindPn şikayet edi-
yor. 

}l ;ıııi·m: Ccz;ıevinde malı- R:ıkiyci ıııüt!deti e~ıwi.vcsinin Aklı i- Adliye vekaletine. 
klı.m \ :I ii Çetin. 

C:i ıT~un- Ilcreli: Kuı·tu

luş kiiyiiııd e ~ıw,tal't~ l'ı 

lrı: \ 'C , \ 1". 

~ar eezııevindL• itımıın etmesinin teıni

ııiııi istiyor . 

.'\alıiy r ınüdü riiııdeıı ~ikfi ,1· rt rdiyor. Dahiliye vekaletine. 

1\lalalyıı : J\ ilis köyü ilı - .\Iütegallil)('lik yu pan .\lcınct!in köy- Dahiliye vekaletine. 
t i~·ar heyet iudeıı. 

tnı zıı okııııaınadı. 

1 ' nkıırl - 'l'nı·h ııl : Çaylı 
kij_r ii ınnlıtaı·ı Hasıın n· 
Ar. 

Istanbul - nalata : Arııb-

l erinrl<'ıı uzıı kla~trrılııııısrııııı tt•ıniııiıır 

dair. 

llazincı·e arnileriııe val;i ıııiidahnl!'- Encümendedir. 
ııin rcfi il~ ycııid(•ıı arazi verilmcsi-
ııi i~tiyol'lar. 

l sliklfıl hıırbi csııasıııdıı nakliyattan Encümendedir. 
(•ıınıisi Alacanıcsrid ma- doğnıa alacağının verilmesine dair·. 
hallesinde No. 27 .\li Os-
man Şahin. 

Paln - Karakoçan : Cln
luınoğlu köyündr Gelıra

il eşi Meryem. 

.Jandarma karakolunda işkcııcpye mıı - Dahiliye vekiletine. 
rnı kaldığından şikayet cd;y'>r. 

tsparta : Karstan men- !skiin sııı·!'tile bir ev yupt.ırılmHsııu Eneümendedir. 
kul Acar lı Dursun Acıır . isı iyor. 



'K'ayid 
No. 

339/360 

340/ 361 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Pendik : Dikilitaş karşı 

sında Taş mevkiinde is
tasyon ktırşısı Alımed 

Güzel. 

Uı·fa - Hilvan : Aşağı
külünçe köyünde Aliye 
E rhan. 

250-

Arzuhal hulV.sasr Muamelesi 

Ahlaksızlık isnad eden jandarma çıı- Eııcümendcdir. 

vuşu hakkında takibatı kanuniye ya-
pılması ve mcktebe .alınmamasıııın te-
minine dair. 

Kocasmr öldüren Süleymanm mevku- Eucümendedir. 
fen muhakcınesinin icrası ve kan 
güdınek kantınunun hakkında tatbikı-

na dair. 
341/ 362 Balıkesir - Susurluk : Memleketine dönmesine müsaade edi !- Eneümendedir. 

Baba köyünde Yusuf U- mesiue dair. 
luşan . 

342/363 1~parta : Temiz iş yazı Tasfiye kara.rınııı refiıı e daiı·. Encümeııdedir. 
evinde Muhtar Atalay. 

343/364 Tokak : Halil Bekçi. Milli emiilke olan borcu hakkındaki Encümendedir. 
d ileğinin nıızaı·ı itilııır·p ıılrnınıı~ı. 

344/365 Sinob : Belediye caddc- Kesilen telmüd nııııışınııı iadl't cıı tah - Encümendedir. 
sinde No. 6 İsmail Hakkı sisi dileğine dair 

345/366 

346/367 

347/36 

348/369 

349/370 

350/371 

351/372 

352/373 

353j3H 

Bafralı . 

Nazilli : Dava vekili M. 34!l!l nurnaralı kanunıııı 61 ııri nıad- Enciimendedir. 
Ali Özen ve ar. desile muvakkat 4 ncü ınııddrsinin 

l\fidyat: Kaymakam Akif 
Rahmi Kocaınanoğlu . 

A fıkrasının tadilini ist iyorlar. 
Müterakim ınaaşlanıım veı·ilınPsi hak· 
kmdaki 1 - IX - 1936 tarihli arzuha-
linin intacmr istiyor. 

Karadeniz Ereğiisi: Has- Eytanı maaşı tahsisini istiyor. 
beyler köyünde 1\fcmiş 

Aygün. 

Eneümendcdir. 

Encümendedir. 

Zile : Tabnk esnafından Tabak iş evlerinin başka biı· yere Encümendedir. 
Ahmed Bayram ve ar. naklcdilıneınt'sini istiyorlar. 
Midyat : Kaymakam Akif Arzuhal cncünıeniniıı 16 - I - 193!) ta- Enciimendedir. 
Rahmi Kocamanoğlu. rilı ve 1846 numaralı kararına itiraz 

ediyor. 

Boğaziçi - İstanbul: Ana
doluhisarı Göksu nişan

gah cd. o. ı Ham. 
lımir : Karşıyaka Nuh
bey sokak o. 24 Şeınset
tin GöreneL 

Yenişehir - Ankara : Ka
vnklıdere Rus sefarcti 
ka:rşısr No. 55 M. Halil 
Özışık. 

Tekaüd ınaaşrnrıı tezyidi veya lıide - Encümendedir. 
ınatı vataniye tcrtihiuden terfihinin 
teminine dair. 
ll - IV - 1939 tarilı ve 7 ııuıııarıtlı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Kaymakamlıklardan birine tııyiniııl' Enciimendedir. 
dair. 

Ankarn : Clümrük mu- 1\'asbıurn düzcltilmesini istiroı·. 

bafazn genel komutanirk 
Encümendedir. 

Ş 2 müdür binbaşı C. 
Tarh an. 



Ka yi d 
No. 

35-1/375 

355j-ı76 

356/ 37i 

357/37H 

358/379 

359/380 

360/381 

361/382 

362/ :l83 

363/384 

364/385 

Mi-
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Zoııgulda.k Mühendis Vazifesine iadesini veya hizmet ine Karara rabtedilmiştir. 

.\ğah yaııınJa Enis Kor- mukabil ikramiycsinin verilmesini is-
ınaz. t iyor. 

3. Tyy. Df. Top. Tb. Bt. Sanayii harbiye subayı olmasına dııir. Eneümendedir. 
8. S. ııa.kini~t Şükrü .Ök-
tr·m. 

Bursa : Karacabe.v ilçt·- Memleketine dönmesine müsaade edi! - Encümendedir. 
sinJe Abdullah <,;etin. mcsi clil cğiııo dair. 

l zınit : Kozluk Saray yo- Kapatılan değirmenİnın a~ılnı ııs ı hak- Encümendedir. 
kuşıı No. 23 F'ethiyc Gün - landa. 
düz. 

~'atih- Istanbu l : Daı-Üş · VaJa.fla'l' umıım müdürlüğünce i : ıliı i Encümendedir. 
ı;:.cfaka Cd . .:-ıo. 39/ 41 A. edilen hakkının verilmesine dair. 
T(;vfik Özbilı:rin. 

Kiğı : gski tapu mruııunı laJci mcınuriycti dileğine dair. Encümendedir. · 
Osınun Kiist·. 

Yc'Dişclıir - Bursa : Me- lsk:i.nlarr hakkındaki dileklerinin uac Dahiliye vekaletine. 
eidiyc köyünde lllcmed zarr itibaı-a alınınasma dair. 
Polat ve ar. 
Adapazan: Uzunçarşı .Me- Ziraatlerinin terniııi için biı· müddet Encümendedir. 
ııekşe mağuzasr salıibi Ilü- scııbest bıralalmalannr istiyorlar. 
seyin eHlc M. Yılmaz ve 
ar. 

rznıir : Alsa~wak 1483 Malfıliyet ınaaşı tahsisine dair rnua- Eneümendedir. 
sayılı solmk No. 23 Ali meleli evrakının bir an evvel intııcını 

Topal. istiyor. 

Balıkesir : üsmaııiye ııı.ac Memleketlerine dönmelerinin temini- Encümendedir. 
hallesinde kalıveei Hulfısi ne dair. 
elile 1ı1.ustafa Fidan ve 
çocukları. 

!stanbul : Binbirdirek Pi- Münas~b bir işte istihdamı.nnı temini- Encümendedir. 
yerloti caddesi No. 31 ne dair. 
13alıacttiıı Kiğriklıoğlu. 

365/386 Kadıköy - İstanbul : Kap- 1683 sayılr kanunun 28 nci maddesi- Eneümendedir. 
tan Hasan Pş. Saray ar- 'Ilin hakkıntla tatbikmr istiyor. 

366/ 387 

367/ 388 

368/389 

kas[ No. 19 Faik Şeııyuva. 

Haymana : Bunsuz kö
yünde Ahmed Çiçek. 

Ziraat bankasınca çıkarılan borcun Eneümendedir. 
kendisine aid olmadığından muhakc-
me neticesine kadar bu borcun tecili-
ni istiyor. 

Kırşehir : Kuşdili mahal- Münasib bir vazifcde istihdanunm Eneümendedir. 
lesinde eski rnebuslardan temini dileğine dair. 
Said Erdiğan. 

Rize: Cezaevi malıkıllnla- Geri 'kalan cezasının iecilini istiyor. Eneümendedir. 
nndan Fchmi Çakar. 



Kay id 
No. 

369/ 39{1 

370; 3!Jl 

371/393 

372/3[)4 

373/ 395 

374; 396 

3i5/39i 

376/ 398 

377/399 

378/400 

379/401 

380/402 

381/403 

382/404 

3 3/405 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

::>eydişclıir : Püliimüı· <>s
ki lıiikiııü Burhan Ana
dolu. 

Tu ka<.! : .b: adastro tasartır 
aza;ıı ve müdürü Faik 
Zaim. 

Bursa : .Küy lıürosu şe

fi Ridvan KipuraL 

::>iirJ : Dnğun ıuulıa!Jc

siııde lurahim Mahmud
oğlu ve Ar. 

Al'Zuhal huJasasr Muamelesi 

:l.)~(j sa.vılr hfıkinıl~1· kanı1ııunun ınıı- Karara rabtedilmiştir. 

vakkııt maddesinin A beııdine tevfi-
kaıı hakkillda yapılan muamelenin re-
fiııo dair. 

10- \ ' - J93!J tarihimk tebliğ cJi l~ıı Encümendedir. 
Arwhal encünıeninin 1845 numaralı 

kararıııa itiraz. 

lllllllll ıııuvazııııcdeki lıizırı ctleriııi1ı l!.:ncüınendedir. 

tekai.idlükte sayılmasım istiyor . 

.\Lilli eın llı.ke olun taksit borçları hak- l!.:ncüıııcuuedir. 

kındaki dileklerinin ıııızaı·1 itil ıı ıı· r· 

aluımasına dair. 

Hitlis : Cezaevi makfuıı- Cczacvlcriııc teııt:ffüshıı n c yapılması- Adliye vekaletine. 
larmdan Cemal. na dair. 

!stanbul - Tophane : F'i- l\Iüktcseb Jıakkı olan iki rütbe ara- Encümendedir. 
rula Türkgücü sokak ,\lo. srııdaki farkı maa:;;ın verilmesine Jııiı·. 

46 Rahmi Köker. 

Elazığ : \_;enıişgczekli hu
sus! nıuJıasebe katilıli

ğinden mütekaid Musta 
fa Karadayı. 

'l'ckaiid nuıa~ıııa zam yapılmasına Maliye vekiiletine. 
dair. 

<)atalca : Müs. Mv. Cep- 1494 numaralı kanun ile sunayii har- Encümendedir. 
hane deposu müfettişi biye smıfına geçil'ilıııcsirıi istiyor. 
Necdet Tığlıoğlu. 

Erzincan : Gani Efe çift- ı\teınlcketine diiıım sine müsaade edi!- Encü.ınendedir. 

liğinde Hasan Türk. ıucsiııi istiyor. 

Elbistan - Gcvar : Ya:acı 8- V- 1939 tarih ve 315 numaralı ar- Encümendedir. 
köyünde Mustafaoğlu Hü- zuJıaline ektir. 
seyin 

Sivas : Çayyurt mahalle
sinde Tavşan hayırmda 

No. 4 Hasan Akpınar 

Çankırı : Orta Buhya kö
Mustafa Irmak 

Mudnrnu : Küçük esnaf
tan terzi Memed .ATı 

Telmüd maaşrum tezyidiııi istiyor. 

Memleketine iadesini istiyor. 

Tüccar olmadığı halde ticaret odasm
ca narnma istenilen tesçil vergisinden 
şikayet 

İzmit : Ceza evinde har- Mahkftmiyet cezasının aifine dair 
biye talebesinden Şakir 

Tandoğmuş 

Encümendedir. 

Encü.ınendedir. 

Ticaret vekaletine. 

Adliye vekaletine. 

Afyon : .Aikmescid mahal- Jıiünasib bir işte istihdam edilmesini Encümendedir. 
lesinde Uzunoluk Çeşıne istiyor 
ııoka.k No. 8 illdayet Ereli 



Kay id 
No. 

384/406 

385/ 407 

386/408 

387/409 

388/410 

389/411 

3!13/ 413 

3!14 416 

3!1ti -ll~ 

3!li -ll!l 

Arzuhal sahibinin 
iııim ve adresi 

Kastamonu : Samanpaza
rmda Yeni kulubcdc tü
tün bayii Kamer Mercaıı 
Bozdoğan : lnebolu kö
yünde Kavas Meınedoğlu 
Ramazan Avar 

Amasya : Soruzade ma
lıaiJ esinde iki ayağı ke-
sik lıarb malulleri namı
na .Ui Bilgiç 
<;ankırı : Emekli köyün
de mulıacirlerden Mcmed 
Alioğlu lbrahim Bayram 
Ünye : Karakuş nahiye
si Kızılelma köyü yol ça
vuşu Ferhat ve nrkada.5-
lan 

l stanbul : Aili:saray Oruç
gazi İmam Murat mahal
lesinden Hacer Kandır. 
lirrr.c .'ıl anifatuı-m·ı 

1 filmi lstanhullu. 

Pazar : Toı·duvat köyü 
ınııhtııı-ı ve -\r. 

• \dapar.aı-ı - .\kyazı : l,.'ıı

kn·oğlu köyünden :::ialilı

oğlu Mustafa Kol. 

l'nlo : Siııonı kö~-ü ]{ifııt 

oğlu Fclııııi Aydcnıir. 

hmit : 1\ a,·aklıder~ kii
yü öj!ı·~tml'n wkili Saa
det Avas . 

Arzuhu 1 h ulusası ı\luıımelcsi 

Kendisinden eezalı olarak istenilen Maliye vek&etine. 
kazanç vergisinin a.lmma.masmı isti-
yor. 
Kanunu medeninin evlenme faslında Encümendedir. 
tailil:1t yapılmasrw istiyoor. 

Malul subaylara yapılan terfih zam-- Encümendedir. 
mınm malul eraUarmada yapılması-

na dair 

Tekrar menıleketiııe iad··~inin !t'ıııiııi- l!:ncümendedir. 
clileğine dair 

Aı:ııelei mükellefe olamk on dört gün Encüınendedir. 

çalıştıkları halde cezalı olarak yol 
parası istenildiğinden şikayet 

Şelıid oğlunudan tahsis eclilib kesilen Encümendedir. 
maaşının iadeten tahsisi ile mütera-
kim maaşlarının verilmesine dair 
Eım·ali ıııet rııkeyc ııid müzaycdc sıı- Encümcndcclir. 
ı·rt ilc ihale edilen bir h inn lıakkıııda 

yapılan yol~uz ınuamelcdcn şikiiyet. 

~lm azenei u ınıınıiye kanununun 7 n- Encümendedir. 
ci maddesilc orman kımununun istis-
na lıakkıııılaki karıuıı hükümlerine 
gliı-e haklııı-ında muamele yapılması-
nı istiyorlar. 
[)evlet yoluıınıı iki seneden beri köy- Encümendeclir . 
l~ı-i lıa.lkııuı tazyik edilmek suretile 
y<~ptırılııwk istcııiluiğiııden şikayet. 

J ayıııukııııdaıı nı kendisine işkence Dahiliye vek&etine. 
yapııulaı-daıı şikiıyet. 

Daimi öğretmen olmasını istiyor. Eııcümendedir. 

• \ıık:ırıı : Yrııic<' ınalıull<' Xa,lıının <li\ıc·lf'ilmrsine dair. Encümendedir . 
• \ysm sokak ~o. 16 u-

ı-i 1'ural. 

Iliuar : Hukuk h ilki nı i Hııı·eııı wJılatı ıııüuaselıetilc bir de- Encümendedir. 
Ali Noyan. l"I'CC yüksek maaş verilmesinin kanu· 

ııi inıkiııı a ltııııı ıılınalıilm<>~i hakkıııda. 

l staıılıııl R'"şiktıış : Yıl- ~lüuıı:;ilı lıir i~tt• istihdam ed ilmesi- Encümendedir. 
dız Posta radıll•si ~o. ~ J niıı tc·ıııini dilcğine dair. 
6 sayılı dıtir~de ~1. 1\c-

nıal Ergin. 



1Cayld 
No. 

3!18/420 

39!!/ -121 

400/42::! 

401/423 

402/ 424 

403/ 425 

40-!; 426 

405/427 

408/430 

407/429 

-!06/22 

409/431 

410/432 

411/433 

412/434 

413/435 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzubal hulfLsası Muamelesi 

Babaeski : Sofuhalil kö- ~1cmlekotinc dönmesinı.> müsaade Pdil- Encümendcdir. 
yünde Erzincanlı Süle,v- ınesino dair. 
manoğlu Hasan Er. 

Babaeski : Müselliın kö· 
yünde A. Akgül. 

Bursa : Sinıits;i mahal
lesi tkinci sokıık No. 2 

Ferid Türk. 

Balıkesir : Boğaz köyün
de Saşlı Dursun Turgud 
ve Ar. 

McınlckoLine dörımc ·ine müsaade ed il- Encümeııdedir. 

ınesiııl' dair. 

Milli mücadeledeki hizmetine mükiL- Encümendedir. 
faten ve muhtacı muavenet olduğun -

elan araıci ,-erilmesini isityor. 

Memleketine dönmesine müsaade cdil- Encümendedir. 
mesine dair. 

Ankara : Çankırı otelin- Hakkrnda vı>ril<'n tasfiye kımırınııı Encümendedir. 
d!' l rfa gümrük alayı es- rcfini istiyor. 
ki muhafaza memuı·n 

Mcınduh Fııla~· . 

Ankara : Knl'llıay bin
hıışı H. O. A. I. 'J'tı . K. 
İlya !t Demirsoy. 

Bıı~· ı·aıııi~ : Orta ~leseid 

Mıı. Ahmed Toraman . 
Bayramiç : Camiikebir 
Ma . Tosun Toştan. 

Bayrıınıiç : Orta Meseid 
Ahmed Ağıda. 

Ankara : H. O. 1. Tb. K. 
kurmay binbaşı tlyas De
nıirsoy. 

Ba;ı: raıni~ : Orta nıes<'id 

mahallesinde Alımed To
rarnan. 

Bayrıımiı: : :Hınii kebir 
mahalle: inde Tosun Toş
tan. 

!l4 JO sn .rılı kanunun ınuvakkat ikin- Encümcndedir. 
ci ınııddcsi hakkındaki diiPğinin ıın· 

zıırr itibar•· alınma~ına dair. 

Mcınlekf:'tine iadelHinin temini dileği- Eneümendedir. 
ne dair. 
M.Pmlekctiıw iad!'luinin t!'nıiııi dil eği- Encümendedir. 
ne dair. 

Memleketine iadeiHinin t\'nıiııi dileği- Encümendedir. 
ıı e dair 

3-110 sayılı kanunun ınuvakkııt ikiıı<"i Eııcümendedir. 

maddesi hakkındaki dileğinin nazıırı 

itibar(• alınmasına dair. 

Memleket ine iadelerinin temini dileği - Encümendedir. 
ne dair 

Menılekeliıı.ı iadelerinin tem ini dileği
ll dair 

:b:ncümendedir. 

Bayranı i<: : Orta me. cid :'ıl cm lekeline iadelerinin tentini dileği- Encümendedir. 
mahallesinde M:enıcd Ağı- ne dair 
da. 
Aııkara : Kılıç Aslan ma. Tasfi~·c kararnun refine dair. 
Kültür sokak No. 4 Naci 
Ki§m r. 

P ııdik - İstanbul : 1snıct İskfuuıun temini dileğine dair·. 
Pş. caddesi o. 50 Hani-
fe Akın . 

Encümendedir. 

Eocümendedir. 

İstanbul : Ernirgan Boya
mköy Reşid Pş. caddeııi 

No. 69 Şahabettin Işık. 

Tckaüd maaşrnm tezyidl veya Deniz- Encümendedir. 
banki:Jı bir vazife verilınesiııj istiyor. 



Ka yi d 
No. 

414/436 

415/437 

416/43!-l 

417/439 

418/440 

419/441 

420/442 

421/44~ 

422/44:ı 

423/446 

424/447 

425/44 

426/449 

427/ 450 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Kanı.cab,ıy - Bursa : Ah
tullah Pş. MahııHcsi No. 
34 M. Sııid C:cr~ckcr. 

Lzmit : Cc,ditl mahallesi 
Paç camii civarında Celal 
Nazlı. 

W -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

3675/3879 numaralı arzuhaline ekli Encümendedir. 
bulunan dört par<;a vesikanın iadesini 
istiyor. 

Dcnb. fabrika'larında 25 seıırrlL·n faz- Encümendedir. 
la çalışı ığ-ıııdan tekaüdlük hakkıııııı 

vcrilmes'ne dair. 

.\.nkara : Belı-diye rnulı - C:ayrika'Tiuııi haezcdil<:n eşyaldrıııııı Eflcüınendedir. 

tarlrk işlrı·indı· ııwmur iadc..~ini istiyor. 
Falı ri Cıınbck. 

Bayramıç : Moradiye ma
hallesinde Müslim Ağır

göl. 

Susığrrlık - Balrkesi r 
Bakkal Hüsnü clilc Yu
suf Sapan. 

Baya.zıd - l staıubul : Ok
cul arbaşı S. Balmumcula r 
han To. 1 Ziyıırttin Sar
lan. 

Memleketi ne dönmesine müsaade cdil
me.~i ni isti .v.:ı r. 

Mcmlekrt ine iııd<"'ini istiyor. 

T kaüd maaşnun bermucibi kanun iıı 

dcsini isntiyor. 

Encüınendedir. 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

Ş . Kara•hisar 
~aygür ve ar. 

: Hüsnü Ş. Kurahişıırın vilayet olmasını isı i- Encümendedir. 
yorlar. 

('orlu : Drğirmcnci Ah- }{uamele V('rgisi hakkındaki dih•klı·ı·i- Encümendedir. 
med Taccr ve ar. nin naza<rr itibare alınmasını istiyor-

lar. 

'arıyer - İstanbul : Ma- lad ı•tcn tckaüd maıışr tahsisi rlileğine Encümendedir. 
drn mahallesi madcnci ~. daoir. 
N. Ncşt'l BrJ..'lTlf\.7. 

Alaşehir : Buldaıılı 'J'alfit 
Tarak~ı. 

Istanbul : Küçükpazar : 
Develioğlu yokuşu Mııta

sarrıf sokak No. ll Osman 
ll yar. 

Çubuk : Tahrirat katibi 
~irkcli nal':i_vp;;i Nııri Ko
rahibPr. 

Alaşehir icra tedkik mercıının katği Encümendedir. 
mıı.hiycttc l:rulunan bir kararı yüzün-
den büyük zarariaTa uğratrldrğmdan 
şikayet ediyor. 

İstanbul iskeleleriııdeki miinlıal bulu- Enciimendedir. 
nan hammıı•llıklardan birine tayinini 
istiyor. 

Nuhiye müdürü ve kara•kol komuta- Dahiliye vekAletine. 
ıımdan şikliyot ediyor. 

Arl:ıpazıırı Maliye eski Haksız olarak memuriyetten çıkarı!- Enctiınendedir. 

tahakkuk ınemuru t~ - dığmdnn şikilyct ediyor. 
kender DemirkoL 

fzıuit Knmla çiftliği sıı- İstihdam ettikleri işçileri i~in lııhak- Enctiınendedir. 
hiplerinden Fund Ersoy ku k ettirilı•ıı 1 ••rginin gayri kanuni 
ve :.r. olduğu ho kkınrln 



Ka yi d 
No. 

428/ 451 

429/ 453 

430/ 454 

431 / 455 

432/ 456 

433/ 457 

434/ 458 

435/459 

436/ 460 

43 / 462 

439/ 463 

440/ 464 

-l-U/ 465 

442/466 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal lıulasası Muamelesi 

Yc~ilköy - htanbul : Um- Mailıliyetinin tesbiti ilc maa~ tn bs i- Eııdiınendedir. 
ran sokak ~o. 15 rııald- sini istiyor. 
nist Ali Erg-cl. 

Pa·~:ırcık - Bilecik: Ka - Arazi veriinı c ini istiyorlar. 
raköy istasyon saltinie-

S. 1. M. Vokiılctinc. 

rinden BiHU Öztürk v~ 
ar. 

Zonguldak : Milllen ci Sü
leyman SITn ocaklarmrlu 
Hüseyin YnV1ızer. 

llekimhan : Cinsiz köyü 
halkmdıın Ali Ayhan . 

İs!cilib: Dağovacık kö
yünden Veysel ('elik. 

Memuriyete tıı,,· ini dil eğinc dair . Enciimendedir. 

Yeniden muh• .ıı· intihahr yııpılmasını Dahiliye vckaletine. 
istiyorlar. 

)Ialuliyet maaşnun tahsisini istiyoı·. Enciimendedir. 

Yenişebiı· : Yeni balık lstiklai avaşına iştirak t'ılcn l erin Encümendedir. 
sokıık No. 4 Ragıb Doı·uk harem kanunundan istifade ııtııı ele ı-i 

hakkında. 

Bursa : Adaköy ihtiyar Tasarru-flnnn (l.ı bulunan nı·nzilcı·inin Bn('Ümcndcdir. 
heyeti azaarndan Öz- Hazinece tcsalıüb cdildiğindtm şi lı fi-

enn vt ar. yl.'t ediyorlar. 

lncesu : Bulgurcu ma- Emvali ın etrukeden taksitle satın al- Eııcümendedir. 

haliesinde Osman Göm·n. dığı evinin borcunun bono ile öden -

Ankııı·ıı : lsrnot Pş . nın
hallesinde Çaldağ sokak 
No. 10/ 12 Kadriye Bin
göl. 

:ıfunyas : Şevket iye rna
hallı>si hal1.< nıımına 1\tc
mcd Karatepeli ve Ar. 

Çeşme : Barbııros Tarm1 
kredi kooperatifi ortak
larındun IL Aka ve Ar. 
Kndı.köy : Kurbağalıderc 
caddesi No. 24 Zeyncb 
l!'aika. 

Bursa - Yenişehir : Söy
lemiş köyünde Halil Asa
tekin. 

Köyceğiz : Hamid köyü 
lıalkt namına Nihad Mcu

t~. 

54. Top. Alaylll S . 
Kamacı Bahri Gürtek. 

mesi hokkmda. 

oksan tabsis edilen eytnm ınııaşı- Enciimendedir. 
nın düzeltilmesı ve müterakiın ma aş-

lımnın tesviyesi dileğiıı e dair. 

l!l mayıs tatil günü salma parası Dahiliye n•killetine. 
toplaudığıııı Ye lıu arada yn pılıın 

yolsnz muamolclerin tedkikıııa tlair. 

Tarım kredi koopel'Utifinc olaıı hor~- "Eııcümendedir. 

lnrııun tccilini istiyorlar. 

Emlfıki miUiyeden aldığı diiklqiu ıııııı Encümendedil'. 
helcdiyece istimli'ı.k cdilmt' mesi dileği -

ne dair . 

Mnli teşkilfıt kanununun muvakkut Encüınendedir. 

maddesi ahkiımına da mulııılif ola-
rak yapılan Lanfiyc muamelesinin r c-
fini istiyor. 

Koyn ~iftliğinin istimlaki hakkındaki Encümendedir. 
dileğinin nıızan itibare alııımasınn 

dair. 

Sanayii harbiye subayı olarak kabulü Encümendedir. 
için kanun tedvinine da.ir. 



Ka yi d 
No. 

443/ 467 

444/ !6 

·H6/ -l70 

4-ı 7/-l il 

-ı--t8/-li::? 

4.)!ij47!l 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Aydın - Bozdoğan : Ye
ni pazar kamuıııında Ha
lil Hilmi ('eber. 

Kilis : Belediye reisi ve 
Ar. 

Kırklaı·cli : M:otfirlü de
ğirınenciler ~leın<>d ı\lul

lııoğlu ve Aı·. 

Balıkesir - Uugı : Değiı·

ıncnl i köyündı• Zeyıwl 

Alkan ve Ar. 

'l't• ı·eaıı : Umıııni nı<•rlis 

azasıııclan Naf'iz Okta~·. 

TııYşanlı : Dıırak mahal 
leRinde Kemal Kosin V(' 

Ar. 

257-

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Nazilli sabık ce7~ biikimi Li\tfi, !nı- Encümendedir. 
kuk balömi Şevki ve icra memuru 
Ahmed Şükrü haklarında şikfıyeıte 

bulunuyor. 

Suriye hududu dıılıilinde kalmış '!'ürk Encümendedir. 
köyiili rirıin, arazisinin kurtarılınası 

hakkında. 

Muamı•le vergisinden muafiyetlerinin Encümendedir. 
tı·ıniııi dileğine dair. 

Memlekrtlt·ı·iııc iadeiri'ini İHtiyorlnr. Encümendedir. 

{eclisi umumi ıwılığındıın r.ıkarılmu - Encüıuendedir. 

nııumın dail·. 
!·:tibank tm·afrııdıın alınan O<·akları- Encümeııdedir. 

nın iııdcsi dileğine dair. 

lstarıhııl : t\üneü reza Bski t~kaliıllı·ı·iıı tcı·fihlerinin tenıi- Encümendedir. 
ı· ı> isli~ind<'n nıütckaiıl 

..\lıızlıar Sı•yhıııı \'(' ar . 
ııiııe tlııir. 

. \,vdm Sinı•macı Hakkı. l"tihlıik vrrırisi ıılııı·nk IAlısili i.~teni- Encüınondedir. 

kn rıııl'aııtıı kı•ııılisindPıı alıııınııması-

SiıııaY - 1\iitnlıy:ı: Spınrr 

kii,,· üıHh•ıı Jll~med ,,ııhiıı. 

~lıll'lliıı : ~Iııııı·ir hıı~kiıti 

lıi ~ııdi Ozlwk. 

Bc!iiktu~ : Sı•rı•ııı•ı• bt',l' yn
ku~ıında No. 10 Şadiye 
Üztrtik . 

f :Hzinntt'lı : f ;Ü\:k(• kijyiin
tlc :ır('nt('(l Rıı:~.kıır·d , ... ııı · . 

Hizıo : ( 't·zı ı ı>viııd<' nıalı 

kCıııı Sadık Kıı.lkııvan. 

. \nkaı ·a : neıırl kunıın~ 

nın lı o fız lıiiliiğünrlı • ~o. 

467 Kıtdir Yılnıııı. 

. \yııııı·rk : Tıııı~ kii~· iiıı 

Ul' Hasan Çınıır . 

<;ıııı;runbıı - Sunuruıı : ı.;,._ 

ki mnhkcıııe lıaşlu1tihi HP
kir Ozaıı. 

mı dair. 

Şııı·k viliiyetleriuc gitmemek şartile 

ırıırlı 'ilayl'tlcriıırle serbest iskiimm 
istiyor. 

~1üJd r ti hizıııı·ti lıaklunılakj dileğirıin 

nıızarr itiharc ıılrnmıısını istiyor. 

Bnha~mdaıı tııhı>is c•dilip k ı;ilı•n ııın

;ı~rnın iadet!.'n tııhsisiııi istiyor. 

Yeııirlı•ıı ınıılılur intihabı yııpılnw~ınıı 

dair. 

:\lcşrn1eıı tıı.hliye:ıiııi veyıı nıalıkfııııi 

yrtiiıin treiline dair. 

lskim dııirt•3int•e in~ ettiriiPıı Ylerdt• 
<:alıştığı ınüdd •t • aid yevnıiyelrl'inin 
lrdiyr \'(' mııliıl aiii:'Sinin hııstııııccı• 

tedavisini istiyoı· . 

Encümendedir-. 

Encümendedir. 

Encüıncndedir. 

Encümondedi"r. 

Erıeümondedir. 

S. 1. M. VekAletine . 

7.iraat vekiilctin<•<> nıemııri,\·ı•te tn:vi- Enaümended.ir. 
ııini istiyor. 

l~ten el ~..,ktirilrliği nıüddetc ııid mü- Encümendedir. 
tt'rıtkinı ıııııaşlıll'lnnı wTilmeııini isti-
yor. 



Kay id 
No. 

459/483 

~8-

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

Diyaı·halm· : Esld tüccar- ilazinere ınatluhımıın vel'ilınc~iııi isli- Encümendedir. 
dım belediy hiti~iğindc yor. 
No. 2 Şinasi Ertürk. 

460/48-! Mcrzifon : Evkaf müdür- Arzuhal cncüınenince hakkında veri- Encümendedir. 
lüğünden mütekaid Hasbi )en 27 - V - 1932 tarih ve 477 nuıııa -

Özti.irk. ralı karara itiraz ediyor. 
461/4 5 Balık<"sir : Yah'llb köyün- Mrulıkum olduğu eczasının affine dair. Bncünıendedir. 

de tbrahim Tavacı. 

462/486 Aksa~·ay - !stanbul : Ça- Vazifesi başında ölen oğlundau mııllı - Encümendedir. 

463/487 

464/488 

465/489 

466/490 

467/491 

468/492 

469/493 

470/494 

471/495 

472/496 

473/497 

474/498 

kırağa mahallesi Maııas- liyet maaşı bağlanmasını istiyor. 
-tırlr Rifat S. No. 24 Fat-
ma Ahter. 
3. Muhabere A. 8. Tb. Bl. 
2. K. Önyüzbaşı Gıılib Al
tan. 

Akşehir : Nasrcddin ma~ 
hallesi Folımi SağmaL 

Edirne : Ahu köyü halkı 
adrna Mustab Fidan. 

Meeidözü : Askerlik şube
si başkanı ibinba~ı Avni 
Göknel. 
Kırklareli : Camiikebir 
mahallesinde Ada sokak 
No.4 tııkbulc Şendur. 

Edirne : Culrur köy de
ğirmen sıı•hibi Hilmi Ban
ka r ve ar. 

· Bayramiç : Yeğitliler kö
yi.ind Aziz Düzgün. 

Bayramİ~ : Çiftlik köyün
de t srnail Kıx:ak. 

Balıkesir : Çayır h.isa'l' 
köyi.iJıde Hasan Biniei. 

Üsküdıır - !stanbul : İs
kele cadd i o. ll :ürm 
ııalıibi H. Fehm.i Akçnoğ
lu. 

14 - VII - 1939 da tahdidi sinninin Eııcümendedir. 

tcrfih tarihi olan 30-VIII-1938 den 
sonraya <lurdurulmakla !Rltifi cih"ti-
nc gidilmcsini istiyor. 

2510 sayılı kanım alıka mından istifa- Encümcndedir. 
desinin temini dileğine dair. 

Muamele vergisinden istisnaiarına Encümendedir. 
cl.air. 

Müddeti hizmeti hakkınılııki dil~ğiniıı Encünıendedir. 

nazarı itibıı:rc almması hakkında. 

Varisi olduğu gayrimenkıılleriıı Hıı - Maliye vekiiletine. 
zineec verilmesini istiyor. 

Muamele v rgisindeıı istisnalıııu dair. Enei.imendedir. 

Memleketine dönmesine müsaade edil
mesini istiyor. 

~:l!'mleketine dönmesine müsaade ı>dil

mesini istiyor. 

Memleketine döıımcsinl' müsaade Nlil
mesini i tiyor. 

125 kişi ıırasrnda bir Komandit şirl;ı'f 

kurmaluTma ve belediyece ili'in <'dikn 
şekle uyarak asri sistemel fırın ya'fl
malarmıı müsııade edilmc,o:;iııe dair. 

Encümendedir. 

Eneümendcdir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Mudıırnu: Pınarbaşı kö- 5- IV- 1939 tarih ve 8 mımaralı ar- Eneümendedir. 
yi.inde Cavid Kahraman zuhaline ektir. 
Kuloğlu . 

Urfa : Mcsnrikiye mahal- Mikdarı kafi mnaş ve miiezz.iJılik vn- Eneiimendedir. 
lesinde No. 5 Hafız Ali .zi!esini a.ma.lara verilmesini istiyor. 
Papurçu ve ar. 



Ka yi d 
No. 

4-75/499 

476/ 500 

477/ 501 

478/ 502 

479/503 

480/504 

481/ 505 

482/ 506 

483/ 507 

484/ 508 

485/509 

486/510 

487/511 

488/512 

489/513 

490/514 

Arzuhal sahibinin 
isi ro ve adresi Arzuhal bulasası M uaruelesi 

Niksar : Kazancı 
Berlriye Özden. 

Ma. Maliyeye olan borcımun bir müddet Encümendedir. 
tediyesinin tehiri ile takibatm dur-
durulması. ' 

Çankırr : Cezaevi malı- Mahkfun.iyet cezalarrom affine dair. Encümendedir. 
kılmları narnma Osman 
Aktay. 

Kilis : Helediye reisi Cenub hududundaki arazileri hak- Encümendedir. 
Haşmet ve ar. kındaki dileklerinin nazarr itibara 

alınınasma dair. 
Er~incan : Emekli yüz- Tekaüd maaşlarınm tezyidi dHeğine Jilncümendedir. 
başı Bekir ve ar. dair. 

Balm-köy - !stanbul: Kar- 21 -IV . 1939 tarih ve 190, 11-V -1939 Eneümcndcdir. 
t altepe Ayniye sokak tarih ve 344 No. arzuhaline ektir. 
No. 17 R. Hulfısi Ürlek. 
\)eı·keş - Çankırı: Boz
oğlu köyü ahalisinden 
Bican Hat ve ar. 

Kırklareli : Motörlü de
ğirmenler sahibi Ahmed 
Ziya ve ar. 
Muğla : Şef mahallesinde 
Necib Şerefli. 
Ahl:ıt - Bitlis: Adileevaz 

Meralarının bclcdiyece istiıulaki ve- Encüınendedir. 

ya kendileı·ine iadesine dair. 

Muamele vergisi hakkındaki dilekle- Encümendedir. 
rinin nazarı ıtıbara alınmasına dair. 

Çiftliklerinin biran evvel istiıulak Eucümendedir. 
edilmesi hakkında. 

İskan suretile bir yer verilmesini is- Encümendedir. 
nahiyesinde Mahmud Dağ tiyor. 
Kadıköy - İstanbul: Ha- Yüksek mekteb mualliıuliğinden orta Encümendedir. 
litağa sokağı No. 21 S. mekteb muallimliğine alındığından 

Ze:ci. Ekinci. şikayet ediyor. 
Yıldezcli - Sivas : Cami 16 - III - 1939 tarih ve 5653 numara- Encümendedir. 
mahallesinde M. ITilnıi lı arzulıaline ektir. 
Aktan. 
Çiçekdağı : Kaymakam Dahiliye stajmı ik:mal ve kaymakaıulık Encümendedir. 
vekili Fuad Arna. e\·safmı da haiz olduğundan Arzuhal 

encümeninin 1248 numaralı kararm
dan istifadesini istiyor. 

Ualata - !stanbul : Ka- İnhisarlar idaresince münasib bir iş- Encümendedir. 
salıhan birinci kat Abdul- te istilıdammı istiyor. 
lah Çilyağkapaııı. 
Karşıyaka - !zmir : Ra- Memurin kanununun 48 nci ve teka- Encüınendedir. 
yegan sokak No. 29 Va- üd kanununun ll nci maddesinin A 
hat Hamurabi. 

Balıkesir : Altay mahal
lesinde Zelilıa amcılar. 

Ankara : Orman U. Mü. 
de muhasebe Mü. Musta
fa Araçl..ı yanmda A. 
Remıi unaı. 

iıkrasından istifadesini istiyor. 

Oğlunun ölümüne sebebiyet verildi· 
ğinden taznıinat istiyor. 

Arzulıal encümeninin 16 - I- 1939 ta-
rilı ve 1842 numaralı kararına itiraz 
ediyor. 

Encümendedir. 

Encüınendtıdir. 



Kay id 
No. 

+91 /51f) 

-!9:3/517 

-!94/518 

.J95/5ltl 

-!96/5:.!0 

497/521 

498/522 

499/ 523 

500/524 

501/525 

502/526 

503/527 

504/52 

505/529 

~-
ArLlıhal sahibinin 

isiııı ve adresi 1\rzuhal bulasası Muamelesi 

Mudıırııtı : Pınarbaşı mu- !i . J V - Hl::l!l tarih ,·c· H ıııımuı·ıılı ;ır- gm·ümcndedir. 
hallesinde 1Jaydnrla1' kii- znlmlinc ektir. 
yü Cavid (Javuş Kahra -
man. 

Balıkes ir : (,'aypıuar kii- :\lı•ııılcketiııe iad csi ııiıı teıııiııiııi istiyıır. t;ııeümendediı·. 

yüııde Şanılı I sınail .\y-
dın. 

l>iyarlıakır : Ceza C'~·imlc• l\lalıkfınıiyc·t c·c•7.<ts nıııı tı-dlcikill' ııı:ıi:: - ı-;ıwüıııended ir. 

mahkiiın J 1 ÜsPyin Ak ay- Jnriyuıt,•ıı vikaycsiııi i st i;vor. 
dm: 

<;o mm : 0\'usaraydıı 1 }s
man oğlu Haşinı n ar. 

~Iardiıı : Yeteri ner mü
dürü Sahri Erbil. 

Mcnte~e- Boğaziryan: Ua
sa n Sclgin ve Şiryan Şa~
maz. 

Iğdır , ,·an, Karaköse Hya c·inır ııwnı- S. 1. M. Vekô.letine. 
lcketh•rdc•n lıiı·indc iskfınlarmı isti~• oı·. 

Zirant vckiilctintl' hakkında tatbik Encüoıcndedir . 
edil!'n nııuııncledC'n şikayet ediyor. 

Hoşııııı ııa kanunundan istifaddorinin Maliye vekaletice. 
tC'nıiııi dill'ğİllP dair. 

Keşan : Kadı'köyüıu.le Su- i\Lcınlcketiue iadesini istiyor. 
id Sarıgül 

I·:ncüınecdedir. 

Viranşehir : Sr.hhat me
muru .A.. Tahir Çetin 

Trabzon : lskendcr Paşa 
malıallesi Deniz caddesi 
No. 18 Aziz Çoban 

Balıkesir : Çaypınar kö
yünde Şamlı Yusuf Ede
balı 

Edremid : Turan B. ma. 
No. 7 .Ali Raydar Teııgiz 

Çanıı.kka.le : Kayseri me
busu ölü V eli Y aşı:n eşi 
Sabiha Y aşı:n 

Edirne : Karabulut köyü 
:M:ustafa Tufan ve arka-· 
daşları 

Istunbul - Taksim : Top
çular caddesi .A.sri apart
ınan No. 1 Saniye Tokir
dağ ve çocuklan 

Kütahya : Lala Hüseyin 
paşa malıallesi ~eyin 

'!'etik 

Çoouk.larıiWl Lahsili için ıınemuriyeti

nin lise bulunan vi.lılyetlerden biriııc 

naklini istiyoor. 

Hazineden taksi tle ~atm aldığı hane
nin Hükfunetçe meccanen verilm.esiııi 
istiyor. 

.MemJeketrine. iadesinin teminini isti
yor. 

Mübadil muhncir!ere yapılan yardım
dan kendisinin de istıi.fa.deaiııi isiriyor . 

Nakdi yardon yapılmasını istiyor. 

Vni ııı ve eleksiz hububatlll muamele 
vergisi kanunundan istisna edHmel -
ri hakkında 

Arsa ve evlerinin yolları lııı:kknıda he
lediyeco aleyhine verilen karnrm tas
lı.ihine dair 

İndei ıııemuriyeti dileğine dair 

I•:ncümendedir. 

i':noümendedir. 

Enoümendedir. 

1-:ncümendedir. 

Encünıendedir. 

Bneümendedir. 

Eııcüıncndedir. 

E ncü me ndedir. 



Ka yi d 
No. 

506/530 

507/531 

508/532 

rı ı:!;.>:J6 

3 1+; .).HJ 

5 l:)f5-ll 

51 / !i-W 

31!!/;)41) 

Arruhal sahibinin 
isim ve a;dre.si Arzuhal hul8.sasr Muamelesi 

Jstanbııi : Meşrutiyet .Afal:fılen tekaü.d maaşı tahsisi ve ik- E ncüınendedir. 
caddesi No. 122 .A.vram Ga- ramiy.esini.n. verilmesini istiyor. 

limidi 
Edirne : Çukurköy değıio:- Muamele vergisi lıalıilımdalci dilekleri- Enaümend'edir. 
men sahibi Hilmi Bankacı ni o na?-arı itibaııe alınmasına dai.ı> 
vo, arkadaşları 

Diyarbakır : Eğ.il Hwıan TL'ŞkıiHitıı miilkiye hakkındo!ki dilekıle- Nncümerrd1ıdir. 

Alkboz ve arkadaşları riııin nazaııx itibare alımm1161lla dair 

Y alı . va Yıık ulı H Mcr Ya! O\·anrn Bm·Raya 1ıııj!:lnı1m~sıııa da- Dırniliye vekiıletine. 

n• Ar. ır . 

lnc~öl ::>inuıılıt>y ma- J~kim snrMi'lc verilip i stirdııd ı>di lı · ıı l~nciimendedir. 
lıallı·~i ~o. !i-l 1. Jl akk ı ıınıziıı iıı iadesine rlair. 
IJenıirpençe. 

l stanlıul : Tıtşkasab Mol- 'Prkalid mıuışının tezyidinc dai r. Encüınendedir. 

lagünıni ı·add ~si !'lo. -1 !1 

•rıı.lat Kuleli. 

Ank:ıru : l stanhnllu ller- Askeri fabrrka lardıııı münas ilı bir E1ıcümendedir. 

vi~ ('el ikt uş yazıhanrsin- iş \' (•ı·i lııwsi ııi iRttyor . 
de aııkıH·i J 1 ü ıw~·i ıı !-\e>l\ı~ 

oğlu. 

l sta ıı hul - (ial ııta : Voy- E1'ektrik t esiı<atı lıedeli ınutluhnııuıı J<;ııcümeııdedir. 

wıd:ı ruddcsi No. 54 Aıı - vı•ı ilınusiııe da.iv. 
gelos A nastasyadiıı. 

l staıılıul : 1\:aşııh l a r C·<' · 

ıni(Yeti ı·e isi H. F ehmi, 
Yaşaı· ve Önıl!t' Kıx; . 

tstaııbul Kadıköy 

J.:ürloı· soluık Nu. 2!l Ha
san Gölmeıı. 

1'okud : Rehzadda bak
kal Ali 1. Doğan eHle 
\"eli Çoban. 

Qanknır : Ça,vn:pınar kö· 
yü nde ~ch id Ahmed yı>

timlcı·i Dudu Özknn ve 
kaııdeşi. 

,\ıı lınrıı: .Anıır:u·tıılar cad
desi Zongtllduk otelinde 
'll . Kfımil Akm. 

Ağrı : Beylekpmar ma
hallesinde Mt•ınrd Akın. 

t·;t ııakli~•e işin in helt:>d ireyc l'crilm e- Encümendedir. 
sini istiyuıı. 

Tl aşi:ı Ye muhtacı ınuaveııeı olduğun- Enciimendedir. 
dıın yar-dım edilmesini istiyoı11 

Ormuıı nıukunlesinin 1' •shedilnıesine Ziraat vekiletine. 
dair. 

Y otim ırıaa..,ıa rrınn la.lısis VI' tP rakilin M. M'.ı V:ekiletineı 

edenlerinin ve rilmesine dııi~. 

7- 193 tıı ı·ilı ve 3!!ılO numaMh nr- E!ıcüm ndedir. 
zulıaline eld ir. 

3!)2-4- sayili kruıuıı alıktımıııdı n i, HiiD- Enc:ıüm•ndedir. 

desinin tcıııiııi ile Hazineye> vukt iııd' 

teı:ketınck teşelıbüııündr buhmduğu. 

emiilk hakkmdıı. muh.·tazi mıtanıelen.in 

ifasma dair. 



İ{ayid 
No. 

520/546 

521/547 

522/548 

523/549 

524/550 

525/551 

526/552 

527/553 

528/554 

529/555 

530/556 

.A.r.ıuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-~-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Balıkesir : liacr !suk ma- 26 senelik hizmetinin kabulü ile teka- Encüınendedir. 
hallesi Kömürcü sokak üd ınaaşı tahsisine dair. 
No. 5 Süleyman Aras. 

Çanakkale : KurşunJ.u 

:köyünde Halil Keser 

Kadıköy : Mühürdar cad
desi 31 · numaralı aparı
man eski Muğla mebusu 
E. Fehmi Arsan ve ilO 
mebus arkadaşı 

Malatya : Ziraatçi Mah
mud Sölükoğlu 

lstaD!bul : Fmdı.klı Mol
labayrrı Çrkmaz sokak 
No. 10 M;ustafa lhsan 

Çanakkale: Bayra.ıniç Çal
irk Karaköyde Hüseyin 
Arslan 
Gülnar : Ayvalı .m:a:lıalle

lesinde Memed Metlikaş 

Çaniliale - Ezine : İstan
bul köyü muhtarr Memed 
Çetin. 
Maraş : Mahkemei tem
yiz azasmdan emelili .Ata 
ve arkadaşları. 

İncesu: Kale köyünde Ka
rahisar Mustafa Işrk. 

Büyük tıı.l'ihl nutku yırtanlan ihbar 
ediyor. 

Eski tekaüd kanununa göre maaş taJı 

sis edildiğinden rnaaşlarrnm tezyidi 
dileğine dair 

Malatya valisinden şikayet 

Tekaüd maaşının tezyidini veya her 
hangi ibir vazifede istihdam edilme
sini istiyor. 

Memleketine iadesi veyahud fabrika 
kurulan .bir mahalle yerleştirilmesini 
istiyor. 

18 senelik hizmeti nazarr itibare alma
rak tütün inhisarr umum müdürlüğün

ğünce ikramiye verilmesine dair 

Kaymakam tarafından haksız olarak 
muhtarlıktan çıkarıldığından şikayet. 

Eııcüınendedir. 

Eııcüıneudeilir. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

J!;ncümendedir. 

E ncüınendedir. 

Encümendedir. 

Sulama sularrnr cebren ve meccanen Encümendedir. 
gasbetmek isteyen ·belediye reisinden 
şikayet. 

Mahkemece verilen karar rnağduriye- Encümendedir. 
tini mucib olduğundan düzeltilmesine 
dair. 

Osmanerk : Beyler çelebi Maaşrum teıyidi dileğine dair. 
irnamr ve hatibi .A... Şahin. 

Encüroendedir. 

531/557 Adana: Köprügözü lıP- 2814 numaralı kanunun tefsir veya Encümendedir . 
. yünde Tevfik ve arka- tadiline mağduriyetten vikayelerine 
daşlarr. dair. 

532/558 Kars: Yusufpaşa mahal- Arazisinin Hazine narnma tescili ile Encümendedir. 

533/ 559 

534/ 560 

lesinde MllS&. Yeniaras. rouaroele9ine aid tahkikntm bir tef
tiş IDarifetile tesviyesine dair. 

Elma lı : Ekmek ci esnafı · Kara değirmenlerden yaptıkları un- Maliye vek8.letine. 
narnma M. Faik Ünal. lardan alınmakta olan koruma vergi-

sinin alınroamasma dair. 

Gümüşhacıköy - Amasya : Jandarrnıı gedik! i okuluna alınması- Encünıendedir. 

Cezaevinde müstahdem na dair. 
ldril Kılıo. 



Ka yi d 
No. 

535/561 

536/562 

537/563 

538/564 

539/ 565 

540/ 566 

541/567 

542/568 

543/569 

544/570 

545/571 

546/572 

547/573 

548/574 

549/575 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

---
Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Er.ıurum : P. T. T. Eski MalUlen tekaürl edilmesi veya vazi- Mu. ve Mü. Vekaietine. 
hat bekçisi Abdullah feye alınmasına dair. 
D ed e. 
Edirne : !tfaiye müstah- 3- I- 1938 tarih ve 3956 No. arzu- Enııümendedir. 
demini Kamil Gök~enler. hallerine ektir. 

27. To. A. S. 8. Zeki Sanayii harbiye subayr olmaarnı is- Encümendedir. 
Özengil. tiyor. 

Suruç: Maliye eski ikin- Açık maaşlarrnrn verilmesi ve me- Encfıınendedir. 

ci daire tahsildarı Mus- muriyete tayinini istiyor. 
tafa Utku. 
Balıkesir: Börekçiler ma- Ailesi hakkında açmış olduğu zina Encümendedir. 
hallesinde E. Sabri tn- davasına dair Temyiz mahkemesin-
cilis. deki dosyasrom biran evvel tedkik 

ve intacma dair. 

Karamürsel :Hayriye kö
yünde Hayriye Türk. 

Eyüb - !stanbul : Şifa 
yokuşu No. 17. Celal Ak
ça. 

Para cezası mahkfuniyetinin affini Encümendedir. 
istiyor. 

7- XI- 1938 tarih ve 5141 No. arzu- Encümendedir. 
haline ektir. 

Silifke : Eski polis me- Tekrar polis memuru olmasma dair. Encümendedir. 
muru Pazarbaşı mahal-
lesinde Sami Başara. 
!stanbul : Haseki bostan !nhlsarlar idaresince tazminat veril- Encümendedir. 
hamam karşısında No. 67. mesini istiyor. 
Tallit Erktan. 
Sinob : !nhisar tüz am- Terfibinin temini dileğine dair. 
bar memuru Salim Bıı.şa-

ra'Il-

Encümendedir. 

Kadıköy. !stanbul : Acr- Eşi GL Vehbinin ana vatana avdeti- Encümendedir. 
badem Gl. Esad köükün- ne müsaaıde edilmesini istiyor. 
de Nezihe Kaçr. 
Jandarma Genel komu- Askeri Temyiz maJı.kemesinin Meclis Encümendcdir. 
tanlığr kurmay başkanı -tarafından ba.kılmasmr kabul ettiği di-
Kur. Alibay Dursun Ata- leği hakkında. 

ıtıınç. 

fzııllr : Arabfrnnr Yağ- Barem kanunu mucibince tekaüdlüğü- Encümendedir. 
crlar sokak No. 15 Hıfzr nü istiyor. 
Bozdağ. 

Aksaray - İstanbul : Kü- Kesilen tekaüd maaşr:run iadeten tah- Encümendedir. 
çüklangal Sancaktar baba sisine dair. 
sokak No. ı Y. R . Kanör.. 
K'mkkale : Nalıiye mü- Kaymakaınlıkla't'dan birine tayinini Encümendedir. 
di\rü Nnsrct lJnlütürk. istiyor. 



Kayid 
No. 

a5tJ/57i6 

551/577 

552/578 

553jfi79 

554/580 

555/:l 1 

556/582 

fi57 j 5 -ı, 

fı58/5 5 

55!)/5 6 

fi60/ 5 7 

fi 61 / 5 

562/5 !J 

563/590 

564j5!Jl 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

---
Arzuhal b ulii sıısr Muamelesi 

.A:nkıı.ra : l?;aieııi .milli .otc- 7 - IV - 11939 •tarilı ve 37 ·nıımarah Eucümendedir. 
linde Karslı Cabbar Kö- ımıuhııliııe ektir. 
ın (>k. 

iT&ouyıt Eırcğlisi , Dava w 
kil i Bahri Soysal. 

M:ıı.lıkıbniyt>t cı:ıaııııuıı 

refine dair. 
huımsi ııf il c Bneümendedir. 

~ıtmit : Hertıke lcöyi~utlc 
Memed Demir." 

!zmit : Öııwnığa mahal
lesi ltfıı.iye kar:;usında No. 
10/1 Sefer Su;:iri 1laı:a

ınan . 

~l<fuıasib ıbir .işte istili.damı veya Vll!Lİ
f i ba.5rnda malfıh.vctind c rı taznıiııa1. 

istiyor. 

itadei m~ımııriyet.i hıııkkuıdaki Ded t•l 
şfırasr kn rarın m infıızınr isı iror. 

Eııcrümerıdedir. 

Eııoümencled ir. 

Adapazarı: Küçükhamam .Orm a•n idm~csine<' hukuku tasarrufi- Bncünıendedir. 

mahallesi No. 61 Müker- yesin e niki müdahalenin rcfin<' r!air. 
r om Ba~sıın . )~iiddel.i h.i.znt .ti hıı.kkındaki dileği-

Fatih - l stanıbul : Darüş- n in n a'Zarı itibara ıilinmaıu ve mütera- Nııcümendedir. 

~cf:ıku . No . 1 E ski müstım- kim maaşlM·rnın verihnesi bakkrnda . 
tık I:Iakkr Turueı· . 

Küçükbebek - İstanbul : Tl•kaiicl maıışnırn tt'.zyidin <' da ir. En<'Ümond cdir. 

.librikdar ookağr No. 3 İb-
rahim At ik. 

Aııkarıı : Biı-inci orta 
o okı.ılınatcmatik öğr tıne

ni Osmmı Riyazi . 

Evvelc<• ıııuıılliınl ilcte gr<;Pn hizmet 
ınüddetiı ri n naaııJ 'I itibare . almınıısnı ı 

istiyor. 

Enoii.ınondecli r . 

Fatih - İstanbul : Mı.ırad 24 - XTT - 193 t nrilıli ıı r7. ulıaline rk- J.{ı.mllif -vıekaletine. 

Mo!Jıı. kütiipanesi moınur- tıiı- . 

larmdan Ömer Lfitfi Öğüd . 

Fıı.tilı - lstanbul : Mı.ırad 'ferfi c ttirilnı c. in i istiyor. 
[oUn ki:itüpaneııi ınemur

l arıııdnn Ömer l..lıtri Öğüd. 

::\faıı.r if vekaletine. 

Anknra : lsnwtpa~a Ya- lııd ei ınrmııriy .. ti ile hukukunun Yika- Encümcndedir. 
~ııı okuk No. l Mıı.lı·i r ye~i diltğinf' dıriı·. 

B (•n. 

1'C'pebaşı- Keçiören- An- ~\.vukııtlık mhsııtnaıbesi vel'ihneııine Bnl::iiınendedir. 

kara : Matbıuıc ı HN·ch dair. 
hıı ncııiııdc M('ııwd Jüıp z-
li . 

lzmir : Çay ırlr halı ~c No. D vlet · urıısının adli ha tasile ziyaa Ell<lüınendedir. 
Hll sokak ı o. ıi4 Bıık- uğ~ayım hukukunun kot'l.l.Il masıw i~-

kal Jim (']ile Şerif Ali tiyor. 
Praşova. 

Ku dııın : Tü.rkull!n lllil· C:ayt•i.müTD,ıısil •iuiıı tu fi.ntıi di - EneüliiJ ndedir. 
hnllesindc Receb Yanar. l<'ğine dair. 

Lüleburgaz : Yılmaz mu- J skfınııııu tem iııi dil ğine tlıtiı· . 
hallesinde naınza. Çalı. 

Encümendedir. 



Ka yi d 
No. 

565/592 

56li/ 593 

567j5H~ 

568/5!15 

569/ 596 

570j ii!l7 

:i7 1/ 598 

572/ 59!) 

fı73/600 

57-l/ 601 

57fı/602 

576/ 603 

577/6().! 

57 /605 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Siverek : Uav~ YCkili 
Özgüıırş. 

iird : Holilni mahalle
sinde Mahıııııd Yıldız. 

lznıit : Uczıı evi ııdl• ıııııh
kılm Fevzi Küç. 

Tıırlıal : Caıniikebi r ma· 
hal le ·inde Tlfenıed Bale i. 

Tnrhal : Meydan mahııl
lr~inde ~{eıncd Cengiz. 

1staııhul: Beşiktaş : Mu
radiye mahallesi Dergilh 
sokağı No. 21 Saffet 
Aktaş. 

!zmit - Kandıra : Yadin
divanı Şahanlar köyiin
de Zeynelı Türe~ün. 

Orhangazi : Çalarlı kö
yündP Reşid Sümer ve 
kardeşleri. 

Simav : Kaza emrinde 
Selvi Güven ve kardeşi. 

Bandırma : Şose yolun
da Terakki un fabrikası 

sahibi Sabı· i Urallı. 

Eskişehir : Telgraf nıe

munı Şevki Cihan eşi 

Rtıkiye Cihan ve çocuk
ları. 

Ankara : 1\I. M. , -. 'fc
kaüd şubesi muamele me
muru Memdııh Gelesıın. 

Askeri fabrikalar idare 
ilmiri Yarhay Abdullah 
Pazar başı. 

Istanbul : Kolonya işçi

leri namrna 1\femcd IIu
hubi .Akın ve .Ar. 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Adliye vck1ilctincc ıııenıur ircte tayi- Encümended.ir. 
ııiııi istiyor. 

8 - VIII - Hl3 tııı·ih ve -!9 5 numa- Encümendedir. 
ral ı a ı·zuhaliııe cktir. 

Verilen ınalıkiını i. ·ct karııı·ııuıı tedki- Encümendedir. 
kini istiyor. 

'rurlıal fubı·ikasr iı:in istimal cdjlmck Dahiliye vekilletine. 
isteni len bııhçesi hakkındaki dileğinin 
ıııızıın itibare alınınası Jıakkrndu. 

Tııl'lıal fabrikası için istimlak edil- Dahiliye veldiletine. 
ınck istenilen bahçesi bakkındaki di-
lcğinin nazaı·ı itibare alrnması hak-
kında. 

'fekaüd muaınelc~inin düzeli ilmesini 
istiyor. Encümendedir. 

Jşsiz ka lan ve ilk mekteb mezunu Eneümendedir. 
olan oğluna Devlet fabrikalarmdan 
hirimle bir iş verilmesini istiyor. 

Aşar borçlarının affini istiyorlar. Maliye vek!letine. 

Memleketine iadesinin lenıinin r .lair. Encfunendedir. 

'Muamele vergisi kanununun tadilini Eneümended.ir. 
istiyor. 

Koca ının maaşının 

dilcğine dair. 
tezyidi tt>ınini Encümcndedir. 

Terfi haklundaki dileğinin 3il0 sa- Eneümendedir. 
yılı kanuna tcvfikau Askeri temyiz 
mahkemesince bakrlmasrnrn temini-
ne dair. 

Nasbmrn tashiltine dair A keri tcm- Encümendedir. 
yize vaki müracaatmrn Meclisten 
geçmediğinden reddedilen davasının 

Temyiz mahkemesince kaldırılmasını 
istiyor. 

!uhlsarlar idaresince piyasaya kolon- Encüm.ended.ir. 
ya çıkarıldığından küçük esnafı nıu-
tazarnr ettiğine dair. 



Ka yi d 
No. 

579/606 

580/607 

581/608 

5 2/609 

583/610 

584/611 

585/612 

586/613 

587/614 

588/615 

589/616 

590/617 

591/61 

--Arzubal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muııınelesi 

Malatya : .Ak:pmaı· ma- Tahsis edilen yet.im maaşlarının tez- Encümendedir. 
hallesi ölü Alıdülbaki ka- yidinc dair. 
rısı Bedriye. 

Karaman : Fenari ma- 2510 sayılı kanundan istifade etme- Encümendedir. 
hallesinde Rrza Yıığcr. lerinin temini lle iskfuılarmm ternini-

ne dair. 

Ayvalık: Alibey nahiyesi Muamele vergi i alınmaması dileğine Encümendedir. 
belediye reisi ve ar. dair. 

Sivas - Erzurum : Ta- Müddeti hizmetinin tesbiti hııkkın- Dahiliye vekaletine. 
miı·at şube başmühendisi 

LO.tfi Y olaçan. 
daki dileğinin nıızarı itibara almma
smıı. dair. 

Ad:ına : Kasab bekir ma- Fahiş fiatlıı. milli emlakten taksitic Encümendedir. 
hallesinde No. 16 Emin satın aldıkları araziye yeniden kty-
Özü Mutlu ve ar. met takdirini istiyorlar. 

tzmir : Dere köyünde Emlak ve arazi verilmesini ve nak- Encümended\r. 
Değirmenci Bayram elite di yardım yapıimasını i tiyor. 
Cuuıaovası Gamber Ge-
dik. 

amsUII : :S:iikfunet cııd- Vali tarafından emlakine vaki mü- Dahiliye vekruetinc. 
desinde reji' geçidi soka- dalıaleden şikayet ediyor. 
ğında No. 4 Emin Ke-
ıe,oğlu. 

Eski Erzurum mebusu Ta !iye kıırarmm refiııe dair. 
Gümriik İnhlsarlar ve-
kaleti murakıbt Halid a-
ğrroğlu. 

Dahiliye vekilletine. 

İzmir : Karantina Ha- Mururu zamana uğrayan kazanç bor- Maliye vekaletine. 
lcpli sokak No. 27 Emin cu hakkındaki ueczin durdurulmasnıa 
Enis. dair. 

E:ıl~şehir İsmetpaşa F hi muamele hakkındaki Temyiz Encümendedir. 
mahallesi Özkan sokak mahkemesindeki vralannı bir kararı 
No. 4 afiz Özdemir. adile raptmr istiyor. 

Ankara Analartalar ladei momuriyı>ti dileğine daiı- . Encümendedir. 
caddesi Mühendis hanm-
da eski kondöktiir Temel 
..Akça.. 

Bayramiç : Kutlu ona. 1emleketine iade lı1e dair. 
köyiinden İsmail Düz-
günksya. 

Encümendedir. 

Eski ehir 
idareai sokağı 
m n Özcan. 

tnlıisarlar Hizmeti vataniyedt'n biı· yıırrlım is- Enciimendedir. 
o. 5 s- tiyor. 



ltııyi d 
ro. 

592/ 6]9 

5!!4/621 

595/622 

596/623 

597;ö2+ 

598/625 

599/626 

600j 62i 

601/628 

602/629 

603/630 

60+/631 

605/ 632 

606/633 

Arzuhal Rabibinin 
isim ve adresi 

-~ -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

J~dı·ern id 'rurbanbey Edrcmitte iskan istihkakmm temini Eneüınendedir. 

mahallesi Kunduracı Ha- dileğine dair. 
sanm No. 7 dükkanında 
Ali Haydar Tengiz. 

Bandırma : Melez mahal- f end ilerine verilen ikranıiyeniıı maa- Encümendedir. 
lesi Yalı sokağı No. 5 Ne- şa tahviline daiı· dileklcriııiıı nazarı 

rimaıı Ener. itiharc alınması hakkında. 

Alsancak - lzınir: Kara- lzmir defterdaı-ı ile aHikadarları hak- Maliye vekaletine. 
kol sokak .No. 146-l hane kında şikilyette bulunuyor. 
~o. 79 Şükrü Berkin. 

Aklıisar : Ilisar mahalle- Bakiye kalan hapis ccıasınnı affini Adiiye vekaletine. 
si Barbııı·os ıncktebi yıı- istiyor. 
nında Memed Ali Koru-
oğlu. 

Posof : Poına köyüııd ıı Sovyet topraklarına çıkarılan eşi Ka- Encüınendedir. 

tüccar AslAn elilc Pakize. (Jirin memleketin!' alrnnıasının temini 
dilcğine dair. 

Sivas : Askcrl şuhcsi mu- 'l'nlıdidi sinııe tfibi tutulıııaması dile- Encüınendedir. 

aınelat meıııurıı Adil Ata- ğine dair. 
man. 
lzıııir : Avcılıır ve atıcı- Avcilik kanununa bazı maddeler ila- G. ve 1. Vekiletine. 
lar ceru iyeti reisi M usta
.fa Barutçuoğlu. 

vesine ve bazı maddelerin değiştiril

ınesi hakkında . 

Ankaı·a: Altındağ ma hal- Eşlıas tarafından hukuku tasarru fiye- Encümendedir. 
lesi No. 200 Aziz Yaman. siııe vaki müdahalenin menine dair. 
Oazianteb : Ceza evinde 16 - I - 1939 tarih ve 5464 numaralı Encümendedir. 
idam mahkfımu Alımed arzuhaline ektir. 
Çetin. 
Ağrı : E mı rum ziraat 26 -XII - 1938 tarih ve 5351 numaralı Encüınendedir. 
bankası eski müdür mun- arzulıaline ektir. 
vini Mustafa Çmar. 

Yeşilköy - istanbul lstikliillıarbi ktdem zamrumdan ınüte- Eucümendedir. 
Şevketiye malıallesi Saa- ,·ellid müterakim matltıbunun veril-
detli sokak No. ll Emekli ınesine dair. 
birıbaııı A. Tevfik Kül-
lütbaşı. 

~[anisa : lTususi muhasc
ht> katibi İsmail Yalmı. 
Termr : Eski belediye rl'
iRi Mustafa Krleşoğlu . 

1zmir : Denizbank an
trepolar başınc>ıııuru ..,ük
rü ./1 k türk ve ar. 
Gazwnt b : Aleyolda Ba
ba soltağmda o. 24 ra. 
bi. 

Teknüdlük ik.ı-amiyesiniıı verilmesi Eneümendedir. 
veya tekaiidlüğünün refinc dair. 
Validen şikiiyet ediyor. Dahiliye vekaletine. 

Tazminnt verılınesini istiyorlar. Encümendedir. 

Gümrük alayı naruma i tiroluk edil- M. M. Vekaletine. 
m k istenilen evinin istimlii.kiııden 

sarlmazar edilmesine dair. 



Kayid 
No. 

607/635 

608/636 

609/637 

610/638 

611/6!39 

612/641 

613/64:2 

614/643 

615/645 

616/646 

617/647 

61 /64 

619/649 

620/650 

621/651 

622/652 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ma· -

Arzuhal hulusıısı Muamelesi 

niç :Eski jandarma baş- Tekrar jandarma haşçavuşluğuna Encümendedir. 
çavuşu Srrrı Yıldırım. alınmasını istiyor. 

Ankara : Merkez banka.· Ziraat bankasından tekaüd maaşr Encümendedir. 
sı emisyon servisinde Na. tahsisini istiyor. 
dir Çalış. 

!zmir : Kasım Faki ma- Mütekaiden devairi askeriyeden is- Encümendedir. 
hallesinde demirci Sami tilıdamını istiyor. 
Firik. 
lnebolu : Orza köyün- fi014/ 5364 numaralı arzuhaline ektir. Encünıendedir. 

den Hidayet Y elkenci. 

Eskişehlı· : Rıfkiye kö- İdarei hususiye tarafındau borç ola- Dahiliye vckaletine. 
yü muhtarı A. Sezai ve rak tediye ettikleri para için faiz ta-
ar. leb edilmesine dair. 

Cilınnbeyli : İnhisar me- Milli mücadele kıdem zammınm te- G. ve İ. Vckaletine. 
muru Ali Fund Belgin. kaüdlüğünde ıuızarı itibara alınma· 

sına dair. 

Denizli : Yücebağ ma- Hidematı vataniye tertibinden maaş Eııcümendedir. 

hallesinde Memed Uzman. bağlanmasını istiyor. 

Bskiş hir: İnhisarlar ida- Milli mücadeledeki hizmetine mü ka- Eneümendedir. 
resi sokak No. 5 Osman faten yardım yapılmasnır istiyor. 
Özcan. 

Beyoğlu - İstanbul: 'fe- Malul olduğundan tekaüd maaşnını Encümendedir. 
pebaşı caddesi Çatma dereec üzerinden verilmesini istiyor. 
mesçit mekteb S. No. ] 6 
1. Cenıil Özey. 

Trabzon : Tirzik köyün
de Memed .A.nanus. 

Al ancak - lzrnir : Bııs-

Mazuliyet maaşı tahsis \re itasma Maliye vekaletine. 
dair. 

12 - VI- 1939 tarih ve 621 nnnıaraiı Maliye vekaletine. 
malıane Maliye tahakkuk arzuhaline ektir. 
memuru Şülu·ü Berkcn. 

Rize : IJ zaevind malı- Hasta olduğundan bakiyei müdd.:ti ce. Encümendedir. 
kılın Mrsı.rhoğullarnıdan zaoiy inin tecili dil ğine dair. 
Osman Erturan 1\iemcd-
oğlu. 

Balrkc ir : Eski bdl'<liye )[a!iy(\ \"Pkilletince kendisille verilen Enoümendedir. 
mühendisi lifemed Özte. iknınıiye lıakkmuaki dileğinin mı1.arı 
mel. itibar alrnmasrru istiyo~'. 

llgaı :Kızıl in .köyünden Uıırbte mallll kaldığnıdnn nıuıış bağ. Encümendedir. 
lıııı·b roahilü 1 adir Boz. lanmasını i tiyor. 

J ay eri : Killük mahalle- JıındurmR"bk vazi:f hıe iadesi v<'ya tc.- Encümendedir. 
sinde Ahmed a"raooğln. kaüd ınaaşı talısi ine dail'. 

_ eug!'lköy · lstaubul : Öl<'n oğluııdun Yerilmesi lfiznngelen Encümendedir. 
Holk caddesi o. 7 Raıy- ikramiy ·~ini istiyor. 
ri re Ci b elik. 



Ka yi d 
No. 

623/653 

624/654 

625/65;) 

626/656 

627/657 

628/658 

629/659 

630/660 

631/661 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Tekirdağ : Vakıflar me
muru A vni Saynı. 

Mama•k - Ankara : 'l'aş

ocağında Musa çavuşun 

yanında Ali Barut Oka
tan. 
BaoJaı:köy . !stanbul: Bağ. 

larbaşı İncirli caddesi No. 
57 Z iya Varan. 

!stımbul : Srhhat müdür
lüğü katilılerinden Nazif 
Tunailı. 

-W-
Arzuhal hulô.sasr Munmelesi 

9 - III - 1939 tarih ve 4219 numara lı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Ailesi efradmın memleketine iadesi- Encümendedir. 
nin temini dilcğine dair. 

2 - VI - 1937 tarih \'C 3230 numaralı Encümendedir. 
aı·zuhalin e ektir. 

J skanrnın temini dileğiııe dair. S. 1. M. V ekô.letine. 

Ankara Atrfbey mahalle- 28 - IV - 1939 tarih ve 23~ numaralı Encümendedir. 
si kasalı Şakir evi No. arzuha:line ektir. 
307 S. Srrrı Balantekin. 

Bafra : Gazipaşa mahal
lesinde Şerifoğlu Ali Tu
ran ve .ar. 

Zonguldak : T. A. Ş . arne
le pavyonlarr kontrol me
muru Ziya Güngül 

Halliri : Hamo ve ar. 

İsmetpaşa - Malatya 
Gündüzbey köyünde Mus
tafa Eşkar. 

36 ve 2510 sayılı kanun !hükümleri- S. t. M. Vekaletine. 
nin iyi. ta'tbik ed ilm~diğindcn şikayet 
eniyor lar. 

4 - V II - 1938 tarih ve 4949 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Nıılıiye müdürü ve jandarma kara- Dahiliye veka.letine. 
kol komutanından şikayet edjyorlar. 

Yaptığı bir heyeti fenniyeee tedki- Encümendedir. 
kini istiyor. 

632/ 662 Ayvalık : Ceza evinde Malıkeıneec hükmolnnau para cezası- Encümendedir. 
Fahri Yurdscver. nm affiııe dair. 

633/664 Balıkesir : Kasalılar ıııu- Mahkemece beraet ettiğinden kesilen Encümendedir. 
hallesi Anafartalar cad- nısTf ınaa~lımnın iadesi dileğille dair. 
desi Serenli kuyu soka-

ğı No. 6 Tevfik Bozkurd. 

634/665 Çorum : Emjr Ahmed Mıılıalll rüesayi mornurinden şik~et Dahiliye ve.kAletine. 
mahallesi Nuri Işlak. ediyor. 

635/ 666 Ömerköy - Susurluk : Gayrimenkulleri satması için icab Dahiliye vekaletine. 
Alibey köyünde Hasan eden müsaadenin verilmesi hakkında. 
Cömerd. 

636/ 667 Alaçam : Bakkal Hasan Osmanlı bankasınca matlubunun al- Encümendedir. 

637/668 

638; 669 

Al-lı ynnmda Yaşar Uyar. tın olarak tcs\~iyesi dilcğine dair. 

Giresun : Cl'za evinde 
mahkUm Tayyıb Pirınit. 

Samsun : Bnğdad Cd. No. 
80 Nafiz KurfaL 

M.ahkılıniyetine aid kararm yeniden Encümendedir. 
tedkikini istiyor. 

Milli mücadeledeki hizmetine binaen Encümendedir. 
madalya verilmesi ve milli mücadele-
deki hlzmeti dotayısile iki misli ola-
rak senedi resmisine ilAvesini isti1or. 



Ka yi d 
No. 

639/670 

640/ 671 

641/ 672 

642/ 673 

643/674 

644/675 

645/ 676 

646/677 

647/ 678 

64 / 679 

649;680 

650/681 

651/682 

652/683 

653/684 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

Karaisalı : Çevlik köyün
de Memed Akkoç ve ar. 

Kilis : Memed Bekcioğlu 
ve ar. Değirmenci. 

Ka.dlköy : Y eldeğirmcni 
Kahve sokak No .. 13 Ferik 
ölü Riiat Pş. eşi Saadet 
.Aikman 

-rM-

Arzuhal hııHlsasr Mlıanıelesi 

Ormandan katiyat yapınalarına bir Encünıendedir. 

an evvel mü aade edilmesini istiyor. 

Muamele vergisine tabi ıutulıııanıa- Encümendedir. 
]arına dair. 

,Ölen kocasından maaş tahsisini istiyor. Encümendedir. 

İstanbul : Şişli küçü:kbaJı- Gayrikanuni azil edildiğinden İnhisar- G ve!. Vekilletine. 
çe sokak Meşrutiyet apart- lar U. M. ahkamr kanuniyeye ittibaa 
man. No. 9 Ziya Arrca mecbur edilmesini istiyor. 

Erbaa : Hasan Köyünde Serpiştiıııneğe t3Jbi tulmamosı dileğine Encümendedir. 
Ral.i.l Şahin dair 

Ga.zianteb : Nizib Şeyh- Tapulu arazilerine vaki müdahalenin Dahiliye vekaletine. 
ler mahallesinde Davud menine dair 
ma.ı:angoz 

Arl.ana : Mastanzade m~ Bir seneye malık"'Ô.:ın olduğundan kesi- Eneümendedir. 
hallesinde No. 181 11fes- len hatiblik maaşının iadeten tahsisi-
ııid avlıısunda Ziya Hı~ ni istiyor. 
Tmıçgün 

Uşak : .Aıvukat Ha.mi Su- Kesilen dersiam maaşının iadeten ta:lı- Di. İ. Reisliğine. 
n.ay. sisini istiyor. 

Kars : Koırk ıköyünde 

yalnız çam Hamza Yağ-

m ur 
.A.n:kara : İstanbul Pasta 
salonunda Şaban Köse 

Mesken ve arazilerinin ecrimisle rbağ-

lannrak kendilerine verilmesini isti-
yorlar. 

11.(illi mücadeledeki hizmet ve zarar zi
yanına mukabil tktuıa.d V. verilcook 
motörün biran evvel verilmesini isti-
yor. 

Encünıendedir. 

Encümendedir. 

İstanbul : Üsküdaı• ulı- likramiye verilmek suretile kesilen ey- Encümendedir. 
lkuyusu cad. No. 113 Ay- •tam maaşının iadeten tahsisi dileğiıı.e 
şe Nedime Erkrvanç dair 

Havza : Maliye dair i M;ulıasebe katibierinin 1938 mali ıteş- Encümendedir. 
mulıasebe kAtibi evdet kilAtta uğradıkları mağduriyetten vi-
E.mon kayesini istiyor. 

Diyıırbak'U' : Eski tüccar-· 29 - V • 1939 tarih ve 483 numaralı Encümendedir. 
dan Şinasi Ertürk arzuhaline ektir. 

A!nkara : Kızılelma mıv 13 - V - 193 ta:rih 4640 numaralı ar- Encümendedir. 
hallesi Boyacı Ali l1eııcidi zuhaline ektir. 
imamr Ali Rwı. Kaşlı 

Üsküdıır : Abçıba ı ma- 1ıııışının iadtcıt tnbsisi dileğine dair. Encümendedir. 
hallesi Bnleı yoknşu cad-
desi No. 95 Arif aygm-
er. 



Ka yi d 
No. 

654/ 685 

655/ 686 

656/ 687 

657/ 688 

6fı8/6il9 

659/ 690 

660/ 691 

661/ 693 

662/ 694 

663/ 695 

664/ 696 

665/ 6fl7 

666/698 

667/699 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~71 -

Arzuhal hul§.sasr Muamelesi 

Adapazarı : Halk dalcik Haksız olaı·ak uhdesine tahmil olu- Maliye vekaletine. 
fabrikası sahibi ve mü- nan vergi ve Ct'zannı kaldrnlınns.ı 

dürü Çoşme meydanında hakkında. 

M. Rauf Demirtaş . 

Ankara : Öksüzce ma- Tekaüd ınaaşmuı kcsilmeınesi dile- Evrak kalemine. 
hallesi çeşme civarınd ıı ğine dair. 
No. 5 !zzet Gül. 

Galata - İstanbu l : Ara b Vazife bıışınd.ı malili kaldığından iktisad vek8.letine. 
camii No. 83 kahVt'dt' Denizyolları idııresince maaş tahsisi 
Ahmed Kiram. <lileğine dair. 

Dadny : Merkez ilkoku- 'l'er fiinin temini dileğine dair. Encümendedir. 
lu öğretmenlerinelerı Fah-
r ett in Aytekin. 

Yozg-ad :Moll a Şakiroğlu Avukatlık kanununun 50 nci madde- Encümendedir. 
Rifat Kan. sinin c!eğiştirilmt>sini istiyor. 

Bolu : Karaınaıılı nın- Devlet şfirasrncıı tasfiye kararı refE'- Encümendedir. 
hallesi No. 38 Abc!ullalı dildiğinden Orman U. Mü. vazifeye 
Çakmak. tayininin temini dileğine dair. 

Istanbul : 1 oca Mustafa Orman muhafaza memurluğundan Encümendedir. 
paşa Berber Şefik ~o. açıkta koldığıııclan ikramiyesinin Vt'-
No. 55 Enver Tuncay. rilmesille dair. 

Burdur : Konak mahal 
lesi Mustafa Taşar. 

Bnrdur şehir mt>clisinin gayrikanuni Dahiliye vekiletine. 
ınüretteb kroki tatbik edileceğiııden 
ş ikAyet ediyor. 

Bıılat - !stanbul : Yııta- Ordudıın ilıracı hakkında ~erilen ka- Eneümendedir. 
ğan çeşmesi Yorgnııcı rın·m refini istiyor. 
sokak No. 3 Hilmi Kay-
nak. 

Kıbrıscık - Bolu : Be- Oğlu Şabanr öldüren Faik Üstebaş Eneürnendedir. 
len köyünde :Mustafa Ç'op haklanda Adliyeee takibatJ kanuniye 

yapılınasını istiyor. 

Tokafl : Belı zat <:anıii Evkaf idaresince maaşlarmrn tezyi- Encürnendedir. 
imaını Alıdullah Behznt rlinin temiuine dair, 
ve aı. 

Kocaeli : Cezıı evinde 15 seneye malıkUrniyeti hakkındaki Encümendedir. 
nııılıkfun Hliseyin Doğru- dosyıınnı telbile tedkikini \'1' kararı 

söz. ııdile rııbtmı istiyor. 

lstanbııl : Kiiçök Mnsta- 20 - TI - 193 tarih \'E' 4-!16 nnına- Enoümendedir. 
Capaşu Karaeleniz cadde· ıalı a rzuhal ine ektir . 
si ro. 61 Bahıın Y ö ı·ük. 

YeniŞI'hir - BurM : 'öy- 26 - V . l!l39 taı•ih ve 4134 nıımarnlı Encümendedir. 
l emiş köyünde eski t rfa- arzuhaline Pktir. 
iye malmüdürü Halil 
Asa tekin. 



Ka yi d 
No. 

668(700 

669( 701 

670(702 

671(703 

672/704 

673(705 

674(706 

675(707 

676(708 

677/709 

678/710 

679/711 

680/712 

681/713 

Ar~al sahibinin 
islın ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

Ankara : Tapu ve ka- Tekaüd muamelesinde yapılan hak- Eııcümendedir. 

dastro fen heyetinden fen sızlığm düzeltilmesi dileğine dair. 
memuru Bekir Sıtkı Gür-
büzoğlu. 

Kasımpaşa- '!stanbul: Ba- 'l'ekaüdlük hesabında yapılan yanlış- Eucümendedir. 
badağ yokuş~da Şeyhve- lığın düzeltilmesini istiyor. 
li sokak No. 16 Billll Bin-
göl. 
Birecik . Urfa : Merkez Belediye reisinin tayinini istiyorlar. Dahiliye vekfiletine. 
mahallesinde Ali Sözmen 
ve ar. 
Vakfıkebir - Trabzon : 1\lluhtaı· intilıabında yapılan yolımz Dahiliye veka.Ietine. 
İskenderli köyünde Şerif muameleden şikayet ediyorlar. 
Öztürk ve ar. · 

tstanbul : Ceza evinde Bir defaya mahsus af istiyorlar. 
mahkUmlar narnma Asmı 
Sen. 

Encümendedir. 

Elazığ : Hüseyinik köyü Köylerine aid sulara belediyece vaki Dahiliye vekaletine. 
muhtarı Memed Hüse- müdahalenin menine dair. 
yi n oğlu. 

Tonya - Vakfıkebir : İs- Muhtar intihabında yapılan yolsuz- Encümendedir. 
kenderli köyünde Ahmed luktan şikayet ediyor. 
Ergin. 

Kastamonu : Aktekke 
mahallesi No. 5 Said Üs
tünsay .. 

Güzel sanatlar akademisine gitmesi Dahiliye vekfiletine. 
için yardım yapılmasma dair. 

Ankara : İmar müdürlü- Barem kanununun müzakeresi esna- Encümendedir. 
ğü istiınlak memuru Zeki 
Berilgen. 

smda dileğinin nazarı itibare alınma
sı hakkında. 

Pazarcık- Gazianteb: Sel- Malul olduğundan terfihinirı temini Encümendedir. 
man Pak. dileğine dair. 

.erede : Kitirler mahal- Tekaüd ma~r lahsisine veya terketti- liraliye veka.Ietine. 
lesi Abdürrabman Nafiz ği aidatın iadesi dileğine dair. 
Tüngüınen 

Burhaniye - Balıketıir : Haksız olaTak serpişirmeye tabi tntl- Encümendedir. 
Şar köyünd !. Hakkı dağundan şikayet. 
Gerçek. 

M. M. V. o. levazım Devlet demiryollarında geçeıı hlzme- Encümendedir. 
tcfti~ komisyonu müfettiıı tiniu tekaüdlük işinde hesaba katılıb 
muavini katılmıyncağma da~r. 

Pendik - İstanbul : Ka· t truıbııl Yunus çimento fabrikası Kar- Hncümendedir. 
raniii sokak No. 21 Bur- tal ga>z depoları giiml'iik m murların-

banettin Mutlusoy. dan birino naklen tayinini istiyor. 



Ka yi d 
No. 

682/714 

683/7lfi 

684/716 

6H5/717 

686/718 

687/719 

688/720 

689/ 721 

690/ 722 

691 / 723 

692/ 72-l 

693/ 725 

694/ 726 

695/ 727 

696/ 729 

697/ 729 
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isim ve adresi Arzuhal hu1asası Muamelesi 

Bursı~ : Setbaşı Irgandi .MalUl oluuğunuan tam maaş la telmüd Encümendedir. 
köprüsü sokak No. 16 Ra- euilıncsiııi istiyor·. 
bia •roku.~. 

Çanakkale : Vilayet rnek- Pa•rasız olarak tahsik drvanıınııı tc- Encümendedir. 
tubi kaleminde tahrirat mini dil~ğinc dair. 
katibi M. K emal Gürscs. 

Ankara : .Mukaddem ma- Bağımn istimlfık edil mesini istiyor. · Encümendedir. 
hallesi Jlaeı sokak No. 33 
. \ hııwd .\ clt·nı. 

('orum : !\ı yı ve Kıvırcık TaJıriri araziıle takuir edilen fahi~ Encümendedir. 
köyleri Muhtar lsak ve ar . kıymeti n i ndiı·ilınl'siııt• dair. 
Nara~ : llleıııcd Baleı. 

( :t·redL• : Katiblcr ma•:ıal

lesiııdc )rl'mcd Ç'aknıak

cıoğlu. 

Trabzon Cezaevinde 
mııhkiıın Mustafa Şakir. 

Bir· defaya ıııah sııs ııl' istiyor. 

Devlet şi'ırasıııra tasl'iyı• kaı·a ı· ı ı·ı·I'• ·

Jildiğiııdcn iaı.lt•i ıncmuri .\•l'ti ve ıı~ık 

ınaaşlarıııııı Yl'rilmcsini istiyor·. 

Bir defaya mahsus af istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Ankara : lmar müdürlü
ğü istimliik memuru Ze
ki Berilgen. 

26-Vl-1930 taı·ih ve 708 numaralı ar- Encümendedir. 
zuhalinin muameleden kaldırılmasını 
istiyor. 

Kuzguncuk - 1stanbu1 : 18-IV-1938 tarih ve 4451 numaralı Encümended ir. 
Delikoç mahallesi Boza
cı S. No. 24, 15 B_. H.üş

tü Alkoç. 

ıırzuhaline ektir. 

Ankara : Aydın ötelinde Kaymakamlığa tayinini istiyor. 
Harndi Balabaıı . 

Encümendcdir. 

Bisınil : Husus! nıulıase- Harcıı-ah ınatlubunun verilmesini is- Dahiliye veka.Ietine. 
be varidat memuru Müs- tiyor. 
liın Cüııdüz . 

Sürd : Doğıın mahalle- Belediyece yıkılan binasının tazıııini- Dahlliye vek8letine. 
le~inde Sefer Yıldız . ni istiyor. 

Beyoğlu -1stanlıu1 :Kal- Hasta ve muhtacı muavenet olduğun- Encümendedir. 
yoncu kadıçıkınazı No. dan eytam maaşr tahsisini istiyor. 
12 Bediha Kayaalp. 

Bdremid : Askeri hasta- Alaya ihracı h ıkkında tatbik edilen Encürnendedir. 
tene müstahdeın Haydnı· feri cezasının refini istiyor. 
AlpsaL 

İçel : Ziraat ıııüılürlü- 1çel Maarif müdürlüğünce ınesk n Maarif vekaletine. 
ğünde A. Fehmi 'J'nrıın bedeli matlubunun verilmesi hakkm-
elile M. Fuad Üşündo- da. 
ğan. 

İstanbul : Muratmolla Manrif vekaletince maaşının tezyidi - Encümendcdir. 
kütüpanesinde müstah- nin temini dileğine dair. 
deın Ömer I,fttfi Öğüt. 



Ka yi d 
No. 

698/730 

699/ 731 

700/ 732 

701; 733 

702/ 73-! 

70il/ 73fi 

70~/736 

iOfı/737 

706; 73 

707/ 739 

70Rj74-0 

70!-l/ 741 

710/ H:l 

7ll1H3 

712/ 74-+ 

Arzuhal sahibiÜin 
isim ve ıı-dresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Pıılu : Avukat Nccib Sı- Hukuku tasarrufiyesine ve hasılatma Dahiliye vekaletine. 
ğınak. eşhas tarafından vaki müdahalenin 

mcui ile zarar ve ziyanrrun tazminine 
daiı·. 

Erzunım : Kurşuıılu ca- Şehid oğlundan maaş bağlıınıııasrnı 

mii medresesinde Firdevs istiyor. Encürnendedir. 
Öngü. 
Adapazarı : Küçük ha- 6- lV- 1939 tarih ve 28 ııuıııııralı aı·- Eııcümendedir. 
ınaıu malıallesi o. 61 ıulıaline ektir. 
Mükerrenı Bıışsen. 

lstanl.ıul - Pangalt.r : Er- Riyazi ve ticari ese ı · l eriniıı tedkikını Encümendcd.ir. 
genekon caddesi No. no istiyoı·. 

Abdülfıziz lcl eıı ı eıı. 

Yu:suCeli : Öğdeınde mu- Tasfiye kararının refiııe dair. Encürnendedir. 
kim lVL Hüsnü Yal çın. 

Hopa : Avhavi Kabisre Malıkılın iken sıılılıın l(ayriııı ·ııkıılle - Encürnendedir. 
kö_,·üııdc 11'1 \'nıed Arıkan . ri hakkında yapılan ~a.v ı·ikaııun i nıu-

Hıımsuıı : ll l ugazi malıal
lesi Misak sokak ~o. fi 
H . Hilmi Murudlı. 

Hamidiye köyünde Hüs
nü Kalkıı.m. 

lııe~öl : Siııunlıey ınıı
lıailesi Bah~eler sokak 
No. 13 Tuhsin. 

tstanbul - M:ısıı· çurşısı 
Aktariye sokak Nu. 1 
~'atma Bilgin ve Ar. 

Yozgau : a lıııanlr nııhi

.vesi halkından Zincir-li 
Beki r. 

Hizc : l~nak nıemuru 

H. Kurt1ıluş. 

Flopa : P. T. T. Muba
hcrı' eski ıııeıııurıı .\ . 
Fuad Balmumcu. 

1 ne göl : 'inan b y ma hal
le:i Bahçe sokak o. 13 
1\[cmed. 

amelelerin d üze ll ilm esi \"P ınuğdur 

edilmemesi dileğine dair. 

Teifiz edilen bah~eııin istiı-dad edil
mesi ınağduri~·ctini nıtı<'ilı olduğuna 

daiı·. 

Koopcratif şirket i nden istifıulL'si n i n 
teminini istiyor. 

Tiiı·k vatandaşlığrnu kahulüııü isli
.vor. 

1·~ıırüınendecl ir. 

EııcümP.ııdcdir. 

[•; ll<'Ünıcııdcd ir. 

Mısıı- çaı·şısının belediyece istimla- Eneümendedir. 
kinden sarfmazar olunınasmı istiyoı·-

lar. 

'ahi~'C müdürü ve jaudaı·mıı konın - Dahiliye vekaletine. 
tJnınuan şikayet ediyor. 

TPrfiinin temini dileğiıı daiı·. Eucümendedir. 

~·[ııhkeıneee beraet e tti ğinden a~ık Mu. ve Mü. Vekiiletine. 
mııa~lıınnın verilmesi V(' ıııenıuı·i~·t-tc 

tu~· iniııi istiyor. 

'rürk vııtandaşlığma kııhıılü dileğine Dahiliye vckiilctine. 
dııiı·. 

Frıınsn : Tcnao Pııla('e Türldye ünı.huriyeti vatunda,ı.:Jığına Dahiliye vcl<aletine. 
~o. 2 B. 't. ııam ıın .Av. lnıhulitnü istiyor. 
Oelphiııe .M:em tl Behç t. 



Kııyid 

No. 

71 :ıj7-i!i 

714/ 7-!6 

71!ij747 

716/ H R 

717/7~!1 

71 / ii"ıO 

71H/ i!'il 

7:!J j 75:l 

7:l3j 75!l 

72~1756 

725/ 757 

726j 75fi 

727/ 7fi9 

A ı·zuhal sahibinin 
isıın ve adı·esi 
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Aı·zuhal hulasası Muıııııelesi 

Bt•şikta ~. l staııhul : 1\ı- ~ l :ıarif YeknlctineP ıııcrhuı·i tek:ıü cl r Maaı-ii vckiiletine. 

lı~a li Yıldız So. No. 46 s :' \'kN'lilıtıPsi nıaii:dur·i~·,,t iıı i ın urilı ol-
\' (·hhi Başko . dıı ~ ıııı a da ir. 

~:\'şnıc . l zmir : Hüse~· iıı :!(ı - \ '- l !l3!l l a ı ·ih \ 'P ·ffi:! nunıııı ·ıı lı F:ıwümrııdcdir. 
Akay V!' HI'. :ıı·zııh:ılinl' d'tiı·. 

!<'a tih : Ç'aı·şanılıa ~ ·tııı·ıı d :1 1 - Xll - H13fi l ıırilı n • :;:nD ııııınıı - Eıırüıncndcdir. 

,\J o ll ~ külüpanesi mii s- r:ılı arzulıııliııe clıt ir . 

tuhdcıııiııinden Önırr Lüt -

fi Oııüd . 

1\ oıı_vıı - 1\ol. \' . nıııh as(' · :\'as lııııııı tıı~lıilıi dileğinr dair. l~ncümendedir. 

be miimcyyizi Velit Ba-
hact t in Hiclayc toğlu . 

Boii;azlı~·an : Burunkışla Yt·ııi d c ıı nıııhtııı· iııti hııh ı .nı pılııı asını Dahi li.n· ,·ckfıl ctin<'. 

kii,,·ü nıle Xi~·az i 'l'~kit w isti,,·o ı · laı·. 

lll'. 

Osıııaııi~·e : ('('za ,.,. ; malı - Bir dc (ııya ınahsııs af i nt i ,vorlaı·. 

kumları ıwnıın:ı Ali Pıı -

Encüııı endedir. 

lalı . 

Kaı·anı ııı·sııl : Tevfikiye 
kö~·ünlc 1\:i'ızıııı ve ar. 
l znıi r : ( iiize l y;ılı ln öıı ü 

('d. ?ll ıısta fa Ak ve ar. 

Orman iduı·esilc ,vııpılıın ııkdin tatlıi- Ziraat vek:iiletine. 
kı vı•ya yaptıkları akclin feshine dair. 
Mülwd ill cl'iıı ııı at l ulıunu aid boııolıır Encümendedir. 

lıakkmdaki dilciderin in ıı;ızıı ı·ı iti lıa rr 

a lınması hakkında. 

<;:ınakkall' : Küçii kkuy1ı Ziraat hıı nkasınıı olan hor~ unun ai' i' i- Eneümendedir. 
ııulıiycsi nıiidiirü Niyazi na dııir. 
Koşt•r. 

Nınilli Ccıa evi gardi- .\lahktlıııi.Htlcriniıı ari'i ne uııir. Encümendedir. 
~·anları llaındi Şengüler 

ve ar. 

!-;uıııııt.nı - lst unlıııl : Et- 2:2- XII - I!J3 taı·ih ,.c 533!1 ıııınıarıı - Encüınendcdir. 
.'·ı>nıcz Kuyuln ~ıkıııazm- lr a rıuhu lin e ketir. 

da No. 1 K !$ii lı <'da Öz ha~' · 

lüırtulu~ ımıhallesi Yiğit

ll'r sokağı Xo. HI Ahmed 

Arııl. 

Alnkara : Atpazarı - Kcl
ıkithan Mütekaid malUl 

Hasan Genç 
Soma : uma malıall si 

Halil Arıkan 
Yozgad :Yazıcı Rifa t 1 a
an. 

Otııı·dıığıı <• ,·in hoı·ı;laıımn kanununıı 

göre veri lın i'sini istiyor. 

'l'ekaiid maaııı muamelesinin biran v
ve! intaernı istiyor. 

2497 sayı lr kanun hilafm a belediyece 
a r ıısıııa va ki müda·halenin m •ııj ve 
zara r ve ziyanrnrıi lazminine dair 

Miiddeiumumilik tarafından yazıcıirk 

m eslek ve sanalinden mencdildiğine 

dair 

Encümendedir. 

Evrak kalemine. 

D ah iliye ve.killetine. 

Encümendedir. 



Kay id 
No. 

728/760 

729/ 761 

730/ 762 

731/763 

732/764 

733/765 

734/766 

735/767 

736/768 

737/ 769 

738/770 

739/771 

740/ 772 

741/773 

Arzuhal sahibinin 
isi!ll ve adresi 

İstanbul : Nişantaşı Gü
zel bahçe sokak Şnmnu 
a.partman No. 16. Emekli 
süvari a.lbayı Memcd İk
men 

Bursa- Karacabey Kara
ağaç köyünde ·z cynel lnal 
ve arkadaşları. 

Armutlu : Belediye reisi 
Veli Oziimcü ve ar. 

Inegöl : Sinanbey mahal
lesi Hafız Tahir sokak Ra
mazan Arda 

Salihli : Karaağaç köyün
de Tahsin Alanbay 

Değirmendere : Gümrük
ler köyünde Hamza K3:h
yanın yanmda Tahir ça
vuş 

Erzurnın : .Aşağı yonca-
lık mahallesinde Dr. Y. 
İzzetin Dolgungil. 
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Arzuhal bulasası 

Kanunsuz kesilmiş olan tekaüd maaşı
nın kesildiği tarihten i-tibaren tekrar 
tahsisi ile yüzde elli zaınınilc verilmiş 
olan aidatı tekaüdiyesinin mahsubu
nu istiyor. 

Ziraat •ban:kasından borç olarak aldık
ları paranın tahsilinde görülen yol
suz muamelenin düzeltilnıesini isti
yor. 

Sema vi afete maruz kalan ·bağlarından 

istifade etmek kabil olmadığından ver
gilerinin affini ve uzun vade ile lborç 
para verilmesini istiyorlar. 
Türk vatandaşlığına kabulünü istiyor. 

Eşhas tarafından hukuku tasarrufiye
lerine vaki müdahalenin meni ilc na
hiye müdüründen şikayet ediyoorlar. 
Hidenıatı vataniyeden maaı;ı tahsisini 
istiyor. 

Vazifesine nihayet verilmesi hakkında 
D. D. yollarınca verilen kararın refi 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

Maliye vekaletine. 

Encümendedir. 

Dahi liye vekfi l et iıı e. 

Enciim<'ndedir. 

gııeümendedir. 

A~ana : :Milli mensucat Ücretlerinden kesilen kazanç vergisi- -Maliye vekaletine. 
fabrikasJ işçilerinden malı- nin indirilmesini istiyor. 
mud Canöz Gümüş ve ar. 

Hopa : Öğretmenler adına Mütera:k:im maaşlarının tesviyesi dile- Maarif vckii.letine. 
R. Yarat ve ar. ğine dair 

Gerede - Bolu: Dağkaı·a 
kiiyünde Kasım Kiise. 

Laleli - İstanbul : Bay
darpaşa lisesi tarih mual
limi Hava kurtunu apar
tımanları daire 37 Emin 
Ali Çavlr. 

tskiin ve inşasında yapılan yolsuzlu
ğmı düzelt ilmesini istiyor. 

Sultan Ahmeddeki İbrahim paşa sa
"nYiliiD kıymeti nazarı itibara alma
rak yrktmlmamasına dıtir. 

l\f alatya Mahkumlıı.r Bir defaya mah~us af istiyorlar. 
naınıııa Reın zi zun ve nı·. 

S. 1. M. V ekaletine. 

Maarif vekaletinc. 

Encümendedir. 

Konya : ezaevinde Ab- MnhkE"me dosyasınrn bnşkn bir ıığrr Encümendedir. 
dullah Efe. ceza mahkE'm Rinde tedkikiııi istiyor. 

Tım anh : Kavaklı mn- Memleketine iılfl<'si ııin temini dileği- Oııhiliy vekaletine. 
~ınllesinde Kfınıil e;vyn ı· . ne dair. 



Kay id 
No. 

742/774 

743/775 

744/776 

745/ 777 

746/ 778 

747/ 779 

7-!8/ 780 

749/781 

750/78:3 

751/784 

752/785 

75i/7H7 

755/7!1 

756/78!1 

757/ 790 

- '1.71-
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

Bmhaniye : Cezaevi nde Balıkesir Ağıı· ceza mahkemesince Enciimendedir. 
maJ:ıkfun Mustafa Yiiriik. hakkında verilen kadı·oda isabeli ka-

nuniye olmadığına dair. 

Elıl.:ıığ : Ri yaziyc ınnhal
lesiııde P e h ın i Sağnıal. 

Ankaı·a : 3. srnıf As. Ad. 
hakim M . M . V. Ms. Mh . 

Memlekctte serbest olarak seyahat Dahiliye vekaletinc. 
etmesinin temini dilcğine dair. 

Nasbının 341 olaı·ak ta shi hiııin tcmi- Bncümondedir. 
nini ist iyor. 

Ş. '!'!'vfik Saym. 

Esl;ışehir : Güllük ma- taclei ıneırıuı·iyetıni istiyor . 
ha ll esi Aytekin sokağı 

No. 12 Cenıi l Biı;eı·. 

Dahiliye vekiılctine. 

htmbul : lJiıle li Gülse- 'l'ckaüıl nınaşının tezyidi dilcğiııc da- Encümendedir. 
li apartımanında Evkaf- ir. 
müsteşarlığrnclaıı mütr
kaid Şevki Eren. 

Elazığ : Cezaevi 
kılınları nanıma 

Şener. 

mah
Veysel 

Bir defaya malısus af istiyorlar. Encümcndedir. 

tskenderun: Antakya V€ Mağzalarıııdaki eşya !~in ist ilılfık Maliye vek:aletine. 
fskenderun tüccarları veı·gisi n.lınmaıııasına dair. 
Mustafa Naci ve ar. 

Rize : Nihad Arıkan Uı•za!oYinde işkence gördüklerinden şi- Adliye vokiıletine. 

kayot ediyor . 

Zl')•teb köyü - Çapuk~nr : Köy sınıı· ihti!fıfının hallini istiyorlar. Encümendedir. 

Muhtar M. Ali 11çi. 

Artvin : f'<'zacvinde nıah- Bakiyei ınüdlleti cezaiye~inin ııffine Encümendedir. 

kfım Faik Sözeıı. dair. 

İzmir : lüııırük başmü- lO - XII - 193 tarih n' 5258 numa- Encümendedir. 
diirliiğü muhm;ebc servi- ralı arzuhaline ektir. 

sinde Şevki TürkkaL 

Kütahya : C't"zacvinde : 13 - IV - 1939 tarih vo 3 numaralı Encümcndedir. 

malıkılın Hüse)·in Akşe- arzuhale ektir. 
hirlioğlu. 

Kuşadası : ezaevi malı- .Mahkftıniyct cezal annın aft'ine dair. Encümendedir. 

kftıııları adına 1 fasa11 Ku-
buroğlu. 

Tekirdağ : C:czııevi nıah

kfunları nammiL ll aşim. 
fla.ziantcb: MalUl Selman

pa k. 

Elfızrğ : .llforııik köyün

dı• Mıı.hmııd D in~ . 

M altkumiyel cezala nn ın affinc daır. Enciimendedir. 

26 - VJ - 1939 tarih ve 709 numa•ı·alr Encümendedir. 

arzuhaline ektir. 

Ziraat bnnkasmn olan lıoreu hakkın - Ticaret \'ckalctine. 
daki dileğinin na?.nrt itibare alınmn

sına dair. 



Ka yi d 
No. 

75 /791 

759/792 

760/793 

761/ 794 

762j 795 

763/ 796 

764/ 797 

765/ 79 

766/ 799 

767/ 00 

768/ OL 

769/ 02 

770/ 03 

771/ 04 

772/ 05 

278 -
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal Jıulasası 

Urfa : T('zckcn M. Srubri ladei memuriyet dilcğine dair. 
Güldaması. 

Muamelesi 

Mu. ve Mü. Vekaletine. 

Bursa : Muradiye Ma
ha llesi Karoran İnan. 

Alikan a .. ircti efradr hakkındaki di- Encümendedir. 
J ck l c ı·inin nazarı it iba ı ·c a l ınmasrnı is-
tiyor. 

ı<.llazığ : Sürsürü köyün- tadci nıemuri~'et di l eğine dair. 
den Arif Oğuzhan. 

Encümendedir. 

Ankara : Atatürk bul- lskilib ve Köprül üdc geçirdiği hiz- Encümendedir. 
varr mühendisler ıB. Men
gü ııpartmıan No. 12 Sa
dettin Yalçmkaya. 

metler için ibraz ettiği şehadctnamc
lere göı·e bu hizmetlerin kabulü ile 
tekaüd muamelesinin ona göre ifası 

hakkında. 

E/.i,ıe : J'astanbolu köyü Muhtar iııtihabında yapılan yolsuz Dahiliye vckaletine. 
rnuhtbrr Mcıncd Çetin. muameleden v~ kayınııkamdaıı şika-

yet ~diyor. 

lzmir : Eti S. No. 10 t~kanııırn temini dileğine dair. 
Bornova Şefik Özcan. 

Edirne : Merkez cezaevi Riı· defaya ına!ısus af istiyorlar. 
mahküınları M. Salim-
oğlu. 

Eıı cümendcdi r. 

Encümcndedir. 

Kadıköy - !stanbul : Bah
riy E> cadclesi okulu S\. 
No. 19 Sni ı · Eraydm. 

Kudüsdeki evlfıd ı vııkfiye hakkııı du- Maliye vekalctine. 
ki vaki ihbııı·m ıınzaı·ı dikkııte alın -

'aınsuıı : Kıısablıır am
sm la konıisyoncu llyas 
Tekyıldız. 

masmı istiyor. 

Validen şikfıyct cdiyoı-. Dahiliye vckaletiııc. 

·Eliızığ : Aksaray nıahal- Kesil en tekaüd maaşnun iadeten tııh - Encümendedir. 
lesinde Mu~tııfu Özrlemiı· . sisi rlileğine claır. 

lzıııir : •Ümrük 
hıın k işçileı-indı>n 

llhıın ve ar. 

Deniz
Halil 

Terfihlerinin teminini istiyoı·lıır . ll,iisad vekalrt.inc. 

Kt'skin : lnhisn ı·lnr me- Tekııiid nıaaş~ıın tez_\-·idi dil ği n<· Encümendedir. 

ınuru Kaplan Pehlivan- dair. 
oğlu. 

Ayvalık : llayr Itinpaşa Telmüd maaşı tah~isiııi istivor. 

ma. No. 23 lbrahinı Tra-

bu.ş . 

Encü.mendedir. 

Hendik: Iııhmudbey ma- BelediyE> intih•ıbındıı yapılım yol. uz- Dahiliye vekaletinc. 

halil'si Ml'med Boz. luktıın şikayet ediyoı·. 

a~on : indö köyünde ieınlek tin ı.ı !esini istiyor. 

zo7.dn muın . 

Encüınendedir. 



Kııyid 

No. 

773jH06 

774/807 

77fı/HOH 

776/HO!J 

777/710 

778/811 

77~JjH12 

7~0/ 13 

781/814 

782/ 15 

7 3/H16 

784/li17 

7/i!'i / HlR 

7!!6/ 821 

787/ 822 

788/ R2:J 

A rzuhol sııbibinin 
isim ve adresi 

-279-

Arzuhal huldsası Muamelesi 

Kaı·akuı:~ıı : ~ ~~;rul'f' Nıı· Kaza merkezinin hiç bir yeı·e nakle- Dahiliye vekiiletine. 
rettin Erden VL' ar. dilmemesini istiyorlar. 
Üsküdar - hta:ıbul : İn- Eytaın maaşının tezyidi ve ikt-amiy~ Encümendedir. 
kılııb malınlll'si gvliya ho- vı•ril mcsini istiyor. 
C<ı sokağı Nu. lfi N : ıdiı '<' 

Un ver. 
Kırklareli : Cezaevi malı- Bir· ıhofaya malisus ııf istiyor. 
kümla•ı·ı ( \•mil Dl'ınir. 

Encümendedir. 

Kozan : 'ünıhııriyrt rmı

lıalll'siııclı• Ayşo l leı·lll'k. 

Umumi harpte Huslur tımıfından gıı.s- Maliye vekil.letine. 
'booilerı bayvan ve yıkılıın evinin tuz-
minini istiyor. 

Buı'till : Pıııarba~ı M . .No. İskan sur<'tile ver·i len ıw bahçe ve tar- Encümendcdir. 
65 N'ı•vl'l'S vı· (:(•nrH•t .haıı . lıı.larm üvey validesi tuml'ından gay

ribnuıü ı.ra.·beuildiğinu e ıı şikayet edi -

Bircl'ik: Mcı·k<"t mahalle
si l\Iustafa ~özmen. 
Sa1nılıcyli : Eyyüblu kö
yü muhtıırr lsma·il Y!•rho
zan ve ar. 
Isi im Sözınan . 

yor. 

Sııura civur· arıızileı·inin Türk toprak- Hariciye vekiiletine. 
!arına idhalini istiyorlar. 
Toprak verilmesini istiyoı·. Maliye vekil.letine. 

13 - IV- J 939 tarih ve 109 ııuınaı·tllı Eneümendedir. 
arzuhaline cktir. 

~ııı·ki Kar·aağaç Bski J\1pmuriyt•tr tayinini istiyor. Eııcünıendedir. 

nüfus meıııııru Hanıdi Yıl-

maz. 

Lüleburgaz : 1'nk tuhuı· 

kamacisi Ccvad nir~iıı. 
Petürğ .. : KTulıışağı kö
yünde Kadir Akbaş. 

Inegöl : Yeniyıl süthane
si eli lo öğı·et men NPcib 
Aksop. 
Sivııs : As. ~. S. 6. Mua
mele nu•nıuı·u Adil Atıı

mıın. 

B!'yoğlu - Istanbul : Çu
kur<·umn Hayriye cndde· 
si No. 55 Ali Tozuırı. 

• Osküdar -lstııııbtıl : Rııy
r ettin çnvuş mu h n ll esi 
J<'era h sokağı o. 9 1ec
ınettin luyıldr7. ve vnii 
desi Hayriye. 
ıımııtyu - Istanbul : a-

ınatyı\ arlıkapı cnddesi 
o. 52 Hasene Fenel. 

Harbiy • subay ı ola•rak kabul edilmesi- Encümendedir. 
ni istiyor. 
Tahsiline layarn edilen kazan~ Ycrıı;i- Encümendedir. 
sinin alrnmasr hakkında . 

Türkiye Milll idha1lıi.t i.Jıraeat anonim Maliye vekiiletine. 
şirketi haklmıdal<i dileğiııin nazarı 

itibara alııımasııı ı istiyoı·. 

Ha ksTz yere tckııüd edildiği ne ıla i ı·. Bncümendedir. 

Barem kanuı1una tevfiııkıı ıuüddeti 

hizmetleri ııazarr itibara alnıarıık 

maaşa rabtmı iı.tiyor. 

Emniyet Sarıdıii;ıııa ipotek evinin sa
tışı dolayısile yupılan yolsuz ıııua

melelerclen şikd;vet. 

Türkiye Cümhuriyeti vatandaşlığına 
kabulünü istiyor. 

Encümcnd dir. 

Eııcümcndedir. 

Eııcümendedir. 



Ka yi d 
No. 

789/ 824 

790/ 25 

791 / 826 

792/ 827 

793/ 828 

794/ 829 

795/830 

796/ 831 

797/832 

798/833 

799/834 

800/ 35 

801/836 

802/837 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

28() -

Arzuhal llUlilsası ){uaııH'Iesi 

Hozat - 'funceli : Sancar Memleketlerine iadeleri ,·eya lnıluıı - Encümendedir. 
köyünde Süleyman Çelik dukları mahalde arazi verilerek icla-
ve ar. 

Alasancak- İzmir: Mali
ye tahakkuk memuru ka
rakol 1664 ueü soknk 
No. 79 Şükrü Baı·kııı. 
Yapraklı - Çankm : U
nur köyünde Ayşe Baş

türk. 

Erzurum : Cezaevi ınalı

kfunları nanuna Salih O
kay. 

relerinin teminine dair. 

İzmir detterdarlığıııdn c~ reyan ecleıı Dahiliye vekaletirıe. 
yolsuzluklara ''e cebren tekaücllüğ~ 

sevki hakkmclıı şikiiyette bulunuyor. 

1939 senesine aid tütün ikramiyesi l\1. M. Vekilletine. 
defterine kayid ve idhalini istiyor. 

Bir defaya malısus af istiyorlar. Encümendedir. 

Arnasya : Memed paşa Memleketindeki emlakini satmak ü- Encümcndedir. 
malıallesi Hakkı paşa so- zere gitmesine müsaade eelilmesini is-
kağı No. 69 Sakib Gür- tiyor. 
men. 

Konya : Eski istasyon Milli mücadeledeki hizmetine nıüka- Eneümendedir. 
caddesi No. 53 Kerim Ça- fateıı tnltifirıi istiyor. 
pa. 

Suşehri : Belediye reisi 
ve ar. !mza okunamadı. 
İzıniı· : Tüccardan Hüse
yin Gnlib Şerbetçi elile 
H . .Avni Kazanoğlu. 

Bursa : Hacdar mahalle
si Asmaaltı sokağı N o 4 
Sadık Çığdam ve kardeş
leri 

'l'eşkililtı mülkiye bakkmdaki dilek- Dahiliye vekilletine. 
lerirıin nazarı itibııra alınmasına dair. 
P . T. T. İdaresince tekaüd maaşı tah- Mu. ve Mü. Veka.Ictine. 
sisi veya ikramiye verilmesini isti-
yor. 

Harikzede mazbatll8l muhteviyatınn Maliye vekaletine. 
göre oturduğu evin verilmesirıi isti-
yor. 

Adana : Hamamkurbu ma.- 1sk8.ıunın temirıi dileğine dair 
IJıallesi No. 33 Malik Öz-

Eneümendedir. 

cik 

Trabzon: Cezaevinde mah- A1. kanundan istifadesinin temini di - Encümendedir. 
ık:fun Meıned Kanal leğ'ine dair 

Diyarbakır : Belediye bi
tişiğinde No. 2 P. T. T. 
eski memuru Şirıasi Er
türk. 

İstanbul : Boğaziç.i Yeni
köy Tekke sokak No. 5 Va
m Alp 

Kandıra : Karamadm ıkö
köyünde lslam Sayınoğlu 

Bir vazife ile tavzifi dileğine dair 

AJ!acağr bulunan 21 aylrk maaş tuta
rmm 1932 ydr meskeıı Ibedelile birlik
te verilmesi ihakkmda 

?tf.ahlliyet maaşı tahsisi veya. yardmı 
yapdrnasmr istiyor. 

Encümendedir. 

Maarif veka.Ietine. 

Encümendedir. 



Ka yi d 
No. 

803/838 

804/839 

805/840 

606/841 

807/843 

808/844 

809/845 

810/846 

811/848 

812/Sfı!J 

813/851 

814/ 52 

815/853 

16/ 54 

17/855 

818/ 56 

Arzuhal sahibinin 
isim >e adresi 

İstanbul : Kadıköy Ha-
mrcıbaşı sokak No. 80 Me
lek Sönmez 

Kırşehir : Mahkeme baş
ikatih muavini Özer Talü. 

Burhaniye: illabeyler kö
yiindc Hasan Özdemir 

281 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Eytam maaşı tahsisi dileğinıı dair Encümendedir. 

lstiıul8.k kanununa mugayir belediye- Encümendedir. 
ce zaptedilen arsası bedelinin ve za-
rar ziyanının ta.zminine dair 

Umuıni savıuıta malUl kaldığından ma- Dahiliye vekil.letine. 
lftliyet maaşı tahsisine dair 

Bulgaristan- Sofya :.Alk- Vatandaşlrğa kabulleri ile avdetlerine M. M. VekB.l.etine. 
sokoof caddesi Memed müsaade edilmesini istiyorlar. 
Refik Celalettin Refik ve 
arkadaşlan 

Kastamonu cezaevi mnh
kı1mları imzaları yoktur. 
Cide : Haşalay Nahiye 
müdürü Nurettin Peker 

Birecik : tsliın Sözmcıı. 

Umumi aften istifadelerini istiyor- Encümcndedir. 
lar. 
Askerlik müddetinin mülki hizmetine Dahiliye vekruetine. 
eldenınesini istiyor. 

8 - VII - 1939 ·tarilı ve 811 numaralı Encümendedir. 
m·zulıuliue ekt ir. 

!:3cliıııiyc - Milas : Abdül- 22 - IV - 1939 tarih ve 194 numaralı V. U. Müdürlüğüne. 
fettah camii imaını M.us- arzulıalino cktir. 
tafa ve ur. 
Erzurum : Kurşuıılu cu
mi med n \ esinde ölü :\Ic
mcd karısı Firdcvs Ün

güdü. 

Arı vi n : Hususi muhasebe 
külibi ::lalih Bayyurd. 

Diyaı,bakır : Eski güm
rük muhafaza memuru 
Hanzade ınaliyesinde .A.rb
durralıman Çelikcr. 

Bolvadin : Alaıca mahal
lesinde Hakkı Sclck. 

Trabzon : l:ümlıuriyl't 

malıallesi Derviş Pı;o. S. 
~o. ı Eııırnllalı Akkııyn. 

Antalya : Kılıçaslım Mn. 
si 1 filmi Dağnkin. 

Diyarbalur : Eski Sul
tanmahmud nahiyesi mü
dürii Sadettin tlhan . 

Şchid düşen oğlundan eytam muuşı Encümendedir. 
hağlanmasını istiyor. 

!şırali altındaki hanenin kcndisinr Encümendedir. 
m!'<'cancn tomlikini istiyor. 

!adei mcmuriy<'ti dileğinc dair. Encümendedir. 

Lcyll ve meccan\' orta okullardan bi- Encümendedir. 
rine alınmasını istiyor. 

1\luhassas maaşının . tashilıdcu itası Encümendedir. 
vo ikramiyesinin verilmesini istiyor. 

Tahsil edilen 120 ccrimisilin, iadesi- Adliye vekAletine. 
nin teminini istiyor. 

31 - I - 193 taorih ve numaralı Dahiliye vekB.l.etine. 
ıırzuhalino ektir. 

Istanbul . Harbiye raddr- Seneilli matlubatınm tabııili hakkında Encümendedir. 
i Altın bakkal Sipalıi lstanbnl 5 nci Ilukuk malıkemesine 

Ap. o. 4 ami .l\Iünıtnz . vaki müracııııtmm nazarı itibare alın
ması bakk.mda. 



Ka yi d 
No. 

819/857 

20/ 58 

821/ 59 

822/860 

823/861 

824/862 

825/ 63 

826/864 

827/865 

82 1 66 

829/867 

830/868 

831/ 69 

832/ 70 

833/871 

834/872 

835/873 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

282 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Boğazlıyan : Yeni krşla Mahkılnıiyct cezasının affi ile Jıuku- Encümendedir. 
köyiindc Memed Oztrak. ku mcmnuasmrn refinc dair. 

Eskişehir : Paşa mahal- Mcktcbdcn tııı·dcdilen oğlu hakkwda Encümendedir. 
lesi Doğu S. I o. 5 Seyid ittilıaz olunan kararın rcfinc ve oku-
Boz. la devamının teminine dair. 

Soğukprnar : Bağl ı kö
yünde M. Aydoğlu ve ar. 

Rize : Cezaocvindc mah
kum Mustafa Külünk . 

:Memloktinc dönmesine müsaade isti- Dahiliye vekaletine. 
yor. 

lınralı veya Zongtıldak eczaevlerinden Adiiye vekaletine. 
birine sav ki ni isı iyor. 

Ergani : !kamcte memur Diyarlıakırda isk!ın eelilmesini istiyor. Encümendedir. 
'l'evfik Aydın. 

Diııa<r : Usta Alioğlu ele- Kazan~ vergisi olarak fazla tahsil edi- Encümendedir. 
ğirmeııi roüstcciri Hilmi lcn meblağrn iadesini istiyor. 
İlhan . 

Üsküdar : İnirilah ma- Ölen eşinden ikramiyc verilmesine Encümendedir. 
hallesi Evliya ıhoca S. No. dair. 
15 Nadire Ünvcr. 

Bayraıuiç : Muhacir Müs- 22 mayıs 1939 tarih ve arzuhaline Encümendedir. 
lim Ağırgöl ve ar. eh.-tir . 

Eskişehir : Nafia fen me
mıu·u Alaettin Kaplan. 

Divrik : Cedid Pş. Ma. 
si Tahsin Demirbağ. 

T rfiinin temini dileğine dair. Encümendedir. 

Hakkında ittihaz edi len ihraç kararı- Encümendedir. 
nm refine dair. 

Manemen : l ara kuzu Tahsis edilen nıalilliyot maa.~ınclan Encümendedir. 
köyünden lbra•himoğlu A. roüterak:inı matlublarırun verilmasi-
Kerim Sarr. ne dair. 

Bursa : Hoşkadem ma. - Türk vatandaşlığına kabulüne dair. 
si Sağlık S. o. 3 Ha<lil 
karısı Hatice. 

Vakfıkcbir : Kabul kö- Yellicc yaylası ha•kkınclak:i dilekleri- Encümendedir. 
yiinden Beşikdüzü Kemal nin nazarr itibare alınma mı i 1 iyor. 
Bebek. 

Uzunçarşı o. 246 bak- ifahi maruzatınm dinlenmesine dair. Encümendedir. 
bl Tahtaka l Memed Be-
devi. 

~r : Halil Rifat Pş. 
caddesi No. 310 th.san Or
~lu 

.Armutlu : Kemalpaşa 

Mustafa Genç 

Diyarbakır : Halkevi ma
arif ve iritab işleri ko
mitesi azasından Şinasi Er-
tilrk 

Semavi afete maruz kaldıklarmdan Encümendedir. 
yardmı edilmesine dair 

oksan tahsis edilen tekaüd maaşmm Encümendedir. 
düzeltilinesi hakkında 

Hazinece matlftbunun verilinesine dair Encümendedir. 



Ka yi d 
No. 

836/874 

837/875 

838/876 

839/877 

840/878 

841/879 

842/880 

843/881 

844j882 

845/883 

846/884 

847/885 

848/886 

849/887 

850/88 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Nevşehir : Camüatik ma
hallesinde No. 36 Harndi 
refikası Hayriye Öner 

İnegöl : Çiftlik köyü Ce
miloğlu Ferman 

Kemah : .Ayazma mahal
lesinde Fevzi Gürbüz 
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Eytam maaşrom tezyidine veya ikra- Encümendedir. 
m.iye veya tazminat itasma dair 

Tebid cezasmm refi ile memleketine Encümendedir. 
gitmesine müsaade edilmesine dair 

Noksan tahsis edilen telmüd maaşının Encümendedir. 
d üzeltilmesi hakkında 

Bayramiç : Çavuşlu ıkö- Haksız olarak serpiştirmeğe tabi tu- Encümendedir. 
yünden Seyidhanoğlu Sü- tulduğundan bu hususun düzeltilme-
leyman Kalkan sine dair 

Urfa : Meşarikiye No. 5 
Ali Babuçcu 

Ordu : Fatsa Sıdkr Bay
raktar 

Diyarbakır : Belediye 
bitişiğinde Şinasi Ertürk 

Tekirdağ : Cezaevinde 
mahkUm llyasoğlu M. Şen
türk 
Kadıköy : kazasında Sela
nik muhacirlerinden Ya
lova kazasmda 1. Özer ve 
arkadaşları 

Evkaf idaresince tekrar müezzinlik va- Eneümendedir. 
zifesine alınmasına dair 

Memleketlerinin imarr için ban:kaca Encümendedir. 
yardım edilmesini istiyorlar. 

P. T. T. İdaresinde münasib bir vazi
feye alınmasını istiyor. 

Diğer ceza evlerinden birine nakli Adliye vekiiletine. 
hakkında 

İskan edilen muhacirlerin köylerine S. İ. M. Vekaletine. 
gönderilmeleri teminine dair 

!stanbul : Elektrik ida- Birinci ve ikinci İnönü zaferi hakkın- Encümendedir . 
resinde mühendis Tevfik daki dileğinin nazan itibara almma-
Bulat. sına dair. 

!stanbul : Kasımpaşa D. Demiryollarmda münasib bir işe Rncümendedir. 
kışla karşısı No. 14 kah- alınması dileğine dair. 
vede Hüseyin Sarı. 

Kayseri : D. D. Y. 4 ncü Bursa dahilinde iskanmı istiyor. 
işletme emrinde No. 
23599 kondoktor tbra-
him Sumer. 
Uzunköprü : Çop köyün
de Kerimoğlu Hasan 
Yüksel. 

.İskan suretile başkasına verilen tar
lasına mukabil arazi verilemsini isti
yor. 

Encümendedir. 

Encümendedir . 

Göncnin Rüstem mabal- Mahkemece verilen kararın celb ve Encümendedir. 
lesinde Memed Islak. tedkiki ile bir kararı adile ba~lan-

masınr istiyor. 

Diyarbakır : Halkevi ma- Münasib bir memuriyete tayini dile
arif ve kitab işleri komi- ğine dair. 
tesi azıısından Şinasi Er-
türk. 



Kay id 
No. 

851/889 

852/ 890 

853/ 891 

854/892 

855/893 

856/894 

857/895 

85 1 96 

59/897 

60/ 98 

61/ 99 

62/900 

63/901 

64/902 

c65/903 

66/90-ı 

67/905 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Fatih · İstanbul Büyülı. Eytam ınaaşmm tezyidi dileğiue dair Encümondedir. 
Karaman caddesi ~P- 17 
Ayşe Pekün. 

Diyarbakır : Belediye bi- Hazinede düyuna kalan ınatlubllllun Encümendedir. 
tişiğinde No. 2 Şinasi .Er- verilmesine dair . 
türk. 

Örencik nahiyesi Ahmed Malıkurniyet cezasının affine dair. 
Dobur. 

Adliyc vek.Uetine. 

Diyarbakır : Eşki tüccar
dan Şinasi Ertü ı·k. 

Alsancak · İzmir : İstııs
yon şefi Sadettin ~tay. 

Buldan : Cedid mahalle
sinde Mustafa Çavuş. 

Gayri kanuni tarh ve haczen tahsil .Enciimendedir. 
edilen verginin inelesi dileğine dıiir . 

Eşhas tarafındım fuzulen işgal eelilen Encümondedir. 
evinin tahliyesine dair. 

13- I- 1939 tarih ve 1423 No. arzu. F.ncümendedir. 
haline ektir. 

Samsun : Unkaparu Kör- Yugos)ıwyada terkettiği arazisine mu- Encümendedir. 
oğlu sokağı No. 35 l'evfik .kabil-t;ı.zminat verilmesini istiyor. 
Yetkin. 

İstıı.nbu.l - Şehııemtni : Ve.. lııkl'n muamelesinin biran evvel neti- Encümendedir. 
i edi ka•raş Ma. Silivrika- cclcnmcsini i ·tiyor. 
pı o. 1332 Nnz1m zun-
babalar. 

Mudanya : Jandarma bir- Mahkfuniyct cezasının ııffiııi istiyor. Encümendedir. 
liğindo ya'Zıcı orrbaşısı Me-
med Çetin. · ., 

F}dirnc : Maiyot mcmu.ru 
Kemal Etizer. 

Göztepe - !stanbul : Ye
n i yol o. 4 Ragı bb<'y köı;<
künde Hatice Seniye. 

Denizli : Orman başkatibi 
Rabıkı ~aif. 

andıktı : Mingil köyün
den Ümmühan Küçüktepe. 

Onzian.tob : Pazareıktu 

Selman Pok. 

taj müddetini ikmııl etmiş addN!ile- Encümendedir. 
rek ,kaynıa'kanılığa tayinini istiyor. 

Tekaüd mmışıruu tezyidini v ya hidc
ma'tı vataniye tertibinden maaş tah-
sisini istiyor. 

Tasfiye kararının rcfi ilC' vazifC'ye 
al,ınmasmı istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Şehid oğlundan kendisine maaş tııhsi- Encümendedir. 
sini istiyoı·. 

Malfı liy t maaşr tahsisi hakkındaki Encümendedir. 
evra•lmım bir an evvel intacını isti-
yor. 

Beyşehri : Doğan,bcy na- Tasfiye kararının rcfi hakkında Dev- Eneümendedir. 
lıiyesindo Kadir Duı·sun. let şOrasmdııki vrııkımn bir an cvv 1 

neticelenmesini istiyor. 

l;ôbsC'ki - Caııakkalle : Şev- ArllZi verilm ini istiyor. 
kctiy kiiyündr alih Bil-

Encümendedir. 

ği n. 
Bul'Sa : Tahtalı kö)ründe 
~'lüniro Ba1ınaz, 

1 ooasmı öldürenin ölüm Cl'zasınıı c:arp- Eneümendedir. 
trrılma mı i tiyor. 



Ka yi d 
No. 

868/906 

869/907 

870/908 

871/909 

872/910 

873/911 

874/912 

875/913 

876/914 

877/915 

87 /916 

879/917 

880/918 

881/919 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Beşiktaoş ilıanııüma 

malıall esi Mazharpaşa so
kak No. 21. Celal Çıkın. 

Tokad :İncesu mahallesin
de 'Riza 

Edirne : Sarıcapaşa ına
ilıallesi Cami sokak No. 7 
Hasan Sümer 
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Vazifeden nıütcvellid malilliyetinin Encümendedir. 
tasdiki ile ·tcka üd maa.5ının O'lla göre 
' 'orilmcsini istiyor. 
İskanuun rtemini dileğine dair Eııcüınendedir. 
Tekaüdlük muamelesi haklundaki di- Encümendedir. 

lcğinin nazarı itibare alınmasına dair 

İzmir - Eşrefpaşa Birin-- Nüfusa tescilinin biran evvel intacı ve Eneümendedir. 
ci Süleymaniye mahallesi vazifedo bulurunasmm teminine dair 
M:uhtar Nuri sokak No. 4 
Selim Orsgündüz 

Erzurum : Kurşu.nlu cami Şehid oğlundan maaş tahsisine dair Encümcndcrlir. 
medresesinde Veysi Ef. 
okulu öğretmenlerinden 

Adnan Baykal elile Fir-
devs Ongüdü 

Balıkesir : Boğaz köyünde Serpiştirmeden muafiyetleri dileğine Dahiliye vekaietine. 
Şamlı Dursun Durgat ve dair . i 1 8 ~\' 
arkadaşları 

Konya - Ereğli Hamidi
ye mahallesi Murtaza Gü
vener 

İstanbul : Şehreimini Ve
ledi Karabaş Ma. Elekti
rik S. No. 32 Aliye Bula
yır 

Babaeski : Sofu Halil 
köyü Raydar Ağrıgöl 

Vazifeden rnütevellid malüliyeti naza- lktisad vekaıetine. 
rı itibare alınarak Sümerbank •tara-
fından nakdi yardım yapılmasını is-
tiyor. 

Ölü baba mdan cy.tam maaşı tahsisine Mu. ve Mü. VekXlet.ine. 
dair 

Memlkeetine dönmesine müsaade edil- Encümendedir. 
mesi hakkında 

4. Kor 8. Tüm. 32 alay Askeri temyiz mahkemesinin hakkın- M. M. Vekaıetine 
II. tabur 5 bölük erlerin-- daki katiyet kesbeden kararrnm M. 
den Ömer Erdem M. Vekaietine infazı lüzumu.nu.n ka-

Koçhisar : Aıbdülgedi kö
yü İbrahim Polat ve ar. 

Aydın : Ceza evinde maJı
kfun Çetin Ertürk 

Çanakkale : Yukarı çar
şı No ıs dükkan Memed 
giirel ve ar. 

rar altına almınasmı: istiyor. 

Eşhas tarafından gasbedilen gayrimen- Encümendedir. 
kullerinin iadesine dair 

Mab.kfuniyet dosyasrnm celb ve tedki- Encüınendedir. 

kile hatayi adlinin kaldırılması hak-
kında 

İskô.nrnm temini dileğin e dair . 1. M. V ekô.letine. 

Orhangazi : Velipaşa çift- Ilissedıır iyazinin çiftliğe vaki mü- Encümendedir. 
liği hissedıırlarmdan ls- dalıalenin merıine dair. 
mail Cura. 



Ka yi d 
No. 

882/920 

883/ 921 

884/922 

885/923 

886/ 924 

887/925 

888/ 926 

889/ 927 

890/928 

891/ 929 

892/930 

893/931 

894/ 933 

895/ 934 

96/ 935 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Mersin : Camiişerif Ma. 
Fabrikalar caddesi No.34 
Hakkı: Karahun. 

Niksar Hüseyinoğlu 

Kıllı Geriş köyünde Bek· 
taş Taş ve ar. · 

Fatih - !stanbul : Beyce
ğiz Kocaedede mahalle
si Kokulu bahar S. No. 19 
Alıdülkerim Top. 

A van os - Kırşehir : Baş
mahallesinde Riza Tatlısu 

Balat - İstanbul : Yata
ğan çeşmesi Y organcı S. 
No. 3 Hilmi Kaynak. 
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Adiyen tahsis edilen maaşmm tarihi Encümendedir. 
tahsisinden itibaren memuriyet dere-
cesinin zammile verilmesini istiyor. 

İskan suretile verilen toprak bedeli- Maliye vekaletine. 
nin Hazinece alınmaması dileğine 

dair. 

Müterakim açık maaşlarının veril- Encümendedir. 
mesi ve vazifeye tayinini istiyor. 

Münasib bir vazifede istihdamının te- Encümendedir. 
mini dileğine dair. 

!hraç kararmm refine dair. Encümendedir. 

Bornova- İzmir : Naldö- Harpte malul kaldığından maaş tah- Encümendedir. 
ken köyünde Bayram Öz- sisini istiyor. 
veren. 
İzmir : İkbal Kocaeli Açık maaşlarının verilmesi ve indei Encümendedir. 
nakliyat şirketinde Riza memuriyetine dair. 
Kavaklı. 

Eşme : Cezaevinde mah
kftm Emin Öztürk. 

Gazianteb : Cezaevinde 
mahkUm Ali öner. 

Diyarbakır : Kısım 7. 
İstasyon ambar memuru 
Eşref Çelikoğlu. 

M. M. V. Harbiye daire
si mulıabere deposunda 
muhaberat memuru tb- · 
rabiırı Etem Özdinç. 

Mahkfuniyeti hıokkmda verilen kaı·n
rm Adliye encümenince tedkikini is
tiyor. 

Mahkfuniyet cezasmm aifine dair. 

Encümendedir. 

Adliye veka.letine. 

Siird mahkeme reisi ve azıısından Adiiye vek8.letine. 
şikayet ediyor. 

Arzuhali hakkında bir karar ittihaz M. M. Vekaletine 
edilib edilmediğinin işarma dair. Temyiz M. Reisliğine. 

Fethiye : Eski gümrük İnlıisarlar vekaletince tekaüd maaşı Encümendedir. 
ambar memuru Fadıl Al- tahsisine ve ikraıniye verilmesine 
tan. dair. 
Uzunköprü : Çiftlik kö- Polis nezareti altmda !stanbulda ika- Dahiliye vek8.letine. 
yünde Hacı Burgu. metine müsaade edilmesine dair . 

dapazarı : Oygen çnk 10-VI-1937 taı·ih ve 3276 numaralı Encümendedir. 
S. No. 79 İbrahim 1\fulıit- zulıaline ektir. 
tin. 
Suruç : Aligöz köyünden fal\1.1 olduğumlan maaş tahsisini i - M. M. Vek8.letine. 
Ha an Boybay. tiyor. 



Ka yi d 
No. 

897/936 

898/ 937 

899/938 

900/939 

901/ 940 

902/ 942 

903/ 943 

904/944 

905/ 945 

906/ 946 

907/ 947 

908/ 948 

909/ 950 

910/ 951 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Edirne : Asteğmen 70 Devlete ve kanuna ihanet edenler Encümendedir. 
nci piyade alaymda İlı- korunduğundau şikayet ediyor. 
san Yıldırım. 

EdirnE:: : Kaleiçinde Do
ğan M . No. 21 Şemsettin 
Turan. 

Selanik : Gelibolu piyade 
alay Gd. Başçavuşu Fcy
zioğlu Sadettin Nigiz. 

M. M. V. Harbiye daire
si nakliye Ş. mülhak ön
yüzbaşı Sıtkı Özçelik. 

Maliye vekaletine. 

Dokuz aylık mahfuniyetinin affnıa Encümendedir. 
dair . 

Nasbmm tashihini istiyor. Encümendedir. 

Tok::ıd : Cezaevinde malı- Malıkfun.iyetlerinin affini istiyorlar. Eneümendedir. 
kıl:ıı Osman Bekdeınir ve 
ar. 

SanısUlı : Odunpazarmda 
Bağdad caddesinde No. 
167 Ali Rıza Saycı. 

Konya : Beşinci topcu 
alaymda asteğmen Feyzi 
Cönger. 
Gı:ızianteb : Maiyet me
muru Harndi Balaman. 

Adapazarı : Küçük ha
mam mahallesinde No. 
61 Mükerrem Başsen. 

Tasfiye kararrom Şılrayi devletçe Ziraat vekaletine. 
bozulduğundan Orman uınum mü-
dürlüğünce bir vazifeye tayini d.ile-
ğine dair. 

Kaymakamlık stajı bakkındaki dile- Encümendedir. 
ğinin nazari itibara almmasma dair. 

723/691 numaralı arzuhaline ektir. Encümendedir. 

Tapulu ormanma Hazinece vaki mü- Encümendedir. 
dalıale mağduriyetini mueib oldu-
ğundan hukukunun vikayesinin te-
mini. 

Sarıkamış : P. T . R. Tev- Tahsis edilen eytam maaşmm kesil- Encümendedir. 
zi memuru Asım Atagün memesini istiyor. 
yanmda Ferrulı Atagün. 

Malatya : Nuriye mahal- MalıkUm olan çocuğunun cezasmm Adiiye vekJUetine. 
lesi şehid M. Şükrü ka- affi bususi ile rafedilmesini istiyor. 
rısı Lıltfiye Türkeş. 

İstanbul : Mabzeni ev- Milli mücadeledeki hizmeti nazari Encümendedir. 
rak memuru İn. U. Mü. dikkate almarak yardımda bulunul-

masmı istiyor. 

Tophane - Fmdıklı - ls- nam hükmünün infazile Hazinece Maliye vekaletine. 
tanbul : Süheyyilbey en- matlubunun verilmesini istiyor. 
mi sokak No. 12 Hulftsi. 
Öngül. 
Kayseri : Tayyare fabri- Malıkfuniyet ceznsmın affinc dair. 
kasr muhafız kumandım 
vekili üsteğmen İbrahim 
Demiralay. 

Adiiye vekJUetine. 



Ka yi d 
No. 

911/952 

912/953 

913/ 954 

914/ 955 

915/956 

916/ 957 

917/958 

918/959 

919/960 

920/961 

921/962 

922/963 

923/964 

924/965 

925/966 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 
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Nazın:ı.iye : İkinci seyyar Evini terhin ederek almr~ olduğu Encümendedir. 
jandarma taburunda meblilğr fazlaaile vakıflar U. Mü. ne 
emekli tüfekci ustası M. tediye ett iğinden yeniden tehsili iste-
Cemal Büke. n.ileıı paranın alınmasına dair. 
Fatih- !stanbul : İskender MalUliyet maaşr tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 
paşa mahallesi Feyzullah 
Ef. sokağı No. 22 !smail 
Hakkı. 

Ankara : S. 6 hesab me- .Askeri temyiz mahkemesinden le- M. M. Vekaletine. 
mum harbiye dairesi An- hine sadır olan hükınün infazını isti-
kara topcu malzeme de- yor. 
posu Nuri Arığ. 

Çankırı : Belediye tella- Maliye vekaletince telmüdlük munme- Encümendedir. 
liye memuru Ahmed Ya- lesinin yapılmasma dair. 
vuz. 
Gölpazarı : Maliye eski 
veznedarr Kazım Otu. 

Ankara: Belediyeler ban
kası mubabere .şefi Neşat 
Yolal. 
Ada!na : Avukat Cemal 

Tekaüdlük muamelesine aid dileği - Encümendedir. 
nin nazarı itibara almınasmr istiyor. 

14- IV. 1939 tarih ve 115 No. arzu- Encümendedir. 
haline ektir. 

5 . XII . 1938 tarih ve 5233 No. ar- Encümendedir. 
Eııgin yazııhanesindo Re- zubaline ektir. 
fet AdıgüzeL 

İliç : J andarma ,bawavu
şu sabıkı Sırrı Y rldırrm. 

İzmit : Ccdid malhallesi 
Kandıra caddesi o. 33 
Şükrü Göktürk. 

13 . VI . 1939 tarih ve 635 No. arzu Encümendedir. 
haline eh."tir. 
22 - VID - 1939 tarili ve 4997 No. Encümendedir. 
arzubaline ektir. 

Ankara : Ankara otelinde Eski arzuhaline merbut mazbaot.anrn Encümendedir. 
Şinasi Ertürk 

Arlıavi - Hopa : Aşağı 
kap.isre köyiinde Memed 
Arıkan vo kardeşleri. 

Aydın : ·Hasan Ef. Ma
hallesi Osman Şölen. 

Siııob : Kadınlar hapis
ha'llesind ı> malıkUm Fatmıı 

Ya1çr. 

K. K. Paşa. : Süıınük kö
yiind Mustafa Yıırrnı. 

aimbeyli : Eski hô.ki.m-
lerdon Ir asa'fl sluhan v 

ar. 

iadesini istiyor. 
Eşhııs .tarafından ta'J)ulu arazisine Encümendedir. 
vaki müdahalesinin menine v ya baş· 
ka bir mahalle nakline dair. 
l ncirliova crvarında Jırrsızlik yapanla- Dahiliye vekAletine. 
rm bir an evvel yakalanmalarrru isti-
yor. 
ezasının tıı.h.fifini istiyor. Adiiye veldletine. 

n senelik maaş tutarnun defaten ve- Encümendedir. 
rilnıesiııi istiyor. 

2556 sayılı kanununA fıkrasına tevfi- Encümendedir. 
kan hiikitn1ik sııırfrndan uzaklaştırrl· 

maları mağduriyctlcrini mucib oldu-
ğun!» dair. 



Ka yi d 
No. 

926/967 

927/!168 

928/969 

929,1970 

930/971 

931 / 972 

932/973 

933/974 

934/975 

935/ 976 

936/977 

937/ 978 

938/979 

939/980 

940j981 
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lsınetpll.":"l ··\nkaı-a: Uzun- 3666 No. kanunun muvakkut 2 nci Enciimendedir. 
yol Aykut sukok No. 10 ınııddesi hakkindaki dileğinin nazıırr 

Kurt iş Erten. itibara alınarak maaşının ona göre teıı-
viy<'.siıı i istiyor. 

Zara : Dava vl'ki li Öm~ı· Münasib bir· vazifeele istihdııınrırırı Enciimendedir. 
Çolak yanrııua Esat Bor.- temini dilcğinc da•ir. 
kurt. 

!Jolata . ! stanbul : Hür- Barodun ~ıkarılın ası hakkrndaki kara.. Encümendedir. 
riyot han No. 9 T"eoır Şiirı- rm rcfiııc dair. 
man. 
Havza : Posta müteahhi
di Emin Çelik 

Posta nakliyatı hakkında ınütca1ıhid- :Mu. ve Mü. Vek8.letine. 
liğe girmek isteyenlerin vıı.ki yolsuz 
ınııamdelcrinrl n şikayet ediyor . 

!stanbul : Beşiktaş Abbas- Malıillerin vesaiti nakliye ücretinden Dahiliye vek:aletine. 
ağa Koyulu sokak No. 3 muafiyetini istiyorlar. 
Kazım Altınay 

Isprı.rta : Muhasebe mü- Divanı muhasebatça muhasib sıfatile Gncümendedir. 
dürü Nafi Özmen tazmini istenilen paranın kendisinden 

tahsH edilmemesini istiyor. 

Zile : Pancar fen memu- 10 - V - 1939 tarih ve 319 numaralı Enciimendedir. 
ru Mustafa elile Mı.ıned arzuhaline e'ktir. 
Congur 

Simav : Ortaokul talebe
sinden !smail Demirayak 
ve arkadaşları 

Üsküdar : Tophanelioğlu 
Kısıkh caddesi No. 28 Fat
ma Gider 

Develi : İbrahimağa ma
hallesinde Cemal Mavi 

Çerınik : Belediye reisi 
Rifat Kaynak 

Kütahya : Memed Osman 
ve .A.ıime Nuri 

Emirdağ : İlhan köyün
de Cemal Biçer 

Gerede : .Aıhmed 

İstanbul : Feriköy Tepe
üstü Bozkiırt caddesi No. 
49 Osman Kaptan Görür 

Öğretmenleri tarafmdan haksız yere Encüınendedir. 

sınıfta bırakıldıklarmdan şikayet edi-
yor. 

Şehid oğlundan kendisine maaş ta.bsi· Encümendedir. 
sine dair 

Ha:ksız olarak okuldan çıkarılan çocu- Encüınendedir. 

ğunun tekrar okula almmasrru istiyor. 

Bililmuro ·belediyeler memur ve müs- Encümendedir. 
tahdemlerinin tek:aüdlükleri hakkında 

Milli eınlak"ten satın aldıkları emli- Encümendedir. 
kin tapula=n verilmesi hakkm.da 

Hukuku tasarru:fiyesi hakkında mah- -Enciimendedir. 
kemece verilen kararın gayrikanmn 
olduğuna dair 

1cra. kanununun 317 nci maddesinin Eneümendedir. 
tadiline dair 

Hidematı vataniyeden maaş .tahsis edi!- 'Encümendedir. 
mosini istiyor. 

Gcuç : ~ludaıı köyünde Jfuııusi uf istiyor. 
Saib Aradici 

Enciimendedir. 



Ka yi d 
No. 

942/983 

943/984 

944/985 

945/986 

946/987 

947/988 

948/989 

949/990 

950/991 

951/992 

952/993 

953/994 

954/995 

290 -
.Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

Ocbıın :Muş eski va>kıflar Vakıflur uınum müdürlüğiiıl<'e l;ıznıi - Eneümendedir. 
müdürü Ağrn nalliyesinde natmın verilmesini istiyor. 
Ömer Lutfi Aktaç. 

!stanbul: Cezaevinde malı- MailıldimiyuL Cl'zıısınııı affi·rıi istiyor. Ad! iye vekil.letine. 
kı.1m Hacik Göldıığ. 

Hasankale : Askeri ınü

tekaid Harndi Yddırım. 

Üsküdar : Sultantepe Bü
yük yokuş No. 8 İhsa'D 
Özoğlu. 

3028 sayılı kıınuııdaıı istifade· ederek 
terkettiği tekniidiyesinin verilmesini 
istiyor. 

3 -VIII - 1939 tııl'ilı n 87l ııumaralı 
arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Akhisar- Manisa·: Şeyhler 5 - I - 1939 tarih ve 3967 numaralı Encümendedir. 
malıallesi Çeşmeci Hüse- arzuhaline ektir. 
yin sokağı No. 5 Fatma 
Ragııbe AJı:aydm. 

Gemlik : Gemlik kazası Haı·ikzcde olduğundan yedincieki za- Bncümer.dedir. 
Molla köyünde Nadire Gü- rar ziyan mazba•tası muhtevi.vat ıııııı 

zelel. verilmesi hakkında. 
Bursa : Kamlıerler ma-
hallesi Atpazarı hamam 
No. 35. 

Eyüb : Abdürrahman Ci
ritoğlu. 

Menemen : Hasatpaşa ma
hallesinde Kemıl'lpaşa cad
desi No. 114 Hüseyin 
Dumlupmar. 

Trabzon : Tekkc mahal
lesi Haşmet sokak No. 21 
Fll.'hriye Büyü Bilgin ve 
Ralınıiye Zorcl. 

İstanbul : Kı.mıkapı Şeh 
suvar mahallesi Şair Ser
ınet sokak o. 7 Memed 
Sipalıi. 

Taht.ı tasarruflarmda huluıııın suları- Dalıiliye vekaletine. 
nm kesitmemesini istiyorlm·. 

Tekaüd maaşma zam yapılmasım isti- I!~ncümendedir. 

yor. 

İsklin muamele inde yapılan 'haksız Encümendedir. 
muamelenin düzeltilmesiııi istiyor. 

Esnıı:f bankasma yatırdığı 75 lira kr
falct parasının tcdiye ini istiyor. 

Rize :Asliye mahkemesi 40 sayılı Arzıılıal cnciimmıin Hafta- .Eııcü.mendedir. 

eski başkatibi Osman ·Zeki lık mukarrera1 ccdvclindrl;i 1-172 No. 
Karadeniz. karara itiraz ediyor. 
Cerrahpaşa - !stanbul : !stanbul orta okullarından hiriııe 1-~n ,ıümcndedir. 
Hubyar mahallesi o. naklen tayinine dair. 
28 lbralıim Artuk. 

Mal&tya : Askeri fırmda Yaleu yere yemin eden şahı~ hakkın- Fncıimendedir. 

müstahdem Mustafa Yd- da vald mürııcaatm.m Adliycce ıııı-

maz. zarı dikkate alınmadığmdan şikayet 
ediyor. 



Ka yi d 
No. 

955/ 996 

956 ; 997 

957/ 998 

9G8j 99H 

- ~91-
Arzuhal sahibinin 
i~im ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

lst.ınbul : Fmdıklı Sii- Maliye vekilietinden şikayet ediyor. Maliye vekfıletine. 
heyyılbey r.ami sokak No. 
12 Hulı1si Ongül. 

Cliresun : Çrııarlar nıahal- H akim ve zabıta memurlarından bazı Adiiye vek!letine. 
lesi Harun Kanber. ları hakimıda kanuni takibat yapıl

ınası ve aile reisinin Hacır altına 

alınması lıakkmdn. 

Galata · İsiııııbul : Okcu Arzuhal encümenindeki arzuhalinin Kıcümendedir. 
musa malıallesi polis nok- Devlet şurasnıdaki evrakile tevhid ve 
tası No. 107 berber Ya- Devlet şılrasırıa gönderilmesi H. 
şuva elile İnıanı Meınccl. 

Denizli : ]<;.ski Eğc gazc· .1\fahkılmiyet ı,ararrıını refinc ve ıneııi Eııcümendedir. 

tesi balıibi Diş Dr. E~ı·rf haklarnım iadesine dair. 
Pın·ay. 

959/ 1000 Bc~iktaş- İstanbul :Şair Olii babasından tahsis cdilib kesilen Encümendedir. 
Nedim caddesi Sipoı·cu maaşnun iadeten tahsisini istiyor. 
Adil sokak No. 2 Şarliye 

Öztckin. 
9fi0/ 1001 Sarılwmış : Iğdır eski 524{) ve 6- XII- 1938 tarih ve 27-II- Encümendedir. 

posta telgTaf şefi Halis 1939 tarih ve 5G20 No. nrzulıallcrine 
Arat. ektir. 

9fil /100~ tznıır : Bozyııka mahalle- Hacı İzzetin lıakkm.da vaki olan Encümendedir. 
lesi 531 nci sokak No. 51 yolsuzlukl aı·rn tashihi için Adiiye ve· 
haııedc lbrahim Ozalknn. kaletine yaptığı şikayetin ynnlrş ted-

kik edildiğinden dolayı yeniden ted-
kikini istiyor. 

962/ 1004 Urla : Yeni mahalle ls- Ziı·aat vcldiletince ücretli bir vazife- Encümendedir. 
met İnönü sokağı No. 18 ye almmasrru istiyor. 
Hüseyin Zeki Pmldar. 

96:3/ 1005 fst·ınhul : Üniversite fen 
fakültesi F. K. B. 3001 
Hikmet Ovacık. 

lstinılak edilen huğı ile evine takdir Encümendedir. 
edilen az kıymctin haddi lllyilana 
icı·asma dair. 

964 / 1006 Pnngaltı - Istanbul : Bi- 24- V- 1939 tarih ve 444 No. arzu- Enciimendedir. 
lezikci sokak No. J06 haline ektir. 
Hayri Hamarat. 

96:J/ HIOi Aııka•ra: ('cza<'Yindc malı· Husus! af istiyor. 
kılın Ömer Deniz. 

M. M. V eka! etine. 

966/100 Jskilib : 'J'oğ ovacık kö- Harb mnlı1lü olduğundan maaş tah- Br.cümendedir. 
yünde Veyscl ('elik . sisini istiyor. 

967/ 100!1 1\oııyıı : ii. Topcıı ıı lny Liseyi bitiren ~ocuğunun olğuııluk J,'.:cümendedir. 
hesab memuru Halil Mt'le. imtihan mm tekrar yapılması veya 

orman olmluna kabulüne dair. 

96 / 1010 Knstnıııonu : Beyçelik Hidematı vataniye tertibinden maaş 1-'ucümendedir. 
mahnllesinrle Erzincan tahsisine dair. 
mebusu Hüseyin Aksu. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hul!sası Muamelesi 

969/1011 Bartın : Orta mahalle- 7- V- 1938 tari lı ve 4595 No. arzu- J~ncümendedir. 
Yeni sokak No. 17 Müş- haline ektir. 
tak Pusat. 

970/ 1012 Bozkaya - !zmir : 531 22 -IX- 1939 tnrih ve 1002 No. ıırzu- Er,cümendedir. 
sokak No. 51 İbrahim Öz- haline ektir. 

971/1013 

972/1014 

alkan. 

İstanbul : Kumbarane 
caddesi No. 80 Nurettin 
Özkan. 

Ankara : İnkililb mahal
lesi Taylan sokak No. ı 
Celal Akyıldız. 

Müstahak bulunduğu hakkı tekaüd- S r cümendedir. 
lüğünüıı tesbiti ile maaşının tahsisini 
istiyor. 

400 sayılı kanwıJan istifade ederek Erıcürucııdt.'<lir. 

terfibinin teminine dair. 

973/1015 Erbaa : Karayaka nahi- Arzuhal encümeninin 16-Ill-1938 ta- Eneümendedir. 
yesi müdürü Şevket Baş- rih ve 1254 numaralı kararından is-
türkoğlu. tifade ederek kaymakamlığa tayinini 

istiyor. 
974/ 1018 Çiçckdağ- Kırşehir: Ka- Kabaklı köyünJe bırakılınalarmı isti- Dahiliye vekiletine. 

haklı köyünde Nuri Boz- yorlar. 
kurt. 

975/ 1019 İsmetpaşa - Ankara : Bir memuriyete tayini veya ikrami- Eı:ıcümendedir. 

976/1020 

977/1021 

978/1022 

Uzun yol No. 78 bakkal yesinin verilmesini istiyor. 
H . Hüseyin elile lrfan 
Er yılmaz. 

Bayburt : Camiikebir ma
ma.iıallesinde Faik Kü-
çüker ve ar. 

Karabiga : Tarım Kredi 
kooperatifi ortakları M. 
U zun ve arkadaşları 

İzmir : :Ikinci Osmaniye 
mahallesi Telgrafçı S. No. 
35 Halil Serçavuş 

Milli emlak borııların ın sureti tedi- Maliye vekiletine. 
yesi hakkındaki dileklerinin nazım 

itibare alnımasını istiyorlar. 

1 arabiga kredi kooperatifine olan Ziraat vekaletine. 
borçlarının 1bir sene tecilini istiyorlar. 

Tertibi malısustan ikramiye verilmesi .f)ncümendedir. 
ve mesken talısisatmı istiyor. 

979/1023 Bursa: Selçukhatun S. No 10 - I - 1939 tarih ve 48 numaralı ar- Encümendedir. 

980/1024 

981/1025 

982/1026 

5 M;. Erol zuhaline ektir. 

Eşme : Kıran ~köyünde 

eski muhto.r Hasan .Acar 
ve arkadaşları 

İzmit : Ralımiye köyünde 
N. Yddırmı. ve ar. 
Yusufeli : Öğdemde mu· 
tim Hüsnü Y alçm 

Aırazi ta.hririn de yapılan haksız mu- Maliye vekiletine. 
ameleıcin talııkiki.nin teminine dair 

Tiktik değirmeninin 'biran evvel tıı.mi- Maliye vek!letine. 
rini istiyorlar. 

12 • XII - 1938 tarih ve 5268 numa· Encünıended.ir. 

ralı arzuhaline ektir. 

983/1027 Samsun : Saidbey malın.l- Vo.ıifesine nihayet verilmesi hakkın- V. U. Müdürlüğüne. 

lesinde Ruşen sokak o. daki karar Şilrayi devletçe refedildi-
68 Said Orbay ğinden ma.ğdur edilmemesini istiyor. 



Ka yi d 
No . . 

Armhal sahibinin 
isim ve adresi 

~S-

Arzuhal hulfi.s88r Muamelesi 

984/ 1028 .Aınasya : Yakutiye ma- Ölen kocasından tahsis edilecek teks- ı::ı .cümendedir. 
hallesinde Srddika Güngör üd maaşile ikraıniye muamelesinin bir 

an evvel verilmesini istiyor. 

985/1029 Niğde : Ceza evinde mah- Mahkumiyet cezasının ta.h.fifini isti- Jıdliye vekaletine. 
Lkfun Asa:f Küçük Torun yor. 

986/1030 Karaman: Suduı·ağr köyü Köylerinin su durağı kariyesi ile lbra- Encfimendedir. 

987/1033 

988/1034 

9 9j 103fı 

990/1036 

9~1/1037 

992/lO:l~ 

993/1039 

99-i/10-HI 

995/10-!1 

996/ 1042 

997/1043 

Muhtar !brahim Ar. le köyü aralarmda mütclıaddis ve mü
nazaünfih olan hudud münazaalarmm 
hallini istiyorlar. 

Kır~clıir : Çiçekdağ Ava
noğlu köyü halkı nanıma 
Hüseyin ve arkadaşları 

Istanbul : Büyükdere Ça
yırbaşı Kalıveci Nuri elile 
Hüseyin Kaya 

1skilib 'l'ağovacık kiiyün
ue Veyscl Çelik. 
l'wııköprü- l~dirıı c: Kırk

kava•k köyünde nıuhacir 
Aziz Özucmir. 

Niksar : Uedid mahalle
sinde Bl'kiı· Ek"lllrn. 

Kuzkuııcuk . Bogaziçi 
Dclik01; mahallesi bo.ıacı 

sokağı No. 24}15 B. Şük 

rü Alkuş. 

Kayseri : l\Ial iye' tahsilat 
kon! rolörü Halil .\sım. 

Boyabau: ~imşiroğlu Hak
lu Avci. 

Balıkesir : Çuyırhisa.r kö
yünde :Memed Binici ve ııı· . 

l n<'hohı : ~~m(•kli jmırlar
ma iistcğmrni tbrııJıim 
Al pat. 

lzmiı· : Tic•ıll't'l mahk<'
ın~ııi zabıt kıltilıi .\fustafıı 

Özargun. 

ı . 

Köylerinin Bahçecikte kurulmasrnı is- Dalıiliye vekaletine. 
tiyorlar. 

no tekrar almmasmıu istiyor. Encümendedir. 
Işten çıkarıldığından fab.rikadaki iş.i-

25- iX- 193!1 tarih ve 1008 numaralı Maliye vekaıetine. 
arzulıaliııc ekti r. 
llaksrz olarak serıJiştirmeğe t.tıbi tu- Encümendedir. 
tulduğundıın bu hususun talıkikil e ıı.da-
lctin teceJlisiııi istiyor. 

Tahsi · edi it'n malıiliyet ınıııaşı m aişe- Encümendedir. 
tine kUii gelmcdiğinden yardım edil-
mesini istiyor. 

Devlet şurnsı Jıususl heyetinin 37/25 
numaralı sayısındaki ınovcud Yüksek 
lktısad ve Ticııret mektebi müdürlü-
~ünün yazısının <,'lknrılnrnk tıırnfma 

verilmesi hakkında. 

Bağcılur hııııkıısına olun horcuııun 

tııoksit ınüdd0 t lt·riniıı terndiiline dair. 

Hazineyt• aid taksitic aldığı arazi bor
cunu ödı ·ycmPdiğiııdcn ı:atılığa çıka.-

rılmasr dolayisilo mağduriyetini mu-
c·ib oldııi(ı.ındnıı bu husıı sıın düzcltil-
ınesini istiyor. 

lslilln itlareAincc iaşclcrinin ıtemini ile 
memleketlerine uöıııııelcrinc miisltade 
tiClilmcsi haklanda. 

Çoeuj;'l.ı ic:in mnn5ından kesilen nafn
kanrn fnhiş olduğuna dair vaki itira
zımn n\:ıele iııtaemı istiyor. 

Mütevellisi bulunduğu vakıflarn ııid 

emtakin konan yeni isimlerin bir sn

retinin kendisine Evkafca verilmesi

nin temini dilciine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Eneümendedir. 

Dahiliye vekaletine. 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 



t\ayid 
No. 

H9 / 104-l 

999/1045 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ayancık - Sinob : Taın 

sa köyünde Ilasan Çınar. 
Eminönü - İstanbul 
Balıkpa>1.arı caddesi han 
No. 19 Ö. Llıfi Ökt(•n. 

Arzuhal lıulusast 

ladci mt•nıuri.1· rti ve a~ık nıııa~lnrınııı 
tesviyesi hakkrnıln 
Tasfiye kararının rcfiııe dair. 

Muamelesi 

Encümcndedir. 

Eııcümcndedir. 

1000/ 1046 Malatya : ~follakasıın mu- Borçlu ~a:h ıslar hakkında hapis C'l'za- l~ncünıendedir. 

hallesi Mcnıed Toprakçı sıııın tatbikıııa dair. 
vr ar. 

1001/1047 Karncabey : Hüdnveııdi- Ölen kocasından ikramiyc verilmesini Eııcümendedir. 
gal' mahallesinde Fatına istiyor. 
Atılgan. 

1002/lOtB Sinob : Yeni mahallede Eşinin siUllı nltıııa alınması dolayı- F:ncümendedir. 
Nazire Taban. sile infak ve iaşeı<iııin teminine dair. 

1003/1050 Hatay : Eski nüfus me- ıHünasib bir vazifeele i.~tihdammm te- Encüm ndedir. 
muı'll H. İsmet Aksu. mini dileğine dair. 

1004/ 1051 İzmit : Cedid mahallesi 'l'ekaüd maaşının tezyidi dileğinc dair Encümendedir. 
Kandıra caddesi No. 3::! 
Şükrü Göktürk. 

1005/1053 Giresun Cezaevinde 
mahkum Tayyılı Pirimid. 

1006/1054 Göztepe - İstanbul : 1s
tasyon caddesi No. 69 İr
fan Akyüz. 

1007/1055 Çankırı : Boyaica kö
yünde Hasan Cahid ve 
ar. 

17-VI-1939 1'. ve 66 No. aı·zuhalirıe Encümendedir. 
ektir. 
'l'eknüd ınuıı~ıııın derece üzerinden Encünıendedir. 

verilmesi hakkındaki dileğinin nnzn-
rı itibara alınması lıakknıda . 

Köyleri ihtiyar heyetinden şikayet Dahiliye vekıiletine. 
ediyorlar. 

1008/ 1056 Ankara : Akcami mahal- Tapulu emlakini gasbcden Yasin Eııcünıendedir. 

lesinde Tapon sokağı o. Çakırdan lnzminnt alınma~mın le-
46 Şahin Karataş. minine dair. 

1009/ 1057 Gölçük - Bayramiı; : Şe- Memleketine dönmelerinin temini ilc Dahiliye vekaletine. 
rebetli köyünde Eyiib Başu nuhi~r e ınüdiirii hakkmdu knnıı-
Boy. ni takibat yapılmmır dileğine dair. 

1010/ 105 Alaçam : Alaçam uıılıi

ycsinde mukim Rize n in 
Kale mahalle inden Ya
kub !sliim. 

1011/1059 tstanlıul Cezaevinde 
mahkftm Asım Şen. 

~012/1060 amatya- !stnnlıııl: Abdi 
çelebi mahallesi Mercan 
balığı sokak o. 30 Hü
seyin Memed Günsan. 

Ala~am nuhiye merkezine yakın ma
halde açılacak Ilanıılda mecbur] mü
kellefiyete tabi tutulnıamnsı ve <;nlış

mııma mm teminine dair. 

'Malıkiimiyetlerinin affi dileğin<' dair. 

Ver ın saııatoryomlaı•ınclan birind 
tedavisinin temini dileğine dait'. 

1013/1061 Pazarcı - Gaziantcb: . cl- Mııluliyct mnnşı tahsisine dıı i r . 

man pak. 

Encümcndedir. 

Encünıendedir. 

S. t. M. V ekô.letine. 

Encümendcdir. 



295-
Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulasasr Muamelesi 

1014/1063 :\!nden : llıı•ldH .Aipae ı n. Türklüğü tıılıkirdeıı dolayı Almaıı Encümcndedir. 

ıııühcııdi~i a lcyhinl' ~ahadct t c bulun. 

Lluğundan dolayı i~iııdcıı çıkarılma~ı 

ın:iğdııriyı'lini ınııeib olduğu hakkında . 

10J !ij l06-l: . \nkara : .\::,keı·i fabrika- Bir ü~t <ll'reı·e ile teka iicllü ğünüıı ic- Encümendedir. 
lur l cvazını ayııiyat kıs- ra~mı istiyo ı·. 

mmJa S. 6 l\1ua. .Me. 
Osman Ku nıb~y. 

10 16/ lOG:i :\1 l'l'7.i fo n Ka8ta ıııonu !) yıllık Dı ·,· il't hizm~ tiııiıı müddel i Encüınendedir. 

Vakırlaı· ıniidürlüğünd .. ıı hi~ınot iııı• il ıl.vesi il c ona ~ii ı ·p l<'kaüd 
ıııiitrkaiıl H asbi Öztürk. maa.~ı tahsisin,• dair. 

1017/ 1066 Bnrhaıı i yı • : liıti yut za•- ~ laliili.n• 1 nıaıı~ı tah si~illl' daiı·. 
lıitliğiııdı•ıı ıııiitPkni<l l'l'-
licl kö~· üııık .\hmNI ll anı-
ıli. 

Eneümcndedir. 

101;-i/ 1067 C~uk : Kaını .~ lr kiiyiiııdı• .N'I'fi rcwsıııııı n •fi il<' hukuhı 1ıı •sıı ıTu - Encümcndedir. 

Tşık mRlıallı>sinck ll eybet fiyesi1ı e sıılıilı olmas ı n ı n 1<"mini clih·-

Cengiı. 

J019j JOöll 'l':ıı·sııs : (':ını ii ur ı mı-

hıılll•sintl,• Z L•;pıcb Karıı 

h:ııı. 

1020/ 106!) 1 ııhis:ıı·laı· iı lnrcsi ınül-

ğine dair. 

.\fcııafii umuıni:v~ iı:in alınmak isteui- Encümcndedir. 
len 200 dönüm u·raziyl' ımıkabil Hazi-
ıı ei maliyecı• ıınızi verilmesine nair. 

1nh isarlar irlarf'sinre m!l'lıkcm e kanı- Encümendedir. 

ga ııw rk cz ıııü.Jüı·ü sa- ı·i l e tııhsi l i tall'b rdii<'Jl paranın tah

bıltı nıütcka iıl lıinhaşı siliııdı·rı sari'ınaza r l'dilı.~ ı ·ı•k iffıııı ıs -

l•}clib Yurdsevcr . 

102 1/ 1070 l znıit : Kurmay ıılbay 
31. P .. \ .K. Raif . \ rgun . 

1022/ 1071. Samsun : !•'ord tl<'l'ntıısııı 

da F'mıd Akdolıı. 

1024/1073 

1025/ 1074 

1026/ 1075 

ı ;,.,H·lkıırınıı.'· istilıka nı 

müfettişliğinel e smıf i !w

'ab )f. X!'Y7.1lcl Ergin . 

lstıınlııı l : ('ilı.ıl i Pskiilı

lü nıalıall cs inılt• No. 3 Rr
sııl .\ \'l' t . 

'frabzon Crzııeviııdc 

mahkum HHnıcli Yu~m. 

Çıın;ııınba : Değirmen Rn
hibi Topluca köyiindc 

Mahmud Hüseyin ve ar. 

t i.vor . 

!'\sıblarının dü7.eltilmesini istiyor. 

~ıılnlıan namilc marııf gayrimenkul 
hakkında T cmyiz ınulık rın rsiııdcki da

nı.~ı lıakkrn claki clil<'ldcriniıı ıııızarı 

it ibara ıı•lııııınık ına.ğduı· l'dilnwıncsi

ni istiyor. 

Kıdcnıinc• gii ı· t· terfiini istiyor. 

l~şkı.nı tar;ıfmd:ııı a lınan t!avm·hırı

nııı istirdadı il e cfradı ailesinin za
mr ve zi~·nna ıığrııınıımasııını trnıi 

ııino d:ı~ı ·. 

.\'lııhkünıi.H1 et•zasnıın ııffi ,·~ya IRh 

rifinin t.·ıniııi dileğinl' dair. 

Muamele ve rırisinden istisnası ve is
tenilen vel'u:iıı iıı cılınmamasmn dair. 

Encümendedir. 

E ncü mendedil". 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

Encüınendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1027/1076 Tokad : Camükebir ma
hallesinde ölü müteknid 
binbaşı eşi Rukiye. 

- 296 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Düşman tarafından tahrib edilen gay- Encümendedir. 
rimenkullerine karşılık olmak üzere 
iskarunı istiyor. 

1028/1077 Gaziantab: Karakuyu kö- Malıkurniyet cezasırun affini istiyor. Encümendedir. 
yünde Canbaz Hasan . 

1029/1078 Ankara : Atpazarı kel- Yaı·d.nn yapılmasını veya iskanmm Encümendedir. 
kit ham No. 52 Mustafa teminini istiyor. 
yanmda Sattan Örsel. 

1030/1079 Kadıköy - !stanbul : Ra- Malı1liyet matlftbatmm verilmesini Encümcndedir. 
simpaşa mahallesi Rıh- istiyor. 
tım iskelesi sokak o. 4 
Galib Andaç . 

1031/1080 Gölcük - İzmit : Ferha- Hazineden taksitle satın aldıkları Enciimendedir. 
diye köyü muhtarı S. Ka- arazinin taksit borçları hakkındaki 

yelic ve ar. dileklerinin nazarı itibara alınması 
hakkında. 

1032 1081 Konya : Karapınar yay- Karapınar kaymakamının gayri ka- Eneümendedir . 
lasmda Ahmed Sönmez. nuni muamelelerinden şikayet edi-

yor. 

1033/1082 Antıılya. : llekabiye ma- Hidematı vataniyeden maaş tahsisini Eneiimendeclir. 
hallesinde Necm iye ve ur. istiyorlar. 

1034/ 1083 Cihangir-Istanbul: Kum- Maarif vekaletince tekrar Öğrl'tmen- Eneümendedir. 
rulu sokak No. ı Mela- liğe tayinini istiyor. 
hat Öcal. 

1035/ 1085 Ankara : Gü. ve İn . V. 10-XII-1938 tarih Ye 1085 No. aı·zu- Encümendedir. 
Gümrük tatbikat kursun- haline ektir. 
da M. Şevki Türkal. 

1036/ 1086 Şebinkarahlsar : Müftii 
mahallesinde S. Peker. 

8 çocuk anası ve muhtacı mu:ıvenet 

olduklarmdan S. İç. M. Vekilietince 
yardım yapılmasmı istiyor. 

Encümcndedir. 

1037/1087 

1038/10 

1039/ 10 9 

1040/1090 

iird : Zürralar nanıma 
Rolani mahallesinde 1as
ri Dsniş. 

Ödemiş: Cümhuriyet ma
hallesi lçeli sokağı No. 
30 Naim Ötez. 

!ncgöl: Hamidiye mahal
lesi Nizarn caddesi Ça
yır sokağı No. 14 Hıışim . 

Üskiidar - İstanbul : tn-

Ziraat bnnkMrna olan borçları hak- F.neümendedir. 
kmdnki dileklerinin nazarı itibara 
alınmıı.sı hakkmcla. 

Terfibinin teminine dair. Eneümendedir. 

Türkiye Cümhuriyeti vatandaşlığmıı Eneümendedir. 
kabulünü istiyor. 

24-VII-1939 tarih ve 63 numaralı nr- Encümendedir. 
kilab mahallesi Evliya- znhnline ektir. 
hoca sokağr No. 15 Nadir 
Unver. 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

291-

Arzuhal hulA.sa.sı Muamelesi 

1041/ 1091 Boğaziçi - İstanbul : Ru- 28-III-1938 tarih ve 4326 No. arzuha- Encümendedir. 
ıneli Kavak caddesi No. line ektir. 
42 Kasım Kut. 

1042/ 1092 . \hlııt : TunnR nıalıallc- tıı clei ımıhakemesi dileğine dair. 
sinde .Ahmed Yüksel. 

Encümende<lir. 

1043/ 109:3 Ankara : Hıırlıi.ve nıekte- !skfı.ııının teminini istiyor. 
bi civarı Kızıl yokııştıı 

Encümende<lir. 

~-o ı·gaıırı .\hnı edHğa tviıı-

de Emine. 

1044/ 109-1 Kütah.vıı : Çini li çeşıne 

karşısıudıı 1'\o. 82 dük
ki'mcla nıüskirat b<ıyii r. 
Hakkı Çııldcnıiı·. 

104:)/109:1 Kııyseı·i : Tapu sieil ıııu 

lw !'ıl. ı Sczai Seze r. 

104üj109fi Van : Cezaeviıırle ııı ev kuf 

Siileymaıı Bozkuı·t. 

1 0-l-7 / 10[)7 Ankara Aııafartalar 

caddesi mühendis hanın-
da Bur alı !bı-nhiın Hep-
gider. 

31 -HT- 1939 tarih ve 5656 No. ıır- Encümendedir. 
;mhnlinc ektir. 

'l'okad deftBrdaı-ıııın ynptıih suiisti- Encümendedir. 
ııınlleı· Jıaklmıcbki şikayetin in din-
IPnnı ,-s iııi i~t iyor. 

}[ahkilıniyeti haklunda verilen kara- Encümendedir. 
ı-ın bozulmusmı istiyor. 

J~ın~ııli ı.dbi -t:ıltif edi lmesini istiyor. Encümendedir. 

104 j 1098 Adana : Sa b ık ınilll em- \"ali ve defteı-de.rın hakkında yap- Encümendedir. 
!ak başkatibi Nuri ı\k- tıkları haksızlıkların tahkikini isti-
sak. yor. 

10~9/1099 Konya : J3ı.ığclny pazarı Vazife esnasmda ma.lftl olduğundan Encümendedir. 
M:emed Koç Sinan vasıta- tckaüd ınaaşı ta.luıisini istiyor. 
sile Sadettin Kork 

1050/1100 Ankara Doğanbey mahal- Ma.lıll kaldığından Hiikfu:notçe müna- Encüınendedir. 
lesinde Keskin oteli ldris sib bir yardım yapılına.smı istiyor. 
Kan 

1051/1101 Bursa : Nafia müdürlüğü Askerlikten çiirük çıkarılınama.smı is- Encümendedir. 
S. 4 başfen memu.ru Tur- tiyor 
gnd .Alp 

1052/1102 İstanbul : Fatih 19 ncu 
okul öğretmeni Nazif Ok
tay 

1053/ll03 Edirne : Fen memuru 
.Aıglllı Era.slan ve ar. 

1054/ 1104 Saııdrklı : Çakır mahalle
sinde ölü Hüseyin Ke
rimesi Hatice .AJrhan 

Barem kanununun 18 nci maddesinin Encümcndedir. 
4 ncü .A. fıkrası:nm tefsiri ile kesilen 
üç aylık ma.sşlarrnın verilmesini isti--
yor. 
Kadastro mc.ktebinden çtkacaklarrn ih- Encümendedir. 
tiyat zabiti olma.smm karara a.lınma.sı-
dileğine dair 
Eytam sandı~a merhun evinin bor- Encümendedir. 
cu için talöbai yapılmaması ve bu bor· 
cun affini istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1055/11E)5 Bursa: Hacılar mahallesi 
Beğendi sokak No. 14 Şük
rü thyen 

1056/1106 Kastamonu: Kuvalcak kö
yünde !zzet Güloğlu 

298 -

Arzuhal huHl.sası 

Tahsis edilen tekaüd maaşı dilekleri
nin nazarı itibare alınarak mağdur 

edilmemesini istiyor. 

Bu seneki verginin affini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1057/1107 Sandıklı : Hocalar nahi- Muhtar intihabmdaki yolsuzluğun dü- Encümendedir. 

1058/1108 

1059/1109 

1060/1110 

1061/1111 

1062/ 1113 

yesinde Musa Yapıcı 

Zile : Samsun nüfus mü
dürlüğünden mütckaid 
Bahri Malatyalı 

!stanbul : Mahmudpıı.şa. 

Kürkçühan mensucat fwb
rikası No. 24 Y aka.skiyel 
ve mahdumları 

Burhaniye : Karaağaç kö
yünde İbrahim Gözcü ve 
arkadaşları 
Süriye : Posta müvezzii 
Mustafa elile Memedoğlu 
Ahmed. 

Rayhaniye : Mülga Ha
tay yüksek mahkemesi 
ba~müddeiumumisi Ce
mil Bahadılı. 

zeltilmesini istiyor. 

Tekaüd kanununun 6 ncı maddesin" Eııcümendedir. 

den İstifadesi ile dokuz senelik fazla 
hizmetinin kabulünü istiyor. 

Gümrükteki lastik tellerinin ihracma Encümendedir. 
müsaade edilmesini istiyor. 

Serpiştirıneye tabi tutulduğundan ia- Encümendedir. 
şelerinin telninine dair 

Ana vatana gelmesine müsaade edi!- Encümendedir. 
mesi dileğine dair. 

Bilkimlikte istihdaın1nın temini dile- Encümendedir. 
ğine dair. 

1063/1114 Kadıköy - !stanbul : Bay- Kimyagerlik sertifikasının tasdiki- Encümendedir. 
ram yeri No. 22 Kimya- nın temini dileğine dair. 
ger Settar Yücebilgen. 

1064/1115 Karamürsel Hayriye 6-VI-1939 tarih ve 566 numaralı arzu. Encümendedir. 
kariyesinde Hayriye haline ektir. 
Türkmen. 

1065/1116 !stanbul : Koca Mustafa- Denizde boğulan eşine aid eşyaları- Encümendedir. 
paşa mahallesiVidin cad- nm kendisine ·verilmesinin t-emini cli-
desi 'Ommü Cuma. leğine dair. 

1066/ 1117 Bursa : Bursa lisesi S. 5 Babasıdan tahsis edilib bilahare kesi- Encümendedir. 
C. No. 28 Fahri Tarak~J. len yetim maaşının teınriyesinin tc

mini dileğine dair. 

1067/1118 Ordu : Hususl muhasebe 2-V-1938 tarih ve 4551 numaralı arzu- Encümendedir. 
merkez katibi Kazım Kö- haline ektir. 
seli. 

1068/1119 Kuşadası ezaevinde Asri cezaevlerinden birine naklini is- Encümendedir. 
Ha3an Kubılroğlu. tiyor. 

1069/1120 Milas : Eski dava vekili 
ö. Nt'dim Yurdsev. 

Emniyeti suiistimalden dolayı vcrih•n 
mahkümiyet kararının tedkiki ile 
haksızlığm meydana çıkarılmaaıw 

istiyor. 

Encümendedir. 



kııyid 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

1070/ 1121 Şebinkıırahisar Bire- Oğlunun mahkfuniyet cezasmm refi- Encümendedir. 
oğlu mahallesinde Mah- ni istiyor. 
mure Çeçen. 

1071/ 1123 Kozan : Hamam köyün- Salmanın alınmamasının temini dile- Encümendedir. 
de Halil Ünal ve ar. ğine dair. 

1072jll:N l•'alih - istanbul : .M1ılül 'rokaiid ıııaaşı tahsis edilmesini isti- Encümendedir. 
gaziler cemiyetinde Eıı- yor . 
ver nezdinde Genç Ilasan 

1073/ 1125 gınpt : llcımahnuıt kö- .Memlckcilerine döıunclerine müsaade Encümendedir. 
yündL· Comert ve Ilatire cdilmesino dair. 
ErdP.mir. 

1074/1126 Kadıköy - Üsküdar Kızılaydaki lıizmct müddetinin naznn Encüınendedir. 
ll alk T. T. A.Şirketi kont- itibare alınarak 1bareın derecesinin onal 
rol istatistik şefi Vahid göre tayinilc maaşrum tezyidine dair. 
Özgü er. 

1075/11~7 Ala'Ca : istasyon şefi : Jfususi af istiyor. Eneümendedir. 
LCLlfi Şcııerek. 

1076/ 1128 Galata - !stanbul : Okcu 21 - IX- 1939 ta!rih ve 998 numaralı Eneümendedir. 
Musa mahallesi No. 107 arzuJıa.line ektir. 
brrbcr Yaşova yanmda 
Memed Çokağlar. 

1077/ 112!1 ü~kiidar : Çakrreı Hasan- Eytam maa<şr tahsisini istiyor. 
paşa mahallesi belediye 

Encümendedir. 

önü sokak No. 35 Nadire 
Akyrldrz. 

1078/l 130 Bakırköy : Eski Çapak- 20 - IV - 1939 ıtarih ve 190 numaralı Encümendedir. 
çur malmüdürii Jkceb arzuhaline ektir. 
Gerlek. 

1079/1131 'l'ı·abzoıı : Avııkat Hameli Mıı•hkuuilyet kararının rcfi ile iadei Encüınendedir. 

Erköncy. 

1080/1132 'l'os~-a : A~kerlik Ş. Mua
mele memuru Aydın Eğo. 

mernuriycti di l eğinc dair. 

Kaçak hayvan yakaladığından dolayı Encümendedir. 
verilen ikramiyeniu istirdad edilme-
mcsine dair. 

10 1)1133 Ankara : Maarif V. Zat liatayda bulunduğu müddetçe veril- Encümendedir. 
işleri dairc.~i tcdkik me- m i icab cJen meskcn bedelinin tes-
mııı·u Mürsel Ertunga. 

10R2/113<! Samsını : Kurınay albay 
piyade 172 alay komuta
nı Rüknettin Aslan. 

1083/ 1 13!1 Eyüb - Defterdar - ~Rtan
bul : Cezri Kasrm C. No. 
16 Ali Özsoy. 

10 4/1136 Kırklarrli : Avukat Me
med Bcsen yazrhanesin
de Cemal Oktay. 

viyesi dileğinc dair. 

Nasbının tashihi hakkında. Encümendedir. 

ümerba'IIk veyahud D. Demiryollan Eneümendedir. 
nıüesscselcrinden birinde istihdamrnı 

istiyor. 

lskiin surctilc vcrilib istirdad edilen Eneümendedir. 
evinin iadesinin teminini istiyor. 



Xayid Arzuhal salıibinin 
N o. isim ve adresi 

1085/1137 .A vanos: Baş mahallesinde 
H . .Avni Yardrmcr. 

1086/1138 Çanakkale : Umurbey na
hiyesinde Niyazi Baykud. 

-800-

Arzuhal hulisasr 

Malul olduğundan derece üzerinden 
maaş tahsisini istiyor. 

Devlet D. İdaresi ta'l'afmdan balıçele
rinin istlmlaki ha.k.knıdaki muamel e-
nin bir an evvel intacrm istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1087/1139 Yenice - Çanakkale Sofu- .Askerlik vaziyetinin düzeltilmesiııi Encümendedir. 
la'r köyünde Kııbrrslı M. istiyor. 
M.. Akar. 

1088/1140 Ünye : .Asakdaşkeseyi kö- Hususi af istiyor. 
yünden Sabri Karayiğit. 

Eneünıendedir. 

1089/1141 Denizli : Muhasebe mü- Divaru muhusebatçaı zimmet olarak Encümendedir. 
dürü Aıhmed Kibarönder. istenilen pa.ra hakkında kararın refi-

1090/1142 

1091/1144 

İzmir : Gümrük karşısm
da No. 40 kahvede H . .Av
ni Özgüvendik. 
Bala : Sofular köyünde 
Bekir Ekici 

ni istiyor. 

Hama:liye ücretleri hakkındaki rolek
lerinin nazarr itibare alınması hak
kında. 

Malıkurniyet cezasrmn affine da!ir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1092/1145 Bozdoğan : F. Tevfik ve Bir defaya mahsus af istiyor. Encümendedir. 
aır. 

1093/1146 Hizan : Hafik eski nüfus Harcrrah nıatlubunun verilmesine Encümendedir. 
memuru O. Nacl Yener. da:ir. 

1094/1147 .Ankara : Dokumacılar 

başkaru Kale H. Kara.ç. 
1095/1148 Damlaerk - İzmir : Has. 

iahane brşısr No. 30 
Meryem Zanm. 

1096/1149 .Adapazarr : Küçük ha~ 

manı mahallesi No. 61 
Mükerrem Başsen. 

1097/1150 İzmir: Kıı!hramanlar Belı-
reman S. No. 6 II. Basri 
Balcrk. 

'l'al'hedilen kazanç vcı-giai cezasının Encümendedir. 
affini i.tiyorla'l'. 
!skan suretile verilib istirda.d edilen Encümendedir. 
evinin iadesinin temini dilcğine dair. 

6 • IV . 1939 tarilı ve No. 28 arzulıa- Encümendedir. 
line ektir. 

Ziraat baırkasmea tekaüd ınaaşı talı - Encümendedir. 
sisina veya iadoi memuriyatine temi-
ni dileğine dalir. 

1098/1151 Beypınar - Saimbeyli : İskil.nlarmın temini dileğine dair. Encümendedir. 

1099/1152 

1100/1153 

İhtiyar heyeti muhtan 
R-amazan Özgüner. 

Adana : Yağcami civarm
da fotoğrafçı Kastonun 
çrkmaz S. No. 41 Faik Ki
lercioğlu. 

Band.rrma : 1Jısaniye ma
hallesi No. 5 Tevfik Ko-
baneri. 

Harcıran matlubwıun verilmesine Encümendedir. 
dair. 

Eşhas taranndan hukuku tasarrufi- Encümendedir. 
yesine va.ki müdahalenin meni bn'k-
kmda.. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

aö1-

Arzuhal hulasııaı :Muamelesi 

1101 / 1154 Afyon : Fabı·ikntiir Hıı- Afyon defterdarlığrndıın şikayet ed i- Encümendedir. 
san Badik. yor. 

1102/1 155 Diyarba:kır : Postahane Düyuna kalan lıarcıra:lı ınatlubunun Encümendedir. 
knrşısı inŞ~U~~t yazıhanesi ''crilıncsi lıukkında. 

Sadettin İlhan . 

1103/ 1156 Ankara : B. M. M. Mat
baıı~r ımıkin i st i ır u·li 1 Şen 
elilı· lhsaıı Yılmaz. 

1104/ U ~.7 Diyıı•ı · hak rr : Po~tnne kar-

!:lilfıolı altına alınan oğlu ı izamcttiıı Bncümendedir. 
Yılmazın B. M. Mcolisiııcc üerctinin 
devamı tcdiycsi dileğine dair. 

12 - Il - 1938 tarih \ ' O 4116 No. nı·zu- Rnrüınendedir. 

~'" iıışaat yazıhmıeııindc haline cl<Iİl'. 
Sadct.ıin İlhan. 

1105/115S l\lalatya: Sara~· .lin•. Nuri Barcnı kanununa ıı;iire t ekaüı.l maaş• Eııcümendedir. 

Aydm. tahsisi dileğine dair. 

1106/1159 lstaııbul : J lul (ı~i 

gul. 
Un- Mıl'liyeer. alacağrıım tccliye ecl ilmecli- Eneümendedir. 

ğioclon şikayet ecliyoı·. 

1107/ 1160 Zonguldak : Avukat Mr- Müvekkilinin Maliye vekfıletince ilfı- Encümendedir. 
ınl'fl 1 i ün•!. 

1108/ 1161 Bandll'nm İhsaniye 
mahallesi No. 5 Tevfik 
Kobaneri 

l109/ 1162 Malııtya : 1ş Jimted A.Ş. 
işletinde miilıenclis Ömer 
.Aıtilııaoy 

1110/ 1Hl3 Isparta : Çelebiler mn. 
Gani Baydar 

1111 / 1164 Burhaniye : Cezaevinde 
malı.kfun M. Yürük 

ına nıii,1!'nid alH<·ııi(ıııın tesviyesi hak
kında. 

Ili ! [ıf(• 1ı:iil'ı· !urafıııdaıı y~i:'Tlıa• edilrn 
mallarmııı tazmini ile Hıükuınet dai
resi olarak kullanılan evinin icarmın 
verilmesi ve gayrimenkullerine tesa
Jıüb elmesinin teminine dair 

Türk vııtantltışlığına kabulünü istiyor. 

Encümendedir. 

Eneümcndedir . 

Tııafiye kut·ıırınrıı refi ile iadei memu- Encümondodir . 
riyetine dair 

3 -- VII - 1939 tarih ve 447 No. arzu- Encüınendodir. 
haline ektir. 

1112/ 1165 Tarsus : Çıplak mahalle- 5 - VII - l 937 tarih ve 3322 numaralı Encümendedir. 
sinde No. 77 Fethiyc ;ıı·.r.ulıııliı ı, ,•ktiı ·. 

Adalı 

1113/ll 66 Sürd Komusyoııcular 
narnma A. Barrtan 

Komüsyonculukla iştigallerine müsaa.- Encümendedir. 
de edilmesini istiyorlar. 



-M!-
l3unlardan maada V. devrenin IV. !çtimama ııid olan 28- I- 1939 : 2- IV- 1939 7A~rfmda Ar

zuhııl encüınenine 144 arzuhal daha verilmiştir. 13unlardan 13 ü vekalctlere gönderilmiş, 1 i Kii
tibi umuıniliğe iade edilmiş, 37 si karara raple dilmiş ve 93 ü de eııcüıncnde kalmıştır. 

Keza bu -3'7 karar içinde, 1 : 8 numaralı Haftahk karar cedve liıı~ müracaat edilmelidir. 

Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5189/555"9 Gülnar : Eski ! çel mebu
sn Şevıki Göklevent. 

.Arznlıal hulasası Muamelesi 

Tekaüd m.aaşınm tcıyidiıı o dair. Encümendedir. 

ı 
5190/5560 Burdur : Borç Ma. Faıh- Malweıı tekaüd edilmesi veya meslc- l~ııcüınendcdir. 

ri Süslü. kin e iadesini istiyor. 

5191[5561 Tralnan : Tüccar B. Sıt- Milli Emlake olun borcu Jıakkıııclaki Karara rabtcdilmiştir. 
la Kcfclioğlu. dileğinin nazM'l 1tibare alm.mıasmı is

tıiyor. 

5192/5562 Pazar - KızılcalıBillıam 

Eski Sasun suJJı !ha:kimi 
Maıhmud Kil.ın.il Kabnlıi . 

Beş maddelik dileğinin nazarı itibara 
nlmmasmt istiyor·. 

E ncümendedi r. 

5193/5563 Çumra : Dilek nalıiy<' - ~erpiştirnıcden uıuufiyelinin teıniııi- Karara rabtedilmiştir. 
sinde Cemal Pertal ne dııir 

5194/5564 İzmir : Müs. Mv. ınuha- 1494 No. kanunda yazılı yardımcı sı- Karara rabtedilmiştir. 
bere Bl. memur muavi- nıfıııdan sayılan sanayii harbiye su-
ni Cavid .Arkan hayr addedilnıeRini istiyor. 

5195/ 5565 Vezneciler - !stanbul : 
Camciali camisi kayyu
mu elile Murad Pelıli

vanlar 

5196/5566 Çankırı : Çankırı vali
liği elile Kasım Özkan ve 
ar. 

5197/5567 Samsun : Gazi caddesi 
o. 2ü. 1afiz Korfal 

Devlet hizmetine ınükiifale ıı yctıni~ Karara rabtedilmiştir. 

beş ya~ında ve muhtacı nıuavenct 

olduğundan yardım edilmesi hakkın-
da 
Memleketlerine iadesi veya terk t- Encümendedir. 
tikleri emlake mukabil emlak ve 
u razi Yerilmesin i istiyorlar. 

'l'ekaüd maaşı tahsisile tc ı'fihiııiıı te- Karara rabtedilmiştir. 

nıiııine dair 

6198/556 Samsun : Poli memurlıı- Sııııfııun tcnzili lıukkmJa veri !Pn kıı- Karara rabtedilmiştir. 

rmdan Hami'd Erdoğan rar muvafıkı kııııuu olınadığma dair 

6198/5569 '!'rabzon : Erkek orta o- Yeni bareın kanunuııda dileğinin na- Encümendedir. 
kulu riyaziye öğretmeni znrı itibare almmasrna dair 
M. Ali .Ataman 

5200/5570 Eskişehir : Fen memuru 
Alaettin Kaplan 

5201/ 5571 Kasımpaşa - İstanbul : 
Zincirlikuyu caddesi No. 
150 Hayriye Özer 

Terfiinin temini dileğine dair Encümendedir. 

2936 sayılı tekaüd kanunınıun ma- Karara r&btedilmiştir. 

kabline tcşıuiliııi istiyor. 

6202/5572 Erzurum : 9 kolordu le· Diiyuı1a kalan harcrrah mntlubumm Encümeridedir. 
zımında Faruk .Aktaş verilmesine dair 

5203/5573 1znilı: : Beyler Ma. .Ali Muhtacı muavenet oldttldarmdnn Encümendedir. 
Yazıcı ve ar. Hükümetçe yardım yapılınasını isti

yorlar. 



Ka yi d 
No. 

.Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5204/5574 tiiresuıı : l rra memuru 
ıııuavini Osman Çalm· 

5205/ 5575 Trabzon Brkck orta 
okulu 'l' üı~cc:c üğ ı·ptnıcni 

HaJckı Tnneay 

fi206/5576 'l'rabzon : Kız orta oku
lu Türkçe öğ ı·etnwni Nıı

rcttin Erel 

5207/!1577 Tnbzoıı : tuz oı-ta oku
lu tnrih , coğnıf,va öğrt:1-

meni Asım Ttabay 

303-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Terfiinin tcnıini i~iıı Llört maddelik Enei:i:ınendedir. 

<lilcğiniıı ııııY.:II"I it ibare alı nırııısııı ıı 

dııir 

Yük~ck mckteb ımezunu olduğundan Encümendedir. 
harem kamınundıı terfi müddctletin-
dc hnklıırmın tanmınasmı istiyoı·. 

Yüksek mektob mcZ1ınu olduğundan Encümendedir. 
har em kanununda terfi müddetll'rin-
dc haklarrnrıı tanın masını istiyor. 

Maaş buı·emiude Y<! t·er fi ıııüdde1 l e- Encümendedir. 
rinde haklarrnrn tanmmasuır istiyor. 

520 / 5578 İski J i.b : Eski ıkriyüııde l\1üddciıımumirl~n şikayet ediyor. Adiiye vekaletine. 
Memed Özdek 

!l20!J/ !'ifi79 Gelibolu : Top~ıı tııburnıı- lsk5nınrn tomini di] C'ğine dair 
da üst çavuş Ynsuf l~r-

S. ve t. M. Vekii.letine. 

dingü 

5210/ 55 O Yıldızeli : Eski tapıı kil - 'l'ehar memuriyete almmasrnı istiyor. E ncümendedir. 
tibi l\'l enıod Uzun 

!l211 / G582 Samsun . Kcfeli : TTacr Ziraat bankasına olan borcunun a.ffi Kararn rabtedilmiştir. 

Meınrdoğlu Yusuf lzzt>ttin dileği ne dair 

5212/ 5583 İzmir : Eşref paşa Koca
tepe okulu öğretmeni .Ila

diye babası Tahsin FTın~l 

5:n:ı;fifi , 4 Samatyn - !stanbul : E 
mirler çcşmosi No. 8. Em 

fi21.J./558!J Kastanımııı : Başköy Ci
de 1\feıned Göl 

5215/ 5586 

fi216/ fi5 7 

5217/ !15AA 

C'idc : Hoşalay nalıiyesi 

mlidürü Nurctt.in Poker 

Gölcük . Sınurrgı : Ha
midiye köyünden 1\rPYliı t 

Kaya 

Konya : 
müdürü 
ve Ar. 

1 nlıisarlaı· baş
'l'ayyıır Yenice 

52lS/ 55 9 ~':oma : Ceza evinrle Mak
ud Cantürk 

52l!.l/ fifl94 fstıınbnl : Rirkeci liına
nındn Hü~<>~·in Kıımru 

52'20/ 5!19!i Kiirı : f<lıııeldi tapu ınP
nınnı Osnıaıı Köse 

5221;5596 Egil : Enbil köyü mııh
tarı ve ar. 

Evleaftan ald ığı evden kalan borcun Karara rabtedilmiştir. 

affinc dair 

Arazilerine t!l!lıdir edilen fazla kıyme- Encümendedir. 
tin haddi layikma indirilmesine dair 

Arazill'.rine takdir edHen laymetin Karara .rahtedilmiştir. 

haddine layikma indirilmesi hakkmdn 

Askeri hizmetinin miilki hiıroı.et i ne sa- Encümendedir. 
yri ması hakkmda 

Haıksız yer gıırba nıtkledildiklerindcn Eneümendedi'r . 
köylerine gitmelerine müsaade edil-
ıneleri lııık:kmda 

Milli mücadcJ.:ıdeki lıizm.etlerinin te- E n cüm.endectir. 
kaüdlükleri:nde iki misli olarııık sayıl-

nıasma dair 

Bakiyı>i müddeti cezaiyesinin affina Enciim.ondedir. 

d air 

'J'ekaiirl maaşının bir an evwl ıbıığlaıı - Dahiliye vekAletine. 

masmı istiyor. 

Memuriyete tAyini \'eya tl.'lknürl mAaşı Enciimendedir. 
tahsisine doiı · 

Egilin ka1.a olmasını i~tiyorl ıı.ı· Enoiimendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal aahibinin 
isim ve adresi 

5222/5597 Çı.uıkı:rr - Şabanözü 

Muhtar· Şakir Al}ıkalın 

5223/5598 Kdrköy : Acıbadem Ye
niduygu sokak N o. 18 
H. Şükrü 

5224/5599 Diyarbakır : Kor. 7 mu
hasebeciliğinden müteka
id Dursun Adabağlı 

5225/5600 Çumra - Dinek : Ahme
doğlu Ali Köse 

5226/5601 Kemah : Remzi Soysal 

5227/5602 Van saylavı B. İbrahim 

Arvas yanında Ziya Sa
ruhan 

5228/ 5603 Elazığ : Mustafapaşa ma
hallesi imamı M. Tevfik 
Yalanız 

5229/5604 Emirliköyü - Sunguı·lu 

Hnydar Bekan ve ar. 

5230;5605 Palu : Belediye azasm
dan Hüseyin Bozdağ 

5231/5606 ide : Başköyünde Ha-
san Rengi 

5232/5607 'l'rabzon : 1!'aros Ma. Çi-
lingiroğlu o. 35 a-

lih alihoğlu 

fi233/560 Eğil - Diyarbu.kıl' : Ru
tan köyü muhtarı ve ar. 

5234:/5609 Kııyseri : Bez fabrika ı 

dokuma ustası 1535 sayılı 
Refet Temeltaş 

5235/5610 İstanbul - Fatih : I•'ethi
yede tiitüncü Hü eyin 
Baysal elli Sabri Olgun 

SM-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Şabanözü nahiyesinde kaza tcşkili Encümendedir. 
haklanda 

28- I- 1938 tarih ve 4047 sayılı ar- Encümendedir. 
zuhaline ektir 

Arzuhal encümenince hakkında itti- Encümendedir. 
haz edilen 15- V- 1937 tarih ve 1083 
sayılı kararına itiraz 

lkamete memur ed ildiğim mahahlen Encümendedir. 
diğer yerlere gitmesi için serbest bı-

rakılınasma dair 

4 - I - 19Ş9 tarih ve 5393 sayılr arzu- Dahiliye vekılletine. 

haline ektir 

Büyük Millet Meclisi Memurini mu- Aidiyeti cehitile Kati
hakerne encümenince 10/ 1939 tarih bi Umumiliğe. 
ve 35/191 sayılı mazbata ile hakkm-
da ittihaz edilen kararın bir sureti-
nin verilmesini istiyor 
Hamisiz ve kanunsuz olarak vazife- Karara rabtedilmiştir. 
sinden çıkarıldığından iadei memuri-
yatini istiyor. 

~'eçlıizatr askeriye bedeli olarak tah- Encümendedir. 
sil edilmek istenilen meblağııı affi -
ne dair 

Belediye üyeliğinden haksız olarak Encümendedir. 
çıkurıldrğmdan ~i kayet 

Emlakirıe takdir edilen kıyınet falıiş Karara rabtedilmiştir. 
(ılduğı.mdan hadıli liıyiluna iı·caı di-
leğiı,e dair 

Haksız olar·ak tahsil şubesi tebligııt Karara rabtedilmiştir. 
uıemurluğundan ~rkarıldrğrndnn ia-
c.ei nıemuı·iyetine dair 

Eğiliıı kazasmm başka yer lmldrrıl- Encümendedir. 
maması hakkında 

Ziraat köy muallim okulunun Pa- Encümendedir. 
zarviran nahlyesinde yapLlmnyip Pı-

narbaşı kazasında yapılmasma dair 

M:ünhal m nıuriyetlerdP.n birine tayi- Enaümendedir. 
nini istiyor. 

5236/5611 Kemah : Dava vekili c- Kasnbolarm\lnki intihab işlerinde Dahiliye vekwetine. 

5237/5612 

malettin Hiçsönmez 

ide : Kuşalay nahiyesi 
Başköy köyünden Osınan 
~ 

yolsuzluk olduğır lıakkmda. 

Tahrir dol:ıyısile emlaklerine takdir Karara rabtedil.miştir. 

edilen fahiş kryrnetin haddi layikma 
ircama dair 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

305-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

5238/5613 Afyon : Akmescid ma. Tckaiid ınarupııın ıtashihi dileğine dair Karara rabtedilmiştir. 
hallesi No. 13. Etem K. 
S özer 

5239/5514 Tokad : Kayalar müba. İslillnlarmın temini dileğine dair. 
dil muhacirlerindcn Ha. 

Encümendedir. 

lid Yurdaılrul 

5240/fi615 Heyoğlu Çukurcuınn 

llayriye caddesi o. fi5. 
Ali Tiiziin 

5241/5616 Pulatlı : Eski Pıılntlı 

köyünden Nııman veı·()S('· 

leri narnma Nezir Güler 

5242/ 5617 .\ nkara : Atıfbey muha]. 
lesi Telsizler caddt'si No. 
69. Hasan 

5243/56 18 Urfıı : Kanıberiye ma. 
ballesinde Galib Çagatay 

5244/5619 Başkale : Ba.~kııle ha1k:ı 

nanıma Yenigün 

5245/5620 Sankamış : Hali Arat 

5246/ 5621 Veı.irköprü : Gulam kö
yünden Mustafa !nan 

5247/fi622 Ağrı : Memcdoğlu H a· 
nere~ köyünden Divııno 
Adıgüzel 

524R/5623 Ordu : 1 izaınettin köyün
den Toraman kariSI Ra. 
bia Toraman 

:-249/562-l Ordu : Şahineili köyün. 
den O man Kiriş 

1\faluliyeti haseLıile almakta olduğu tc. Karara rabtedilmiştir. 

katidiyenin on seneliğinin birden ve. 
rilıncsine dair 

Numanı öldüren !smail hakkında ka. Encümendedir. 
nuni takibat yapılmasma dair 

Arzuhaline ekli ı'CSmi mektubun ha· Karara rabtedilmiştir. 

fiyen tedkik ve bir nüshasının Arzu. 
hal encümenindc saklı kalması hak. 
km da 

Divanı mulıasebatça zinımet olarak Encümendedir. 
tahakkuk ettirilen paranın tahsil edil· 
memesine dair 

Hakkari vilayet merkezinin Başkale. Encümendedir. 
ye nakline dair 

6 · XII. 1938 tarih ve 5240 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline cktir. 

Milli emlakten taksitle mülkiyetini sa- Karara rabtedilıniştir. 

tm aldığı tarlalar bedeline % 20 den 
fazla verdiği paranın ianesini istiyor. 

Yolsuz yapılan ilıtiyar heyeti intiha· Encümendedir. 
batmın düzeltilmesini istiyor. 

Hazineye aid tarlada yaptırmış oldu· Maliye vekAletine. 
ğu ev için kendisinden defterdarlıkça 
para istemnemesi ve altı çocuk anası 
ve mühtaci muaveııet bulunduğundan 
bu yerin isidin suretile verilmesine 
dair. 

:\fütogayyib o.~hastan Çorbacıoğlu Encümendedir. 
Agop Veledi Gazar ile aralarmda mü· 
nakid mukavele mucibinec aldığı em-
ln.kin Hazinece kendisine verilmesi ve-
ya nakden 3507 liranın tesviyesi dile. 
ğine dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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5250/5625 Kazımpaşa - Van : Es'ki 2549 sayılı kanunun husus! idare ve Encüınendedir. 

nüfus memuru Hikmet evkaf memurları hakkındaki ikinci 
Ünsal roaddesinden istifadesinin temini ile 

5251/5626 Cide : Şuhalay ııahiyesi 

Başköy köyünden İsma il 
Doğan. 

5252/5627 Cide : Şuhalay nahiycsi 
Başköy köyünden Memed 
Kaya. 

5253/5628 Ştıha l ay mıhiyesi - Ci u e: 
Başköy köyünden Ah
med Yaz 

5254/5629 Keçiburlu kükürt fab ı·i-

kası ambar memunı 

Ömer Korkmaz 
Ankarada Zonguldak ote
linde misafir 

tekaüd maaşı tahsis edilmesi dil eğinc 

dair. 
Arazilerine taıkdir edilen ıkıyınet fahiş 
olduğundan haddi layikma indirilme
sine dair. 

Arazilerine takdir edilen kıyınet faJıi~ 
olduğundan haddi lilyilana indiı-ilme
sine dair. 

Arazilerine ta kdir e<ül cıı kıymet fa 
hiş olduğundan haddi l iiyil<mıı indi 
rilmasine dair 

Ke~ibmludaki kükürt fabrikıısmdıı ki 

İ§indeıı haksız ola ı·ak ~ ıkarıldığıııdaıı 

şikayet 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

5255/5631 !stanbul : F'atih noteri Noter müstahdeınlcrinin Devlet em- Encümendedir. 
eslri başkatibi ve ceza valine vaziülyed memurlarından ad-
evinde mahkfun dedilip edilmediğinin tefsiri il e hi ı · 

kaı·ara raptrru istiyor. 

5256/5632 İzmir : Halkpınar pa- !skfımnrn teminini istiyor. 
muk men ucatı tarobur 
makinaları kısmmda 

Ahmed !smail Coşkun 

Encümendedir. 

5257/5633 Biğadiç - Balıkesir : Be- Memleketine gitmesine müsaade edil - Encümendedir. 
lrirler köyünde mukim mesi dileğin.e dair 
Veli Bal 

525 /5634 Kars : Hayvan borsası Münasib bir memtıı·iyete tayinini ıs- Enciimendedir. 
civarında o. 20 Malı- tiyor. 
mud Kaya 

5259/5635 Tarsus : Valuflıır me- lijdei vazife etmesinin teminini isti- Encümendedir. 
ınuru Pertev yanmda Ce- yor. 
vad Kural 

1:;260/5636 E ki~ehir : Orman komi- Btırsa müdd iumumisi Reşattan ~i- Encümendedir. 
seri Zühtü Göksal kayet ediyor. 

5261/5637 E Imalı : Hanedanlar ma-
hallesinde Alıdülkerim 

Altıntepe. 

5262/5638 İstanbul : Burgaz adasm
da Yalı caddesi No. 70 
Salih Öner. 

iheti askeriy c tahrib edilen bah<:e- M. M. Vek8.letine 
lerine mul<abil tazminnt itasrnı isti-
yor. 

Köy katibi ücıreti vermeğcı vaktü hal- Dahiliye vek!letine. 
leri müsaid olmadığından bu husu-
sun na.zarı itibare alınmasını istiyor-
lar. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5263/5639 lzmir : Hatay caddesi 
Reşidbey tarlası Muhar
remağa sokak No. 5 Ga-
lib Giı·ay. 

526.J./fi640 lzınir : İkinci karataş 
malıallesi Reşid Nusrct 
sokak No. 49 İbrahim Ha
lil Akdoğan. 

aoıt-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Tekaüd maaşının tezyidi ile terfihi- Encümendedir. 
nin teminine dair. 

2325 sayılı kanundan istifadesinin Encümendedir. 
temini ile telmüd maaşma zam yapıl
mnarnı istiyor. 

5265/5641 Çorlu : Kasalı İslam Sö- Katledilen biraderine aid mahkeme- Encümendedir. 
zer. deki nukudunun temini tasfiyesi hak

kında. 

5266/56-!2 Elmalı: Cezaevinde m ah- Malıkurniyet cezasının affi veya meş- Encümendedir. 
kiiın Ali Caner. ruten tahliyesini istiyor. 

5267/56-l~ Iğdır : Karakoyun kö- Vatani vazifesi esnasında malUl kal- Encümendedir. 
yüııuc Mcmed Aksoy. dığından muavenctte bulunulmasını 

istiyor. 

52HR/ 56.J..J. lııııir - J..:şrcfpaşa :lkin- 3- III- 1938 tıu·ihli ve 4182 numaralı Karara rabtedilmiştir. 
ci Ne~aket sokak No. 16 nrzuJıalinc ektir. 
Abdullah Anadolu. 

5269/!>647 ])aday : Başdak köyü 3444sayılı kanundan istifadelerinin Encümendedir. 
ınulıtarr U üseyin 'l'uwn teminine dair. 

'o a.r. 
5270/564~ Fatih - 1 tanbul : lskcn- Ölü kocasından UÇikta kaldığı müd- Encümendedir. 

der B. ınalıırllesi - Silis- dotc aid olan mutlubunun verilıncsi-
'llıre sokağı No. 3 Aliye ni istiyor. 
Erbağ. 

5271/5649 ~:ı·eğ li : Oiya.bi köyünde 
V l'li Çıı.ko w ar. 

5272/5650 1 n(•bolıı : Zarbaına köyün
do Nazife Deniz. 

Ara.ozi , f'V, eşya ve erzaık verilmesini S. ve 1. M. VekAletine. 
istiyor. 

Takrir dolayisUe araı.isine t.akdir edi- Karara rabtedilıniştir. 

lcn fahiş luyınetin haddi layikma ir-
<'aıııa dair. 

5273/5651 Yt• nişehir- Buı·sa : .Alay- Zayi olan eşya ve gaib olan hayvan- Karara rabtedilıniştir. 

lı köyündo Ali Çelik \'C la.rınm l1ükı1metçc taznıinine dıııir. 

ar. 

5274/!i652 Yeni~?Clıir : Mccid.iye kö- Zayi olan rşyn \"C gaib olan hayvan- Karara rabtedilıniştir. 

yündr i\loııwd Bulat vr ar. larmın t8.7.m.ini hakkında. 

5275/!1653 HıYas : Il ıı.mıım ıırdr ma- l'ı1alı11 olduğundı:rn der cc üzerinden Encümendedir. 
hııllcsinden Yıldız linde maaş tahsis (•d.ilmcsini istiyor. 
mu kim l\1 usta fa Hilmi 

·u:ııpfV 

5276/5654 ı\ ma.<ıya 

lan ve ar. 
a lilı Kılı~n~~- Köy kanununa uygun olmıyan ve ka- Encümendedir. 

nuıısuz olaTak tarhedilen vergi lıak-

kmuaki dileklerinin nazarr itibare 
alınması hakkında. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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5277/5655 Sivas : Hamam ardı ma- lG -nı - 1939 tarih VI.' 5653 mıınara- Encümendedir. 
hallesinden Yıldızelinde lı arzuhaline ektir. 
mukiın Mustafa Hilıni 

Aktan. 

5278/5656 Ankara : Hacı İlyas Kn·- Memuriyete tayini diJeğine dair. 
gız mahallesi Göğreti çık-
roazı No. 6/8 İsmail Hak-
kı Çaldemir. 

5279/5657 Çankırı : Saray mahalle- 'l'elmüde sevkini istiyor. 
sinden eski maliye tah-
sildarı İsmail Hazer. 

Encümendedir. 

Maliyo veka.Ictine. 

5280/5658 Pazar - Kızılcahamam : Ziraat bankasma olan borcunun tak- Encümendedir. 
Hamidiye köyünde Feh- sitlendirilmesini istiyor. 
ıni Gökkaya. 

5281/5659 Bolu : Samerkand ma- 3202 sayılı kanunını 62 nci maddesin- Encümendedir. 
hallesinde No. 2. Sezai den istifadesinin temini ilc tekaücl-
Bankacı. lük hakkının tanmınasmı istiyor. 

5282/5660 Malatya : Yeni hamam Milli emlakten satnı a ldığı emlak Karara rabtedilıniştir. 

mahallesinde Kasab Fah- hakkındaki dileklerinin uazarr itiba-
ri Günaydın. re alınarak mutazarrrr alınamasını 

istiyor. 

5283/5661 Gebze : Askerlik Ş. Baş. Nasbnım taslıilı.ini istiyor. Karara rabtedilmiştir. 
Binbaşı Celalettin Tütel. 

5284/5662 Beykoz - İstanbul : Ka
vaklıdere caddesi No. 

Ordudaki vazifesine alnımasını isti- Karara rabtedilıniştir. 
yor. 

78. Murad Y erebakan. 
5285/5664 Ovacık - Tunceli: :M;Ql- Memleketlerine veya başka bir vi- Encümendedir. 

la Ali köyünden Camnl 11\yatc iadelerini istiyorlar. 
Çarnal ve arkadaşları. 

5286/5665 İskenderun: Çay mahal- Münasib bir vazüeye alnıma.sının Ticaret vckaletine. 
lesi No. 9 Niyaz Ozde- temini dileğine dair. 
mir. 

5287/5666 Sarıyer • İstanbul : Or- 1122 sayılı •kanunun üçüncü mad- Karara rabtedilıniştir. 
taçeşme fıstrklı ·bnğlar desinden istifadesinin teınini ile ma-
sokak No. 5 Saim Sa- lüliyet maaşı tahsisine dair. 
h ur. 

5288/5667 Muş : Eski mahkeme 8 -10 - 1937 tarih ve 3503 numaralı Karara rabtedilmiştir. 
başkatibi Dursun Eroğlu arzuhaline ektir. 

5289/5668 Elmalı: Yuva köyünden 26- 2. 1938 tarih ve 5191 numaralı Encümendedir. 
Hıdır Akbal. arzuhaline ektir. 

5290/5669 Bayburd : Piyade alay Devlet ş\ıra.smca hakkında verilen Karara rabtedilıniştir. 

komutanı Şeref Yücel eşi karara itiraz. 
Melahat Yileel 

5291/5670 Sanısun : Ceza evinde Mahkftm.i.yct ceza.smm affmı istiyor. Adiiye veka.Ietine. 
mah.lrl\m Hüseyin Türk-
tr. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve a.dresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

5292j567ı Tortum : Lısha :köyiin- Uıınumi harpda mal Ol kaldığından ma- Encü.mendedir. 
den Zihni Çetinkaya. aş bağlanmasını istiyor. 

5293/5672 .Ankara : Balahan mahal- ı3 -X- ı938 tarih ve 5080 numaralı Karara ra.btedilmiştir. 

lesi Gülten sokak No. ı6. arzuhaline ektir, 
İdris .Adığa. 

5294/5673 Ankara : Orman amcncj- Ormanlarda aıncncje işlerinde çalıştığı Encü.mendedir. 
man Gr. 5. Başmühendisi zamanda da mesken tazııninalı veril-
R. Karaduman. mosini istiyor. 

5295/5(j/.j, Aukııı-a : Orman amenej- Ornıa.ulurda anıeneje işlcriıtde çalıştığı Encü.mendedir. 
lllilli Gr. 5. Orman mii- zamanda da mesken taı~minatı veril-
lıendisi Celal Sanay. mesini istiyor. 

5296/5675 Ankara : Orman aınenej- Ormanlarda amcncje işlerinde çal ıştığı Encü.mendedir. 
man Gr. ı. S. ı. Mühcn- zamanda da meskcn ta:liminatı veril-

_dis Faruk Şeker. mcsini istiyor. 

52!J7 / 5676 Ankara : Orman nmenej- Orımııılnrda amcııcjc işlerinde çalıştığı Encü.mendedir. 
ma:ı. Gr. ı. S. 1. :Mühendis zamanda da ıncsken tuzminatı vcri l-
Halit .Arısan. ıncsini istiyor. 

5298/56i7 Ankara : Oımıan amcnej- Orma.ı:ılarda amencje işlerinde ~alıştığı Encü.mendedir. 
man Gr. 2. S. ı . llfühcıı- zamanda da mcsken tazminalr veri l-
dis Avni Dikçam. mcsini istiyor. 

5299/ 5678 Ankara : Orman anıcncj- Ormanlarda ameneje işlerinde çalıştığı Encüınendedir. 

man Gr. 4. Şef S. ı . Mü- zamanda da ınesken taımıinatı veril-
hendis Lütfi Şaylan. mosini istiyor. 

5300/ 36i9 Atıkara : Orman amenej- Ormanlımla amcneje i~l erinde c;:alrştığı Eneüınendedir. 

man Gr .3. S. 3. Müheıı- zamanda da mesken tazminatı veril-
dis Mahmud Kumbasar. 

5301/5680 Anknra : Orman ameıı ' j· 
ınan Ur. 4. Mühendis Eş
ref Soysal. 

5302/56 1 .\.ııknrıı : Orman am nej
man Gr. 4. S. 2. Mühen
dis Murtaza ffiulıan. 

5303/56 2 Ankara : Orman amenej
man Gr. 4. S. 2. Mühendis 
Cemal Önen. 

530-V:JG8:3 .\nkara : Oıımnn aınen j
nıan Gr. 1. Başmühendis 
muavini Cevad Alevan. 

5305j:J68-! Ankara : Ornı.a'll amıcıwj
maıı Gr. 2. S. 3. miihcn
di~ Şiikrü Aklıım. 

me ini istiyor. 

Orma.nlnrda amencje işlerinde çalıştığı Eneüınendedir. 

zamanda da mesken tuzminatı veril-
mesini istiyor. 

Oı.m:ınlııı..:lıı anırnejo işlerinde çalıştığı Encüınendedir. 

zamanda da ır.c kcn tazminatı veril-
mcsini istiyor. 

Ormn.nlarda amcuej~ işlerinde çalıştığı Enoümendedir. 
zamanda da mesken tazminatı veril-
mesini istiyor. 

Orınaıılıırda aıncuejc işlerinde çalıştığı Encümendedir. 
zamanda da meskcm tuzminatı veril-
mesini istiyor. 

Ormanlarda çalı~tığı zamanda da Eneümendedir. 
moııken tazminalı verilmosini istiyor. 

5306/56 5 Anknrıı : Orman ıı.meııcj- Ornıooılarda <;alıştığı zıuııaııda da Encümm:ıdedir. 
man Gr. 2. S. ı. mühen- metıken tuzminartı verilmesini istiyor. 
dis Yakub Apanay. 



ltayld ATZuhai sahibinin 
No. ;sim ve adresi 

5307/5686 Ankarıı : Ornıım mıı<'llaj -

man tr. S. 3. mühenıli~ 
cşet Ku~aıkçıoğlu. 

530 /56 7 Anka.ra : Oııman amencj 
man Gr, . Başmühendis 
mmıvini Aziz Blgin . 

5309/56 Aııkara : Orman ruıruıncj
man Gr. 3. Mühendisi 
IIüscyiu Ağun. 

5310/56 9 .~-\,nkara : Orman Ilimenoj
man Gr. 3. mühendisi Oa
lib Ontfuık. 

5311/5690 Ankara : Orman amonoj 
man Gr. 3. i\1üJı!'ndis 

Remzi Kökmen. 

~10-

Arzuhal hullisası 

Omuanlarda c;alrştrğı zamanda du 
mcskım 1ıııııninaıtı \'Oril.m.eshıi istiyor. 

Orıruınlarda çalıştığı zamanda da 
ınookrn iamniııa~r veı-ilııwsini istiyoı·. 

Ormaınlıırda f<alıştığı zamanda da 
mookcn taımıin:ııt ı vcril.ıllı('si·ni istiyor·. 

Ornıaınlardıı çalı~tığr zamanda da 
moskcn -tazıniıı:ııtı verİlınesini istiyor. 

Oı·ınaınlarda <ıalıştığı zamanda da 
mcskı•n tıızmiııaıtı verilmesini i tiyor. 

Muamelesi 

Bnt•ümı·nu<'diı· . 

Bncümendcdiı·. 

Encümcndedir. 

l!:ncümended ir. 

Encümcndcdir. 

5312/5691 Ankara : Oı,ıııan amenej- Ormaınlarda ~.alı~tığı znınanda da Encüın0ıı droir. 

ınan Or. 3. :ı'lü·lı i.'ndis moskrn fazminaltı verilmesini istiyor. 
Ziya Çağlar. 

5313/5692 Adıyamaıı : Ziraat müca- Ma!l.'!T aslisinin 25 liraya çıkıırılrrıa- Encünıend0diı· . 

dclc teknisyeni C. azrrn srnrn ıtominin0 ılair 
Ayata. 

5314/5693 Eııkıifoça : Cephane ma- Malfıliyet lllUIUit tahııisiııi istiyor. Karara ı·abtL•dilnıiştir. 

lıallesinde Eteın hancı. 

5315/5694 Adile('vaz : Orta Ma. mü- N'alıiyclt'ı•iniıı kazaya ifrağıru istiyor- Encünıcndt.'<iir. 

lar. 
messili Ilatil Zl?yb k ve 

ll/l', 

5316/fi696 Çıınkrrı rzincan mu- lıkanıete memur· dileceği Çankırıdan Karara ı·abtcdilmiştiı·. 
haeirlerinden M. Ertt'kiıı . ıllı('mJCk('tin<' dönmesinin lf'nıinim· 

5317/ 5697 Erzincan - Pülümüı· : 
Bıındizas köyünden Ilmı
him Zaim. 

531 / 569 ankm : Erzincan mu-
hacirlerinden Şevki Şa

hin. 

5319/5699 1 ütahya : Pckmez paza
rmda Osman İşçilen ve 
.A:r. 

uair. 

evkcdildikleri Çankırı vili.iyctimle Encümendedir. 
sermayeleri olmadığından p rişan kal-
dıklarından memleketlerine komşu 

köylere naklini istiyorlar. 

Hak ız olarak Çanlarıda ikamete me- Karara rabtedilıni.ştir. 

mur edildiğinden erhest bırakılma-
rm istiyor. 

l\1illi emlakten satuı aldıkları emlak Encümendedir. 
ve arazinin tapuya tescili için zikret-
tikleri dileklerinin nazorı itibare alın-
ınasmı istiyorlar. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

5320/5700 lstanbul - Kasımpaşa 
Seyid Ali Çeleni mahal
lesinde Nisa mcktı•hi so

kağmda No. 12 Şakir 

Tüfekçilcr. 

311 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Dcııiz amalesi Temini istikbal sandı- Encümendedir. 
ğından yardım yapı lınasını istiyor. 

5321/5701 [)enizli - Acıbaynın ~ Ye- Memuı-iycte veya iicı·etli biı· vazifcyc Karara rabtedilnıiştir. 

şiiyuva kö,vündPıı Yusuf 
Ziyaetti n. 

5322/ 5702 2. Sv. Tüm. Talc Tb. 
102 Tank Bl. Memcd Ak
yazılı. 

5323/ f\702 Ankara : Akpınar malıal
lesi Vcziroğlu ölü Abdül
~ani eşi Bcdriyr. 

532-l/ 5704 !stıınhul - Şehremini: Ör
dcklmsab malıalles i No. 
16 Ziya Kökmen. 

5325/570!> Ta~kusab : Molla (iüta-
ni cııcldesi No. 49/ 1 Tıı 

lfıt Kulcl i. 

tuyiııi veya çocu klarının iaşe ve ibu
tclcrinin teminine daiı·. 

~anayii lıarbiy • ·uba~· ı olmadığı hak- Karara rabtedilmiştir. 

kında. 

Tahsis edilen eytuııı ıııuaşııım t!'zyidi Karara rabtedilmiştir. 

dil eğiıı e dair. 

Bir memuriyete tayini veya tekııüd - Eneümendedir. 
liiğ'üııiiH kanuni şekillerde hcsah edi-
lerek verilmosini istiyor. 

Hidcrnat ı ' 'ataniye tertibind~ıı ınunş Encümendedir. 
tahsisini istiyor. 

:>326/ !1706 Vezneciler - lsta nbul : Uayı·iıııcııkulü i~iıı belediyet-e ~ re- Dahiliye vekaletine. 
7.r.nıPh Kiinı il So. No. fiye ııamile tahsil edilen paraıuıı 

li' VahidP Hati c<' fliint>ş. kendisiıı~ iad e edilme ini istiyor. 

5:327/fii'UI Aılııpıızurı : Bakkal Mu- 1\l illi eml.iikteıı taksille satın aldıkla- Eneü:ınendedir. 

hıırı·Pın Özdm ve ıır. rı gayrimenkulJere yeniden kıyım•t 
ta kdiı· edilmi'sini istiyoı·. 

f>:~2H/fi70H l zınir : :\ sıınsör, Şehid llnkuku tasaıTufiyesine vııki ınüda- Karara rabtedilmiştir. 
u~ı·et sokağı No. 67/ 105 hıı l eniıı rcfine dair. 

Yusuf Kiipeli . 

5:329/:>70!) lzınit : ('eza ('vinde Şa
kiı· Tııncloğmuş. 

5:3:30/!571 0 tstıınhıı l : Boınonti Sağ
dil' sokağı ro. 16 F\ıad 
Uoloğlu. 

5:33 ı /57 ı l r ıieP - Diyarbakır : Eski 

Mahkiınıiyet ce7.ıısnım affine dair. Encümendedir. 

'l'eknüdlük ikranıiyesinin 4!> lira iiz~ - Karara rabtedilmiştir. 

rindeıı verilmesini istiyor. 

H - r - !939 tarih \'C !>453 nıınıarnlı Encümendedir. 
1 apn ıni'nınrtı Ranıdi Ay- ıırzuhnline t>ktiı·. 

lar. 

r,:i:l~/57 1 2 ~fuğlıı : !;)qh ıııııhııllc- 2354 ııtıınHrtılı kıımıının hakkııulıı Eneümendedir. 
sinden 1'oku~oğ lıı Hüsı•- tııtlıikmr istiyor. 
yin Sami • .\lptürk. 



kayid 
No. 

16 
59 

105 
146 

178 

195 

295 

296 

336 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-312 -

Arzuhal hulilsası 

II • Adiiye aneüroenine bavale edilen arzuhaller 

(3- IV -1939 tarihinden 31 -X -1.939 taı·ihine ka daı·) 

Giresun : Yuııuf Dere. 
Balıkesir : Hasan Kara. 
Git·e~urı Yusuf Deı•e. 
Maı·din : Şeyhmuz Ali
oğlu. 

Rize : Fatma ve ar. 

lAHfi 'l'anrı-

Ölüm cezası ha:kkı:nda verilen karara itiraz ediyor. 
Ölüm cezasmm hafifleştirilmesiı hakkında 
Ölüm cezasmm tahfüini istiyor. 
Ölüm cezasmm tahfifini istiyor. 

İdamma karar verilen lbrahimoğlu Memedin tıbbi adiice mu
ayenesi yapilmadığından ibu ellietin nazarı dikkate almmasrru 
istiyor. 
Ölüm cezası ha:kkmdaıki kararın tahfifini istiyor. Sanısun 

ver. 
Samsun Lutfi Tanrı- Ölüm cezası haklandaki kararın tahfifini istiyor. 
ver. 
Burdur : Nuri Deniz. İdam ıkararmm iadei muhakeme neticesine kadar tasdikının 

te'hirini istiyor. 

m . Bütçe encümenine ha.vale edilen arzuhaller 

( 3 - IV - 1939 tarihinden 31 - X- 1939 tarihine kadaı· ) 

A.nkum : Bekir Onur. Barem kanununun rouva:kkat maddesinin müzakeresinde dile-
• !'" 1 ~ ğinin nazarı itibare alınmasını istiyor. 

392 Ankıu·a : Kamil Deniz. Ücretli memurlar hakkındaki kanun layihas= müzakeresinde 
altı maddelik dileğininnazarı itibare alınınasma dair 

452 

538 

539 

583 

633 

692 

1016 

AIJkara : Kamil Deniz. 

Uıtanbul : Fikı·i Bakır. 

istanbul : uxi Değirmen. 

.Ankara : Kazını Mutlu
kol. 

İzmir : Niyazi Sular. 

Kilis : Sabri Güven. 

Koca'eli : İzzet Kutucu
oğlu. 

Te.fenni : Ömer Çoban. 

Yeni harem kanunu dolayıaile dileğinin nazan itibare alın
masını istiyor. 
Barem kanununun müza.keresi esnasında dileğinin nazarı itiba
re alınmasını istiyor. 

Barem kanununun müzakereili eımasmda dileğinin nazım itiba
re ıılırunasmı istiyor. 
Barem kanununun müza.keresi eımasmda dileğinin nazan itiba
re alınmasını istiyor. 

Barem kanununun müza.keresi esnasında dileğinin nazan itiba
re alırunasını istiyor. 
Barem kanununun müza.keresi esnasında dileğinin nazan itiba· 
ro alnımasını istiyor. 

Devlet memurlan maaş ve ücretlerinin teadülü hak:kmdaki 
kanunun müza.keresi eımasında dileğinin nazarı itibare alın
ması ha.kkmda 

.A:nasou Iayihasmın miizakeresinde dileklcı·iıı.in nazıll'l itilıare 

alınınası haklı:mda 
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Arzuhal hulRsaaı 

( 27 - I - 1939 t(ırihindcıı 3 - lV -1939 taı·ilıine kadar) 

55f,R lstnnbnl ; J)ı· . ll. C'rmaL Barem dereceleri ·haklanda.ki dileğinin nazarr itiba.ı'ra almmasr 
hakkında. 

IV - M.aliye encümenine havale edilen arzuhaller 

( .'1 - I V - 1939 t(ırihindeıı 31 - X- 1939 taı·ihine Teadar) 

337 Tokad : YııNuf l'Pnir. V<' Hazinenin taksitle sattığr gayrimenkuller hakkındaki kanuna 
ar. ek kanun layihasmm müzakeresinde dileklerinin nazarı iti

hare almmasma dair 

V - Hariciye enetimenine ha.va.le edilen arzuhaller 

( 3 - I V - 1939 tarihinden 31 - X - 1939 tarihine kadar ) 

~:m Istanbul A. Hwlid Ba- Fransa dostluk muahcdcsine dair olan layihnya bağlı obıanlar 

!H9 

şıır ve ar. protokolunde bir kısım Türk vatandaşının hukukunun ziyaa 
uğratıldığr hakkrnda. 

VI - İdare Heyetine ha va.le edilen a.rzııha.ller 

( 3 - i V - 1939 taı-?Jıindcn 31 -X -1939 tarıniııe kadar) 

.\.ııkııra : f'cmil Öztürk. 

Tıırg"ıııllu : Zeki Öztop
rak. 

ı ~ıaıılıııl : )lı·nı,•d .\ li ,\ k
pınar. 

)!erli~ r,,·ı-nk kalemi Me. 
J1ayl"i Bozkurd. 

.Miecliste münhal odacılıktan birine alınmasiDI istiyor. 

Manisa mebusu ölü Sabri Toprağın varisi olduğundan hisse
~inc diişl'n ikramiyerun verilinesini istiyor. 

Münasib bir vazife ile tavzifi veya münasib bir mikdar ikra
nı.iyo verilmesini istiyor. 

Ailo hıırcırahmrn verilmesini istiyor. 

ıooa ?ılımliıı : Osrnaıı Necati Teşriruewel nihayetine !kadar olan tahsisatm itasmı istiyor. 
Diçcr. 

ll:!:! .lznıir : ~tıplıi Kııl a. i\fnlü.llcr cemiyetinin çıkardığı takvimden ııatm almmasmı is
tiyor. 
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Arzuhal hulasası 

(27- l - 1939 /arihiııdrn 3 - IV- 1939 taı·ihiııe kaıku") 

5592 Kızıltoprak : adiy~ Müş- Eşi Siird mebusu ölü İsmail Müştak Mayakonuıı vaı·isi oldu-
tak Mayakon . ğundan ver ilecek tozminaıt muamelesi nin İ c rasını istiyor. 

5690 ! stanbul : Ali Hadi Ba~ Atatürküıı baş heykclini bin lira mııkabiliııcl~ ya pacağı hak-

87 

92 

ra. krnda. 

vn . Kanunlar laı.lemine havale edilen arzuhaller 

( 3 - TV - 1939 tarihinden 31 - X -1939 tarihine kudM·) 

Eski Bursıı mebusu Ser
vet .Akdağ. 

Meclis E. K. Me. Hayri 
Bozkurt. 

Birinci Devre nıebuslanna verilmesi t.ııkurrüı· ~den mıuhıl,vuıırn 
veri lmesini istiy•ır. 

Birinci B. M. Meclisinde ınebus bulunarn ölü babası l\'lcmcd 
Rüştüye aid istiklal madalyasının ktındisiııc veri lmesini is-
tiyor. 

217 Bostancı Eftalya Ha- Eyta.ı:ı;ı mnıışmın bir an evvel tn1ısisi dilcğin e dair. 
tice. 

218 Çiçekdağı : Yıldırım ve Te.,kilatı mülkiye hakkındaki dileklerinin ıııızaı·ı iıibara 

ar . almınasr hakkında. 

292 Rize : Fatma. ve Hıı.fize İda.m ma.hkil.mu M mcdin babadan mcvrus marazı akliyeyc 
Satır. mübtelii olduğundan bir mütehassrs tarafından rııuaycnesilr 

eezasmrn tahfifini istiyorlar. 

316 Konya : Mustafa. Tosun Mülgaı Meclisi molmsandaki müddeli hizmetinin tevsikini 
Altan. istiyor. 

348 Eski Kırşehir mebusu Ser- Mebusluk müddetine nid vesikan ı n vcı'ilınesini tiyor. 
da.r Duru. 

444 !stanbul : Hayri Hamarat 26 - I - 1939 ta•rih ve 5550 numara lı arzııJıulinin ııoeticc,;i lıak-
kında ma.Jfı.mat istiyor. 

640 !stanbul : Ayyıldrz Ha- Eşinden kendisine maaş tahsisi hnkkıııdaki clilcğinin nazıırı 
tieo Efta.'lya. itibara alrnmasr ha4ıkında . 

663 Ankara. : Ali Rıza Can- Mülga. 1\fecli i Mebu an K Kalemindeki lıiznwı miiddctiııiıı 

dar lı. tevsikini istiyor. 
819 :M:eclis K. Kal mindeki hizmet rnliddNin e aid hir \'l'~ika vrrilAlıkara ~med a.id 

Dürel. 

20 Ankara. erver t~y. 

m ini istiyor. 

Meclisteki m ınuriyetiııe ııi d ıniidd t i hi7.nırt vesikası \'l'ı · il

mesini istiyor. 
47 Mülgıı lifeelisi iıyıındııki hiwıeı ıniklJ~t iııe ,.,. ııııınş nıikdıırwıı nkara '-tl id nök~ • 

Ma m. aid ve ikamn vın·ihuesini istiyor . 

932 Ermenak : Halil Et·deın . l\1ülga 1 tikliil mahkom ince lıakkıııdı,• inihaz oluııaıı kul'an n 

933 1stnıılıul : .\ . Po zıl Rrza 
Atabek. 

bir sur !ini istiyor. 
Miilga. :'ıh•<'lisi iı~·anda.k.i nı muriyetine aid hizm t müddetile 
maaş mikuıu'llllu tevsikini istiyor. 



İtayid 
No. 

ıoaı 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

. \nk<ı'l':ı : AlınH'd lffct 

.\lt'n·inwkoi!lu . 

.\nkam Osmun Zeki 
U~aklı. 

ati$-

Arzuhal huliısası 

Biı·inci dcvı·cdc Meclisi alicıı hakkında ittihaz edilen k8.'1.'arm 
bir suretini istiyor. 

Birinci Büyük lltillct Meclisinde bulunduğu müddete aid ve 
aidatı tcka.üdiyosinden borcu olub olmadığının bildirilmesi 
hakkında 

JO!J~ .\n kımı : ::>erver .Atalıak. . Ardalıtın mcbusu olarak birin<ıi Büyük Millet Meclisinde bu-

5590 

5591 

f>593 

5663 

lunduğu ınüddetc aid bir vesikw verilmesini istiyor. 

( 27 . ı . 1939 tarihinden 3 . l r . 1939 tarihine /;(ıdar) 

Hü. J~n. Bş. Kii. ölü Nu
t•i Aı·du eşi Falıı· iye Aı·da. 

Eski l~tanhııl mebusu 
Hamıli Hasan Can. 

tstıınbıLl : Ahmed Aslan. 

1'rnbzon : Memed Pelıli

VHnoğln. 

L~ ı · t'ıı : Şi.ihü Nasuh Ak
<;a r . 
Pııyt· : ~t'iwr . 

Vazife başında öl~n ~inden ına'lı1len maaş ta.lısisini istiyor. 

Mebuslukta bulunduğu müddetin tayinini istiyor. 

tstiklul mahkeme ince lıakkmda verilen kararın bir suretinin 
kendisine verilmesini istiyor. 

Idam c~zasının tahfifi cilıciine gidilıncsini istiyor. 

Ankara• lııtiklal ıııalıkemesince ·hakkında verilen beraet kara
ı·ının tıısdikl i ·bir örneğinin verilmesini istiyor. 
Ölü eşi Zi:ilıti.inün ,f.,<!listeki hizmet müddetinin tevsikiııi iııti

yoı·. 

VUI . Evra.k kalemine ha.va.le edilen arzuhaller 

( :; • 1 1' • 1939 1 rll'i!ıindcıı 31 • X • 1939 tarihine ka®r ) 

-l!l l ~ t a ıı b ul : Ali Rıza . '1\•kaii•l mııa~ııun vı>rilmesini istiyor. 
161 :-l a ı ·ıkaııuş: M. Lfılfi .\ku- 27 . I . 1938 tarihinde .M eel is Riy!IS('tiııc vermiş olduğu arzu. 

~ao 

1062 

10 ! 

l'n l. 

(,'orıım : ( \ •zaevi 
k ıiınlıırı . 

halin ııPtiresiııi sarııyor. 

ın a'h · Mahkfirniyet ce7Aıla.ı·ınm aifini istiyorlar. 

.\nkum : i\'tır('t tiıı Rüştü 
Bii.ııgü l. 

]<;ski es rler .<\ nsiklo]ıedisi esedndeıı satm ıılmınıı.SJ hakkmda. 

lstanhııl : Xirazi Aksn. 1' iirk İ!l1kıliihı t.ırihi kronolojisi adlı 
hakkında . 

(:Ji . f . . L9H9 frı rilıindnı 3 - 1 r · 198.9 taı-ihine k11dar) 

rden satm alnımaaı 

Cı630 ! ·:~i miift •knidl crdeıı im- Tıırrihh' ı · i dil~.ğiıl(\ •l~ir. 
Zll okunamadı 

5646 Uelibolu : Nuri BaysaL 22 · VI · 1937 ! ıır.i h Vl' 3305 num.•ralı a:·~ ı.ııı'ini!' neticıtSiııi 
'!oruyor. 



1032 

lll<! 

1143 

1049 
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IX - Matbaa müdürlüğüne ha.vale edilen arzuhaller 

( 3 - I V - 1939 tarihinden 31 - X - 1939 taı·ihine kadaı· ) 

l\Iatbua müdürü 
Bağlum. 

Tevfik Ailesinin ve kendisinin hastalrgınrn <tedavisi 
mezuniyet verilmesi hakkında. 

için bir aylık 

Ankara : Duğan Güney. 

!stanbul : İrfaın Hil·cl. 

Ankara : İhsan Yılmaz. 

Matbaada münhal bulunaıt mürettibliğC' ta~inini istiyor. 

Matbaadaki müru:ıalilıta tayini için cvvelcc sunduğu aı·zulıaline 
merıbut vesaikin iadesini istiyor. 
Matbaa! milııtahdeminindcn Nizarneti in Yılnıawı a~kcı-c git
mesi dolayisile maa.~mm kendisine verilmcsiııi isti~·or. 

----->-•-<~-

F - sualler ve istizahlar 

1 - Sualler 

FevknlAde !çtima zarfmda biri Harieiye ve biri 'l'icaret vektıletine ki, ceıııan iki sual tevcih 
olunmuştur. 

HA.RİCİYE VEKALETİ 

İstanbul mebusu .Ali Raııa Tarhanm, Beynelmil 1 ınünnsebat Ye ıııeıııleketimizin lıaı· ici poli
tikası hakkmdaki şifabi sualine Hariciye vekili ._ükrü Saracoğlu tarafından 8. VII -1939 ua 
cevab verilmiştir. 

Ali Rana Tarharım suali ve Harici ye vekilinin cevabı aşağıda yazılıdır: 

Türkiye B. M. Meclisi Yüce Reisliğine 

Muvafık gördükleri takdirde, şu ualimc şi

falıen cevab 1ütfetmelerini nıuhterem Hariciyc 
vekilinden rica ederim: 

Bcynelmilel münasebat ve ıncmleketiınizin 

harici politiknsı hakkmda izahat. 

!staııbul nıebu~u 
Rıı.na Tarhan 
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HARİCİYE V. ŞtrKRtl' SARACOO·LU (İz

mir) -

A rknuaşlar; 

Yurdda. sulh, cihanda sulh: işte bizim lı arici 
politikamız, dün sulh taraftarı id ik, bugün sulh 
taraftarryız, yarın da sulh taraftarı olarağız . 

(Bravo sesleri). 

. Sulh taraftarıyız, çünkü sulh içi nde yaşayan 
bir 'l'üı·kiyeuin her sahada ncleı· yapmağ:ı 

kadir tıldnğ'nnu -son yirmi senelik inkişaf ve 
terakkimiz va:~.ıiı:ın gö:stermiştir. (Allnşlar bra
vo se~l,·ri). 

Uzun Jıaı'l.1 yıllarının ~·nrguııluğıınu, ı:rcniş 

yangınlarm tabı·ibatını yirmi yıl içinde tamir 
ettik. Mekteblerimizin ve ınektebte okuyan ço
euklamnızın adedi Rtillı yılları esnasında bir kaç 
misli artır. Zirıı'l Rahada istihsalimiz ıııiitem:ı

diyen çoğalıyor . On beş sene evvel on milyon 
liradan fazla paraınızı hariçten getirdiğ i miz 

wıa ve ekuıeğe verirken, bu gün milyonlnrca 
liralık hububat satıyoruz. 

~iıncndiferlcrimiı. her sene bir kaç yüz kilo
mctre çoğalıyor. 

Ilcmen yok denecek bir halde bulunan sann
yiimiz, memleketin dört bucağma kurduğu bii
yük küçük fabrikalar sayesinde inkişaf etmekte 
,.r lınnlııı·ııı \>trafında .n•ı· .n·ı· nr~rli ıı ·ıınuı-dı·r 

\'Ür nd lıulıııakt ıırlrı·. 
(lüzd Drvl<'l ıııı•ı ·kı·J.i ni sulh yııllaı·ııı:ı buı·•: 

luyıız Bu giiıı nıiikrnıınPI lıir iiııivcr~it(' Anka
mda lıir ka<; f:ıkiiltc_,·c \'1' c;rlik ı.ı;ilıi lıir ı,:ı·ıı~

l i ğe malikiz. 
Her ~nlh ~- ılı 1ii ı·k ıı\il'nsuıın, z:ı.yiatr tcliıfi 

!\ttikt!'ıı •mırn. iiı: ~·iiz ı•lli lıiıı türlı ı:oı·ııi{ıı lıı·

di_I'P \'rliyor ( .\lkı~l:ıı· ). 

)1illetiıı g-uı·ıırıııııı tı·ı;ılıil ı · dPıı kalmıııııııı Tü ı~ 
orıhısıııııııı kıı•ı-: ıda. t!Pııi;ır],. ,.,, hnvadıı lııı ı.:iiıı

l<ii ıııiikı•mnıPiiyı•tiııi rh• sıılh yı\ Janııııı lınzırlı 

ğıııu hor~lu~·ıız. (Bı·ıı,·o sı•slı•ri nlkı~lnı·). 

. \ rkada~laı ·, 

Jlı~ hi ı· za fı•ı·, 'ı ı 1 lı .n ll ı ırın m hi.-.,• 1·rı-nıPk lt· 

ılr1·anı ..ttiii;i lıtı ııimı · tlı•ı·i n•rr•ıııı·z \\' Jıi~ bir 
vir,Jnıı Inı 14ii1.ı 1 ~,._,·l!'riıı lıiı· harlı ;t'l,., i iı;iııdc 

eriınl'siıı!' ı· az ı olnııııı:ı:. ( Bı·ııvo sesleri). 
Bıııılar, hizinı ıııt·nılı·k\·tiıııiz iı,:iıı nu kıHlar 

doğru is!', ııfnk tPfı·k fnrklar ilc b!'t' nı•• nıl!'kr·t 

ir,in mkidir. 
Ben buıılıırı yNlnız RC'fik Sayd:ım Hükümeti

nin değil, biitün Türk milletinin aulha ne ka-

ılaı· derin bağlarla, ve ne kadar sıı.ğlam rnbıtn
l:ı.rl:t bağlı olduğunu göstermek için saydmı. 

l~ııka.t biz sullııı , Rullı old uğu için değil, biz 
~ııllı:ı, türk mcmlckı•tin e ve insaıılıil;ıı getirdiği 

lwsııbsız ve öl<;üsiiz iyilikler için uşıkız. Şuycd 

lıuııa ı·ağnıeıı, bir giiıı sııUı bi?.(' harbdt'n daha< 
palıalıyıı sntılm:ık i~t!'ııi rsc. o vaki1 harbin ve 
zafl·ı·in bize ııc luıdııı· ıı~rk olduğ-unu göstermeğe 

de ıınmu\'~·iz . (Bı·a\'0 sl•sl,• ı ·i ve ~iddı)tli ıı l kışlar ). 

Biz uzun y ri iar ~ · ıırıld ıı sulh, cih:uıdıı sulh 
politikaııı rzı takilı l'ltiğ'iıııiz bita~·afl ık siyaseti 
yolunda i tilısalo uğraşdık 

<;ünkü; evvclıi . o zamanlur kcnui.~ine az çok 
g-iivenilelıilı•n bir < ' ı·ıııiyeti akvnm sulh miiesse
ll<'Sİ ·bii tü n kıını;t i lı• ayakta bııluııuyordu. 

S:miycn, hor Dcvll•t kendi derdile ve m~ü
Jiıtil c m<'şg-ul oluyor , . ., miinaka~lar daha ziya
de j eolojik sıı.Jıalarda kalem salıibieri aı·asmda 

kıti>H'ıık gibi göriiniiyordu ve niha.ye1, düııyanru 

lwı· lıaııgi hir ycriııdc ı;;aycd bir ha~·b çıkacak 

olursa, bu harbin ınt' \'Zi1 biı· lııı.lde kalacağıııu 

innnıl ı ~·ordu. 

Cc ıııiyet i akvıınıa ya\'ll'ş yaraş eski nüfuzu 
kaybottirilıncğe ba.<ilaııJı. 

'fnhdidi t • · lihııt teı;;cbbüsleı·i iflas etti. 
Jlcı· yerde mihı·ııklıır ve ıııilıl'crl cr doğdu. 

'-;özlr, ~i l fi:h ve knlı•mle, top ıırasmdıı•ki mesıı-

fclı·r azaldı. 

('ebrcn yapılan bazı emri nki],•r, bazı ınenı
l,·k..tlci'İ .tnınıımeıı, baıılurıııı dıi kısmen yok etti. 

Si~·asi lıfidiselerin bu yeni iııkişafla.rı karşı

snHln yurclda sulh vo cilınııda sulh politikamızı 

t:ıkilı ettiğimiz bitu'l'aflık yolunda istihsal et
menin art ı k ıııünıküıı olub ol ma.dığoıı kendi 
kendim izo soMnağa başladık. 

MeşrutiyPt ile hiç bir telif kabiliyl!ti alıruyan 
lıfıdiscler, ıbu hadiselere uzak ve yakin her mil
let gibi bizi de düşiindürmeğe başladı. 

Orta ve şarki Avrupanın bu esnada. ciddi ıbiı· 
bulıran geçirdiğini hep hatrrlarız. Rakikatte ise 
bu bulıran Şarki .Avrupada ihenüz zail olmamış

tır. Vakit, vakit muhtelif Devletlere taalliik eden 
şekillerde bu bulıranlar tazelenmekte ve ıığırlaşıb 
lıufifleınektedir. Bu ahvalin başlaması bize 
memleket için yeni emniyet tedbirleri almak vo 
cihan sulhUila başka yoldan faydalı olmak için 
geçirilecek çok vaktimiz ka.lm.adığmı öğretımiı;ı

tir. 
Nihayet hiç bir gida maddesi vo h iç bir ma.d

dei iptidaiyesi olmayan, ne madenleri ve ne de 
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ııeııgln topra.kıarı rbulnnmayan Arnnvudluğun 
işgali, bitaraflık politikamızı terkederek, sulh 
cephesi tarafuu tıı:kviye etmek kararını verdirtli. 
(Alkışlar). O zaıman lngiliııleı· ile malum beyan-

nameyi ilin etıtik. 

Bundan sonra dahi, yuı·dda sulh, cihanda 
ııullı politikaınız değişmemiştir. Sulh ceph~nc 
de, sullıu ta.k.viye et.ııı.ok için illibak ettik. 

.Biz.i.m. ·bu ceplıeye girişimiz, karşr gazctelcı· 

tara.!.ından çok tenkid edil<li. Bu gazeteler killl
di rej imlerinin en e:ıa.slr kitabiarında A.lı:nıı.u mil
letine tavsiye oluuan Ingiliz ittif~, bilmiyo
nun, unutmuşlar mıY 

.A!lman milletine tavsiye edilen İngiliz dost
luğuuu Türk milleti için fena telii:kki etmıık, fe
ll& göstermek, doğru bir mulıakeıne olacağından 
şüphe edilebilir (Bravo sesleri). 

İıı«ilizlerle başlayan ıteınas ve müzakereleri
ınize muvazi olarak, Fransızlada da müzakere vı: 
temasa girişmiş idik. 

Hıatay meselesinin hallinden sonra, Fraııı;a 

ile Türkiye arasında, ınualla:k hiç bir ınesele kal
ınadrğı iç..in, İngilizlerle yapmış olduğumuz be
yanname, aynen Fraı:ısızlarla da inıza ve tea.ti 
edilerek, İngilizlerle !k.atği asistans mukavelesi 
için yapılmakta olan müzakereler ayni ılıizaya 
betirilmiş oldu. 

.A.rnavudluğun işgali, bitara:lliktan ayrılrb 

ırulh cephesine iltibakmuza, bir bakıma göre, en 
büyii:k: iiınil olıı:ı.ıı.k.la beraber, diğer bir ·bakıma 

göre de, bu iltihakı son senelerin siyasi hadisele
rinin ta;bii ıbir neticesi a.ddetınek: lAzımdır. 

Çanıı.lclı.alede, Suriyede ve IrakLa karşı kaı·şıya 
ılıarb eden Türk - İngiliz ve Fraruuz milletleı-i 

yakdiğerini takdir ettiler. Bu takdir tarihi 
dOılltl.Wdarla birleşince, yeni bir incizabla seviş

rneğe başladılar. 

Habeş haııbi esnasında, sanetionların 1.abhi· 
kından doğacak tehlikelere karşı, 'l'ürk - -lııgil.iz 
milleti ınütekabil taa.lıhüdler ile yekdiğerine bağ
landı. 

Montreuxde, İngi.ll2 ve Fransız ınuı·ahb.aslarr, 
Boğazları yeniden Türk Mlriıniyetin.e iade eden 
mukavcleyi yaparken Türk milletine karşı lı.ıı.kiki 
bir yW:nlrk gösterdiler. (Aıl.kı.şlar). 

Alkdenizin bozulan asayişini iade için Nyon
da toplanan ın,urahhasları:mız1 ayni kararın al
tma i:ınzalarmı koydular ve nihayet Çekoslovak

ra hadisesi ve onu takib eden ıhii.d.iseler ile A.r-

ııavudluğun işgali karşrsıııda ayni hislerl dny
<lular. 

İşte bu, siyasi lıiidi$derin tevlid ettiği göı·ü~ 

birliği, bu üç Devleti sulh cebhesindc daha sıkı 
bağlar ile bidcştirdi. (Alkışlar). 

Bu gün bu üç lJcvleti .birleştirecek olan uzun 
vadeli, katği anlruımanm teferrüatıru tesbit ile 
ıneşgulüz. Şimdiden size söyleyebiliı·im ki, 
Türk - İngiliz yardımlaşma ınualıcdesi üze
rinde çalışılmaktadır. Bu muahede ber iki 
Devlet arasında ınuh telif ;;alıalaı·da iş birıiğiııi 

tıı.ıızim eden hükümleri ihtiva edecektir. (Al
J.uşlar). 

Hiç bir medeniyet haı•biıı çocuğu değildir. Bi
lakis her medeniyet uzun süren bir sulhuu mah
sulüdiir. Ra.rb esaret tevlid eder. Sullı ılıürri

yet yaratır. Medeniyet tc hür ıUıilletlcrin eseri
dir, 

Bu günkü Anupıı. ınedeniyetiude, lankal bii
yük Devletler kadar küçük ve müsLakil Devletle
rin de hissesi vardır. 

Bunları beııtaraf etmek, medeniyelin ve terak
kinin seyrini kırmak demektir. Bu mümkün de
ğildir. Mümkün sananlar acı akibetlerle er geç 
karşı karşıya ıkalacaklardır. 

Bu gün dünya politikasının gündelik seyrinc 
bakılırsa görülür iki, siliili ve cephane fabrika
ları tam b.ir harb faaliyeti içindedir. Dip
lomasi görüşmeler ıbir harb havası içinde devam 
ediyor. Gazeteler, radyolaT, ajanslar beşeriye
te aylardan ·beri bir harlı günleri yaşatnıa.kta
dır. Denilcbilir ki, ibu gün sulh içinde yaşayan 
tck ·kuvvet harbi yapacak olan ordulardır. 

Teınenni ederi-ın ki, bu •bulanık hava içinde sulh u 
kurtarmak gayriınüınküıı olmayacaktır. (Al

kışlar). 

Sovyetler ile dostluğumuz ilk dostluk günle· 
rinin bütün Iıararetini tamamile muhafaza et
mektedir. Beynelınilel her ınesele,. iki Devleti 
yan yana ve daima ayni safrta bulmuştur. (Al
'kışlar). 

Poternkinin .Ankara ziyaı-eti, doııtluğumuzuıı 

bu hamretini tebarüz ettirmeğe bir kere da
ha vesile teşkil etmiştiı·. Böylece bir kere da
ha anlaşılmışuı- ki, konuşmadan, görüşıncden, 

heı iki memleket diğeri için ayni şeyleri 

uü~üııını:ktc ve yapmııktlldır. (Hravo ııeıılcri). 

Iki muhtelif inidiabın çok ınüşkül şaı·tlan 

urasında ve ayni zamanda doğan Türk \'e So, .. 
yet ümhuriyetlcri, yek<liğl·riııi inkıliib ı·ll'lıu-
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nun ateşi ile ev ınektcdirler. 

Balkaıı lıl arı. yı•kdiğcriııe bağla•yan Balkan 
paktı, ~inıdiyt· kauaı· Ralkan sulhüne yııpıııı~ 

old uğu lıiznH•tkr·i , htınu aıı soııra rla , ayni lnıv

yrt w kııılrl'flı- yapımıkta clt•,•mn <'ılet·rh ti r. 

~on zarnanlan la rııptığ-rrııız tt'nıııslııı· Y<' m nlw
Yt'l't'lt• ı · hıınu nızılıan ;.riistt·rıniştir. 

. \ rkı~d a~lar; su lh chbrsi rw iltihak erlerkcıı 

sullıü tıiln·iy t•ıl rn ha~ka bir emrl inı iz ulıııııdığı 

için , Alıııanyıı ve 1talya dahil, hütün Dovlct
l r r ih· ıı ormııl ıniinaschatımT7.r devanı etti rmek 
kanırındnyız. 

l stiyonıl. ki. lwr \!'~id ıı lı~ veriş ve kült ür 
ınünascbrt l rı·i ,.,. ııııııııni ola rak dostink ıniina

sebetl cri l'skisi ırihi ılı ·vıı ııı <'lsin. Yalnız ~ıını

sr <la nıuhal1kaktır ki, normal \'C ılost ıniina>ır

lnııtın ı·skisi ı.ıilıi dt•\· anıı i~in, arzu n· kanı rr ıt 

iki taı-aflı olnııısı ~c;ırtı ıı· . Bn ııoktıı.n has,asi_,·<'flc 
t :ıkih eıliyoı ·ıı"-. 

l tııl~·a ilt• al ı ~ vt•ri~ ınünasl'lll•llt•ı·i mi 7., t"<kisi 
ı.ıihi dı•,·:ıın ı·tmek t <'ll ir. 

• \ lıııan.vncln ilk ~iinll'nlt· hi ı· ten· ll uüıl vı• lıiı· 

ka rarsızirk belirdi. Fakat, yava.;; ynvaı;ı bu te
n•ıldüd zuil oldu, YC işl er normal yola girme
ğı• ba~latlı. Bn glin bir tek iş mÜ$tesna . iki tara
fm birbirinelen bir· şikfıyl'li yoktur. Bn tek 
işi n ılr yulmı bir Mid ıııiishr t olarak ıhallcd i

l ı•rt'ğiııi ümid ediyorıı:r. . 

Bir aralık, Almıı•n.vıınııı '!'ürk talebesine fr
ıııı nııııımrlc r tti ği lınnıdisi \'{'ri lnıişt i. Bıı ha. 
ntdislı• ı-iıı de doğı ·ıı olmadığı uıılıışrlm ı ştı ı ·. 

Arkadaşlar·; tPkrıJ'ı· rd i _vo ı·um : Politikaınız, 

.nıı·dda sıılh, eihaııdu sulhtür. Yine tekrar odi

.vornııı: Biz ~ulha·. fakat l' ınni yct "" şcn•fimir.i 
ve lıuıılaı·a bağlanmış olıııı tııalıhiirllcl'iınizi ko
ruyan bir ~n llı a i\şıkı z. (~ iirekli VE' şiddetli ul
k ış l ar). 

ALİ RANA TARHAN (İsta.nbul) - M.\thlc
n·ın rr arici ye vcki liıni zin ınenı lekct lıııı·id siyıı 

S(•ti hııkkın<l a lıit fPttikll'l'i ta•tmiıık<ir sözler in<' 
ııı·zı .fl•şckklir ederim ve isıııbctli siyasetlerinde 
ınımıffakiyrtleriııiıı 1('\'n lis iııi ılil r rinı (Bravo 
sl's leri, alkışlıır ). 

BAŞKAN - R ıımııııııı·~·ı· ,](·vıını ı• diyo ı·u r. . 

TİCARET VEKALETt 

Istanbul mcbnsu Ali Rıum 'l'arlıanm, harici 
tutiili i~iıı ne düşüniildüğüııe ve hayat palıııiılrğı 
intikal .ıdeceğine daiı· olan şifııhi sualinl' 'fi cııı:l't 

cevıı h verilmişti r . 

ticaret imizde tatbik edilmekte olan usulle rin 
hakkındaki tedkiklerin ne zaman tatbik salıasma 
wkili Cezmi Erçin tarafrııdan 8- VU -1939 da 

. \l i Ran n 'l'nrlıaııın suııli ve 'J'irar~t \'eki li Ü<'zmi l<~rçinin cevaln aşağıda yazılıdır : 

Biiyük Millı•t ;\l erlisi Yii<'e Rrisliğiıır 

~u iki ııoktn~·ı Meclis kürsü,ünı.lrıı teııviı· lııı
yııı·ınıılarıııı ınııhtcrem 'l'irıırel vı>kilinrlen ı·irn 

ederim : 

l - Ilaı·iri ticarl't iınizıie tatbik edilıııektı 

olan ıısulleı·in tndili düşünülüyor mu ?. 

:! - Biil~e ınüzııkeresi esnasıo ılıı. hnyııt pn

hnlılığı Jıakkrndn yapılMağı beyan bııyıırulaıı 

\'saslı trdkiklerin ne ımınan teribir sahaama inti
knl t ıneııi beklenebilir 1. 

İstanbul mebttı<~ı 
Rana. Tarhan 

TİCARET V. CEZMl ER.ÇİN (Antalya) 
)f nhterem Rana Tarhan arkadaşmuz, harici 
t icaı·otimizde tatbik dilmekte olan usullerin 
tn dili rlüşünülüyor mu f. sual ini sormuşlardıı· . 

('ok ehemmiyetli ve ticaret politikaımza biikim 
olan esasları nHikadar eden bir sualdiı· . Bıı su
Rie nıümkün olduğu kadnr vaıih ve şamil bir 
ı•evab verebilmek için, bu günkü mübadele ve 
t!'diyr rejimimizin hnııı:ri ıııüessirat altmda şr

killeniliğine ve na ri bir istikamet takib etti

ğ'iııe, ana batiarı içinde, tema.~ eylemek lizrm
,:!E'lınektedir . 

Hor şeyden evvel ~u ciheti arzetmek isterim : 
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Mevcud mübadele ve tediye rejimimiz esasen sa
bit bir manzara göstermemektedir. Bu rejim, 
'yalnız dahili şurtlarrmıza göre değil, memleke
tin buduiliarı haricinden gelen biı· çok seyyal 
vaziyetlerin icabatma uyarak idare edilmekte
dir. Binaeııaleyh devamlı bir talıavvül havası 
içinde yaşadığımızı, serbest mübadele rejimine 
umumi şekilde girmek imkanları elde edilincc
ye kadar diğer memleketler gibi bizim de, ti
cari müııasebatta bulunduğumuz memleketleı·e 

aid konjonktür talıavvülatına, harici mübadele 
rejimimizi intibak ettirmek zaruretinde bulun
duğumuzu, mebdei hareket olarak kabul eyle
meliyiz. !stitraden ilave edeyim ki, beynelmilel 
şartlarm arzeylediği seyyaliycte ve her A"Ün lll'n
dini gösteren yeni icablura, serbest dövizli mem
leketler bile uymak iztirarmda kalmaktadırlar. 
Bunun en yeni misalini, İngiltere ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında, on gün kadar evvel 
bir emniyet stoku vücude getirmek makaRdile 
pamuğa mukabil kau~nk verilmesi şeklinde ya-

pılan ayni mübadele anlıışıııasmda göstermekteyiz. 
Bizim mübadele ve tediye rejimimiz nedir? Na
sıl bir tahavviil gösteriyorf Şimdi bu mevzua 
girebiliriz : 

Bu gün mübadele ve tediye reJıtnlmızın 
esaslarını, 1937 senesi ortalarmda meriyete ko
nulmuş olan 2/7005 numaralı kararname ile bunu 
takib ve kısmen tadil ve ikmal eyleyen mütead
did karamam elerde bulmaktayız. Bsaslar şuıı
lardrr: 

1 - Memleketimiz ihracatma karşı, bu ihra
catı mütee si ı· edecelt hiç bir trıkyid koyınımuş 

olan ve memleketimizin müstemirren aktif kal
dığı memleketlerden vaki olan idhalata, mevzua
trmız dahilinde, idhal serbestisi verilmektedir. 
Bu memleketll'rin başmda Birleşik Amerika 
Devletlerini zikr(>debiliriz. 

2 - Ayni esas, ihı-acatımız lehine % 20 deıı 
aşağı olmamak iizere bir marj veren ve aramız

da kliring veya benzeri bir ıınlaşma meveud olan 
memleketlerden vaki olacak idhaliıta da şamil 

dir. Bu grup memleketler arasmda Almanya , 
tngiltore, Fransa, Belı:iko. gibi memleketleri sıı
)'abiliriz. 

3 - Anlaşmalarda Türkiye ihracatı lehiu , 
% 20 den aşağı mnrj veren veya böyle bir marj 
ınevcud olmayan memleketlerden vııki olnrnk 
idhalii.t, anlaşma hükümleri d.ahilind.e kontoııjn-

na tabidir. Yugoslavya, Polonya , Macaristan 
gibi mrınlcketler bu gruptadrr. 

4 - Yukarrki katagorilere dahil olmıyan 

ve aramızda anlaşma bulunınıyan memleketler
den her hangi birine yapılacak ve usulü daire
siadet tevsik edilecek ihracata mukabil, bu mem
lııketlerin her hangi birinden vaki idbalat keza 
koııtL·njaııııı tabidir. Sayısı fuzl ıı olnn lıu ııtC'ııılc
kctlcr arasında, Ceııulıl Amcı·ika Devlolleri, Hin
distan, Kanada, Danimarka , clı~hil bulunnıakta!
dır . Deri, jüt, kalay, pnmuk ipliği , çny, kahve, 
k!l'kao gibi nı ııddriPr. kımtcnjıınılu ıniihim yer 
al nıııkta ılırl:.ır. 

telhal rejimimizin tatbikında hfidis olaıı bazı 

muvazeııcs izliklcri önlemek üzcrr munzam bazı 
·tedabir de alınmış hııhınnı ll'k laılır. Ezeiimlr, 
memleketimiz il c tiear<'t muvazrll(•l criııd c öteden
beri Tiirkiyc lrlıin o kn~·rlı' drğrr bir nktiYitı• 

mcveud iken, 1937 sene i harici istatistikierimize 
nazaran, anormal sobcblrrle hu vııziyctlercle dc
ğ'işiklik hasTl olnıa\lı üzı• riıı c, 'l'ürl;iycyr k;ırşı 

aktif hale g-irmi~ olan memleket.Jerden vaki ola
·uk idhaliit için, alilkadar ıncmleket !ere ancak, 
buralıırda'U gelecek döviziı~ % RO in e tekabül 
eden mikdarcia idhııl/i,t bcdcllt>rinin ödenınesi 

şeklinde bir takyid konulduğu gibi; nıuvuzene
~izliğe fımil olan lwnı dC'ı·i. pamnk ipliği , bakır, 

kalay, ~uval , jüt g-ibi mııddclcrin idhalatrnı, 

memleketimizin mnayyrn mahsullerinin ihrıı•·ı 

şaı,tuııı bağlamnk şrklindc tcdııhir dC' aluım ı~ 

bulunmak-tadır. 

Unuıın'i hatlarınıı IC'nıııs r,vlediğiın idha'l rc
jimimizin neticeleri, 1938 ticaret nıuvazenesi ra
kamlıırilc şu şek ilde ifade oltınabilir: 

1938 sen inde 145 milyon lira etrafında 

olaıı i lı nıcatrnıızm 119 mil.von lirasıtt ı kliringli 
nwmlckt•tlcrc ihracat teşkil l'ıltr ki, umıınıi ih
rııcatımıza ııazııran ni~h ·ti % 2,2 dir. 

21 uıil~·on a yakın ihrııcnt , srı·lw~t döYizli 
nUJml('kt'tltrc YHkidir ki nnııııni ilınıcıı•unı ızııı 

'Yr 14,-! ünü i fade Pdrr. 
5 niliyon lirası dıı. ıınlıışnın nH·nnd olınıyıııı 

ııwınlekPtlrrc aiddir ki lm du umumi ilırlll'nümı
zııı '* 3,4 ııii teşkil cylt•r. 

ldlı:ılatıınızıı gelince: 
H9 mil~'on liray-ı ıııiiiC't·a,·i~ olnıı yı•lq'\n 

içinde; 
126 milyon liralığı kliring-Ji ınenıleketlcrdc!t 

iılhalM tır. Fnıumi i(llı:ılıitın 'i :? ,-1- ııii tC'şldl 

ed<'r. 
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18 milyon lirayı müteı•aviz ve serbest dövizli 

memlckctlerdl"Tl vaki idlıalfit, u mumi idhaHitııı 

% 12,3 nü teşkil eder . 
5 milyon linıyr mütecnviz ve ıı:n laşmamrz ol

mıyan meml eketlerd en vaki idhıılat, umnm id lıa-

15 t rnuzm 'lt :ı,!i ııü ifade eyler. 
1 !13!:! sc n l'siııiıı ilk Jiiı·t a.vlrk ihnmıt ve idha

latr Ja, klirinl-(l i mcınlclwtlcr lchi ıı e clizi bi r .f.ırk 

il c, ~şağı y uka rı , ayni seyri ve nisbetle ri nııılııı

fııza eylenı ektc{]i r . 

Kliringli nı cınlckNlerlc t icari ınlihrıdclatııııız 

n<•dcn lııı ıl ercrı• yüksektir !~iııılc bul undıığıı

ınu r. bu gli rı kli ıılıv:ıl ve ı;;ı•nıit dıılıiliıırlr her han
gi iktisad1 lıi r · hi\ılisvnin izahıııı ınahdud ve nın

ayyen a•na.srra istiııııd r1tirm~nin kifayetsizlii{i 
ıııaliiın olmakla lıı·rahcı·, dcnilt•bilir ki, hi r ta
raftan tn gil1•·n•, !<'ransa g-ibi Dcvlc,tl erin büyük 
iktisadi bıılmııır nıütc·nldh büııyl'vi hiı· mahiyPt 
alan politika i<"alılnr r (metropol ,.c i nı pıı-ralor

lrık nıahsullcriııi himaye poli·tikas ı rıa dayanan 
tedbirler gibi); \'C rliğer taraftan Oı·ta Avrupa 
hii ,Yük Drvlctleı·inin yiik"<'k fiat poli t ikıısr tıı•k ilı 

flt ın cktcki devamlı mrsııilcri ve bu memleketler
den Cf'nobi clii\•izine ihtiya~ kalmadan mubayaatta 
bulunmak sulııı l,•t i , klirinı<li nwınlcketlcrlc olan 
miiha~l dfit lı:u·ıı ı iııin a ı·t mnşına başiıra fimil ol
mııştıı r . 

Trrl i.,-e n·jiminrize gelince: 
Umumi t irarrtinıizdc serbest dövizli mübıı

ddıitı hir taı-afıL ayırrı·sıık, tcdiyc r rj imimi ze, 
kliriııgo ilc anın ynnr haşıııda işleyen tak~s ıısıı

liirıiiıı hiikiın olclıığıııııı nıiişnhcılr erl,•riz. 
:\fa•li\m oldııihı \'N:iı il c, idhal ve ih raç ooi

lrn malların brdcllrrinin ;\'[er kez bankalarında 

vc•.nı bıı \'azifrri g:iircn taJ,as ofislcrinrlr, milli 
pnr·a ilc örlPnnırsini \ 'C bunların <>vvddl"Tl t<>~

IJit edilerı rsııslıım giiı·c mütrkabilcn milll pa
ralara transfrr ı·dilııır~iııi ve !t•rliyel •ri n bu su
ret lı> ifıısrnı t:ızarnınnıı cdrn kliriııg usıılii , nn
c•ak mal nıiih:ırlclclrrinin nıiişkül a tsrz bir sUJ·ettc 
vııkıııı ilc·. i.,·i hiı· tar7.rl ıı, işl cycbilir. 

1 ~ ,.c dış tı•sirlc•rı• tabi ola>ı·ak rşya nıubade
lrsindc ~·a fiat bakınıından vryn mikdar vı· 

ihti.vıı~lnrn goiir< ' nı(itckabilrn bir alı<'nk n• tt•
ııazıır tem in t•dilcnıedi~i tnkdiı·clc ki bu ck
&rriyıı hüıı~-r,· irl ir - ıı•laraldıırııı tcrnküm etme
si, mütcakih ihraı·atı rlurılıırnwk sıırc t ilr mn
kııııiznın.vı ataktc scvkC'ylt· ı· . Rıııııı önlemek i~ irı 

kJirinj:( ınnknniZJTU\Sl dııhilincJ r YP ra•ka t klirİil'{ 

lırısablarr haricinde olmak üz~re ilıracat ve id-

h~ lat.rn karıırlaşmasmı istihda>f eden ve idha. 
lfı tçı ilc ilıraca,lçınrn mutllJbık kalmak suretile, 
kliring hesabına geçirilmeksizin tcdiyatı müm
kün kılan usu l yaui, lııısusi ta•kas vücnde gelir. 
Aramızda anlaşma mevcud olmayan memle
kutlerdcıı vaki olacak idlıalatı tanzim eden 
' 'e karşılı klı % 100 ınııbal:icleye ist i ıı ad eden 
mc·c·bur! takaslıırın bu kliring takaslarından 

farkı, mecburi takaslarm kliring makanizması 

lıM·icindc ccı·eyan etmesi ve bunlara aid idhıı
lat bedell e ı·inin , ihracattan elde edilecek dö
,·izlcrlc karşılanma~mdan ibarettir. 

)lubadclc ,.c tcdiyelerinıizde ehemmiyetli 
bir ınevki i olan husus! takas mcvzuu üzerinde 
biraz du ı mak iHterim : Ta•kııs ların , ahd! husus! 
t nkasin ı· , ıl dıloka j takasla n , an laşnıarnız olma
~· a rı nw mlokctlt•rle ~·u>prlan karaı'Ilamelerc müs
ll• rı id tııl,aslnr, takas esasrn a> müstcnid anlaşma
lar ve nihayet menıl ckcttc ra~' hakkının kul
lnııılmasıııdnn nıütcvcliid tek taraflı olanlan 
gib i muhtelif nevilerine girecek değilim. Takas 
ıne,·zııu nrla söylemek istediğim , taka~; primleri
ne ta alllik edecektir: 

Gerek dahili, gcı·ek harici bir taknn 8.nıil
lcri n l l• si ri al tın da bulunan lıazr mabsulatrrnr
zm rlahili fiat Rcviyesi beynelmilel fiııt seviye
si te tam bir mut abakat halinde buluıımadrğm
dan, bu mallarm ibaremda tesadüf edilen müş
küliıt, ihracatçıya temin edilen primle karşı
lanıııamaktaclır. 

Takas, ihracata talebi arttıran bir makaniz
madn·. Halen bu makanizma iledir ki, ihra
catı tnlıı·ik etmek ve ona vüsııt vermek imkAn
Iarnı bulabilmekteyiz. İd.hal5.tçr, takasçrlar 
delliletile, ibraçatçryr bulmakta, ona ihracat 
mallarının ecnebi pazarlarda satışmr mümkün 
kılacak derecede bir prim vermekte ve ancak 
bundan sonra idbalat yapabilmektedir. Takas 
primleri sabit değildir. Takas priminin teşek
külünde normal görülecek sebebiere ilaveten, 
ano rm al görülen sebebler de prirnin yükselme
sinde müessir olmaktadır. Dahi]j ve harici pi
ya alar arasmd:ıki fiat farkı, arz ve talebin 
ndenıi tetabukundn mütevellid fark, takas
~ınrn kan normal sebebler arasındadır. Ser
best dövjz marjlarmm mevcudiyeti, idhal ve 
ihraç mallarma konulan cins itibarile takyidat 
vP bilhassa açığa t akas muameleleri yani spe
kiilıisyon da, anormal sebebler arasmda yer 
tnlnr . Dahili fiatlerimizle, dünya fiatleri ara-
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smdaki farkın iza1esi mümkün olmadıkça ve 
dünya pazar şartlarına intibak edemediğimiz 
müddetçe, takas istemini terkedemiyeceğimiz 
aşikardır. Bu vııziyete göre, taka ı hertaraf 
etmek değil, takas primlerinin yükselmesinin 

"Ye gayri tabii surette oynamasının anormal se

beblcrini, mümkün olduğu kadar kaldırmak 

sııretile, anı tabii görülecek vaziyete getirmek 
'Ve tanzim eylemek istiyoruz. 
_ Serbest dövizli ıneıiılekctlerlc olun kliriıı g
bakiyelerinin eritilmesi tedbirleri, başlıca rrıeş

guliyetlerimiz arasındadır. Bu nevi memlcket
lerle olan kliringlerin işlernemesi sebeblerini ve 
JS!ırhı çarelerini araştu·ırken müteakib muba
dele1eri de ayni vaziyete düşürmeın ek ve kli -
ringi buralarda işler bir makaniznın halin e 
koyabilmek, ihtiyaçlarımızia muhacleleye esas 
olacıtk maddeler araı>'Indaki irtibnt ve ahengi 
daha iyi temin edebilecek surette ticaret nıu

'ksve1elerimize yeni istikametler verın k isti
-yoruz. Bu esaslurdan müllıem olarak Fransıı 

ile başlayan müzakcreleri, diğer müzakeı·eleı· 
takib edecektir. 

Tekrara hacet yoktuı· ki; kliriug ve takas 
ile teiliye şekiUeri haricinde, müteka bil ihrıı 
cat ve idhaliitm serbest dövizle tediyesini kırbul 
-el! n -ınemleketlerle olan münasebetlere de 
inkişaf ve hız verecek tedbirlere trves ill eyle
mek gayemizdir. 

İdhal ve tediye rejimimize hakim olan e as
'lar ve bu esasların takib eylediği tahavYül ser· 
Ti 'budur. Dün de bu gün de mevzubahs olan, 
nıilli menfaatlere uygun surette işl rin dai
ma daha iyi tanzim ve idaresini temin ediei 
tedbirleri tıraştırmak ve kabili icra olanlarını 

tatbik eylemekten ibarettir, 
'Mulıterem Ra.na Tarhan arkadaşmııza, ha

rici ticaTetimize dair izahatta buluruncli: frrsatı
m bana verdiğinden dolayı teşekkür ederken, bu 
:fına.ttan bilistifade yeni mahsul senesi ihracat 
..aziyctiııe de ibir kaç kelime ile tcl1UI8 eylemek 
isterim: 

'Şarasını bilhassa işaret etmek 18zımgelir ki, 
yeni mcvsime giTişiınize tekaddüm oden bu ay
larda bizi tazyik de ek bir vnziyet yoktur. Esıı
sen belli başlı ist ihsal 'Ve ihraç madde! riınizi teş
kil eden kuru üzüm, fındrk, incir, pamuk, yapak, 
plllanıut, tiftik, z ytinyağı gibi maddelerde stok
lar ya tmnanıen erimiş veyahud eriiniş sayılacnk 
dereced eb m.ıniyetsi% bir rakam ifade etmektc 

bulunmuştur. Tütün sahasında da. endişe vere· 
cek bir stok va.ziyeti karşısında bulurunuyoruz. 
Memleketin yüksek menfaııtleri ,bıı.krmmdan kuv
vet ifade eden buğday stoku haricindeki diğer 
<hububat ma.ddeleriınizde stok kalmamıştır. Bi-
naenaleyJı, yeni mevsime bizi ta.zyik edecek stok
lardan uzak bir halde girınekteyiz. Bu hal ileri
de maruz kalmabilecek her hangi bir müşküliltr 
tahfif edecek bir manzara. a.rzeyler. Kaldı ki, 
ceıniyetimizin ·büyük kütleler ini alilkadar eden 
üzüm ve incir gibi maddelerden iizü.m lıa.ldanda 

alman ma.lfunata göre, bu sene Avustral
yada geçen seneye nazaran mahsulüıı mühim 
mikdarda az oluşu ve bu sebcble, imparatorluk 
mülıi.lıa.zalarile mezkı1r memleketten geniş mik
yasta üzüm tedarik eden lngiltcrenin bu açrğı 

memleketimizden mubayaa ile kapaLınağa tema
yü! etmesi tabii ve Kaliforııiya gübi rakih ycı·

lerden serbest dövizlc bu ınahsulü tedarik vazi
yatinde olan ıkliringli memleketlcrin de memle
ketimizden üzüm tedarikini daha evie rişli buLınn

iarı ticari mantıka uygun görülmektedir. Kuru 
incir gibi beynelmilel pazarda tarihi bir ~ölıreti 
olan mahsulümüıiin de, eencbi memlcketlerd<' 
ötedenberi geniş bir tevezzü imJ(fını bulması, 

mübadelelerimizde takas tedbirlerinden de isti
fade etmesi gibi iimiller, bu mahsulün vaziyetiııc 
itminanla bakmarnızı istilzam eyler. 

Findık mahsulümüzün bu sene g~en seneden 
fazla oluşu mesud <bir hiidisedir. Mikdar balo
mmdan •bu fazlalık dolaytsil c, maruz kalınması 
muhtemel müşkiilata karşı, elimizde Fransa ile 
münıısebetlerimizde olduğu gi,bi takas mev
zuu ve buna benzer tedbirlerle ~imal memleketle
rinden başlayarak diğ r kliring m mleketlerin
den !sviçre, İngiltere gibi m ınleketlcre kadar 
pliisma.n imkanları ve Arnerikaya satış cereyan
ları bu mcvzua atfedeceğimiz cheınıniyete bir 
işaret ola.ra.lı: zikrolu.nabilir. 

Pamuk sahasmda dahili pıızarlarnnızın bü
yük ihtiyacı bu maddeyi, müşkülat mevzuu ol
mal..-taıı çmarmakla beraber, pamuklarımıza. alı

cı olarak piya anıızda görülen ıueııılE'ketler ek.~ik 
değildir. Tütün mutaden alıcı hulnıaktadn·. 

Dir kaç ıı.ydanberi mevsimine giril n tiftik 
mevıuu.nda alınan tedbirler, bu mahsuliin İngil
tere gibi memlE'ketlcrc olan ihı·ncatrııı ı.:eııişlet 

ıuiştir. ovyetler vc lınnıılıu· da alıcı olnı ·ak 

piya amızda faaliyettediı•ler. · 
Yapak, buğday, zeytinyağı, palamut mevım-
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larmda endişeyi davet edecek bir va7jyet görül
ıııemektedir. Şimdiki halde vaziyetin objektif 
izahı bundan ibarettir. 

Mulıterem Hana 'l'arhnn ıırkadaşunrzın biı· 

suali de, hayat pahalılığr hııkkmda, bütçe müza
keresi sırasında beyıı.u edilen tedkiklcriıı ne zıı

nıau tedbir sıılıasıııa intikal etmesi beklenebilir 
1 ıı ı·zıtıdııdır. 

Btı suale cevab verirken, cY\'elemit·do, hayat 
pahalı.lığı ıncvımunu nasıl aıılaclığıı.nızı kısıı<:a 

ifade etmekte fayda görüyorum. Hayat pahalı 

ltğı tlenilince, bundan fiatlurııı, sureti umumi
yede indirilmesi ıuanasnu çıkannaıuaktayız. Meıu
lekctinıiztle, fiyatlarnu n indirilmesi icab eden 
maddeler yanmda, fiatlarının korunınası ve hat
ta yükseltilmesi iktiza eden maddeler de bulun
mııktadır. [<'iyatları inciirilecek maddeler içinde 
ele, kendi şartlarımıza göre normal addedileıı bir 
çok eşya ve ınamulil.t fiyatlarnıın, bizden çok 
evvel ikiısaeli kallunma hareketine başlamış ve 
bu hareketi ileı·letnıiş olan memleketlerdeki fiyat 
seviyelerine nazaran, belki uzun müddet yük
sek kalabileceğini berveçhi peşin kabul eylemek 
liizıoıdn·. Bundan başka, hayat pahalılığı mcv-
7.UU, geçinme seviyesini yükseltme davamızia 

sınısılu lıağlıdır. Fiyatları incliı·me tedbideri 
yaııındıı, kazançlarm yükseltilmesi tedbirlerinin 
de birlikte ele alınması zaruridir. Kazançları 

aı-tıramazsak fiyatnin ne kadar indirirsek indi
relİm bir çok ınevad ve eşya, bir çok vatandaşlar 
için gene pahalı kalacaktır. 

Binaenaleyh, bütün iktısadi kuruluşumuz \'C 

şartlarıınızia ıılakıılı bulunan btı mcvzuun ancak, 
munyycn bir plan dahilinde şamil, sabırlı ve iti
nalı mesaiye ihtiyaç gösteı·diğini açıkça söyle
mek yeı·indc olacaktır . 

\"üksek Heyetinizin malfunu oldugu veçhile 
Bükfını:et bu ınevzuu sistematik bir surette ted
kika girişirken, bir kaç ecuebi mütehassısm mü
taleasını da ıılmıştr. Yapılan tavsiyeler meya
nıııda ilk iş olarak, sahih fiyat istatistikleri, ge
~imiıı babasını \' e bıınun değişikliklerini hakkı 

ile ölçrneğe yarayacak indeksler meydana geti
rilmesi bulunmakta idi. Bu tavsiyeleri yerine 
getirebilmek için faaliyete geçilmiştir. 'Picaret 
vekılletinizdeki Konjonktür büı·osu bu ihtiyacı 
karşılayacak urctte teşkilatlıındrrılmıştır. Bu 
büro, istatistik umum müdürlüğü ilc iş birliği 

yaparak fiat istntistiklerini, miihim maddelerin 
fiat teşekkülü talılilleriui, geçinme indeksleri-

ı] ni hazrrlayacak.trt. Bu büronun, •Milli geİin, 
«~ürkiyede gıda maddelerinin· :Ciatlaru ve ge
ç)ııme masra.flacı.» «'l'ürk çiftçisinin istihsal ve 
geçinme vaziyeti:. gibi neşredilmiş etüdleri ma
luınunuzclnr. Bundan başka büronun muhtelif 
vilayetlerde geçinme ınas:rafl.ar.rna dain hazırla
dığr geniş bir anltcti vardır 14 neticeleri alıııt 
ınağa başlanll'l1l1tır. Bu yoldaki mesaiye kuvvet. 
le devam edilecekı, böylece meydana getiııileaek 
materyalden her daire kendi sahasında istifade 
edebilecektir. 

Bu tedkikler bir taraftan devam ederken, 
milli iktısadiyat ilc alakadar her vekalet istih
sale, imale, münakaleye, inşaya ve iş sahası açıl
masma, Devlet maliyesine tanilUk eden ve hayat 
palıalrlığr davasına da müsbet ve hayırlı tesirleri 
bulunan tedbirleri almaktadırlar. Vekil arka
claşlıır, bu nevi faaliyetler hakkında fırsat düş

dükçe arzı malumat eylemişlerdi. Bu meyanda 
Tioaı·et vekil.letiııizi yakından alakalandıran id
halat rejimimizin hayat pahalılrğr davasile olan 
sıkı irtibatı asla gözden uzak tutulmamaktadır. 
Himaye politikaı.nızm terbiyetkar, hazrrlayıcı 

ve yetiştirici bir himaye hududu içinde kalınası 
için gümrük idhalat tarifesi üzerinde bir revizi
yona ihtiyaç bulunduğu muhakkaktır. Bu mak
sadla lktısad ve Ticaret vekaletleriniz hazırlığa 
başlamış bulunmaktadırlar. Hazırlık müşterek 

mesai ile tamaınlanacaktır. 
Keza idhalatçrnm ihraçatçıya ödecliği takas 

piriınleri de, hariçten getirilen mevadclın dahili 
istihlilk eşya=ın fiatlarının teşekkülünde ve 
yükselmesinde amil olması clolayısile, bu mevzu
un şayaru dikkat bir safhasım teşkil eyler. Mti.s
tahsili himaye için yapılan bu fedakarlığın da 
evvelki suale cevab verirken arzeylediğim veıı

hile, nonnal haclde inetirilmesi esbnbrnm temini 
ıncşguliyetlerimiz arasındadır. 

Dış ticaret sahasında, yüksek fiat politikası 
takib eden memleketlerin piynsalarmıızda zaman 
zamarı ilidas ettikleri fiat teşevvüşleri de nazan 
dikkatimizden kaçınıyan bir mevzudur. 

Hayat pabalılığr ilc mücadele tedbirlerinin 
bu umumi çerçeve dışında, ihtikılrla mücadele, 
fiat tesbiti, kalite kontrolü gibi husıısiyet arze
den safhaları da vnrdrr. Bunlar için ceza kanu
numuzdan tutunuz da husus! kanunlara ve bele
diye menuatma kadar muhtelif metinlerde ce
zni lıükiimler bulunmakta ve bunların tatbikmda 
daima artan bir dikkat gösterilmektedir, 
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Bu kısa cevabımla, hayat pahalılığı davasını 

tellıkki ettiğimizi ve tedbir sahasına ne suretle 
geçilmek mümkün olduğllnU ve geçildiğini ar
zetmiş oluyorum. 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muht<'· 
rem Ticaret vekilimizin, vekaletlerinin en mü
him iki noktası hakkında lütfettikleri kıymetli 
malümata arzı teşekkür ederim. 

iliarici alış verişin daha iyi işlemesi için alm
makta olan faydalı tedbirlere işaret buyurdular. 
lşi, ehemmiyeti ve piyasanın hassasiyeti ile mü
tenasib süratte iltizam buyuracaklarma şüphe 
yoktur. 

Hayat pahalılığına gelince; bu sahada muh
telif cephelerden çalışmak zarureti aşikardır. 

Esaslı tedbirlere istinad etmeyen kararları al-
makta fayda olmayacağı da mıı.lumdur. iliatta 
bu gibi kararlar menfi neticeleri itibarile iti
madsızlığa da sevkedebilir. Yapılacak işler he
men bütün veklUetleri e.lakadar etmekle beraber 
esaslı tedbirlerin Ticaret vekaletinde toplanması 

ve esaslı tedbirlerin Ticaret vekletinden ifade 
oluııması zaruridir. Kendilerine bunu arzetmek 
isterim ki, çalışmalarında, ihtiyn~larm en hayati 
olanları üzerinde yakmda seanerP verecek bir yol 
takibine muvaffak olurlarsa bütün Yatandaşlar 
kendilerine müteşekkir olacaklardır ( Alkışi ar). 

2 - İstizahlar 

Fevkallıdc fçtimn <'snasında istizll'lı yapılmamıştır. 

- - .. ııaııa>-•-<·-----
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G - Ic ra ve killeri Heyeti 

1 - Dt!\'l'en iıı Lld(i~nll'si dola~· ı silt· Dr. Hı·rik saydam 3 - lV - 1939 tl~ istifa tmiı;<, ınaanıafih yeni 
Lerıı Vı·kill rı·i Tl ryNi ııi 1l'şkilc R.risicü ınhur lsmet lııönü 1arafıııdaıı trlmır 111<'111111' cLlilnıiştiı·. 

Baş··· ki l llr. ıtcfik 1-lnytl:ıının teklifi iizeı·iıır yeni km Vekilieri Ilcyetinin aşağıda isimleri ya
zılı zı•vııttıııı lt ·. ki linin 1ıısdik olıındııihııın nıiilıeyyin Riynsf'ti ı 'ünıhlll' trzkeresi uyni tıırihtc okıııı

mu.5tıır. 

Raşvekil Dr. R efik Saydarıı !stanbul 
.Adliye vekili 'l' evfik J!'ü~1·et ıl ay Konya 
Dahili~ e » ]l'at'l~ Oztrak Tekirdağ 
O. w nh,;swrlar » Ali Jlana Ta1·han !stanbul 
Hariciye » ŞülıTÜ Saı-acoğlu, ! zmir 
lktısad » H iisnü Çakır Saın ·un 
Maa1·if » Il asan Ali Y iicel !zmir 
Maliye » Fııad .Ağralı Elaziğ 
.llillZ Müdafaa » Gl. N aci Tınaz Bursa 
J[ nlıabere ve Mü. » Ali Çetinkaya Afyon K. 
Nafia » Gl. AliJt'uad Gebe oy Konya 
S. ve 1 . .ilfuu.venet » D1·. Hıdusi Alataş Aydın 
'I' icaret » Ceznıi Erçin Antalya 
Ziı-aat » Muhlis Erkmen Kütahya 

2 - Yeni llüktı111et lJl'Cıgı·amııır 10 - IV - Hl31J dı~ Mecliste okuııınuş olub geı k prlıgrnnı ve ge
rekse bu lınhtu ct•ı·cyuıı eden nıüzakcrnt aynen ıı~ıığr,\'n yaZTlnııştn·: 

BAŞKAN -Söz Bıışvekilindir. 
(Başvt•kil Dı·. Refik Saydam alkışlaı· nrll'.,mıla 

k ür ·üye geldi). 

Bş. V. Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) -
Aziz arkadaşlarını; 

Büyük ~Iillc1 i\Icclisinin intihııbrıun yenilen
mesi dolayisik kabini'nin i st ifasrnı Rcisicünıhu
ruınuzıı takdim ettim. I ul.ınl ve yeni kabinenin 
teşkilini tckı·ar bana tcvili buyurdulaı·. Bugün , 
yeni kabinl•y i yüksck hmmrunuzıı. getiriyorum. 

Bu ka.bine de, şimdiye kadar olduğu gil,i 
mensub olduğnınuz C'ümhuriyct llalk pa:rti inin 
pıvgramrm taha•kkuk ctıirmek için çalışacaktn·. 

Kabinenin iş bölümü noktasmdan eskisine 

naıu,·aıı fnrkr; Nıı.fiıı ve İktısad vckaletlcriniıı 
ikişer vekiilrtc a',Ynlnuş olmasıdır. eneler ge.· 
tikçe vazileleri nrtıı.n bu iki vckalctin, görrlük
leri umo1e hizmotleriue nazaran bir tak ime tabi 
t nt u lma. ı ihtiya~ı lıissolunuyordu. Bu suretlıı 

şimdiye kadar inşa, nakliyat ve muhabere işleri 

ni göı·cn Nafia vekal ti, yalnız inı;ıaatlo. meşgul 

bir vckii.let haline getirilmiş, münaıkıılc ve mu
balı •reye aid olan hiınıctlerle İktısad v kô.letinc 
bağlı deniz nakliyat işleri alınarak (Münııkıılc 

ve Mulıabı>rc vekilieti) ilidas olıınmıı.ştur. Keza 
ticaret ve sanayi işlerini gören !ktr::ıad vckiilcti, 
yalnız sanayi ve maadin işlerilc meşgul olınak 

üzere bırakılmış, iç ve dış ticarete ıı.id v~ifeler 
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topİanaırak (Ticaret vekfi leti) teşkil edilmiştir. 
Bu veçhile vücude gelen vekaletlerle, idare ve 
teknik balmnmdan işlerin yürümesinin daha ko
lay bir hale konulduğunu ve vekili rin de daha 
yakından kendi işlerini takib ve kontrol edebi
leceklerini ümid ediyoruz. 

Vekalotlerin iş programında bir değişiklik 

yoktur. Kabinenin programuıda olduğu gibi, vc
·kaletlerin iş proğramlarmda da Umhuriyet Ha•lk 
paııtisiııin programı esastır. 

Üli'l'llburiyet devrini~ e.n muvaffak preusip
lcrinden biri olan deıı.k büt~c csıısıııa dayanaL 
rak hazLrla.nıı.n 939 - 940 mali scııc bütçesi lıu

zurıınuza takdim edilmi~ hulunıııa:kta<.lır. Mli
zaıkeresi esnasında gerek şahsen gerek !<endi 1~
rile çalışmakla iftilıar duyduğum_ vekil arkadaş
larımın size v receğimiz izahat bunu göstcrecek
ıtir, kauaatmdayını. 

Y aılnız dahili harici va.ziyetlcrdcu bahsedecc-
ğim. 

Daıhildc d<ıvamlı bir lıuzm· ve sükıln bulun
duğunu ve Türk va.tandaşıum snınim] beraberlik 
ve güven •hava ı içinde yaşadığıııı CJTUliyctlu 
söyliyebilirim. (Bravo sesleri, alkışlar). Cürnhu
riyet Hük-funet.i, bu hıwanm 1bula1ımamasma, 

Tili-k vatandaşrom endişesiz çal.r.'}masına ve ka
zanmasına, h uz ur içinde faziletli bir ail haıyatı 

geçirmesine ve ist.ikbalindeu emin olmasına bli
ıtün kuvvet ve gayretile çalışmakta d vam ed ·
cektir. (Alkışla~). 

Aziz aTkada.şlarım ; 
Dünya vaziyeti.ıı.in ba.ş döndürücü biı· süratle 

her an dcği~kliklor gösteren inkişafı harici siya
setimizin her zamankinden ziyade müteyakkiz 
olmasını icab ettiriyor. Milletleri bitbirinin 
karşısında diken, bir kaç gün gibi kısa zaman 
içinde devletlecin ortadan kalkınasma müncer 
olan bu günkü dünya buhrBl1l, sulha olan ku\"
vetli merbutiyetini her zaman iliin ve isbat et
m.iş bulunan Cümhuriyet Hü.kfunetini tabiatile 
yakından alakadar etmektedir. 

Fakat bütün değişmeler, bu süratJi ve esaslı 
inkişailar yanmda, Türkiyenin harici siyaseti 
bir tebeddül göstermemektedir. Dostluklarma, 
ittifaklarma velhasıl sözüne ve imzasına sadık 
olan Türkiye, sulhu severek ve sulha hizmet et
mek yolundaki azminde ayni iman ile ve ayni 
itina ile herdevam bulunmaktadı-r. (.Alkışlar). 

Bu karkaşalrklar önünde, Cfunhuriyet BükU
ınetinin büyük, küçük bütün devletlerle ayni sa-

.miıniyct ve dürüsti altında dostane münasebet
lcı·ini idaınc etmekte bulunduğunu I'P lıundaıı 

sonra da idameye çalışııcağıııı size söyliy~bili

rim. 
Sullıa hizmeti, HükCımetiııiz, bu düı·üst ~iya

sctte buluyor. 
Fikir ve menfaatlerin bu kadar ~iddetle ~aı·

pıştığı zamaıuınızda Türkiye için ııc bir fikir 
ccreyam, ne de her hangi bir menfaal hırsı, sulh 
yolundan inhirafta amil olmamaktadır. y ol
mayacaktıı·. ( Süı·el<li alkışlın ) . 

Milletimizin hayat Ye refahını te lılikeyP nta
bilccek hareketler, Hükumet iırıizdeıı satur olımı
yaeaktır. (Bravo sesleri ). Blveı·ir ki, iyi ııiy tıt

leriıııiz v, bütün Devletlere l;arşr beslediğimiz 

samimi ve dostane bitaraflık doğru lnn doğruya 
veya hilvasrta ihlal edilmek teşebbüsüne ıııanız 
kalmasın. 

Çok tehlikeli, buhranlr ve srk te beddül eden 
enternasyonal vaziyat içinde harici siynsl't imizin 
bu ana hatlannı tebaı'ÜZ ettirıııekle ik1 ifa t•di
yonmı. Yeni vaziyctleri LLmuml sulh ırıenfuati 

ve 'l'ürk ali meııfaati bakımından dainıl lıir te
ynkkuz ve tedkika tabi tutacağız ve Büyük .Met·
lisiıı murııknbc ve karar hakkını daima zamaıuıı
da ve tam olurak kullanması için 15.zımgel en ih
timanıı dikkatle tatbik edeceğiz (Alkrşlar). 

~'ürk vatan ve milletinin, Türkiye Cüınhuri 
yetinin maruz kalabileceği vakayie karşı zama
nmda tedbir ıılınak hususunda, Cüınhuriyet Hü
kUmeti müteyakkiz bulunmaktadıı·. (A lkışlar ). 

En yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan sev

gisi kaynağı olan büyük Türk ordusuna daya
narak her tehlikeyi ve tecavüzü hertaraf edece
ğimiz kanaatinde olduğumuzu söylemekle ifti
har duyarım. (Bravo sesleri, şiddet] i alkışlnr). 

İşte arkadaşlar, maruzatım burada bitiyor. 
Sözüme başlarken arzettiğim gibi, Cümhuriyet 
Halk Partis inin proğramıua sadık ve onun ta
hakkukuna çalışan arkadıışlaruuz olmakla bah
tiyıırız. Sizin gÖsterdiğiniz yolda ve vereceği
niz direktifler dairesinde milletin refah ve saa
detine çalışmak azmindeyiz. Eğer bizi hu va
s.ı:flarımızla yüksek ıruı.ksadları:ıııı.za hizmet edt>
cek kabiliyetle görüyorsa.ruz itiıııad reylerinizle 
.t.altif, takviye ve işiınize devama müsaade buytı
runuz. (Bravo eslcri, şiddetli alkışlar) . 

FAZIL AllMED AYKAÇ (Eli..zığ) -Bir 
Hükfunetiu en kuvvetli dost veya düşmanı her 
şeyden evvel kendi efa.l ve ieraabdır, derler. 
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Şimdi progranunr olruyarak muhtereın heyetini
zin itimadını dileyen Bnşvek:il Refik Saydaıru, 

her zaman bu uüstura i.ınan bağlamış bir şahsiyet 
olarak gördük ve saydık. 

lnkililb Türkiyesinin pı·cıısibleri malumdur. 
Yurdun hem i~inde, hom dışmda her zaman mil
li Vl' insani bir barış havasının devamını istiyo
ruz ve bunu daimi lalmağa çalışıyoruz. Yarın 

ncleı· olacağını kim e tamanıi l e bilmez. Annmıt 

bu gün pek iyi bildiğimiz bir şey varsa o da 
biitlin insanlığı kanlarıı. bulayabilecek muhiyette
ki fclak01leriıı ağır ihtimallerilc dolu bir bulı

ran i~inde bL•şcriyetiıı ~ırpmınaktıı. 'bulunuşudur. 

Ciiıııhıır Reisi İsınet lııönü müLcsanid millPti
mizin büyük ideallerini ve yüksek vazifeiHiııi 

yalı;ın mıtuklnrilc kiilı;<' kül<;e tesbit etmişti. Şim
di bize aydınlık, muntazam ve insicamlı proırnı 

mınr okııyıın Bn.5vrkil Rdik Saydam ise fırkıımız 
prensibierinin tam bir şuurla tatbikı için dii
~iindiiklrrini nıütalcıı ve takdirinizc arzetmi~ 

olnyor. Bu günün en büyük vazifesi bir tıın dil' 
ve onu herkes ayni gözle görür : (Şalısl menfa
ıltlerle cndişl'lcri mutlaka milli sclamet ve bü 
tünlük mcflııı ınu i~inde eritmek zaı·u reti). 

Böyle biı· zıınıretiıı anıeli icııblarıııı cıı vc ı·i nı 

li şekilde tatbik için elzem olan baJilıca unsur da 
şudııı· : Kuvl'etli HükUmet. 

. \nc·ıık lııı · ıın tahlil NIL·linı .. \ calııı kııi'Vf'tli 

11 ükfınwl m·ıliı· ·? 

Bunuıı ı·ıı ilPı·i lıiı· aıılayışla ı·~vabını şöylt> 

\'t'rt•lıiliri~ : 1\tl\'\'t' tli lliiklıııı el, milletin tııııı 

iti ınadııııı, t ı ıııı istilıkaldıı' lityik olan', tnl'mleke
tiıı i~ w dı~ sl'lıinwti ııaıııına saı·ih vı· sııhih pı·ı·ıı

~ibll'rı· nııılik lıııluı ıanık lıari~clt• l'ataıırıı i ·tik 
hil \'l' ~l'l'l'fiııi, .n ıı ·d topr~·klarrııda ua kanun VI' 

ııdah•ti bı•lıı•ın<'lıal htıkiıııi mutlak kılmuk w.ınini 
lll'sh-yt•ıı irt'ıııılı, imanlı Ye ııiha.rct nıt'<.leni şuurltı 

Jlüknıcttiı· . 

Km·1·t•tli nıı•nılı•lit·t~ı·. her .~ı·.n lı·n t'H<'l bu 
l'a$ıft;ıki lliikitnH·ti l;l'ııdi intilıah ,.,. ihti~· arilt

SP~t'hileıı, nıillı-tin ..tinılt-ki lıı·ı· tiir·lü kudı·et ıı:ı

surınıu alıı-ııkli ,,. iıısic·amlı bir ih•rileyiş ni7.a 
nııııa uyLlnı·11rak mukadıh•nıtıııu ı·ı·~ar<'tll' yiirii
yı·n nıı·ıııll-k<'IL' dt•rlf't". 

Tiirki.ntl ı• oldujhr g-ibi hu ı.>iiıı iktidıı ın 'l'ki 
iııılt· ).(iiı·ıliiğiinıiiz Dııktnı R<'fik Saydıını ıl:ıimn 

~ı·lim 11klın, ıniil'b'Zt·ııı•li ilim \'\' irııdeııin frpıı 

tt>ı·tihııtı i~indc ııizamla, metodla ve tanı Zl1-

nıaııdıışıııııı. t'ı•ıı kafaıırnuı ölt;ü kabiliy~llı·

rile memleket hizmet etmiş bir millet ada.-

rnıdıı·. Bu lıakikıı.tcn hiç yaıııltmayıcı bir de
liliııi Başvckiliıı ~imdi beraber alkışladrğıınız 

siit.lerind~ göı·üyorum. Bu gün mill tin yeni in'
t ilmbat neticesinde Ka mutuya toplanan muhtc
ı·cııı vekilkr·i -kcııdi~iııc şayan olduj;ru itimadı 

g-ö~tl' ı ·iı·sc aıti~· e doğru daha bii)•iik eınııiyetl e yü
rüycccğiııc şüphe bny1ırmayınız. 

ı:erek kendi ·i nı· l'e gerek ııı·kadn~aı·ıııa lıii

,l'iik ha~anlur teıııcruıi cd rim (Alkış l ar). 

REFİK İNCE (Manisa.) - Refik saydıını 
Hiikiınıl'tine ikinci defa itimadımızı bildirmek 
vazi ~'l'ti karşısında bulunuyoruz. Bu itimad tae 
IL-hinık H.t'fik Haydam Hükuıııetiııh1 az 1.amaııda 
g-ı·~ı·ıı •hayatrııdıın bizi J'Ciı· ka•laıı iııtibalarlu 

hc ralıL• l' lıu !{iiıı okudııi/;u heyunatın hepimizin 
yüreklrrindc lıusulc g•til'ı:liği haldld emııi

,\'<'t ihtizım da l'IH·ııırniyetli 1bir rol o,vııar. Da
hili vı• harici siyasetleı·imi zi inkisa'ın ettirerek 
l'~ası•ıı d iğe r· I'Pkiılı·tlcr·e aid olım siyaset dahıı 
ı•v 1• ddt•11 iza.h Pdil ıniş oldıığundaıı dolayı t<'k
ra!'lnduıı İC(tinab f)]ıtııan ·htı vaziyet k8l'Ş'ISmda 

~özlPrinıizi: lıe.vnııatı •teşkil eden iki siyasete 
hasretrnek makul olacağı iı;iıı ben de o yoldan 
hareket ediyorum . Rüklımct l •şltiliıtımızııı yeni 
iki vokiılctl wnginlcştirilmiş olmasının mann'Sı, 

yeni Tül'kiycniıı medeniyet yolunda aldığı hızm 

v•• iktisııb ettiği kuvvetin ifad sidi ı·. ~lcde;ıi

~·l'l ilerledikçe her meslekele i ·lıtisas şnbelcri 

ııusrl ~oğalıyorsa, DevteL idaresinde dahi ihti
sas şube l erinin t kiiınülii o Devlet nu\lmniz
mıı~mııı hayaliyeti baknnındaıı zaruridir. Eaı 

la bu !!lin iki l'ek-B.!ct ihdas edilmişse, biı· 

başka zamı.'n işlerin icııbı olarak yin bir 
iki I'Ckiıl tiıı ilavesini tabii görmt'k laznndır. 

Bu bakımdan miitckfımil bir sima gösteren 
Hiik\ıınN organizasyonunun meınJ,•k •t büny '
~iıw ~ok faydalı olacağına itimııdııııız bı>r

keıııııldir. Huzur ve sükiıu; 'üınJmriyct reji
minin til ilk ıı-ürıdrn beri üzerinde has a bu
luıırluğıı biı· da1·adır. ('ok bahtiyHrır. ki, huzur 
ve siikı1ınııı vı•rdiği n im tler i~ind • yııı:;aya ·ı 

l't' vlii.dlaTrmıza lıu ııimetiıı tadını tııt1rron bir 
nıziyt'ttC bulunuyoruz. Fena niyetlerle hrr· 
lınnıri gııyriııhlfiki menfaatlc11•in J)('Şinılen koı;ı

ıııak ~ııı'C'tile, lı r hııııgi lıir iııtrikıı yupmak stı

t'l' til menıleket içinde şu veya hn zihniyeti 
tı.'kib edl'nleriıı, Türkiyenin huzura al ~ v 
>:rl' nıPtini ondıı ırörmiiş nııılıitiııdr ;ısla . r ul
ınamrştır YC aJınıyııcaktıl' drı. Bundan çok mi
niz H bıı eınni timizi takviye den, t yid cd n 
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sözler bize ayrıca kuvvet ve zevk vermiştir. 

Huzur içinde, Hükftmelin ifa'Clesiııce, huzur 
i({indc faziletli bir aile hayatı g ·~ irm ek tlııvux·ı 

Türküıı zaten faziiL,tc olan aşkının, saliihiyctli 
'bir difden tckrarr dolayisile bizim terciim11111 
hissiyatıınrz olmuştur. 

"\ı·kda~lar, Başn~kiliırıiz .J.ıize cilııııun için
de bulunduğu bulıranit ve !ıakikateıı lwı· an 
cıı'di~ll'r yamt nıa•k vııziyotiodc bnlunan hava
yı çok güzel tasvir buyurrlulıır. Bu havanın 

i~iııde Tiirki_veye tualluk oclcıı siyaseti de çok 
güzel izah ettiler. Bütün bn sağdan soldan, n<'
reden geleceği meşkQk fakat her halele ııı eveu

diyeti karşısında bulunduğumuz ·noktalarda 
Türk siyasetinin ana lıattınr; Türk ün ali men
faati, Türklin sulha mtihabbetile beralıer Jıfı

disat karşrsında müteyakkiz bulundukları yo
lundaki teminat ile bağlıdxrlar. 

Her insanın hakiki kıymeti, muayyeıı hfı

d.isat karşısında ııasrl tecelli ederse, ricali 
Devl!'tin de hakiki kıymetleri, ricaiden olmayan 
tecrübeleri nakıs, bilgileri eksik bulunan adaın
lar gibi olmayılı büyük hadiseler karşrsmda dahi 
soğuk kanlılıklarını muhafaza ederek, herkesin 
endişeli olduğu bir zamanda geceleri, karanlık
ları geçerek istikbali gören gözler bu ıııilletin 

saadet ve selametini tayine muktedir olan kıı

falardır ki, ricali Devlet sıfat ve salahiyetini 
alırlar. 

Biz Cümhuriyet devrinden beri bütün mu
vaffak(yetlerimizi, kendilerine itimad ettiği
miz adamların, yani ricalinrizin iktidar ve reviy
yetinde gördük, onlardan itimaduruzı esi rge
medik. Eminiz, katiyetic eminiz ki, başrmrz

da bulundurduğumuz bu arkadaşlar da mazide
ki ricalin temin ettikleri muvaffakiyetleri ik
mal ve itmam edecekler ve bize bahsettikleri 
emniyet ve huzuru, dahilde olduğu gibi hariç
te de, temin edeceklerdir. (Alkış1ar). 

Hakiki milliyetciler, m.illet menfaatini müd
rik olanlar, kendilerinin saadet ve eHirnetini 
başkalarm.ın muvazenesinde, başkalarmm tc
veccühünde değil, evveıa kendi imanında ve 
kuvvetinde bulur, .ondan sonra büyük davala
ra iştirakte bulur. Türk milli mücadelesinden 
evvelki hataları tamamen bir tarafa bırakarak 

kendine hiıs bir emniyetle, herkes tarafından 

kolu ve kanadı kn·ılmış olduğu bir zamanda 
dahi kendine güveomenin verdiği bir km'Vet 
ve maneviyatla yürümenin mükô.fatı ic,:inded.ir 

ve bu mükAfattan inhiraf etmek imkanı yok
tur. Bu balamdandır ki, ricatimize nasıl güve
niyorsak, siyasetimize nasıl güveniyorsak, ri
calimiz ve siyasetimizin temel taşını teşkil eden 
ordumuza dahi, elbette o kadar güveniyoruz. 
(Şiddetli alkışlar). Dimağlarımrzrn bize eınret

tiği teyakimzun icııblarrru kuvvetimizin ve bir
liklerimizin yardımı ile temin etmekte, dün 
olduğu gibi yarm dahi, iman etmiş bir vazi
yette bulunuyoruz. Onun için Hükfımete can
dan itimadımızı verirken katiyetle şunu söylü
yorum: Biz milli şefler in arkasından gitmekte 
daima kazandık Onun için Milli Şefin arka
smda .Atatürk evladları, kendilerine emanet 
edilen davasım dahilde ve hariçte, hiç bir şey
den yılmayarak, muhafaza etmekte dün olduğu 
gibi bu gün de yeniden ahdı peyman etmiş vn
ziyettedir. !şte Hükfunete, işinde yürürken, lııı 
kadar kuvvetli ve iradesine sahib bir millete cla
yandıldarmdan emin olmaJarmr söylemekle sii
ı:üme nihayet veriyorum. (Alkrşlar). 

BERÇ TURKER (Afyon Karahisar) - ~a
yın urkada.~lar, sizi se1·gi ve hünnl'tle ~PilıınluL 

ı·ıııı. 

Necib Türk milletinin her zanıaıı n:ıhhcei olan 
Büyük ı\lill e1 ~iccli ·inin bu olUalla kürsüsüu
den Yüksek Kamutay arkadaşlarıma hitab et
mek şerefine nail olduğtrm için iftilıaı· eder ve 
kendimi çok bahtiyar bilirim. 

Sayın arkadaşlar, 

Biz hepimiz bahtiyarız, çünkü Türküz (Al
kışlar). 

Bahtiyarız; çünkü, bütün Türk millctiııiıı 

sevgi ve itimadını kazanan fazilet ve kudret 
timsali mücessemi ve bütün varlığın milletimi
zin refahı ve yükselmesine hasreden ve çiftçi 
ve köylünün hamisi olan İsmet İnönü gibi iıJice
nab, şanlr ve şerefli bir Milli Şefimiz vardır (Al
kışlar). 

Bahtiyarız ; çünkü, dünyanın en kuvvet! i 
ve en kahraman ordusu bizim Türk ordumuz
dur. Onun önünde hürmet ve hayranlıkla eğili
riz (.Alkrşlar) . 

Bahtiyal'Iz; 9iinkü, Yüksek Kamutayın her 
bir üyesi Milletin itimadını kazanmış ve bütün 
varlığı ile bu mukaddes vatanm daima yüksıol
mesi -ve refahı için çalışacağma and i<;miştir . 

(Al kr~lar). 

Bahtiyal'lz; çünkü, D ·Yl~t ıuıtknııizıuusıııda 



Reisi Cümhurumu:r.un yüksek direktiflerini 
daima !('ÖZ önünde tutan çok muhterem Dol<tor 
Refik Saydam zekasile, tecrübesile, yüksek ilim 
ve irfanr i1e mamf durendiş, disiplin sever ba
şarıcı bir Brşvekilimizdir ve onnn yanr başmda, 
dirayetli , fedakar ve tecrübe sahibi yurdumuzun 
menfaati i~in çalışan vekilleriıniz vardır. Bina
enaleyh , ~ok nıuhteı•rın Başvekile ve knr<'hığu 
V ekiller Heyetine, son~uz itimadımız olduğıınu 
beyan ederiz, ve biiyük muvaffakiyetlPr dileriz 
(Brııvo sesleri. alkışlar) . 

Bahtiyımz; ~ünkü, Milli Şefimizin yül<Rek 
ve değişmez başknnlığı D lt m ila saygı dc~er hir 
Halk Pariisi varilır ki , milletimizin vahdetini, 
ilisiplinini, hnzm·unu temin ve Cümhuriyet reji
minin yüce prensibierini halkımıza telkin etmiş 
mühim siyasi bir teşekkürdür ve tek parti ol 
ması dolayısilr tekmil ülkede milll bir vahilet 
yaratmı ·tır. Bendeniz ınüstakil bir saylnvım. 
Faknt Cümhuriyct Halk Pıı.ı·tisinin tımile ve pren
sibierini henimseıniş lıir aı·kaclnşınızını (Bravo). 

S:ıyrn arluıdaşlar; 

Yurdumuwn haririnclr nıiithiş siliihl:ınnınn 

y:ırı~ı devnın eilerken hir eınnivrtsi?lik ve fırtı

na havası ı>~i~·or, ve her gün sulhü ilıli\l edici lın 

clis<'ler öniinde huhınnyorrı?.. Bn va?.iyetin umu
mi bir harb ıloğurahilir endişesi şövle dursun, 
lıariı:t eki C'mni.v<'tsizlik '~' mütem:ıdi silablıınma 

yarışı. c:>k onomik noktai nazarmdan dahi. o ınil
lPtl c ı·i ifl isa sevkı>rliri bir f<'l'ikc:>ttiı·. ln~allııh 

her tarafta nklı selim galehe !'der ve dünya ah
vali k!'sbi •ııliilı evler. 'rürk milleti sulhperver ol
duihınu bütün dünyaya ilan etmiştir. On sekiz 
milyon Tiirk, asırlarm en büyük adamı olan 
EbPdi Şefimiz A~ntürkün teslim ettiği şanlı in
!kilab ve Cümhuriyet bayrağmm altında, muaz
zez Reisicüınhnrıımuzun yanı başında, şanlı Türk 
ordusu ile beraber, yckpare bir <'İsim tcş

!kil ederek hazır durmaktadır. Binaenaleyb, ken
di kuvvetine ıziivenen civanmerd Türk millet), 
hariçteki karışık vaziyeti ve vahim bildiseleri iti
dali dem le takib etmektedir. 

Ancak, bütün diinya bilmelidir ki, daima yiik
selen ve ilerleyen hakşinas ve sulhperver Türkiye 
Cümlıuriyeti, ebedi ve sarsılmaz bir varlıkt.ır. 

(Bravo sesleri ve alktşlar). 

Yaşasın şanlı Türk milletj ve onun muazzrr. 
milli şefi yaşasrn , kara, ve hava deniz luılıramnn 
Türk !lruvvetleri! (Sürekli alkışlar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - Bükflmetin 
prograınmı, çahşma beyannamesini dinledik. 
Gayet sade, gayet güzel ve hepimize gurur vere
cek mahiyettedir. Çok ciddi ve çalışkan ve 
saatini dakikasını ihmal etmez. zeki Başveki

Iimizle on on beş senedir Kızılayda arkadaşlıK 

yaptık. Çalışma tarzının hnkikaten bayrnnıyız. 
Ri<ı bir şey ihmal etmez ve mutlaka nüfuz eder. 
J3üyük Şefin bidayettenberi mesai arkadaşı ol
ması ·kendisinin mümtaz bir ço'k vasıflarından 
başka cümlemize kendisini itimada liıyik görmeğt 
sevinçle kabul ettirir. Memleketin dahili işleri 

şimdiye kadar taayyiin etmiş olduğu istikamette 
geçmiş Ciimhuriyet Rükftmetlerinin izinde itila-
ya yürüyecektir. Buna şüphe yoktur. Harici 
işlere ı:elincl.', bütiin mmet gibi eınniyetle istik
balo bakabiliriz. Ne Trnblusgarb ~ibi bir ~aflet 
ve ne de Balkan harbi !-'(ibi bir beceriksizlik ne de 
Harbi nınnınide olduğu !('ibi bir emri va
Iri karşısında bulunacağız. Bu gördüğümüz fe
litketlerin hiç birini görmeyeceğiz. Buna katiyen 
eminiz. Bu vazifede bu Hükftmetin ~alrşkan ar
kadaşlım ile memleketin yükselmesine ve yürüme
sine çalışacaklarmda şüphe yoktur. Billiassıı. 

Hariciyede mucibi ifftiharımız olan Saraeoi!Iu 
her işin en ince noktalarına niifuz ehMğe vakfı 
nefseden bir reciildür. Bilhassa milletin başmda 
bulunan ve Mudanya ınütarekcsi ~ibi herkesin 
kestiramediği zamanlarda ıkaranlrk perdenin arkn
srm gören ve Lozandaki muvaffakiyetHe Cümhu
rlyet Hii'kftmetinin ilrurulmasmda yüksek bir ka
biliyet gösteren ve hepimizin kestireınediğimiz 

atiye ışık veren ve ha.kikaten mmeti kurtaran 
Atatürkün yanmda vazife a:lan, modern bir 
Rük11met tcşıkil eden mucibi iftiharımız büyük 
Milli Şefimiz ortadadır. Hük11metin vazifesi 
'budur. Bize ve millete düşen vazife bir zaruret 
Msıl olursa bizi davet ettiği zaman millet H'iik11-
mete inanarak ve icaıb ederse ölerek arkasından 
gitınckt.lı. 

'Arkadaşlar; bu istila edilen memleketler h8!k
krnda bir acı duyayım dedim, duyamadım. Çün
kü ölmesini bilmeyen bir millet yaşayamaz. Bi-
7-im başımıza bir çok feHl.ketler geldi. Trablu
su gördük, Hicaz vaziyetim biliyoruz. Bir avuç 
'l'i.irk nerede ve ne vaziyette olursa olsun ne 
ölümü düşündü. ne yokluğu düşündü. Çalıştı. 

tııtiklill böyle elde edilir. Yoksa her hangi bir 
milJet kendi bahc_:eııine girer gibi girer ve bun
lara da karşı konulmazsa tabii böyle milletlc-
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rin istiklalde filen hıı:klarr yoktur. Onun için 
ben doğrusu acımadım. Amavudluk hiç ol
mazsa bzüm Trablusta yaptrğımızm dörtte bi
rini yapmalıydı. Çünkü bunlara Türk kanı fi
lan clıı katışn:ııştr. Yalandan iki tüfek patla
dı, allaha ısmarladık denildi. Bütün dünya bi
lir ki, Türk böyle yenir, yuttılur bir lolmıa 
değildir. Başın:ıızda daim.a perdenin arknsmr 
gören, 15 - 20 sene sonrası için tedbirler alan 
büyük Şefimiz var. 

Şu halde arkadaşlar; emniyet] e itimadla 
Hükı1metin peşinden yürüyüp allahtan muvaf
fakiyatler dileriz (Alk.Işlar). 

RASlH KAPLAN (Antalya) - Al'kadaş
lar; Milli Hükı1metimizin yaşadığı yirmi sene 
içinde sayın Başvekil Refik Saydaını daima bil
gi ile, daima nizamla, dürüstü ile çalışır gördük. 
Türk milleti öyle gördü, Türk milleti tarihin e 
öyle kaydetti. Bu defa teşkil ettiği lcı·a Vekil
Ieri H eyetile eski progranuru, bundan dört ay 
evvel okuduğu programıru teyid ederek işe baş
lıyor. Programı okurken bütün ciddiyetile, bü
tün dürüstülü ile, bütün feragatite, nizarn ve 
bilgi ile çalışan Refik Saydam gözümüzün önün
de yine yükseldi. 

Asırlarm ihmal ettiği Türk yıırdunu milli 
idAre teessüs ettikten sonra, Türk ulusu kendı 
işini, kendi eline aldıktan sonra nasıl imar ede
ceğini, ne kad.ar iyi bilrrıişse, ne kadar çabuk 
imar işlerinde muva.ffakiyetle ilerlemişse arka
daşlar bu gün Dünya ulusları arasmda layi:k ol
duğu mevılrii Türk ulusu almak için bütün ılıilgi 

ile gerek ulus ve gerek onun mümessili olruı 1\'lec
lis ve Meclisin teşkil ettiği Hiilnlmct, her iki 
yüksek müossesenin, Devletin ·başkanlığını ya
pan Büyük Milli Şef İsmet İnönü ile el birliği 
yapılı büyük gnyeye ılıüyük bir ılıilgi ile yürü
mektedir. 

Bu vaziyet üzerinde sayın Başvekilimiziu işa
ret ettikleri, bu giin itimad için huzurunuzu ge-
len !eı-a Vekilieri Heyetinde hiisıl olan iki vc-
kiilet daha ilidası vaziyetine temas etmek i ti-
yoruın. Halcikaten on beş senelik Ciiınhuriyel 

Hükılmetin:in iyi m aisi, iyi ~alışması, işlerimizi 

bu sahada çok fazla inkişa.f ettirrniştir. Onun 
için bu iki vc.kiUetin ayrdmıısı, işlerin daha geniş 
takib edilme i demektir. Ümid ederiz ki, onlarda 
bundan evvelki arkadaşları gibi bu vekalotlerdl' 
yine muvaffakiyetic çalışarak, memloketi ıbczc~· t• · 

ookler, milletin göğsünü kabartacakl.ardır. 

Senelerce mücadele yaptığımız; eskiden dün
yanın hemen, hemen denizlerinin yansmn hfıkiın 
olan, lnıpwıtorl uğun ihnıali yli z iindeıı ı.r ı· ı ·il <'yt• :ı 
dcnizciliği yükscltnıek i~iıı ba~ladrğnı?. ı ıı ii cn· 

del e de, denizcilik işleı·iınizde eski nıcvkiinıi?.i 

a:mak i~in, deniz tiraretinden bııh~ediyonını. dc
lliz yollar işini tanzim etıncktc olan Ali ('ctiııl;:ı:1n 
nın bu vekfıleti eleruhele etmesi bann büyük 
ümid veriyor. Ümid ecliyo ı·uz ki, D. Denıiı·yollıı
rmı bir umnm müdürlük yapaı·ak nasıl yürüt 
nıüş ise bu müesseseyi de bir umunı ıoürlüı·lük 

ha linele yürütecek, bir kaç s~necleııbcı · i bu i~ 

üzerinde çektiğimiz miişkilfıtr pek yakmda lırı·

taraf edecektir. Sahillerimiz cbha iyi vapurlar
lu süslenecekti r. 

Dahilt emniyet işlerimi z; arkadıışin t'lttıızı .ı 

hepsi bu hususa temas ettil <' t', Onun için fazla 
sözle sizleri rahatsız etnıck ist('nıiyonıın. Bir 
noktaya ili şeceı;..;ııı; dahi li işlcrimizd~ tesis cl · 

tiğimiz hu sükunu, bu huzunı r!ahıı. km· y~tJ~ıı 

dirınek i<;in Hükiinıet imi ztlcn ı·icanıız, dilcğiıııi z . 

isteğimiz teftiş işlerini kuvvetlendirecek lilyihıı 

larr bir an evvel getirmeleridir. Dnhil1 Yaziyt·i . 
te istcrliğiıııiz i ş l erin lınşııuia teftiş işiNini kıı,·· 

vetleııdirıııck esasını biı·aııevvel tah:ıkltuk etti 
recek kanunları gct.irıııeleriııi ı·ica ('dcccğiz. 

Dev let kftişi, Devlet koııtı·olü ,· ilfıyetlt'rde ,· i
liiyctlerde icraat, iş üzerind e teftiş <'sas uııulı•

miz olıııalıclıı·. .t.\rkaclıışlar lıu nokta üzerindE 
Sayın Başvekiliıııizin biran eY1·el hir kanunla lıı( 

veziyeti takviye buyurmaları i<:in lfıyihayı ~lt•t• 

lisc sevketmelerini dileyeceğim. 

Harici veziyet üzerinde, bütün arkatlaşlaı·ı 

mrzrn söylediği gibi, ıırkııdaşlaı· hııt·icl vaziyd
te en çuk koı·lnılacak şey kararsızlrktıı·. 'l'iiı · k 

milleti i~iıı bu kıırarsı?.lık mevznulıahs değildiı· . 

Türk millcti, miJ:i mücadeleye başlarken lıir ka
ı·aı· vermiştir Kentli yurduncla. istikliilile, hıı 
<li varlığı ile yaşarken hiitiiıı Dünyanın sulhuıııı 
sever, .fakat kendi yıu·dunda kendi istikliiliııi 

,.ok göriirlerse, kendi huzunıııu , kPnrli val'lığıııı 

ona ı;ok gö ı·ül'lerse bu günkü 'riirk ymılıı hir i'cı·
din ıneskeni ne i e, Türl< ~· ur<lıı rlıı lıiı · ıııc~lH• ıı 

diı·, başkn bir şey değildir·. 
Bir aslan ıııeskeujne yapılan tctavü:r. H ' 

taarruz ne ile ınul(nbt>leyi icab •ttirir~<' Tiiı· k 

ulusu da ·kendisine t!'envüz edecekl!'ı·e kıır~ı 

n.vni suretle muknhele etmes ini biliı ·. Hükü
rııetimizin beyanııaıııesiııJe olduğu gibi dünya 
s ulhüııil, evet dünya sulhünü severiz ve istiyo-



nı; __ f.'ai{at bu esasa bütün milletierin riayet el
meleı-i şartile. Başkasnıın yurduııu ve istiklfılini 

~iğııemek suı·etile ileı·iyc gitmek hiç biı· vakit 
h ııtırınıızdan ge~ıncz. Fakat kendi yunhunuz
da istiklilliınize loH·şı hisecleceğiıuiz ufıık bir 
te~avliz uütün 'l'iiı·k tılıısunu ıı ıııukabclcsilc knı·

~ılaııacaktır. Bütün 'Türk ulusu Büyük lHillet 
Meclisile beraber yurdu konımak için el bir
liği ile hudndiara koşacaktır. Bundan hiç bir 
millet, hiç bir Devlet şüphe etmesin. Biz, ka
rarımızı veı•ıniş veziyette bulunuyoruz. Yurda 
kaı·şı ufuk biı· telılik<·yi hissettiğimiz anda. lll'
pinıiz o ·tehlikeııiıı kıı•rşısında ka~ııııyacağız ve 

yılmıyarHğız. 'l'ürk lıiı; bir vakit istiklillsiz ya
şayamamışt ır , esas,•ıı yaşayanıaz. (Alkışlaı·). 

Türklin ıncskeni olan bu yurda• !!;i)z koyaııların 

vay ua.5ııın. gPil'r<•ki!'I'C. (."dkışlar). 

BAŞKAN - Hükfunıct proğraınıru okumuş 
ve itimaci istemiştir. Şimdi rcy toplıyacağız. 

Aı·kadaşlar kürsünün li:ıtfcıı sağ iarafmda'Il 
gelir i •rse daha ınünasib olur. 

(Bilecik dairesi intihabiyesindcn başlamak 

iizeı·p · isimler okunôu ve rcyler kutulara atıldı). 

BAŞKAN - Rcy vermeyen var nu 1 
Jıcy toplama muamelesi bitnüştiı·. 

1 tiınad rcyleriniıı ucticcsiJıi arzediyonıııı. 

3 9 zat ı·eyc i ştimk etm iştir . 389 rcyle ve 
ittifakla Refik Saydam I:IükCımetine beyuru iti
ııınd cdti lıniıttir . (A ikı~ar ). 

BAŞVEK!L Dr. REFlK SAYDAM (!stan
bul) - A ı·kadaşlarıın; gerek bendenize ve ge
rek arkadaşlarım, itimadlarımza şükı-aıılarımı

zı ııı·zederiz. Bunu haketmeye çalışacağız. (Al
kışlar). 

3 - .\dliye vekili Tevfik f.'ikret Sı.lny ile Gümrük ve lnJ:ıisarlar vekili Ali Rana 'l'arbanın 
2G- V -1939 tıll'ihiııdr is1 ifııları üzerine Adiiye vekilietine Bolu mebusu Fethi Okyarıo ve Gümrük 
Jııhisaı·laı· \'rkftletinc ele 'l'rııbzou ıııebusu Raif 1{.-ırad eniziıı tayin edildiklerine dair olan Riyaseıi 
Ciinıhur· tezkpı·ı•si llınumill!•yı>tiıı 26-V-1939 tarihl i 18 nci inikaclrnda okmunuştur. 

4 - 13u~vekil Dı·. Re.fik Snydıım 12 ınayıs J939 tarihinde ve Uınuın\ Heytin 31 nci inikaclrnda 
'!'ürkiye ve Bilyük Britanya Hükumetleri arasında takurrür eden Müşterek Beyanname hakkında 
ıışağ·ı da yazılı bcymıatda bulunmuş ve bu beyanatan SOIII'a (353) reyle yani mevcudun ittifakile 
Hükılnwtin siyı~~eti t.asvib ve MiL~terek Beyanname kuhul edilmi ştir. 

(Başv~kil lJr. Hcfik . 'aydam sürekli alkışlar 

urasında kiirsiiye gı•ldil cr) 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) - Muhtcı-cnı urkada~lıırlfıı. 

.\vrııpad~ki siya..-ıi ve askeri vekayiin, son 
zanıuıılıırda, ne yolun ve ne süratle inkişaf et
miş ololııihı malumunuzdur. 

Dünya sullııın11n biiyül< ve kanlı vakayi ile 
lııılelclar olıııamaın, idar!' ffil\~uliyctini ellerinde 
tutan Devlet auamları için en mühiııı ve en dik
kah• dri!rr nıı•vzuıı tc.5kil ediyor. 

l\1Pnıl f'krtimizi ,I'UI'lnın tehlikeli hiı.d.isatmdan 
mümkün ıııcrt b uzak bulundurmak ve Avrupada 
n biiıliıı dünyada baş gösteren ihtilaflar önünde 
Mıll.pc•ı•,· rı· ~i~·asct inıiziıı samimi hiı· tcznhürii 
olan h i tnraflığoı ıııulıafaz;,· ı•t me k ( 'iimlınriye-t ll ii 
k lımeti i~iıı !'sııs siyııs<'t.i t~~kil ctnıektr hulnııu

.vordu. r'ak ;ı t lıiıdi~ııtın Balkan yanın aclc.sınıı 

iutikal etm,•si I'C akdeniz emniyetinin milli baya-

tııııızda kcuuixiııi yl!nid!m hissettirmesi anmdan 
itibı,·ı·l•n rTüküınetinir., kendisini ciddi bir milli 
enıııiye1 ııw~,·lcsi karşısında bulmuş ve ıbu cm

niyeti tclılikcli tesadüfiere maruz ·hırakmaksızm 

lakayiıl Ye lıitaı·af lıir ,-aziyette bulunonanın 

mümkün olanuynrıığı kımaatine varmı~tır. (Bra
vo sesleri) .\!al ılnıunuıı:dıır ki Akdenizele bü
ti.in alilkadar Del'letlel'in birbirine karşı eıruıi

yet i~indr hulunaı·nk ve bu denizi ınüşterck bir 
,·at.ıı ıı sayıırak onun ınüı a,-i nimetlerinden hepi

nıizin müstcfid olmıısııu daimi olarak tcmenıti 
c•1ınişizdir. !Jiç bir allnkauar Devleti hıı.kla ol· 
duğu istifudedı'll malırum !'tıniycn, fakat hiç bir 
hegemonya h<'vesine imkan bırakıruyan bir .Ak
dt>ııiz nizarnı bizim daima göz önünde tuttuğu
muz biı· milli eıııniyct mcselesidir. (Bravo sesleri 
ve ııUuşlar) Bu ııartluT içi1ıd , Rükiimetiniı: 

millet i .Jııırb badirc·~indcn azami iıııkiin larla uzak 

bulundnrmanııı en mü ·sir ~arcııini ~cne sulh, 
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için birleşen moınieketletle harbi gözo ala~·ak 
sulh gayesinde teııriki mesai etmekte bulmuş. 

tur. (Bravo sesleri alkLşlar) .Bir Avrupa Dev
leti olan 'l'ürkiyeniu, Avrupadaki sulh teşebbüs
lerinin ve harb tehlikelerinin ntilli hayat..ınıızw 

tesirlerini cheınıniyetle hesab etmekten fııriğ ola
mıyacağı aşikardır. 

Cümhuriyet Hü.b.'llmeti, hiç bir JJl(lmlcket 
aleyhine müteveocih olmıyan, hiç bir ınemlekcti 

ilıata ve izrar maiksadma matuf ıbulunmayaıı, 

.bilfı.kis millet.Jcri harbin feci fı.kibotinden mfı.suıı 

bulundurmak maksadını küden bir sulh, müda
faa ve emniyet beraberliğinde İngiltere ilc yan
yana yürümek ve yer ıı!lmak için bu gün millet 
vekilierinin müsaade ve tasvibini isterneğe gel
miştir. (Bravo sesleri şiddetli alkışlar). 

İngiltere ihı, büyük tecrübelerden geçtikten 
sonra, aı·a.ınızda teessüs eden kuvvetli ve samimi 
itimad ve dostluk bağları, Büyük Meclisi:ııiziıı 
muhtelif vesilelcrle rtıı.svibine iktiran etmiş ana 
siyasetleı·imizd en biridir. 

Bu metin rabrtalar, politikalarrnw.m inJ< işa

fmdan birbirine hiç bir vakit zrd olma'Yan bir 
görüş ve iüşün üş tarzmda müşarekctimizi 

temin etmiş ve iki Ilükfunet, bir çok ınülıim vc
silelerde .bu görüş birliğinin :feyjzli semerelerini 
iktitafa muvaffak k.rlın.ıştrr. 

Biraz evvel arzettiğim vcçhile; Avrupadaki 
mühim hadiselerin cercyaru esnasında ve hassa
ten endişebalış olan vckayi Balkan yarrmadus[
na intikal eder etmez Hükfunetinizlc, !ngiltl'rc 
HükUmeti arasında samimi bir müşavcre ba..'llu
ınış ve sıillı. ve emniyet gayesinde birlc.,en fikir
lorimiz, iki memleketin mukadderatmua daha 
esa.sıi ve daha devamlr bir el birliğinin lüzumu
na müştereken kani olmakta geçikmcmiştir. 

Esasları Uümhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupunun müttefikan tasvibinc iktiran etmok 
suretile başlayan ınüzakereler, şimdi yüksek hu
zurunuza arzedeceğim Türkiye - İngiltere müş

terek beyannamesi üzerinde mutabakat t miıı 
etmiştir. 

Müştcı·ck beya.nnameyj aynen okuyorum: 
1 - Türkiye ve Büyük Britanya Hük-\unct

leri, birbirlcrile srkr bir istişa.rede bulurunuşlar
dır. Arala~·rnda coreyan eden ve halen devam 
etmekte bulunan müzakercler, görüşlerindeki mu
tıı.d birliği tebarüz ettirmjştir. 

2 - İki Devletin, kendi milli emniyetleri 
nofine olarak karşrlıklı teahhüdlcri .tazam.mun 

edecek uzun ınüddctl i nihai bir tı~ ılaşına ak
uctmclcri tekarrür etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaşmanın akdine iııtizarcıı, 

'!'ürkiye llükı1meti ve Büyük Britanya Hüh'il.
meti, vukubulacak .bir tecavüz hareketinin Ak
dcuiz ınıntakasında bir harbe saik olması halin
de yokdiğerilc !bilfii l iş birliği yapmağa ve ye
di i.ktidarlaı·rnda bulunan biitiin yardım ve mü
zalıereti birbirlerine gösterrneğe hazır bulunduk
lnrıuı beyan ederler·. (Bravo sesleri, alkı~lar). 

4 - Gerek beyanat ve gerek dcrpiş edilen 
anlaşma hiç bir memleket ale~· Jıine miit e vcccilı 

değildir. Ancak lüzuınu tahakkuk ettiği tak
dird.ı Türkiye ve Büyük Britanyaya karşılıklı bir 
yardım ve müzaheret teminine matuftur. 

5 - Nilıai anlaşmallin ikmalin<len evvel, kar
şıhldı tealılıüdlerin mcvkii fiile geçmesını icab 
cttirocck ~artların dıılıa sarih bir surette t a
yini de dahil olmak üzere, bazı meselelerin da
ha derin bir tcdkik~ ihtiyaç gösterdiği her iki 
Il ill<funetçe kabul edilmektedir. Bu tedkik ha
len devam etmektedir. 

6 - iki Hükumet Balkanlarda cmniyetin 
leessüsünü temin etmek lüzumunu dahi tasdik 
ederler ve bu gaycyi en seri bir ::ıw·ettc istih
sal için müşavere lıaliııdcdirler (Çok güzel scıı

lcri). 
7 - Şurası mukarrcrdir ki, yukarıda zik

re<lilrniş olan hükümler iki llükfunetten her 
hangi birirıiıı sulhün tu.b.-viyesiııdcki wnumi 
meııfaat iktizasmdan olaı·ak diğer Hükfunet
lerlc anlaşmalar akdetmesine ınıini değildir. 

Aziz arkadıı.şlarrm; 
Gördüğünüz veçlıile Türkiye - ingiltere mü

nascbatmda bir temel taşı ve ayni zamanda 
mülıim bir merltale olan bu anlaşnıağr, iki hü.b.'il.
met arasmda elyevııı müzakereleri cereyau eden 
katği ve devamlı teahlıüdler takib edecektir ve 
bütün bu karşılıklı anlaşmaların hedefi birdir: 
sulh ve emniyet (Bravo sesleri, ıı.lkışlar). 

Türkiye ve ingilterenin '\lillumi siyasetlerin
de ana vasfı teşkil eden bu hedef öyle zannedi
yoruz, o kanatt.e bulunuyoruz ki, dünya har
bine mani olacak kuvvetli bir unsurun teraziyc 
ilav~ tarzmda tecelli ediyor (Bravo sesleri). 

Mütteiiklerimizle birlikte sulhü tutmağr, 

kimsenin hakkına tecavüz etmemeği umde bilen 
siyasetlcrimizlc haklarm çiğnenmesine mini ol
nıağa bütün gayretintizi sarfetmektc devam ede
ceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Bu güne kadar 
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olduğu gibi, yarın da sulhperverliğiınizin maddi 
delillerini vermek fırsatları zuhur ettikçe bun
ları kaçırmayaeağız. Fakat, bir gün müşterek 

hak ve menfaatlerimiz ihlal edilmek teşebbüsüne 
maruz kalırsa, bize hakk.ımızm verdiği .b."'llvvet· 
lo buna silil.lıla mil.ni olmakta da tereddüd etmc
ye('eğiz (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar ) . 

Bunun içindir ki, ruefkfıremizi tarif ederken 
"Sulh ve emniyet " kelimelerini kullandım. 

lngili~l('r]c ~imdi arıettiğim itila.f ve bunu ta. 
kilı ed~cek ul u ıt nihai mukavele Fransa ile de 
arııını r :ı do~taue ınüıakeı·elere mevzu teşkil et
mektedir. :Rıı <; örüşmelerin yakında iyi bir neti. 
reye vuracağından ümidvarız. 

Muhterem arkadaşlar, büyük komşuuıuş ve 
dostumuz SovycL Rusya ile en sıkı, en saınim'i 
temaslarda devanı etmekteyiz (Bravo sesleri, al 
kışlar). Müşterek gaye ve ınenfaatlerimiz, önü· 
ınüzde teşı·iki mesai yolunun tamamen açık ol
duğunu bize ispat etmiş ve sayın misafiriıniı 

(l'otemkin) in Aıılmrada geçirdiği günler zarfnı
da aramızda tam bir görüş ve anlayış lıeraber
ligi olduğu ve yarınki siyasetimizin de bu esaıı 

dairesinde inkişafa naınzed bulunduğu teslıit 

edilmiştir . (Al kışlar). 

Dünya buhraııı içinde mevkii çok nazik ve 
mühim olan Balkıın yarınıadasında müttefikleri
ınizle ınevcud müııasclıeUerimizin lıer zamanki 
saıniıniyeLle devııın edeceğine ümidvar bulunu
yoruz. Sulh yolunda daha ıuiicssir bir şekild e 
çalL~ınak için yer almış olan Türkiyenin, tam 
manasile bir sulh unsuru olarak kurulan Bal
kan misalunda yeri değişmemiştir (Bravo ses· 
leri) . 

Yine ümiJ Ye teınenııi ederim k_i, Balkunl:ır

Ja, Balkan menfaatlerini koruyan blok, daha ge· 
ııişlemek, vazifesini daha velild şekilde yapmak 
fıı·sa tım bulsun. 

Her zamanki i.lhaın ve tasviblerinizle inkişaf 
eden siyasetimizin ayni direktiflerden mülhem 
bu günkü tezahiirünü yüksek tasvib ve tasdiki
nize arzeder ve millet vekillerinin biı·az evvel 
okuduğum beyanname üzerine açık reylerini 
kullanmalarını rica ederim (Sürekli ve şiddetli 
alkışlar). 

SAFFET ARIKAN (Erzincan) - Muhtercnı 
arkadaşlar, Sayın Başvekilimizin huzuru iili
nizue vukubulan beyanatı ve karaı"liUza arzet
~ olduğu Türkiye • İngiltere müşterek beyan-

namesi Cümhuriyet HükUmetinin ta bidayetinden• 
beri takib etmiş olduğu sulh politikasının yeni 
ve muvafiak biı· tezahürüdür . .l:iepımiz kanaat 
golirdik ki, 'l' üı·kiyeuın sulh isteyenlerle teşrıki 
mesaı etmesi ve bu sureUe Avrupa vazıyetme 

kar~ı olan yakından alakası her şeyden· evvel 
ınılleıleri har b badiı·eıımaen kurtarmağa ve meru
leketııniZill de eıunıyetmı temm etıuege ma tut bır 
~ıyuııeLın yani ötedeııberi talubmi .l:iUKüuıete bir 
ılırelttif olarak tcvd.i buyurduğunuz ana sıyase
tın bır iladc~ıdir . .l!'ilhakıım arıı:aaaşıar bız ı.um
scııin aleyhınde çııllşmıyoruz ve btzlll1 bu ıyı ni
yetııruze t>ıLıııukaoeıe herkes tarallndan da .lıur
uıc~ olunacağllli u nı uyoı·uz. .I:Sıııaenaıeyh, her 
lıuııgi bir lJt:vıctc karşı mevki a.J.dığıllllz veyaher 
Jıaugı lıır mıHetı ılıata ve tazyık etmek uneuıgı
ın ız ıııanası bu veıııkadau ve bııııu taıub eaecek 
alan katği aulıı.şınadan elbette ki, çıkarılamaz .. 
Bu noıı.tayı ehemınıyetle kaydaderken lngıltere 

ilc öto<Jcnbeü mevcud olan kaı·şılıklı itunad 
\"c cto~tluk hislerinin böyle saglam ve devamlı 
bağlarla takviye edilmiş olmasını memnuniyetle 
karşılarız. 

l•'rausa ile de ayni esas dalıilindeki müzake
reterin müsaid inkişa.f etmekte bulunmasını da 
iyi bir nazarla görürüz. 

Büyük dostumuz ve komşumuz Sovyetlerle 
. her ııoktada bir görüş ve anlayış beraberliği ol
duğunu Başvekilimiz ifade buyuı·dular. Bunu 
da sullıun esaslı biı· zamini olarak yine biiyük 
bir memııuniyetle kaydetmek isteriz. 

Balkanlaı·da siyasetimiz malfundur. Sulh 
davası için kurulmuş olan bu blok sulh için çalış
şan Türkiyenin teşriki mesaisile bir kat daha 
kuvvetlenecektir kanaatindeyiz. Bu kütlenin 
gen işlemesi ve daha feyizli bir şekilde çalışınası 

için .l:iükılı:netin izhar etmiş olduğu ümid ve t&

mcııniye tamamen iştirak ederiz. 
Hulil.sa arkadaşlar, Büyük .Meclisin nınlllili 

aulha olan ·bağlılığını bu kadar isaıbet ve sada
kaıle ve hazm ve kiyasetle tahakkuk ettiren Hü-
1..-fi.metiinize bei:ı. şahsan teşekkür ediyorum. 
(Şiddetli alkışlar). 

FETHİ OKYAB. (Bolu) -.Arkadaşlar, Baş· 
vekilin şimdi okuduğu beyannameyi dikkatle, 
memnuniyetle ve meserretle dinledik; bundan 
evvel Hiikftmetimizin İngiltere Hiikftmeti ile .Ak
denizde sulh ve eı:nniyeti istihdaf eden müza
kerelerde bulunduğunu biliyoruz. Bu müzake
releri muvaffakiyetle intaç e<lerelç bıı ~ •bi.Y;Q 



bu beyannameyi getirdij;>i.nden dolayı HükUmeti 
tebrik ile sözüme başlamak istiyorum. Beyanna
menin man8Bı çok mühiın ve büyüktfu· ve Tür
kiye Cümhuriyetinin şimdiye kadar takib ettiği 
harici siyasetinin lbir dönüm ııoktasıru teşkil 

etmektedir. Beyannamenin lıaiı olduğu chem
rniyeti layildlc tebarüz cttirebilmek için Tfu·ki
ye Uümlıuriyctinin şimdiye kadar takib etmekte 
olduğu sıılhcııyan' siyasetin bir· kaç krlınw i ll' l ıu

lusa etmek i~tiyonını. l nuı ve İraldu gayet kuı·

dcşçc olan ınünasebatmuz senelerdenberi devam 
etmektedir. Balkan yal'lm adasında bütün hü
kilmetlerle bilhassa Yunanistan, Yugoslavya ve 
Romanya ile dostane ve müsalemetperverane 
münasebatımız devam etmektedir ve bu sayede 
Balkan yanın ad!lBı senelerdenberi görmemiş ol
duğu sulh ve müaalemat havası içinde yaşamakta
dır. Şimal komşumuz Sovyet Rusyası ile ta in
kil&b ve ınill1 cidaldenberi devam etmekte olan 
dostane münasebatmuz eminim ki, Jıer iki tara
fın menfaıı.t ve ınem.nuniyetiııi mucib olacak bir 
şekilde devam etmiştir . Türkiye Cümlıuriyeti ay
ni zamanda uzak devletlerle de ayni dostane mü
lllasebatı idıı.me etmeh."te idi. Bu suretle hii.sıl 

olan mesai, sulh havası içinde Türkiye Cümlıu

ı·iyetiııin dahilde iııh.-işafma ehemmiyet vermek, 
ıınilli servetlerini tezyid için çalışmak, sınai ve 
ticari , .... nafia i~lurde turakkııcı-inde bt•ı·tlc-

vaıudı. Bu milsaid sulh havasınııı devam etme
'l:linden ibaşka hiç bir arzllilu yoktu ve yine yok
tur. Ancak son günlerin hii.disatı birden bire 
bir taknn siyasi' zelzelelerle herkesin efkarıru ve 
lıeynelmilel münusebatrn temellerini sarsııııştıı· . 

Çekoslovakyanın bir gün zarfmda nasıl harita
dan silindiğini hepiniz biliyorsunuz. Ondan son
ra Almanya - Romanya ticari müzakeratındıı 

Romanya Hükumetine verilıniş olan ilitimatom 
değilse bile ilitimatom mahiyetinde yapılan biı· 

-tazyik, lıer.kesin fikirlerindeki huzur ve sükilnu 
izale etmiştir. Bilalıare lıtıSule gelen nisbi sü
kU.n .lo:sıneu umumi endişenin yatışm!lBma yar
dmı etmişkan bunu müteakib AdriyatiK denizi
nin şark salıilindeki zayıf ·bir müttefikine ülti
ınııtom göndererek az zaman sonra işgal altına 

alma:;.ı da şimdiye kadar alıştığımız ııulhü siikfuı 

lıa vasını tam.a.milc ilılal etmştü·. B u ihlıU edil
miş olan hava herkesin huzw·unu selbetmiş ve 
lıeı:kesi emniyeti için, kara ve deniz h.ududla
l'Illill muhafazası i&in tedbirler aramağa sevket
~tir. Bu me)'andıı. ötedcıı beri dostane müna-

sebaLta bulunJuğumuı lııgiltcre Hülrfımeti, .Ak
dt• ııizd su lhü ilıl&l etlecek her hangi bir teşeb

bü,~t· kar~ı, 'l'ürk vu lııgıliz kuvvetlerinin müş
te ı·ek e ıı lıuı·eki.: t etıııt•sinc daiı· biı· tekiifte bulun
mııştıır. Bu teklf ııl'! icesind.ı uzun uzadıya ce
reyaıı eden rnüza ko • ı ·ııt nihayet. bu günkü karara 
iktiran etıui~tiı· . Buııdaıı dolayı tekrar Hül;.lı

mctinıizi tcbrik et ml•k isterim. Esasen malü
ınıınuz olduğu veçhilc, lngiltcr c Hüldl.mcti daha 
evvel Akdeniz lıavza sıuda sulhüıı teminine çare
saz olrrıuk üzcru Yunanistana, bir taraflı olmak 
üzere, bir garanti \' e rmiş ve ayni zamanda Ro
ınanyaııın da lı'lldudlarınr tekeffül etmiştir. Böy
le bir tekli[ karşısıııda Hükfunetimiz elbette 
kolları bağlı uurarak eski bitaraflık siy;ısetiııi 

muhafaza edemezdi. (,;ünkü evvelce arıettiğim 

gibi, enuıiyet lıavaı>ı mulıtelJi. Bu emniyetsizlik 
havası i\iiucle; hiç bir ah din, hiç bir teıniuatın, 

hiı; bir sözün para t•tnıcdiği hava içerisinde kol
lan bağlı olııt·ak 1·ukuııtıı. iııtizar etmek; elbette 
Hükfınıctiırızin pcli. dürbinane olan tavrı hare
ketinden ibckleıwmczdi (Brıı.vo sesleri). 

Tcklif .\kdcnizdc ~' ürk ve Ingiliz kuHetlcri
ııiıı, her hangi bir tcC!LI'ÜZ ihtimali karşısında, 

ınü~terck hareket lerini tıı.zannnun ed iyor. Bu 
teklifi bu ~uı·ctlc ku,bul ederek Akdeniz havza
sında emniyet ve sulh•uıı tesisine yardım ettğiıı 

dcn dolayr llükUııu)tin kararınr alkışlaıuak iste
rim. Çünkü efendiler bu hareket Akdeniz lıav 

z8Bına sureti kul i yede sulh ve emniyet ı,:etirıniş

tir. Türldycniu vaziycti coğrafiyesi ve '!'ürkiye
nin kuhıuınaıı oı·uu ve donaılllUIBı (şiddetli alkış

lar ) Ingiliz balıriyesi, İngili z kuvvetlerile hera
iher her lıaııgi bir tecavüze karşı hareket etmesi 
kıı.rarlııştırıldıkt.aıı sonra , eminim ki Akdeniz 
Jıavzasındıı . ;mllı c bediyen t ecssüs etm iş olacak
tır ( Alkışlur). ı\rkauaşlaı·; bu harckl: tteıı lıi~ 

kiınseniıı şüphelenıııeğe hııklu yoktur·. Türk Uüııı 

lıuı·iyetinin şimdiye kadar talöb ettiği miisale
ınctki\rane siynseti he ı· kesin ınrdfııııudur. lli c; 
kimsenin bundan şüplıoleıınıcğe ve şu veya bu 
hüln1nı('te l<arşı hasmane bir surette tclakki et
rneğe asla hakkı yoktur. Maksadıını:.ı kal'll 1·e 
deniz lıududlurımı~ı emniyet altına almaktır·. 

Böyle bir tcdbire de lüzum vardır, arkadaşlar . 

Çüııkü Bnlkunlılara aicl olmas ı l aıımgelen Ral
kan yal'luıadusma büyük bir devlet nskeı·iııi 

çıknrmış ve oraya ayak atııuştır. O devlet ayni 
zamanda deniz hududlarrmızm tam but·nu dibin
de lıir çok adaları da işgal ederek üzedcrinde 
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tahkjmnt, tesisnt ve tertibat yapınakla ıueşA"tıl 
bnlunmnktaclıı·. Bu hal karşı bizim Hükfıııı~
timizclen fle 1ııgilir. Hükıimetiııin bizinıle kııı·şı
lıklı ve ınüşt~ı·ck müşıılıcdc ve ınütalcıılııı· kaı·ş ı.

sınılıı kıılınınc·ıı ııhnd 1•c vııkuata iııtizamn bi
tımıt kalmak elhette bekleneıııezdi. Bitnı·ııf knl
ıııak csascn müıııkün ıııü idi ?. Onun cln ıwk ınilnı
küıı olduğunu zennetmiyorunı. Dcvletll'rin 
nıcııfaatlcı·i hidıirlı>ı·ine bu kııdaı· girişik oldu
ğu bir zuınıındu ve uzak hiı· yerde o lıııı hfidiseııiıt 

hizi doğnıdaıı doğruya aliikııdar ellebilcc~ği sı

ral arda lıitaraf knlmak beııdenizee gayri nıüıu

kiindüı·. Bıı, yalnız gayri münıküıı olmaldu dıı 

kalmaz. Bitaraf kalmak ayui zamanda pek lııı

yıı·lı bir şey de değildir. Arkadıışlar, bu gün In
giltere Hükümet i bile bitaraf kııl ıını ıyor ve kcn
disiııe vnki olun ı·icıılara ve istirlıaııdura nığ

men bitaraf kalmak istemiyor. ('ünkü uıcvzu
hııhs olan nıesole, unıunı1 sıılhuıı ıııuhafnzasr ,.e 
A\'rtıpanrn biı· veya iki D~vlctiıı hcgeınoııyıısı 

ı.ıllııın ı.:imıcsiııc ıııfıni olıııaktır. l ~i?. nyııi zıı

ınıınclıL Anupadu ve Akdcııizde lıir vryu iki 
devletin hcgcınorıyasuıın teessüsliııc aslıı rari 
de(!iliı.. Biııarııalcyh, bu nol;tada Ing-iltere Drv
lctilc ıııcııfaallcı·iıniz ıııü.~terektiı· Akdeııi zdc 

sulinı uıüsııh•ıııctin d~nınıı hususunda c.la Ing-il
ter•' Hliklınıel i lt· menfaııtlerinıiz ~mam n ıııüş
terektir. Akderıiı.de gayet uzun bir suhiliıııiı. 

,·aı·dır .• \pıi zamanda Trakyacia cla lıucludu

nıuz ıııcvcuddıır. nu hududların her türlü te •a
vüzc karşı emniyet ııl1ına alınnıasnu bizce ıw ka
daı· matlub ve ınüstelzenı ise İngitiz Hiikiiıneti 
de 'rürkiyenin kuv1·etli bir suı·ette lıududlarr 

dahilinde yerleşmiş olınasile aifilmdar ve 
meııfaııtlardıı·, aı·kadıışlar. Menfaatleri bu ka
dar iştirak ct m iş olıın, gayeleri bu kadar te
tab u k otıııi~ olan iki Devletin her hangi hi
risinin tehlike kat!;<ısında kuvvetlerini hirleş

tirıııelcrindeo daha tabü ve daha makı.ıl biı· 

şey tasavvuı· eclilemez. Bıışvekilimizin şimdi irad 
cttikleı·i nuhıktu gönüllere :ferah veı·en biı· ei
het daha vaı·sa o da yalnız bununla iktifa et
ıııiyerck Bıılkan Devlcllcı·i ve diğer bütün konı
şu Devletler Hükfırnetin sulbcnyane t şebbüs

lerrlen asla ge ı·i kıılmıyncnğı haklundaki bcyıı
ııntıdıı·. Hakikatcn yalnız bu anlıışmn ilc ik. 
tifu etmek kiifi değildir. Bununla beraber kom
şu dostlar=la münasebatı daha z.iyado t:ıln·i

yo etmelidir ve eğer mümkün oluı-sa Bulgarİsta 

nı da, ba.u arazi işgali emellerinden vazg~irorek, 

onu da sulh ve müsalemet havası içine aİmağa 
gayret etmelidir. 

Şimal komşumuz Sovyet Rusyası ile ararruz.. 
daki dostane münasebatın ne kadar samimi oldu
ğunu Hariciye komiser muavini l'otem:kinin 
memleketimizin siyasi ricalile vııki olan dostane 
münascbatından ve neticede ç:ıkan tebliğden an
lıyoruz. Bu da şayanr memnuniyet bir vııkadır. 
Bu münasebatm daha ziyade Lakviyo olunmUS.l 
da şayanr arzudur. Bu suretle arkadaşlar, her 
kim sulh ve emniyet istiyorsa onlarla teş-

riki mesaiye i1ııı.adc olduğumuzu göstermeliyiz. 
ve Hill .. U.ınctin beyanat m dan öyle an.ta.,ılryor ki, 
bunu göstermek iç.in her ·türlü gayreti Hükfunet 
sı:ırfedecektir. ve bu suretle emniyetsizlik da!ga
larına k;ırşı sulhu seven D vlctlcrin birleşerek 
sed çekmeleri lazımdır. 

'!'ekrar ederim arkadaşlar, sulh Türkiye için 
en •büyük gaye, en büyü!k mcnfaattir ve öyle 
iddia ederim ki, suJJı yalnız Türkiye için deği l, 

bütün memleketler için en büyük bir nimettir. 
Sulhun toınin ettiği nimet karşısında bir takmı 
araziyi istila etmek heves ve emellerinin vücu
d ı\ getireceği menfaatler, 15 nci, 30 ncu derecede 
kalır. Bir takun arazi parçalarını istila emel

lerini farzımulıal olarak, bir dakika kabul et
sck bile, •bu gün vesaiti harbiye o kadar şid
detlenmiştir ki, şu veya bu arazi parçasmr 
mcmlcketime ilhak edeyim derken memleketin 
en güzel parçalarını tahı-ib etmek korkusu vardır. 
Cihan sulhunu ilılil.l etmek ve cihanda ·bir yangın 
vücude getirmek cüretinde her hangi bir recülü 
Devletin bulu.nacağına itinıad etmiyortliil. 

.Arkadaşlar, biz bir ç:ok arazi kaybetmiş bir 
Devletiz Fakat araz.i kaybettikten sonra kendi
mizi dalıa kuvvetli, daha bn.ht.iyar görmekteyiz. 
Çok araziye sahib olduğumuz zaman büyük 
Devletler, Osmanlı imparatorluğunu ikinci 

derecede bir Devlet muaıncl.esi. yapmakta 
idiler . .Araziın.izin mühim bir lasrnı gitmiş ol
duğu halde dahi kendi .ırı.iill hududları:m.ız için
de bulunduğumuz bu sı:radıı en .büyük Devlet 
olan Ingiltere bile bize samÜni do t muamelesi 
ve akran muamelesi yapaktadır. (.Alkışlar). 

Falrut arkadaşlar arazi kaybetmenin de bir haddi 
vardır . .Artık bundan böyle •bizden bir .karış top
rak değil, hakk:ı:nuzm bir zerresini almak isteyen
ler • karşı Türk milleti kulıraman ordusu ile b.ir
likto dim dik duracak ve bize :fena u.ıl%8.l'la ba-
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kanları ıreri çevirecektir. (Bravo sesleri, şiddetli 

ve sürekli alktşlar) . 
Biz bunu istiklaJ. harbinde do isbat ettik . 

.Arkadaslar, .Atatürkün, o eşşiz kabra.manrn tim: 
sali hepimizin ve gelecek n esillerin kalblerind~ 

eanlr olarak ya~ıımaktadrı· ve yaş~yacaktır. (Al
k:ışlıır). 

Ataıtürkün en muJ.:ıterlir W' en enerjik a'rkn
da~larr buırün iş başmda buhınmaktadrr. ( A 1-
ktslnr). Binaenalevh lıi c bir Devlotiıı Türkiye 
Cümhurivctini tckı-ar böyle bir imtilıana, böyle 
bir tecrübeye ~ekmeye eesarM cdcmiyeccğinc lm
tiyen inıı.nryorıım. (Alk:ışl ıı.r). 

Sözümo nihayrt vermezden evvel Hüki'lme
tin beyannmnesini alkı~larl a ta.wib etmelde ol 
duihımu ıbildirmek i~te'rim. 

B c:ynelmilrl ııiynsettc iııtihsal cdilmis olan bu 
hiiviik muvnffakivct. Hükı1nırtimiz iPhı biiviik 
bir srref trQkil erlrerktir. Bu mııvnlffakiv<'ti rla
hili muvaffnkivl'tlerlc ticurt sınai ve kiiltıircl 

sahalarda istihsal etmekte bıılunduihı muvaffn
kivı>tlPrle tctviç etmesi iemcnnisini de ilave et
mek istrrim . 

Arkııoaslar : ist ikball e emnivot ve itminnnln 
baknhiliri7.. (~iirı>kli vr sirMotli alktslar). 

Gl. K.A:r.IM Ö7.AI.P (Balıkesir) - M'tıhtr
ı·em nrkanıı_«lar. hn okıınan teklif mill] R iikfi
ınetimizin tesekkiilünclen bf'ri vn nılnn siyns) 
ıınlasmıılaı-nı eııı mühimlcrinrlPn biridir. Bunun
In milletimizin lnı:dli7.lerle n vni saı·tl ııı· ve hnklıır 
daircsindf' anıasarak Akclrnizdc lırrh >ını>i bir 
tccaviizc kRT-sı birlikte uınkahrlr ctm t>klii!imi?. 
kıırarl astrrrlnrn~-ıır. Akclrniz mallım olcluihı vre
hilc grrck ibi?.im i~>in, ~?erek tn rrilizlrr i<>in rok 
chcmmivMi lıai?. ıbir vııziy ttecliı·. 'Rıırrhı mnhclud 
ve nıühim l!!'<'irl noMalıırr ohın Ceb!'liittarık vr 
Süveyş !nırilizl crin. anl:ıkkıı'l.e w Karndeniı 
bogazr da bi?.im <'limizde bulunuyor. lngilizlcrin 

Rııl''k8 cdrlPrı nımiz vollaı·ı Y(' miihinı h:ıhr1 üsleri, 
bizim saıhilll'rimiz ve kıymetl i limanlıırımız bu
rııdadtr. Görülüyor Iri Akdt'nizdc iki mill{\tin 
müşterek ' 'e hayılti ml.'ni'ııatlıırı vardrr. Bmadıı 
tam bir emniyeti n de.vaıru •bu müşterek mcnfa&tln
rm icabındnndır. HükUmetimiz ba iret göstl'
rert'k, vaziyeti cyi göı·Pr k, mill] meııfaatları

mize uygun bir şekilde vr zamrınmdıı İn~lizlerle 
bn anlnşma iıri hazrrlanmıştrr. 

Bunu milletimizin kı~·mrt v kudrcthıe hiı· 

delil addetmeliyiz. Biiyük Reisicümlınrnmnz is
mat İnöniiniin yüksek idaresi altmda bu krymc1 

ve kııdretin daima artacağına eminiz. 
Arluıcl aşlıll' son zamanlarda bütün cihanr 

hayrrt, lıeyc<>an ve endişeye düşüren emrivaki
ler olmu~tur. 'Rıı scbebdPn vatanl arını ve istik
liilleriııi kommağn azmC'tmiş olan milletler 
haı·b hazırlrklarım hor zamancla'ıl ve ~ahil hal
lerelen daha ~iiratl i vo kuvvf'tli t edbirlerle ta
mamlama/.h ~alı~ıyorluı·. Bn tl'dbirlcr yahıı7. as
keri mahiyette deği ldiı·. ~iyasi Rahalara da 
şamildir. Menfaatlcri ijıer hangi bir şekildr 

müşterek olan milletlf'r birlikte trdbir almak, 
daha kuvvetli olmak iein göı·üşüyorlar. ve 
anlaşryorlnr . Hükumetimizin bu teldifi de 
işte böyle lıir ıınlas.madır . Münfericl kal
m~nın bir takım fa~'dp•laı'T olduğnmı hiliyoru 7.. 
Bundan mümkün olrlıı i!u kadar devamlı surf'1te 
son zamana kadar istifade. otınek li\zun oldıığıı 

tabiidir. Amm!l! bunun iliinilıaye devam rclf'er 
ği ne emniy()t. olıınamnz . Bıı miinfPricl vaziyrt tr 
millt menfaatlerim izr mııgayiı· lıuclisdrr karsı

sında kalmamrz ~ok ınnhtrın eldir. Bilhıı s~ıı. bn 
zamanlarda •bu ih1imaller daha ziyarlrrlir. Bıı 

g-iinkü vaziyetin yarın clri!işmi~·creği bilincmez. 
Varm ka'rşrlnı;npağnnız şartların bıı l!iinrl rn daha 
iyi olnenihnr kim trmin odcbilir? BPnrc. ntoole VP 

yanlış hir i~ ,vaprlmarlıihıın knıınnt cdPı·ek Yir
danım. tam ıım cn miistcrilı ohılıiliriz. 

Arka•l n'$>laı·. lııı anlaşma srrf t relaftil ınnksarl
lara miistcııicldir. Bunun gibi hnnıri millMler 
birbirile anlaşmal ar yapa rlarsa hi?. onla:rı cnn
daın alk1şlnrrz. Sulha. ~'nwlıııı !'den insaniy!'tki\
rane V!' samimi hareket böyle olııı·. Dostlarr
mız ve lıayı11lıahl arı mı7. hizi tnsvih E-diyorlar ve 
memnun oluyorlar. Bi.i~· iik komşumuz ve dostıı
muz Sovyt't Rusyanın cla lııınu yalnrz 1nsvihiC' 
kn•lmayıb onun cln. mcnfaotlorinin bizimle mii~
terek olduğunu tnkcliı· ı>rlrcf'~i nc ümirlvarız. Hic: 
bir tecaviiz maksadına müstonid olmayan bu 
anlaşmayı hoş görmeyecek Hüki'lmctl C'r olursa 
onlıirrn hüsnü ni~·<'! in don riiplıc etmckto ok hak
lryız. (Bra'vo SC'sleri , alkr lar) . Tiayat salıası arıı

mak için ıba.şka memlck<'llcrc trNıviiz maksnoilc 
yapılan tertibler sııllıu bozmalfa ~den tehlil,eli 
yollarclrr. Bnnun ağn· m snl iyetini ve ızctirere
ği biiyük felaketleri daha evvrlindm he,<mh ı>t

mek lib:rmdı . 

Arkadaşlıır; hiz moıııloketimize tevoih edile
cek herhangi bir tecavüze ka'rşı tamamill' hazır
lanmış bııluııuyorıız . . \kdcııizde vulm bulncıı~ıu 
muhtemel gördüğiimiiz ta'ılrruzun nereden >C 
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no şekilde olabileceğini otrafile mu<taleıı etmiş 

ve bunu yalmz başrımza d :f ve tard etmek için 
lazım gelen tedbirleri almı~, hcsaıblarmıızr yap
mrş, ve kararla'I'rmızı vermlşizdir. (Alkışlar ) . 

Şimdi bu mukabrleyi yalnız başımıza değil, do
nıınınasile bütün elenizlere ·hiıkim olan İngiltere 
Devletile birlikte yapınağı görüşüyoruz. Böyk 
bir mukabclenin ne kadar şiildetli ve ezici ola•
cağım ta savvur etmek bize düşmez. Arkadaşlar ; 

bu anlaşmada memleketimiz için ~ok faydaqaı· 
olduğuna kııııiim . Hükftmetimiz milli karl'kt\•r·i
mhe uygun bir şekilde ve tam zamanmda btı 
anlaşmayı yapınağa muvaffak olduğundan dolayı 
teşekkür ve tebrike liiyiktir. (Allaşlar). 

BAŞKAN - 'Arkadaşlar, daha yedi arkadn~ 

vıır, söz almışlardrr (Kafi sesleri) 
Müzakerenin kifayeti hakkmda bir takrir 

var, leifayet aleyhinde her hangi bir arkadaş 
söz isterse söz veririm. Müsaade ederseniz ev
vclii takriri okutaynn. 

Yüksek Reisliğe 

Müzakere lka.fidir. H'iikılınetin arzusu veçhil c 
~Jk rcye müracaat olunmasrnı teklif ederiz. 

12- V - 1939 

Konya 
Dr. O. Ş. Uludağ 

Çankırı 

H. Cahid 
Ağn 

1. Tav 

Sivas 
i\I. Ş. Bleda 

Zon 1.-ııl.dıı.k 

E rzincan 
A. S. nter 

Çıı.nkırı 

H. Türkmen 
(Kabul sesleri). 

F. N. Orkiin 

Kastamonu 
Dr. T. Aslan 

BAŞKAN - Kifıı.yeti müzllikere hakkındaki 
takı·iri reyinize arzediyoruın. Ka-bul edenler ... 
Etmeyenler ... Kifaycti müzııkeı·o takriı'İ kabtıl 

edilmiştir. 

Şimdi lutfen reylerinizi kullanaca:ksmız. Yal
mz her arkadaş kutuları sağına· alarak o suretle 
reyini verirse kolaylık olur. 

(Niğde dairei intihabiycsinden •başlanarak ı-ey

ler kutulara atıldı). 
BAŞKAN - Rey vermeyen arkadaş var mı! 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. Neticei urayi 
arzediyoruın. 

Hükfunetin beyannamesine rcy veren arka
daşlarm adedi (353) dür. Mua,nıele tamamdır. 

Hükı1metin siyaseti ve beyannamesi (353) reyle 
müttcfikan tasvib edilmiştir. (Sürekli alkışi ar). 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Istan
bul) (Alkışlar) - Arkada.~lar; lutfon izhar 
huyurduğunuz reyle Hükfuııetimize kuvvet' ver
diniz. Bu gün olduğu gibi yarın da sizin itima
dınızla ayni siyaset ve ayni yolda yürüyeceğiz. 
(S ür ekli alkışlar) . 

5 - Ba.5vekil Dr. Refik Saydam, 23 -haziran 1939 tarihinde ve Umum1 Heyetin 37 nci inikadmdiı. 
Türkiye ve Fransa arasmda takarrür eden Müşterek Beyanname hakkında beyanaıda bulunmuş 
ve bu beyanııttelan sonra (343) reyle yani mevcudun ittifakile Hükumetin siyaseti tasvib ve mez
ktır Müşterek Beyanname kabul edilmiştir, 

Başvckilin izahatile cereyan eden müzakere ıışağrda yazılıdır: 

( Başvek.il Dr. Refik Saydam al kışlar arasmda 
kürsüye geldi). 

i\ruhterem arkadaşlarım, 
Geçen mayıs aymm 12 sinde, Türkiye ile 1n

giltore arasmda muhtemel taarruzlara kaı·şı teş· 
riki mesaiyi istihdııf eden müşterek beyannameyi 
bu kürsiiden okııyıırak yüksek tasvibinize arzet
rrı~ olduğum zııman, Türkiye ile ·!!'ransa arasm
da da ayni esasta anlaşmalarm clerclesti müza
l<crc oluııduğunu söylemiştim. 

Bu gün huzurımuza, Türkiye ile .!!'ransa ara
sında müzakeresi it.maın edilen beyanname mct-

nini getiriyor ve sulh davasına yeni ve kuvvetli 
bir düğüm ilave eden bu teşri.ki mesai senedini 
Millet Vekilierinin yüksek tasvibinc arzediyo
rum. (Alkışlar). 

Türkiye - Fransa beyannamesi, !ngilteı·e Hü
kiımetile kararlaştırrlmış ve tatbik mevküne 
koymuş olduğumuz beyanname metninin harli 
hadine aynidir. .(Bravo sesleri). 

Büyük bir dava uğrunda girişilen mütekabil 
teııhhüdlerin, iki Devlet ve millet arasmda tam 
biı· itima.d ha.va ı i~inde akdedilmesi ve bu
nun iı;:in de arada ma.ziden müdcvver bazı 



- sss-
pürüzlerin halledilmiş olması hem bize ve hem 
Fransa Hükfunetine daha muvafık göründüğü 

içindi\ ki, bu beyannameyi, esasları ta mayıs 
ayından beri mukarrer olmasma rağmen, şimdi 
yüksek tasvibinize arzedebiliyorum. 

Menfaatlarımızrn, hislerimiıle müteradif ola
rak bir çok noktalın·da birleştiği Fransızlarla, 

artık en kuvvetli rabrtalar bizi birbirimize bağ
lamış oluyor. (Alkrşlar). 

Akdenizin iki ucunda ayni sulh gayesinin 
sanıimi hadimieri olan Türkiye ve Fransa, uzun 
bir kara hududuntın bize bağladığı amzidcki 
vaziyet itibarile de birbirine yakm, birbirinin 
kuvvetinden kuvvetleneo iki millet gibi yan 
yana büyük davada yer almaktadırlar. (Alkış

lar). Türk milletinin idealist vasıfları, Türk or
ıiusunun kahramanlık destanları, (Alkrşlıır bra
vo sesleri). Ayni idealizmin büyük kuvvetle ve 
Lüyük kahramanlrkla hadim olan Fransız mille
tinin vasıfları yanında, muhtemel taııı-ruzları de
fetmek gayesile, birbirini ikmal eden iki aznıü 
metanet sütunu halinde dikilmiş bulunmaktadır. 
(Alkrşlar) . 

Türkiyenin .Fransa ile birleşmesi, dünya sul
hü:.ıün nefinedir ve her türlü hasis meninatten 
ari olarak bu sulhün muhafazasına yardım ede
cektir (Alkrşlar, bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar, 

Size, şimdi Tür·kiye - Fransa miişterek be
y;ııınamesini aynen okuyacak ve bu fırsattan is
tifade ederek beyannamenin ihtiva ettiği mad
del<~ri haki.ld maııa ve mefhuınlarında hulusıı

tan teşrih edeceğim. 

Bugün Pariste Fransa Hariciye nazırı ile 
Büyük elçimiz tarafından imza edileceko olan be
yanname şudur : 

d - Türkiye ve Fransa Hükfunetleri, birbir
lerile sıkı bir istişarede bulunmuşlardır. Arala
rmda cereyan eden ve halen devam etmektc bu
lunan müzakereler, görüşlerindeki mutad birliği 
tebarüz ettirmiştir . 

2 - tki devletin, kendi milli emniyetleri nefi. 
ne olarak karşılıklı tealıhüdleri tazammun ede
cek uzun müddetli nihai bir anlaşma akdetıne
leri tekarrür etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaşmanın akdine intizareıı , 
Türkiye Hükfuneti ve Fransa Hükfuneti, ''uku 
bulacak bir tecavüz hareketinin Akdeniz rom
takasmda bir harbe saik olması halinde yekdi
ğerile bilfiil işbirliği yapınağa ve yedi iktidar-

larında bulunan bütün yardım ve müzahereti 
birbirlerine gösterrneğe hazrr buhmduklarını be
yan ederler (Alkrşlar). 

4 - Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen an
laşma, hiç bir memleket aleyhine müteveccih 
değildir. Ancak, lüzumu tahakkuk ettiği takdir
de 'l'ürkiyeye ve Fraıısaya karşılıklı bir yardım 
ve müzaheret teminine mattrftur. 

5 - Nihai anlaşmanın ikmalinden evvel, kar
şılıklı teahhüdlerin mevkii filc geçmesini icalı 

ettirecek şartlarm daha sarih bir surette tayini 
de dahil olmak üzere, bazı meseleleı-in daha de
riıı bir tedkike ihtiyaç gösterdiği her iki Bükü
rnetçe kabul edilmektedir. Bu tedkik, halen de
vam etmektedir. 

6 - İki Hükumet Balkıınlanla cıııniyetin te
essusunu temin etmek lüzuınunu dahi tasdik 
ederler ve bu gayeyi en seri bir surette istihsal 
için müşavere halindedirler. 

7- Şurası mukarrerdir ki, yukarıda zikredil
miş olan hükümler iki Hükumetten her hangi 
birinin, sulhün takviyesindeki uımınıi mcnfaııt 

iktizasından olarak diğer hükfunetlerle nnlaş

nıalar akdetmesine mani değildir . 

Aziz arkadaşlar; birinci maddesinde iki mem
leket arasındaki görüş birliği ve mütalea edilen 
siyasi vaziyetİn ayni şekilde mulıakenıesi netice
sinde, miL~terek teahhüdlere girilmek kararı ve
rilmiş olduğunu ifade etmekle, Türkiye ve Fran
sa son zamanlarm hadisatmda sulhü tehlikeye 
düşüren ve kendi emniyetlerine müteveccih in
kişaflar gösteren manzaraları ayni sulhseverlik 
mefkılresi ve ayni korunma vazifeaile muhake
me ettiklerini göstermektedirler. 

İkinci madde, beyannamenin istihdaf ettiği 

hususlarda geçici bir teşriki mesaiyi değil , haki
ki hedefin uzun vadeli bir birleşmedc mündemiı: 
olduğunu kabul ve tesbit eden ve katği muahe
deyi yakin bir atide akid kararını gösteren bir 
hüküm ifade ediyor. Bu nıünasebetle arzetmek 
isterim ki, Türkiye ile !ngiltere arıısında olduğu 
gibi, Türkiye ile Fransa arıısında dn. kntği Ye 
nihai nnlaşmanm hazn-Irkları sür~tlcı iııkişaf et
mekte ve bu vesikalnrın tanı:iın ve ikmali h-uvvei 
karibeye gelmiş bulunmaktadır. 

Beyannamenin üçüncü madrlesi , feyiılerinden 
hütün sahildarlarm ayni veçlıile istifade etmele
r ini ideal bildiğinıiz Akdeniz havzıısmda, taar
ruzdan doğabilecek ihtilatat için iki memleketin 
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biı ·birlnc tam ve şamil bir eşkilde yardım taah
hücllerini ihtiva etmektedir. 

Demek oluyor ki arkadaşlar, Akdenizde doğa
hilecek tehlikeler ve orada kopması melhuz fırtı
nalar Türkiye ile lngiltcreyi olduğu gibi, lngil
tereııin müttefikleri olan 'l'üı·kiye ile F'ransayı 

da bir cephede yanyana görecektir. (Bra,·o 
sesleri, alkrşlar). 

Hayati mcnfaatlerimizin ve enııtiyetiıuizin eıı 
mühim cenahı olan Akdeniz havzasnıda üç mil
letin teşriki mesaisi, sulhuarayan bir idealizmin, · 
sulhu bulmasnın matuf, kuvvetli gayretlerinden 
başka bir şey değildir. 

Dördüncü maddede Türkiye - Pran.sıı asis
tansının hakiki manasını teabrüz ettiren bir 
mefhum görüyoruz. 

Evet arkadaşlar; bu beyanname ile giı·işti 

ğinıiz taııhhüdler yarnıki muahcdelerin istilıdaf 
edeceği taahhüdler gibi yalnrz bizim emniyetimi
zi korumağa matuftur. Ve hiç bir Devletin aley
hine müteveccih bit· mana bunlarda mündemiç 
değildir. 

Beşinci maddenin mevzubahs ettiğ i temaslar 
biraz evvel arzetmiş olduğum gibi, faaliyetle de
vam etmekte ve bunlar 'l'ürkiye - lngiltere ıın
laşınasrnm mesnedlerini hazırladığı gibi, Türki
ye - Fransa nihai mualıedesinin de ayni ruh ve 
mana dahilinde temellerini atmaktadrr. 

Beyannamenin altıncı maddesi, '!'ürkiye enı
niyetinin yalnız Akdenizden gelebilecek tehlike
lere karşı değil, bu emniyeti alakadar edecek 
nuııtakalaraın kafiesinde belirnl'esi muhtemel teh
didiere ve tehlikel ere karşı sıyaneti istilznm et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Malfımunuzdur ki, 'l'üı·kiye emniyetinin bir 

cebhesini kuvvetle tutan ve senelerdenberi feyiz
li semerelerile sulh davasına büyük hizmetler 
etıniş olan Balkan misakı, son görüşmelerimizden 
bir kat daha itinıııd ve kuvvet bularak çıkmış 
ve bu güne kadar olduğu gibi, yarm için de 
esaslı bir sulh unsuru olarak vazifesine devam 
etmek azıni katğisioi göstermekte bulunmuştur 
(Al kışlar) . 

Türkiye - Fransa ınüştel'ek beyanname inin 
altıncı maddesindeki hü1.-iim bittabi Balkan Mi
sakının Alcidlerine verdiği hukuk ve vczaifi biç 
bir veçhile ihlal edecek mahiyette değildir. 

Balkan Iisakı, Türkiye - Ingiltere, Türki
ye - Fransa Anlaşmalarile tedahül göstermeksi-

zin bütün istiklillini ıııulıafaza etmekte ve ayri 
bir sulh arnili halinde mevkiini tutmaktadır. 

Beyannamedeki lıu wadde heı·kesin anlamış 

olacağı veçhile, Türkiye ile Pransanm, Türkiye 
ile lugiltere arasmda olduğu gibi, bu akid ile 
gözctilcn emniyet endişelerini ve hususi vaziyet
lerini alakadar ediyor. 

Yedinci madde, bir gaye etı·afında birleşen 

mcınleketlcrimizin sulh ınıntakasım tevsi etmek-
te ijeı·best olacaklarını göstermektedir ki, bu da 
akdetıniş olduğumuz asistansm ıher hangi yüksek 
ideale müstenid olduğuı:.u bir kere daha isbat 
eder. 

Mulıtereııı arkadaşlarım: 

Siyasetinin bütün inkişafları, milletin hakiki 
meninatlerini dikkatle arama.kta, memleketin 
emniyetini teyakkuzlıı. koruı:nakta mündeıniç olan 
Tiirkiye Cümlıuriyeti Hükilıneti; ınillet vekilie
rinin yüksek direktifleri ve teşvik.kilr tasvible
rile kendine verıniş olduğunuz vazifeyi üıı.ya 

çalışmaktadır. (Alkışlar). Bu vazifenin bir ese
rini daha yüksek huzurunuzu getirdim. Tiirki
ye - Fransa müşterek beyannamesi hakkında açrk 
rcylerinizi kullanmanrzr rica ederim. {Brıı.vo ses
leri, şiddetli al.kışlar). 

REF!K İNCE (Manisa.) - Arkadaşlar ta
rihin yeni bir seyri karşısmdayız. Çok es.kilere 
gitmekten sarfmazar ederek, daha pek yakin 
denebilecek bir zamanda kendilerile karşı karşı
ya harbettiğimiz iki büyük milletle bu gün harb 
değil, sulh mukavelesi yapmış ·bulunuyoruz. 
Devlet ıtalilerini insan talilerile, münasebet
lerini tahlil edersek onların da münasebetlerinde 
dostluk ve bazan buna muhalif vaziyeıler olduğu 
görüldüğü gibi Devletlerin vaziycte göre karar 
almak zamanını. tayin eden ricalinin o nisbette 
talih bakımından mevki kazandıkları ve millet 
nazarmda tebcile ve takdlre ve aksi hareketlerin 
dahi muahazcyo maruz kaldıklarını görmek 
vo söylemek dahi kabildir. 

lşte arkadaşlar; biz Avrupada doğan ve hu
dududnnun a.krntrsmın tesiri yalnız küçUk millet
leri değil ve belki bütün beşeriyeti tehlikeye sev
ıkedeceği endişesini veren son zamanm müh yyiç, 
korlı.-ııtucu havası karşısında Tiirk Devleti dün 
nasıl kendi hayatını ve sulhu muhafaza için ev
vel& Balkan paktını, ondan sonra, SB.dabat 
pa.ktmı yapmışsa; bu gün de yakin bir zamanda 
Ingiliz itti.fakını, Fransız ittifakını yapmış ol
makla sulha hay.ata ve topraklarını muhaiaıaya 
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ola.ıı rbağlılığmı göstermek yolunda halcikaten ve 
hakikıı.ten en şayanı takdiı· bir düı'Cndişlik göster
miş vaziyette ·bulunuyoruz. Biz bizleri dün olduğu 

·gibi bu gün dahi ileriyi görerek iyiye S(lvk ve id :ı
re etmek dirayetini gösteren, ölen ve yaşayan Ş!'f
lerin huzurunda hürmetle eğilineği vazife ·bildik
ıten sonra tekrar ederiz ki, Türkiye Cüınlıuriyeti 
Hükılmeti ve Türkiye Cüınhuriyeti Halk 
Partisi : esas umdesi olan yudda sulhu, ci
ilıanda sulhu fullile taallilk eden her hangi bir ha
reketin karşısında cephe alınağı kendisine vazife 
biliniştir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Her millet yaşayabitmiş olmak için kendine 
göre muhtelif program tatbik etmek hakkını ha
izdir. Fakat Tüı·k noktai nazarında bu hak, an
cak ve ancak başka milletierin hukukuna hür
met kydile mukayyeddir. Ben yaşayayım, fakat 
başkalarmm ölümü balıasma davasrnuı, Türk 
dün olduğu gibi bundan sonra da en büyük düş
maw olacaktır (Bravo sesleri, allaşlar). 

Bize bu ittifaka niçin giriyorsunuz diye ken
dilerile beraber olmayanlar tarafından sunller 
varid oluyor. Böyle bir ittifaka girmiş olmamı
Zin sebebi, kendilerinin bütü.n bu semayi bil
katta uyandırdıkları tehlike eudişesidir. Tehli
keyi vaktinde göriip tedbir alanlar takdir olu-
nur. Fakat bu tehlikeyi görüb de lfızimi 

kadar tedbir almayanlar tarihin muknd-
der tecelliyatma kendilerini vermiş olurlar. lşte 
Türk milleti bu mukadderatı kendi lehine çevir
mek ve onu elirayetle yürütmek bakınundan cid
den takdir ve tebeile layıktır. 

Arkadaşlar. lıir milletle ittifak demek, o mil
letin mukadderatına, kendi mukndderatıru, 

demek olduğuna göre, iki millet, üç millet veya
hud beş mill tin bu şekilde tecelli eden yaziyeti, 
onun mukadderatilc kendisininkini birleştirmek 
bütün millet efradı arasmda tııbiatile nnkahili 
inkar bir şekilde ölüm salıasma varnıeaya kadar 
birleşmenin i tihdııf ettiği şey tabii insantık ne
ticesinin bir icabıdır. Dün İngılizlcr)p olduğu 
gibi, bu gün de Fransızlarlıı bir elektrik cere
yam, bir muhabbet elektrik cereyaw bir anda 
hepimizi yekdiğcrimizc biıı ukd halinde bağla

maktadır. itekim sayın Başvekilimiz bu uk
deyi yeni bir bağlantı düğiimü olarak ifade el
nti§lerdir. Bu düğiim daima bize en doğru bir 
teminat verdiğinden dolayı her halde beşeriyet 

ıeaauMWıün en esaslı teminatmdan biri olinası 

mahiyetinde clüşüniilN·ek hir şnydir (Bravo ses
ll'ri). 

Birbirile aniaşan ik i mi ll cliıı, yekdiğcriıı i 

keııuiiL•riıır anlatması ınanasız küii'L'llcre gimwk 
demektir. 1-:sascn ikisi lıirhirlcri ile mılaşma

mış olsaydı hayatta nıukııdderat biı·liği yapar
lar ını idi! rapılını~ olan iş, zaten nnla§ıluıkla
rmdan dohıyı yapılmıştrı·. Yalnız ~unu söyleye
yim ; Türklin şiuı·ı, esas olarak tarihierin sureti 
muntazaınadn ve ınııttarid edc, lıııtt~ dü~manla 

ı·ııı lisanr ile dalı i tasdik E'dilnwk ~urctile; Vl'

fada, sözünü tutnıakta, hayatı ,.,. ııanıu~u ınev

zuhahs olduğu zaman htmlar içiıı ~·ııpılnıası 15-
zınıgckn vefakfıl'lrkların azamisini yapmaktır. 

Binaenalcylı eski tıırihle ı·dc sahit olan bu tecel
liyatın, yen i ın isa ll~r·i olmak iizr rc, 1 ngil izler ve 
Fransızlar; ayni kıırakteri muhafazada yeni 
Türkiyenin kendisine kabul ettiği bütlin şartla

n, ecdadmm yaptığı gibi biliipcrva , geçen gün 
Büyük l\llilll Şefimizin dahi kurultay münascbe
til söyleelikleri gibi şalılıınını§ bir halde cesıı 

retinin ve ırkiyelinin icab ettirdiği şekild e yapa
cağına enıiıı ohılıilirl er. Biz de liendil •riııdeıı 

tamamen vicdan) lıiı· kanaatlc ayni cnıııiye ti ha
sri ettiğimizi bn vesile ilc söylenıeği bir vıızifl' 

telfıkki ederim (Bı·ın·o sesl eri, alkışla ı· ). 

Arkadaşlar, insan camiasının balmsıııa bir
birinin hakiuna Ye duygularına hürmet esastır. 

Bu lıakikn ı cn veeiz surette yine ?lfilli Şefimiz 
lsın t lııüııü kurultay münasehl'tilc gösterınişl c ı·
dir ve dcınişl c ı·dir ki, biz kendi hayatları ı ç ııı 

küçük milletleri yutınak \-c onları hüyük lıir si
lindir altmda bıılundurınak, k('ndilcrine lazını 

hayat gıdaları tcliikki elmek zilıni.vclinin aley
hindcyiz. Demekki, lıu zihniyeti taşıyanimm 

ak8in olarak hiz biı· blok k:eri ine g-irmiş oluyo
ruz. Bu bl ok bu gün i~in bence ne denıokratlıırm 
lıirlc~mesi ve n de ~u v!'ya bu menfaatlerin bir
leşme~i değildir. Be~~ri~'<'l in lıııyatııııı , ııı<'nn 
diyetiııc, namusuna ve insanlık hukıılnına hür
met duygusunu hirlcştirınesidir ( Alkışlar ). Bör
lc, memleketin her tarafına tepeden gelec!"k 
bombalarnı yağınuru altında, lıilmeın sıığdan sol
dan gelecek tanklarm tekı>rlekleri ııltrnda ezece
ği endiş ilc küçük milletlerin, yalnız Jıu günkü 
ıneveudiyetcrini değil, geçmiş tarihierin sön
dürülmesine doğr·u atılan her adım, Balkanda 
olsım, Akdenizele olsun, Asyada olsun, her nere
de olursa olsun, biıim için beşcriyct hnkukı.ıııa 

vuku bulmug bir ta.a.rruz te§kil eder. İ§te bun-
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dan dolayıdır ld, bu ittiraklar t.aarruwn bir 
mukabclesi olduğu i~in dün lngiltere ile anlaş
tık, lıu gün Fransa ilc arı t aşıyoruz ve bu davayı 
güden her Devletle anlaşmayı kendim iz ıçın 

esaslı h ir vazife telil.kki ederiz (Bravo sesleri). 
.Aziz arkadaşlarım; Başvekilimizin gayet et

raflt bir görüşle millet e hesalı v!'rcn, yaptığı it
tifakın , millet naınuıa yapılan itt. ifaknı istihdaf 
ettiği ın aksadlnrı ,.C'ciz bir surette tafsil eden 
hryaııatındaıı sonra, lımıim bııı-ııcla aciz ınütalca 

larınıın kıyıııcti olmayacağım bilmekle beraber , 
sözleriııw nilıa_v~ı vcı·irkcıı, şunu tC'krar C'tınck 

i stiyoruın . 'l'iiı · k lc ittifak ı:denler Türkün şia

rrndan ve şııııı·undaıı tamamen istifade eelecek
lerini ve ittifak denilen söz viielinin bütün 1ecelli
yatnıın yerli ye ı· i nde tutulacağını iyi bi i sinler 
ve ayni zamanda dostluğa do tlukla mukavele 
ihtiyacıııda bulunan bir milletin, Türk milleti 
nin, yapılan işlerden bir istiralıati vicdaniyr ta
şıdığını ve ~ iinkü kendi id<'HilPriııi tahakkuk et
tirmek içi n, o ideall eı·inin tıılwkkukuııa mcmuı· 

ettiği Milli şeflerinin luıbul ettiği davalara ken
diler ini candan bağladığını ve buııu büyük lıiı· 

vazife telakki ett iğini bilsinler. Başka memle
kctl crdt' şu n'.nı hu davalar birer kudsiyPt tıı-

~ıı·l ar. Bizde <Ic ayni kuu~iyet vardır. Onu ka
bul c l nıC'k l e iıl'nıher lıiziın Türk milletinin şia

rı, esaslı davalaı-ıııda evvC'lrl eıı olduğu gibi dai
nıa lıaşlıuğlaı-ırıın ııı-lwsındaıı Ycfa ilc, iman ile 
yürüınck ti r. Bu iıııaıu bize telkin eden büyükle
ı-imize tckrat lıatıı·latarak, onların yolundan ııy

rılıııadığıınızr, ayrılnuyacağınuzı ve ayni imam 
iaşrdığoruz söyleyerek sözlerime nihayet veririm 
(B ra vo sesleri, alkrşlar). 

F AZIL AHMED A YKAÇ (Elazığ) - .A;ziz 
arkadaşlar; mu h tercm hatib Refik Ince, bende
nizin huzurunw.da anlatmak istediğim bit• çok 
duygulan benim aniatmama ihtimal olmayan bir 
beliıgatla ifade etmiş oluyorlar. Bendeniz .bun
ların ateşine, gönlümdc uyanan son lemaları, zc
vwtı aliyonize arzedeceğim: 

.Arkadaşlar; 

Bu gün bize verilen Jayınetli haber; yalnız 
Fransız dostl.ı.rı.nuzla bizim değil, ılıütün cihan 
sulhunun, bütün medeniyet 8.leminin çoktanberi 
sabırlızlıkla bekle<liği. bir müjde idi. Ondan do
layı memnuniyetimiz münJıasrran şa:hsi ve milli 
sahada kal.nuy.or. En kuvvetli temellerinden bi
rini koruduğumuz dünya sükılnunun, insanlık 

asafişinin nümarlarmdan •biri sriatile de ıbeşPri-

yct ııaıruna bu hayrriı ınııvaffakiyetten mesud~ 
vo müftelüriz. 

Geçen gün bir makalemele de izah etm.iş t im; 
Fransa ile Türkiye \lZ\lll zaınanlarda.n beri yal
nız bir toprak koııışuluğu ve mcnfaat orıtaklığr 
içinde yaşamakla iMifa etmemiştir. Bilak.is dost 
milletle bizim araıruzda bütün ideolojileriınize 

sirayet eden bir irfan vo ideal kardeşliği mev
cud bulunuyor. 1848 tarİlıinde Fransada Cüın
lıuriyet ayaklarurken meşhur Lamartin Hari
ciye nezaretine gelmiştir. Onun o zaman bütün 
diplomasi ajanlarına vıı.k.i tebliği - ki, eşine na
dir tesadüf edilir bir siyasi beliigat vesikasıdıı· -
hangi hükümleri ihtiva ederdi bilir :ınisiııiz f 
H;emen söyliycy iın. Eğer ·bizim Cümhuı-iyet ila
nından beri takib ettiğimiz inkiUlb davalarile 
iç ve dış politika prensiblerirıı.izi hıı.tırlarsaııız 

Lamartinin escrini okumaktan mü.stağni ola
bilirsiniz. Biz ne diyoı·duk? Malilm : Diyorduk 
ki inkilab savaşımız, yurdda ve cihanda ba- -
rış yaşatmaktan ·başka biı· gaye kovalamaz. 
Çünkü celıa.letle, taassubla ve gerilikle cenkle.şmek 
için, içeride de, dışarıda da sulhu kuvvetlen
dirmekten verimli tedbir yok;tur. 1848 do ayni 
fikir ileri sürülmüştü. Biz deın.iştik ki, en kü
çük haksızlık ve tecavüze karşı lbütün azınile gö
ğüs gerrneğe hazır ıbul unan milleti miz, her milleti 
ve her yurdu kendi idealine yoldaş bilerek 
onun hukuku üzerinde hassasiyet göste--
rir. Ç,'ünb.ii fetJıetmek istediğini:.~ şey, baş

kalarnun a.na toprağı değil, terakki ve sulh ül
kesidir. Bizler ne ıı.layişli ta.çlarrn, tahtlarm şa
şa.asilo boyanacak gözümüz vardır ne de zahiri 
muzaffariyet ugultuları içinde millet enininin 
boğulnıasma. ra.zıyrz. 1848 de Lamartin de şöyle 
demişti : c Harbden en büyük zararı yalnız va
ta.n değil, hüı-riyetin ta kendisi görür. Çünkü her 
harb az çok bir dikıta.törlüktür. Hatta bazan 

di.ktat.örlüğün dış parıltısı hakiki hürriyetin ru
huna t eveili edilıniş suikasdler üzerine gerili bir 
perdo olur. Şübhesizki, Cümhuriyet te zafer 
istiyor. Fakat bunu sulh için ve kendisi için 
istiyor. Sczarlar, apoiyonlar hesabına değil>. 

Arkadaşlar, şimdi memnuniyetle itiraf ede
lim. 'l'iirk - Fransız dostluğu cihıı.na ilan olu
nurken medeniyet nauunıı. pek mülıim bir tarihl 
hadise husulc gelmiştir. Fransa ile beraber 
mü.5teı·ek ve çift bir zafer kazanmış oluruz. 
Bunun gerek her iki memleket, gerek bütün 
be§criyet için ne hayırlı bir nıenfaat kaynaiı teg· 
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kh edeceğini söylcıneğ ' lii?.tım var nııT Birdi'n
b ire hatn·a d-l uyıı·:. diyP cc1·ab gelir. Çünkii 
ltııkikat olmdnı· m~ydandadır. Jı'al<aı ben diyı• 

ceğiın ki düııündüğüınüzü siiylcıncliyiz. Zim 
•rürk - l<'rau~ız müstakbel nııimıselıetll'rinin si
yasi, iktısnıJI , ınııli ve kültüı·el sahalarda ıııaz 

huı· olnbi lPccği kadar nıcsut inki~aflar vıırdır 

ki , bunları no kuuar tebaı·üz etti ı·sek ıızdır. 

Aııa p ı·ensibiınizi her vcsile ile telo:arlııdıl. 

En ger~ek dostluğun en sağluın temelini, daima 
dür iistlük nındcsi üzerinde kurulu açık söz
lüktc huluyoı·nz. 'l'ü ı·kiye dip l onııısisini lıu gün
kü parlak ımıvıı.fCaki ete rrdiren son metodda 
ııyııi pı·ensih olınuch ını '/ 

Devirler ,- ııı· ki, Türk ruhu ve kültürü [•'raıı 

sa ile bir i ı·fan kucak l aşnıası içindedir. J:ıı 

derıığuş bu gün hüti.in snhnlnra ge~ nıiş hu l uııu 

yor. 
Su sebeb le E rıınsıı 1·e 'J'ürkiye ıırnsın<iıtki 

nwsud anlaşmanın bütün iiınillı>riııi t~lıı·ik ed('
ı·ix. Çünkü tE'lıı·ik ed il ecek hir eser vücude ge
tirm işlerdir. lki ıııemlckeLi ayrıı:a kutlnn ı al< is
teriz. Çünkü ikisi tle ıneufaııt ve ~erefleriııe <' ll 

uygun bir iş görmüştür. Nihayet en gerçı>k teb
rikittıı l iiyıl< bn l aııduğanıuz 1iğer lıir nıı>ı·ride 

sıcak duygnl arıınızr yükseltmek vccil esi varrlrr. 
Oilınn ~ullıi.i ve· medeniyet. 

EYel idealist iıısıııılığn müjdeler olsun. Çün
kü işte nilıny t kendisiıle en büyük saıııirııiye1 1P 

yaı· olmak isteyen üç ulu milleti yine kendi hiz
metine ilmade buluyor. 'l'ürkiyc, lngilt re YC 

Ft•ıınsn. Heın de maksad takib derek. Yıılııız 
hakkı korumak ve geleceği k11rtnrınak için. (Al 
kışla ı·). 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Mııh
terem nı·kndnşlar; ~ok kıymetli Başvekilimiz 

beyanlarile bize Cüınhuriyet Hall< Partisi Hii
kılınetinin sulhperver fakat müteynkkız ve nıii

debbir siyasetinin yeni bir e criııi bildiriyorlar. 
Fra.ıt nıun da iltihnkilı• sulh cephesini tnkvi

ye eden bu eser i ırupmn1ız tamamile tns1,jb 
erlı>r ve Hükilnı ti bu isabetli har ketinden do
l ayı tebrik ctmeği c:ok şeı·efli bir vazife bilir. 
(Bravo ses! L'i , sürekli alkrşlar). 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) -
Aziz arkadaşlar, hiı·aı sonra ku11ıınacağnuz 
reyle beşeri •etin lıalas ve saadeti ndına tarihe 
malede eğimiz bn ve. ikannı şüınul ve delaleti 
hakkında uzun bir izah yapacak değilim. Çünkü 
bu karara varmak için aylardan beri milletimiz 

ııdına ve insanlık adma gerek Pnrtl Grup i~t\
ıııalnrmda ve gerekse Meclis müz:ıkeı·elerindc 
her şeyi teşrilı, tahlil ve ınünııkaşa ederek vulmf 
\ ' P isabetle bnı·u•yıı vı1ı·nıı~ bulunuyoruz. 

Bundan lı~şka biri lugilizlc rl r yapılan ~nlant 
olmak üzen· bn ).!'ÜII ikin <ıi defa olarak Sayrn 
Başvekil Dı·. H.c·fik Ha')·dam gayı•t vcciz, sarih, 
yalnız bıı antııntla ııliikulı ırıillı•tlcrc değ-il bütüıı 

hı·~~riyt•le vuziyPii izah t'den nıühiııı bir beyanat 
yapınış bultınıı~·orlar. Ar1ık bunun kıymetini, 

şünıulünü \ ·p i<·ablıeı·ını ltthlilc ha ·ot yoktu ı·. Bi
liyoruz ki, dünya l!H4 dt'nbeı·i bu günlere kauar 
nıiilı>mııdiyen ateş, istir:ıb Vl' raluıtsrzlık içiııdı· 

idi. Bunu iki saf.lıaya ayrrınıak Büyük ha•rbin 
ateş kısmı, öldürücii, zelıirlcyici, yok e<lici idi . 
sonraki safhalur iso insanlığı huzursuzluk i~inde 
aı· iz V(' nıı~al' lııraka'll bir karışıklık devı·esi idi. 
Işte bu soıı ıaınaulanla •had vıı.ziyt•Lc gclC'n I'C 

beşcriye>ti lnıkikatcn miilıiın, kati bir tehlike
nin öııünl· geti ren bu lıadiscyi, tehlike yolundan 
sulh, slikU:rı ve insanlık yulunıı: ilk çevireıı 'l'ür·k 
ınill c ti, Türkiye C.:ümlnıriyc1i ve onun IIiikıl.ıneti 

olmuştur. (BraYo se leri, alkışlar). 

Arkı~daşlur, hep biliı·iz vı· dünya bilir ki biı· 

zıtımıolar 1'<' yakın zamana• kadın 'l'ürkiye bir 
talmn. a l ' lll' l Z i Ic ı~ai r kaldığı del'idcrdc cuz i b 
vnrlıklarrııu• bir ı~ıı evvel tehıılüklı• tevariis edip 
onu inkisaınll! uğra1mak için haksız yere dünya 
snlh ve süki'ıuurıu bozan bir Sli!'İŞ unsuru diye 
tan ı lırdı. llalbllki bu gün '!'ürkiye yer yüzünde 
hari eıucll••rc insanlık, sükfı ııuııu bozucu haksız 
lıaı"t•kc1 ve coşkunluklara parınağile işaret ettiği 
zumall! insn.nlığıı sulba, sükCıııa ve aılamlığa sevk 
~'<len, irca <'ucıı, büyiik bir luyım·1 vı1 kııuı·ct 

olarak yer yi.izüııJe duruyor. J~lb~t bu bi?.iın 

düuyııc::ı malOın olan milli kıyınet ve kııl:Jiliyeti
ınizdcn ve bizim her hususta i.istÜJl olan kıymt!t
leı-imizin ınııha alıısı olan Tüı·k oı·dusuaan dai
ma. hazır bultınan kudı·otindcndir. (Allaşlar). 

Fakat bütün bu kıyınet ve klllbiliyeıleri kentli
ıniz için, imıaıılık için, tam olguıı ve hayra kul
laıur bir ilah hal ine gct iren, bunlardan iyi is
tif~de etmesini bilerek bir Devlet kuran, Eb~'Cli 
Şef Atatiiı-l<ü bu cihanşümul hadise gününde 
şükran ve minnotle lınlll'larız. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, geçenlerde mukaddes bit· gün ve
~i!roih, siiy lcdiğim bir noktayı bir daha. tekrar 
etmek i terim. Türk milleti şu kadar ınesabai 

sntlıiye üzerinde, şu kadıı:r nüfusla, şu kadar bil
mem ne ile cem, tadı ka.idelerile ölçüye 'goleıı 
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bir millet değil dir . (Bravo sesleri, alkışlar ). Bizi 
tarih boyunca böyle mütalea etmek gaflctinc dü 
şen millotler daima wldannuşlardır. (Bravo ses
leri, alkışlar) . Biz ~ok yüksek ıiyııziya1. diistıı 

runa, daha doğrıı~u riyazi diisturlara sı~mayun 
ıcp ayrı, yer yüzünün en üstün bir nı illet iyiz. 
<Bravo s slcı-i, ıılkışlar ). Bizi böyle mütulea et
tik~ e insanilk tlainıa. istifaıle etmiş ve fuyda gör
müştür ve büylo ınutal ea ettikçe yin e istifade 
etlecek ve fa•ytla !{Öret:'cktir. Şüphesiz biz buııu1ı 

Iıı insanlığı hıır.uı· ve sükfuıa kavnşturııcıığrz. 

Bizi yrı· yüzünün hütüıı ıııilleth• ı·i <;ok iyi tn
mrlıır; lıarb hay:ıtıınızılan tamı·Iaı·, sıılh hu',rıı· 

tımtzdan tanırlar V<' bizim Jıiitün maddi maııcvi 
vımflarımıwı ıw olduğıımı ı;ok iyi bqirl l'ı·. Oııun 

i~in dost olanlıı•r hu üstü nlüktc buluıııın bir mil
letle dosthıklnrını imııııiyrt yolunda ~ok iyi kııl

l ıınırlıırsa: ı;ok l<ıızunırlH keza ha~ınılar da bizi 
bıı vıı>sıl'larımızla tlaimıı mütnlPa vı• daima ızöz 
iiniintlc• tulaı·l ıırsu , gııfl<·te düşmektı•n kı>ndile riııi 

korııııınş vc onlıır dn fııyrlalmımış ohıı·lnr. (Al 
kı~lıır ). 

Yrııi Tiirk ı·cmi.vc•tin i ıuı·ıl<'ni.Ht alc·ıniııılc 

hl'r g-iin ~· ı• ni bir ufka nlaştıı·Mı l\Tilli Şefimiz 
hııwt lniiııii ıw şükrıtıı ~unıırken ıııiivaffıık ITiikfı 
ın<'timiı.i ıll' ltbrik P< krim . (K ilfi s•sl l' ıi ). 

ALt MUZAFFER GÖKER (Konya) - Sa
yın arkada\:laı·ını: 1'ürki.\'l' C'iinıhııriyeti kurn
Ialı ıız bir zn•man oldıı. Fakat dünya siyasPtin
rl c tutmuş olduğıı nı C'vki biı·inci dı · ıwerlc hiı· 
ııwddrliı·. Bıı nırvkii, Türk tarihinin hazıdamış 

olduğu pek haklı bir mrdddiı·. Bıı mrvki g€'11e 
rlün~·a ınrııfııııtiıw ııy!(ıın olan bir mevkiclir. 
'T'üı·kiyP f'ümlnıriy!'tinin ~iyasrti, ilk I!Üili<'rd!'n
beri , rlaimn sulha müteveerih oluyor. Bn sulh 
si~·r.'.<~•ti hi<: hi ı· zaman in lı i. nrer olmadr. Türkiye 
f'iirnhııri.1·ı•ti hnl<kına hürmet C'dı•n her milktc 
do~tlıtihınn ıı~ık tuttu, hnşkalnrmm hakkına hür
TTll'ti krncli~i i1: i ıı nızil'l' bildi: onlarlıı do. t olrlu. 
Bıılkını biri iili n . ııdı.'lınıl paktı hn si~·us tin 
bir ifadrsiılir. Diinyn \"117.iyeti lwpinıiı bil iyo
ı·ıız ki son zamnnlıırılıı r!Pjlişti. • ıılhıın hozıı l. 

nıa .· ı ihtimali !ınş ırii~trrrli I"C' bu tı•hlilH• türk 
ınPııfaı~·tlııı·ın ııı tloib·ııd nıı rlo~rnyn nlftkarlar lm
lunclıı~·ıı sahalara ynkl;ı~ınak istidııılmr ıtiisterdi. 

Hö~·ll' hi r YR7.iyr t hiiıl i s olduğu zaman 'T'üı·ki.Yl' 

( 'iiıııhııriye t i prk t:ıhii olarıı•k kendi hııldanrun 

ınüdııianıs.ınıı ai d t!'dbirlcri dcrpi~ ott i ; l"ll7iyl'· 
tin icab cttiı·dlği kararları :ı.lmaJc mooburiyeti 

ka>rşısında kaldı, Hükümet derhal bu işle meşgul 
oldu. 

ullıu temin eden unsurlaroaıı ıbirisi muva
zeııediı·. Dünya taı·ilıinde böyle olıııu~tur. Mu
vazcnenin bozuk olduğu zanınnlardıı snlh rn 
ziyade tehlikeye manız kalmıştır. Kuvvet mu
mzencsi teessiisü me,·znbnlıs olduğıı zaman Türk 
kuvvetinin btı husıısta haiz oldıığu yük ek kıy

meti herkes bilir ; sul ha ıııeı· IJ\ıt olan sulhtın 

tehlikeye maruz kulmasını menfaatlerine ınıı

halif bulan ınemlcketler bu hakikati gördü böy
le ·c 'l'i.irkiyc ilr sulhuıı ıııuhıı•faza ıııa çalışan 

Dl•,·letler arasınıla lıir ıınla.şmaııın husulü 1abii 
oldu. Türk kuneti Avı ·upada büyük bir mu
nızrıır unsuru olmuşt ıır·. T>öı·t asıı·dıın fazla 

dc1·a•ın eden bir zamıın zarfm<lıı 'l'ürk ve Fl'llll· 
~ız millotleri buıııııı yiiksrk kıymetini bilfiil 
d<•ıırmi~:ll'rdiı· . Vııkiıı iki m mll'krtin ıııünMc· 

hat ııı<lıı ıniitl'kııhil m!'nfn<ıtl.NP u.v~ıın olmn
yıııı tın·zda hareket c<lilC!iğini !{tistPren zruman
lıı•r dtt oldu. F'ııloıt ~ülmııııt lfıyil; olıııı nokta bu 
anlaşnıazlrkların iki milletiıı dr m nfaatine ay. 
km olduğunu biı· ıın evvel ıınlnşılımş olma

s ıdıt·. Bu anlayış iki Devletin ınukııdderatı

ıır ida re c<lenl~ı·in lııı ıniinasehatn yı•ni hir veç
hr Yc•rmclcrini kolaylaştrrmıştır . Mazinin ver
diği misallar i~tikbııl için müessir oldu. lngiUz
lrrc ve Fran~a ilc imzaladığrmız beyanuarneler 
'T'i.irkiyenin stılb politikasmm bir icııbıd.ır. Hü
kı1mctimi7.in hazırlayıp bize ~ctirmiş olduğu iti 
lilfrıame ba§mdan bu güne kadar Ciim huriyet. 
ITiilcfıınetinin Ebedl Şef Atatürkün, MiJH ef 

ve Büyük Mel'lisimizin tasvibile, takib etmiş ol
duğu ulh siyasetinin bütün annnelerine ınuva
fılctıı·. Biz milliyetı:i~·iz. l\-1 illet imizin haklmıı 
u nı hafnza tmek hu.'lllstında vasıtanuz ,.a ı· nu du·, 
~·nk mudur, kuvvetimiz kiifi midir, değil midir, 

hnnu düşünmPden vatanm tchliked olduğumı 

ı;-iirüı-ı;Pk silaha davranıruı;. , iliıhrnıız yoksa 
ı.röğsiinıüzü kııllnıurrz. Yatnn müdafaasncdnn 
hiı· !{Ün bile geri kulmayız. 

Jlu Türk taı·ibiniıı , devamlı bit· ııııanEmirliı·. 

Anf'ak nıilll rtıenfııatlerimizin, Yatan birliğinin, 

hiitünliiğünün ınııhııfnznsınıı soıı rlerect>rle ııu•ı·· 

but olduğumuz gibi ayni zamanda, nı nfııatinıizi 

rlünyanın :-·iikı,ek tncııfuntleı·ile de t!'lif etmeyi 
li•"ldinı iz (]iistur dlıııııişizdiı·. nundım dolayı 

dır ki, dünya. vaziyeti HOU ?.iımıınlnr(la sulhüıı 
ıııuhufu7.aııı için yeniden bit· takım tl'dhirler itti-
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hıızmı ve sulhıı merbut olanlarm birleşmesini 
zaruri: kıldrğr zaman hem kendimizin, hem <le 
dünyanın meninatini düşündük, birleştik. Bını
dan dolayrtlıı· ki, Hükiıınetimir. milli ınenfaııtlP
re uygun, Cümlıuriyet politikasının bütün ana
nelerine uygun, dünyanın iili menfaatlerine ny

ı:;un ve hi~ kimsenin aleyhine mütcveceih olma
yan yalnız kendi mensub olduğu zümrenin men
faatİ ve sulhü korumak için ınüzakerelere gi
rişti . Şimdi Saym Başvekilimizin ağzından 

dirıl ed iğinıiz be.vaııa ve anlaşma metni bu vazi
yetİn ifadesidir. Hükfımetimi gösterdiği teyak
kttzdan dolayı tebrik ederim. 

Milletim ve dost müttefikleri i~in bu anlaş
ma hayrrlı olsun (Alkış1'Lr). 

BAŞKAN - Daha dört arkada~ söz istemiş
tir, fakat kifayeti ınüzakeı·e hakkrndıı bir tak
ı-ir vardiT, onu okutııyornın: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kafidir, r eylerin alınma mr di

leriz. 
Çanakkale mebusu 
Ziya Gevher Etı"li 

Çoruh mebusu 
Ali Zırh 

MAZHAR MltFlD KANSU (Çoruh) - Söz 
i~tiyornm. 

BAŞKAN - Kifayeti müzakerenin aleyhine 
mi t 

MAZHAR MttFlD KANSU - Aleyhinde ... 

(Gürültiiler, müzakere kafi. sesleri) hakkında 
söyliy<'eeğim. 

.Arkadaşlar, müzakere hakilmten ldlfi olacak 
dereceye gelmi~til". Çünkü arlffidaşlarrmrz gayet 
fasih ve beliğ olarak her şeyi söylediler, amma 
·bir şeyi unuttulaı· . Müsaade ediniz ben de bir 
kelime ile bunu söyl<·yeyim (Söyle sesleri) ln
giliz ve Fransızlada akdettiğimiz mukaveleden 
maksad, mılhu temindir. Bu sulha yan bakan
larm, bunn anlamamak isteyenlerin, bunu boz
ınağa cüret edenlerin vay haline .. 

BAŞKAN - 'rakriri r<.'ye arzediyorııııı. 

KaDml cdenler ... Etmeyenler ... Kabul l'dilmi~tir. 

Türkiye - Fransa beyannaınrsini intilıab da
irelerine göre isimleri okııyıırak reyinize arzc
decc~im . 1 imler okıındukça riyasC't ki.irsüsünün 
solundan ~elinerck reylcrin vrrilm~ini rir:ı 

ederim. 
(Kütahya iııtihab dairesinden başlıının·ak 

reyler toplandı). 
BAŞKAN - Başka rey vermeyen var ııır?... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir . 

Reylerin neticesini arzeelyorum: 
Türkiye - Fransa arasında mza edilen rniiş

t<.'rek beya~nameye (343) zat rey vermek sure
tile iştiY"ak etmiştir. M'llamele tamamdır. Türki
ye - Fransa müşterek beyannamesi (343) rcyle 
ve mevcııduıı ittifakile tasvib ve kabtıl edil
miştr. (Bra·vo sesleri alkrşlar). 

6 - Başvekil Dr. Refik Saydam ll - XI - 1939 tarihinde aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

BAŞKAN - Söz Bnşvekilindir. 
BAŞVEKİL Dr. R.EFlK SAYDAM (İstan

bul) . 

MuhteY"em arkadaşlar, 
!ki aylık bir tatil devresinden ve müutehib

lerinizle yakından temastan sonra, verdiğiniz 

karar v~hile bu gün toplanmanız, Hükftmeti
niz için çok forahlı ve kendisine kuvvet verecek 
bir lıiidiııedir. Hepinizi hürmetle selilmlarrm 
(Al !aşlar). 

Bu iki ay içinde, Avrupa vaziyetinde vuku~ 
gelen elim hadiseler malumunuzdur. Aylardan 
beri sulbii muhafaaz için yaprlan bütün teşebbüs
lcr maalesef müsbet bir neticeye va.ramanuş, cm
ri vaki oluncaya kıldar bertaraf edileceğini ümid 
etmekten hali k.al.madığmıız harb bıışlaımştır. 

"Omidlerimizin -tahakkuk edememesinden hepi
miz muztaribiz. 

Türldye Cümhuriyetinin siyaseti, bu son za
manlaY"m mühim vckayii içinde, ayni istikameti 
muhafııza etmiş, ayni tcyakk-uz ve dikkatle mun
tazar inkişafını tahib eylemiştir. 

llfulıal'ib taraflarlıı. münasebetlerimiz normal
dir ve lbeynelmilel münasebat kaidelerine tıy

gundur. Almanya ile aramrzda doğrudan doğ
ruya bir iyasi ih1 ilaf mevzııu yoktur. Polonya. 
ile münasebetlerimiz ise hemen daima. arızasız 

ve dostane olmuştur. !ngiltere ve Fransa ile 
ıııalflmunuz olan muayyı'll esaslıı.rda rnenfaat iş

tiraldmiz ve müşterek telill-ilerimiz vardır. Bu 
memleketler ile mi.izakeY" sine başladığmıız nihai 
muahed lerin en dostane bir hava içinde görü-
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şülmesi devam etmektedir. 

.Aziz arkadaşlarım, 
Biz bu günkü harbin haricindeyiz, Bu har

bin memlckctimize bulaşacak inkişaflar göster
memesini temenni ediyoruz. Memleketimizin 
bnzr yerlerinde almış olduğumuz askeri tedbir
ler, ancak ihtiyat tedbirleridir. 

Arkadaşlarım, 

Komşumuz Sovyet !ttilıadr ile münasl!batiiiiiZ 
dostanedir ve dostane kalaeaktrr (Bravo sesle
ri, alkrşlaı ). .Alaka ve rabrtalaı·muzda hiç bir 
değişikli!' roktur. Temaslarınıız ve mutad olan 
fikir te ıttikriı ni;ı her zamanki gibi samimidir. 

llariei siyasetimizin diğer unsul'iarr, son de
faki mnrnzatımfl:ın beri, size arzedilecek bir te
bcddül göstermemişlerdir. 

Hakkındua emin olan milletimiz; hakka ve 
kuvvetine deyanun politikasında süki\nla, şuuı·
la ve teyakkuzla yürümekte devam edecektir 
(Bravo s<·sleri, alkr~lar). 

Mulıtercm arkadaşlanm, 

1\femlekctiıııizde meınnuniyete değer bir sü
kfuı mevcuddur. Halkımız, huzur ve emniyet 
içinde iş ve gü~lcrile meşguldür. Türkiyede iıı

zibat ve asayiş, hiç bir medeni memleşetten da
ha zayrf değildir. Milletimiz, beynclmilel bulı
ranın inkişafrnr vekar ve metanetle takib edi
yor. Milli Şefe, Yiiksek Meclise bağlılığı ve iti
madınrzla nıübalıi olan Bükılınetinize karşı iti
madı ifiilıar ve hatta gurur verecek derecede
dir. (Tirili'O sesleri, u lkı~lnr). İnsanlığa arız olan 
ve inkişaf scyrile devam müddeti, tahribatının 
derecesi bu günden kestjrilemeyen büyük bulı
ran karşısında, milletimiz i~in en isabetli harc
ket tarzının ihtiyar edildiğine ve bundan sonra 
da bu yolda şuurlu bir . surette yürüneceğine 
herkesin inandığmr görmekle kuvvet ve inşirah 
duymaktayız. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım, 

Tatilden enel kabul huyurduğunuz Barem 
kanunu tatbik mevkiine girdi. Bundan mü1ees
sit· olacak vatandaşlarm adedi az olmamasına 
rağınen, alakadarlar bu lwnumm tatbikrtrnr sii
kfınetle krşılamakta, hatta bunların büyük bir 
ekseriyeti, bundan vicdan] bir memnuniyet ve 
inşirah duyıııaktadır, kaııaatindeyiz. 

Elde ettikleri mcnfantlerin bir krsmmdun 
mulırwniyete mukabil bu kanunun hertaraf rt
tiği hal, yani memlckette yaptığı tahrihııtt;ııı 

milli bünyenin kurtulmuş olması, kendilerini, vic-

danlurmr sıkan bir huzursuzluktan kurtarmıştır. 
Runu enuıiyetle huzurunuzda arzedebilirim . 

'l'ürk çocukları, her hangi saikın kendi ara
lurma soktuğu müsavatsızlığı ve içtimai niznma 
müteveccilı iinzayı, velev kendi maddi menfaat
lerine uygun da olsa, asla hüsnü telllkki etmez
ler ve böyle bir iırızanm hertaraf edilmesini 

bcklerlcr, hatta onun için bizzat çalışırlar, ka
naatindeyiz. Biz bu teeriibede de bu hakikatin 
tecelli ettiğini görmüş olmakla müsterihiz. 

İktısadi salındaki çalL<pnalarrmrz alukalı ve
kfıletlcr arasmda yapdan son iş taksiminden son
ra, daha verimli bir şekilde inkişaf etmektedir. 
Devlet sanayi programlarının tatbik ve ikmali
ne, a~ılınış fabrikalarm faaliyetlerinlıı daha iyi 
tanzimine dikkatle çalışılmaktadır. Meclis 
Parti grupuruuzun son diraktiflerinden mülhem 
olarak Devlet sanayii ve madenieri işlerinde ve 
umumi olarak sanayi ve maadin kredisinin daha 
müsmir esaslar dahilinde tanıimi üzerinde tesir
leri şümullü olacak ve iktrsadi hayatrmrzrn in
kişafına cevab verecek tedbirler ittihazmr ehem
miyetli bir mevzu olarak ele almtş bulunuyor. 
Bu husustalci kanun layiliaları kısa bir zamanda 
huzuronuza gelecektir. 

Yeraltı servetlerinin araştırılması faaliyeti, 
ınuntnznm bir program altmda devam etmek
te ve başlıca Devlet madenierinin geniş mikyas
ta istismarr yolundaki faaliyete hız verilmek
tedir. Ergani bakrr madeni işlerneğe başlamış
tır. Morgol madeninin de teçhizatma çalışrl

maktadrr. Kömüt- istihsaHltmda, mevcud va
srta, şart ve imkanlarm israfına malıal veriline
yerek azami neticeler elde etmek için her tür
lü gayret sarfolunmaktndrr. Bununla beraber 
bu mevzuda istihsnlatr teşkilatlandrrmak ihti
yacı karşısmda bulunduğumuzı1 işaret etmek is
terim. Kömür havznsrnrn devletleştirilmesi için 
de teşebbüse girişilıniştir. Cümhuriyetin büyük 
eseri ve Türk sanayiinin en büyük temelini teş
kil eden Karabük demir ve çelik fabrikalarrom 
şu anda ilk istihsalini vermekle milli sanayii
mize kudretli bir unsur katmış olduğunu arzet
mekle sevinç duyarmı. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarun, 

Biiyük Meclisin tatil devresine girmesini ta
kib eden aylarda Hükllmetinizin, ticaret poli
tikası ve bunun tatbikatı üzerinde ehemmiyet
li faaliyeti olmuştur. 

Harici ticaretimize yeni istikametler veril-
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mesi şeklinde başlayan bu faaliyete, Avrupa
da harbin başlamasmı ınüteakib, bir taı·aftıııı 

· daha· fazla kuvvet verilirken, diğer taraflan dıı 
dalıili fiııtleriınizin makul lıadleı·d tutulnbli
mesi, iç pazarlarm harekete gctiı·ilınesi nıevzu

lan ~üratle ele almınış, mahsuJleriınizin kıy

metl cııclirilıncsi ve lu<'tlilcnıncsi ilc meşgul tc
şckküllere yilni vazifeler verilmiş, banknlar
dan mevduatın çekilmesi teşebbi.isatı Milli bnıı 

kala!'fmızın ve Merkez' bankıısrıırn müşteı·ek ıııc
saisi ile şimdiye kadar sarsıntısız bir şekilılc 

idare edilmiş olduğu gibi, son günlerde iç pi
ya ada görülrn bazı ihtikiir hareketlerini , daha 
ilk adımda nkamete uğrataeak tertibat ve ih
zarata da girişilmiş bulunmaktadır. (Bravo ses
leri). 

Müsaade huyurulursa bu işl erin her biri 
haklanda kısara maruzatta bulunmak isterim: 

İç fiatlerimizlc dünya fiatleri arasmdaki 
muvazcnc.sizlik yüzünden, merkezi Avrupa Dev
letleri haricinde kalan mcmleketlerc yaptığımız 

ihracatımızm son senelerde arzettiği müşki.ilatı 

Ibertaraf etmek için, bazı büyük Devletlerle 
ticaret anlaşınalarınuzı ihracatımıza imkan ve
recek bir şekilde tanzime gayret ederken, ara
mızda anlaşma rne\'Cud olan ve olmayan mem
lcket lcrlc tionretimizi kolaylaştıracak acil ted
birlere de t vrssül cylemiş bulunınaktayız. Fran
sızlada yapılan ticaret anlaşması İngiliz takas 
liste ine kredi anlaşmasmda mevrubahs olan 
mahdud mallardan maada bütün ihraç malları

nuzm idhal edilmesi Kanada · ve Mısır ile olan 
ticaretimizin inkişafma engel teşkil eylcycn 
bazı kararlarm kaldırılması bu meyanda zik
roluı:ıabilir. Bu suretle başlıca ihraç ınaddele
lerimjziıı sürümü tesbil edildiği gibi i sanayii
mizin muhtaç bulunduğu bazı bam maddelerin 
idbal imkanları da temin edilmiş olmaktadır. 

Harici mübadeliltta temayül eylediğimiz ta
kas muamelelerini intizam altına almak, idba
Iatımızı müşldilata maruz kalan prim yükselme
lerine miini olmak ve bunları iç ve dış piyasa 
icabiarına göro nyarlamak gayesile üç büyük 
milli bankaııuzın iştirakile, kuvvetini Türk parası 
kıymetini koruma kanunundan alan bir takas li
mited şirketi kurulmuştur. Direktiflerini Tica
ret ve lfaliye Yekıllcllerile Merkez bankamızm 

mümessillerinden müteşokkil <bir komisyondan 
almak suretile i')liyrn bu teşekki.il, pek kısa bir 
zamanda gerek takas primlerini tanzim, gerek 

başıboş bir halde cercyan eden ve çok defa 
spekülatif biı· malıiyct alan hareketlere mani 
olmak bakımından değerli mesaide bulunmuş, 

prim seviyelerinde mühim sayılacak tenzilat te
miııiııc muvaffak olduğu gibi, ihracat ve idh'l.
liit taciı·lrrimizc de itimad ed ilebilecek emin 
bir mesııed olmak itibıır il e, her tarafta meınnu

niyet uyandnınıştır. 
Büyük ehcmnıiyet verdiğimiz meselelerden 

biri il c, zirai mahsullerimizin fhtlnrrnı hakiki 
piyasa icabları haricindeki amillcrin tesiri al
tıııda kalarak düşml'ktrıı korumak ve bu su
r etle bunların değer fhlarla satışmı temin ey
lemektir . 

Bu hedefe yaklaşmak iı:in bir taraftan ihraç 
imkanları mevcud olduk~a bazı mülıim ihra~ 

mnddrlerimiz i~in ihrM<ıtçılarm nıiiştcrek V<' 
mütcsanid bir surette hareket etmelerini temin 
cd<'c~k tn<>ir birliklrri vii Nt de gct irm <'k su retilc 
Pinlar makul lıadll'rinde koıı.ınmnk istenilmiş i 

inlıisarlaı· umum miidiiı·lii,!:!üniin piynsaclıı nıı

zımlık hizınetini göreePk şekilde, ınubayatta 

bultınması temin O]llllnlllŞ; V(' diğ <' !' tura rta'li Jııı 

günkü alwal vr şrrnitiıı ihclas Ptti~i hazı mahalli 
srkmt ılı yaziydlC'ri öııll'nH·k Üzl' l'<' iizüın, incir, 
fındık hölgcl<'riııil<' 'atı~ ko()pt•r;ıt ir teşkilfitımr

zm fanıli)'l'lll'ı-i :ıenişlrtilrn·k ortak olıHa~'llll mii~
ta•hsillrrin mallarını ıla toplamak w hıı malinı· 

mııkahiliıırlr ııvans Yermrk tt'ş<'hhüsiin<' giı·işil

miştir. (Brıt\'0 s<'sleri). 
Halt'n sa•tış koop<'ratiflrı·inıi ı\iıı ıııoli hünye

lrri ile nıi.itrnasib hir sın·rtt<' idaı·l· <'llill"'l hıı ilk 
hareketi takdyc rylenıck, hıı t cşekkiill crin ih · 
das edecekleri RPnl'dlcri rrcskont mııamclrsiıw 

tiıbi tutmak surrti ill' krndilPı-in<' rlaha :rr•niş bir 
faaliyet sahası aıçmnk kararmdayız. 

Son günlerde i~ piyasada g{iı·ülen bazı iMi
kar hareketleri munnsrbcti ile aldığımız terlbir
lcrdcn de bahsene~'İm. Ür: ı.riin rvv<'l n~rettii};im 
bir teblii}; ile memlckette <'n az lıir senelik ihti
yaı:tn'll fazla iıışe m~vııdrlr bıılunnuğıınu , znrı.n·i 

mandelerin h <'nıen kiiffcqiııin ·a ihrarı m~n w
ya I isansa tiibi tutuldnğunn, i ht ikHra t cşebbiis 
<'d~r<'kler hakkmdıı Riikiımetin <'ll şirlrlrtli biı· 

surette takibata p:e(!cce~ini t'trnflrra• rfkfırr ıınıu
miy<'yc izah eyleıniştim. :lfazid~ hepimizin şnhirli 
olduğumuz vııkuatııı trkC'rrürünc frrsat ve irn
kfin verilmiyt'cektir. (Brııvo st'slı>ri. ıılkışlar). 

Şimdiden idari ve kanuni bütün tedbirlere mü· 
racaat edilmiş olmakla beraber, bu husustaki 
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inevzuatrınızm ikmal ve takviyesi Jil.znu geldiği 

neticesine de vardık. Bu maksadla, iki kanun 
liiyihası bu günlcnle yiiksek huzuı·unuza takdim 
oltwacaktrr. 

llarici durnnılll nazaran, zirai istihali teşvik 
ve takviye eylemek başlıca meşgalemiz olacal,tır. 
Bütün resmi teşkilatımız bu maksadı temin cd<.'
cek şeki lde tahrik cdilnıiş bulunmaktadır. Zirt\.i 
istihsalin iııkişaofına yarıyacak bir tedbir olmak 
üzere, zirai kredi faizlurinde ahiren yapm ış ol
duğumuz tcıı.ıilatı Ja zikreyl eınek lazundır. 

Ziraat bankasının zirai kredi ve sat ış koopc
ratifleı·inu % 7,5 fai?.l c ı.l;:rnllktıı olduğu kısa vu
Jeli krt•Jill'rcJm istihsule taniluk eden ve takri
bı·n 12 000 fiOO li m ya baliğ olan kısmının fa
izleri ~- .i,::!5 haJcJine incJirilJiği gibi; bankanın 
ınüstu•hsilc doğrutluıı doğruyu açtığı ve vadeleri 
5 seneye kaJar yükselcm orta vadeli kredilerle, 
vadeleri 5 seneden fazla olan uzun vadeli krc
dilerin fııiz! cri de % 8,5 dan % 6 ya tenzil edil
miş bulunmaktadır. Bu nisbet % 30 za: yakın bir 
ucuzlama demektir. 

Alınan bu tcdbir ilc bir taraf.tan kooperatif
Ierin himaye edilmesine diğer taraftan zürram 
işletmenin ılrmir hıı~;aıu trşk il cylcyen vasrtalar
la tc<;hiziıı" ve Ziraat vekaleti~in zirai. istilısııl 
proğrıımının tahakkuk rttiril mesinc daha fazla 
imkarı verilmiş olmaktadır. 

Zirai krrdiılc fııizlrrin indirilm .. si tcşcbbii

;ü ymııııda, ıu;ılan kn•dilerin kolay işlenınesini 

ve bilha~ ·ıı formalitesinin az bir makanizmaya 
tübi tutulıııasrııı csııs ~aıt koyduk. 

Ti(•uı·l lıa.nıtııııı za nid tcdhideri ıı.rz<'dcrkcıı 

lııınkalarılıııı ıııcvduııtııı <;Pidlme har<'kcti hııkkııı

<hı rlu bir ](a ~ Jwlim<' siiylcmck istel'inı. Bir \mını 
vııtııııdıı~hıı· IJU ayın lıu~ıııdn ıncvduatlarıııı geri 
alnıak il;iıı lııııık:ılanı müı·ııcııata lıaşladılar. Mev
duatın <;eki lnıc hareketi g('(;en hafta şayanı ihmal 
olıııı~·nc·ak hir vüsntta ikf'n, ü~, diir1 ı,1i.indcıı lrl'ri 
rvvrlil dırrı.:ıınla~ıııış ınütNıkibcrı tevaklmfa ya
kın hir manzara g-iisterıııckte lıulurıııııı§tıır. 

\ "ıı tarıda~ların hıı n kala rınuzdaki ıııc,•duatları 

hakkında rndi~cye dii~ıııclcl'i i~:iıı hiç bir ciddi 
scbch yoktıır. Banknlarınıız, şimdiye kadar 
muhtelif vesilr lcrlc bünycleı·iııin sağinınlığını 

isbat et! ikırri gilıi, halen de bütün talebleri 
kıır~ıla~·alrilecl'k bir rlnruıııdudll'l:ır. Vadi'li mev
duatın dahi iadesine flevanı oluıınıası lıtuıun en 
yeni ve Jını·i1. ıh•lilini tc§kil eyler. 

liükfımet iniz, mevduatın çekilme hareketi 

karşısında, taleb edilen mevduatın her halde 
iade olunmasını en doğru bir yol olarak kabul 
etmiş ve bu hususta icab eden tertibatı da al
nııştrr ( Bravo sesleri, alkı§lar). 

Aziz arkadıışlarrm ; 
Zirai istihsal vaziyctimiz emin ve sağlamdır. 
Gıda maddeleri üzerinde her hangi bir sıkın-

tt var id değildi r. Bereketli ve iyi lıalitcli bir 
ınıılısul yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Evvelce 
de arzettiğim gibi, mevcııdumuz yıllık ilıtiyacr

ııwmı üstündedir. rsti lı sa l kudretimiz esiri de
virlcre nisbet edilnı i.1•ecek derecede yüksektir. 
Yıı lıuz son ·ekiz - on yıl içinde ekim sahası as
l(nr·i bir h~sabl a yüzde otuz, alman malısul iso 
ort alıuna yüzd ell i artmıştı r. Bu a rtış bazı 

~eşidlcrdt' yüzde yüzii hulıııakta ve hatta aşmak
tııdır . 

Ue\;cn unınınl hıırhdeu evvel büyük şehirleri
mi?.in ekmek ve un ilıtiyacınm dıııarıdan temin 
edildiğini hepimiz hatırlarız. Bu gün ise buğ
day da ihraç edecek vaziyete I(C<;ıniş bulunuyo
ruz. Sekiz - on yıl evveline gelinceye kadar 
)·irmi - yirmi beş milyon kentalı ancak bulalıi

len buğday rekoltesi bu giin 35 - 40 nulyon et
rafındadır ki ihtiyacrmızın fevkindediı·. Toprak 
nııılısulllori ofisinin si lo ve depolıırındaki buğday 
mikdarı lıir huçuk milyon kcn taldir. Köylü ve 
tüccar elinde de bumm en az iki misli bir stok 
kalınış olduğunu tahmin ediyoruz. 

Pirinç, harbi umumiden evvel hemen tama
men bir idhal maddesi idi, bu gün pirinci de ih
tiyacrrnıza yeter derecede yetiştirınckteyiz ve 
daha fazlasrnı ~·ııtişt irecck vaziyetteyiz. 

Şeker cvvelce ıııunhnsrran hariçten tedar ik 
ediliyordu. Bu gün bunu menıleket i ~ind • ve ih
tiyaenmzm yüzde yetmiş beşi derecesinde yap
makt.ayız. 

Diğer bütün gıda ve in~e maddeleri Ü7.erin
dc de ayni iııkişnf Ye tczııyüdü ıtörnıekteyi7.. 

l<'ındık, kuru üzüm, incir ve cııısali gibi bu gün 
esns itiharilc ihraç ettiğimiz mahsullerimizin de 
~.ıl( krsif \'C ~·iikq<'k kalorili gıda m~drleri ol
dıığuııu unutmamak lazımdır. 

Et hııkınırndan da vnziyct müsaid ve emin
dir. H ayvan miltdor·ı yıldan yıla artmaktadır. 

hıı nr t ış l!l29 a nisbctlc yüzde krı·kı bulmakta
dır. Pamuk ve yüuünıüz mcmlrl(ct ihtiyaemm 
~nk fevkindcdir. 

Bu itibıırla yiyirn ve giyim maddeleri üzerin
de hi~ bir eııdiş ye mahal yoktur. Bazı Rtdn 
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ve ibtidai maddelerinin iliracı hususunda son za
manlarda yapılan takyidat, zaruret icabı değil, 
ihtiyat tedbiridir. 

Ayni müliihaza ilc istihsali eksiltmemek, billl
Iris arttırmak için icab eden tedbirleri de almak 
yolundayız. 

Arkadaşlarım i 

Tatil devresinin en göze çarpan ınühiın · ve 
sevindirici hadisesi, Türk ordusunun; bu sene 
Trakya nuntakasmda yaptığı büyük manevralar
dn· (Bravo sesleri, alkışlar). Reisicümhurunıuz 

Milli Şefimizin de şeref verdiği bu manevralar, 
Türk milietinin halukaten göğsünü kabartacak 
bir intizam ve muvaffakıyetl e cereyan etmiş ve 
Türk Immanda heyetinin olduğu kadar Türk cr
lerinin de, ne azimdc ve ne kudrette olduğunu 
va!zihan göstermiştir. (Bravo sesleri, şiddetli ve 

sürekli allaşlar) . Bunu, huzurunuzda iftihar la 
ve emniyetlc söylemekle bir vazife ifa ettiğime 
kaniim. (Şiddetli alkışlar). 

KP-za i bu arada yine 'l'ürk a!zmile ve cl ile ya
pılan demiryollarıınızın bir morhalesine daha 
geldik: Şimendifor Erzuruma vardı (Şiddetli 

alkışlar) . 

Aziz arkadaşlarım, 

Bu günün en mühim meselelerinden size hu
Hisaten bahsetmiş buhmuyorum. Biiyük Mecli
sin işe başlaması 'bi ze hem kuvvet, hem <'ınniyet 

verir. 

Biz o kanaatteyiz ki bu günkü dünya badire
lerinden, Türk vatanıııı ve Türk mill otini ancak 
sizin isabetli kararlarınız koruyacaktır. (Şiddetli 

ve sürekli al kışlar). 

--.. :11!!111!!1>8-<III!!S~--



H - Sayın üyelerin işleri 

ı - lntihabat 

- 27 -I- ı !l39 da Başvekil Dr. Refik Saydam ile •rrabzon melııısıı Jiasuıı Saka, Seyhan mebusu 
Hilmi llran ve l~rzurunı mebusu Dr. Fikri Tüzer tarafından verilen ve «Büyük Millet Meclisi in
tihabnıııı yenilı• ıımesinP karar verilmesini teklif eyleriu mealinde bulunan bir takririn Heyeti 
Umnmiyece 1.alıulü suretile yeni intibab yapılmasına karar verilmiştir . 

.Ayni inikadın ikinci eelsesinde Büyük Meclis : «İntihabııı yı>nilenınesine !tarar vermiş olan 
Büyük Millet 1\Ieilisinin rumamesinde müzakere edilecek mühinı madde kalmallllŞ olduğundan 

3 nisaıı 1939 tarihinde Fevkaliıdc lçtiınama başlamak üzere inikada nihayet verilmesi» kararını: 
vermiştir. 

- 15 : 20 mart 1939 da müntehibi sani seçinıi yapılllllş ve 22 mart 1939 da aşağıdaki beyanna
me neşir olunmuştur: 

Ikinci Müntehiblere 

Partimizin Sayın ikinci müntehibleri; 

Bilirsinizki, Cümuburiyet Halk Partisi mevzuııtına göre, Partiyi ilgilendiren bütün işler için 
lüzunı gördüğü kararları almak, Büyi~k Millet ~lcclisi azalıkları seçimini idare etmek ve Parti
nill melıus namzedlerini kararlaştn·mak hak ve sa lulıiyeti Parti Riyaset Divanma ve namzedleri 
ilan saliıbiyeti de munhasrrau Partinin değişmez Geuel Başkannın aiddir. Gene bu mevzuata göre 
Parti Riyaset Divanının vereceği kararlara bütün 1'arti üyeleri kayidsiz ve şartsrz olarak itaata 
mecbuı·dur. Partimizin ananesi de böyledir. 

Ancak, 
Partiıniziıı deği~mez Genel Başkam Milli Şe:İ lsmet lnönü, Türk Milletinin siyasi hayatmda 

halkçı bir idarenin bütün yüksek ve ileri tekiımüJicriııi tahakkuk ettirmeği ve Devlet idaresi 
üzerinde Milletin marakabesini en mütekamil bir hale getirmeği Millet hizmetiııde takib edecek
leri :siyasetin ilk ve ana düsturu olarak ele almı~laı· ve Afilli hiikimiyetin bakiki ve yegll.ne mü
messili olan Türkiye Büyük 1ı1illet Meclisinin t.aın hiı· millet hulfuıası kudret ve maıızarasile millet 
huzuruna çıkması lüzumunu her fırsatta ilan ve ifade buyurmuşlardır. 

lşte bu maksııdlaclır ki, Genbaşkur 1'ürkiyc Büyük Millet Mecli inin bu intihab devresi için 
Partinin mebus namzedlcrini te bit ve ilan etmeden önce m<'mleketin bir çok kısmıJarmda Par
tiııiıı ikinci müııtclıilılurile temas etmeyi ve nıüntehiblcrle Riyaset Divannım görüşlerini kararla.ştrr

mak üzere doğrudsn doğruya ikinci müntelıibler le bit· istişare yapmağr kararlaştırlıuıJtn·. 

Milletin :ıiyasi hayatında ilk defa tııtbik edilen bu usul Genbaşkurun bütün Partililere olan 
mulıabbet ve itinıadoun bir ifadesi olmakla beraber bwıdan lı usule gelecek bir neticenin de bütün 
millctiıııizce Partimiz mensublarmm siyasi rüşd ve olgunluklarma bir misal teliıkki edileceğini de 
ıliltkat gözü önünde bulundurmalıyız. Bu sPbeble İstişare rcylerimizi kullanırken her türlü şah
si ve rcjyoııalist hislerden uzak kalmağı ve reylerımizin sadece kalb ve kafnlarrmızm mahsulü ol
masına dikknt ctmcği kudsi ve milli bir vazife olarak telakki etmemiz gereklidir. Bunun içindir 
ki, neticenin siyasi rüştünü ve olgunluğunu isbat etmiş bir Partili zümrenin mahsulü olacağına 

timdiden itiınad etmekteyiz. 
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bu İstişarenin hangi usul ve şartlarla yııpılncağma aid talimat bağlı olarak snııulmuşhır. 
Muva!fakiyet diler, sevgi ve saygılarımızı sn narız. 

C. H. P. Genel Başkan vclcili C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Refik Saydam Dr. Fihi Tıtzer 

Bu gün 22 - lll - 1939 istişanı yapılan 28 viliiyctin listesi 

l -Afyon 
~ - .A:ınasya 

3 -Ankara 
-! - .~.\;ntalya 

5- Aydın 

6 - Balıkesir 

7 - Bilecik 
-Bolu 

9- Burdul' 
10- Bursa 
ll - Çanakkale 
12 - Çankırı 

13 - Denizli 
14 - Edirne 

15 - Eskişehir 

16 - !stanbul 
17 - tzmir 
18- Isparta 
19 - Kastamonu 
20- Kayseri 
21 - Kırşehiı· 

22 - Kocaeli 
23- Konya 
24 - Kütahya 
25- Malatya 
26- M:anisa 
27- Maraş 

28 - Samsun 

- Cüınhuriyet Halk PartisiRiyaset J.ivnnı, 'nı umi idare heyeti, Par'Li Meclis grupu, M~clis Reisi 
ve Pnı,tinin kabine azrılarr 24 mart 1339 dıı Büyük ~Jillet l\icclisindc Umumi Şef Isınet lnönünün 
başkanlığında t<>planmışlr.Tdrr. 

Ayni gün Milli Şef 1 mct lnönü aşağıdaki s(l(linı b yannaınesilc 420 mcbus naınzeı.liniıı listesini 
ilan buyurmuşlardrr: 

evgi li vwtaudaşlarrm 1 

Büyük :Millet Mceli'liui teşkil edecek yeni onm
zedleri, lıuzıırunuza takdim cdiyoTunı. Bu nanı
zedleri intihab ederken bize yalnız vazifemizin 
vicdani ilcası ile vııtaııdaşlarrmızm temayülü 
rehber olmuştur. 

Asil ~1illtimizin Büyük Meclis azalat'l üzerinrl~
ki itimadrmm derece ini aniaya-biinı k igin, Parti 
teşldliitmda ve halk tabakaları arasmda çok dik
ka1:li tedk.ikl r yaptık; memleketin geniş mıııtu
kalarmda Pal'liy men ub ikinci müııtnhiblerin 
takdir ve tııvsiyeleri demek olan istişare rey !e
rine müracaat ettik. I atği naınzedleri yüksok rc
yinizo arzederken va.'tannı mukadder&tma dört 
sene müdd tle hakim olacak nıebuslur üzerinde 
milletimizin takdir ve itimadım azami derecede 
toplaya.bilıniş olduğıımuı kanaatindeyiz. 

Vatandaşlarını 1 
Millet hizmetindeki vazifelerin iç ve dış siya-

sel Hlernindc çetin olduğu devirlerıle yaşıyoruz. 

Cımlı iokişaf balinde olan büyill{ bir milictiıı, 

hcl' istikamcttc bir çok ihtiya~larr ve meseleleri 
karşısmdııYJZ. 'üınlıuı·iyctin va•t8Jla temin ct tiği 
emniyet ve imarr, gctıL5 olarıık ilcrletınck istiyo
ruz. Vat8Jldaşlar ıırıı.smda lııızur ve hürmetİli 
mııhnfazasrnr, vazifelcriıniziıı başmda tutuyoruz. 
'ümlıuriyct ilalk Partis.inin, memleketin bütün 
çalışkan ve kıymotli evliiillarmr hizmet yoluna 
sevketmekteki ınuvaifakiyeti, her gün dı.!ha ziya
do kcnilini göstermektedir. Nilaksız ve huzur 
içinde ·bir çalışma hayatının nimetlerini vata.n· 
da.şlnra ternin etmek, başlıca cıncliruizdir. 

.Aziz va1a'lltla.5larıın 1 
Harici iyaset sahasının şüpheli ve karışık bir 

devrinde bulunduğumuz, uyanık gözlerinizden 
gizli kalanıaz. lnsaıılığm lıiiyiik facialar karşı
sında ka•lması ihtimali, her zamandım ziyatlc urt
mıştır. İnsanlık ailesinin mühim bir uzuv olan 
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Türkiyenin, ne vazifeler ka~smda bulunııcağmr 
katği olarak tesbit etmeye iıııkiln yok•tuı·. Bu ih
timallcr kıu-şısmda ııncuk kudretli millet] r lwn
dileı·ini ve iıısaıılığı kuı-tarucııklaruır. Kudretli 
milletler, ınulıabbct ve enmiyetc dayanan bir 
birlik içinde vataıılarııun yüksek menfaati i~in 

her fedaididığı yapınaya Jıazrr olan imanlı, ira
deli ıııilletlerdir. Biz, bu milletierin lıaşındıı lnı
lun ıııılıırdan olchığuınuz kanaatini, cesaretle söy
leyclıiliriz. Reylel'iııizılc göstereceğiniz kalbi be
raberlik ilc itirrıad, milll'tiınizin kurlı·ctine ycııi 

lıir delil olACaktır. 
Aziz l'alanda~larıuı! 

'üınJıuriyct ; iınııı·, kül tü ı·, endüstri progrunı
larıım R'<'lli~ ıııik.l'tısta devam cdecl'kliı·. Fakat 
lıillıassa köylü ve ~ift~i halkımızın kazıınrını uı·
tıı·rp maişct seviyesi ni ~·ükselt nı ek, bııınm i<; in 
gcni~ mikyastıı zirııat ve ilk tahsil iıııkunlamu 
hıLlmak. haşlıı·a l'nıcl i miz olacaktır. Bütün idıı

l'l' diizl'ııiuin, ltıılk iı; inde, lınlkııı ı iJl•sı·ll'lcrilP 
yoğrulmnş, rnüstııkirn YC mııntaznııı işleyişinin 
~eıncrclcri; hatta iktısııdi olan verinıli tcdbiı-lc-

rin başmdadır kanaatindeyiz. 
Aziz vatandaşlarnn! 
Buna ve riyaRct etmekle iftihar ettiğim Cüm

huriyet Halk Partisine yüksek itimadınızı Iii
yık YÖ rmenizi isterim. Ben ve Büyük Millet 
)[eclisi ıızasr arkadaşlarını, itimadıruzı, kıymet 

li bir emanet gibi vicdannnızın içinde ınulrafazıı 
edeceğiz. ize, uçık alıula işlerimizin hesalımı 

vermek, hiç göz önünden nyn·nıaclığınuz bir borç 
olacal;tır. Türk milleti, ilerleyen ve daima yük
selen bir hcybctli varlrktır. lçerdcki ihtiyaçlar 
ve sıkıntılar ne kadar çok olsa, dışardııki siya
srt bulıranları ne kadaı· karışık ve dalaşık gö
ı'Ü1ıüşl', bütiin ;j:ıu zoı· şlll'tlarrn içinden Türk mil
letinin itibar ve refahı artmış ve genişlemiş ola
rak ~ıkacağma, sDn ıirn1 vo katği olarak iııaruyo-
1'117., güveniyoruz. 

24- rrr- 1939 

Türkiye Reisiefuııhu.ru 

Uümhuriyct Halk Parti. i (lpnpl Başkanı 

1 smct 1 ııönü 

. \l<'YON KAHAHIRAR (7 - Seçmen sayısı : 694) 

.\li ('l'liııkııyıı 

llııytl;ı r C_'t•r<;rl 
Cemal Ak~rrı 
:'lft·hrun• Uiiııl'n~ 

hzet .\kosnıaıı 
Hamza E ı· k n n 

flı·. UüsarııPttin Kuı·al 

llalicl Bayı·ak 

llı,ıııı Tay 

~; .;; ıd era~ 

'\ıı ri z .. \ktrn 
ı~ınail :'llnrııru 

ı~~ki Afyon nıcbnsu, Nafiıı vekili 

> 
:t > » 

Toprak malısulleri ofi i Umom müdürü 
(.Müstakil ınebusluk i~in açık brrakılmıştrr . ) 

AGRI (3 - c~men sayı.qr : 2 O) 

F.ski Bayazıcl mebu.~u 

.. HIASYA (3 - Sc~en sayısı : 317) 

ANKARA (14 - S ı;men sayısı 1394) 

Isınet lııöoii 
~1üıntaz Ökmeo 
Yahya Galilı Kargı 

A.rü Baytın 

Eski Ankara melJusu 

, 



Falih Rrfkı Atay 
ltifat Araz 

· i\fuammor Eri~ 
Alm Gündüz 
Ahmed Ulns 
Şakir Kmacı 

l~ş ı·ef D ınircl 

.F'cvzi Oaldal 
Bclkis Bı;ykaıı 

-352 -
Eski Ankara mebusu 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» > » 
İsparta valisi 
Ankara Kız lisesi tabiiye mualliıni 
(.~'liistakil mcbuslıık i~in açık hıral,nlmıştır. ) 

.ANT AL YA (7 - Seçmen sayısı : 553) 

Cczıni Erçin 
Nurnan Aksoy 
Dr. Cemal Tunca 
'l'ayfur Sökınen 
Rasih Kaplan 
Tiirkfın Örs 
Dr. :M:ünir Soykam 

Eski Antalya mebu:;n 

» » » 
Antalya Srtma mücadelesinde emekli albay 

AYDIN (7 - Seçmen sayısı : 610) 

Dr. Huliısi Alataş 
Adnan Menderes 

uri Göktepe 
azmi Topcoğlu 

Dr. 1\Iaznıar Germen 
Mümtaz Kaynak 
Dr. Şakir Şener 

Eski Aydnı mebusu, Sıhlıat ve İç. l\In. Vekili 

> > » 
Emekli tuğbay 
Sökede doktor 

BALIKESİR (12 - Seçmen sayısı : 1166 ) 

Hacim Ça'l-ıklı 
Hayr·cttin karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşili 
GL Kô.zmı Özalp 
MemedEmir 
Rahmi Selçuk 
Osman Niyazi Burcu 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpmar 
Yahya Sczai Uzay 

Eski Balıkesir nl(lbusu 

» > » 
Eski mebus 
Balrkcsir Halkevi Başkam 
Balıkesir C. H. P. İlçeyönkurul Başkanı 
Eski ınebus, cczacı 
Eskişehir valisi 

BİLECİK (3 - Seçmen sayısı : 324) 

'alilı Bozuk 
Dr. Gl. Besiıu Ömer Akalnı 
Dr. Mulılis nncr 

Eski Bilecik mrbu u 
> > » 

BaoJıkcsir ıh~Pt miidürıi 



f'cridun Jo'ikri 
ı•cınrddin Rııhir 

Tevfik 'l'<'ıııclli 

Süreyya Ürgc l':vı·cn 

Fet lıi Ok ya~· 
ilasan 'emi! C,.:ijnıbcl 

Dı·. Emin 'eınal uda 
lk Zilıııi Ülıtı• ıı 
Liüi Gören 
~;ıniıı Yerlikaya 
('emi] Özı;ağlııı· 

lbmhinı Nt"<:nı.i Dilmen 
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B1NOÖL (2 - Seçmen sayısı : 168) 

K ·ki mcbu <, ıı nı kat 
Süıııer baHk !dar~ ııH•rlisi azıısı 

BİTLlS (2 - e~men sayısı : 150) 

Malatya Bt>lediye ı·eisi 

Eski Ba•lıkcsir mebusu 

BOLU (7 - cçmen sa,ı• ısı : 61 

Eski Bolu mchusu , Eski Bıış\'l•ldl 

:. » :. 
Sıhhııt vto kiil ti ı ııüsteşııı· vuııvini 

Ha lke vi bıışk:Lnı 

Daimi ~nrü nı ı• H a7.ası 
Gazi 'l'erbi,\'C Enstitlisüııck nıuııllinı. 

BURDUlı (3 - Seçmen sayısı : 298) 

Dr. Ahmed H.uhi Y<'şilyurd 

,\Iı•nı c•d Sıı nlı 

C:ski fllınluı· mebusu 
Burdul'ılı~ , nb<'~f doktor 
Burdur Unnmıi meclis nzıısı 

BU HSA (11 - )::leçınen sayısı : 1074) 

Ol. Naci 'l'ınıız 

Refct Canıtez 
J<:ski Bursa m husu, Milli Müdafıın vekili 

Dr. Galib Kahrııınnn 
Dr. lkfik Oürıın 
Atıf AkgÜ!: 
Mustafa J:ı'ehmıi C:erçeker 
lk ::!adi Konuk 
l•'ntin Oüvendiren 
:ıiuhittin Baha Pnrs 
l<~ıızlr Gülcç 
_ ev?.ııt Ayas 

:. • 
» :. 

:. • 
:. • ,. ,. 
,. ,. 
:. » 
,. Ordu 

tzınir valisi 
Haydarpaşa 

,. 
• 
» 
» 
:. 
,. 
» 
,. 

l ıiRcs i J<'ilo7.ofi \'C :-;o yoloji ınuallimi 

Hilmi lı:l'goncli 

Ziya Hc\'her Etili 
.\tıf Kaııı ~ ıl 

('ANAKK.\T,E (G - Rcı:ın('n <ıı,nsı: !i73) 

Eski Ç'ıınakkıılc nırhu~u 

Hı•şıu.l Nuri GüntC'kin 
A\'lıi Yukaruı; 

Rıısuhi Buln .vn·lı 

,. :. :. 

lstanhul leriisinde cski 'unukku lı • mchu.~n 
~1uaril ,-ckiileti nınıımi müfettişi 
:\1ıtnrif vek:1lı·ti rta tedı·isııı l '. ın üdürü 
Di,·am ııııılıasdıal ıınmıkilıi 

{_'.\l\1\l l{f (5- H!'t;llll'll llli)'ISI : -!65 ) 

:ıtııııtal'ıı Alıdülhalik Rendn 
Hüseyin ahid Yalçın 

~~~ki Çankırı ııwlıusn. T. B. )1 )f. R •isi 



Fazıl Nazıni Örkiin 
Ziya Esen 
Dr. Akif Arkan 

Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Miifid KarıSu 
Ali Rıza Erem 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Altgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsınet Eker 
Miinir Çağı! 
Şakir Baran 
Süleyman Köstekçioğlıı 

Nuri Kayaalp 

Dr. Haındi Berkman 
Necib Ali Küçüka 
Dr. Kiiznn Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
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Eski Çankırı mebusu ,. ,. ,. 
~fıındarmıı umum komutanlığı başhekimliğinden 

ınüstafi 

ÇORUH (4 - Seçmen sayısı : 387) 

Eski Çoruh mebusu ,. ,. ,. 
.Eski Denizli mebusu 
Devlet demiryolları ıunum müdürü 

ÇORUM (8 - Seçmen sayısı : 741) 

Eski Çorum mebusu 

,. ,. ,. 
•remyiz mahkemesi raportörü 
Çorum C. H. P. ilyönkurul üyesi 
Devlet şfırası azası 

DENI7.IJ (7- Seçmen sayısı: 656) 

.Eski Denizli ınebusu 
,. 
,. 
,. 
, 

Denizli parti ilyönkurul azası 

DİYARBAKIR (7- eçmen sa;v-ısı: 648) 

Dr. İbrahim Tııli Öngören 
m. Kiazıın Sevliktekin 
Rüştü Bekit 

Eski Diyarbakır ırıebusu 
,. 
,. 
,. 

,. 
,. 
,. Zeki Mesud Alsan 

Zülfü Tiğrel 
Cah.it Çubukçu 
Veli Necdet Süukitay 

Dr. Fatına Meınik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 
Osman Şahinbaş 
Fuad Balkım 

,. ,. ,. 
Diyarbakır halkevi başkanı 
Ziraat bankası merkez müdürü 

EDlRNE (5 - Seçmen sayısı : 453) 

Eski Edirne mebusu 

,. ,. ,. 
Ma ni sa valisi 
Beden terbiyesi genel 
müdürü 

direktörlüğü eskı·inı ~-ubesi 



Fuad Ağralı 
Fazıl .A.hıned Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Aıbdülhak Frat 
Aziz Samili l!ter 
Saffet arıkan 
Salih Başotaç 

İskender .Artun 

Dr. Fikri Tuzer 
Aıziz Alkyürek 
Gl. Pcrtev Demirhan 
Na.fiz Dunılu 
Nairiye Elgün 
Şükrü Koça.lı: 

U!. Zeki Soydemir 
Münir Büsrev Göle 
Salim Altuğ 

KminSaza.k 
Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 
!zzet .A:rukan 
1. Özdamar 

Bekir Kaleli 
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KlıAZlO (5 - Seçmen sayısı : 44J) 

Eski Elazığ mebusu, Maliye vekili 

:t :t :t 

Ziraat bankası idare meclisi reisi 

ERZİNCAN (5- Seçmen sayısı : 3 3) 

Eski Erzincan mebusu 
:t 

:t :t :t 

S. İ. M. Vckiileti merkez hıfzıssıhha müessescsinde 
eczacı ve muhasib 
C. H. P. Genel Sekreterlik ·büro ·u muhascbecisi 

ERZUR ı\1 (U - Seçmen sayısı : 781) 

Eski Erzurum mebusu, C. H. P. Genel sekretert 
:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

» 
:t 

» 

, 
» 

:t :t » 
lnlıisarlar uınum müdür muavini 
Eski belediye reisi 

ESKİŞEHİR (5 - Seçmen sayısı : 427) 

Eski Eskişehir embusu 

:t :t , 

Devlet demiryolları inşaat dairesi eski reiııi 

(Müstakil mebusluk için b~ bırııkılrnı§tır). 

U .AZ! NTEB ( 7 - Seçmen sayısı : 641 ) 

Eski UazianLeb mebusu 
Dr. Moomed Ali Ağakay 
Mehıned Şahin 

Ömer .Asun Alksoy 
Alımed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Dr . .Aibdurrahmun ~{elek 

:t :t , 

Pazarcık C. H. P. Başkanı 
Gazi Anteb umumi Meclis aza11 

GİRESUN (7 • çm ·n sayısı : 712) 

Gl. 1lısan Sökmen 
İsınail Sabuncu 
Münir .A!klı:aya 

Tal&t Onay 

Eski Gir uu memusu 

:t , 
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J\ııfi Aıtuf Kansu Eski Eı·zuı·uın mcbusu 
Dr. Hasan Vnsıf Soınyürck 
.l<'ikrct Aıtlı 

» Balıkesir :. 
JWnekli süvarİ önyüzba.şı çiftç'i 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi .Maç 
Şevket Erdoğan 

)'usul' Ziya Zaı,bun 

1 zzet Ulvi A.y'kurt 

l<Jıniıı lıııınJmr 

.!!'eri d Cclil.l U üven 
Ul. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 
Ur. !ıluhlar Bcrkcr 
,\!hıned Ovacık 

UÜl\tUŞAK E (5 - Seçmen sayı sı : G::!O , 

Eski Uümüşune mebusu 

» » 
» » 

Emekli a.lbay 

JL\.Kl\}dil (1- Seçmen sayısı: 83) 

EıJ<i Myon mebusu 

I ~: EI.ı \ li- !::ieçınen sayısı : 5!!0) 

Eski lçel mebusu 
:. » :t 

Emekli General 
Adana eski belediye reisi 
lçel C. H. P. llyönkurul üyesi 
İçel umumi meclis üyesi 

ISTANBUL ( 17 - !::ieçnıen sayısı : 15<:!:3) 

Eski İstanbul mebusu, Başvekil Dr. ltcfik !::iaydanı 
.~cUi Roma Tarhan » » » Gümrük ve inlıisarlar vekili 
Ul. Kazım Karabckir 
Ul. Rcict Bclc 
Salii.Jı Ciıncoz 
Dr. Tuğamiral ll. l;linasi Erol 
.Aılımed Harndi Denizemn 
Aıtıf Bayındır. 

!::iadcltin Uraz 
l;lükrü .Ali Ögel 
Ziya Kııı·anıursal 
Fakiho Öymen 
.\li Kami Ah-yüz 
A,bidin Daver 
Galib Bahtiyar Köker 
.dhıııcd l;lükrü Esmer 
lbrahiın Alaetıtiıı Gövsa 

» » » 
IJaruş,-aCaka müdürü 
tstanbulda muharrir 
lstanbulda C. H. P. ll yörıkunıl 
Profesör ve ınuharrir 
Eski ıncbus, ınulıanir 

üyes_i 

IZM!It (H - Se~ıııcıı sayısı : 12!Jl 

1 ı ıısaıı Ali Yücel 
Şükrü Saracoğlu 

Mahmud Esat Bozkurt 
Halil Men teşe 
Halınıi K~en 

Eski. 
» 
» 
» 

• 

lzmir mebusu, Maarif vekili 
:t :> , Hariciye vekili 
» » 
» » 
» » 



Reşııd Mimaroğlu 

Celal Bayar 
Kiınıil Dursun 
Sadet~in Epikmen 
Bcnal Arıman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şehime Yunus 
Mehıncd Aldemir 

azmi llker 

Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsal 
!brahim Demiralay 
Hü.snü Özdamar 

Esad Özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
flüsrev Kızıldoğan 
Ömer Güntay 
Puad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Zihni Orhon 
Şerafettİn Karaean 
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Eski lzmir mebw;u 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• .. 

• :t :t 

Esh.i Çanakkale mebusu 
Lzmir lisesi mualliıni ve Halkevi başkanı 
!zmir C. Halk partisi üyesi 
İzmir Eı-kek liseııi riyaziye muallimi 

lSPARTA (4. eçınen sayısı : .U4) 

Eski tsparta mebusu 
:t 

:t 

• 
• 
:t 

:t 

KAR (8 . Seçmen sayısı 791) 

Eski Kars memusu 
:t 

• 

Karsta tüccar 
Kars C. H. P. llyönkurul üyesi 
P. T. T. Umum müdürü 

KASTAMONU (9 • Seçmen sayısı : 797) 

Or. Tevfik Aslan 
Tahsin Coşkan 

uri Taınaç 
Hilmi ol'tlk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celal Bıı.yıır 

Hacer Dicle 
Ahidin Binkaya 
Rıza Saltuğ 

Faik Ba~·sal 

Reşid Ozsoy 
Sadettin . rinı 

AJıınt'<l Hilmi Kala~ 

'alih Tuı·gay 
r ıızıni Toker 
~uad .ffa~Ti Ürııiiplü 
Ümer Ta!j()ıoğlu 

Eski Kastamonu mcbusu 

]!}ski Mardin mebusu 
Kastamonu gazetesi sahibi 
Ka tamonu dokumaevi sahibi 
Kastamonu ıınıuıni nı clis azası 
.\.nkarada adiiye müfettişi 
Kastarnonuda eezacı, tiearet ve sanayi odası başkanı 

KAYSERt (8 . eçmen sayısı : 686) 

gslri Kayacı·i ınclmsu 

:t • ,. 

Sivııs mlisi 
tstanbnlda nnılwt 
lüıyst>ı·i . H . P . ilyiiııkurul iiycsi 
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Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

KIRKLARELİ (5 - Seçmen sayısı : 453 ) 

Eski Kırklareli mebusu 

Zühtü Akın 
Burhanettin Denker 
Harndi Kuleli 

» ,. » 

Emekli tümgeneral 
Kırklareli umumi meclis azası 

KIRŞEHİR (4 - Seçmen sayısı : 340) 

Meıned Seyfel.i 
Hazım Börekçi 
lzzet Özkan 
Dr. Yusuf Ziya Soıııer 

Eski Kırşehir mebusu 
» » » 

Kırşehir halkevi başkanı 

lstanbulda Darülaeeze sertalıibi 

KOCAELİ (9 - Seçmen sayısı : 813 ) 

Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Ali Dikmen 
SalaJı Yargı 

Ragrb Akça 
İbrahim Dılılan 
Kemalettin Olpak 
İbrahim Tolon 
Dr. Fuad Sorağınan 

I~ski Kocaeli mebusu 

» 

» 
» > » 

!<:~ki mebus 
Sıhbat V. teftiş heyeti reisi 

KONYA (1:) - Seçmen sayıs ı : 1440) 

Tevfik F'ikret Sılay 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Naim Hazıın Onat 
Ali Muzaffer Gökcr 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazım Gürel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Ali Rıza Türe! 
Kazım Okay 
Mustafa Ulusan 
Fund Gökbudak 
Vehbi Bilgin 
Şevki Ergun 
t1ali b Gül tekin 
lzzet Erdal 

Eski Konya ınebusu , Adiiye vekili 
» » ,. 
,. ,. ,. 
» » » 
» :> ,. 
,. ,. ,. 
» » » 
» » ,. 
,. :> ,. 
» » » 

E ski Urfa mebusu 
Temyiz başınüddeiumuıni muavini 
Konya halkevi başkanı 
lstanbulda hukuk doçenti 
Konyada tüccar , eski ilyönkurul üyesi 

KÜTAHYA (9 - Seçmen sayısı : 902) 

Mublis Erkmen 
Vedit Uzgören 
Besim Atalay 
Receb Peker 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 

Eslci Kütahya Mebusnr Ziraat vekili 
Eski Kütahya mebusu 

» 
» 
» 



Alaettin Tiritoğlu 
Sadri Ertem 
Mustafa Bacak 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
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Eski Marruş mebusu 
Madıuat Umum Müdürlüğü Müşaviri 
Kütahya Umumi Meclis Azası 
Dahiliye vekaı.eti doktoru 
Adliye vekaleti mütercimi 

:MALATYA (10 - Seçmen sayısı : 939) 

Emrullah Barkan Eski Malatya mebusu 
Gl. Osman Koptagel :. :. :. 
Mahmud Nedim Zabcı :. :. :. 
Osman Taner :. :. :t 

Mutta.lib Oker :. » :. 
Mihri Pektaş » » » 
Dr. Hilmi Oytaç :. » » 
Vasıf Çinay :. » » 
Nasuhi Baydar Ulus Gazetesi muharrirlerinden 
Memed Şevket Ozpazarbaşı Malatya Ticaret Odasr Bruşkam 

MANlSA (12 - Seçmen sayısı : 1068) 

Hikmet Bayur 
Refik İnce 
Faik Kurtoğlu 
Kenan Orer 
Yaşar Ozey 
Kani Karaosman 
Osman Erçin 
KiiZTm Nami Duru 
Dr. Saim Uzel 
Ridvan Nafiz Edgüer 
Hüsnü Yaman 
Asrm Tümer 

Hasan Reşid Tankut 
MemedErten 
Mansur Bozdoğan 
Ziya. Kayran 
Dr . .A!bdülkadir Kemeli 

Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
İrfan F erid Alpaya 
Riza Erten 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Ha an 1\fenemencioğlu 

Eski Manisa mebusu 
» » » 
:t :t :t 
,. » » 
» » » 
» :. » 
:. :. :t 

:. :. :t 

» ,. :t 

Maarif vekaleti Miisteşan 
Orman Umum Müdürü 
Tem.yiz İcra Dairesi Reisi 

MARAŞ (5 - Seçmen sayısı : 432) 

Eski Marruş mebusu 
:t :t :t 

Mersin Hallrevi Başkanı 
Maraş Umumi Meclis Azası 

Bayizit Antalya Sıtma. Mücadele Doktoru 

MARD:tN (7 - Seçmen sayısı : 646) 

Eski Mardin mebusu 

» :. :t 

Emeleli Tümgeneral 
Muharrir, Gazeteci 
Aclliye vek!leti Milsteşan 



Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitapçı 
Yunus Nadi 
Sadullah Güney 
Cemal Karamuğla 

Hakkı Kılıcoğlu 

Şükrü Ataman 

Cavid Oral · 
Dr. Rasim Ferid '!.'alay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 
Hazim 'l'epeyran 

Ahmed lhasn Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalınan 
!smail Çamaş 
Selim Sn·rı Tarcan 
Hüseyin Ekşi 
Harndi Şarlan 
Dr. Vehbi Demir 

Ali Zrrh 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
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MUOLA (5 - Seçmen sayısı : 483') 

Eski Muğla mebusu 
» 
» 

:t 

:t 

» :t » 
C. H. P. llyönkurul üyesi 

MUŞ' (2 - Seçmen sayısı : 139) 

~~ski Muş mebusu 

N!ODE (7 - Seçmen sayısı : 622) 

Eski Niğde mebusu 

Niğde Halkevi Başkanı 
Eski mebus 
<ı.:Iüstakil mebusluk için boş bırakılıruştır ). 

ORDU ( 8 - Seçmen sayısı : 6!)7 ) 

Eski Urdu nıebusu 

» 
» 
:t 

» :t :t 

Ordu Daimi encümen azası 
Orduda avukat 
D. D. Yolları Başhekimi 

RİZE (6 - Seçmen sayısı : 562) 

!~ski l'tize mebusu 
» :t :t 

Eski Zonguldak mebusu 
E ki Erzurum mebusu 

» :t :t 

Anadolu Ajansı Yazı işleri mülürü 

SAMSUN (8 - Seçmen sayısı: 788) 

Hüsnü Çakır Eski İzmir mebusu, İktısad ' 'ekili 
Memed Ali Yörüker };ski amsun mebusu 
Meliha Ulaş :t :t :t 

Amiral Fahri Engin » :t » 
Rtışeni Barkın :t :t :t 

Zühtü Durukan :t :t :t 

Süleyman Necmi Selmen Eski Canik mebusu 
Naşid Frrat ıınısun Halkevi Başkanı 
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SEYHAN (9 - Seçmen sayısı : 828) 

Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
GL Naci EldeıW; 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik 'rarman 
İsmail Safa Özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şernsa İşcen 

l!lski Seyhan mebusu 
» 
» 
» 
» 
» » » 

l!lski mebus 
İktısad vekaleti Ölçüler müfettişi 
Seyhan Umumi Meclis azası 

S11RD (4 - Seçmen sayısı : 371) 

Hulki Aydın 
Naki Bekınen 
Ali Riza Esen 
Şefik Özdemir 

Eski Siird ınebusu 

» » » 
Eski Kn·~ehir mebusu 
Gazianteh Müdafııası Milis Konıutıınlaı·ınuan 

Cevdet Kerim lncedayı 
Hulılsi Orucoğlu 

INOB (5 - eçınen sayısı : 493) 

l!;ski Sinob mebusu 

Yusuf ~emal Tengirşenk 
Cenıil Atay 

emal Aliş 

». 

» » » 

Kastnınonu Ağır ceza ıızası 
Bartın Belediye Reisi 

SİVAS (ll- Seçmen sayiSI : 966) 

!smai l Memed Uğur 
Gl. Ak:if Öztek:in Erdemgil 
Mitat Şükrü Bledıı 
Necmettin Sadak 
Reıazi Çiner 
Şemsettin Günal tay 
Ziya Başara 
Hikmet Işık 
Abdurrahman , aci Demimğ 
Mergube Gürleyük 
Atıf Esen bel 

J<i ·ki Sivas mebusu 
» 
» 
» 

, ı> 

.,. 
» » » 

~~ski Erzincan mebusu 
Mühendis, müteahhid 
Sivasta 
Yarış Islah enellineni umumi katibi 

TEKİRD.AG (5- Seçmen sayısı : 470) 

.!<,aik Öztrak 
Cenıil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

azmi Trak 

Oalib P ekel 
Gl. Srtkı Oke 

Eski Tekirdağ mebusu, Dahiliye vekili 
J'lski Tekirdağ mebusu 

» » » 
Malkara 1lçeyönkurul Başkanı 

TOK.AD (8 - Seçmen sayiBr : 716) 

Eski Tokad mebusu 



Nazım Poroy 
Resai Erişken 
Muammer Develi 
Cemal Kovalı 
ıtkı Atanç 

I-Iasib Ahmed Aytuıııı 

Daııiş Eyüboğlu 

Halil Nilıad Boztepe 
.Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
MitatAydın 

Raif Karadeniz 
!::iırrı Day 
Süleyman Sırr1 Gedik 
Faik A1irn d ' Barut<;u 
Salise Abaııozoğlu 

H ay dar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 
Mitat Yenel 

Ali Saib Urşavaş 

,. ,. :t 

'1"ôl1ad ' Ortaokul tabiiye ınuallimi 
T'okad C. H. P . İlçe .Merkez Başkanı. 
'l"'okadda tütün tüccarı 
Gazi Terbiye Enstitüsünde mualliııı 

TRABZON (10- Seçmen sayısı : 916) 

Eski Traıbzonı meliusu 

" ,. . " 
:t' 

,. ,. " 
T'i .. abzon Barosu Blışkaru 
Trabzon lu 

TUNCEiı.t (3 ' - Seçmen sa;yısı: 218) 

Eski Denizli mebusu 
Eaki Kastamonu ınebusu 
lnhlsarlar Umum müdürü 

URFA (6 - Seçmen sayısı : 535) 

Eski Urfa ınebusu 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yıurdakul 
Refet ülgen 

" ,. 
,. 
,. 

,. ,. ,. 
Şeref tnuğ 

Sami lşbay 

Hakkı Ungan 
lbı·ahim Arvas 
Münib Boya 

Ahmed Sun r>o 
eliilArat 

Ekrem Pckel 
ırn İçöz 

V el t lzbudak 
Ziya Arkant 

alim Korkmaz 

VA 

Diyarbakır Belediye Reisi 
Paris Türk Ticaret Ateşesi 

(3 - Seçmen sayısı : 243) 

Eski Van melııuBu ,. 
,. ,. "6 . ,. .. 

y; ZG.AJı). { 7· - Sec,ıııım yı ı : 61 

Eski,Yb~ ırlebnıru 

E&ki K&ııt nıebusu 
C. H. P. Genel Sekreterlik Bürosu 

~ 
Yozgad Umumi ?.!eclis Aza.sı 



----
H.Aiil~en 

.JI,ıısan .-Ka,ııabacak 

ZONGULDAK \8 • Seçmen sayısı : 761 l 

&ki :'Zongq.ldak mebusu 

Rifııt Vardar 
Hi.ia3ro.cttin ()kap 
Yusuf Ziy_ıı. Qıe!lci 

İbrahim Etem. BozÇr.d 
Mustafa Bozma 
Şj.,l)evrin 

Eski Sinob ml!ll)usu 
Eski mebus 
C. ·H. P. İlyönlrurUl Üyesi 
ZongııfılaJ< arnele çavu.şu 
Adİiye vekaleti H~tkuk İşler i Umum müdiiffi 

26 mart :19319 .<ııibıı;ltı &flayan ınebus sı•c:imi yurtlun her tarafında ak~ma kııdııı- bitmiştir. 

Her yerde itti'fakla .aimleri ~rıdaki ı liııt~e - yaz.ılı Qümhııriyet Halk Partisi namzcdleri seçilJllitler
dir. Partice auızeP göı.t~cyerek ınüstakil mebu~lıı4laT ·!~in boş bırakılmış olan dört vi~tte 
ikinci müntehibı.r,.ıl~MiJaci ı.Devrede müst.akil ıncbus olan ve bu Devrede de namzedliklerini vazetmiş 

bulunan Berç Türker (Afyon Karahisar), Dr. Taptas (Ankara), lstaınat Öı;Qanuır (Eskişehir), 
Dr. Abnauy.a ar.alı (Niğde) yi intihalı etmi~l~. 

Bu defa i.Q.tiluıb olunan .424 mebustan 290 nı C. H. Partisi mensublarmdıın V. Devrede 
dahi' mebus olanlarda)ıdır. ,.Bunlardan 23 nüıı irttihab dairesi değişmiştir. 4 müstakil mebusun 
dördü de V. nci Devrede de müstakil mebus bulunuyorlardı. V. nci Devre mebuıılarından 103 zat 
VI ncı Devrede seçil.ııı,enı.iştir. VI ncı Devrede ilk defa olarak mebn· e<:ilenlerin adedi US 
dir. Apıca bu Devrede mebus seçilen 15 zat, lstıınbnl ~l«lisindc veya T. B. M. U. ~i ."Devre
lerinde meb.ı.ı.sl.u.k ~tmişlerdir. 

Cedvel halinde n?.jyet.Jı(iyle,hulllsa edilebiliı· : 

290 
4 

15 
115 

424 

420 
4 

424 

C. H . P. (-OO ·ııün intihab dAi ı·P'!i dPğit.m.iştir ). } V. nci Devrede mebus 
Müstakil bulunaıılaı· (294) 
C . .ı.:ıı: . if'. İstanbul Meclisinde veya T. 13. )'[. M. c.~ki Oenelcrinde mebusluk cimili ollınJııı· 
Q.~. P . V,I pcı.DQvrede ilk defa olaı·ak mobııs soçi leııler 

C. H. P. 
iis)akjl 

409 Erkek 
15 Kadm 

-!~0 Müslüman 
- ~ Müslümanın gayri 

399 V nci Devre mebus adedi (9 u ıni!ııtakJI~ . 
103 VI ncı Devre seçilmeyenler (10 u kadı,n) 

296 
2 .Vefat ;ve · ~ifa. eb bile münhal 

.._____ 
29t 
130 Yeniden .seç.üel)k«r (7 ai kadm) 

424 
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V nci Dev·rede ıııebus olanlardwıı tekrar 1nebus seçilenler (271) 

AFYOK KARAHlSAJı 

' Ali Çetinkaya 
Berq Türkor 
Cemal Akçıı:ı 

Haydar Çerçel 
tzz~t Akosman 
·'icbnırc Gönenç 

AÖRI 

Or:' Hüsaın tti n Kurul 
Halid Bayrak 
thsan Tuı:-

AMASYA 

Esad Uras 
_ lsın,ail Hakkı Mnın~ıı 

Nafiz Aktrn 

ANKARA 

·Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 

rif Baytın 
Dr. Taptas 
E~ı·e[ Demir l 
Fıılih Rıfkı Ata_,. 
llfuaııımcr Eriş 

~füm~z Ökınon . 
Rifat Arav. 
Şakir Kmac.ı 

Yahyıı Galib Karl!ı 

ANTALYA 

zmi Er~in 
Dr. emal Tunca 
Nurnan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur ökmcıı 

Türkan Öı-s 

AYDl 

Adnan Mendeı·cs 

Or. Hulfu i Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
11fazmi Tepeoğlu 

ruri Oökt!.'p 

. e' BALIKESİR 

oı: Kılzmı Özalp 
U~rinı ı!l'lklı 
Hııyrettiu Karıuı 

1ıınıail HakkL Uzuıı~:arşılı 
::lfemcd Emir 
Osman Niyazi Burı;u 

Rahıııi Scl~ıık 

BILE 1K 

Dt. U!. Besim Ömer Akalın 
Salih Bozok 

BOLU 

Dr. Emin eınal Suda 
l"ethi Okyaı; 

Hasan emi! Çambcl 

BURDl R 

ttmıhim :'>:c~ıni Dilıl'll'B 

B R~A 

_\tıC Akgüç 
Dr. Oalih Kalıramıın 
Dr. Refik Gürarı 
Dr. Sudi Konuk 
Fatiıı Güv ndiren 
Gl. Naci Tmaz 
.\luı,-tafı.ı Fehmi Gcr<;ckeı· 

Refet anrtez 

'ANAKKA.LI.; 

Hilmi .l!Jrgeneli 
Ziya Oevher Etili 

Ç.A.NKIRI 

Fazı! Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Mustafa Albdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Asım Us 
Atıf Tiizün 

ÇORUH 

., ÇORTJM 

Dr. Mustafa Cantekin 
I •:y ııb • abri Akgöl · 
İsmail Kemal, .AJpsar 
İsmet Eker 
Münir Ça!tıl 

DENİZLt·· 

Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kazım Samanlı 
Emin .Aslan Tokad 
Necib .Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya , 

DİY .ARB.AKIR 

Dr. İbrahim. Tali Öngören 
GL Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Belcit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrcl 

EDİRNE 

Dr. Fatma Mem.ik 
Faik Kalta:kk:ıran 
Şeref .Aykut 

ELAzİG 

Fsırt · Alımed Ayk:aç 
Fethi .Altay 
Fuad .A.ğralı · 
Fuad Ziya Çiğiltepe 

ERZİNCAN 

.A.ıbdülhak Fırat 

.Aziz Samili ll ter 
Saffet Arıkan 

ERZURUM 

Aziz Akyürek 
Dr.· Ahmed Fikri Tuzer 
Gt Pertev Deınirhan 
GL Zeki Soydemir 
Nafiz Dunıltl . 
Nakiye Elgün 
Şükrü K()('_.tık 

... 
.ı 



ESKİŞEHİR 

EminSazak 
İstamat Özdamar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya Özer 

GAZtANTEB 

Bekir Kaleli 
Dr. Memoo' Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

OlRESUN 

GL İhsan ö\rnıcıı 
İsmail Salıuncu 
~fünir Akkaya 
Talilt Onay 

110"MÜŞAN1'; 

Duı·nk Sakarya 
F:dib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
~evket Erdoğan 

Emin İnankur 
Ferid Celfıl Güven 

JSPARTA 

Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükcrreın Ünsal 

L TANBUL 

Ahmed Harndi Denizmen 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 

Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiralll. ~inasi Er 1 
Fakilıe Öymen 
Gl. Kfızım Karabckir 
m. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salfıh Cimcoz 
Şükrü Ali Öge! 

- 365 -
Ziya Karaınursal ' 

·· İZMİR 

Benal Arınıatı 
Celal Bayar 
Halil Mcnte~c 
Hasan .Ali Yücel 
Kamil Dursun • ~· 

Mahmud Esııd Bozkurd 
R~ıhmi Kökcn 
ltcşad Mimaroğ.ıu 

l:)adettin Epikmcıı 
Şükrü Sararoğlu · : 

KARS 

b:sad Özoğui. · 
l<'uad Köprülü 
GL Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer "K:üntay 

.. ' 
KASTAMONU 

Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tanıa~ 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 

Ahmed Hilmi · Kalaç 
Faik Baysal 
Rcşid Özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akm 

KIRŞEHİR 

Hazim Börckçi 
Memed Seyfeli 

KOCAELİ 

Ali Dikmen 
tbrahim Dılılan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

••'L 

Orgeneral A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akça 
Sala.h Yargı 

KONYA 

Ahmed Harndi Dikmen 
AH Muzaffer Köker 
Ali Riza Türel 
Dr. Osman Şevki uiudağ 
Gl. Ali F'uad Cebesoy: 
Kazım Gürel 
Kiizım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sday 

KÜTAHYA 

Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen 

Receb Peker 
Vedid Uzgören 

MALATYA 

Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
GL Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcr· 
Mihri Pektaş 
Muttnlib Öker 
Osman Ta.ner 
Vasıf Çınay 

MANlSA 

Dr. Saim Uzel 
Faik Knrdoğlu .. 
Hikmet Bayur 
Kani Karao man 

• Kıizim Na mi Duru 
Kenan Orer 
Osman Erçin 
Refik İnce 
Yaşar Öz y 

MARAŞ 

Hasan Reşid Tankud 
Mt>med Erten 



Dr. Rıza Levend 
Edib Ergin 
!irfa,n Ferid YJl 
RıZa Erten 

MlroliA 

Dr. ~yi:n A<V.ııi lll~ 
Hüsnü .K;ttl!ıb.ç.ı 

Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

UŞ 

Hakkı Kılıcoğlu 

Şükrü At~IDJUl 

N!GDE 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya Ma~ 
Dr. Rasim Ferid ]:alay 
Faik Soylu 
Halid MeiıJi 

QJ;IDU 

Ahmed İhsan -ı'IJlrğöz 
Ali Canili LYön.teın 
Harndi Yalınan 
!smail Çamaş 
Selim Sırn Tarcan 

.A.miral Fahri Eqgin 
:Meliha illaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşen.i Barkın 

- ·SfiG
Zühtü Dıırulwı 

Ali Müııif Yeğeruı 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naei Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Meto 
Tevfik Tl'lliU\ 

Stt;RD 

Hulki Aydın 
~ı.•ki Bekmcn 

SİNQB 

Cevdet Kerim !ncedayı 
H ulusi Oruwğlu 
Yusuf Kemlıl ~engirşenk 

.atv AS 

Gl. Akif Ozte.kin E~~~ 
İsmail Memed Uğıı.r 
Mitat Şükrü Ble~ 

tv 

• cemettin dak 
Remzi Çiner 
Şemsettiıı Günaltay 
Ziya Başara 

Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

"'TJ)J): D 

Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Nazım Poroy 
Resai Nrişken 

~~ıoN 

Daniş Ey_ibo~ıu 

Halil Nihtul t.Bazteııe 
Harndi 'Olkiiıııen 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Kaıııı.Q.eı.ıiz 

Sırrı Day 
Süleyman Sırrı ·~Üt 

Ali Sa\b Ursavaş 
G 1. Ahlllild .~ıgw 
l\feıned Emin Yurdakul 

. · Refet Ülgen 

Hakkı Ungan 
1brahim Aı:"as 
Münih Boya 

OZ:GAD 

Ahmed Sungur 
Ce!iU Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı İ~öz 

ZON !ılU-U1i> AK 

Halil Türkmen 
Hasan K&rıtbacıik 

Rifat Yardar 



Beşinci Divt<e~ ııieb\.ıs r iktt altm'IJ4.!> mvrTUU• yine iıı.tilıa/1 edilmekıe · bcmb'er i:,.tı7ı'ali!dwiı·ele•ri 
değişenler -{23) 

Yoııi iııtilı.ab Eski intihab 
İsmi daireleri: daireleri 

tSmet tfıönü Ankara Malatya 
oor yy_p.. Ö~vren Sitlls Balıkesi~ 
Muhittin Baba Pars Bursa Ordu 
Mıı:ehar Müfid Kansu Çoıttılı. Denizli 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek Giresun Balıkesir 

N aff At'ııt'Kauını. Gil'eswı Erzurum 
tilzet ·mvı Ay,kıl:rd Hakkil.ri Alyon K. 
Dr. :Nrust11ta B ngisu İzmir Çanakkale 
Hilmi Çoruk Kastamonu Mardin 
Ftıad Gökbudak Konya Urfa 
Al3.ettin Tiridoğlu Kütahya Maraş 

Ali Zırh Rize Çoruh 
Dr. Saim Ali l)jlemre Rize Erzurum 
Fuad Sirmen Rize Erzurum 
Hasan Cevid Rize· Çoruh 
Raif Dinç Rize Zonguldak 
Hüsnü Çakır Samsun İzmir 

Ali Riza Esen Siird Kırşehir 

Hikmet Işık- Sivas Erzincan 
Haydar Rüştü Öktem Tunceli Denizli 
Sami Erkman 'Nı.rıt!eli . Kastamonu 
Ve! t İz budak Yozgad Kastamonu 
Hüsnmettin Okan Zonguldak Sinob 

VI. Devı·ede ın cbus seçilenlerin, evve1ce nıuhtelif, Deıırellfi'M veya lsta.ı!J>ul MecliıinıU ınebuslıı·'• 
etmiş ol(ınuıı- ( 1.'5) 

Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir ( lll Balıkesir ) 
Muzn[[cr AKpınar Balıkesir (' IV Balıkesir ) 
Feridun Fik~·i Bingöl ('Iii • Dersim ) 
Atıf Kamçı! Çanakkale ( İstanbul Meclisi ) 
Sabit Sağı.roğlu Elaziğ' (li Erzincan ) 
Münir ffüsrev Oiil ~~rzurum (ll Erzurum ) 
nı. Cemal Mersinli lçel ( fstanbı.tl ve 1 İsparta) 
Ihrahim Alaettin Gövsn Istanbul ( HI Sivas ) 
lbrahim Tolon Kocae·ti ( IT ve HI lzıııit) 
Muhittin Biı•gen :\1ardin !Istanbul Meclisi) 
Hazim Tcpcyran Niğde ( II Niğde ) 
Hiil cynıan Necmi Selmen Samsun ( fl Can.ik ) 
tsrnail Safa Özler Seyhan ( I Maı'din, ır Adana) 
Şeref' Uluğ ' 'rfa ( lT.ı Diyarbakır) 

Yusuf Ziya Özenqi Zonguldak \ lııtnrıhtıl Meclisi ve Il Zonguldakı' 
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O. H . P. Mii1ltesiblet·indcıı olub l'l. d evred~ ı1k defa meb1ı., seçile11lcr (115) 

AFYON KARARİSAR 

Hamza Erkan 

Bclkıs Baykan 
Fevzi Daldal 

ANT .AL YA 

Dr. Münir So.vkaın 

AYDIN 

Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 

BALIKESIR 

Fevzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Yaılıya Sezai Uzay 

BİLECİK 

Dr. Muhlis Suner 

BİNGOL 

Necıoottin Sa.hir 

BİTLİS 

Tevfik Temelli 

BOLU 

Cemil Ozçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Ltltfi Gören 

BURDUR 

Dr. Ahmed Ruhi Y eşil.yurt 
Memed Sanlı 

BURSA 

Fazlı Güleç 
Nevzat Ayu 

.. 

,• 

ÇANAKKATı'E 

Avni Yukanç 
Reşad Nuri Güntekin 
llıısıılı i Bııln~•rrlr ' 

ÇANK IRI 

Dr. Akif Arkan 

ÇORllH 

Al i Itıza l~rcm 

ÇORUM 

uri Kayaalp 
Hülcynınn JGistekç ioğlu 

Şukir Baran 

DENİZLI 

l•'ııhri Ak<;akocıı Akç · ı 

'l'alıiı· Bcrkny 

1 )j YARBA 1\ 1 n 

Calıid Çuhtıkçu 

\' <•li );ct:drt Ürıkitıı_,. 

ımiHNE 

f·' ııuıl Bulkan 
o~ııınıı Şııhiıihn~ 

EU.Z1NC'AX 

lskondcr Artuıı 
alih ~aşotaı: 

gn.z iR M 

Sami Altuğ 

E. KIŞBHIH 

lzzet Anıkıın 

.AZlANTl!:B 

Alımed Aksu 
Or. Abdurrahman Melek 

uri Pazarbaşı 

U tRESUN 

Fikret Atlı 

OÜMÜŞANE 

Yusuf Ziya Zarbun 
.• 

İÇEL 

Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Ttirhan Cemal Beriker 

1 TANBUL 

.-\hidiıı DU\' f'l' 

Ahın<•d Şiikı-ii Esnıı·ı· 

Ali Kıl nıi Akyiiz 
<ınlih Bııht i~·ııı· Oiik,•r 

IZl\!IH 

Hl·nıed Aldt' nıiı· 

~azmi Ilk ı · 

.;:ichinw Yuııns 

KARS 

Kıılıramiııı' Arıklı 
Şerııl'ettin J\ıırarıııı 

Zihni ()rhıııı 

KAS'I'A:\10:-Il . 

Ahidin Biııknyıı 

ı !arcr Dicle 
lllisnü Açık~z 
.\t Rıza , alt uğ 
)'lnlıarı·eın C • lfıl Bu~·ar 

IC\YSEUI 

X:ı 7.t ni 1'ok<'ı· 

Oınrr 'rıışçıoğlıı 
!-;nacl llıırri ı·gühlü 

KIRKI ,AREfA 

Gurlı::ıııctthı Denkcr 
lfııındi Kuleli 



laRŞEHİR 

Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 

KOCAELİ 

Dr. Fuad Soı·ağman 

KONYA 

Galip Gültekin 
!zzet Erdal 
Şevki Ergün 
Vehbi Bilgin 

KÜTAHYA 

Ali Süha Delilbaşı 
~~rustafa Barak 
Sııdri Ertcm 

MALATYA 

Memcd Şevket Özpazarbaşı 
N asuhi Baydar 

MANİSA 

Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Ridvan Nıı.fi.~ Erlgüer 

MARAŞ 

Dr. Abdülkadir Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

-369-
MARD!N 

Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan ]\f('ncınencioğlı' 

MUÖLA 

Cemal Karamuğla 

N! ÖDE 

Naim Eren 

ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
"Iamdi Şarlan 
IIüseyin Ekşi 

RİZE 

Kemalettin Kamil 

SAMSUN 

Naşid Fırat 

SEYHAN 

Sinan Tekelioğlu 
Şernsa !şcen 

S11RD 

Şefik Özdemir 

Cemal Aliş 
Cemil Atay 

SİNOB 

SİVAS 

Abdurrahman Naci Demirağ 
Atıf Esen bel 
Mergube Gürleyük 

TEKİRDAÖ 

Nazmi Trak 

TOKAD 

Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuııa 
Muammer Develi 
Srtla Atanç 

TRABZON 

Failt Ahmed Barutçu 
Salise Ab.anozoğlu 

TUNCELİ 

Mitat Yencl 

URFA 

Sami İşbay 

YOZGAD 

Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 

ZONGULDAK 

İbrahim Etem Bozkurd 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

V. Devre müstakillerinden. bu defa mebm seçilenler ( 4) 

Berç Türker 
Dr. Tabtas 
!strunat Özdamar 
Dr. Abravaya Mal'IIUU'alı 

Afyon Karalı.isar 

Ankara 
Eski §ehir 
Niğde 

Rey adedi 

548 
1364 
427 
622 
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Beşinci Devı·edc mebus iken altıncı devr6de t~krar intihııb edilmiyenler (WfJ • 1lJ kadın) 

ANKARA 

Hah Çrrpan 
Milşfik Ayıışlı 

ANTALYA. 

Tevfik Arıcnn 

AYDIN 

Tahsin San 

BALIKE S tR 

Cemal Escııer 

Enver Adakan 
Sabiha Gökçül 

B lLECİK 

İbrahim Çolak 

BOLU 

Cevad Abbas Giirer 
lsınail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Oiilez 

BURDUJJ. 

Halid Onaran 
Hasan Rıza Soyak 

Asııf Doras 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

ÇAN.AKKAiıE 

Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşın 

ÇANKIRI 

Hatice Ozgener 

ÇORUH 

Akif Akyüz 

Fuad Bulca 
1hsan Kurtkan 
tlyas Sami ~ı:WJ 

ÇORUM 

Ali Rıza Ozenç 
Nabi Rıza Yrldn·mı 

DENİZLİ 

Gl. Şefik Türsan 

DlY ARBAKIR 

Ruriye Öniz 
Tevfik Bilge 

EDİRNE 

l\[ecdi Boysan 

ELAZIO 

'l'alısin Berk 

ESKlŞEHİR 

Ahmed Özdemir 

GAZl.ANTEB 

Ali Kılıç 
Remzi Güres 

GİRESUN 

Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 

GüMüŞANE 

Ali Şeor\et- Ondel:$11'1'' 

!ÇEL 

Fikr.i Mutlu 
Hakkı Saydına 
Hamdi. Qnguı:ı.. 

!STA..ı.'IDUL 

Ali Barlas 

Dr. Neşet Ömer lrdclp 
Haındi Güı·soy 

Hııyrullah Ergin 
Yaşar Y aZICI 

İZMİR 

Harndi Aksoy 

KARS 

Baha Öngören 
Memed Nazif Sirel 

KASTAMONU 

Dr. ŞüJ..-ı·ü Şcnozıın 

lbrahim Orantay 
Sıtkı Şerit Eken 
Şerif !Iden 

KAYSERt 

Fcrruh Oüpgüp 
Ilasan Ferid Pcrker 
Nahid Kcrven 

KIRŞEH.l.R 

Lütfi Müfid Ozdeş 

KOCAELİ 

Hasan Hayri Tan 

Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 

KÜTAIIYA 

Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Melll.ed Som.e.ı: 

Naşid Uluğ 

öme.r Diııç 

lHANİSA 

Tahir Hitit 



'l'nrgud Türkoğlu 

M.AlMŞ 

Kemal Kusun 
Nuri Ural 

MARDİN 

Abdürrezzak Şataııa 
Osman Dinçer 

MU <iLA 

Şükrü Kaya 

MUŞ 

Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 

N10DE 

Ahmrd Vefik Ulu~ay 
K4ıııil İrdelp 

ORDU 

Dr. Ziya Xaki Yaltırım 
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SAMSUN 

AJj 1' llllAh 
n ı:. A:;ım Sirel 
Meıııcd Güneşdoğdu 

SEYHAN 

Esma Nayman 
Ömer Biçer 

S11RD 

l\1cmed Ali Kurdoğlu 

Şevki Süsoy 

Sl NOB 

l sruııil Hakkı Vnral 

StvAS 

L{asiru. .Başar~ 
Salıiba Görkey 

V as.fi :&aş id Seviğ 

'l'EKfRDAO. 

Şaki r Kesebir 

TOKAD 

Hü.ı:ı:em Erg,uıı 

Hüsnü K oııay 
SürPyya Gcnca 

TRABZON 

::leııiha Hızal 

URFA 

B.eb.çct Güııa_y 
Muhittin Dinçsoy 

YüZGAD 

~}min Draman 
Ömer- Evci 

ZONGULDAK 

~sad Çnkmakk1l.ya 
N~ati tlüncri 
Ragıb Özdemiroğlu 
Recelı Zühtü Soyak 



2 - Sayın üyelerin intihab daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, m ensti b oldukları fırka ve en cümenler ile bazı kararlara verdikleri 

reyleri gösteren cedvel 

İşaretler 

Yok demektir. 

K Kabul demektir. 

R Red demektir. 

M Müstenkif demektir. 

+ Reye iştirak edilmemiş olduğunu gösterir. 

1 !stanbul Meclisinde de azalık edilmiş olduğuna işarettir. 

Bir hanenin yazısız ve işaretsiz yani boş bırakılmış olması, o haneye aid malıimat 
elde edilemediğini gösterir. 
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cuğu bulunduğu it.imad) namesinin kabulu) namesi) 
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1 -- -- ---- - -- - - -
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1 --- --- -- - - -
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J89'i ( 'ellt'V l'C t iV(.' I'-
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Yüksek iktrsnıl 
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-- --- -- -- -- --- - -
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Almanca i --- - -- - ı - - -- -
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1 ı Jnı,tilizeı• 
--- ---- -
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, ___ 

- - - -- - - - . - -- --- - - -- --- - ---' 
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' 
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- - -- - -- - -- - - ' 
l snıail Hakk ı llluru cu .Aına.sra ]879 )lü lki~ı· - ld : ıı ·ı· - - 1':1·li. 2 <;or·uk Amasya valisi. C. H. P. ,\ rzulııı 1 l . IT - n K K + 
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1 
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-

Na fiz Ak tın .\ma,yıı J tı 7!l ı~ üşti ,,. - l lPitıliyı·<·ilil; - - E1·li . .ı ~ıı<·ıık Amıısya lıc l rıli,l'e ı ·ı·ihi. C'. H . P. n. vr 1 n lı isarlııı· TT- YI K K 
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K 
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ei! ik ustabaşx. 
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1 Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler = Evli olub olma-

Ne vaJ..-:ittenbe- 1 >CD 
lntihabdan evvel S'on memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu 1 ı:ı 

dığı ve kaç ço- (Dr. Refik Saı- ı (Türk - Ingiliz (Türk - Fran s ız tn tihab dairesi !sm i Doğduğu yer 'O _.:ı 
Tahsili Bildiği diller .thtisnııı Eserleri !Imi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliy.eti frrka encümen ri mebus olduğu dam Hüklırnetirıe nıü şter<'k lıeya n- mü~terek beyan-~-ı:: 

cuğu bulunduğu itimad) namesinin kalıulü) namesi) A~ 
karar 1082 karar ıou:ı karar 1129 

1 

Akıı Gündüz Selanik Kı~men IT:ıı·hiyr Fı·:ınsızca )'fuhıırrirlik Ye 
60 lan artrk 

ı çocuk i\fulıarrir. C. II. P. Di . 1\ fuh:ıscb;ıt IV- vr K + + 1 

Artkara 1884 
erl bi eseri -

halk~ılık 
vardır. 

.1 -- -- - - -- - - -
Arif Baytın !stanbul ı 75 Eı·kanr lıarlıiyr Fra ıı~ ı zca , Al- .\skeı-lik, Nıı (ra - - Dııl, 2 çoruk X:ı fıa vckfılet müsteşarı C. II. P . Nafnı \T- VI K K K . 

ma nca işleri 

- - - -- - - - - -
Belkis Baykan !stanbul J899 Dnriilfünıın 1 a- Fraıısızrıı 1\f::ıari'f - - E\'li , 2 çoruk Aııknı·n Kı z lisPsi tabiiye mual- C.R.P. Mııa.ri.f VI K K K 1 

bi iye şube> i !imi 
--- - -- - - -- -

!stanbul 
Fr:ı n,ızc:ı, A 1- 40 daıı fazla 

E1·li. 3 çocuk Müstnkil S. t. M. V- VI K + + 
Dr. Taptas 1871 Tıb 

maıır:ı, Ingil iz. 
Doktor 

tıbbi eseri - Etfnllıasıaıırs i şe.f dö servisi. 

er. Rumca vardır. 
- -- -- -- - - - - - -

EşrcC Demirel Akşehir 1883 !d adi .\ lmanca 
/Sanayi, makine, - - Evli fnı nli'ıtı harbiye Fişek fabrika- C. H. l'. Xaim LV- VI K + + allltı harbiye ve 

mühimmat s mda ustabaşı 
-- - - -- -- - -- ·- - -
Falilı Rıikt Atay !stanbul 1893 Edebiyat fa kül- Fı·:ııı"zca. Al- Matbuat Bir çok eser sa- - Dııl , 1 ~or·uk Gazetecilik. C. H . P. Haı·ici~·e II- VI lt K + 

1 
tes i man ca hibidir. 

-- --- - - - ---
Fevzi Daldal Haymana ] 83 Mülkiye T-'ı·au , ızca, İdare, iktı all, - - E1·li, ::i çocuk tspar ta valisi. C.H. P . Dahiliye VI K K K 

Ermeni cc Maliye 

-- - - -- ---- - , _ ---- -
lsmet lnönü !zmir 1884 Erkilm harbiye . \lmaııen , Reisicümhur - Pn lıı·t nıiid<>l'l'i~ Evli 3 çornk Kolordu komutanı. C. H. P. - I - VI + + + 

T•'ı·aıısızrn ...:ı...,, 

-- - ı - -- - -
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- - -- - - -- ---- -·- -- --- --
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1 
_\ -- - - --- - ··- - - -
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hesab işleri 

ı 
1 

- --- - - -- - -- - - - - - - -
Şakir Kınacı Ankara 1875 R~tiyc - Ticaret - - Edi, G ~ocuk . \nkara ı iı·aret odası reisi. C. ll. P . ~LlL ' l 'eılkil; i I - Y[ K K K i 

---- - - -- , _ - - -
Yahya Galib Kargı İstanbul 1874 Farsra, Arıtbl'n Maliy - - E1·li. 2 çıwuk Aııkn ı·:ı valisi. c. ll. ı' Büt ~e I - VI K + + Orta 

- --- --- - -- - -- - --- -
Antalya Ceznı i E rçin !ı: tanbul 1895 Mülkiye 

Frnıısrzcn, .Al-
)[n liye, iktıs:ıd 13 CS('l', - E,·Ji, 1 ~ocuk 1'. l'. Zil'aat lıanknsr U. ~L C. Jl. P. V- VI K K K maııcn, az ln - -

L__ gilizce ){uavini. ı _ _jJ . 
ı 
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 
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Evli olub olma-

lnt.ihabdan evvel son memuri-
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::ı dığr ve kaç 
Mensub olcluğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Dr. Refik Sa;-- ı (Türk - Ingiliz (Türk - Fransız 

lntihab dalreal İsmi 
~..<::1 Tahaili Bildiği diller İhtisası Eserleri İlıııi rütbeleri 

ço- yet veya meslek ve meşguliy.eti :fırka encümen r i mebus olduğu ciam HükUmetinn müşte rek beyan- müşterek beyan-
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1 

A!l karar 1082 karar 109:; karar 1129 1 -
Bal•keS'ir Fryzi Sözenrr Eclreıniel 189-lo ldadi Br lrdiyr 
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(H avran) idare 3- Yıkılan ocak kesir H~lkevi reisi. 
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4- Kurtulu ş pi-

- - yesieri - --
ı 

Gl. Kazım Özaqp Erkanı harbiye Fransızca "\ skerl i k Evli, 4 çocuk Kolorclu kumandanı. T~. Bsasiye K K + 
1 

I 
Köprülü 1880 - - C.H.P. 1 - VI ı 

1 

---- ---· 1 

: Hacim Çanldı şak 1881 Mülkiye Fı-a ıısrzca !dare - - E\·l i, .ı ÇOt'ıtk Rüd:ıvendi gi'ır valisi. C.H.P. ?11 i lll ~{ üdafna l , L-VI K :ı: K 

! 1 

ı -! - -

! 
Hayrettİn Karan Balıkesir 1890 İdaeli Oazete(·ilik ?lf :ıtbıı esrsleı-i E\·li, 2 çocuk 
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C.H.P. Arzuhal nr -vr ı:: ı:: K 

1 
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1 

. vardrr 
lıkesir belediye reisi. 

1 - -

Hilmi Şcrcın etli Balıkesir 1893 Lise Az Frnnsızca ve 'ricarct - - Evli , 3 çocuk c. H. P. Balıkesir merk~z ilçe C.H.P. Di . }fuh ns~lo:ıl VI :ı: K K 

Almanca başkum daimi E. azası 
- -----

1 İsmail Ha.kk.ı Uzunçarşı lı İstanbul 1888 Edebiyat fakül - Fı·ansızca, Milli ta r ih ~al bu eseı·l~ ı· i - Evli, 2 ~ocuk Maarifçi. C.H.P. ~fa a ri f Jlf- VI K K K 

tes i Arabc:ı, Farsen vardı r 

1 

ı MemedEmir Bürhaııiye 1880 Husus! - Zirna t ve t i- - - E\·Ji, 6 çocuk Zeyt inc il ik YC sabunculuk. C.H.P. ~1. H. Terikiki H- \"1 :ı: + K 

ı ca ret 

ı -
ı 
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ı ı OsmMı Niyazi Burcu Gönen 1875 Hukuk - .Ad liye - - .Evl i, ;) çocuk lznıiı· lstiıı: ıl ıııü•ltlciumumiliği C. H . l'. Adiiye II- VT K ı:: K 1 

başınuavini. 

1 
--

.Rahmi Selçuk Susurluk 1901 Lise ( Yediye - Çiftçi lik - - E vl i, 4 çocuk Beledi,vr azasr. C. H . P. Ziraat. V - Vf K K + 1 

' kadar 
1 

1 Hrrsova 1879 Mülldye telare }:rli, 4 çocuk Eskişehir valisi. \'I K K K 

1 

Yahya Sezai Uzay Az Fı-ausızca, - - C.H.P. D:ıhili yt-
1 

Aral1ea, Farsen 
1 

ı 

--

' 1 
Bilecik Dr. Gl. Besi m Ömer ls tanbul 1862 Tıbbi ye Fransızca, - Bir çok Profcsiir Bekar ~alıık D :ı ı ·iilfiiıııın Emini, Tıb c. rr. P. 1\iitüpatı <' \" . \' [ ı: K K 

Ak alın Rumea fa küJ IPRl ıwofesörü. 

- -

ı 
-- - - -. 

Dr. Muhlis Suner Bilecik 1887 Tıbbiyc Fraıısızca Tr b - - l·: rli, 2 çocuk H:ılıl;esiı- Sıhhat müdürü. C. H. P. S. ı. ~fll il\"!'ıırt n ·, YI K K K 

1 ı 

Ri,·mü """' ""' ,.,.,,..,ı. j 1 

-------· ------

Sııllh Hozok eliı nik 1881 Harbiye Frnıı ızca .Askeı·lik \"C - - E\·Ji. -t çocuk C. H . P. .\1 illi ~lüda f:ı:ı li- VI + + + 
' jandarma 

1 

1 

-
1 - -
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tnt ihnlı nairesi 1smi lloğdııi;u yer 

Bingöl F eridun Fikri l s t ı ı ıı lıul 

l"cemNlclin Sahir 

ı 
Bitlis Sür<'yya Örgrev rcn Srnılıı·g i 

~ fııti lı alıua n evvel son memuri- Mensub olduğu ;\J !' ıı sub oldug"u Ne vakittenbe- ----
"" ..ı:ı l rl rğ ı ve kıt~ ço- (Dr. TI~fik Say- (Tu r k - lııgi l iz (Türk - F' ı·ansız 
>bD · - Tahsili Bildiği d iller lıt isası Eserleri 1Jın1 rütbcl C'r i yct veya rucslck ve mcşguliyı ·t trrk ıı eııcünı en r i ın ebus olduğu dam H ükiını •tiııc nıilştcrek lıcynıı - ınilştcr~k heya n-8 !i cuğu bulunduğu itima<i) ııume inin kabulü) nanıesi ) 

--------------·!------------j--------------j--2k~a~r~a~r ~l~0~8~2--- I·--~k~a~ra~r~l~0~93~-j---!ka~r~a~r~1~1~2~9~-

1896 

] 8 

H ukuk ve Pa
ris hukuku 

Hukuk 

llukuk 

Fnınsızca 

Fransrz('a, 
Alnıan ca 

l f ııknk 

1 l ııktı k , ldal'l', 
.\1 a tlı ıı ni 

Hıık u k~ ıı 

'l' ı · ~l; il tı t: t'Sasi - ~ i yasi 1 ı • i l; t ı -

,ı · t· h :ıkk ııid a t z s:ıı l J okl•ıı·u 

.\ l ulı tc l if g-nz ı ·t 1' 

\ ' t • llH' I'IU Uı ıJ a ı · d a 

ıı cş ri,va l 

B vli. 2 ı; oı·ııl' 

J·:1·Ji, 3 <;Ol'llk 

. \ vuknt. 

Si i nıcr bank i d arı• meclisi :ıza'i . 

Anı kal lık. 

C. H. P. ı r, n K K K 

C. II. P . Dalıi l iy<' VI K K K 

C.H. P . .\d li yı· K + 
L _ __,___ ____ ,._ -----ı-----ı--- ----ı----

ır, 1\. - n + 

Tevfik Temelli .ı\lalu tya 

Tl ulu eınil Öz~nğl ıır Bolu 

! ________ _ 

ı Dr. Emin Cemal Suda ll a ııyıı 

1893 

] r\99 

Orta 

(tnh·crş it c fr ıı 

fııki.il tc·~i 

- --1------------
1 77 Tı blıi yc 

}, rnııs ı zea 

P r:ı ıı s ı zı·a, 

Ruıııı · a 

'!' ica ret. 

Xrlıatııt. 

' 1\ılıabrt 

Nchatat , tc~ri h ve 
fi yoloj i, mikros

kobik bota nik 

Ir--- --- ---- ---·-------ı-------ı---- ------ ı------ -

1 

ll 

Dr. Z ihni Ülgen Bul u 1892 'l'ılılı iye Fnı ns ı z"a 'l'ılı 

---------------------- --- -----·---1------------ --------ı-------------1-----

B urdur 

' ' 

Emin Yel'l ikoya 

Fethi Okyar 

Ciasan Cemi! Çambr l 

LO.tfi ü ören 

Dr. AhrnC'u R uhi Y eşi t 

yurt 

l brahim Necmi D ilmen 

i\f ı · ın ed Sanlı 

(:fiyni ik ı 94 

l' irl ']H' 18 o 

l s l :ıııb ııl ı 79 

. \ k t· :ı k o ca 1888 

Burdur 189~ 

Sr l iıni k l Hc!J 

'!'efen ni 1897 

Lise Riı · a z Fı ·ıııı'iz!':ı O n ıı a ıı , 7.inı:ıt. 

'r ican·t 

Pnı ıı s r z<·ıı, 

1 ıı)!i l i?.f'l ' 
.\ ske rl ik 1 ı · 

.1 ) ip l ııın ı ısi 

'' t<> ı ·f'iiııH · •·dil 
ın i ~ c~ t' J' 

l •:ı·kiın ı lı a ı·lıi,ı ·c .\l ııııııır· a , l ·'ı·:ııı- .\ skl'ı · lik " ' ı ıı :ıt- ı :asıl n ıı ~ ' '"'!'· 

Oı ·tn 

•r ılıb )·r 

Hıılıık 

Rlştiye 

~ı zı·:ı . l nırili z ı·• • lııı:ıt 1·1• t:ırilı ı .. ı· i Yaı·d ıı· 

F ı ·;ın:; ı z< · tt 

l l :ıl k ı · ılık . i ıl:ı -

1'1' , Z ı r:ı:ıl 

'I' ılı 

Dil. ı:ıı ·ı lı . ,.o],.. 1-:dı • l ıi.l'a l 1 l ' di · 
lıi,n ı t. lıu l; ıı l.. 1 ,. k :ıı d e" ·rl ı · r i 

~ :ı t. ı • tc<·ilik nll'tlıı · . 

Zıı·a:ı t ,.,, r;i tt 
cilik 

ıau:ı ıı' ııı 

E ı·l i , ~ ı;ııı·ıık 

.\fa latya brlcdiyc reis i. 

<:azi t.• rlıi,ı · c rııst itiis ü t alıı i 

i l i ıııl e l' ııı ıı :ıll i nıi . 

-- -- ------
J:nlu lıt • IPrli.n• t:ılıibi ( Biıılıa ~ ı

l ıktan ııı ü teka i l ) . 

Eı· li, 3 <;o .. ıık " 1. .\ lıı:ıH· ııPt ,·,·kalct i nıibt c~:ı 
ru uaviui 

l·:l'l i. ::? •;•~~'tık \.il ;iyd dni ıııl rnı·iiııı c ıı i l' t• l':ıı · t i 

, ~,· li , ~ ~ f lf' ll k 

I·:,·J i, .ı ı ; u<'ıık 

E vli 

i d:ı ı · ı· 1 l t · ~ · ı · t i az:ısı. 

l~ondra büy ii k elçbi. 

Ask er. 

Hol n u ıııunı1 ııwclis azu sı n 
Halkevi ı·eis i . 

l ltıı · ıltıı · C. H . P . 1 lı; e ba~ka ıı ı 1 c 
J a iınt ('ll l'ii n ı n azası 

C. lL 1'. 

C. IT. P. 

C.H. P. 

C. II. P. 

C. II. P. 

C. II. P. 

C. H.P. 

C. IL P. 

C.H. P. 

- --------- - 1--------

l·:l'ii , :3 l ' llf'll k 

ı :,·ıi. ~> •:"cuk 

.\l aaı·iJ' l'ekiilcti umumi ıı ıiiİt -
tişi . 

Buruıu· ıııcı·li~i urııııııı i 1·c daimi 
encü ıııeıı a za, ı . 

C. H.P. 

C.H.P. 

(:. \ ' l ı ılı i-:ı ı · lııl' 

Bülı;t· 

ı >i. ~r ıılııısı · lııı t 

Ti nrici .'ı ' 

S. 1. .\lııan• ıı. · t 

J> i . .\ JI\Jı>ISf ' l ı ıı\ 

Di. )lulıaı,eba t 

vı K K + 

ır K K 

11 - \ '1 K + 

K K 

K K K 

ı. ı . ı ı ' ll ı . \'ı K K + 

---- -------
111 - \'l K + + 

\' 1 K K K 

K K K 

+ + 
K 

Vl K K 
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lntihab uaireli "" -
Evli olub olma- !ntı.halJdan evvel son memuri- M b ld • M b ld • N k" b ensu o ugu ensu o ugu e va · ıı.ten e- (Dr. Refik Say- (Türk _ Ingiliz ı (Türk - Fransız 

1 
~ 

Doğduğu yer --~-]--ı~-""!T_a""!hs_ı_·li_· ~-
Istanbul ve Ro
ma Hukuk fa

külteleri 

[ 

-- Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

cuğu lnılunrluğu itimad) namesinin kahulu) nam si) ~~~~ __ ı_h_t_lı_a_•_ı _~~-E~s-e~r-ıe_r~i-~·-0-n-ıi_r_ü_U_re_ı_~_i~-d-~-·ı_v_c_k_a_a_a_o_-~-y-e-t-vc_y_a_m_e_s_·ıe_k_· _v_c_m_e_ş_~_li_y_d_i+--fu-k-a ___ , ___ e_n_c_ü_m_e_n ___ r_i _m_c_b_u_s _o_lı_lt-ığ_u~ ~H~~n. mü~~~~ m~k~~ 
--~k~a~r~a~r ~l~0~82~-ı-~k~a~r~a~r~l~0~9~3--I-~k~a~r~a~r~ll1~2D~-

Buna AtıfAkgüç :ırudanya 1900 

Korkudeli ] 93 
Dr. Gıı:lib KaJıranı ıın 

Fran'ı'rn, ftal
Henüz basılıııa

rııış cscrlcı·i 
yanca Yardır. 

-· ----1--------

Tıb Fransızca İç w züh ı ·r,·i 

hastalıklar 

-------ı -

r·:vti, ı ~ocuk 

EYli , 3 çocuk 

.\ <lliyP müfettişi. C.H.P. 
Müstnkil 

Aılliye V- YT K K 

----------------1----------l----------l----------l----------l--------

C. H. r. Antalya idare hPyeti 
reisi. 

C.H.P. M:ıli_rP IY - V K K 

'---------ı---------J -------1-----ı------+----------
Hıfzıssıhha, beşe- .\nup:ıda ncş- lstnnbul hıfzıssıhha mü~ssesesi 

Dr. Refik Gürıtn Istanbul 1873 'rı b Fr.ınsızca 
K 

rlvchayvanihak ·n · :\füdenis gvJi, 6 ~ocuk miidürü vr Tıb fakiiliesi bakte-
teriyoloji ve sarl redı nış eser-

hastalıklar leri vardır. riyoloji müderrisi. 
---------1----------I----------- J--------------------J -----------I---------- I-----------1---------- ı----------1 

C. H. P. K ll ı - \ ' 1 

Dr. Sııdi Konuk Istanbul ı894 Tıb Fransızca 
Oıwnıtör ve rlo
ğuın ve ka(lnı 

C. R. P. Vil~yct başkanı. C.H. P . K K V-VI 

hasta lı k ları 
ı ----------------~ı----------------ı------------------ı---------ı------------l------------------l------------ 1----------- l-------------~~-----l----------11----------1----------l------------ ı~-----------l 

Fatiu Güvendi ren Kıbrıs ı873 

Fuı;lr G üleç Dcı ·gama ı 91 

Mülkiye 

:\1ülkiye 

Frnnsızca, 

Aı-abca , Rumca 

Fransızca, 

Rum ca 

İdare 

1dnrc 

!3urnyi devlet aznsr. C. H. P . Dahiliye rv,v,vr + 

l----------1----------------------l----------l-----------l------------ı-----------l-----------

Evli , .f çocuk İzmir valisi. C.H.P. 
Müstakil 

Dahiliye VI K + 

K 

-
K 

K 

K 

K 

+ 

-----1--------1-------I--------I-------J-------I-------------J--------I--------1-------·I--------I--------1-------

Serfire ı882 

Gl. Naei 'l'ınuı; 

Erkilm harbiye Fransızca A~kcrlik, 

ir1a re 

Evli, :3 ~oruk Jnndarma genel kııınutanhğın
d:ın emekli korgeneraL 

C.H.P. V- VI K K K 

ı~--------------ı---------------ı------------------ı---------- t----------ı----------ı-.~~~----ıi----------- 1---------- ı---------------------ll-----------!---------- t---------- !-----------ı----------ı ---------
"1uhteıif ıııecmn-

1.Iuhittin Babil Para Bursa 1885 

Mustafa F ehmi Gerçeker Karncabey 1869 

Hukuk 

Medrese 

Fransızca 

Ara ben, 
Frnsca 

Ffukıık, eılelıi

yat 

U1fıınıı şarkiye 

----1------- --- -- ------------r------ --- ------

Nevzad Ayas eydişehir 9 

Refet Canrter; Bursa ı 80 

Darül fünun 

Mülkiye 

Arabr:ı. Farscn, 
Fr:ınsı,ca biraz 

.'\ lmanca 

Fel~erc, "1 an rif 
!~t i11ın iyat 

Idare 

alaı· ve Güne~ 
doğarken 

Evli 

------ı----·---1----- ---- --

Av-ukat. C.H.P. 

--------- ı -----------1-------

:Evli, çocıık K::ırllf'alıcy müflüsii. C.H.P. J\rzıılıııl 

I, V- \ ' f 

-----------

ıı - n 

- ı------1------ -----
Tercüme: Çocu
ğun ruhiyatı, In
san aleilesi hak
kında yeni uenc
yişler, ve sair ya-

:Evli ll :ıyı larpaşa lisesi filıoyofi 'e 
xııxyoloji ııııı :ıl liıııi . 

.\1'1. 1lh :ıl VI 
c. n.r. 

K K K 

K K K 

-1-----------ı---------

K + K 

zı ve tezler 1----------ı-~----------- ----ı----------J----------------------1----------ı-----------J----------

Evli, 2 çocuk AJı:ına Yalisi. C.H.P. 1, ır - vr K K + 

------- l------------- ı------------- ı------------ı ------------- ı-----~-------------------l------------l-------------1-------------- 1------------- -------------ı ----------

Atıf Kamçı! ()anakkale ı 2 IlnTbiye BirAZ rrıınsızca Askerlik BYli , ::; r;ocnk tnhisarlar Karlıkü~- ılt·rııı 
müdürü. 

C.H.P. G. ve l nhisnrlnı· 1, VT K K + 

ı ----------------ı-----------------l------------l------- l-----------1----------1----------r----------ı---------- l----------l---------------------l----------l----------- l----------l----------- ı----------ı ----------

A'rDi Yukarnç Ayaş ı 93 İdadi, üç sene 
Fransada Pede
goji ve nebatat 

tahBill 

Frnnsrzca 

· ----------------·~-----------------l------------ ı-------- ı------------1----------- ı---

Hilmi Ergeneli 1 87 

.. ... li' 

:\Jiilkiye Fransızca, 

ltnlyanca 

} l anrif Eı-li, :J ~ocuk )ln:u-i[ Yckaleti nı·ta terlris:ıt 

umum ınürliirü. 

C.TI.P. )l:ııırit K + 

---1---------ı----------- ----1--- --1-------1------1-------1-------- -------1-------

ldar<' Hi rint·i \tllıtıtni ıııiifetti~. c.n.r. Dah iliyt• Y - \"1 K K K 
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Evli o hı b j ·~ -·· ve kararlara verdikleri reyler >Cil) olm ll-
lntih abrlan ev1•el memuri- M ~nsub olduğu ı:ı son i\f eıısub olduğu Ne vakitterıbe- (Dr. Refik Say- (Türk - lngiUz (TUrk • Fransız ı "O ,.c: dığr ve kaç ÇO· ln tihab daireııi ı~ mi lbtl · - Tahsili Bildiği eliller lhtiSIISI Eserleri !I mi rütbeler i yrı vryn meslek ve meşguliyeti :frt'kfl rncümen ri mebus ol duğu dam Hükumetine müşterek beyan- müşterek beyan-o .. 

r·ıığıı hıılıınıluğu Cl -!9 itiınad) namesinin kabulü) namesi} 1 karar J082 knrar 1093 karar 1120 
Çaıırıkkal e iıcşad :'>luri C:üıılckiu f ,tnrılıııl 1H9~ Universile ede- Fransızca ?ll aa r·i f. 12 roman, 8 piyes, - E vli 

ı 
)faarif vekfllrti ıııiifrtt i~i. C.H.P. ~\1 aıu ·if YI K + + biyat şubesi rıı:ı llıııa 1 ın cild ilmi, edebi 

tercüme 
- . 

1 ltıısuh i llııla yırlr n~lilıolu JRR9 Mülkiye Pı·an:;ır.<·a lfpsalı i~l .. ı·i. - l·:,·li, 1 1;nc•ıık ni,·aıı r rrıulııısrbat rrıuı·nkıbı. C. H. P. Rütçe VT K K 1{ -
~lııliyl' 1 - - --- - -- - 1 

1 Ziya C: cvlH· ı· E l ili !,ı :ııılml 18!.1~ Hukuk Fı·unsızı·;ı, :\latlııuıt. 1 ir· :ı- :.\fı• <l<'ıt i_v<'ti ka- - t•:,·li. ~ <;<><"tık Gazeterilik V(' tiea ı·rt. C.H.P. - lU . \1 + K K . 1rıgilizrr ı·ct ,·c ıııali.1·<' dinıeııin Z('\'ıtii 

-- --- - --· - --- - - ---
Çankın Or. J\kif Aı·kuıı ~·aııkrr·ı JHH9 Tıhlıiye Fraııs ı :t.cn, 'i' ı h - - fı:v li , 2 <_;oc·ıık •r nhib albnylığ ın ıhtıı nıiitckai ıl. C.H.P. llL lll. VI K :ıı: + 1 Biraz ,\ lıııaııea 

- --- --- ---- - -

Örlrun lt'i :i J·:rlt•bi)•a l Arabca, Far sen, ll ll kı ıl.- ,.,.dil. Yunan \'C Latin 
llııl.ııl< dıokl<ll'll Evli .\ nkara llil. ı:ıı·ilı coğı·af.ra Y-\'1 K Farrl N ann i 1\ ;,ıı.liyı· \"(l 

ınitolnji~i. Kadim ve C.H.P. Te~. l·:s . K K E ski vu yeni Yu-hukuk nanca, I.Ut.ince, ın:uıı·ir l'<'lill'ilı Yunan ve Roma \t• pı·,ıl-.•siiı· i'ıtl(iiltesirıde pski Yunaııc·a Yt' 

Fransızca, ltal - tarilı l c>ı·i, T.fitin 
L fi.tincc pı-oicsöı·ii. 

1 

dili granıf'ri, Yu -ya nca, Ingi lizce 
narı riili grameri 

w• ilmi nıaka}c lcr 
-- ------ -- -- - -- --

1 

Fl'nnsı zc·a. 
lliploın ;ı,i 1 ı· Hüseyin Cahid Yalçın lslıııılıııl 11n:> )'[iilki yc 1 ta lyıuı<·;ı. - - l·:yli, :! <;of·ıık ~\fuharriı·. C.H.P. '!'c~. Es. ı . ,~. n + K + 1 

lıı gilizrt• t.;tiııı niy;ıl 

--. -- -- - --- - -- - -- --- ·---1 
Mülkiye 

Fr•n n sızc·H, 
.\!ali , id:ıl'i l·:vli.:! <;<wıtk l zıni r valisi. IJ . \ r[ K M. Alıdülhali k Ren da Y:ıııyn l RRl ftı gilizc·P. - - C.H.P. - K re 

Runwa 
- ----- --- -- ---- --- --- · -1 

Ziya Esr n <_'nııkıı·ı 1878 O ı· ta - .\ dliye• - - ı .;, li , J <;<wıık :\1(•('1isi ıııııuıııii l' ihlyı•l aza sı. C.H.P. :\1. ll. '1\·dkil\1 T. \1 K + K 1 

- --- --- - --- --- - - ----- -- - - -
Çoruh Ali Rıza Ercm Rıııdıq{ı IHH-! Haı-lı ııkııdıınisi Fı·aıısı zt":ı. . \ sl; , •ı·lıl' Yı• Kuı·ıulu :; \·ı · 1\ur- - ı -;,ıi, J t.ı:' '<·nk I>cvlı·l cll'tniryollai'J UlU ll lll C. H. P. .\Tufııı Vl K :ıı.: K 

. \ lıııatıı·:ı ~iıııı·ııdir-.·ı···il k tulu~ ~a\'a~ ı hak-
müdürü. kı11da ~·:ııılar 

--- -· - --- -- --- ---- - - --- -- - -- - --- .. - ---· -- ----

~ :\lülki~c r1,riııı::,ız<·a 
( ::ızı•1ı·l'i l ılc ik-

ı-:, · li. •;•ı<·ıık Gazetecilik. Asım Us ı: ii ı·t!es H> H-! 
trsaıl. ıııcılıyı• ,.,. 

:\lıı lı ı ..ı, r ,.,,ıı· - ı C. H. P. ll ıwiciyc m . Yr K K 
ın;ı;ıri r lt • ı ·i \:ı ı ·dıı·. 

- - - --- -
" \ı·ha1·i 18S:i Miill;iye l·~ı·aıısı t.t·rı ı .ı itl'(', nı ı :ı ri r - - E1·li, + ~"t·ıık !)iıra,ri tleYlrt :\[ülkiye YC 

C.H.P. Dahili.n ı, lll.\' 1 :ı: K K .\ lı( Tiizüıı 
Maarif d:.ıiı·ctii reisi. 

-------- ----- -· ı ------ ------ --
Mazhar i\liifit! Kansıı Denizli 187-t .\1ülkiye Fı·:uısızı·a fıl:ıı ·c· \"t' - - ,~,· li, ;,ı ~ll!'tık Bitlis valisi. C.H.P. M. U. 'l'rdkikı I- VI :ıı.: X K ııı:ı li~'l' 1 

-------- --- - --- --- -- - .-
Çorum Dr. Mustafa Cantekin ('ın·um J.7 'J'ılıbiye Fı·:ııısızr•:ı lJol;l.,r - - ı -:,lı. ~ •:••ı·ıık .\fyon Kaı-alıisar a kı-ri Jı ,ı.~t •. · C.H.P. Kiiliipane I- VI + K K ı nesi sertabi bi. 

-- - -- - --- --- - --
ı Eyüb Sabri A.kgöl Manıu;trr 1876 llırlıiye l•'ı·aıısızea "\skcı·lik - - 1·:\·l i.:! ı;ucıuk Zi ı·ant C.H. P. lıf. M. I- VI I( K K ı ı ı ı 

--
-'-............. 

1 
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T•hoili ];i dili~ 
- ~ - - kararlıı.ra verdikleri reyler 1 

~ 

Bazı kanun ve 

Evli olub olma-
=ı dığı ve kaç 

lntihabrlan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Pr. H•fik Say- (Türk- Ingiliz ('rti rk - Framaz 

ı 
İntihab dairesi lami Doğduğu yer ;g,::ı İhtisaın Eserleri llmi rütbeleri 

ço- yet veya meslek Vf! meşguliyeti frrka enriim en. ı·i nwhııs olduğu dam llü.kunwtıı.ı· mü~tt'rrk h<'yan- müştf'rck h~ynn-

o ... 
1 

cu~u bulunduğu itıınad) namesinin kabulü) nnnıesi} 

A .. 
1 

+" 
karar 1082 karnr 109:1 karar 1129 

Çorum l81Dail Kemal Alpsar !skilib lH Mülkiye Fransızca fdnrc , zit·aat - - ı -;,·li, 2 ~ocnk Valilik. C.H. P. Dahiliye rr . Yl K K + 
- - -

1 

Isınet Eker Çorum 1877 Rüştiye ve Farsca )!aliye - - Jo:,·Ji. 3 ~ocuk EY kat mütiiirlüğii. C.H.P. G. Vl' lıı lıi~nı·laı· ı - \'1 K + K 

medrese 
·-

1 

Münir Çağı! lskilib 1874 Bu ku k - Hukuk - - Edi, 4 ~ocuk Evkııf nczareti müsteşarı ve C.H.P. Arliiye 1, n- n ır;: K K 

avukatlık 
1 --·-

---
Nuri Kaoyaalp l stıınbul ı 75 Mülkiye Fransızca İdare - - };yJi, 1 ~ocuk ~fıl'lı yi lle,·! et nzıısr. C.H.P. Aı· 1.uhul VI ır;: lC K 

-- -- --- ---

Süleyman Köstckçioğlu Çorum 1889 ldadi - Evkaf, idare - - l<:vli, 2 çocuk Çoruııı C. H. l'. J lyöıı k ııl'lıl C.H.P. a. ve Jııhisa rln ı · VI K K K 
. üyesi . -

-- ------

Şakir Baran Suııgul'lu ı 90 Hukuk Fransızca Hukuk - - gvıi. ~ çoeıı k Tenıyiz nıahkemrsi mpoı·tii ı ·ü. C.H.P. G. ve lııh is;ıı·l:ı ı · VI K ır;: K 

--- - -
1 -.. 

Den.ieli Dr. Ham di Berkman Denizli ]892 'fıb Fransızca Birinci srnıt - - .I~Yli , ~ ~ocuk ~r ~ıııleket hastanesi lııışdoklol'lı C.H.P. S. ! . ..\luavpııt•t V - \'T K K K 

doktor, oprmtör ve opel'lltiirii. 
---- -- -- -

Dr. Kazım aınaıılı Denizli 1891 Tıb Fransızca Doktol'!nk - - Evli Denizli Hii kfıııH'l t:ıloıhi. C.H.P. G. ve İnhis:ırlar ll- VI + K + 

-- -- -- -

Emin slan Tokad n rayköy ı 93 Montplier Ziraat Fransızca Ziraat, bağcı- Mutbuattu m ün- - Evli, 3 <;ucıık Dl•tıizli ziı·:ıat ıııiilwııdisi . C. H . P. Ziı:ant lll - Vl K K K 
mektebi iiiisi ve 

lık ve hııl<uk teşiı· makaleleri Ankara Hukuk Müstak 1 
fakültesinden dip- vardrr. 

tomalı --- --------
F&hri ı\kçukoca Akça Denizli ı 94 Muallim mek- - '!'icaret Matbu 4 eseri - Evli, 4 çocuk Deni zli ll. 1'. f:,,·illl kı ıı·ııl C.H.P. G. ve lıı!ıi-,aı · l:ıı· n K K + 

te bi vardır. üyesi . 
- -- ---- -- --

Necib Ali Küçüka D nizli ı 92 Hukuk Fransızca, Hukuk Kadm hukuku, - Evli, 2 <:ocuk Eşıne kaz:ısı ın iirlılriu ıııııııı isi. C. H.P. 'I' ş. Esa . ir- n K K + 
lngilizce Çocuk hukuku 

-- -

Tahir Berkay Denizli 1 7 Darül:fünunun 
Biraz ra.bca Ticaret, iktı- F.yJi, 3 ~O<'tık Dı>nizli S('nl~i tnı·nkkı dt·h :ıi(at C.H.P. Aı'ztıhal n K lt K - -

son sın.ı:fma sad rlehağat vr t icart·t ~- ıııiidiirii. 

kadar 

1 

- - - --- - --- - -- ---
Yusuf Ba.5knya Hoııa z . (Belevi) 1879 Hukuktan eh- - Ziraat, Adiiye - - Evli, 6 çocuk Zirnnt, ticaret. C.H. P. Ziı·:ı11t I- \'1 K + K 

liyetna.meli 1 

. --- --

,G." '""'"''i;" 
--- - -- -- - -- __ _, 

Diyarbakır Cahit Çubıtkçu Diynı·bnkrr 1901 Orta İtalyanca ;\futbuat - - Be kur lli,,· :ı rlıa kıı· g-azı·tl·si ~ıılııl rı Yl' C.H.P. \'[ K K + 
yazı i~leri ıııiidiirü. ı 

:' . 
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H:n olob olm•-~tih•h<loo ""' ''" momoci-
Bazı kanun ve kararla.nı. verdikleri reyler ,... 

Mensuh oldui:\u :\1eıısııb olduğu Ne vakit.tenbe- (Dr. Refl'k Say-~ (T;irk - İngiliz ı (Türk - 1-'ransır. '"OA dıgr ve kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti tn tihıdı dai rel i t~m i Doğduğu yer ) bi) ' '"'" Tahsili Bildiği di ll er tlıtisası Eserleri llııı i ı-üt.lıc l eri frrka cııcümen t·i nıebus olduğu dam Hükumetin· mü~lerek beyan- mlişterek beyan-o .... cuğu bulunouğu itimad) A !l namesi nin kabulü) ııamesi) 
karar 1082 karar 1093 karar ll29 

ı 
Diyarbllkır Dr. lbra.h im Tali Ön- lstaııbu l JH75 Tıb l i' ı ·;ını-; ı zca, Dol<io ı ·lıık. - - ı -:,·li. ~ <;ı>ı·ı ık Uıııunıi ınüfct t iş . C. H. P. 1 l;ıı·iciy<' Jl . lii,Y- \'1 K K K 

gören İngi l izce illa re 
ı 

8 ııei f ı ı·ka konıutıını ı 
1 

(1 1. Kiazmı Scvüktcki n Istanbul Hl76 Haı·biye ı;ıruns ı zea, ;\ xkerl ik - - ı-:,.ıi, :3 ı;ıınık C.H.P. ,\Iili! .\ l üılafaıı llf- YI K ır K 
Almaııea 

ı 

ı 
-- -

Rüştü Bekit K üstence ]8 2 E vkaf mcktebi A ı·alJC<L Evk:ıf - - Bel\ ;.lı· Bvkar uıııuııı miidül'ii. C. H. P. Riitçc JTI- VI K K K ı 

------ ---- ---ı 
Veli Necdet Sünkitay Diyıı ı ·lıa lu ı · 1891 

Darülfünun je- li' rans ı zcu, J ıı~ô-
B aıık:ı<"ıl ı k , .\1 at IJtt •) ı -:,·li . .ı ı;ıwıık Zima l. bııııkıısr merkez miid iiı• ü. c. n. P. Iki ISllll vr K K K 

oloji ve coğmf- lizce, .\ lııınıwıı. 
1\St' l' -

ida ı· e lı ir ı;nk ıııak:ı],. 
ya 3 e kadar Fmsca 

---- --- ---- --- - ---
Zeki Mcsud .A.!Mn ı s u l\Hilkiye ve Pa-

Fı·Hnxrı<·<ı 1 
lf ııln ı k, ulı'ıııııı - :\1 ıı t Inı at 111 ııı iiıı-

Evli. 1;n(·tık )l ekicbi ı ııiilkiyc uıiidiirii. C.TI.P. ııı - n + K + .\ ydm "\1 jjı]pı'f'iS ı J l aı·ici .v ı· riste u!Cun ıı si-
Alnınıırn 

~iy11siye \"(' ll·~i ı· ınalwll' l ı • r 
:.\ l iistukil 

' 
yıısiyc iı:t iıııaiyı• ,.<' lıııkııku diil'l•l 

-- --- - - - ---
ı 

l dueli Zülfü 'l'i ğrel Diyarbakı r 1876 tııgi l ir.c·c (,'iftçilik - - ı -:, · li, 3 ~lll'lık .\ INdisi uı ııuıni azasr. C. H.P. ~[n 1 iyt• t . ıı . \' -vr K K K 

- - -- -----

ı Edirne Dr, Fatma lliemik ::-\a[nınlıolıı 190ö Tr b Frı ı ııxızc-a 1 > alı ili lıa st ıı - - - nel;i\t· (iıın·lıa lıııstıııı(';;i poliklinik ~efi. C. II. P . S. t. )ltıı l\' ('11('1 V- Vl K K K 

ı ltldııı· 
1 - ------- ----- -

F aik Kultakk ı ran 1870 l•.,ı·aııs ı zt·a 
l ·'t·ıı ll i t (•];~ · i ll, 

l•:vli. 1 Bahçe ve ziraat. C.H. P. ı 1, 1- \'1 X: K 
' l•:rli ı·ıı c 1-tiiştiyc 1·e hu- Zi rnat ).J t · ~ ~ ' ' ~' ağaj:l:ı ı·ı. - •;ı•<·ıık i.:iı·aat K 

sus! aşıeılıl< 

1 

--- - --- -- - - ----- - ----- -
F' ııaıl Balkan l staıılıul ] 7 Hıırlıiyc .\ skerl ik 

!'-\\ing-ii tııiilı;JI' I '-
]·;\·]i, ~ ~ III'LLk U eden lcd,iye~i genel ılirck ıii r- C. H.P. Jktısnd Vf K + K -

Zt'!-ôi lıalduııolıı -
liiğ'ii. L•:,kı·iııı Jcderasyoıııı ı·ı•isi . 

ı l· iı· kit;ılı 
--- - -- ----- -- -

l Şahinbaş linluk 
Aı-al11·a, l •'ı·aıı-

Jdıll'l' Manisa valisi. C.H. P. Dahili.'·,. K + Osman 'l' rab%OIL l Kilil - - - VI + sız<'a, bir;ı z Ru'-

1 

ca,.(, ~iiı·ı·ii('(' 
--- - -

! 
T-c ın cl O öksel l ı! adi 'J'i earcl Evli '!'rabzon belediye 

. . 
C.H.P. ,\ dli,v' YI 

1 

' l 'ı·nbzoıı 189 1 - - - l'CISI. 

-- - - - --

ı Fazı! Alımed Aykaç bt;ııılıııl 
Ecolo ' i bı-c des 

ı-;,]l · lıi.laı 
Tt•ı· lıiyP,\' C dair, 1 li -

l·:vli . .ı <;•H·nk M\ı allim. C. H. P. Huri ı·i.'t' K K Elazığ lHM Fı·ansız<·tı. \'l' \·anc;d Fazıl, Har- - III-ri K Scicnees pol i-
tııg-ili zc·e ııı;ı:ı r i ( man sonu,Kırpın-

tique ct nıo- lı. Seylan diyor ki, 

ral c~ 
Tar ı h dersleri, • Fa1.1l Ahmed -- - -

Fethi Altay ~;];}zığ 1890 Ali tıcaret ıııck- l ·'ı·cıtı~li" t 'il tkt ısıııl , [;.,ıılw- - - ı -;,· li, :! ~"'·u l; 'J'. C. Zinınt bankası Bolu ~ıılıes i c. n. P. Oüt~ \'-VI K K 
te bi lııgili zee cı lık müdürü. 

K 

1 
- - - --- - -

ı Fuad .Ağralı Midilli, Ağra 1879 lVIiilkiye Fransızca .\Ialiy<·, iktıs n d - - l·:,· li, L ~ocuk Divanr ınnhusl'bnt reisi. C. H . P. - ITl-VT K K + ı 1 

- - ~ 
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 
ı:ı Evli olub olma->Cil) fntihabdan evvel son memuri- M..,.b olduğu l M,..ub olduğu Ne vakittenbe- (Dr. Refik ~ay - ı (Türk - Ingiliz (Türk - Fransız 

lntihab dairMi 
ı:ı 

rlığı ve kaç ço-
lam i Doğduğu yer "Cl..q 

Tah.sili Bildiği diller lııtisa.sı Eserleri llmi rütbeleri yet veyn meslek ve meşguliyeti fı:rka encümen ri mebus olduğu dam Hüklınwtıııe müşterek bc~ran- müşterek beyan-
>Ol)-~ o ... cuğu bulunduğu itinıad ) namesinin kabu lü) namesil 
O !i karar 1082 karar 1090 karar 1129 ı 

t 
' 

ı 

Elôsığ Fuad Ziya Çiyiltcpıı Sofay ı 70 Eı·kfıın harbiye J.'ransızca 
Askerlik, idareci- .\l uharclıat ı kılıı - S i gortacılık. C.H.P. Nafıa ]\', \ ' - \"1 K K K 
lik, demiryolu in- EYii, :3 ~oru]; 
şaat ve işletme, V. s. 

1 --· - sigortacılık --------- --- --- -
1 

-
ı 

C. H . P. K ır Sabit Sağıroğlu Keruııh 1881 Hususi Biraz Araben idare, bunkarı- - - r-;,·li, :; çocuk /\ iı·aat ba n kası idare meclisi Ziraat ll , VI K 

ve Farsca lık , çift~i lilc 
reisi. 

1 ~ 1 
- -··- -

ı Erzitıcan Abdülhak Fırat 'Erzincan ] 2 Hı1l'b iyc ve Fransızca Hukuk ve as- Hukuk d •r ·lc ı · i - Evli, 2 çocuk ,\!ill i ..\1 üd:ı fıııı ve kaleli ınuhıı- C.H.P. Ad liye H - VT K K K 

lıukuk k cr lik k cm at ~u hes i müdürü. 

-- ---- K K .Aziz Sami h L ı ter Ku nı çay 1 77 Eı · kiinı harbiye l•'rousuca, Al- Askerlik v şi - - - Evli , 4 ~ocuk 'amsun sahi l de nı iryollan 
C. H. P . 

Nafra JIJ - \' I K 

n.~nca, Ruscn. mendi.fercilik komiseri. 

- -- -·-j 

teltender Amın 1stnnbul 1890 Hukuk 2 nci IIesab iş l eri ve - Evli , 2 çocuk C. H. P. Muhascbecisi C.H.P. Bütçe VI K K K - -
srruf belediyecil ik ·- - .. - - 1 -

Saffet Arikan i']rziucan J888 Eı kil m harbiye Fransızca, Askerlik - Rrk5ı· l•; ı·k:[ııı haı·hiyc knyına k ıı ıııı. C. H.P. Rnriciyc II - VI X: K + -
Alma.ncn. 1 - ----- ----- --

' Emekli alhay ve hıfzı~~ılıha mü- X: K ı Salih B·~ Teki rdağ J 3 ) üksek cczacr l•'raııı;rzca, Eczncılık ve - - Evli 
es~' ''< ·siııılc ıııülclıaNs ıs cez:ıl'ı ve 

C.H.P. İktısad VI ır 

mektebi Alnıanca ziraa t. ayniyat ıııuhnsibi. 
---- - - -- -

Erzurum Aziz Akyürck Trnb1.on Fransızca, Al- İi! nre ve hrlr- E1•li. 3 ~ocuk hmiı· lıcl t•diy,· 
C.H.P. 

Milli i\! üdııfaa lll- VI K K K ı 2 ..\1 üllciye - ı·ı·ı~ı. 

""anca, Ingilizce cliyccilik 
- Müstnkil 

---- ---- --
Dr. Ahmed l•' ilrri Tuzer .,umnu i878 'l.'ıb Fransızca Doktor - - Evli Sılıh:ıt \'C lçtinıni ıııuavı·ıwt C.H.P. - IIJ , \ " - \"1 K K K 

-
veki'ı let\ ınüslı· ~:ırı. 

--· -- --- --- -- -- -
Gl. Pertcv Ocmirlıaıı 1stanbul 187ı F. rkunı harbiye Fransızca, .Al-

Unter Graf Hai s- Bvli . 2 çocuk 'l'cınyiı. aza lı~mdaıı nıi.icka i cl C.H.P. Harici_,.,. V- VI ır K K Askerlik Y(' ler, Japon har bi n- -
rıcrıca , lngilizce ıliplnuıasi den alınan maddi (Korgcnera iJ. 

ve manevi dersler, 
Meç manevrnlan, 
İkinci ordunun 

son bahar ın n nev-
ralıorı, askeri ve 

ı 
ınlllkt bir çok mıı-

kaleler. .. 

Gl. Zeki Soydemir el ani k ı 3 Erknnr harbiye Fransızcıı, 
Askerlik - Bekur 

Orrlıı nıiifPtt işliğ ('rkiıııı h<lt'lıi.v ~ 
C.H.P. Dahiliyı- V- \' I K K K 

Almanca - reisi. 1 - ---
ı Münir Hüsrev Göle Baybm·d 1890 l\1:ülkiye !da te Evli , 4 çocuk 

Jnlıisnrlar umuın miidiir 
Maliye ll, \' 1 K K K Fransızca - - C.H.P. muavini . ı - -- -- .. - - ' 

Nafiz Dumlu Erzurum 1880 Harbiye - Çiftçilik YP - - Fvli, 3 ~ocuk Brznrmn bPl ediyı · ı·cis i. C.H.P. Di. Mııh a ~<·lı:ıt ll- VJ K + K 
zirant 

- --- ---- --- - - ------ --·- - ---
Nairiye Elgü ıı İstanbul 1 2 

Kız ıuuallim Maarif ve bele- llck:i,· Istanbultun ııı rıi ınrt· li . i liyt•s i. C.H. P. Dahiliye V- VI ır 1\: K ll - - -mektebi diyeelli k Müstalcil 
• . .,. __ " . ----
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1~.1 ~~~~~[;~~- ~'~~- ~, ~·-~~, ~-[~~~- ~~ ::ı 1 Bazı kanun ve lmra.rla.rıı. verdikleri rayler 
>t.ıı Edi olub olma- 1 . . ~ 
ı:ı k ntıhabdao evvel son ıneoıurı- Mensub oldugu Mcnsub olduğu Ne vakitten be- (Dr. Refik Say- (Türk • Ingiliz (Türk • Fransız 

t t 
"' .c:: Ta .... ··ı~·--ıı-~-·ı~·-ğ_'_d_·~ı--l---~~-·--- ----~-·--~-~---~-~-· -ı-c-lı_ğ_r -v-e--aç_ç,_o-

1 
k .

1
. . 

ntihnb tl ııire.s i sm i Doğduğu yer >tırı ·- wo ı ı ı er tısıı5t };ser erı I nı i rüt e erı • b 
1 1 

~ yel vrya mes c· ve meşgu ıyetı frrka cnciiıııeıı ri mcbus olduğu dam HükUmetine müşterek beyan- müştel'ek beyan-
_
-------·--- ----·-------'--------ı--ı:::ı-

0

_.;__ cugu u um ubıı !--------.-------!-------- ------ı-------' -....;.::::i:.:ti:.:n~ıll..:d.::.)=-·ı-ı-ıa_ı.::ııe:::s:.:iı:.:ıi_n.:,k:;::a:;:b:..u_ıu_· ı, __ ..;.ı.;.ıa.;.n_ıe..;.s..;.i)..;.;;..._ı 
1
_ 

1
_ karar 1082 kurar 1093 ,- karar 1129 

Erıurwıı Salim Altuğ E nunını J :<9:J Harbiyr Pı·a n sız~a 

biraz Rnstıı 

E1·li. ~ ç;oı·ıık i'ı:iim·ü umurui ıııÜf(•ttişlil< kiiy C. H. P. :\! illi )lüılafıw \ 'I K K K 
lıiiru.ı;u ~eri. 

-------------1-------ı ----

Şükrü Koı:ıık Bliızığ Eı ·kiıııı lıa rlıiy <' Fransızrn , 

Rus ra 
• \ skl'ri.i]; l'l' 

lay,,·arl'rilil; 
T·;v ı i, 2 ~ıwııl< 'l'ııy,vtıı·t.l t'tm ı iycti rf'ıs ınnrn·lrıi. C.H.P. Mi lll ı\ ! i_i dıı !'ıııı V - VI K K X 

--------1--------ı----ı----------ı---------- ı------ı----------l-----------ı----------ı--------------------ı----------- ı--------- ı--------- 1-------------------ı----------1 

l!.'skişelıir 

Ga.eiaııteb 

---------

Emin 8azuk 

lstam~t Özdamar 

1 zzı:t A nı kn n 

Osman Işııı 

Yusuf Ziya (\zer 

Ahmed Aksu 

Bekir Kal eli 

Dr. Abrltinahnıa n Me
lek 

Dı·. M eııı<'cl .\l i ı\ /tııkııy 

----------------------

- -- ------ ----- ---
t\uri Pazarbaşı 

Üm"r . \~--ım Aksoy 

.\ı eJrese 1 L' 

hıısusi 

Ziraat YP 

t it·Ht'l'l 

I ş tutumu ve mu
vaffakiyet yolları 
(Henüz bıı>ılma-

mıştır.) 
-- 1-----ı-------ı------ - ----------

li</!) 

l lubtııt·ıı 

( .VIı•l'idiyı' ) 

l~K 7 

Hukuk 

Yiiksı::l< mü
l.ı·ı ıılis m<'ktı>'lıi 

H.iiştiy e 

Fnır.u;ızcu, 

Rumcıa 

,\'afıa i~l,·ri, 

ıl t• ıııiı·yu llnrı 

IJuı-c 

l>e ıııir:ro lu ııı 

~aat kit<ılıı 

--------------ı-----------ı-------------- - -- - ---

.\ kd;ı~ :ııa deıı l 

l':ı z;ıı·ı·ık 

l i:l/0 Hukuk L.ı\·ansııca. 

F';ı ı·sc·a Ara lwa 

Orta 

----ı--------- ı-----

-Hukıık • \.lnııııı c·a . 

' '
1

l 'ıl11Sl7.('i.L 

1------ ------ ı---------ı------

. \ ııl;ı l;y:ı 1'ıhlıi~· (' . \l uıaıwa. 

FntliSLZt' il 

Hukuk, tnı·ilı 

H' dil 

Hu kuk ,., 

ticaı·••ı 

H ııkuk, ;ısk ı • ı· -

1 i k Yl' i k i ıs n ol 

· ı ·;ıiJıulik 

Us ulü ıııuhakeınatı 
cezaiye nazariyatı, 
Yunandan evvelki 
Türk medcniy~ti 

Ziraat ve t i ea ı·ct. 

ı~,ıi. ~ •: • ınık Avukat. 

g y Ji, ı <: oc·ı:k nt'I' I<•L dem iryolları iıı~mıt rei~i. 

C.H. P. 

M üst& ki l 

C.H.P. 
Müstakil 

lkiı~ıı·l 

Nafııı 

----------------1- -------1---

Evli , .J, ~oı·ıık ~;ı .. ktı·ik ~irkrt i ıniidüı-ii . C.H.P. :Vaf ı a 

1\'. , •. Yr J( K 

,. - \'[ + X: K 

VI K + 

\"- YI K + K 

-------------l----------1---------- ll----------ıı--------- 1---------- ı----------41 

\ı iirl~ı'l'i~ Dul, ~ ~o('ııl< lhıı·iilfüııuıı hukuk taı·ilıi 

nıüdcni8i. 
C.H.P. ı\'- \' K K 

- ----------------------1-----------!---------------------ı---------- ı-----------ı-----------~1 

---1-----

Dava l'l'kili , çifL<:ilik 

ı-;ı ııııiy ~t ~u ııdığ ı anıku l ı (Isı ik . 
l iıl hcıı·/ı i ıııulfı lii ,l'iizbfl~ı ). 

ll ala~· b;ı~vel1i 1 i. 

C.H.P. Muli~·ı· 

C.H.P. 

C.H. P . 

VI X + 
------------ı---------- ı-----------ı----------~1 

\ '- Vl K K K 

-------- l·---------ı11 

\'I + + + 
- -------------ı-------- ---------------------ı------------l----------- l---------- ı----------------------1--------~ 

C: i ri d 

1871 

l/azi:ııııeb 

Uııziaııtelı li:ll.l!J 

'l'ıbbiyı · 

11ü~Liyc 

hıısusl 

Ort n 

f-lıılnık 

\'l' 

ı-·nııısız•·;ı '" 'l'aiJuiJf'l 
Rnıııra 

!Jilı,•ıJkiklı · ı ·ıııı· 

drıil' lll'-~,ı·iy;ı1 

' l ' iiı·k dil kunıınuıııla ıır.ıııa ıı. C.H. P. ::;, \'1' /. .\1. ,·. n K K K 1 
1 

----- - -- ------- 11-------1-------·------ -ı--------ı--------ı------- -------- ---------ı-----------11 

. \ı ·ıtlıı·;ı 

lı,t·;ııısız.c·;ı . 

lngılit~ı· 

.>lııur ıı· 

Ti(·; ıı·ı· 

~: _vt.;ını ıııiidiiı ·ii . C.H.P. . \ı:zulw.l L- Vi K K K 

1 

- -----------------1---------1--------- --------ı------·- 1--------ı------1 
Evli, ı; ~o ı ·ıık Meclisi tuııumi azast. C.H. P. lktı~:tcl VI K K + 

:-----------ı--------------------lı-----------l-----------1----------l-----------ı----------ı----------

C. H. P. 1·e .Halhvi ı·ı •i si . \1'11-
lıul, lise edebi~·;ı 1 ııııı;ı l.ı uı i. 

C.H. P. Adllyc V- Vi K K K 

ı 

! 
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Bazı kımun ve lrararlara verdikleri reyler 
1 I ı~ Evli olub olma-

.ın tihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Dr. Refik Say · (Türk · Ingiliz (Türk - Fransıı 

1ntibab dairesi lsıni Doğduğu yer Tahsili Bildiği diller İhtiSMI Eserleri llrni rütbeleri 
dığı ve kaç ÇO· 

yet veya meslek ve meşguliyeti fırka cııcümcn ri mebııs olduğu dam Hükiım<·liı ,. müşterek beyan- ıııü~terek hcyaıı-

~!l cuğu bulunduğu itinıad) namesinin kabulü) naıııcsi) 
karar 1082 karar ıoo:ı karar 1120 

Dr. Hasan Vasıf Som- l sıanhııl 1889 Tıb P'ı ·ansrzca, 
U'ıboratuıır \' 1' J ,[ılın nı tmıı· ve 

Profesö ı· Edi, 3 çoıaık Di ş tıılıahcti ıııekt eh i umumi C.H.P. S. J. )ft!n\"Cil l'l Y- YJ K K K 1 

Oiresuıı dnhill lıustıılık- kılrniğc aid l:l 
yürek Almanca oı ııı·uı ve stmııHtoloji JH'Ofesörü. 

1 lııı · mütchassısı CSCI' 

1 

- -

F ikret Atlı Istanbul 1&96 Harbiye - Askerlik , - - l·:vli , 2 çocuk Ha~\·el<i'ılct eski ya veri. C.H.P. Ziraat VI + J( + 

ı 
~iftçil ik 

- -- - -
Gl. !Iısaıı Sökmen tııtanbul 1873 l·~ı·k!ım harbiye 

Fransızca, .Al-
Askerlik, idıı ı·<· 

Sercncann harb, 
lzıniı· va lisi. C.H.P. Aı·whal ll - VI K + K 

nınn ca, Rusca, I ranın ahvali as- - Evli, 2 çocu k 
Rum ca ' diplomasi kcriyc ve siyasi-

yesi 
--- ·- - -

lsmai l Sabun cu !) bin Karahisaı· 1891 Ticaret ve - lUısad, ti ra r i - - r:,•Ji, 4 çocuk 1'icaret. C.H.P. lktısaıl II- vr ıı::- X K 
hukuk ve hukuk 

- - -

- 1\füniı.- Akkaya. l stanbul 1871 Mülkiye ~'ransızca, İdare Evli, 3 çocn]; JJııhi]jyc ıııii~tcşa ı·ı. C.H.P. Dııhiliyı· H . VI K K X 1 - -
Rum ca 

---- - - -

Nnfi Atuf Kaosu Mekke 1890 Mülkiye Fransızca Maari ( Fenni te rbiye 
l~v Ji , 3 çocuk ,\faariJ: vckftlc1 i nı list e~a rı. C.H.P. - lli- VT K X K 

tarihi ve bıı:t.ı -
risaleler 

- -.. - --

l, Talat Onay Çankın 18 l~ôcbiyat şubesi Fransıv.ca, Eclchiyat, taı·ih , Halk şairlerinin 
l~vl i J>uyg·u gazc1 esi sa h il ı ve C.H. P. Maarif TI- VI K K K şekil ve ııev i, Aşık -

.\ ml ıcıı, Farsen ııııııırif dertli, Çankırı şa- l.ııışmulınrriri. 
irieri vo bir çok 

makaleler 
----- - - -- - - --

Oümii~an& Durak Sakarya Erzurum 1876 Orta 
Hukuk, idare, - Evli l~ı·zııı· uııı ueletiiye ı·cisi . C.H. P. Büt~e i , \ '. \'! K K K helcdiy<'cilik ve -

ticaret - -- -- · - -- · -

Edib Sı• ı..,.ct Tör .Adapazan 1880 Erka,ru harbiye Fransızca Askerlik - - l•:v li , 2 ~:nı•tık Bııl~·n K :mııı,rılııı ııı:ııleıılcı·i C.IJ.P. 1ktrsıııl 1 I - \' L K K K 

1 şirkcl i uuıuıu ıniitlürü. 

ı - - -

Hasan Fchmi Ataç Gümüşane 1879 Husus! - ·ı ktrsarl v - - - - C.R.P. :Milli ~liid :ıl'na ı. ı . \'ı K + K 
1 ınal iye 

-- -- --- -· -

ı Şevket Erdoğan Çerkeş 1883 H arbiye Fransızca tdare ve - - l·:v li, 6 ı:oı·ııl; ~luıı ım·liı lı za ı ij 'l' piy:ııl(' ~u besi C.H. P . Arzıılınl lll -V I K K 1( 

askerlik müdürü. 

1 
--- - -

Yusuf Ziya Zarbun 1877 H arbiye Evli Emekli albay. Milli :\1 üd:ıfaa 
1 

Gümüşane Pransrzca , \skerl ik - - C. H .P. VI K + K 

--- -·--- - - -

lfrıkTıari hzet Ulvi Aylı:urd Eskişehir 1880 Husus i Fransızca Muharrirlik ve 

-=-l 
- ı-;, li, :3 ~nı>ıık Mna ı·iC \'rk~IPti 1\n lı• 11ıi ın n h sus C.H.P. .i\fııaı·if ll- VI K X lC 

ınnııllim l ik müdürü. 

- - --- - - - -- - - -- - - -
!çel Ahmed Ovaeık Ovacık 1893 Li c ve kısmen - Zirant ve - E,·Ji, 4 çocuk Iı:cJ lM<'lisi nıııunıl :ı:r.nsı. C.H. P. 7.ira:ıt VI K X + 

ll Yiiksek ticaret ticaret 
'-. ·. r ., 1 . ' 
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:::ı fi}vli olub olma- o 
Ba.zı: kanun ve kararlara verdikleri reyler .... İntihabdan evvel son memuri-

M-ub olduğu E"'"' oldufu 
N e vakittenbe-::s (Dr. Refik Say- (Türk - l ngiliı (Türk - Fransız 

lnt ilıab dairesi Jsru i "'.ra Bildili diller lhtis.ı.sı 
dığı ve kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti Doğduğu yer >bO .... Tahlili Ilmi rütbeleri fı:rka encüınen ri mebus olduğu dam Hil.ldlmetin~ ınU.,lerek beyan- müeterek beyan-o ... cuğu bulunduğu o~ itimad) namesinin kabulü) ııamesi) 

karar 1082 karar 1093 karar 1129 

l çel Dr. ?ıiuhtar Berker 1stıınlıul 1 92 'J'ıbbiye Fransızca 'l'ab iblik 
Gözlerimizi nu-

Evli, 2 çocuk Serbest (]oktoı· \'!' ~lt>rsiıı li- C.H.P. İktısad VI K K K -s ri koı·uyıı lıııı 
ınan şirketi idare meclisi reiııi. 

~ adlı bir eser. 
1 

Emin 1ııaııkur Silifke 1874 Medrese Arabca, Fars<'a Maarif - - l!Jvli, 6 ~ocuk Müdafrıai hukuk rei li ği. C.H. P. Maliye !, H - VI K K 

- . 
1 

F erid eliil Oüv!'n İstunbnl 1894 Hulmk ve sana- Fransızcıı Uuzete ilik - - Evli 'l'iirk s(i:ıii sahib YP hıışmuhıır- C.H.P. - lll- YI K K K 
yii nefise ri ri . 

--- -- --i 

Gl , Cemal Mersin li Mersin 1873 Jfuı·lı akademisi Fransızca, A 1- Askerlik - - l•:vli, 3 ~ocuk Jo:ııı eld i g"<'n<•ral. C.H.P. •rş. Bsa. 1, 1, VI K K K 
manca, İngilizce 

--· -- ----- -

Tnrhnn Cemal Bcı·ikcr Adana 1891 ldadl, 2 Sillif - 'l'icaı·et, - - Bvli, 3 ~OPtı k .\ ılıınn beleriiye ı·e isi. C. H.P. Biit<;e VI K K + 
hukuk bd!'diyecilik 

-~ r ·-- -
ı l&paı·ta ITüsnü Oıdamar Isparta. 1875 .Medrese Aı·abca Ti caret ve Bvli, 3 ~ocuk Mür! ii. C.H.P . aı:m 1- Vl K K K - -

zi raat 

r - ! 
tbrııh iuı Demiı·ala,v lsparta ı H3 Medrese - Y.iı·ant \ ~ tiı·nr<'t - - J<:vli , 4 çoı· ul; Ziı·aıı t, t ıı·ııı·et. C.H.P. Aı·ıaıhııl I- VI 1 

r ----- -- -

Kemal Ünal Ispar ta 1896 Hukuk FrıınsızPa 
Hukuk, nıa!hıı- Müteııcldid ııı:ı -

8vli, 2 çocuk C.H.P. 1 ı , V- \'l K K K 
ve ticard kaleleri - - -

at ,· nı·dr. 
---· -- ·-- -- -
1 1 

Mükerrcm Ünsa~ Şarki Karııağa~ 1885 Mülkiye - lllaliye - - Evli Divıınr ınuhasebat a~ası. C.H.P. Bütçu ll - VI K 
K 

K 

---· 
lstaııbtıl Abidin Dav r ı~tnııhul ı 86 Ualatıısaray li-

Framnzc·:ı .\l ııt huut. 
1- Kanatların za-

Evli, 2 ı;oı·ıık üınlıuriyet yıızı işleri ıııiidürü C.H.P. lktısad VI K K + scsi ve sanayii fcri, 2- Deniz, ~ - -
ııeiıse sınıf 2 maarif G<'mi, 4 - Mülazı - ve öğretmen 

nun ron1anı . 

---· -- -- - -
Ahmed Harndi Deniz- lstıııılınl 1876 Hahriye İngilizı·c Balıı-iye \ "t\ - - Be kar Donanma komutanı. C. H.P. lktıı;aıl U-VI K K + 
men ticaret 

--- -- -
Ahmed Şükrü Esmcr Kı bı-is ı 93 Y ii ksek .\nı eı-i- Fransrzı·a , ~fuarii Siyasi la ı· i h Jfukıık do){IO- l!Jvli 

Siyasi bilgileı· okulu ,.e pol i~ 
C. H.P. J[aı·iciy VI K K K \'ll 

E . siyasi tarih ve pı-ofe~öı-ü 'r 
kan üniversite ·i In gilizce siyaset nıııtlnv l'll, twnfe~ör 

muh:ı.rriı·. 
1üsta.kil 

--

Ali Ka mi Ak-yüz M kke ı 73 J> ıı ı·ü~şafa ka .l!'rausızca , l'cdagoji ve Ba~ılıııış 11 \' (' - Evli, -! çocuk lJa rü.'iŞaiııka ınüdüı·ü. C.H.P. Maaı·if VI K + K 
birıtz İngilizcl' iı; tiıııaiyııt hıısılıırak ~ <'M't' 

-- - ---- - - -· -
Galatasaray lise- . 1· 

O.H.P. K K K Ali Rana Tarhan İstanbul 1882 si, Almaııya ve .l!'raıı . ızcu , lnl{i- Posta, tclgraf, - - f·:vli, 2 ~O<'Uk !'o~ ta, tel 'l'ıtf ve tdefoıı lıı· ~·,·ı ı - lll-VI 
Belçikada posta lizce, , \1 ın anca telefon teftişiye ıııiidüı-ü. Müstak:il 
ve telgraf mes-

]eki tab si li 
-' ~ ı 

~ -
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M-b o;duğu 1 Mo,.nb oldoğu Bazı ka.n~n ve kararlar~ ve~eri reyler 11 1 
' 

1 f Evli olub olma . . 
d y ka !ntıhabdan evvel son memun- Ne vakittenbe- (Dr. Refik Say- ı (Türk - İngiliz (Türk - Fransız 

1 

Bildiği diller !htisası Eserleri Umi rütbeleri 
ıgı ve ç QO • • 

lntihab dair/ISi İsmi >tııı:S Tahaili y bul d y yet veya meslek ve meşguliyeti :fırka encümen ri mebus olduğu dam Hü.kfımetiııc müşterek beyan- müşterek beyan-
o .. 
A!l 

eugu un ugu itimad) namesinin kabulü) nam esi) 
karar 1082 karar 1093 karar 1129 

tıtanlml Atd Bayındır Rados 1883 Mülkiye Fransızca, Al- İdare, lıulmk Barteliniden ter- - Evli, 3 çoeuk Zh·nııt vekfılct i ınlistrşa.n. C.H.P. Maliye 1, V- VI K K K 
1 cünıe edilmiş bü-

manca, İngilizce yük hukuku idare 

Dr. Refik Saydam fııtnnbul 1881 Tıb Almanca, Eınrnzı dahiliye - Müderris Bo kar Sıhl-ı.iye müfettişi. C.H.P. - I- VI + l( + 
Fransrzca ~ 

' !stanbul vilayeti cemiyeti bele-
Dr. Tufamiral Hakkı Istanbul 1869 Tıb ve Alma~- Alınan ca, Tababet - - ı•:vli, 2 ııocuk 

diye birinci reis vekili ve vil&- C.H.P. Milli Müdafaa II- VI K K K 

Şinasi Erel yada Fransızca - yet umumi meclisi üyesi. 

Fakihe Öymen lşkodl'a 1900 
Darülfünun Maarif Evli 

Bursa kız muallim mektebi ta-
coğrafya 

Fransızca ve - - rih ve çoğrafya mualliıui ve 
C.H.P. Bütçe V-VI K K K 

şubesi 
çoğrafya 

Bul-sa kız lisesi müdürü. 

Galib Bahtiyar Gölrer !stanbul 1881 Hukuk Fransızca, Maarif, iktrsad, 
Türkiye ricali 

F,vli, :t çocuk 
İstanbul ticaret ve sanayi odası 

C.H.P. Bütçe devleti, Kökbay- - müdürlerinden ve umumi meclis VI K K K 
Alınanca belediyecilik rak, Cihan tari-

hine bir nazar. azası. 

--
Gl. KBzım Karabekir İstanbul 1882 Erkanı harbiye Fransızca, Al- .A.s k er lik, ma- Bazı eserler - Evli. 2 çocuk Emekli general. ' C.H.P. Tş. Esa. I, II, V. VI :ı: K K 

nıanca, Rnscu arii, içtiinaiyat 

Gl Refet Bele !stanbul 1881 Erkanı harbiye Almanca, Askerlik - - Beldir Milli llili:idııfaıı vekili. C.H.P. Di. Mulıascbat 1, I, Ll , V. VI l( + + 
ı Fransızca --
1 

--
İbrahim Alaettin Gövu Istanbul 1889 Hukuk ve Ce- Mn arif, mat-

Meşhur adamlar 
E1•li, 2 ~ocuk Fransızca ansiklopedisi, 4 - Mnaı·if Yf'kaleti lıaşırıüfettişi. C.H.P. Maarif m , VI K K K 

nevre üniversi- buat cild çocuk ruhu, ı 
Çocuk şiirleri, 

tesi Pedagoji Ş. Çanakkale izleri 
ve saire. 

Sadettin Uraz Lapselri 1894 Orta Almanca 'l'iearet - - Evli lst.anbı:ıl medisi ı:ııımnol azast, C.H.P. ({.ve tn hisaı·laı· lV, V- Vt K K K 
1 tüccar. 

-- -~ Salall Cimcoz lstanbul 1877 Hukuk Fransızca Matbuat Kalem - ı•:v li, 5 ~-ocuk - C.H.P. Hariciye t, f\T- VI + + 
mecınua ı 

--
Şükrü Ali Ogel tstanbul 1886 Erkanı harbiye Fransızca, Askerlik - - Evli, 2 ç:ocnk Emekli tuğbay. C.H.P. - V- VI l( ıc :ı: 1 

Rus ca 

François Josef 
ZiyA Kal'amursal İstanbul 1873 Askeri rüştiye Fransızca, ldare. mA liye arazisinin keşfi, - Evli , 2 çocuk C. R. P. Beyoğln vili'ıy~t ı·eisi ve C.H.P. M. R. Tedkikı H-VI K K K 

ve lıUS'o.si Biı·nı .Aimanrn, ve iktsıtd Türkiyenin iktı- 1 tanbul Meclisi umumi reis Müstakil sad! tarihi, Os-
!ngilizce manlı mali tarihi, vekili. 

Ekonomik tarllL --
lım tr Benal Arnnan !ımir 1903 

Sorbon darülfü- Edebiyat, içti- Basılmış ve ba- E-vli, 1 çoeuk Belediye ve C. H . P. Vilayet C.H.P. tktrsad V -VI K 
nunu edebiyat Fransızca, maiyııt, belcdi- sılmamış eser ve - K K 

Rum ca makaleleri var- idare heyeti aza lrkl~ı·r. 
fakültesi yecmk dır. 

' 
~ 

1 lt.tihad ve terakki lzm ir katibi 
Celfıl Bayar Gemlik 1884 Hususi Fransızca Bımkacılık - - PlvJj, 3 c;ncuk C.H.P. Tş. Esa. !,I-VI K K + m es nlü. -- - . . . •··· ~- •' -

• r ~ı 
'-~ - ' 
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Bazı kanun ve kararlara verdilderi reylcr 
1 ~ 

d • k lntıhabdan evvel son memurı- 1ı:l:ensub olduğu Menııub olduğu p Ne vakittenbe- (Dr. Refik Say- (Türk - l ngili?. (Türk - Fransız "'.s:ı ıgr ve a o- . . 
lııl ilıııb du i resi lsıııi Doğduiu yer >lıO ·- Tahaili Bildiği diller lhtiSMl ğ h 1 ~ ~ yet veyn meslek ve meşgulıyetı frrka eneümen ri mebus olduğu dıım Htı.kOnıetine ınü~Lerek lıeyaıı- müşterek lıeya n-o ... cu u u un u u itimad) 

1 

ı:ı!l namesinin kabulU) nanıe~i) 
kurar J082 karar 1093 karar 1120 

1 

Ödemiş Tıbbi ye Fransızca, Göz ve lııırici ~;vJi, 6 ~O('Uk Ödemiş belediye başkanı. C.H.P. lktısud ı lznı-tr Dr. Mustafa Beııgisu ı o - - 1, V- \TI + K K 
! talyanca hastalıl<lar 

1 

Ila]jl Mcııtcşc !ıstanbul ı874 Hukuk Fransızca Çift·i -
(Pariste) 

- Dul, ı ~ocuk Çiftçi. C.H.P. Hııriciyc 1, IV, V- VI K K K 

1 

tstıııılml 97 
Darülfünun ve 

Fransızca ~lııaı·if, ılil \'!' 
Ruhiyat alfabesi, 

Evli, 3 ~o<·ttk Orta tedrisat uırımn müdürü. C.H.P. V- YI K X: Hasan Ali Yücel ] Yüksek mualliın Metodoloji, Türk - - + mektebi edebiyat edebiy:ll edebiyatı nümu-
şubesinde neleri ve saire. 

-

Kamil Dursun !zmir 1878 1 ~nı ir lise i ve Fransızca Maliyl' ve - - l~vli, 2 çocuk Türkiye Palıunuıçulat· anonim C.H.P. Maliye ll-VI K I( K 
husus i iktısarl şirketi müdürü. 

~ 

Hukuk (!atan-
Mahmud Esad Bozlmrd Kuşudası ı 92 

bul ve !sviç-
Frımsızca Hulmk ve - Hulqık doktoru g,-ı i, 3 ~:oruk Hukuk tnhsili ve çiitçilil<. C.H.P. 'l'ş. Exu. I- VI K K + 

rede) 
çiftçi lik 

- --· 
Mcmed Aldemir Sakız 1900 Orta Fran ızca, Ziraat - - Evli, 2 ~ıH·tık huıir <..:. JI. J:>. ilyöııkurul liycsi. C.H.P. !ktı.snd VI K K K 

Rum ca 

Nazmi llker ı 90 Darüşşafaka Lo-
Fransızca )lauı·if 

Hendese ve ıııi-
Evli , 2 ~oı·ıık Izınir erkek lisl'si ıımteınatik C.H.P. VI ır 1 Biga zaıı üniversitesi - Mııarii X: K hııııil< dcı·slrı·i 

ı 
Riyaziye fak!il- muallinıi. 

tes i 7 cild 
-~--

1 Ralluni Köken Bergama 188ı Hukuk Fransızca Hukuk ve - - Evli Zoııguldak ınaden müdürii . C.H.P. Ziraat ll- VI K ı: K 
1 

iktısad 

1- ---
' Rcşad Mimaroğlu !stanbLu 1878 Mülkiye !'ransızca 1c.lııre - - Evli, 3 ~ocuk J)e,rlet ş urası reisi. O.H.P. Dahiliye V-VI K K K 

--

ı Sadettin Epiknıeıı İzmir 1894 Macıır darülfü nu- Macar ca lktısud \ ' l' ıııa- - - Be kar .ı.\.lut ve eeleva tr h ndidiye fa lı- C.H.P. afıa l \ ', \' - V L K K nu Makine mü-
kirıı• ıııiihı•ı11lisi rikası sahibi. + 

1 

hendis mektebi 

--
1 

ı Şehime Yunus !stanbul ı 98 Yüksek Bıwz Frııu~ızca 'l':: :ı ii iliııılt·ı· - - Evli, 1 ÇO<'tık !zmir kız iliesi tabiiye öğret- C.H.P. Maarif Vl K K + m eni. Müstakil 

1 Şükrü Saracoğlu Ödemiş ı 87 Mülkiye ve Cc-
Fransızca 1 ~ukuk \ 'C - - l•:vli, 3 ~ocuk Çiftçilik C.H.P. !, ll - VI K K nevre darülfünu- - + nu UHlmu siyasi- ıl;lı.snd 

ye ve iktısadiye 
şubesi. -

F 
DaJıiJjyp I- VI 1[' K + Karı Esad Özoğuz IIopa 1875 Husus i ı l<'rausrzc;ı lılurc - - :J.:vli, 4 çocıık Anknra vilayet nıektıırçw.u. 

1 

-

Fuad K~'prülü !stanbul 1890 Hukuk .b rsıısııca, 1-'ars- E,'t>biyat ve - Prc>f<'~iiı·. ı lo k- Evli, 2 \:Otuk Edebiyat fakültesi dckunı. Maarif V-VI K + + 
ı ı ca, Arabca tarilı ı 

tor -
-. - -== -



-MA-
__ ,, -, - ___!_ -c_-_c_ -

Doğduğu'" l Tobll~i~" Th;] 
-

ı Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 
g Evli olub olma- 1 

1 .g lntibabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Dr. Refik Say- (Tlirk · Ingiliz (Türk - Fransız 

!ntihnb ı'laiı·l'si ls mi >Cil~ Eserleri llıni rütbeleri 
dığı ve kaç ço-

yet veya meslek ve meşguliyeti tn-ka encümen ri ıncbus olduğu dam Hükı1mctiıa• mü~tcı·ck beyan- mü~terck b yan-

o: cuğu bulunduğu itimad) namesinin kabulü) ııamcsi) 
karar 1082 karar 1093 karar 1129 

1 

Kars Ol. Muhittin Akyüz İstanbul 1870 H arbiye Fransızca Askerlik ve - - Evli, 2 ~ocuk Kalıire sefiri. C. H.P. Hariciye lY, V - VI ır K K 

diplomasi j -

HüsrE>v Kızıldoğan O üm illeine 1884 Harbiye Fransızca Askerlik - - Evli, 4 çocuk Çiftçi lik. C.H. P. ~ı illi M ürlııfaa I, V- VI K K K 

Kahraman Arıklı Ardahan J 93 IIususi ve Rusça Ticaret, ziraat - - Evli, 2 çocuk '!'icaret. C.H.P. !ktısfld VI K + ~ orta 

- Ömer Künta'Y Artvin 18 8 Hulnık - Hukuk ve - - EYli, 3 ~ocuk Avukat. C.H.P. Zir:ı at IV, V- VI K K + 
maarif 1 

ı -
Şerafettin Karacan istanbul 1892 Hıırb akademisi Fransızca Askerlik, idare Fransa ordusunda - Evli, 3 çoeı.ık P. T. ve telefon unıum müdürü. C.H.P. 1\filll Mürlafan VI K ır. + ı tedkikatına aid 

iki rapor 

Zihni Orbon Kars 1883 Harbiye - Askerlik - - ])ul, 4 çocuk Valilikten emekli. C.H.P. Dahiliye VI K ır. K 
1 

Ka!tamonıı Ahirlin Binkaya Kastanıoııu 1888 Hukuk - Hukuk Adnletiu sesleri - Evli , 2 çoeııl< Adliyc ıııiifettişi. C.H.P. A1lli~ · e VI K K K 
(Kuzyaka) kitabı 1 

-1 
Tevfik Aslan 1887 'J.'nbiblik Evli, 1 ~ocuk Knstaınoım C. H. P. V. ldnre V- VI K K K 1 

Dr. Ka tamonu Tt b Fransızca - - C.H.P. Tş. Esn . 

ı heyeti reisi . 
. 

Hacer Dicle Kastamonu 1902 Muallim mek- Almanca Maarif - - 1~\li, ~ ~oeıık Kaslanıonu daiıııl I'IH·üıucn aznsr C.H.P. Di. :\fıılıasPhnt VI K K K 
tebi (orta) 

Hilmi Çoruk istanbul 18 8 Hukuk Maliye ve idaı·e Bvli, 4. ı;ocuk Kastamonu helediye başkanı. C. H.P. Di. llfulıaxcbat V- VI K K ı K - - -
-

1 
Hiisnii A(!ıksöv. r<ırcalr 1896 Li.se - Mntbuat lstiklal harlıindP l~vli, 2 r:o<'ıık Gazetıoci. C.H. P. - VI 1( K K 

ı 
Kastamonu, bir 

ı kaç komedi, Açık -- söz kollcksiyon-
lan - --- -- . 

-:] {uharrem Celll Bayar lbradı 1889 hıılruk 
Sanayi (doku-

Evli , 3 ~ocuk Kastanıonu C. H . P. ilyöııkurul C.H.P. İktısad VI K K - macrlık), tica- - -
i ret, iktrsad 

ve meclisi umumi azası. 

----
Nuri Tamaç Kastamonu 1892 Darülfünun, hik-

Fransızca Kimyagerlik ve Evli, 4 ~ocuk Muallim. C. H. P. Di. Mıılıas<>lıat y. VI K K K met, kimya ve tıb - -
fakültesi eczacı ecıacılık 

l=K 
şubesinden - . --

Rıza Saltuğ Köstence 1875 Askeri eczacı - Eczacı, ticar t, - - Bekar 'ri c·ıu·et odası reisi v b lcdiye C.H.P. H. 1. .\lııavcıl(>l VI K X 
mektebi iktısad azası. 

ı 
- -. ' 



lntibab dairesi ls mi Doğduğu yer 

Kastamonu Tahsin Coşkan Çemişgezek 

Kayseı·i A lınıeJ lT ilmi Kal aç Kayseı·i 

1890 

188tl 

Tahsili 

Halkalı ziraat 

Mülkiye, Darül
ımııılliınini aliye 

Bildiği diller 

Fransızca 

Fransızca 

lı-----------------ı-----------------ı------------ı--------ı-----------ı------------1 
l Faik Baysal Pir.ren 1886 Hukuk Fransv.cu 

!htisası 

Ziraat 

lduro ve 
matbuat 

Hukuk ve 
maliye 

Eserleri 

()ift lik hay tım, 
Bağcılara ı·elı

bcr 

1\ayscriniıı mev
kii iktisatlisi 

Bütçe ve muhase
lıei umumiyc ka

nununun izah1 
adli bir eser 

-389-

tlıni rütbeleri 

Evli olub olma- İntihabdnn evvel son memuri
dığı ve kaç ço-

yet veya meslek ve meşguliyeti 
cuğu bulunduğu 

Evli, 1 ~oNıl\ Zirant müfettişi umuıni si. 

Evli, 6 ~oı:uk l<~ı·ciyeş gazetesi sa lıilıi. 

l~vli , 2 çocmk Maliye vekilieti müsteşııı·ı. 

Mensub olduğu Mensub old,Jğu 
tırka enciimen 

C.H.P. Biitr.c 

C. H. P. Dahiliye 

C.H.P. Bütçe 

Ne vakittenbe
ri roebns olduğu 

TI1- VT 

t, I- VI 

V- VT 

Bazı kanun ve kararla.ııı. verdikleri rey-ıe:=ll 
(Dr. Refik Say - 1 (Türk - Ingili z (Türk- Fransız 

dam Hükilmetiııc müşterek beyan- müşterek beyan-
itimad) namesinin kabulü) namesi) j 

karar 1082 karar 1003 karar 1129 

K K K 

K K K 

K K + 
- ı-------------1----------ı----------- - - -- - -- -----

Nazmi Toker tstanbııl 1875 Harbiye Fransızca Askerlik , 
i da ro 

Dul Sivas valisi. C.R.P. Dahiliye VI K K K 

11----------------ı - ·-· ----·--------- 1------------ ı--------ı------------ı------------ıı------------;J---- ------ı------------1·-----------ı---- - --- ------

Ömer Tıı~cıoğlu 

Re~id Özsoy 

Kayseı·i 1887 İdaeli 

... ____________ , ________ 1------------ı---------~.-- ı--

lstanhul 1884 Yüksek ticaret 
ve hukuk 

TicarPI. 

Htıkuk 

If-----------------·------ı------1---- -----ı------ı----------

Sadetti n Ser im !st aııbııl 1889 

S~lih Turgay Bo na 1 96 

Suat Ilayri Ürgüblü Şam 1903 

Mülkiye 

Darülfiinnıı 

kinıya şubesi 

Huknk 

Fransızca 

Almanca, F'ı·uıı
srzca, lngili ze<J 

FraıısrY-cn , lıı
gilizce, birnz 

Almanca 
-----------·------ı------ı-----1----- ---1----·-

Ku· klareli Bürhanettin Denk •r Kırklareli 

Dr. Fuııd Umny Kırklareli 

Harndi Kuleli Bababes ki 

1884 

1885 

1889 

l !:ır h akademisi, 
hukuk 

'l'ıb 

Orta 

l •'ransızca 

frlare Vl' 

ikti~ad 

Kim.\ :ı n• 
ı·Pzıırılık 

lfıılwk 

.\skpr] ık v ı 

hııkıık 

Tıılıalıd 

Zıraaı 

ı--------------------·1----- -----------------------------l---------l-------------1-------------- --
Şevket Ödül Lüleburgaz 

ı Zülıtü . J..-ın Lüleburgaz 

L 

1885 Husu.~i 

1900 Orta 

Çift~İ V<' 

hukuk 

(}ifçilik 1'0 

makine 

Evli, 2 ~O<'Uk Kays~ı·i ilyünkurul ve daimi 
encümen azast . 

C.H.P. Maliye K K K 

-1------------ı--------- --- ---

A .. k~ri faln·ikalaı· 
mernıua:sında harh 
gazleri ne ıiai r ter
cümeler ve Kinı
yager gazetesindt· 

makaleler 

Evli. 4 çocuk 

Evli, 2 ~ocuk 

- 1--------

Re kar 

~~vl i, 1 ~ocıık 

Evli, 5 ı:o~ıık 

Şürııyi devlet Deavi daiı·r,i 

reisi. 

C.H. P. Ad liye JTl - Vl ır K 

-l------------l----------l----------1------l--------ı------I-----------
Denizbank 

Bakırköy baı·uL fııbrika.~ı hn~

kimyageri. 

Avukat. 

Hnrb akııdenı isinde nınall im 

C.R.P. 

C.H.P. 

C.R.P. 

C.H.P. 

Bütçe 

S. t. llfnaveııet 

Adli ye 

Bütçe 

V- VI K 
K _ _+~ 

V- VT K K K 

K V1 

-------ı -
_ , _ _j 

1 
K K 

VI + + 

- - --- ------------ ----

--K-jl 
--~--------·l-------ı-------ı----- .. -1------ 1--------

.\ım-rikad.ı Türk- _ Evli, 4 ı:oco nk Bolu merkez tııbibi. C. H. P . •reşkilatr snsiyt- I · VT K + + 1 

ler \'e /f~
1

rdü kle---~:----~~-~-------ı-------------'-----------------------l--~·-:~:· __ l'-------------l-----------l·-----: ____ .. -- ----------!----~ 
1 

- -- EYli, 5 ~ocuk ,- Vilayet meclisi ııınuml nzası. Maliye VI K 

Evli, 2 ~oeuk 

El'li, -1 ı;t~<·ıık 

Bdirne müddeinınuml mua,·iııı . C. H.P. Bütçe 

- i-----1------ -----

Lüleburgaz U. ll. P. Hn~lıııııı re 
umumi meclis aıası. 

C.H.P. Ziraat 

TC - '' f K K 

V- VI K K 

---- -------1 

+ 



" 

ı .,ı; olu b ol mu lnı;h,bdan ~·' ''" momuri-
Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyle~ 

:. 
ı:> l dığı ve kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti 

Mensub olduğu Menşulı olduğu Ne vakittenbe- (Dr. Refık Sıış- (Türk - Ingiliz (Türk - Fransız ...,..., 
!ntihab daire i tsmi Doğduğu yer ·~·s Tahsili Bi ldiği diller lhtisaaı F.eerleri Ilmi rütlıeleri fırka encümen ri mcbus olduğu dam HükunıNi n. ınü~te-rek beyan· nıilşter k beyan-

cuğu bulunduğu · ıtiınad) namesinin ka bu hi) naıııe~i) 
o .... karar 1082 karar 1093 karar 1129 

1 

Ktrfıhir Dr. Yusuf Ziya Somer Avanus ı 81 'l'ıbbiye Fmnsızca Tıb - - Evli, 2 ÇO<'UI< fst anhııl DnrülarPz\' ılahiliye C.H.P. .\rıuhnl VI K TC K 
mütehnssısı. 

- ---
Hazim Börekçi Ankara ı 93 Kısmen yüksek Fransızca Maıırit, idar<' - - Bvl i, I çocuk Anlmrıı lı<'lcdiycsi yazı işleri C.ll.P. Jı ivaıı ı M. Tli - VI K + K 1 

(İstanbul Yüksek 
muallim mektebi) müdürü. 

-- 1 

tzzel Özkan Kn·şehi r 1 
ldadi ve jan- - Hesab işleri t:vli, 3 ~ocuk Rııl kcvi lınşkanı V<' ilyö ııkurul C.H.P. Maliye VI K K + 
darma subay 

- -
azası. 

mektebi 

Meıned Scyfeli Kırşehir ı 6 Orta ve hususi - Ticaret - - J<Jvli, 6 ~ocuk Kırşehir C. H . P. Ba~kaın ve vi- C.H.P. Bütçe V- VI K K + 
!ayet daimi enc·iiııı ni üyeai. -

-----
Kocaeli Ali Dikmen Batuııı ı875 Darü.şşafaka Fransızca Maarif Tedrisatı iptidai- - Bekar Miiesscsatr ilıniyt' ııı üdiir mua- C.H.P. G. \'C lııhi, ıı dnı· ı, n- VI + K K 

ye kanunu Ulyi-
hasına karşı mü- vini. 

talealar ---- __ , 
Dr. Fnad Sorağınan tstanbul ı879 A. keri tıbbiye Fransızca 'l'ıb - - Evli , ı çocuk ::lıhlıat. vr i ~tiın:ıi ıııun ''l'net ve- C.H.P. S. 1. M u ııvl'net VI + K K 

kaleti teftiş heyet i reisi. 
-

lbrahim Dıblan Adana ı 92 Yüksek ziraat Fransızca Ziraat - - Evlı, ı ~ocuk 1\iitahyada ~üıııt• rlııııık ke rnmik C.H.P. Ziraat V - VI K K K 

(Fransada) fnbrika:ı iı·tilıııt memuru. ' 

--

İbrahim Süreyya Yiğh I tanbul ı8BO Mülkiye Fransızca !da ro - - ~J vli, 2 çocuk Mutasıırrıf. C. H.P. Hnriciyc l - VI K K K 

- -- --

tbrahim Tolon (Ereğli (Kaı·a- 1880 Yüksek Fransızca .Askerlik 100 söz içinde - t:vli, l çocuk Istanbul halkevi ıniifettişi . C.H.P. Mnliy<' ll , l!T, VI K 
K + 

deniz) ( Jıındarına ) meslek hizmeti ve 
m~ınurini zabıta 

-- -
1 M üt rknid piyade k:ıymakaını, 

Kemalettin OJ.pa.k İstanbul 1 fi8 Harbiye Fransızca Askerlik - - F.vli, ~ ~twuk C.H.P. 1\ I'J.ıtlıııl 11 r - vr + K + 
ve, idar 

H:ılıl<ı>siı· i~kiıu nııntak:ı mü-
dürü. -

Orgenerıd Ali Said k- İstanbul 1872 Erkanı harbiye Fransnızca, .Askerlik ve - - Evli Bınekli orıı:rnernl. C. ELP. Hiit<;(' V- VI + K K 

baytuğan .\lınanca şimendifercilik 

--

ı Ragıb Akca İzmit ı887 Hukuk - Hukuk - - Evli , 2 ~ocuk .Avukat. C.H.P. Ad iiye IT-VI K K K 

ı 1 

- --
Salalı Yargı !stanbnl 18 9 Hukuk Frrmsızca Hukuk !Ni v.nmnlı 7.HhttR - Bekaı· 

lstıınbul Adliyc meslek vf' Po-
C.H.P. ,\<ll i~ · · · Til -VI K K K 

!is ınPk1Piıl~ı·i ıııunllinıi ve avu-
kst. 

1 - -
Konya Ahmed Tiamdi Dikmen ] 93 

\-üksek Halkalı 
Bnğı·ılık, fe1ıni 

Bağerlık, nıcy-
Jl iiıl rri · Hckıiı· Y.irıı:ıt ıııi idiı · i n ye 

zi raat mektebi Alınanca ve ağaçları wııııınisi C.H.P. lk t ı . ıııl nı - \ ' J K K K 

ve .Almanyada 
eşe ar :ı . - rwz= G WT 

-· - . To ' -·· . -



- m- -r Doğduğu It~ ~;vli olub olma-
Mo,.ub olduğuJ No vokitt~b•- Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

ilığı ve kaç ÇO· lntibobdao oml '" mommif"""b olduğu (DI'. Itefik Sa:v· (Türk - 1 ngiliz (Türk • r'ransız 1 
lııt ihalı dııin·~i ls ın i Tahsili Bildiği diller lhtisası !!:ser leri !Imi rütbeteri 

cuğu bulunduğu 
yet veya meslek ve meşguliyeti brka oı'lciioıım ri nıebn olduğu dam HükOm~tiııc ınüetcrek beyan- milştl'rck l:wyan-

A.S itimad) namesinin kabulii) ııamesi) 
karar 1082 karar 1093 karar 1129 

lConya Ali 111'ıvmffcı· (Ji;kcr Isi a ıılJtıl lHR\1 
~·ı ülkiye 1•e P a-

Fransızcıı. 'I'D ri h, maaı·i t 
Mııllın ve g-ay-

Profps(jı· Evli l~ClPiıi~· ıı t fıı küll.esi l'I'İ~ V(' Jll'll· C.H. P . Hııı·iciyc ı v·, y. v J K 
ris muınu siya- 1 illıiltlıll CSI'I'I!'- + K 

.Ahrıaıı ca ve rliploı11asi fesörü. 

ı 
siyo ı·i vaı·d ır . 

- - -
Posta, telgraf ve 1 wıiı· C.H.P. 

1 
Ali Hıza Türe\ Sdfıııik 1H9fl J stanbul ve Pa- Fransızca H nkuk - Hukuk lıu~öl iye Bck~r ( 'ü ıahııriyct ıuüılclı·iuııııı - Hütı;• y. VT K ır K 

ri s Hukuk fakül - Vf' lisıı ııs i y(•si m ili ~ i başıııııa,·iııi. Müstakil 
teleri 

~ 1 

Dr. Qşman Şevki Ulu- Buı·~ıı lH \1 ' l 'ıbbiye Fransızca ''eteın. 1 ·ö ıı tg:<_.ıı, Osmanlı tababeti ~;vii , ~ (:ot·nk Malul nıütekaid hinbaşı, V<· ı·eın C.H.P. s 1. :1'1 u ııveıwl v. vr K K tarihi, 55 asırlık - .. + 
<lnğ laı·ih Türk tababeti, nıiica.rlele ccnıiyc t i E y üh di~pan-

Rursa, Uludağ ve seri başhekimi. 1 

saire 
--- --
Fuad flökbudak Kony>ı l<Jrl'jl; lisi l 94 Hukuk Jı'ı·aıısızca, A ı·a. b - Hukuk \'C ik- - - ı·;vli, 1 <;ı>rtık 'l'ürkofi.stc ınüşavir. C.H.P. Adli~·c ır, rıı , v. vr 1 

K K K 
ca, Fıırsca t ısucl 

1 -- --- --- --- ---

G:dip Gültekin J!lOO Fı:aıısızca, Hukuk ve ik-
Bir tf'z ve li l'ıı-

Bı•kıiı· Hulnık clo~eııl'i. C.H.P. Adiiye VI ' Konya HuJmk ve ı· cl. lııılnıkruııı 
l lııknk <lı,ktoı·ıı. K K 1( 

f sviçı·e Almanca tısad 
n id ik i leı· ·üıııe 

doı;cnt 

- - -----
Gl. Ali Fuıı.Cl Cehesoy Istanbul J8R2 Hıı ı·b akademis i Fran.sızt·rı , A>~kedil< n - - Hckfır Mütoknid genı•ral. C.H.P. 1, fT, lV - Vl K :ı: K 

1 
Alınan<'a ıl i ııl onıasi 

--· - -
1 Tiııkıık. tiı · ııı·('t, C.H.P. 

ı lzzct Erdal Kıınya JR87 Hnlnık - nwli ,,·<l , lı~uıka-
- - Bvli, 2 ı~u<•Uk 'rüccar, eski ilyiiııknrul ü.wsi. Giinıl'lik ve lıı . VI K K K 

1 (•ı lı k --- -
1 

Kazırn Gürel ı\"(' \ ' ~t· h i ı· 1890 Hukuk - ld ııı·c \'t! l l llfııı - - r:,•li, 3 çocuk Konya belediye reisi . C.H.P. Maliy(' lli- VI K K + 
------ --- ---- -- -

Kaznn Ol< ay <:i ı·csun J892 :Müll;iy J ~l'HI\SI7.('a .\l :ıal' i f . id;ıı·e, - - l·;v\i, ~ ~ıwıık Gire~un idadüi u ı üdiiı·ü "' 111a- C.H.P. lk tı . ııı! LT - \ ' l K K K 
ıııali,1·o arif müdi.i ı· ınna,• ini . 

-- --- --
"\1ustafa Ulusan K<ınyıı 1873 .\fcılrcse . \ı·ııbea 'l'i('<JI'f't - - - Müclel'l'islik 1·e ticaret. C.H.P. li- Vl K K + 

--- - -- - - --
Naiın Hazim Oııat K un ya 18!:l!l .vr ~rlrese . \ ı·ııhcıı . Fııı·~··n Edebiyat - - l•:v li , ;3 t.;ocuk Mürlerris, uıua ll i11ı . C.H.P. Bütçe li- VI 

K 
K K 

--- · ----

Şevki E rgun Konyn ] \) Hulnık Biraz Fraıısı z ı· ıı llııkuk , idiii'C - Jo;,·Ji , ~ ı; oc·ıık 
Konya belediye rt'isi, C'. H. P. 

C.H.P. Dahiliye VI K K + - ilyöıı kurul üyesi Jınlkevi Yt' 

bıışkanı. 
--- ---

Tevfik Fikret Sılay 1\ ııııy;ı JH90 Hukuk - llıı k ıı k - - Ev li, ~~ ~ocuk Karaman iötinaf mahkeuıcsi C. H. P . - II- Vl K K K 

t·'"'· """: 
azaııı. 1 

·-- - -- --- - -- -- -- --
1 

--, 
Vehbi llilgin Konya 1901 Hukuk Alı ıı11 ıH·a - - J·:l'li , ı ı;ıi!'ıık 'l'eınyiz malı.keuıesi baş ıııüıld ci- C.H.P. 'Milli Müdııfııa VI K K K 

L umumi mu:ı.viui. i -~ 



--~~~~~~-~--~--~--------~~~~~~~~----~--------~~~~--~----~--~~~--~~~------~~~~~~--~--------------~~~~ 

l J 

Bazr kanun ve kararlara verdikleri reylel'___,J 

~ Evli olub olma- !ııtihnbdan evvel son mcnıuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittcube- (Dr. Refik Say- ı (Türk - lngili1. (Türk - Fransız 
~::.! Tahlili Bildiği diller ___ ııı_t_is_ıııı_ı --I·--E-s-eı-·1-er_i __ 1 _ıı_m_i_ru_··t_b_e_le_r_i -1-(-lı_ğ_ı_v_e_k_ıı_ç_ç_o- yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri nıebus olduğu dam llüktiınl'lin" ınü~terek beyan- müşterek beyan-o "' cu ğu bulunduğu itiınad) namesiniıı kabulü) nanıesi) 
A !! karar 1082 karar 1093 karar 1129 

Paris ünivcrsi- -------------!·------ K K 
l"ransızt•a Rukı.ık Finnns i lıııi , llııkuk liRan~i- Evli , 3 <:Ocuk 1\ırkl n reli C IL P. 1 Jyönlnı nıl C. H. P . Biit ~c V- VI 

te i Hukuk fa-

lntihab rlair<>si 

Kiitahya 1903 

1smi Doğduğu yer 

)( 
AHiett in 'T'!ridoğlu Uşnk 

kültesi .J<'zden tı•ı·c·iiıııc yesi başkanr. 
r----------------ı------------------1!-----------1--------ı------------ı---------- ı----------- ı----------------------1------------ ı---------------------- l------------ı-----------ı------------ ı-----------

Öğüt, Bektaşilik 
ve edebiyatı, TUr k 
büyükleri, Maraş 

K 
Besi m Ata lay lf!89 Dnrülnıuııllim i- Frnnsrzcn, 

ni iliiye Arnhrn, Farsen 

Dr, Ali üba Delilbaşı t tanbul 1887 'l'ıbbiye Fratlliızcn 

'I'nrih ve rlil 

'rı b 

tarihi, Conk ve 
saire 

Çocuk Ju!zı ssıh
hası, Fransızca 
Türkçe dil kıla-

vuzu ve diğer 
3 eser 

Dul Maııı·if ıııiidiirii . C.H.P. 1 ktrsııd T- VT K + 

E vli, 1 <;ocuk Arlliyr ve dahiliye lıckinıi. polis C. H. P. S. t. 'II I UII\'l'llel VI K K K 

başhekimi. 

·~---------------ı------------------ı------------l·-------ı·-----------ı----------ı------------ ı-----------· ı------------ 1 ----------- ı----------------------ı-----------l------------ l~------------------- 1----------------------
ı Hüseyin Rahmi Gürpı

İstanbul 1864 Mülkiye l<' ransızca Edebiyııt. O kadar Be kar Romaneılı k. C.H. P . 'l' eı;;k il fıtı esıısiyı• V- VI + + + 
nar 

~--------------·l-----------------l----------- l--------l-----------~---------ı------------ı---------------·------ ı---- ----- ı----------------------ı-----------ı------------ 1----------- 1----------
HI- VI TC 

------------·1------------
K K Halkalı zirııat Zoot ekni. ~üt-

vr 

1 ı 
1 ----------ı----~---

TC K K 

:\lnhlis l •i ı·kıı ıı • ıı Bursa ı 91 Fransızca Zoot kni ve .s iii- Müdenis Evli , 2 çocuk Ziraat ııı ü~t r~nrı. • C. H. P. 

i ~-------------------------- ------------------l---------l--nı_e_~_t:_~~~-=-~-aAl __ -_l---vc __ A_ım __ an_c_a __ l ----ç-ill_'_ük-----l-----çt-·iı_ü_k _____ l------------- l------------ı-------------------------1-------------l-----·-
Mustafa B:ıcnk Uşak ] 7G Rüştiyo - ıınayi ve ticıı- - -- EvU, 6 çocuk Vilfıyei nırcli si ıınıtııııi :ızns ı. C. H. P. 

i 

! i 
ı 

ret 
1'----------------ı ----------------l ----------- 1-------·l-----------ı----------ı------------ı-----------l·----------1----------- ı---------------------l·-----------ı-----------ı--------~-ı----------- 1-----------· 1 -----------

Receb Peker İstanbul 1889 

adri Ertem İstanbul 189 

Vedit Uz~örcn fstıınbul ] 96 

linı-h akademisi Fransızca, 

Dnrüliii.nun ede
hiynt ve felsefe 

şubesi 

Harbiye 
(Kısmen) 

Almanca 

Frnnsııcn 

.\skerlik \ 'C 

idare 

:\fulıııı-rir 

Askerlik \'P 

diplonıns i 

tnkıl iıh d eı•s lı:'ri 

Muhtelif 19 rsrr 

J.ivli. 5 ~ocuk 'l'ürki.vc Biiylik ;\lilJı.t :\l<•clisi 
başkati bi. 

:\fatlıunt unıuuı ıııiicli iı · liiğü 

muavini. 

Bn~\·cka lrt lııı•u'i JoılP ııı mü
dürü. 

C.H.P. 

C. H.P. 
Müstnkil 

O. R.P. 

T<·~ kil;l. tr rsasi .vr 

Nafıa 

------------------- ----

1-'ı·aıısızcıı, Al
manca ve lngi

lizco 
--------~-----------ı -------l-----------11--~==----ı -----------ı-----------l-----------l--------------- ---------------ı------------ı-----

Malalya Dr. Hilmi Oytfıç elanik 

Bmrullah Barkan D!'riıo 

1. Osman Koplaıgel Erzincan 

) 1 Tıbbiye 

1878 Mülkiye 

) 74 llarbiyc 

Fraıl.'!ııca, ltal-
yancn 

f.'raıı;ı zca, Al
mnnc" . .Arabca 

f'ransızcn 

Doktorlıık 

Hukuk ve dil 

Askerlik 
A kerliğe nirl 
kitııb ve hari

talar 

Dııl , 2 ~Mu k 

E \'li,:! ~CI<'tık 

Evli, a çorıı k 

Bursa sılılıiye nıiidii r ii 

Bnı;;vckiıl!'t nıunnwl:ıı ııııınm 

nıüdiirü. 

Mtit ckııi,1 g"<'ncnıl 

C.H.P. 

C. H.P. 
Müstaldl 

C. H. P . 

M. H cs:ıp l a ı· ı 

ll :ılıi l iyc 

;\1 illi .\1 iiı l ııfnıı 

Jf - \' I K K K 

-- 1 ------------ı-----------

'\' ( K K 

v-n K K K 

ll-\' [ K K K 

V- VI K K K 

V-VI + K 

~--------------- ıı----------------·l----------l--------l -----------1---------- 11-----------ı -----------ı-----------ı-----------ıı---------------------l-----------l----------- l----------- ı--------·-- 1-----------l---------- -
Hnrb aknılemisi Fra ·ızca, Askerlik. hari- Taııınm ii l efnım li - Evli, .ı ı:u(•ıık Kayıııııknnı. C. H. P . }faliyc 

.r-~.---~-.-.-..-~~~ -~_:_;_ıed.-.Ş.ev•k•e•t •O•zp_.a•u•r•-~---~-fıı_l_a_ty•n._._~l_..l •. _3._~._._.0.~._._._~~---·'_lm~:~n-c•n_.~.t-n._:_~_'k".:_:_:_s_tr•o~-(-R•n•scıl••nı•ıı•ıı-ıı-ş -) -•~._._._._ __ ~--E-'·.Ji•, •~•'•:ıı•ı ·.ıı.k._.~.r.nı_a_ty•ıı._t.il-·ıı.~-:~_is_\:~· ~s-ı-ıı~ı;~ı~.·i~,~~~~ı-a~s~ı~-~~~~C~.~H~.~P~-~~~:~~~~~~~·n~f-'-ı n0~~---~J .. .-.V~l-..-.--.-.-.K-..-.-.-.-.-.K.-.-· ~~~----K-.~~J 
T ~~ ~ 

llfahmud Nedim Zalicı 1 3 li - VI K + K 

~. L. ___ ___ 
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1 -

M~ub olduğu ı Moo'"b oldulu 
:. Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler 
::ı E•li olub olm•-~ntih•bd'" '"'' ~n m•m~;. Ne vakittenbe-

l ııtihab dai resi lım ı i Doiduğu yer "' ,ı:: Taıı.ili Bildiği d iller lh tiaaaı ~ae rl er i l i ın i ı·ütl>eler i dığı ve kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti ftrka cncümen 
(Dr. Refik Sn~·- (Türk - 1 ngili1. (Türk - Fransv. 

)tı.o ·- ri ınebus olduğu dam Hük6mctiıı, müşterek beyan- milşt rl'k beyan-o .. cuğu bulunduğu A!l itlmad) namesinin kabu lü) namesi ) 
karar 1082 karar 1093 kat'Br 1129 

1 

Malatycı Mihri Pektaş Bur~a 1 95 .\ ınerikun Kız Fransızca, l\Iıınrif 
Viiyum Ramjdaıı - )<;\•Ji, 2 ~Utllk Hobeı·t Kole.id<· lıııdliz<'c ııııı- C.H.P. Kütiipam' V - \'I tercüme, Anado- K K K 

lColeji !ngilizce lun un tarim coğ- allimi. 

1 

rafyası 

ı---

ı 
.Muttalib Öker Sıvas 1893 Mülkiye Fransızca 1dure - - J~v li, :ı <;oeuk lılııı·ei uınuuıiyci vilüyat ıııiidii- C. H.P . Bütçe lll- Vl K K K 

1 rü ve Ankara vali vekili . 

r a'Suhi Bayda r Istanbul Yüksek ticaret Fransızca 
Eılelıiyat, iktı- Telif Y<' teı·cii-

1~\'li, 3 \:()(•Jik Ulus gaıctesi daimi ınulıal'l'iı-i. C. H.P. ı 94 
~ud, tica!'ct, mc snı·ctile 20 - Ziraat VI K K K 

1 bankacılık kadar eser 

1 Osma Taner Malalyn 1896 Orta - ' l'icııreL - - J ~vli, 2 ~ocuk Malatya C. U . P. Bıışkııııı. C.H.P. Biitı;e V- VI K K + 

-
Vasıf Çınay Adapaııırt 1884 llarbiyo Fransızca Askerlik - - l~vli, 1 ~ocuk Miiskirııt şirketi mcnnıriıı ıııü- C.H.P. Nnfra m- VI X K + 

dürü.. 

r · ·-- -
Manisa Asım Tümer K ula ı 78 H ukuk - lJukıık - - . ı•:vli , 2 ~ucuk 'l'cıııyiz ınnhkcınesi aıa~ı. C.H. P. s . !. ?ılunvcn t . VI K K K 

- -
Dr. Saim Uzcl ı\f(•nemcn 18 2 'l'ıbbiye Fransızca 'l'nhnbl't - - Evli, 3 ~ocuk Manisa sılılıiye ınüıliirii. O.H.P. Kütüpııue JI- YI K K K 

ve idaı·c 

-- -
Kaysed 1892 Mülkiye ve Brük-

Fransız<'a lktısau 1ktısaılu nid J~vli, ı çoı·uk İktısali vckalct i ıııiistc ~ııı·ı. C. H. P. )[aliye V- Yl K K K Faik Kurdoğlu sel üniversitesi -
(Sirusi ve iktı- vo tngilizrc Jıazr eserler 

sad! kısım) 
- -

tstanbul 1891 C'ıılatasaı·ay ve F:·rınsrz!'lı , lııg-i- Diploııı:ısi . 
Yeni ' L'üı·k D!'Y-

Ri.vns~ti CUmhur kiıtilıi ıııı ııı- K IIikmct Bayur i<'Linin lıa ı·id - .Evli O.H.P. J (ııriciye IV, V. Yl K 
Sorbonn c lizcc, Fuı·sca m ımı· if mis i. K 

siyaseti 
--

1 Hüsnü Yaman Görde · l 90 Miilkiye .F'ransızı·a 
1 ıl n ı·c, ıııuaı·if , - J•:vli, ı çocuk Orman uınuııı ıniidürii . C. H. P. Ziraat VI K K K 
iktısııd, zirııııt -

(Orman ekonomisi) 
-

Kani Karaosman "Manisa 1874 Orta Rum ca t_' iftçilik - - Bvli Ziraat. C.H.P. %iraat m- VI + K + 

-
1 

ı Kô.zırrı Nam i Duru Üsküdar ı 77 J fıırbiyc J•,ran ·ız('a :\lııaı·i r V< ' [H'- :30 l>ndıır lıa~ıl - - Evli, 5 ~ocuk Manrif vekilieti Milll tnl inı 1'e c.rr. P. l\Iillt .\[iidafaa V -VI K + K 
ıhıgo.ii ını~ csrri terbiye heyeti üy~,i. 1 

- -. 
Kenan Orer t~ıanbul J liukuk Liııkıık Evli, 2 çocuk !stanbul Ciimhuriyct ıniirlr!t-i- C. H. P . X - - - Teşkilatı esa~iye v- vr K K 

umumisi. 

-
1 

\ 
Osnınn Br~in Manisa 1880 Erkuru harbiye l•'rumuıca .\skerlik - - Evli, 4 çocuk Ziraat. C.H.P. aba m- VI K K K 

- ~ -
~- ~- ~ --- ~ 
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- l 1· BaZI kanun ve kararlara. verdikleri reyler 1 

,g, 
Evli ol® olm•I . · [ b ld=~~ b ld · ı:ı 
d ~ k ntihabdan evvel son memun- ensu o ugu ensu o ugu Ne vakittenbe- (Dr. Refik Say- ı (Türk - 1ngiliz (Türk - F'ransız J 

İntibab dairesi lsmi ~~ Tahlili Bildiği diller İbtiaaaı Eserleri llmi rütbeleri rgr ve aç ço- 1 k ıı· · fxrk - ri mebus olduğu 
Doğduğu yer ğ bul d ğ yet veya mes e ve meşgt ıyetı a encumen dam Hükiiınetiııc nıüşter k beyan- müşterek beyaıı· ı 

1 

A!l euu unun itimad) namesinin kabulü) nam esi) 
karar 1082 karar 1093 karar 1129 

Manila Refik l nce Mi dilli 18 5 Huknk Fransızca Hukuk - - Evli, 3 çocu k .Avukat. C.B.P. Adiiye I, IV, VI K + K 

1 
Rıdvan Nafiz Edglier Uslrunıcıı 1891 Hukuk Frnıısızea Jı'laarif l üçük Türk ta- - Evli, 3 çocuk :Maa rif veldilet i nıüsteşarr. C.H.P. Maarif VI K + K 

rihi, ıvas şehri Müstakil 

Yaşar Ozey Manisa 18 9 Yüksek Almanca, Ziraatı uınumiye Toprak Müderris Evli, 2 çocuk Ziı·aat mütehassısr. C. H.P. Ziraat II- VI K K ır 

Fransızca 
---

Dr. A. Kemali Bayizit t tanbul 1903 Tıbbiyo Franııızca Tr h - - Bvli, 1 ~ocuk Antalya srtma mücadelesi la- O.H.P. Ziraat VI + K K 
1 

1 

Maı·IJI boratııar şefi. 

ı --·-
. Hasan Rşid Tankut Elbi tan ı 93 Mülkiye Almanca, Fran- İdare - - Evli, 2 çocuk Türkoca k ları genel inspektörü. O.H.P. Mi lll Jlfüdafna IV, V- VI K K + 

sızra, Arabca 
----

--·· . --
Maraş Mülkiye Arabcn, Fran- Idare, iktı.sad 

Gayrimatbu 
Evli, 3 çocuk K 

!l.{anımr Bozdoğan 1886 umlllllt coğrafya, - ::Vf ers in liman şi rketi um um C.H.P. Bütçe VI :&: + 
sızea 

Zabıta tarihi 
müdürü. ---1 

1 Memed Erıen Elbistan 1886 Rü.,tiye - Ziraat ve - - }Jvli, 2 çocuk Ziraat, ticaret. C.H.P. Divam ~f. n- vr ır K K 

ticaret 
1 

ı Ziya Kayran And mn ldadi Ziraat Evli, 4 çocuk Maraş uınuıı:ıi meclisi daimi en- O.H.P. VI K K + 
1 1894 - - -

cümen azası. 

1 

-- ---
Mardin Dr. Rıza Levent Giı·id 1893 Tıb Fransızca, Al· Tababct - -- Evli eyhan sıtma cnstitiisli lfıbora- C.H.P. s. ı. Munvrnct V- VT K K K 

manca, Rumca tııarı şefi . ___ __j 

--
Edib Ergin 1. tanbul 1885 Hukuk Hnknk ve idare 

Kanuni arım ı ı, Evli, 2 ~ocuk Şilrııyi devlet nıast. C.H.P. Dahiliye V- VI K K K 

1 

- Jnndıırıntnm 
-

adli vazifesi 

--
Ol. eyfi Düzgören İstanbul 18 o JTnrb akademisi Fransızca, Askerlik, güm- - - Evli, 3 çocuk Oümrük muhafuza ~enel ko- C. H . P. Ciiıııı·iik l' r lıı. VI K X: K 

nz Jtusca rük işleri mutaDI. 
.. KI Basan ~!cnemeneioilu İstanbul 1891 Hukuk Fransızca Hukuk, idare - - Evli , 3 çocuk Adiiye vekilieti müsteı;.arı . C.H.P. Adli ye VI K K 

.. .-l 
'fopçu harbi-

İrfan Ferid Alpaya ! stanbul 1884 
yesi ve hukuk 

Fransızca Askerlik -
fakültesi 

vo hukuk - Evli, 1 ~ocuk Avukat. C.H.P. - TIT-Vl K K K 

-· 1 tnnhul Mektebler için ye- -------
Muhittin Rirıı:eıı 

ı 85 .!li Almanca, Fran· fııarif, iktı. ad, ni edebiyat kitabı 
ııızca, blru Ros· içtimniyııt ile tercüme edil· Do~cnt Edi, 1 çıH'ıık Son Posta gazetesi l.ı:ı~ıuıılııır- C.H.P. Y.ir:ı:ü n K K + 

ca, lngilizce, tıUş muhtelif 
1 

Arebca cserleJ' ri ri. 

L.__ . - iiiiiijiiii 

L 
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Doğdu~y•] 
-

ı:ı Evli olub olma-
Bazı kanun ve kararlııra verdikleri reyler 

>tıl> !ntihohd'" m.ı '" w=~;- ı M•noub olduğu 1\fcıısub olduğu Ne vakittenbe-.g dığı ve kaç ço- (Dr. Refik Su~·- (1'ürk • 1 ngiliz (1'ürk - :Fransıl 
lııtibııu clıı.ir ·si ls mi >tııı:S Tahtili Bildiği diller lhtisası Eserleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti frrka cncümeıı ı·i ıncbus olduğu dam HUkaııı~ti• •<• ıııU.~terek bcyaıı- müşterek beyan-o ... cuğu bulunduğu 

~~ itiınnd) namesinİlı kabulü) nam esi) 
karar 1082 karar 1093 karar 1129 

Mardin :;\Icrsin 18 7 B ıılknlı zirant Frıınsı;,:('n N hntal Ye oın· ZirAat(• aiılnıü- Müd erris Bvli, 1 çoeuk Ziraat umum müdürü. C.H.P. Büt~o H- YI lt K K 
Rtza~ Erten 

ve Frausada razı nebat iye teadrlid e crll' ı · 

- -
ı 
ı 

Muğla Cemal Karamuğla Muğlıı 1B96 Yüksek orman Biraz Fı·nn ızca Ormaııcılık, - - J~vH, 2 <;ocuk . H. P. 1lyöulnu·ulda ve V. rln- c.n.P. Di vıuır ,\J. Vl K ır K 
mektebi idare in:U encümeninde aza. 

ır 
' Dr. Hüseyin A1•ni Ercaıı Muğla J8S Tıb Fı•ansızra 'J' alıabl't. - - l~vli , 3 ~oınık C. H. P. Muğla idare heyeti C.H.P. G. ve fllhi ııı·lıır rv. vı: K + + 
1 

reisi. 

--- ·- ---
Hüsnü Kitabcı Frnusıv.ca 

Hukuk ''e iktı- Evli 
C.H.P. 

Büt<;r JV- VI Selanik 1 !-((i Hukuk sad - - Tüccar. 
Müstakil + K + - --

SaElullnh Oüney İstanbul JB 4 ı•:rldiııı hıırbiye Fransızca ,\ı>k<'r)ik, rle- - - Bekfır llttı~aıl veklUcti deni7. t icnı·rt C.H.P. .M j[ll ;\1 iidııfıın . Vl K ır + 
niı işi ı·i müsteşarı. 

ı 

Yunus Nadi Fethiyr Oıı tatasaray ve Fransızca Hukuk ve iktı-
31 mart iht.ilali ne Bvli, i ~ıwuk fiazdr ·ilik ve rnalhaııcılık. C.H.P. Teşkilatı. ıwı~iyr I, ı. n + + ] RO dair bir kitab, - + 

kısmeu hukuk sad ve nıııtlmnt Zeplinlc 41 saat 1 

havada 
1 

. 
·ı 

Muş · llakkı Krlıcoğlu N iş Topçu hıırbiyl'si - Aııktırlik, ılin 
Batıl itikadlarn Evli, 7 ~ocuk (Uüı· Iikiı·) ımlıib ve bnşmu- C.H.P. M. IL 'f dkikı Jl[. VJ K K K 

ll 
1B72 ilan barb, Softa- -

''0 i~t imaiyat lara son cevab ve harrh·i. 
saire - ---

Şükrü Atarnan Ra dos J8B2 ldadi Fı·n.nsızcıı Maliye ve iktı- - - @vii, 2 çocuk Ziı·nat bankası sııbık uımı nı C.B.P. Bütço -VI K K K 
sad müdürü. 

--- - --
Niğd& Ca.vid O ra~ Adıma 1904 Almanyada yük- .AJmııncıı, Zira aL - - J<:vli. 2 (;uçtık Seyhan C. n. P. 1dare heyeti ve C.H.P. - V- VI K K K 

sek ziraat rnek- 11'ransrzca belediye üyesi. tcbi ve Siyasi bil- 1 
giler yilksek mck-

te bi 

1 

Dr. Abravaya Marmaralı İzmir 18 o Tıb Frıııısızcu, Al- 'l'ııbabe1. :\1:ide hastalık- l\ lüoc•rris nınıt- E'•li, 3 çocıık Doktorluk Müstakil fııliyo V- V[ K + + 
mancıı., Ruıııea ları, ınakaleln vinl 

--
Dr, Rnsim Ferid Talny Tra bl us rıırb 1 BB Tr b Fransızc·ıı. 'l'ababet Makal~lcr - Evli, 1 çoctık '!'icaret. C.B.P. lktı ad IV- YI K 

K K 
. ( 'eıTalılık ) 

- -- -- --- . 

ı Faik Soylu Niğrle 1 74 Rüşt iye ve hu- Fransızca .1\faliy - - lilvli, J. çocuk İzmir defterdan C.H.P. ])ivaıu .\I. II- VI K K K 
sust 

- i 
ı ,\f:ıl iye, b<'leıli -

ı 
Halid M:enp Bor· 18 4 Orta - ye, zira ot Ye - - Evli, 7 çocuk Belediye reisi. C. H. P. af ı u li- vr K + + 

t id< ticnı·et 

1 

- - -- ---- -

H,azim Tcpeyra.n - 1Bll4 Husus i Arabcıı, ~'ar:ıca, Idare Basılmış ve ba- - Dul, :3 ı;n<·ıı k Eski 'I'ı•allzrııı 'n lisi. C.H.P. Kiltnpan ll, VI + K + 

k Fransızca 
sı lacak bazı eser 
' 'e tercümeler 

--- =- - -- --= .. :=....:i 
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Bazı kanun ve kararla.ra. verdikleri reyler 

>ııo 
Evli olub olma- lntihabdıın evvel son memuri- Mensub oldufu Menaub olduğu Ne vakittenbe- (Dr. Re!ik Sııy- ı (Türk - İngiliz (Türk - Fransı~ 

ı:ı dığı ve ka9 ço-
fntihab daire. i fsmi Doğdutu yer 

'l:l,.c:ı 
Tahaili Bil iki diller İhtisaaı Eserleri llıni rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti :frrka encüın.en ri mebus olduğu dam HilkOmetiM müşterek beyan- müşterek beyan- ' 

>tıı> ·-
o "' cuğu bulunduğu itiınad) namesinin kabulü) namesil 

A~ karar 1082 karar 1093 karar 1129 

1 Niğde Na•im Erem iğde ı 94 \ ükııek bnytnr Prun ız~ıı Baytar ve - - Evli, .J: çocuk .\Tiğdo üıııhıtriyet CC?.Rill'~i C.H.P. O.v !uhi<ııırlııı· VI + K K 
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.\.-hr lik JU kaılur ııslwri - EYli, -t ~otı:k C. ır . ı:. L' nıuııı i iılnr~ heyet ı C. H.P. 
Jıı g-iliz.l•(\ 

)fiili ~lül,lllWII V- VI + + K 

ll ı 
»ızeıı, 

l'bl'l' sıı !ıilıilliı· . ' 

ı · Rtısen ı 
aıası. 

.-.......- -= . .. _._.,.. . ..... -· - - ' --~ -- ~-- -- - -·~ ~·~ ·- -· - ···- ~- :..;. ~ . -
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ve kararlam verdikleri r~ . 

··~lli J 

Bazı kanun 
,g. Evli olulı olma-

:::3 lntihabdan evvel son memı:ıri- Mensub olduğu ?.fensulı olduğu Ne vakittenbe- (Dr. P.cfik Say · (1'lirk • Ingili z (Türk . J•'rn ı" 1. 

tnlih:ıb dniı·csi İsmi Doğduğu yer ~:9 Bildiği diller !htisaaı Eserleri Dmi rütbelcri 
dığı ve kaç ÇO· 

yet veya meslek ve meşguliyeti !rrkıı cncüınPn ri m lıus olduğu dam Hükünıeli: 1 c mü:;tor~k beyan- müşterek ll<'yaıı -

o ... cuğu bulunduğu itimad) namesinin kabulü) naıncsi) 

AS karar 1082 karar ıon:ı k:ıruı· 1120 

1'ekirdağ Yahya Kemal 1\Loyatlı Ü~külı ı 4 
Orta ve Pariste 

Edelıi~·ııt :u şiir 1\I(idenis ~füıleı'l'is . C. JT. P. Hurici~·p H . lY. YI K K + 
uiOmu siyasiye - n .> \ 'C -

mcktebi siyasiyat 
şubesinde ve Sor· 

rliploınnsi ( ,py]fL 

bonn e darül filnu-
nu tarih şubo-

1 sinde 1 -

1'o1mrl Cemal Kovulı Siirıl 1906 Ortıı Fı·ııns ı zrıı 'l'i cn ı·e t - - Evli, 2 ı;oeuk 'Po ka d c. H . P . Meı·k('z il <;(' C.U.P. V ı: K K K 1 

başkanı . 

··-

Galib Pckcl fHinıülciııe ı 90 1\Iülkiyc 
Frnn ızcn, 

Jtlaro E1·1i ?llüfus unıum müdürü. C. H. P. Duhili,1•ı• \' . Yl K K K 
Bulgnı·<'ıı - -. 

··- -----
GL Srtkı Üke . e liiııik ] 77 •rnpı,:tı h n rhiycsi - A~kerlik - - Bvli,.) ~oc•uk ııci fıı·ka konıutıım. C. H. P. :\H fia V. Yl K + K 

ı -
U nsip Abmeel Ayluıııı Virlin 1891) Sofyn üniwr~;i . Bulı,:nrrıı . Rus- M uar if, 16 !'St' l' - E1·li , 2 ~ornk Gazi terbiye cnstitii~ü prdngoji C. H.P. .\la ııı·i f \ r [ K K K 1 

1 
tc i (Pedn goji ) en, Pı·nnsızcn ımlago.ii ve rlirlnktikR öğrctıneııi 

------ 1 

l'ılu ıı.mıner Develi !stanbul 1 97 
P n fakültesi 

~\Iıııancıı, J\faa ı·i f vC' 
. 

Dul, l ı:Ôcıık 'l'okarl orta okul t eı·biye öğret- c. n. P. VI K K K 

ı 
- -

V diş tabalıe ti 
Ji'ran~ı7.('11 di., tnhah~ti m eni. 

şubesi - - ------ --

Azrm Poroy ..,.1 el~nik ] 4 Hulnık ve Pnı·is T•'r:ııı . ızc•ıl Jl ııkuk - - Edi. 2 ~ııruk 1\l'ukııt , 'ı\fuhtclit hakrııı ııı:ılı- C. IL P. lfaı·ici.'·" IV \'1 K 1\ + 
ı 

hukuk fakültesi kcınelcı·i Türk ııjaııı. l\füstaki l 1 

-- -- --
Rcsai Erişltcn hıııir ] 2 Hukuk Huk·uk E1·ii, 2 çoc·ıık .Avukat. C. IL P. 'i' şkiliitı ı•s:ısiy<' ı, . . n K K K 1 

- - - 1 ·-· -- . 

Sıtkı .Atanç 'l'okııd (Poroy) ı 93 Ziraa t, orman , - Ziı·nnt, Ol'llH\11 1 - - Erli, 2 ~ocuk Yııpnık tlitiiıt ihrııc·at 1 iicrnı·ı. c. n. P. n K K K 

Hukuk (2 sen e) lıuk n k, ticarı•t 
-- ·-

ı 
7'ralııon Daniş Eyiboğlu Tı·alızon ] 93 Rüştiyr - ~'icaret - - Evli Ticnrrt. C. lT. P. (:. \ ' (' lnhis:ıı·l:ıı· ı ı [ . \'1 K K K 

_ _ı 
-

Faik Alım!'d Bnrutcu 'I' rabzon ı 94 llulnık Huknk - - 1-:Yii, 4 ~oı·ıık . \vnakt l' r Tı·auznn bnı·o reisi. C. Tl. P. .\dliy~ Y[ K K 
- K 

1 - 1 

Ilaiii )lilıııd Boztepe 'l'rııhzoıı 1 2 Oı·tn ve Frerler Frnıı"ızı·ıı Bd<'biyııt 
>ihanu ilhanı, Ayi- - Bck:lı- Diiyııııu unıuıni~·c konıiserlik :\1 n arif' lll . n K K K nci devran, M ahi- c. n. P. 

• tab, Tartarin, de kalemi müdürü . 
tarnscon tercUnıesi -· - -· -

H arndi Ulkiimcn • Cl'I'Z ı Hukuk ve Sur- Jı'raııstzctn. Hukuk ve Fl n~·ııt \'C - Evli, 4 çocuk Cinzrtrı •i lik \'C ınuallimlik. C. ll . P. :\laal'iC r . vr K K + 

~i 
b on ltııl)'lll1('11 mntbunt şehab 

- -
Hasan aka Tı·abzoıı ] 5 

Mülkiye ve Ecol 
Frıııısız('lt l ktı aıl v!' J'ı·oı:e~iir El·li. 2 ~O(•UI; l nşc 

des i en c Po-
- ııezaı·l'ti lıcyeti 1cft işi,vc C. U. P. t. [ . \'[ K K + 

litique 
maliy müdürü. 1 - .,1 . 

--~ -. .. 1 -~':"''< ··- -~.,.. ~ . •>·-. l . --· 



. r ~ ~ 4 ·.~ - -
ı ,g. Evli olub olma-

Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

::s Jntihabdan evvel son memur i- l\Icnsub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Türk - İngiliz (Türk - Fra.naız 
1 

"d.ııı dığı ve kaç (Dr. Refi k Say-
J nı i h rı b <lııiı· si 1sıııi Do~duğu yer ) til) ...... Tahlili Bildiği diller l:ııtiauı Eser leri l lıııi rütbele ri 

ço- yet veya meslek ve roeşguliyet i fırka e n cümen r i mebus olduğu dam Hükumetine müşterek beyan- nıüşt !.'ek beyan-o .. cuğu bulunduğu ı::ı~ itimad) namesi nin kabulü) namesi) 
karar 1082 karar 1093 karar 1129 -

7'nıbum l\ li tat .Aydın Ayclm J89G ,,ı üheııdis Fransızca Mühendis - - Bvli, .J. çocuk Ereğli - Knr:ıtlere c lemiryolıı C.H. P . Divanı M. 11 , ı ır, -V [ K K K 
iıışaat Ye işletme mi.idiirü. 

------ ·------

1 

ı l~aii Knradeni:-. Yakiıkehir 1895 H ukuk - Hukuk - - Evli, 1 c;ocuk Avukat. c.n.P. Bütçe 1\'- YI K K K 

--·---
Salise Abanoı.oğlu 'l' mbwıı 1904 Mualli nı rnek- B ira ı ];'ra u- Maa ı· ii - - ı.:vli, 2 çocuk Trııbzon İç kule k ı z ınektebi C.R.P. I K ı K + 

ı te bi s ız ca riyaziye muallirni. 

1 

U iilkiye ve H u-
Maliye na ki d iş l er i ınüdüı·li ve ı 

Sırrı Day t: ~llll' 18 9 Frııns ı 1.ca, Ma liye ve - - EYii, 3 çoruk Paris te düyuııu umumiyenı eli ·i 
C.H.P. B ütçe y- YI K K K 

kuk son smıi: R.uınca iktısac l 
nezdinde konıiserlik başkfitibi. 1 r-· ~eri E Hilgeu Bdirno ] 8 İdadi - Zirant - - Evli , 3 ~ın·tık Edirne bel diye ı·eisi ve Parti C.H. P . Arzuhal VI 1 

i başkanr. • 
1 .. -

+~ 7'unceli IIaydıı.r Rüştü Öktem Gli nıii~ııııe ] 90 H ukuk - Matbuat - - jo;,·Ji, 3 ~O('tık tım1irdc Anadolu gaıct ~i sa- C. H.. P . Divaru M. II- VI K K 
hib ve başınuharriri. 

ı -
ı Mita't Yeıı el lzmi ı · 1886 Hukuk \'C Paris Fransı zca iktisad - - .Evli, 3 r:oeuk luhisıır uınwn nıü<l iirü. C.H.P. G. vo İnhisarlar VI K K ı K 1 

ı __ hukuku 

-
1 

Yaııyıı ı 3 Hnrb akademisi Fransızca, 
Askerlik, b:ığcı-

J~vli Ziraat. Naf.1a Y- K K K Sami Erkman lrk ve koopem- - - C.H.P. ı 

1 

Rum ca 
tiiçilik ' - -

ı Ur[ ll m. Ahmed Yazgan 'Grgi.ilı ] ' 72 Ali l•'ransrzC'a llııytar - - :r}di, 3 ~ocuk Bay lar, ınütckaid genoraL C.H. P. Millt Müdafaa V- VI K + K 

1 ------ ----
1 

Mcmcd E min Y urdakul t t;ıııhul ] 69 ",\1i.Uk iye \'C Edebiyat 
Tiirk s:ızı YC 

L~ki Musul ınebusu. Teşkilatı esasiye 1, II - + + ı - C.H. P . J K 
dalı :ı biı · <;()k - - ı hukuk 
cserh•ı · i nırdır. ! ----·----------

ııazi Soyer tznıir ı ı Yüksek mühen- Fransızca Şimcndifeı· iıt- - - Edi, 1 ~ocuk :\nJJa vt>kiilcli dı> ıııiryollnr ı ,.c C.H. P. 
1 

dis ınektebi şaatı limanları inşa nt daire i reisi. 

--- --- -
Rc!et Ülgen ı· i :ı ı Dııriilfünun ri- Fnııısızea, Riyazl ve lçti nıai hasbi hal - Evli, 3 ~octık Maaı·if vekiildi ilk t•dris:ıt C.H. P . 1\:faarii rr - n K K K 1 

yaziye kısım Ingili ze maarir 
ve rıyaziyata aid 

uınum ıııiidiirü. nıuhtclif P>erler i 
--- -

nmi lşbay ı tanbul 1 93 Lise Ye husus! Fraru·ız~a Lktisacl, ıııa liye - - h\'li, 3 ı,;ocuk Paris Tü.ı·k t i<·a ı·<'t ateşcsi. C.H. P . Bütçe VI. K K + 1 

Şe<ciffid~ 
ı 

ll-· -
Diyarbakıı· ı 92 1\-I üll<iyo J<'raıısız~a Belediye ve - - Evli, J ~ocuk Diyarbalar ueledi ye re i~ i. C.H.P. Nafia u, I K K + ı 

maarif 

- - - ' . - --
o 
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M- b olduğu 1 M<Mnb olduğu Bazı kanun ve karar lara verdikleri r eyler 
& E vli olub olma, 

.g ""' dığı ve kaç ço-
!ntihabdan evvel son memuri- Ne vakittcnbe- (Dr. R fik Say - ı (Türk - Ingiliz (Tüı·k - Fransız ı 

l ulihnb ılair ·i !s mi Doğd uğu y er ) bg ·~ Tahaili Biltliği diUer lhtiaaa ı Eseri ri llmi rütbelcri 
cuğu bulunduğu 

yet veya tnMiek ve meş«tJliyeti ~ka encümen ri mebns olduğu dam Hükümewı ınli~terck beyan- müşterek l!eyan-
o .. itimad) namesinin kabulü l ıınmesi) 
A!l karar 1082 ~arar 1093 lcarar 1129 - f rıın~ızrn, l"ürıl-

Van Hakkı Pııırnn V" an ] 2 ldadi 
('f.'l. lı;ı·menitf\ 

lılıır - - f:1·ii, !\ ~Ol'tık Flitli~ ııı!'klub~u vl'kili. C. H. P. M. ll. 'l'edkiki 1, I - YI K K + 
.\.mbca ---- -- " ----__ , 

1 

' 1brahim ~\ ı·vas Hıışknl 1 <l Lise Fı'nıısızra, J\ ı·ıılı' ldaro \'C - - Evli, 2 ~ntuk Mülkiye knymaknmr. C. H. P . Maliye lt- YI K K + 
1 ca, l~ıı ı·s('n ıi ı ·aıtt 

1 

- -· ·- ---
' Münih Boya Van ı 72 Rüşıiyc ve 1\ üı·ıı~~. l~ı·ınt• - ldııı·e Edi. 6 ~o<:ıık Hakkari mutasarrıfı. C.H.P. .\ rzuhal li - VI K K K - -

lınsu 1· nice - ----
Yozyad Ahmed Su ngu r Yor.R"nd ı 94 "üks k oı· ııı a ıı Pı·ıım,ızeıı rııınu ve - - Bvli, 2 ~ocuk Memur. C. H.P. Büt~e ıv- vr K K K 

iktısnd 

-- ·· ---·--~------ ~ ---
Celal Arat lstaulıul Hal'lıiye 

F'ran~ızc· ıı, l tııl-
. \skc ı-Iik I' P l~vli, 1 ~oruk C. H. P . V- VJ K IC J 5 . \ lııınııı· ıı 

- - Hicaz maslahalgüzarı. Milli Mi.idııfnn K 
.nlnt'n, 

di ı>lonıasi • rıılH'n ----
- ~· ·----~----

Ekrem P ckel 'l'ekirılnğ ı 5 Eczucr ıııekt.· lıi Frnıısrzrn Be.zacılık -- - Dul, 2 ı:urnk 'l'ekirdağ b lediye reisi. C.H.P. G. ve· l ııhisııl'laı· Y- VI K: K K 

-----------
alim Korkmaz Yozgııd J904 lJisO - 'J'iearrt, iktisaıl, - - ı.:,·li. 5 ı:oı·uk Vilayet umumi meclisi ıızasr. C. H.P. VI K K K 

ziraat 

---- -- ---
ırrı l çöz Yozgıııl ı 79 Yedi senelik idadi Fı·nnsızcn Jdııı·o - - BYli. 3 ~ ot·uk D arenıle kaymak n ın ı. C. II. P . Biit~e I- VI K K K 

ve 111 ülk:iyeden e h, 
Jiyetnameli 

--
V !cd bbudak Konya Medr ese w 

A:ıerice, Uygurca, 'l'üı·k~ülük, Türk dili ve edc- ).l üıl rı· i>< };,·Ji , 3 c: ıı c·uk 1'elif ve ter!'ümc h eyet i azasr. C. Il. P . N'ııfiıı H - \'I K K + ] 69 Kı pçakça, Türk- 1'ürk tarihi I'P biyat ve dile aiıl ı 
husıı 1 mence, Tatarca, 

di li ·air eserleri 
Aralıca, Farsen --------

Ziya Arkan t htaııhııl ı 97 Lise ve ı sene FlelP<Iiy işleı·i l~1· li , 2 ~nı·ııl' L'. H. P. Genel sekreterlik bü-
C. Il. P. Dnlıiliyı• YI K K K - - -

rosıı başkatibi ve Anlinra be-
hukuk 

lediye üyesi. 
.. ·---

Zonuuldak llnlil Türkmen 'inıı ı 3 Harbiye Fr~ıı.ız<'lı ,\ııkedik n - - E1·li. 3 ~Muk Kocaeli mntnsan-ıfı. C. Il. P. H- YI K ır. + 
iduı•c 

-
ITasan Karabacak Zoıı g tıl<lıık ı 77 İlk - anayi - - El'li , .ı, ~oı·uk ){aden bnşçavt~u. C. H. P. lklısnıl 1\'- YJ K K K 

(:\l aileııcilik ) 

- ·---
ll fısamctt in Okan i\fem•ıuen ı ı Ecza cı ~'ı•ull~liWU, Eczac.ılık Ye - ' l<il'ii. 2 ~(H'Uk .\nkıırn askeri hastanesi di' C. II. P. ı. Mun1· ~het V- Y[ K + K Ye - .. 

di~~i mektehi ,\lınnıll'ıL iişçilik h ekimi. 

·- K-l lhrııbim Et ııı Roı.knı·t Hl'fl'ı•ihi. nr ı 3 ~Iülkiyo Fraıı. ızra lı lan \'C mndcn - - E11i Zonguldak umumi meclis ve C.R.P. Dahiliye I K K 
daimi encümen aza r. 

'""' " T•.' , IJ'I'~ c';r\ı,:; ,•• '•"'•L!#-"" ' ~··«' "· ' "'( '-~··· ....... ·,·~;"~ .. · ~ - 'T -; . ~ •.. ~-· ~7. . . : ··- .. -~ . • . - ·• 1 
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::ı Evli olub olma- Bıur kanun ve kararlara verdikleri reyler ı ~ tntihnbrlan evvel son memuri- ~fensub olduğu Mentub oldutu Ne vakittenbe-. '.::1-z: dığı ve kaç ço- (Dr. Refik Say- (Türk - İngiliz (Türk - Fransız 
lııtihab uair si !s ın i Doğduili yer )~.~ Bilcliği diller İhtİIUl Eserleri llmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fı:rka e ncümen ri mebus olduğu dam HükOmetine ınüsterek beyan- mü~terek beyan-o .. cuğu bulunduğu 

ı:ı~ itinıad) namesinin kabulU) n ames i) 
karar 1082 karar 1093 karar 1129 

Zongııldıık Mu tafa Bozma Ereğli 1887 Rüştiye - Sanayi - - Evli, 4 çocuk Mad ıı kömür ocaklıırr bıı- C.H.P. Yl K K 

~ ( Madencilik) çavuşu. 

---

Rifat Vard·ar Köprülü 1878 Mülkiye Fransrzca İdare, maliye - - .r;vli, .ı ço uk Ordu valisi. C.H.P. Dahiliye ıa- I K K 
ve maarif 1 

Şinasi Devı·in Drnma 1905 Istanbul St. Jean 
Fransızca, Hukuk İn tişa ı· e tm iş ll nkuk doktnru B kiir Adliye v kaleti hukuk işleı·i C.H.P. V! K K 

1 

Kolleji, Hukuk, Ad liye K 
Paris edebiyat ve Az !ngilizce 5 e ı· umum müdürü. 
Paris hukuk fa- -
külteleri, Paris si-
yasi ilimler rnek-

te bi -
Yusuf Ziya Ozençi Hrrsova ] 75 Bahriy İngilizce Makine m ii- - - Dul, 4 çocıık Denizbank idare nı clisi azıısı. C.H.P. Maliye I , IT, VI K K ıı:: 1 

hendisliği 

1 

ı 
' 

ı 
---

ı 
1 

---

1 

~ 

1 

-

=l j - t l o 

ı ı - - '=--1 
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AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
Ali Çetinkaya Berç Türker Cemal Akçrn 

AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
Haydar Çerçel 

A(}RI 
Halid Bayrak 

İzzet Akosman 

ACRI 
Thsan Tav 

Mebrure Gönenç 

AMASYA 
Esad Uras 

Hamza Erkman 

A(}RI 
Dr . Hüsamettin Kural 

AMASYA 
İsmail Hakkı Mumcu 



AMASYA 
Nafiz Aktrn 

ANKARA 
Beliris Baykan 
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ANKARA 
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Memed Emir Muzaffer Akpınar Osman Niyazi Burcu 
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Feridun Fikri Necmeddin Sahir Süreyya Örgeevren 

BALIKESİR 

Rahmi Selçuk 

BİLECİK 
Salih Bozok 

BİTLİS 
Tevfik Temelli 



BOLU BOLU 
Cemi! Özçağ·lar Dr. Emin Cemal Suda 

BOLU BOLU 
Fethi Okyar Hasan Cemi! Çambel 

BURDUR BURDUR 
İbrahim Necmi Dilmen Memed Sanlı 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen 

1
~. 

I f ' 

BOLU 
Lütfi Gören 

BURSA 
Atıf Akgüç 

BOLU 
Emin Yerlikaya 

BURDUR 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

BURSA 
Dr. Galib Kahraman 



BURSA 
Dr. Refik Güran 

BURSA 
Gl. Naci Tınnz 

BURSA 
Refet Canıtez 
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Dr. Sadi Konuk 

BURSA 
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ÇANAKKALE 
Atıf Kamçıl 
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BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

ÇANAKKALE 
Avni Yukaruç 

E URSA 
Fazlı Güleç 

BURSA 
Nevzad Ayas 

ÇAl'< AK KALE 
Hilmi Ergeneli 



ÇANAKKALE 
Reşad Nuri Güntekin 

ÇANKIRI 
Fazı! Nazmi Örkün 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇANAKKALE 
Rusııhi Bulayrrlı 

ÇANKIRI 
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ÇORUH 
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ÇANAKKALE 
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Atıf Tüzün 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

ÇANKIRI 
Ziya Esen 
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Mazhar Müfid Kansu 
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Dr. Mustafa Cantekin 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Dr. Harndi Berkman 

ÇORUM 
Eyüb Sabri Akg-ö l 

ÇORUM 
Nuri Kayaalp 

DENİZLİ 

Dr. Kazım Samanit 

ÇORUM 
İsmail Kemal Alpsar 

ÇORUM 
Süleyman Köstekçioğlu 

DENİZLİ 
Emin Aslan Tokad 

ÇORUM 
İsınet Eker 

ÇORUM 
Şakir Baran 

DENİZLİ 

Fahri Akçakoca Ak9a 



DENİZLİ 

Necib Ali Küçükn 

DİYARBAKIR 

DENİZLİ 
Tııhir Berkny 

DİYARBAKIR 

Dr. !. Tali Öngören Gl. Kinzım ~evüktekin 

DİYARBAKIR 

Zeki Mesud Alsan 
DİYARBli.KIR 

Zülfi.i. Tiğrel 

DENİZLİ 

Yu~uf Ba~kııyn 

DİYARBAKIR 

~':Ü 'i ; :' Be k it 

EDİRNE 

Dr. Fatma Memik 

DİYARBAKIR 

Cahit Çubukçu 

DİYARBAKIR 

Veli Necdet ~ünkitay 

EDİRNE 

Faik Kaltakkıran 



EDİRNE 

Fund Balkan 

ELAZIG 
Fethi Altay 

ERZİNCAN 

Abdiiihak Frrat 

EDİRNE 

Osman Şahinba~ 

ELAZIG 
Fund Ağrnlı 

ERZİNCAN 
Aziz Samih llter 

EDİRNE 

Şeref Aykut 

ELAZIG 
Fund Ziya Çiyil tepe 

ERZİNCAN 

İskender Artun 

ELAZIG 
Fazı! Ahmed Aykaç 

ELAZIC 
Sabit Sa.ğrroğ·Ju 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 



ERZiNC.H.i.
Salih Başataç 

ERZURUM 
Gl. Zeki Soydemir 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

ERZURUM 
Aziz Akyürek 

ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle 

ERZURUM 
Şükrü Koç:ı.k 

ERZURUM ERZURUM 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Gl. Pertev Demirhan 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 

ESKİŞEHİR 
EminSazak 

ERZURUM 
Nakiye Elgiin 

ESKİŞEHİR 
lstama~ Özdamar 



ESKİŞEHİR 

!zzet Arııkan 

GAZİANTEB 

Bekir Kaleli 

GAZİANTEB 

Nııri Pazarha~ı 

ESKİŞEHİR 
Osman l§ın 

GAZİANTEB 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Ziya Özer 

GAZİANTEB 
Dr. Abdurrahman Melek Dr. Memed Ali Ağ·akay 

GAZİANTEB GİRESUN 

Ömer Asım Al'iOJ D;·. H. Vıı~ıf Somyürek 

GAZiAN TEB 
Ahmed Aksu 

GAZlANTEB 
Memed Şahin 

GİRESUN 

Fikret Atlı 



GİRESUN 

Gl. İhsan Sökmen 

GİRESUN 

Talô.t Onay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

GİRESUN 

İsmail Snbuncıı 

GÜMÜŞANE 

Durak Sakarya 

GÜMÜŞANE 
Yusuf Ziya Znrbun 

GİRESUN 
Miinir Akkayn 

GÜMÜŞANE 

Edib Servet Tör 

HAKKARt 
İzzet Ulvi Aykurd 

GİRESUN 

Nafi Atuf Kansu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

İÇEL 
Ahmed OvacıJı; 



İÇEL 

Dr. Mııhtflr Berker 

İÇEL 
Turhfln Cemal Beriker 

İSPARTA 
Mükerrem Ünsal 

İÇEL 

Emin i.n:ınkur 

İSPARTA 

Hüsnii Özdamar 

lSTANEUL 
Abidin Daver 

İÇEL 

Ferid Cel iı l Gi1vcn 

İSPARTA 

İbrahim Demiralay 

İSTANBUL 

İÇEL 
Gl. Cemal M;er sinli 

İSPARTA 

Kemal Ünal 

İSTANBUL 

Ahmed Harndi Denizmen Ahmed Şükrü Esmer 



İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL !STANBUL 
Ali Kı.ımi Akyiiz Ali Rıın;ı T:ı.rhıın Atıf B:ı.yındrr Dr. Refik S:ı.yd:ı.nı 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 

Dr. Tuğ·:ı.mir:ıl H. ış. Erel F:ı.kihe Öymen G:ı.lib B:ı.htiy:ı.r Göker Gl. Kfızım K:ı.r:ıhekir 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 

Gl. Refet Bele İbrahim AHiettin Gövsa Sadettin Uraz Salalı Cimcoz 



İSTANBUL 

Şükrü Ali ö gel 

İZMİR 
Dr. Mııst:ı.f:ı. Bımg·i sn 

İZMİR 

Mahmud Esad Bozkurd 

İSTANBUL 

Zi y:ı. K:ı.r:ı.murs:ı.l 

İZMİR 

H:ı.lil Mente§c 

İZMİR 

Memed Aldemir 

İZMİR 
Ben:ıl Arım:ı.n 

İZMİR 

H:ı. s:ı.n Ali Yiicel 

İZMİR 

Nazmi İlker 

İZMİR 

CeHU B:ı.y:ı.r 

İZMİR 

KiLmil Dursım 

İZMİR 
Rahmi Köken 



İZMİR 

Re~ııd Minı aroğ·Ju 

KARS 
Es:ırl Ö?.Og ıız 

KARS 
Kahraman Arıklı 

İZMİR 
Sadettin E pikmen 

KARS 
Fu:ıcl Köpriilii 

KARS 
Ömer Künta.y 

İZMİR 

Şehime Yunus 

KARS 
Gl. Muhittin Akyiiz 

KARS 
Şera.fettin Ka.racan 

İZMİR 
Şükrii. Samcoğ·hı 

KARS 
Hiisrev Kızıldoğmı 

KARS 
Zibni Orbon 



KASTAMONU 
Abidin Binkııyıı. 

KASTAMONU 
Hüsnü Açıksöz 

KASTAMONU 
Tahsin Coşknn 

KASTAMdNU 
Dr. Tevfik Aslan 

KASTAMONU 
Muharrem Celfı.l Bayar 

.KAYSERİ 
Ahmed Hilmi Kalaç 

KASTAMONU 
Hacer Dicle 

KASTAMONU 
Nuri Tnmaç 

KAYSERİ 

F aik Baysal 

KASTAMONU 
Hilmi Qoruk 

KASTAMONU 
Rıza Saltuğ 

KAYSERİ 
Nazmi Toker 



KAYSERİ 

Ömer Tn.şcıoğ·Ju 

KAYSERİ 

Sun.t Hayri ttrgüblii 

r 

KIRKLARELİ 

Şevket Öd iii 

KAYSERİ 
Reşid Özsoy 

KIRKLARELİ 

Bürhanettin Denker 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 

KAYSERt 
Sn.dettin Serim 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umııy 

KIRŞEHİR 

Dr. Yusuf Ziyıı Somer 

KAYSERİ 
Sn.lih Turgay 

KIRKLARELİ 

Harndi Kuleli 

KIRŞEHİR 
Hazim Börekçi 



KIRŞEHİR 
İ?.?.et Özkrı.n 

KOCAELİ 
İhmhim Dılıhın 

KOCAELİ 
Or. Gl. A. S. Akbrı.ytuğan 

KIRŞEHİR 
Memed Seyfeli 

KOCAELİ 

İbrahim Siireyyrı. Yiğit 

KOCAELİ 
Rag-ıb Akca 

KOCAELİ 

Ali Dikmen 

KOCAELİ 

İbrııhim Tolon 

KOCAELİ 

Saliıh Yıırgı 

KOCAELİ 

Dr. Fııncl Sorag·mnn 

KOCAELİ 
Kemalettin Olpnk 

KONYA 
Ahmed Harndi Dikmen 



, 

KONYA 
Ali Mıı7.affer Göker 

KONYA 
G:ılip Gültekin 

KONYA 
Kıi7.ım Okay 

KONYA KONYA 
Ali Rı7.a Tiirel Dr . Osman ::?evki Ulııdağ· 

KONYA KONYA 
Gl. Ali Fııad Gebesoy İ7.zet Erdal 

KONYA KONYA 
Mııstafa Uhısrın Naim Hazinı Onat 

KONYA 
Fııad Gökbud ak 

KONYA 
Kiı.zım Giirel 

KONYA 
Şevki Ergım 



KONYA 
Tevfik Fikrct Sıhıy 

KÜTAHYA 

KONYA 
Vehbi Bilgin 

KÜTAHYA 
Dr . Ali S ii h :ı Dclilh:ı~ ı Hii ~cyiıı R:ıhıııi Giirpın:ır 

KÜTAHYA 
Receb Peker 

KÜTAHYA 
Sadri Ertem 

KÜTAHYA 
Al:ıettin Tiridoğ·lu 

KÜTAHYA 
Mnhlis Erknı cıı 

KÜTAHYA 
Vedit Uzgöreu 

KÜTAHYA 
Bcsiın At:ıl:ıy 

KÜTAHYA 
Mnst.:ıf:ı Bııc:ık 

MALATYA 
Dr. Hilmi Oytii.ç 



MALATYA 
Emrull:ıb Barkan 

MALATYA 
Mihri Pr.kt;ı~ 

MALATYA 
V:ısıf Çın:ıy 

MALATYA MALATYA MALATYA 
Gl. Osman Koptagcl Mahmud Nedim Zabcı M. ~evket Özpazıırbrı~ r 

MALATYA 
Mntt:l!ih Ölw· 

MANİSA 

Asım Tümer 

MALATYA 
Nasııhi B:ıyrlıır 

MANİSA 

Dr. Sa.irn Uzel 

MALATYA 
Osman Taner 

MANİSA 
Faik Kurdoğlu 



MANİSA 
Hikmet Bayur 

MANİSA 

Kenan Orer 

MANİSA 
Yaşar Özey 

MANİSA 

Hüsnü Yaman 

MANİSA 

Osman Erçin 

MARAŞ 

Dr. A. Kemali Bayizit 

MANİSA 

Kani Karaosman 

MANİSA 

Refik İnce 

MARAŞ 

Hasan Reşid Tankut 

MANİSA 

Kazım Nami Duru 

MANİSA 

Rıdvan Nafiz Edgüer 

MARAŞ 

Mansur Bozdoğan 



MARAŞ 

Meıned Erten 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgöre n 

MARDİN 

Rız:ı. Erten 

MARAŞ MARDİN 

Zi y:ı. K:ıymn Dr. Rız:ı Levent 

MARDİN MARDİN 
Hıı.s«n Meııeıneııcioglu İrfıın Ferid Alpay:ı 

MUGLA MUGLA 
Cemal Karaınuğ!;ı. Dr. Hiiseyin Avni Ercan 

MARDİN 
Edib Erg-in 

MARDİN 

Muhittin Birg·en 

MUG LA 
Hüsnü Kitabcı 



MUG LA 
Sadullah Güney 

NtGDE 
Cavid Oral 

NİGDE 
Halid Mengi 

MUG LA 
Yunus Nadi 

NiGDE 

MUŞ 

Hakkı Kılrcoğ'lu 

NİGDE 
Dr. Abmvaya Marmamlı Dr. Rasim Ferid Talay 

N1GDE 
Hazim Tepeyran 

N1GDE 
Naim Erem 

MUŞ 

Şükrü Ataman 

NİGDE 
Faik Soylu 

ORDU 
Ahmed İhsan Tokgöz 



ORDU 
Ali Canib Yöntem 

ORDU 
Hüseyin Ek~i 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 

ORDU 
İsmail Çamaş 

RİZE 
Fuad Sirmen 

ORDU 
Haındi ~arlan 

ORDU 
Selim Sırrı Tarcan 

RİZE 
Hasan Cavid 

ORDU 
Harndi Yalınan 

RİZE 
Ali Zırh 

RİZE 
Kemalettin Kamu 



RİZE 

Raif Dinç 

SAMSUN 
Memed Ali Yörüker 

SAMSUN 
Zühtü Dnrukan 

-
SAMSUN 

Amiral Fahri Engin 

SAMSlJN 
Na~it Fırat 

SEYHb.N 
Ali Mi.inif Yeg·ena 

SAMSUN 
Hiisnii Çakır 

SAMSUN 
Ru~eni Barkın 

SEYHAN 
Dnmar Arıkoğlu 

SAMSUN 
Meliha Ulaş 

SAMSUN 
Süleyman Necmi Selmen 

SEYHAN 
Gl. Naci Eldeniz 



SEYHAJ.~ 

Hilmi Umn 

SEYHAN 
Şems:ı. İ~cen 

SİİRD 

Naki Bekmen 

SEYHAN 
İbrahim Mete 

SEYHAN 
Tevfik Tnrmıı.n 

SİİRD 
Şefik Özdemir 

SEYHAN 
İsmail S:ı.f:ı. Özler 

SİİRD 
Ali Rız:ı. Esen 

SİNOB 

Cemal Aliş 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğ'lu 

SİİRD 
Hulki Aydm 

SİNOB 
Cemi! Atay 



SİNOB SİNOD SİNOB SiVAS 
Cevdet Kerim İnccdn.yı Huliısi Oruçog-Jıı Yusuf KcnıaJ Tcngir~cnk A. N:ıci Dcnıimi;· 

SİVAS SİVAS SIVAS SIVAS 
A tıf' Esenhcl Gl. A. Öztckin Erct cıııgi l Hikmet I~ ık İsnı:ıil Mrmrrl Uğ·ıı r 

SİVAS 

Mergubc Giirleyük 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda. 

,....---- -

SİVAS 

Necmettin Sadak 
s~ VAS 

Remzi Çiner 



SİVAS 
Şcmscttin Giiıı:ılt:ı.y 

TEKİRDAG 

N:ı.zıni Tr:ı.k 

TOK AD 
Galib Pekel 

SİVAS 
Ziy:ı B:ı. ~:ır:ı 

TEKİRDAG 

R:ıhıni Ap:ık 

TOKAD 
Gl. Srtkı Üke 

TEKİRDAG· 

Ceınil Uyh:ıdın 

TEKİRDAG 

Y:ıhy:ı Keın:ıl Bey:ı.tlı 

TOKAD 
Hasip Ahmed Aytuna 

TEKİRDAG 

F:ı.ik Öıtrıık 

'fOKAD 
Ceın:ıl Kovalt 

' ı · 
' .. . 

TOKAD 
Muammer Develi 



TOKAD 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutcu 

TRABZON 
Mitıı.t Aydın 

TOKAD 
Resai Erişken 

TRABZON 
Halil Nihad Boztepe 

TRABZON 
Raif Karadeniz 

TOKAD 
Sıtkr Atanç 

TRABZON 
Harndi Ulkümen 

TRABZON 
Salise Abanozoğlu 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 

TRABZON 
Hasan Saka 

TRABZON 
SIITI Day 



TRABZON TUNCELİ TUNCELİ 

Siileyınan Srrrr G~dik Haydar Rii~tü Öktem Mitat Yenel 

URFA URFA URFA 
Ali Saib Ursavaş Gl. Ahmed Yıızıran Memed Emin Yurdakul 

URFA URFA VAN 
Sami İşbay Şeref Uluğ· Hakkı Ungan 

TUNCELİ 

Sami Erkman 

URFA 
Refet tngen 

VAN 
İbrahim Arvas 



VAN 
Münib Boya 

YüZGAD 
Salim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

YüZGAD 
Ahmed Sungur 

YüZGAD 
Sırrı İçöz 

ZONGULDAK 
Hasan Karabacak 

YüZGAD 
Celiil Arat 

YüZGAD 
Veled İzbudak 

ZONGULDAK 
Hüsamettin Okan 

YüZGAD 
Ekrem Pekel 

YüZGAD 
Zi yıı Arkant 

ZONGULDAK 
İbrahim Etem Bozkurt 



ZONGULDAK 
Mıı stn.fa Bo?.ma 

ZONGULDAK 
Rifat Vardnr 

ZONGULDAK 
Şinıı~i Devr in 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziyn Ö?.en ~ i 



4 - Sayın üyelerin soy adiarına göre tasnifleri 

.Abanozo~lu 

Ağakay 

Ağralr 

Akalrn 
Akbaytuğan 

Akçıı. 

.\kçakoca Akça 
Ak çın 
Ak göl 
ı\.kgüç 

Akın 

Akkaya 
Ak osman 
Akpınar 

.\ksoy 
Aksoy 
Aksu 
Aktrn 
Akyürek 
Akyiiz 
Akyüz 
.\la taş 
.Aldcmir 
Ali ş 
Alpaya 
.\lpsar 

Alsan 
Altay 
Altuğ 

.\pak 
Arat 
Ar az 
Ankan 
Arıklı 

Arıkoğlu 

Arrman 
Ar kan 
Arkant 
Anıkan 

Art un 
Arv~s 

Aslan 

A 

(Salise) 
(Dr. Memed Ali) 
(Fuad) 
( Or. Gl. Besim Ömer) 
(Or. Gl. .Ali Said) 
(Ragıb) 

(Fahri) 
(Cemal) 
(Eyüb Sabri ) 
(.Atıf) 

(Zühtü) 
(Münir) 
( İ zzet) 
(Muzaffer) 
(N um an) 
(Ömer .Asrm) 
(Ahmed) 
(Nafiz) 
(.Aziz) 
(GL Muhittin ) 
(Ali Kfuni) 
(Dr. Hulıisi) 

(Memed) 
(Cemal) 
(İrfan Ferid) 
( İsmail Kemnl) 

(Zeki Mesud ) 
( Fıı.thi ) 

(Salim) 
(Rahmi) 
(Celiil') 
(Rüat) 
(Saffet) 
(Kahraman) 
(Damar) 
(Ben al) 
(Dr . .Akif) 
(Ziya) 
( İzzet) 
(İ kcnder) 
( tbrahim ) 
(Dr. Tev.fik) 

Trabzon 
Gazianteb 
Elazrğ 

Bilecik 
Kocaeli 
Kocaeli 
Denizli 
Afyon Karahisar 
Çorum 
Bursa 
Kırklareli 

Giresun 
Afyon Karahisar 
Balıkesir 

Antalya 
Gazian te b 
Gazianteb 
Amasya 
Erzurum 
Kars 
Istanbul 
Ay dm 
İzmir 
Sin o b 
Mardin 
Çorum 

Diyarbakır 

Elfı.zığ 

Erzurum 
Tekirdağ 

Yozgad 
.Ankara 
Erzincan 
Kars 
Seyhan 
İzmir 
Çankın 

Yozgad 
Eskişehir 

Erzincan 
Van 
Kastamonu 
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Ataç (Hasan Fehmi) Gümüşanı~ 

Atalay (Besim) Kütahya 
Ataman (Şükrü) Muş 

Atanç (Srtkı) Tokad 
Atay (Cemi!) Siııob 

Atay (Falih Rrfkı ) Ankara 
Atlı (Fikret) Giresun 
Ay as ( C\'zad) Bursa 
Aydm (llulki) Si ird 
Aydm (Mitat) 'rrabzon 
Ay kaç (Fazıl Ahmed) Elazığ 

Aykurd (1zzct Ulvi) Ilakkfıri 

Aytuna (Hasip Ahmed) Tokad 

B 

Bacak (Mustafa) Kiitahya 
Balkan (Fund ) Edirne 
Baran (Şakir) Çorum 
Barkan (Emrullah) Malatya 
Barkın (Ruşeni) Samsun 
Barutçu (Faik Ahmed) Trabzon 
Başara (Ziya) Sivas 
Başkaya (Yusuf) Denizli 
Başataç (Salih) Erzincan 
Bayar (Celal) l zmir 
Bayar ( 1\Iulıarrcm Cclru ) Kastamonu 
Baykan (Belkis) Ankara 
Baydar ( Nasulıi) Malatya 
Bayındır (Atıf) tstanbul 
Bayrak (Halid) Ağrı 

Baysal (Faik) Kayseri 
Baytm (Arif) Ankara 
Bayur (Hikmet) Manisa 
Bayizit (Dr. A. Kemali ) Maraş 

Bekit (Rüştü) Diyarbakır 

Bekrnen ( ııki) iird 
B ele (GL Refet) tstanbul 
Bengisu (Dr. Mustafa) İzmir 
Beriker (Turhan Cemal) lçel 
Borkay ( Tıılıir ) Denizli 
Berker (Dr. fulıtar) lçt'l 
Berkman (Dr. Hanıdi) Denizli 
Beyatlı (Yahya Kemal) Tekirdağ 
Bilgen ( Şerif) Trabzon 
Bilgin (Vehbi) Konya 
Binkaya (Abidiıı ) Kastamonu 
Birgen ( fulı ittiıı) l\[ardin 
Bleda (Mitat Şükrü) Sivas 
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Boya (Münih) Van 
Bozdoğan (M:ansur) Maraş 

Bozkurd (İbrahim Etem) Zonguldak 
Bozkurt (Mahmud Esad) İzmir 
Bozma (Mustafa) Zonguluak 
Bozok (Salih) Bilecik 
Boztepe (Ilalil Nihad) Trabzon 
Börekçi (Hazım) Kİrşehir 
l3ulayrrlı (Rusiıhi) Çanakkale 
Burcu (Osman Niyazi) Balıkesir 

c 
Canıtez (Refet) Bursa 
Cantekin (Dr. Mustafa) Çorum 
Cavid (Hasan) Rize 
Cebesoy (Gl. Ali Fuad) Konya 
Cimcoz (Salah) İstanbul 
Coşkan (Tahsin) Kastamonu 

ç 

Çağı! (Münir) Çorum 
Çakır (Hüsnü) Samsun 
Çamaş (İsmail) Ordu 
Çambcl (Hasan Cemil) Bolu 
,;arıklı (Hacim) Balıkesir 

Çerçel (Haydar) .Afyon Karahisar 
Çetinkaya (Ali) .Afyon Karahisar 
Çın ay (Vasıf) Malatya 
Çin er (Reınzi) Sivas 
Çiyiltepo (i: uad Ziya) Elazığ 

Çoruk (Fıilmi) Kastamonu 
Çubukçu ( Ga.hld) Diyarbakır 

D 

Daldal (Fevzi) Ankara 
Da ver (.Abidin) İstanbul 
Day (Sırrı) Trabzon 
Demir (Dr. Vehbi) Ordu 
Demir ağ (Abdurrahman Naci) Sivas 
Demirel ( Eşref) Ankara 
Demirhan (Gl. Pertev) Erzuı:mı 

Denker (Burhanettin) Kırklareli 

Denizmen (Ah med Hamdi) . İstanbul 
Delilbaşı (Dr. Ali Suha) Kütahya 
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Devrli (Muaınmer) Tokad 
Devri n ( Şinasi) Zonguldak 
Dicle (Hacer) Kastamonu 

Dikmen (.Alımed Hamdi ) Konya 
Dikmen (.Ali) Kocaeli 
Dileınre (Dr. Saiın .Ali) Rize 
Dilmen ( İbrahim Necmi ) Burdur 
Dinç (Raif) Rize 
Dr b lım (İbrahim) Kocali 
Dumlu (Nafi.z) Erzurum 

Druru (Kazrm Nami) Manisa 

Dursun (K8.ınil) İzmir 

D urukan (Zühtü) Samsun 
Düzgören (Gl. Seyfi) Mardin 

E 

Ed gü er (Rıdvan Nafi.z) Manisa 
Eker (İsmet) Çorum 
Ekşi (Hüseyin) Ordu 
Eldeniz (Gl. Naci) Seyhan 
Elgün (Nakiye) Erzurum 

Emir (Memed) Balıkesir 

Engin (Amir al Fahri) Samsun 
E pikmen (Sadettin) İzmir 

Ercan (Dr. Hüseyin .A.vni) Muğla 

Erçin (Cezmi) Antalya 

Erçin (Osman) Manisa 
Erdal (İzzet) Konya 

Erdemgil (Gl. .A.kif Öztekin) Sivas 
Erdoğan (Şevket) Gümüşane 

Erel (Dr. Tuğamiral Hak- İstanbul 
la Şinasi) 

Er em (Naiın) Niğde 

Ere m (.Ali Rıza') Çoruh 

Ergeneli (Hilmi) Çanakkale 

Ergin (Edib) Mardin 

E rgun (Şevki) Konya 

Eri ş (Muammer) Ankara 

Erişken (Resai ) Tokad 

Erkan (Hamza) Afyon Karahisar 

Erkman (Sami) Tunceli 

Erkinen (Muhlis} Kütahya 

Ert em (Sadri) Kütahya 

Erten (Memed) Maraş 

Erten (Rıza) Mardin 

Esmer (Ahmed Şükrü) İstanbul 

Esen (.Ali Rrza) Siird 
Esen (Ziya) Çanları: 
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l<lsenbel ( Atıf) Sivas 
l!]tili (Ziya Uevher) Çanakkale 
I'Jyiboğlu (Dan iş) Trabzon 

., 
Fikri ( .l!' eriduıı ) Bingöl 
l•'n·at (Abdülhak) ~@rzincan 

J'"rrat ( Naşid) Samsun 

G 

Gerçeker (Mustafa Fehmi ) Bursa 
Germen (Dr. Mazhar) Aydııı 

Gökbudak (Fuad) Konya 
Göker (Ali Muzaffer) Konya 
Gök er (Galih Bahti~~ııı· ) tstanbul 
niikscl (Temel) l·:dirnc 
Oiile (Münir l lüxrt'\') l •~rzuruın 

(löktcpe (Nuri ) Aydın 

{iiincnç ( ı\felınırc) Afyon Kaı·ııhisar 

c :üren (Lutfi ) Flolıı 

IIÖ\'SU ( flırah inı . \ lfıt>tli ıı ) lstaııbul 
1 :üh·ç (Faz! ı ) Bıırsıı 

1 iültekiıı ( Ual ilı ) Konya 

1 :üıııLlta.v r Şı•ııısrttirı ) Hin1s 

1 :üıı<lüz ( .\ ka) Ankara 
H üney (Sadullah) Muğla 

Güntekin (Reşad Nuri ) Çanakkale 
Giiran (Dr. Refik) Bursa 
Gürel ( Kazım) Konya 
Gürleyük (Mergube) Sivas 
Gürpınar (Hüseyin Rulııııi ) Kütahya 
Güven (Ferid Celal) !çel 
Güvendiren (Fatin) Bursa 

·ı: 

lçöz (Sını) Yozgad 
ll k er ( 'azmi) İzmir 

tl ter ( Azi7. 8ıınıilı ) Erzincan 
Inankur (Emin) İçel 
lnce (Refik) Man :isa 
lncedayr (Cevdet KPriın ) in o b 
lııönü (İsmet) Ankara 
1şcen ( Şemsa) Seyhan 
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İş bay (Sami) Urfa 
fzbudak (Veled) Yozgad 

I 

Işık (Hikmet) Sivas 
Işm (Osman) Eskişehir 

X 

Kalıraman (Dr. Galib) Bursa 
Kalıı<: (Ahmed ITilmi) Kayseri 
Kaleli (Bekir ) Gazian te h 
Kaltakkıı ·ıııı !Faik ) J~diı·ne 

.Kamçı ! (Atrf ) Çanakkale 
Kamu ( Kemalettin ) Ri1,e 
Kansıı ! Mıı Y-Iıar Müfid) Çoruh 
Kan tı (Nai:i Atuf) Giresun 
Kaplan 1Rnsih ) Antalya 
Karabacıık t Hıısııu ) Zonguldak 
Kaı·abekir (Gl. Kiizıın ) tstanbul 
Karacan (Ş rufettin ) Kars 
Karadeniz (Raif) Trabzon 
Kararnursal (Ziya) Istanbul 
Karamuğla (Cemal) Muğla 

Kara n ( llayrettin) Balıkesir 

Karaosman (Kani ) Manisa 
Kargı (Yahya Galib) Ankara 
Kayaalp (Nuri ) Çorum 
Kaynak (Mümtaz) Aydın 

Kayran (Ziya) Maraş 

Kitabcı (Hüsnü) Muğla 

Kxlıcoğlu (Hakkı) Muş 

Kınacı (Şakir) Ankara 
Kızıldoğan (Hüsrev) Kars 
Koçalt (Şükrü) Erzurum 
Konuk (Dr. Sadi) Bursa 
Koptugel (Gl. Osman) . Malatya 
Korkmaz (Salim) Yozgad 
Kovalı (Cemal) Tokad 
Köken (Rahmi) İzmir 
Köprülü (Fuad) Kars 
Köstekçioğhı ( üleyman) Çorum 
Kuleli ( Hanıdi) Kırklareli 

Kural (Dr. Hüsamettin) Ağrı 

Kurdoğlu (Faik) Manisa 
Kü~üka ( ccib Ali) Denizli 
K ün tay (Ömer) Kars 
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L 

J,~ıvend ( Dr. Hıza) Mardin 

M 

Marmaralı ( Dr. Abravaya) Niğde 

Melek ( Dı·. Abdurrahman ) Gar.ianteb 
1\'l:cmik (Ur. Fatma) Edirne 
Meııenıencioğlu (Hasan ) Mardin 
Menderes (Adnan) Ay dm 
Mengi (Halid ) Niğde 

1\Jcnteşe (Halil) İzmir 
Mcrsinli (GL Cemal ) ( İçef) 
Mete ( İbrahim) Seyhan 
Mimaroğlu (Reşad) I zmir 
Mumcu (İsmai l Hakkı ) Amasya 

B 

N adi (Yunus) Muğla 

o 
Okan ( Hüsamettin ) Zonguldak 
O kay (lGiznn) Konya 
Okyar (F ethi ) Bolu 
Ol pak ( Kemalettin) Kocaeli 
Onat (Naim Bazmı ) Konya 
Onay ( 'J'alfıt ) Giresun 

Oral ( 'avid) Niğde 

Orer ( Kenan ) Manisa 
Or h on (Zihni) Kars 
Oruçoğlu <Hulüsi ) Sin oh 
Ovacık (Ahmed) tçel 
O.''tfı~ (Dr. Hilmi ) Malatya 

o 
Ödül ( Şevket) Kırklareli 

Öge! ( Şükrü Ali ) tstanbul 
Ökcr (Muttalib) ~falııtya 

Ökmen (Mümtaz) Arıkara 

Öktem (llaydar Rüştü) '!'unceli 
Öngören (Dr. lhr:•lıinı 'J'nli ) Diyarbakır 

Örgeevren (Sünyyn ) D itlis 
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Örk:ün (Fazı! Nazmi) Çanları 

Örs (Türk an) Antalya 
Öymen (Fakihe ) İstanbul 

Özalp (Gl. Kiizrm) Balıkesir 

Özçağlar (Cemil) Bolu 
Özdamar (Hüsnü) İsparta 
Özdamar (İstamat) Eskişehir 

Özdemir ( Şefik) Siird 
Özkan ( İzzet) Kırşehir 

Özen çi (Yusuf Ziya) Zonguldak 
Özer (Yusuf Ziya) Eskişehir 

Üzey ( Yaşar) Manisa 
Özler (İsma.il Safa) ~eyhan 

Özoğuz (Esad) Kars 
O zp azarbaşı (Memed Şevket) Malatya 
Ozsoy ( Reşid) Kayseri 
Oztrak (Faik) Tekirdağ 

p 
Pars (Muhittin Baba) Bursa 
Pazarbaşı (Nuri) Gazian te b 
Pek el ( Ekrem) Yozgad 
Pekel (Galib) Tokad 
Pek er (Receb) Kütahya 
Pektaş (Mihri) Malatya 
Poroy (Na.zrm) Tokad 

B 
Rcnda (Mustafa Alıdülbalik) Çankırı 

s 
Sabun cu (İsmail) Giresun 
S adak (Necmettin') Sivas 
Salıir (Necmettin') Bingöl 
ağıroğlu (Sabit) Elazığ 

So.ka (Hasan) Trabzon 
'akarya (Durak) Gümüşane 

Saınanlı (Dr. Kftzrm) Denizli 
altuğ (Rıza) Kastamonu 

Sanlr ( Meıned) Burdur 
Saracoğlu (Şükrü) İzmir 

aydam (Dr. Refik) İstanbul 
azak (Emin) Eskişehlr 

, elçuk (Rahmi) Balıkesir 

Selmen (Süleyman Ne<'mi ) Samsun 
er im ( adettiıı) Kayseri 

Scvüktekin ((: 1. Kiuzmı ) Diyarbakıl' 

Seyfeli (M:emed ) Kırşehir 
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Sirmen (Fuad) Rize 
Sıl ay (Tevfik Fikret) Konya 
So m er ( Dr. Yusuf Ziya) 1\ rrşehir 
Somyiirelr (Dr. Hasan Va.sıf) Giresun 
Sor ağ man (l)r. Fund") Kocaeli 
Soydemir (Gl. Zeki) Erzurum 
Soyimm ( Dr. Münir) Antalya 
Soyltı (Faik) Niğdr• 

Sö lun en (Gl. İhsan) Giresun 
Sökmen (Tuyfur) Antalya 
Söze n er (Fev7.i) Balıkt>sir 

Suda ( tk Bmin Crmııl) Bolu 
Sum•r ())r. Muhlis) Bilecik 
Sun~uı· (Ahmed) Yozgad 
Sünkitay (Veli Tecdct) Diyarhakır 

ş 

Şahin ( M'<'nı cd ) (hızianteh 

Şah i nlıu~ (Osman) Edirnr 
Şarlnn IITıımdi ) Ordu 
Şcnrr (Dr. Şakir) Aydın 

Şrro•mctli (Hilmi ) Balıkesir 

'l 

'l'nlııy (Dr. Rasim F r rid ) Niğde 

Taıı ıa~ (Nuri ) Kastamonu 
Taner (Osman) Malatya 
'Paııkııt ( Tiusaıı Re~ id ) Maraş 

'l'aptas (Dr.) Ankara 
Tan· an (Selim Sırrr ) Ordu 
Tarhan (Ali Rana) Istanbul 
Tarınan ı Tevfik) . eyhan 
TaŞ<;ıoğhı ( ()ınf'r ) Kayseri 
Tav rf lı san') Ağrı 

Tekf'li oğlu (Sinan ) 8cyhan 
Temelli ('l'evfik) Bitlis 
Tengirşen k (Yusuf Kemal ) Sinob 
Tcpe;vra n rHaznn ) ~iğde 

Tiğrel (Zülfü ) Diyarbakrr 
Tiridoğlu ı Alii.ettin) Kütııhya 

Tiritoğlu (Fahrettin) Balıkesir 

Tma ı (Ol. Naci ) Bursa 
Tok ad (Emin A,q]an) Denizli 
Toker ( ~azmi ) Kaysf'ri 
Topl'oğlu I Nazııı i) Ay dm 
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Tokgöz (Ahmed İhsan) Ordu 
Tolon (İbrahim) Kocaeli 
Tör (Edib Servet) Gümüşane 
Trak (N azmi) Tekirdağ 

Tunca (Dr. Cemal) Antalya 
Turgay (Salih) Kayseri 
Tu zer (Dr. Alımed Fikri') Erzurum 
Tümer (Asrın) Manisa 
Türe] (Ali Rıza) Konya 
Türk er (Berç) Afyon Karahisar 
Türkmen (Halil) Zonguldak 
Tüzün (Atıf) Çoruh 

u 
Uğur ( tsmail Memed) Sivas 
Ula ş · (Meliha) Samsun 
Uludağ (Dr. Osman Şevki ) Konya 
Uluğ (Şeref) Urfa 
Ulus (Ahmed) Ankara 
Ulusan (MuRtafa) Konya 
Um ay (Dr. Fuad) Kn·klareli 
Ungan (Hakkı) Van 
Uran (Hilmi) Seyhan 
Uras (Esad) Amasya 
Uraz (Sadettin} İstanbul 
Us (Asrm) Çoruh 
Uybadm (Cemil) Tekirdağ 

Uzay (Yahya Sezai') ~~ alıkesir 

U zel (Dr. Saim) Uanisa 
Uzgörcn (Vedid) 1<\itahya 

zıınçarşılı (!smail IIaklo) Balıkesir 

u 
Ük e (Gl. Srtkı) Tokad 
Ülgen (Dr. Zilıni) Bolu 
Ülgen (Refct) Urfa 
Ülkümen (Hamdi) Trabzon 
Ünal (K mal) İsparta 
Ünlü (Remzi) İsparta 
Ünsal (Mükerrem) İsparta 
ltrgüblü (Suad Hayıi) Kayseri 

V 

\·ardar (Rifat) Zonguldak 
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Yalçın (llii~cyin Cahid) Çankırı 

Ya! man (JI:ınıdi) Ordu 
Yaman (Hüsnü ) Manisa 
Yal'gr ( Salalı) Kocaeli 
Yazgan (Gl. Ahmed) Urfa 
Ycgcna (Ali Müııif) Seyhan 
Ycnel (Mitut ) Tunceli 
Yerlikaya (Emin ) Bolu 
Ycşilyurd ( Dı· . Ahmed Ruhi ) Burdur 

Yiğit ( lbralıinı Süreyya ) Kocaeli 
Yöntem (Ali Canih) Ordu 
Yörüker CMemcd Ali } Samsun 
Yukaruç (Avni) Çanakkale 
Yunus (Şchiırıe") l zmir 
Yurdakul (:\fcnıcd Emin) Urfa 
Yücel (Hasan Ali) İzmir 

z 
Zııbcr ( Mııhnıutl Nedim ) Malatya 
Zarbıın ( Yusuf Ziya) Gümüşane 

Zrrh (Ali ) Rize 

5 - Sayın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnifleri 

186:! doğımılular 

lk (}1. Bvsiııı Ömrr Akalııı Bilecik 

1861 do.iitıınlııhır 

Hüsp~·iıı Hahnıi fıü rpınaT Kütahya 
ITaziın 'l'ı•pryran iğclo 

186"R duğıırnlıılnı· 

Kt•nııılrt ı in Ol pak Korıı1·li 

1809 doğumlular 

)lu~ıufa Fehnıi Gerç ' ker Bursa 

Dr. 'J'uğiı ıniral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
AhmNl İhsan Tokgöz Ordu 
Hulki Aydın Siird 
Ziya Başara 
Mı•ın cd Emin Yurdakul 
Velcd İzlıudak 

1870 doğumlular 
Bcrç Türkor 
Nııf iz Aktııı 

Faik Kaltakkıran 
1• und Ziya Çiyiltepe 
Ytısuf Ziya Özer 
G 1. lif u h iLtin Akyüz 

Sivas 
Urfa 
Yozgad 

Afyan KarahisaT 
Amusya 
F.dirno 
Elazığ 

Eskiş1ılıir 

Kara 



18'!1 doğumlular 

Dr. Tabtas 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Akkaya 
Süleyman Necmi Selmen 

Ankaıra 

.Erzurum 
Giresun 
Samsun 

1872 doğumlular 

Orgeneral Ali Said Akbayıtugan 
Hakkı J(Uıcoğlu 

İsmail Çamıi., 
Gl. Ahmed Yazgan 
Müııib Boya 

Kocaeli 
Muş 

oıch• 
l1rlı. 

Van 

187 3 doğumlular 

Dr. Refik Güran 
Faiin Güvendiren 
Gl. İhsan Sökmcn 
Gl. Cemal Mersinli 
Ali Kami Akyüz 
Ziya Karaınursal 
Mustafa Ulusan 

Bursa 
Bursa 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
Jstnnbul 
Konya 

1874 doğumlullır 

İhsan T81V 
Yahya Galib Kargı 
İsmail Kemal Alpsar 
MünirÇagıl 

Mazhar Müfid Kansu 
Emin İnankur 
Halil Menteşe 
Gl. Osman Koptagel 
Kiiui Karaosman 
Faik Soylu 
Selim Sırrı Tarcan 
Raif Dinç 
.Ali Münif Y egena 
Mitat Şükrü Bleda 

Ağrı 

Ankara 
Çorum 
Çorum 
Çaruh 
!çel 
İzmir 
Ualatyı.ı 

Manisa 
i~de 

Oıdu 

Rize 
SE'yhan 
.Sivns 

1875 Doğumlıilar 

.Arif Baytın 
Şakir Kmacx 
Osman Niyazi Burcu 
Hüseyin Oahid Yalçın 

uri Kayaalp 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Il üsnü Özdamar 
Esad Özoğuz 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 

Çanları 

Çorum 
Diyarbalar 
İsparta 
Kara 
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Riza Saltuğ 
Nazmi Toker 
.Ali Dikmen 
Gl. Naci Eldeniz 
Yusuf Ziya Özençi 

Kastamonu 
KLyseri 
Krıtaeli 

l:lı·yhan 

Z')T,guldak 

1876 Doğ1ımlular 

Fazıl Nazıni Orkün 
Eyüb Sabri .Akgöl 
Gl. Kiazxm Sevüktekin 
Züliü Tiğrel 
Durak Sakarya 
Ahmed Harndi Denizmen 
Mustafa Bacak 
İbrahim Mete 
Gl. Akif Oztekin Erdemgil 
Remzi Çiner 

Çankırı: 

Çorum 
Diyarbakır 

niyıu·bakır 

Oümüşaıı " 
i <.••ın bul 
Kütahya 
SPyban 
Sivas 
&ivıu. 

1877 Doğumlular 

Dr. Emin Cemal Suda 
İsmet Eker 
Aziz Samili İlter 
Memed Şahin 
Yusuf Ziya Zarbun 
Salalı Cimcoz 
Kiizxm N aıni Duru 
Gl. Srtkı Ükc 
Ilasan Karabacak 

Boıu 

Çorum 
ll rzincan 
GRıianteb 

Gi;müşı.ınc 

İstanbul 
Manisa 
Tokad 
Zonguldak 

1878 Doğumlular 

.Ali Çetinkaya. 
Rifat .Araz 
Ziya Esen 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. ~lımed Fikri Tuzer 
Kamil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 

Emrullah Barkao 
.Asrm Tümer 
Ilasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rifat Vardar 

.Atyon Karahisar 

.Ankara 
Çankırı 

Çorum 
Erzurum 
İzmir 
!zmir 
Malatya 
Manisa 
Rize 
Sin o b 
Zongulrlıık 

1879 Doğumlular 

Dr. Illisamettin Kmal 
İsmail Hakkı Mumcu 
Mümtaz Kaynak 
Yahya Seui Uzay 

.Ağrr 

Amasya 
Ay dm 
Balıkesir 



İlasan Cemil Çıı.mbel 
Yusuf Başkaya 
Fuıı.d Ağralı 

!stamat Özdamnr 
Hasan Fehmi Ataç 
Dr. Fuad Sorağınan 
Harndi Yalınan 
~ırrı !çöz 

Gl. Kazım Üzalp 
:Mcmed !,;ınir 

Fethi Okyar 
Refet Canıtez 
Nafiz Durnlü 
J<:clib Servet Tör 

18'10 Doğu:nıl'lilar 

Jzzet Ulvi Aykuru 
Dr. 11usiafa Bengisu 
!brahim Süreyya Yigit 
1brabim Tolon 
Osma'll E ı·çiıı 
Gl. Seyfi Düzgören 
Yunus Nacli 
Dr. Abravaya ı\Iarınıı.rulı 
Dr. Saim Ali Dilrmrc 
Ali Riza J<:scıı 

('emi! Uybndın 

Bolu 
Denizli 
Elizrğ 

Eskişehir 

Gümüşane 

Kocaeli 
Ordu 
Yozgad 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bolu 
Buı'Sa 

T-:rzuruın 

Gümüşano 

Halliri 
!zmir 
Ko(·adi 
Kocaeli 
.\faniı;;ı 

.\fardin 
Muğla 

Niğdo 

R izo 
Siird 
Tekirdağ 

18131 d.oğum.lul(ır 

Ha'Cim Çarıklı 
, ali h Bozok 
Mustafa Abdülhalik lknua 
Sabit Suğn·oğlu 
(iaolib Bahtiyar Gökrr 
Dr. Refik Saydam 
nı. lkfcl Bclc 
Hahıııi Köken 
Dr. Yusuf Ziya :::lomer 
Dr. llilmi Oytaç 
Hüsıımcttin Okan 

1882 doğımılular 

Bsacl Uras 
Dr. IIulf.tsi Alataş 
m. Naci Tmaz 
Atıf Kıı.mçıl 

Riiştii Bekit 

.Abdülhak Fırat 

Balıkesir 

Bilecik 
Çankırı 

Elib.ığ 

İstanbul 
lstıınbul 
Istanbul 
İzmir 

Kırşehir 

Malatya 
Zonğuldak 

Amasyıı 

Aydm 
Burs11 
Çanakkale 
])iyal'bakrr 

Erzincan 
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.\ziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
E min S.ı.zıı.k 

Ali ltaııa Tarhan 
nı. Kazan Karabek;,,. 
Ol. .\li Fcad Ccbesoy 
Besim Atalay 
Dr. 8aim Uzel 
Şükrü A·tBma n 
Şrmscttin Oünal!ay 
Faik Öztrak 
R('sai Erişk n 
Halil Nihnd Boztep·' 
Il akkı u D gan 

Erzurum 
l'.:rzurum 
Eskişehir 

htanbul 
İstanbul 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
.\{uş 

Sivas 
Tekirdağ 

•rukad 
Trabzon 
Van 

1883 doğumlular 

l~şrcf Deın.irel 

Wevzi Daldal 
Jtasill Kaplan 
~a.lih Başotaç 

Ul. Zeki Soydemir 
::;iC'v ket Erdoğan 
Atıf Baymdır 

Zilıııi Orhon 
~lab.ınud Nedim Zabeı 
Mcmcd Şevket Özpazarbaşı 
f.lnmi Erkman 
Halil Türkmen 
l·bralıim Etem Bozkur.t 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
B rzincan 
Erzurum 
(1 iimii.,'ID.n e 
İstanbul 

Kars 
Mıclatya 

Ma<la.tya 
Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

1884 doğumlular 

~U.ıı Gündüz 
lsmet İnönü 
IJı·. ı\1lü.nir Soykam 
Ali J{,iza l!;rem 

Asrın Us 
.!<' azil .Mımed Aykaç 
Ccllli Bayar 
ITüıırev Kızıldoğan 

Rcşid Özsoy 
Bürhanettin Denker 
Vasü Çinay 
lrfan Ferid Alpaya 
~adullah Güney 
Halid Mengi 
Ruşeııi Barkm. 
Jiilmi Uran 
Yahya Kemal Beyatlı 

Aukara 
.Amkara 
Antalya 
Çoruh 
ÇoMlh 
Elilzığ 

İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 

Malatya 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Samsun 
Seyhan 

Teldrdai 



Nıı.zim Poroy Tokad 
Jbrahlm Arvıı.s Van 

1885 doğumlular 

Dr. Cemal Tunca 
1\{ulıi ttin Baba Pars 
.Atıf Tüzün 
Şükrü Koçak 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
M.ükerrem Ünsal 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Refik !nce 
Edib Ergin 
~Luhittin Birgen 
Dr. Vehbi Demir 
lsmail Safa Özler 
Şefik Özdemir 
Atıf Esenbel 
Hasan Saka 
Celal Arat 
:Ek--rem Pekel 

1886 doğumluUıı· 

Antalya 
Bursa 
Çoruh 
Erzurum 
Uııziaııtı·h 

Uııziuııtvlı 

l spaı·tıı 

J\ırldıırdi 

1 \ ıı-ldanıli 

Mıınisa 

:'If arelin 
,Vlardin 
Ord n 
Scyh ıııı 

Siird 
l::!ivas 
Trabzon 
Yozgııd 

Yozgad 

Aydın 

İstanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Kırşehir 

Maraş 

Maraş 

Muğla 

Dr. Şıı.kir Şener 

Albidin Daver 
Şükrü Ali Ögel 
Faik Baysal 
Memed Sey:feli 
Mansur Bozdoğan 
MemedErten 
Hüsnü Kitabcı 
Jılitat Yenel J.ıTunceli 

1887 doğumlular 

Dr. Mazhar Germen 
Dr. Muhlis Sumer 
Hilmi Ergeneli 
Tahir Berkay 
Fuad Balkan 
Osman Işm 
Şükrü Saracoğlu 

Dr. Tevfik Aslan 
Ömer Tıı.şçıoğlu 
Ragıb Akça 
lzzet Erdal 
Dr. Ali Sülıa Delilbıı.şı 

Ay dm 
Bilecik 
Çanakkale 
Denizli 
Edirne 
Eslı.işehir 

İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Küt.ah.ya 

4M-
Rıza Erten 
Ali Cauib yöntem 
~azmi Trak 
Rahmi Apak 
i\fnstafa Bozma 

1888 doğumlular 

Nazıni Topcoğlu 

lsınail llaklu Uzunça.rşılı 

Süreyya Ürgccvreıı 

Lutfi Uören 
Usnıaıı ~alıinba.;; 

::>ariet Arıkan 
!zzet Arukau 
Talit Onay 
Ömer Küntay 
A lıidiu Binkaya 
ll i 1 mi Çoruk 
_\h med Ililmi KaJaç 
J uel Özkan 
Hcccb .Peker 
Kenan Orer 
J) ı·. llliHcyin 1\.nıi Ercan 
JJı·. Hasiru l•'<ırid Talay 
Ali Zırh 
A.miral li'ahri Engin 
Zülıtü Durukan 
J [am di Ülkümen 
::?cı·ii Bilgen 
Refet thgen 

ı uri Göktepe 

1889 doğumlular 

1hrııhim NceiDi Dilmen 
evzad Ayas 

Rnsuhi Bulay:ırlı 
Dı·. Akif Arkan 
' üleyman Köstekçioğlu 

Zeki .M: es u d .Als an 
Dr. IDı.sau Vasıf Samyürek 
hırah.im Alaettin Gövsa 
Muharrem Celal Bayar 
):)adettin Serim 
Eamdi Kuleli 

alô.h Yargı 
Ali :.\!uzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

uim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Mardln 
Ordu 
,Tekirdağ 

Tekirdağ 

i'-onguldak 

Aydın 

Balıkesir 

Bitlis 
Bolu 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 

Giı·esun 

Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 

Kütahya 
)fa rı isa 
Muğla 

Niğde 

Rize 
Samsun 
Samswı 

Trabzon 
Trabzon 
Urfa 

A>dın 
Burdur 
Bursa 
.~:aııakkale 
Çankırı 

Çonım 

Diyarbakır 

Gire un 
ls tanbul 
Ka tamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Kon ;ya 
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Ya.~ar Özey 1ıiunisa 
Damar Arıkoğlu S~yhaıı 

Sırn Day 'J'ı·abzoıı 

Nuıııan Aksoy 
Hayrettİn Karım 

~ııkiı· Baran 

1890 doğumlıılur 

Fctlıi Altay 
lskı·ııJ~r Artun 
}liiııir lllisrC\' (;ijJc 

Nafi Atuf Kau.:ıu 
Nazmi İlker 
l"uaı.l Köprülü 
Tahsin Çoşkan 
Küznn Gürel 
Tevfik l•'ikret SıJn,y 
Jfii sııii Yaman 
lliiseyin Ekşi 
.\lıdiiıTalım:ın a<·i Dcmirağ 
1\,•rmrttin Sndak 
(;:ıli b Pek<' I 
Jfa ,Ydııı· Hü~tii Öktem 

Haydar Çcrı;rl 

Fazlı Güleç 

1891 doğuml'ldar 

Veli Necdet Sünkitay 
Dr. Kazım samaDlı 
Temel Köksel 
İsınail Salıuncu 
Turhan Cemal Beriker 
Muhli~ Erkmen 
llikınot Bayur 
Ridvan Nafiz Edgüer 
Hasan :rıicncmencioğlu 
Siuau Tekelioğlu 
Naki Bok:mcn 

.\ntalya 
Balıkesi ı · 

()oru ın 
]~l<Lzı~ 

J~rıin(·an 

Brzurunı 

Gircsuıı 

İzmir 
Kars 
Kastarnıımı 

Konya 
Konya 
ilfanisıı 

Ordu 
Sivas 
Sivas 
To ka d 
'J'unrelı 

.Afyon Karahisar 
Bursa 
Diyarbakır 

Denizli 
Edirne 
Giresuıı 

!çel 
Kütabyıı 

Manisa 
1\fanisa 
ırardin 

Seyhan 
Riird 

1892 do{jnm/11./ar 

Halid Bayrak 
Tuyfıır Sökmcn 
Jılıııaffer AJipınar 

Fl'ridıın Fikri 
Dr. Zilıni Ülgen 
Dr . .\hııı cıl Ruhi Ycşil~·urd 

RP;ıad Nuri ı iüııtrkin 

Ziya Oevher Etili 

.\ğrı 

Antalyıı 

Balıkesir 

Bin!{öl 
Bolu 
Burdur 
Çanııkkaltı 

Çanakkale 

Dr. Harndi Berkmen 
Nccib .Ali Kü<;iika 
Dr. l\[uhtar Berker 
Rt•ınzi Ünlü 
:l[ıı'iıınuıl E:,ad Bozkmıl 
~l'rafcttiıı Km·acaıı 

Nuri 'faınaç 
llıı·ahim Dıblan 
~·ııad Uökbudak 
Kfızım Okay 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Çakır 
('em il Atay 

f;kref Uluğ 

1R93 doğumlulaı· 

Cemai Akçın 
f' <Ll ih Hıfkr Atay 
Fahrettin Tiritoğlu 

Hilmi Şrremetli 
'l'rvfik Temelli 
Dr. Galib Kalıraman 
Avni Yukarruç 
Emin Aslan Tokad 
Ralim Altuğ 
Dr. Mcıncd A.li A~akııy 
Ahmed Ovacık 
,\lııned Şüluü Esmr r 
Kıı•hramun Arıklı 

l f nznn Börekı;i 
.\lınwd TI:ım<li DikmC'n 
:lfııttnlih Okcr 
Hıısnn Reşid Taııkııt 

Dr. Rıza Levent 
J lurndi Şarlan 
~ıtkı Atanç 
!l>ıııiş Eyiboğlu 

"\anıi lşbay 

Denizli 
Denizli 

t~c l 
t ~parta 
lzır.ir 

Kbrs 
Ka tamonu 
Kocıır li 

Konya 
Kon yu 
Manisa 
Samsun 
Siuolı 

Urfa 

Afyon Karalıisar 
Atıkara 

Ralıkesir 

Balıkesir 

Bitlis 
Bursıı 

ı;uııakkale 

l>enizli 
l•:rzunım 

Gazimıtch 

tı;cl 
tstanbul 
Kars 
Kırşehir 

Konya 
Mıılatya 

Maraş 

MaTdin 
0rdn 
Tok ad 
Trabzon 
llrfa 

1894 doğuınlulaı· 

r'Pyr.i Sözener 
Emin Yerlikaya 
Dı· . Sad i Konuk 
Fnlrri Akçakoca Ak<;a 
Pcrid clal Güveoı 

adcttin Uraz 
' ttin Epikmen 

_ Ju~u lı i Bııydar 

Ziya Kayran 

Balıkesir 

Bolu 
Bursa 
Denizli 
!çel 
tstaııbul 
tzmir 
Mıılatyıı 

Maraş 
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Naim Erem 
lVItml'li .\li Yöl'iikeı· 
•r dik Tarman 
Ocvdct K eri ın lncedayr 
IIulusi Oruçoğlu 
Mergube Gürleyü.k 
Faik Alımed Barutçu 
Aılımed Sungur 

1895 doğumılııl<ı.r 

Mümtaz Ökmen 
Cezıni Erçin 
Mihri Pektaş 
Naşid Fırat 

tsma.il Memed Uğur 
Hasip Alımed ~una 
1\fitat Aydm 
Raif Karadeniz 

1896 doğumlular 

l\ccmettin Sahil' 
Dr. Abdürrıılımıın .Melek 
Fikret Atlı 
Kemal Ünal 

ıı.lih Turgay 
Vedit Uzgören 

man Taner 
cmal Karamuğla 

Hamza Erkan 
!zzet Akosman 
Muned Ulus 
Muammer Eriş 
fıımed Sanlı 

Hlasan Ali Yücel 
~Iııammer Develi 
Ziya Arkant 

97 doğumlulrır 

1898 doğumlular 

Şelıime Yunus 
ııdri Ertem 

Hikmet Iştk 

1899 doğunılular 

Niğde 

. aınswı 
eyhan 

~inob 

Sinob 
Sivas 
Trabzon 
Yozgoo 

.Ankara 
Antalya 
Malatya 
Samsun 
Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 

Bingöl 
Gazianteb 
Giresun 
!sparta 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Muğla 

Jlfyon ECar~hisar 
1\fyon Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Burdur 
İzmir 
Tokad 
Yozgad 

İzmir 
Kütahya 
Sivas 

Be.llds Baykan Ankara 

Adnan Menderes 
Cemil Özçağlar 
Ömer Asrm Aksoy 
A1i Rıza Türel 
Fnad Sirmen 

Ay dm 
Bolu 
Gazianteb 
Konya 
Rize 

1900 doğumlular 

?.Iebrure Gönenç 
'fürklln Örs 
Atıf Aıkgüç 

Bekir Kaleli 
Fakihe Öjrm.en 
M:cmed Aldemir 
Zühtü Alkın 
C:alib Gültekin 

1901 doğumlular 

Ralımi Selçuk 
Cahid Çubukçu 
V chbi Bilgin 
Kemalettin Ka.ınu 
)frliha Ul~ 

Hacer Dicle 
. cnısa lşcen 

1902 doğumlular 

1903 doğumlular 

Dr. Fatnıa Memik 
llenal Arnnan 
Snad IIıı.yri Ürküblü 
Alaettin Tiridoğlu 
Dr. bdiilkadir Kemali Bayizit 

1904 doğumlular 

1\fyon Karahisar 
4,ntalya 
Bursa 
Gaziantcb 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 

Konya 

Balıkesir 

Diyarbakır 

Konya 
Rize 
Samswı 

Kastamonu 
Seyhan 

Edirne 
İzmir 
Kayseri 
Kütahya 
Mar~ 

Oavid Oral Niğde 

' ali ·e Abane:.ıoğlu 
alim Korkmaz 

1905 doğumlular 

'I rabzon 
Yozgad 

Şinasi Devrin Zonguldak 

Cemal Aliş 
Cemal Kovalı 

1906 doğumlular 

Sinob 
Tokad 



6 - Saym üyelerin neşetlerine göre tasnifleri 

.f li 

Muhittin Birgen 

Brıll1'iyt 

.\hnıed Ilaındİ IJt•nizııırn 

.\ıniı·ııl l<'uhri ~:n~in ( vp lnflİltcrl'
dc) 
Yusuf Ziya Özt'n~i 

:\~im b:rt> ııı ( ve ('(!Zam) 

_\li Aıza Esen 
nı. .llımrd Yazgan 

Di§t;i 

:\luanını~r Dcvrli (ve üninrsite) 
Hü><ıımPttiu Okan (ve cczacr) 

:.\faı·diıı 

l•tıınbul 

!:-iam~un 

Zoııı-:uldalt 

- iğrl <· 
iird 

lirfıı 

'l'okad 
Zoıııruldak 

Ec o/c libı·t< des s .. ir n ers pofiliqw s ( 1 ııwrrılc.~ 

Fn zıl Ahmed Aykaç 

:.\1u,znffer .d.kpnıar 
. alih Başotnç 

ECZ(ICI 

~uri Taınaç (ve tiiıiversite) 

Rı za altuğ 

i-laim Ereııı (ve baytar) 
Bheın P ekcl 
lliismıl<'ttin Okan l \'C diş<; i) 

,\l'if Baytın 
tl 1. Isınet İnönü 
Cll. KH.znn Özalp 

l•'ethi Okyar 

rr rırb akadtnıisi 

IIasıııı Cemil Çambel 

Ol. Nacl Tmaz 

!Wizığ 

Balıkesir 

l~l·zinc·ııH 

.Kastamonu 

Kast~ıınonu 

• iğde 
\ozgşd 

Zongııld»k 

Diyurbakır 

.Ankaı·a 

.\.nkarn 
Balıkesir 

Bolu 
B In 
Blll'l& 

Ali Rıza Erem 
l•'ııııd Ziya Çiyiltepe 
Aziz Saınih !lter 
~affet .Arıkan 

Ol. Pcrtev Demirhan 
1:1. ZekH Soydemir 
Şükrü Koçsir 
m. ltısan Söknıen 
lMib S rvet Tör 
nı. Cemal Mersinli 
cıı . Kazım Karabeklı· 

m. Rcfet Bele 
Şiikı·ii ı\Ji Öge! 
Şf'rııfettin Karaean 

Biirhanıettin Denkcr 
( rgeneral .Ali Said Akhııytuğıın 
Gl. .Ali Fuad Cebesoy 

Reccb Peker 
Mahmud Nedim Zabcı 

Osınun Erçin 
ll . Seyfi Düzgören 

::-ladullııh Güney 
Ru ni Barkın 

Ce1•d('t Kerim İncedayı 

'cmil ybad.m 
luıhmi Apak 
~aıni Erkman 

.\Ji Çetinkaya 
Hulid Bayrak 

Hm·biyc 

Aka. Gündüz (Klllmeıı.) 

,\{ümta.z Ka:J'DAk 
alih Bozok 

Atıf Knm ıl 
Eyüb ,abri kgöl 

{1. 1 iazını cvükt~kiıı 

Ji'uad Balkan 
,\bdiUiınit Frrat ( \'(1 hıı!<uk ) 

• nfiv. Dumlu 

'alim .Aituğ 
•. c1 ket Erdoğan 

Çoruh 
EH1ıığ 

TJ}rzin~.an 

13rzi n cı1Jl 

l'~ı·zurunı 

'Flrzuruın 

J<:rzurum 
Cliresuıı 

Güınüşa.ıı.e 

lı;cl 
lstıınhnl 
1stıınt>ul 
lıııanbııl 
Kurs 

Krrklaı·cli 

1\ocıırli 

Kon~·ıı 

Kütahya 
Malatya 

:.\ l nnil'.ı 

Mardin 

:.\I uğla 
amsun 

Sinob 

Tekirdağ 

'fekird.Bğ 

Tunceli 

Afyon Karahisar 
Ağrt 

Ankara 

ydm 
Bilel'ik 
Ç&nakble 
Çorum 

Diyarbakır 

Edirno 
]~rzinl'ıın 

Jl}rznrum 

Erzurum 
Oiimüşano 



Yu~ııf Ziya Zaı·buıı 

l<'i.kret Atlı 

Gl. ~luhittiıı Akyii:r. 
H üsı·p,· Kızıldoğan 

Zihııi Orhun 
~7. nı i 1'oker 

1b nı:ıinı ' l 'oluıı (jııııdııı·mu ) 
K eınalL•t t iıı · lpak 
Vedit Uzgören (lıısnıl'ıı ) 

Gl. o~nıaıı KO'ptagcl 

Vasıf Çı:ruıy 

Kfıwn nml Duru 

lrfaıı f.'orid AJpayıı ( ' 'L' hukuk ) 
Hakkı Kılıcıoğlu 

Sri i nı , rn Tucan 
Na.,id Fıı·at 
Ol . ııei li:ldeniı (ve Alnıa'!lyadıı ) 

lbrııhim fet.oı 
inan '1' ke'lioğlu (ve hukuk) 

Al rf 1~ ·en bel 

Gl. Ak.if Ö1ıtekm Erd.emğil 
Gl. ıtkr Üke 

Cel!l Arat 
Halil Türkmen 

Jl ııkttk 

fhimÜŞUII(1 

Giresun 
Ka'l · 
1\a~-ıı 

Kıı'l's 

Kayseri 

KooııeJi 

Kiocaeli 

Koillahırn 

Mabı.tyıı 

ı\b.latyn 

Mım.iıııı 

~{ardin 

M'lllj 

().rdu 

• amHnn 

SeyJıım 

Scyıhım 

eybım 

.. Na 
Sivas 
Toksd 
YOZ!J~.d 
Zonıı-uldak 
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1 kcııdor J\t,tnıı (ikinci srnıfı,• !w
dar) 

lııtaıın&t ·ÖSd&mar 
)' usuf Ziya ÖzE't' 
Bekir Kaleli 
()ml'r .\ sım Aksoy 
ı~nıu il Sııbuncu (ve ticaret) 
ı• orid (' eli\ i Uüv~n ( ,.,. sıınn.v i i 

ııcfise ) 

Turhan Ueıııa·l Bcrikrr ( iki Sl' IIC 

\'r idadi ) 

Uıılih Bahtiyur Göker 
Ihrahim Alaeddin Hövsıı (vr 1\•
ıı enr üııive~iteffi pedo~oji ) 

Halfılı Cimcoz 
Hıılil Mrnteşe ( \ 'C Pariste) 
~fnhnınd Esad Bozku rd (ve ls
vi~ı·ctlr ) 

Halınıi Kökon 

1\ cıııul Ünal 
~·nud Kiipı·ülü 

Onır r Kliııtay 
.\ lıidiıı B iıı kayn 

Hilmi ~·omk 

Mnhıırrrııı Celal Bıı.vaı· 

l<'a ik Bay~al 

Bro~~inca.n 

J•:,ldşchir 

ı·: ı:ıkişchiı· 

ı : a•r.imıtfllı 

( :a•ziu1ıtd' 

< :in:-~ uıı 

l ~l'i 

l ~tımhnl 

l stıııılınl 
l stRııhııl 
!zm ir 

l r.ıııir 

l z ıııir 

t .. pııı·111 
1\ :ı ı ·s 

1\ lll'S 
!\ as ı aıııoıı11 

1\:ı stanll•llll 

1\:ııstanıonıı 

t>ınııl .\k~ın ( tiı:üııcü 

dar) 

H eş id (iz.-;u,\· ( n• Yüksek t icıın•t ) 
sınıfa· ku~ 

:-;und H ıı.n1 'Ürgüblü 
~ :Kal'Dlılım ı· 

Ku~·sf·ı · i 

1\ll ~·st• ı ·i 

K "·'·~t· ı·i 

ltısan 'l'av 
Mümtaz Ökmen 

1ıımıın Alksoy 
Aôııan M.wd.ere$ 

sman i:tnzi Dnrcu 

ür •yya Örğecvren 
Feridun Fikri (ve Pariııtc ) 

NL•cmettin , ahir 

tln·ahiın Ne mi !Oilınen 
A1ıf .\kgüı: (vt> Roınatlu ) 

Muh ittin Balııı. .Pnrs 
Ziya C:e"hor Etili 

l!'nz ıl , '11:6mi Öı•lctiıı 

1\lün.ir Çnğıl 
Şakir Bın•an 

( \'C . \tina ) 

Emin .. \ lım '1\ıkııJ (vt· ziaut ) 
'ccib .\l i Kü<:likn 

Yıı uf ~yn (Ehliy<'tıımndi) 

~man ~ııhinbaş 

.Alxliillııık Pmı1 ( n • lııırbiy •) 

Ağn luıırıb Ak~;ı 
Saifılı Yarg-ı 

1\cw:ıl'ii 

1\ ·~· :ıc·l i 
.!ıı:ılca:rıı 

. \ıı.ta.l a 

.Aydm 
BalıleeHir 

Bit li 
Bingöl 
Bingöl 

Bul'dur 
BOl'Sil 
l:hırıııı 

.~an illa!~ 

(,~nn.kını 

Çorum 
Ç<ırum 

Denizli 
0cıli1:1i 

D nizli 
Edirn~ı 

Erzin wı 

Ali Hı za 1'iiı 1 (ve Paristel 
Fıııı d Göklıudalt 

K ım~·a 

Koıı.nı 

1\ 011,\'11 

1\ouı.nı 

Uulih ·Hült kin (vr lsvi ·rııde) 
KfLr.ı m Gürel 
1 zzet Erdal 
Şevki Ergün 
T •dik Pikret Sılay 
\·chbi Bilgin 

1\ oıı~·a 

1\ oıı.' a 
Kun~·a 

1\ oıı., ·a 

.Al iil'ttiıı Tiridoğlu ( ve P&riııte ) 1\ ü(tıh .nı 

~ laniso 
)hınisıı 

~tııııisa 

:\Jnııi;a 

~\fardin 

:\-lnı·din 

~\ııtn ı Tümer 

Kcıııııı Orer 
Refik İnce 
Rıd van ııfiz l!:dgüer 
ır mııı n ~1enm:nencioğlu 

~1dib Ergin 
Ir fao F'erid Alpıı~'D ( v 

ll furu ü Kitabçı 

Yunus ıı.d.i (k:ırırolen) 

Ali Cnnih Yöntem 

ll nı·lıiyc) 'ln:rdin 
Muğla 

:uğla 

Ordu 



lüındi Şll.l'lan 

.\Ji Zwh 
Ordu 
&iza 

l~uıı<l i::!wmı'n (ve Roma) Rize 
Sinan 'l.'ekelioğlu (ve Harbiye) Seyh.ım 

Yusuf Kcınal 'l'~ngirşenk (ve Pa- Sinolı 

ı-iste) 

~~zını Pvı:o_,. (w P:ıı·istc ) 

Hı •sai Er~n 

i::!rtlo Atıınç (ve zirua1) 

'l'okad 
Tok&d 
'.Vokad 

l•'ııik . \hıııı:ıd Barutçıı Trabzon 
Hamıli Ulküııwn (n· Sorlwııııt>) 1'.rabı:on 
Hııif Kamdeuiz 
Sırn Day (ııoıı suııf vı· ıııülki~·e) Trabzon 
Jiuydıır Rüştü Öktem Tıwçeli 
~litııt Yenel (ve Pariste) Tnııçeli 

:\lı•mcıl lılmin. Yııı·dıılnıl (1·e ıni.il - Uvf.b 
k iye) 
Ziyıı . \ı·lw.nt (1 srılt' vı• lisr) Y07.fllld 
Şinasi Devrin (ve Kollrjdı• vı• 

Paı·iste) Zoııg·uldak 

)leıned Elnir Balıkesiı· 

J<'aik Kııltakkrraıı ( v<> ı·ii§diy~ ) Edirne 
~abit Sıığrroıtlu Elil.zığ 

Enıiıı 'azıık (ve ıııcdrcse ) 

MenıNI ..,nhiıı (ve rüşdiye ) 

J ı asıı n l''ehmi Ataç 
lw•t ( lv! Aykut 
Zi.nı Karaııınrsııl (n Ri\f!!i.l'l' ) 
( \•liıl Buyaı· 

Knmil Dursun (ı·c> li ·ı>) 
Esud Ör.oğuz 
Kalıra man .'\rıklr (n• orta) 
Ş<•vk(•t Ödül 
)lı•ınt•d Rcyf(•li (ve ortu) 

Fııik Soylu (ve rüşti.v<') 

ll uz i ın Tt>peyraıı 
l>aııını· Ankoğhı 

'Eskişehir 

Gazi .Ant!'b 
Giimüşan 

Hıtk.kari 

Istanbul 
!mı ir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kırklareli 

Kırşehir 

iJidl' 
• iğdl' 
SeyhHiı 

Remzi Çint-r ( V!' ort n \'t> l>ıı ris
te ulumu siyaııiye ınrktf'binrle 

ıııııliy(' dersleri) Sivas 
Zi~·ıı Raşarıı (l'l' rüştiyf') 

Rumi tşbay (ve lise) 
:\1 üııib Boya (ve rüştiye) 

\0lrıl lıbıırlak (n• ın('rlrMıe) 

Sivas 
Urla 
Van 
Yozıı;ııd 

ldndi lrılısili gÖ1'Ptı1~ı· 

E~ı·l'( Doıııirel. Aııkua. 

Feyzi Sözener 
Hayrettiıı Karan Balıkesir 

Avni Yukaruç ( üç ıuıne l~ı:au

sada) 
:-iüleyman Köstek<:iot!:lu 
Zülfü Tiğrel 
Temel Oöksel 
'l 'uı·hıııı l,;cıwı.l ~eı ·i ke .~ ( \'<' iki 

Çanakkale 
Çorum 
Diyarbakır 

EdiPne 

sene hukuk) lçel 
Remzi Ünlü tsparta 
Ömer •raşçıoğlu Kayseri 
fzz('t Üzkan (ve jandıırma subay 
ın ek.) Kıı·şc.hiı· 

Şükı·ü Ataman (ve Paristl') ı:uş 

Ziyn Kayran Mar~ 

U üscyin ·~Jkşi Ordu 
Cemi! Alay !:?inob 
Mitat Şükrü Bl('dn (v(' C('ncvr!'dr 
ft• ıı tahsiti) Sivas 
f::,erif Bilgen Trabzon 
Hakkı Ungan Van 
Sını l~öz (ve miükiye<len !'hli-
;v('tnameli) Yozgnd 

lık !ahsili gönnıür 

lııınail Memed Uğur 
H asan Karabacak 

iv aa 
Zonguldak 

J atıOONIW, subay mektebi 

lu.ct Özkan (ve idndi ) 

li.ollejde okııyanlııı· 

Bcrç Türk<'r (ve Oalataııaray) 
:\ldmırc Gouenç 
Mihri Pekt 

.Afyon Karalı isıır 
Afyon Kal'llni..ıır 

lfalat;ra 
Şiııusi Devrin (ve hukuk 
riste) 

ve Pa- Zonguldak 

Tayfur Sölrnıen 
Hilmi , eremctli 
Rahmi elçuk (~•ediye kadar) 
Emin Yerlikaya 
. .\hıned Ovnı>ık ( k1snımı , ,.üksek 
'T'iearet) 

.\li KUıı j AJ.-yüz ( Uarüşşaiaka) 

.\biJin naveıı (ve anayii nefi 
.'. 2) 

Aııtalya 

Balık ir 
HMirkP~iı· 

Bolu 

1<:1'1 
1 t.a.nhu 1 

1. t.ıınlml 



Kiı.mil Dursun (ve hususi) I?.Tlıir 
Ali Dikmen (Darüşşafaka ) Kıwaeli 

Hikmet Işrk (ve Muallim mek-
tebi) Sivas 
Sami lşhay (ve husus!) llrf'a 
lbı-nhiın Atvas Van 
Salim Korkmaz Yoıgad 

Ziyıı J\ı·kant (ve bir sene hulmk) Yozgad 

.1/ edı'P86 ta/ısili göreıiler 

R.asih Kaplan ( Cuıniülezlıer) 
Mu~tıı fıı Fe h mi Gerçeker 
lsnıcl Eker (ve Rüşdiye) 
F:nıin Sıızak (ve hususi) 
Bınln luankur 
Hüsnü Özdamar 
~{ustaCa tnusan 
Xaim Razim Onat 
U ulki Aydın (ve rüştiye) 
~rfik Özdemir (Caıniülezher) 
\ 'cled İzlıudak (ve hususi) 

M uallirn rnek te bi 

Fahri Aıkçakoca Akça 
Xııkiye Elgün 
lins~n Ali Yücel (ve üniversite) 
Hacer Dicle 
Hazim Börek~i (krsmen yüksek) 
Besim Atalay (yüksek) 
Jimndi !alman (yüksek) 

Hikmet Işık (ve lise) 
ı:;iemsl'ttin Günaltay (yüksek) 
Kemalettin Kamil (ve Paris ulu
mu iyasiye M.) 
'alisc Abanozoğlu 

Miilı endis ınektel>i 

h:zet A~an 
Sadettin Epikınen ( ~Iacaristarı) 

Abdurnıluruın Nnci Deınirağ 
:lfitat Aydm 

Hıı,vcla r Çerçel 
Bsad Uras 

bfiilkiy 

hnutil Hakkı Mumcu 
.l<'evzi Daldal 
<..!e ını i Er İ ll 

Antalya 
Bıır~n 

~; 01'\llll 

l~skişehir 

!'çel 
l spıırta 
Konya 
Kon,vıı 

Siird 
Ri ir<.! 
Yozgad 

lkııizli 

Rı·zuı·uın 

İzmir 
KaNt.ııırıoıın 

Kmşehiı· 

Kütahya 
Ordu 

Sivas 
:Sil' llR 

lti ı:c 

1:rab~on 

.Eskişelı i ı· 

!zmir 
'iv us 
'l'mbıoıı 

Afyon ı -. 

.\mnsy:ı 

Anıasya 

. \ııkaı·ıı 
ntal>·a 

4~-

Nazıni. Topcoğlu 

Fahrettin Tiritoğlu 
Uaeim Çarıklı 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Pıızlr Güleç 
Refet Canrtez 
Hilmi Ergeneli 
Husuhi Bulayırir 
llüs~yin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdüllıalik Renda 
ABıın Us 
Atıf Tüziin 
M:aılıar Müfid Kaosu 
!smail Kemal .Alpııa.r 
Nuri Kayaalp 
Zeki 1\>l esnd Alsau (ve P ariste) 
Fuad .Ağralr 
Aziz Akyürek 
J{ünir Rüsrev Göle 
)rtinir Akkaya 
Nafi A tnf Kansu 
_\trf B:ıyıııdar 

Reşad Mimaroğlu 

Şükrü Saraeoğlu (ve Cenevre) 
Mükerrem Ünsal 
.\Jımed Ritmi Kll'laç 
Sadettin Serim 
İbrahim Sürayya Yiğit 
Ali Muzaif er Gök er (ve Pariste) 
Kiiı:mı Okay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
l•:ınrullah Barkan 
~{uttalib Öker 
Faik KııXdoğlu (ve Brüksel üni
versitesi) 

lcliisnü Yaman 
H asan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Alımed İhsan Tokgöz 
hınail Çamaş 
IHisnü Ça.Jm 
i\f em ed .Ali Yürükar 
:::lüJeyman Necıııi Selmen 
Ziilıtii Durukan 
Ali :Münif Yegeua 
Hilmi Uran 
tsrnail afa Özler 
f+'l\ik Öztrak 
Ualib Pekel 

Ay dm 
Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesi ı· 

Bursa 
Bursa 
Burııa 

()anakkale 
()anakkale 
C)Hnkn·ı 

Çankm 
<)o ruh 
()orulı 

<;o ruh 
Çorum 
<.'oı·um 

Diyarbakır 

Elazığ 

l~ rı:urum 

Erzurum 
Giresun 
nirc.ıun 

lstanbul 
tzmit· 
İzmir 
Tsparta 
Kayseri 
lüıyscri 

Korueli 
Konya 
1\oııya 

Kütahya 
~l a latya 

~fal ntyn 

~fnnisa 

Manisa 
Jiıı!raş 

Ma'l·a.ş 

Ordu 
Ol·du 
Samsun 
SnlDBun 
Samsun 
Sıımsıııı 

Seyhan 
'eyhan 
Sc~·han 

Tekirdağ 

·rokad 



Hasan Saka (ve Pariste) Trabzon 
~ıı-rr Da .v (vi' hııkıık soıı suııf) 'l'ı ·ııhJ.oıı 

ı\'l t!nıı·d J•:ınin Yuı·dakııl ( ı·~ !nı -

Imk) liı·f'a 

Şrı·rf Uluğ Urfa 
ır rı İ çöz ( ehliyetnameli ve 

idadi) ' Yazgad 

lbı ·u:l ıinı Elı·nı Hozkurd 
Rif'a1 \'ıırduı· 

.\'ii cııf, ı"' klcl>i 

fl:ıi l' Ilim; 

Y.oııgnldak 

Zonıı:ulrlnk 

l?izo 

Orıwuı mı/;l e /ıi ( ı-;if.-.w·k; 

.\lıııı\·d (\•mal lüıruıııııi(hı· 

, \lıtııl'<l ~uıı:ıur 

;\l[uğlll 

\·ozgad 

01'/a. lalı~il yü n ıılı r 

. \hım·ıl l"lus 
Yalı)u c:alib Kanrı 
'1\· ı· fik 'l'Pmelli 
Liııf i c:iirt·n 
ıiya Est• rı 

r 'ııhid Çııbu.ln;ıı 

.\ hnwd ,\ksıı 

~ııri Pazarbaşı 

llııı·uk ~"kar~· :ı 

Sıldl'11iıı Jlı·az 

~J,•ınl'ı l . \ ltleıııir 

Kahraman Arıklı (ve hususi) 

Jla.mdi Kulı·li 

Y.iilı1 ii .\km 
M em ed Seyfeli ı n lı usıısi l 
;\ll'nırU $cl'kl'1 Üzpıızıı rbaı:u 
( )snınn Taner 

K5ııi Kaı·aooııı.an 

ll al id M en ı: i 
1 [asım l'avid 

Ct>uıal Ali 
RPnızi \_'iıwr- \ ı• c lıu~nsi vt> l:'ıu·i~ 

te ııl il nın siyıısi~·c 

ııırkt<'hiıHl•• nınli .vı• 

dl'r.<ll'rin<' dL•vııın') 

:\azmi 'rrak 
liniii ibad Bo:r.1!'flc 
L'eııııtl Konılı 

.\ııkll'l';]. 

.\ııkaTa 

Bitlis 
Bolu 
C.'ıınkıı·r 

DiyHrbalın 

t ht?.iant••b 
c :azinııtı·b 

( Hi müşııııı· 

htıınhııl 

lwıir 
Kaı11 

Kırklıın~li 

1\ıı·k lart>li 

Kn'Şelıiı· 

:Vf~at.ı·a 

.Hıı.lııtyıı. 

~(ıııı i&ı 

• iğd 
Rizo 

Sin ol> 

~ivııM 

'l'l'kirdaı( 

Tmhıon 

'l'okııd 

Po.•la. tflgra[ (Yitlr.$cl:) 

. \li Rıııııı 1'aı·lııııı (Almanya ve 
Hrlçikıı ) l sıonlml 

R~diur tahS11i görenle1· 

.\J ll fiZ L\Jı:l.ın 
Rifat Ara& 
!)ııkir Kmac.ı 

'l'ayfur Sökme& 
,\1 <•med Sıınlı 
hmet Bker (vE' IIH'<lreıi' ) 
J<'uik KaHakkıran (ve lıusıısi) 

Osman Işın 
MenıNI Şahin (ve lıusu . i ) 

Ziya Kurauıursal ( >f' h1ısuııi) 

Mustafa Bacok 
1\'lcıııed Erten 
Fa ik Soylu (ve huııusi) 
lTulki Aydın (ve medrese ) 
Merguhe Gürleyiik 

Ziya Başara V<' (hnsust) 
Daniş Eyiboğlu 

.Hiinih Boya (ve lıusıısi) 

Mns1afa Bozma 

, mıayii 1ır[i.~r 

Fcı·id Cclfıl (lüı·ı•ıı ( v<' lnılmk ) 

Abiılin DııYcr (sınır 2 vE' lisP) 

... \ıurusya 

.\nkara 

. \uki.U'a 
Antalya 
Burdur 
Çorum 
Edirne 
!i:ski§ebir 
( hı.ıianteb 

Istanbul 
Kütahya 
Mara§ 
• iğd~ 
Siird 
~i vas 

~ iva~ 

1'ral.ızon 

\arı 

Zongııldnk 

l~cl 
ı•tnııhul 

'fiı·orrl mektebi (l'iih.,rlr) 

lı.zc1 Akosınn ıı ( 1 sı·iı:ıwlıo) 
f•' •tlıi Altay 
J sıııuil Rahun~ıı ( ı·p lıııkı.ık ) 

Ahmed Ovacık (kısmen ve lis<') 
Re~id Öz.~oy (v<' hulrnk) 
?>rnsıılıi Baydar 

l>r. Hiisaınctt in Kural 
Dr. Taptas 
Or. ~eınal Tunca 
Dr. Münir Soykam 

1 ır . IIuJn.si Alıı.tu~ 

l>ı-. ~lıızlıar Germeıı 

lk Şnkiı· Şen r 

llr. Ol. Bcsinı Üm<'r Akıılııı 
Dr. ı\lnhlis uner 

Af~ron Ir. 
l~lô.ırğ 

f:irl'~nn 

ft:PI 
Kay&>ri 
i\fıılatyu 

.\!1rı 

. \ııkııru 

.\ntalyıı 

ı\ntıı.lyu 

ydın 

.\ydrıı 

A,vdw 

fiilecik 
Hile!'ik 



Dı·. 1-~nıiıı Cemlll ~udıı 
nı·. 7.ihııi Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
lk Oalih Kahraman 
Dı·. Rl!fik Güran 
Dı· . ~adi Konuk 
Dr. • \.k if Arkaıı 
Dr. ;lluıstafa t''ııı.tckiıı 

Dr. flaındi Beı·kınaıı 

Dr. K »:ı:un San um 1 ı 
Dr. ııırah.inı '1\ıli Ongiircıı 
Dı· . Fııtına ·Memik 
Tk Alımed Fikri Tuzer 
lk "\bdnrrnhnıaıı Melek 
ı >ı-. M.emoo Ali Ağakay 
Dı·. Hasan. \' ıısı r Somyü:rek 

lk .\Tıılıtıı.r Bcrker 
lk Refik aydum 
Dı·. Tıığamiı·ıtl Hakkı inasi EJ'tıl 

l vc Almanyada) 
1 h'. Mustafa Beugisu 
Dr. 'l'evfik Asla .. 
lk J<'u.a.d Unıay 
Dı· . Yusuf Ziya ~oıner 
Dr. lı'uad Sollağman 

Dı· . Osman evki Ulndağ 
l>r. Ali Suha Delilh:ışr 
lk Hilmi Oytfı~ 
lk Rnim Uzel 
lk Atıdülkııdir lünııı li Bnyizit 
Dı·. Hı1~ Levent 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
lh. Alıı·a\·a.:va Marmaralı 

lk Ra.~iııı Ferid 'l'nlay 
nı·. V<'iılıi ıniı· 

llr. , ninı Ali f)il~nıı'<' (ve Ccn<'\'· 
re) 

Hanızli Eıkııı ( CNH'V)'(' üni\'l•rsi 

t i) 
Belkis Baykıın ( talıiiye ) 

Pıılih Rıfln .\tay (edebiyat ) 
)fıııımnı<'r Briş (riyaziye) 
'!'ii ı·kiin Öı':l ( l'el f ) 
1 ~nıuil Hakkı zun ·uı-şılı ( t>debi · 
yııt ) 

('!!mil Oz1:nğlar ( fen ) 

)(ı·n;::ııl ~'ll 

&ılıı 

Bolu 
Rmdııı · 

Bııı·sıı 

l:hırsa 

Bıırsn 

~·ıınkrrı 

( 'ornm 
nrnizli 

ll<>nir.li 
lli~arhııkı ı· 

Edirne 
Brzurnnı 

1 lıızinııtrlı 

ı :aziantı•h 

(J lT'P:iltll 

ı>l 

ı ı:mhul 

tsi!LIJI>Ul 
lznıir 
Ka. t.amoo u 
Kwklar~li 

Kı r'I'Jiıiı· 

Korıwli 

Konyıı 

Kiit:ıhya 

~fıılntyn 

i\lanisa 
~lnrıış 

~ fardin 
;\1uğla 

iğd 

Niğdı> 

Oı·du 

Hizt• 

.\fyou K. 
Ankara 

Ankara 

~ra 

.\ntnl ~·n 

B::ılık<' ir 
Bolu 
R1ırsıı 

4~ -

H<"şııd ~u ri Güntekin ( t•dı•biynt) 

Tııhir Berkay (kısmen) 

\' cl i . ecdet Sün kitay (jeoloji ve 

t·ıığı·ufyn) 

Talfıl Oıı:ıy (edebiyat) 
,\ lııııed Şükrü Esmtıt' (amerikan) 
l''ııkilw Öyıııen ( coğrafya) 
J lımlUın Alaettin Cövsa (Cenevre 
ve hukuk) 
Bemıl Anınall (Sorbon üniversi 
lPsi ) 

llıısaıı Ali Yücel (ve yüksek mn
nllim ınckt~bi edebiyat Ş.) 
Xaznı i tUwr ( l.ıızaıı ii rı i versit esi ) 
~dıime Yunus 
:--luri 'l'nnıa~ ( kiıııy:ı şulıesi ve ec
zacı ) 

~ıılih Ttıl'{,ray (kimya) 
Hııdı· i Ertenı (!!drhiyat ve f elsefe) 

ll ik nı pt Bayul' ( :-iol'lıon iiııi v~rsi 

tcsi ) 
.\'falilıa Ula.(; (edebiyat ) 

~<>nısıı lşeeıı (fen) 
lfulıisi Orncoğlu ( ilffiıiyat ) 

~C<'nı<'ttin Sadıık (TJion iiııiv rrsi 

tcsi ) 

Ynhy& Kemal Be,,·ııtlr (Rorbon) 
Hıa ip AJbmed A!ytnna (Sofya) 
Muaııuruır Develi (fen ve dişçi) 
H,ı f'c t Ol~Zen (riynziye) 

Zirrıat nırkte l!i 

~ııri (:iiktcrc ( ~clfuıik) 

· l~ınin Aslan 'l'okııd (Montpcllier 

\'r hukuk) 

'l'nhsin oşkan ( Ralkalı) 

ıın·alıim Dıbları (ve Fransadal 
AJımed Rnmdi Dikmen (ve Al 

manyada.) 
ı\fulıli EFkıııen ( v<' lnıaııyada) 

Yaı;;ııt· Ozey (ve Almanyada) 
Rı1.a Erten (ve Fransadal 
ruvid Oral (Almanyada V!' :-:!iyıı . 

~i lıilgiler yüksPk mektebi) 
' l'eyfik 'l'arm:ın ( ve lmanyad:ı ) 

~aki Bekm n (llRlkAh ve Alman

ya) 

• ıtkı A tııııç (ve hukuk :ı seni') 

() unakkalc 
llt' ni zli 

Diyıı rlıakı t· 

C: i ı ·~sun 
ı~tanhul 
ıst tı ıılıul 

ıst.mılıul 

ı z ıııiı· 

ı z ıııiı· 

ı zınil' 

ızmit' 

K:ı.~l.>ı ıııonıı 

KU .\'SP ı·i 

1\iitalı.m 

,\laııi~a 

!-laıııınuı 

~t·~·lıan 

Siııolı 

1\•kiı·duğ 

'l'okuıl 

Tok :W 
l ' r:fıı 

. \.vdııı 

lkn izli 

1\ a~t a ııım ı n 

Ko<•ıı••li 

Konya 
Klitah ,,·ıı 

;\l.~nisıı 

.Uaı ·d i n 

~iğtle 

Hr,"hmı 

. ' ii['{l 

'!'oku u 



7 · Sayın üyelerin bi'ldikleri yabancı dillere göre tasnifi 

lkn; 'l'üı·ker 

f zzet Akosmım 
llr. ll ilsıınınttiıı ı\uraı 

.\ri!' Hayfm 
f)ı-. 1'uptH~ 

l·: ~ı·ı • f Deıııiı•ı•l 

ı•'ıı ıih Rıl'kı Alıı:v 

lsııı l'l lnönü 
f 'ı• 1. ıııi l~r~iıı 

l>ı· . :\lliııiı · Soykaııı 

.\ l iiıııf<ı z lüıymık 

ffiııni Şprı·ııwtıi 

NN·ııırıtiıı s~hi r 

1 fasnıı l'ı •mi l ('uııılwl 

Xı>\' Y.;ıd .A~·ııs 

1 >ı· . .Ak if .d rkan 
.\li Hıza F:reın 

1 :ı. Kiazrııı ScYüktekiıı 

\ 'ı·li Xeniet Sünl>ilay 
:!:ı•ki iH~nıl Alsım 

.\ziz Hnnıih 11tı ·ı · 
Rııffet Arıkan 

;'"alih Bu~otnı; 

Azh: AJ01tirek 
ı:ı. Pt•ı·trv Denıirlııın 

(;1. Zd;i Soydemir 

Bl·kir KaMi 
llı·. Alıdunı;ıhnıan Mel~k 

l>r. lln~ıın Vasrl Sonı,vürek 
r:ı. llısıııı Rölmı n 
<ll. t't·ıııal Mcrsiııli 

. \l i Hıınıı Tarhan 
. \tı f Rııyrndn: 

1 >r. Rı• fik Saydam 
Dr. 'l'uğnmirnl-Ilakkı ~iıınsi l•:rcl 
C:alih Buhti,vnr· 
f :ı. 1.\ iızıın Kiırıılwkiı· 

W. Rdet Belr 
Sadl'ttiıı l'rıız 

Ziya Knramtmml 

!1 ııcn Diı·l e 
Sıılih 'l'lll'gay 

ı\ f:vorı K. 
J\f,vım J\ . 
..\ğrı 

. \ nkara 
ı\ rıkıtl';J 

1\ nkuı•ıı 

Allkııru 

Ankaru 
Anful .vıı 

Aota.lyıı 

.c\.vdın 
Balıkesir 

Biıı~öl 

Bolu 
Bursa 
('an k ı rı 

Çonıh 

ı )i ya rhı.ık ır 
ııi ,ra rhakıı· 

ııi.1·arbakır 

ı •:ı-zi n--a n 
1~ rr.Tncıın 

l;~rrinr,•rı 

1•1rzv rom 
~1 ı·znrııııı 

Fırzurunı 

(;azi:ıutcb 

( :a.ziıtnfC'h 
t :i restın 
!1ir·~on 

l ı,:el 

r~-ı-.ıınlml 
lııtarrbul 
l stanlıul 

lııtnnbul 
ı~tanlrrıl 
lstunlml 
lııumlııı l 
lstmıhnl 
l stıınbnl 

Kıt lltıımoıın 

Kıı~ .('fl'i 

s11aıl ıtııyı·i Orgüulii 
Oq;:rıı e r ·al 1\ li ::!nid Aldıa~·tnıi;nn 

.\lıııı ~ıl J.luıırdi DikııH·ır 

.\ li MımıUcr HOlnıı· 
1 :;ıli lı Gültekin 
( : ı . i\ 1 i 1<\ıııd Ceb<'soy 
Vcdit Uzgören 

7\ l ıılı l is J.;ı·kmen 

n cı.:r ı ! Peker 
\ 'edit Uzgören 
l ·:nı ı ·ırllıılı Rarl;aıı 

:\l ııhm ıul ()diın :!:alıı·ı 

.Yıı~ar Üzey 

ı ı:ısııu H.e~id 'l'mıkut 

Dr. Rıza Levent 
.\ l uhittiıı Biı·gen 

C'avid rul 
DI'. Alıravııya .Mıımıarıılı 
.\lııned llısıın Tokgöz 
llamdi Yalınan 

Dr. ::l ai rıı Ali Dilemı·e 
Antiral Fnh.ri Engin 

Daroıır Aı•ıkoğlu 

nı. Naci Eldeniz 
Tevfik 'l'nrman 
~ııki Bekmeıı 

~ccınettin Sndnk 
Rahmi Apak 
.M:uanımer D veli 
<Jeli\1 Arat 
Hiisıımettin Okan 

Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplaıl 
)fürııtuz Kaynak 

!smail Hakkı Uzun~aı,rlı 
'talıyıı 'ezai Uzay 

Fatin •iivendiren 
.\Iu~tafa Fchmi Oorçeker 
• cvzat Ayas 

J•'nzıl raani ~ 

1\: aysı'ı 'i 

Kooaeli 
ı orryıı 

Kon yu 
l\1)11)' 11 

Kon~· ıı 

Konya 

Kiitahrıı 

Kötnhya 
Kütahya 
;\lalııJ~·n. 

.\lalat.nı 

;\ laniso 

~ l ıı.l'ıl~ 

.\lııı·din 

:\ lardin 

~iğdc 

)[j~dı> 

Ordu 
!l!'dtı 

H iz<' 
Surıu;ıın 

Seylıaıı 

~' .vhan 
~,,y ıııııı 

Siird 

Hi\~ı-Js 

'l'ckirdoğ 

'l'(ıkad 

\ ozgnrl 
Zorıırnldnk 

:\ııkıırıı 

.\ııuılya 

.\ .vclnı 

Haırkesil' 

Bıılrkesir· 

Burıın 

1 ıırsn 
RUI'!!II 

Çankırı 
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'J'ahiı· Borkay Denız li lsmail Hakkı Uzun~roılı Balıkesir 

Rüştü Bekit Diy.ırbakır 'r ah ya Scza.i Uzaı.y Balıkesir 

Osman Şahinbaş Ediruc ;vı ustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
~abit Sağıroğlu J·:liızığ Nevzad Ayas Bursa 
Yu~ıtf Ziya Özer ı•:skişelı ir Fa7.ıl Nazmi Örkün Çanlarr 
Nuri Pazarbaşı < l:ızianteb Isınet Eker l.' orıını 

'fal al Onay ( tiresun Veli ecdet Siiııkit&;r Jliy:ırlınkıı· 
J<Jmin lııankur İ (jel . abi1 Sağıroğlu l~l fır.ığ 
Hüsnü Özdamar lspui'tn Yuşııf Ziya Oıer Eskişehir 
Fuad Köprüiii Kars Talat Onaıy C1iresıııı 
f•'tıad Gökbudak Konya Emin lnankur İçel 
Mustafa Ulusan Konyn Fnad Köprüiii Kurs 
Nııim Hazim On at Konya F'uud Gökbudak Konya 
Besi m talay Kütahya aim Hazim Onat Konya 
Eınrnllah Barkan :\lalatyıı Bcı;im _\ıtalay KütaJıyn 

Hasan Reşid Ta.n.kut ~[am~ Hikmet Bayur Maııi~n 

ı\fıınsur Bozdoğan Maı·uş Hazim Tepeyran ı iğclc 
M.ııhittin Birgen )[ard in .\li ('anib Yönten Ordu 
llııziın Tepeyran Niğdr Ru•if Diııç Rir.c 
Fiııındi Yairnan (lt·du Ruşcni Barkın Sanı~ıııı 
Raii Dinç Ri zP IIakkı Ungan V mı 
llıılki .Aydın Si i ı-d lbrahim Arvas Va'!! 
•. efik Özdemir Si i rJ \'ı•lı•cl tzbudak Yoz~ad 
.Abdurrahmıı.n Naci Demirağ Sivas 
., t'nısettin Günaltay .~ ivas l!mn.çızrrr 

Hakkı Ungan Van ..:.\li Çetinkaya .!Uyon Karahisur 
lbrnhim Arvas Van 

Beı·~ Tiirkcr Afyon Kıı.r:ılıi;ıur 
Celal Aı-at Yozgad H aınza Erkan Afyon Karailisar 
Veled bbudak Yozgud 1 T nıydar Çerçel Afyon Kırr:ıhisnr 

!zzet Akosman ~on Karahisar 
Aamu 

Mt,brurr Oöncıı~ >Hyoıı Kıırahi~a r 
,-~ı >d lzbudak \'o.ıgad Dı·. Ilüsamettin Ku:ıl .Ağrr 

Esad Uras Amasya 
Bulgat·c• .\ka Gündüz Aıılrnra 

Uulib Pekol 1'okad .\rif Bnytm nka.rıı. 

Belkis Baykan Ankara no.~ ip .'\h med ytunıı 'l'oknd 
Dr. Taptas Ankara 

Ermıııt.ice Falilı Rıila t~y Anka re 
F'cvzi Dal.daıl Anlmre 

Ber~ 'Pürker .Hyoıı K. Isınet İnönü .\nkarn 
J~sad Uraıı .\nın yu :\fuaınmer Eriş Anhra 
Fevıi Daldal Aııkıırıı }fiimtıız Ökmen Aııkarıı 

CNııil Atay Hi n oh zıni Er~in Antalya 
U akkı Uı:ıgan \ 'an nr. Cııınal 'I'UJJ('a _\.ntalya 
i\Iünib Boya \"ıııı Dr. Münir Soykam :\ntalya 

Türkan örs Antalya 
Farscfl 

lk rruıu i Alatıı~ ydm 
Yahya Galib Karğı Ankara Dr. :\fnzhar Ot'rın n ydın 



Dr. Şakir Şener 
l\liiınıaz K.l,vnak 
l\ı,•;.ıni Top<'uoğlu 

l•'alırettin 'firitoğlu 

(;J. 1\fwm Özalp 

ll aı·ıııı ~·arıklı 

Jlilıni Şı•r·ı·ııwtli 

lsıı. ail ll akkı l'zıın~;ıı·~ılı 

Y:ılı .m Sezai Uıı:ay 

llr. ı:ı. Jlt'siııı Ömer Akalrn 

Tll'. ~l"hlb ~uıner 
Salih BozoJ, 
Feridun Fikri 
.\'rf·rıH"ttiıı Sahiı· 

('rınil Özı:ıı\1lıı r 

ni'. F:ınin l'"m"l Suda 
Dr. Zihııi t'li!t·ıı 
l·:ıı ı iıı Yı•l'lik:ı.":ı 

Frtlıi Ok":ıı· 

1 fıısaıı C'ı•mil (':ınılırl 

Tlr .• \hm ı•d Huhi Y~şil,vıırıl 

llıı·ııhim !'\rcıııi nilmen 
.\t ıf i\lq~üç 

llr. r:alih l\;ıhranıan 
lk Tlı·fik nurarı 

lk ~:ırli Konuk 
fo'at in nüv~nrlirı>n 

F'.ı r.lr niilrı; 

m .\':ıri Tınnz 

:'lfıılıilliıı ]\:ıha Pars 
N-t·\·zal Aras 
Rdı•t l'aııılrz 

.\ t ıC Kamcıl 

.\ vni Yııkarııı: 

Tiilnıi Ergencli 
Rcşaıl Nnri Gült.-.Jcin 
Rusulıi Bulayırlı 

Zi~·a f:evhı•r F:tili 
ik .\kif .\ı·ıkan 

Fat.ıl \"a11ni r'lrküıı 
ı m~".•· in \'ahir! Yalı;m 
.\lııliillı~lik Tiı•nrlıı 

\l i Riza F:ı·rm 
.\srın 1.Ts 
. \ t ıf 'l'iiziin 
:'lf:ızhııı· :\[üfirl Kansu 

nı·. )Jıı~tafn r.aııtel;in 

l·:yiih Sııhri ı\kgiil 

lsınııil 1\l'mnl AlpsHr 

Aydın 

Aydın 

Aydrn 

Balıkc~iı· 

Balıkesir 

H:ılıkesir 

Balıkesir 

Balıkı-sir 

ISalıkesir 

Bilecik 
Bilr<'ik 
Hilcrik 

Bin~öl 

Bingöl 

Bolu 
Rol n 
Bolu 
Bolu 
lloln 
Bolu 

Burıltn· 

Bııı·dur 

Rurs~ 

Rul'$a 
11ımın 

13nrsa 
Bursa 
Bın·sa 

Bırrım 

nuı·sa 

Rııl'$a 

B nı-sn 
('ımnkkale 

C"ıınakkalc 

('an:ıkkalc 

l'anakknlı• 

('aııakk~ı~ 

('an"kkalP 
('ıınkırı 

('arı kı rı 

Çankın 

(';ınkırı 

l'orıth 

('orııh 

Çol"ı.ıh 

Çoruh 

Çnruın 

\~orum 

Çorum 
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Nuri Kayaalp 
B<ı kir Baran 

Dı·. ITanıdi Berkman 
lk Kfızim Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
\'<·ı•ib .\.li Küçüka 

ı >ı · . lbrn him Tnli Öngören 
r: ı . Kiıızrrn Scvüktekin 
\'ı•li Ne~dct Süukitay 
z, k i Mcsud Alsan 
Dr. Fatnıa Mcmik 
Fr; ik Kaltııkkıran 
(h,nHIII !)ahinbaş 

F:!i.ıl Ahm<'d A~·kn~ 
Fethi Altay 
F•ınrl Ağralr 

Fuad 7.iyn Çiğiltıope 

.\ hrlülhak Frrat 

.\ ziz Samih İlter 
Sn ffet Arı kan 
Salih Başataç 

.\ ziz Akyürck 
Dr. Ahrıwrl. Fikri Tuzcr 
lll. Prrf(·v Demirhan 

nı. 7.(•ki Soydemjr 
:\I iiııiı· Uiisrev Göle 
~alim Alt.uğ 

~iihii Koçak 
l•taınat Özrlnmar 

fr.7.r ·t. Aı'1ıkan 
Ynsu[ Zi.va Özer 
Rı•kir Kaleli 
Oı· . . hrllirmhmrın Melek 
Dr. :If ('llll'fl :\li Ai{akn:v 
!ıınrr .\smı Ak~oy 

flı·. H:ısan Va..~'Tf ~omyürek 

r: 1. İhsan Sökm!'n 
)fiinir Aklmyn• 
~nfi Afııf Kanıııı 

'l'nınt Onay 

8<1ih s~rvct Tör 
~ı·\·ket Erdoğan 

Yusnf Zi~·ıı Zarbun 
I zıot Ulvi Aykurd 
fk )fnhtar Berker 
l~cı·id f'l'lill nüvcn 
1 :ı. f'rmRl Mersin li 
Kı·ıııııl1 nal 
"Rrnııi Ünlü 

Çorum 
Çorum 

Denizli 
Denizli 
Denizli 
O enizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyıırbakır 

Diyarba.k:rr 
Bdiı·nc 

F:dirnc 
~di mc 
Elazığ 

Elazığ 

F:llizrğ 

Blfızrğ 

Err.inf'an 
~ı·zincan 

Erzincan 
F:rzincan 
Erzurum 
Erımrum 

F: rzıı ı·u nı 

Erzurum 
F:rzurum 
Erzurum 
F.r1.nrıım 

F:ski~chir 

Eskişt>hir 

Bskişehir 

Gazianteb 
Gazianteb 
naziantcb 
(l.ııziııntrh 

nir<'ııım 

GirP~l'I1 

flircsun 
nircsun 
(l.irt>m.ın 

niimiişanr 

t+ümiiş3ne 

Gümüşane 

HakkAri 
lçel 
İçel 
!çel 
tspartıı 
İsparta 
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Abidin Daver İstanbul Kemalettin Olpak Kocaeli 
Ahmed Şükrü Esmer İstaııbul Orgeneral Ali Said Akbaytuğan Kocaeli 
Ali Kilıni Akyüz !stanbul Salalı Yargı Kocaeli 
Ali Rana Tarhan istanbul Ali Muzaffer Göker .Konya 
Atıf Baymclrr İstanbul Ali Rıza Türel Konya 
Dr. Hl'fik Saydam İstanbul Dı·. Osınaıı Şevki Uludağ 1\.oııya 

Dr. Tuğaıniral Hakkı Şinasi Erel !stanbul Puad Gökbudak Konya 
P akihe Ökmen t~tanbul Galib Gültelcin Konya 
Galib Bahtiyar Göker ! stanbul GL Ali Puad Cebesoy Konya 
Gl. Kazım ·Karabekir İstanbul Kazım Okay Konya 
Gl. Refet Bele İstanbul Şevki Ergün Konya 
İbrahim Ala()ttin Göv~a !stanbul Alfıettin 1'iridoğlu Kütahya 
Sa·lah Cimcoz İstanbul Dr. Ali Süha Delilbaııı Kütahya 
Şükrü Ali Öğel ! stanbul Besim Atalay Kütahya 
Ziya Karaınursal 1qta ıılıtıl Hüseyin Hahmi Gürpınar Kütahya 
Benal Arıman !zmir Mnhlis Erkmen Kütahya 
Celal Bayar !zmir Receb Pcker Kütahya 
Dr. 1\fnqtafa Bengisu İzmir Sadri Ertem Kütahya 
Halil 1\fenteşe !zmi r Vedit Uzgören ](ütahya 

Hasan Ali Yücel İzmir Dı·. Hilmi Oytuç Malatya 
Kamil Dursun İzmir Emrullah Barkan ;\falatya 
1\falınıud BRA'rl Bozlı:-urd İzmir G 1. Osman Koptugel l\Ialatya 

Mımıcd Aldemir İzmir Mahmud Nedim Zabcr Malatyıı 

Nazmi tlker !zmir 1.ihri Pektaş :\I a latyıı 

Reşıul Mimaroğlu hrnir Muttalib Öker Malatya 

Ş()hime Yunus İzmir Nasuhi Baydar :Malatya 

Şükrii s~racoi:(lu İzmir Vasıf Çrnay Mal a1ya 

Esad Ozoguz Kars Dr. Saim Uzel Manisa 

Fıı "ıl Könrül.ü Kars Faik Kurdoğlu Manisa 

Ol. Muhittin Akyüz Kars Hikmet Bayur Manisa 

Hiisrev Kı~r1 ılol!ıın Kars Hüsnü Yaman 11aııisa 

ı::; Pra ft'ttiıı Karacan Kars Kazım Nami Duru ll lnııi,~a 

Dr. Tevfik Aslan Kastanıonu Osman Erçin i\[auisa 

Nuri Tamaç Kastamon n Refik İnce ~fıınisa 

Tahsin Coşkan Kastamonıı Rrdvaıı Nafiz Edgüer ~Iaııisn 

Ahmed Hilmi Kalao Kayseri Yaşar Ozey Manisa 

F aik Baysal Kayseri Dr. A•bdülkadir Keınali Bayizit Mar~ 

Nazmi Toker Kay. eri Hasan Reşid Tankut Maraş 

Snılettin Serim Kay. ri Mansur Bozdoğan ~faraş 

Salih Tnrl!':ı:v Kayseri Dr. Riza Levent ){ard in 
Suad Hayri Urgüblü Kayseri Gl. Seyfi Düzgören 1{ardiıı 

Dr. Fuad Umay Kırklarel i Hasan Menemencioğlu ~[ıırdin 

Dr. Ylısuf Ziya Soml'r Krrşt>hir İrfan Ferid AJpaya :\[aı·din 

Hazim Börekçi Knşehir Muhittin Birgen :\fanlin 

Ali Dikmen Kocaoeli Riza Erten ~[nrdin 

Dr. Fnnd Sornjhnnn Kocaoeli Cemal Karamuğla 1\[nğlıı 

İbrahim Süreyya Yiğit Kooaoeli Dr. Hüseyin Avni Ercan l'Tuğl a 

İlırahim Drblan Kooa'l'li JJ ibnü Kitabcı ~!uğla 

İbrı.ıhim Tolcm Kocaeli SndLtllnh Güney Muğla 



\mus Nadi 

ı;;ükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Alıravaya Marmaralı 

Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naiın Erem 

AJınıed İhsan 'fokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Harndi Yalınan 
hnıail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamil 

II üsn ü Çalar 
Melilıa tnaş 

i\Leıned Ali Yörüker 
Ruşeııi Bark !n 
Sül~yman Nccnıi Selmen 
Zülıtü Durukan 

Ali ;ılünif Ycğeua 
Gl. Naci P.ldcniz 
Jlilıni Uran 
!smail Safa Özler 
Sinan 'rckelioğlu 
Şcınsa lşccn 
'!'evfik Tarman 

Ali Hıza J•:s<'n 
Naki Bekınen 

Şcfik Özdemir 

Cemal Aliş 
Ccmil Ata~' 

Cevdet Kerim lnc~dayı 
Yusııf K~ınnl Tcngirşenk 

Ahdıırrııhmaıı Nari Dcmirağ 
.Atıf 8scnbel 
Hikmet Işık 
Mi!at Şükı·ü Bleda 
Ncrmcttin Sadak 
R rnızi Çiıı c ı 

Şrınsl'l ~ in (lünaltay 

C' •·ııı il t'yhadın 

Fn ik (iztrıık 
Rn hnıi Apak 
Y:ılıya Kemal Beyatlı 
Cemal Kovalı 

Muğla 

Muş 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 

Rize 
Rize 
Rize 

Samsun 
Samsun 
Samsun 
Sanısun 

Ramsun 
Samsun 

Sc~· han 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 

Siird 
Siiı·d 

Riird 

Sin oh 
Sin oh 
Sin oh 
Sin oh 

Rh·as 
Sh· as 
~i YaS 

~i,,a.~ 

. i\·as 
S i \' ılS 

. ivas 

Td<ird:ı ğ' 

Tek i rdağ 

Tl' kırdağ 
T<•kirdağ 

Tokad 

Galib Pekel 
Hasip Alımed Aytuna 
l\[uammer Develi 
j\;fızıın Poroy 

llalil Nihad Boztepe 
Ha.mdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Su lise Abanozoğlu 

Sırrı Day 
Mitııt \"'enel 
Sami Erkınan 

Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Sami lşbay 
Şeref Uluğ 

Hakkı üngan 
lhrahiın Arva~ 

Ahmed Sungur 
Celill Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı lçöz 

Halil Türkmen 
lliisamettin Okan 
1 hrahim Etcın Bozkuı·d 
R.ifat Vardar 
Ş ınasi Devrin 

Osmaıı Şahinba~ 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mcbnırc Göncnç 

Esad C'ras 
Dı·. 'l'aptııs 

Muammer Eriş 

Cczıni Erçin 
ı flnıı n lifenderes 
l"ctlıi Okyar 

Ilasun Ccmil Çambcl 
Ziya Oevlıer Etili 

Giircüce 

lngı1izce 

Fazıl azmi Örkün 

Hüseyin Cahid Yalçm 
Mustafa Abdilibalik Renda 
Necib Ali Küçük& 

Tokad 
Tokad 
Tok ad 
Tokad 

Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabz')n 
Tunceli 
Tunceli 

Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 

Van 
Van 

Yo?.gad 
Yozgad 
Yozgad 
\'ozgad 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Ediı11c 

Afyon K. 
Afyon K. 
Aiyon K. 

Amasya 
Ankara 
Ankara 

Antalya 
Ay dm 
Bolu 

Bolu 
Çanakkale 
Çankırı 

Çankın 

Çan km 
Denizli 



Dı·. lurahim Tali Öngören 
Vı•l i ~eedet Sünkitay 
Zoki l\lesud Alsan 
Zülfi Tiğrel 
Fazı! Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Aziz Al<yürek 
Gl. l'Hlev Demirhan 
Oıncr Asım Aksoy 
G 1. Cemal Mersinli 
..Ah med Harndi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 

Ziya Kararnursal 
Salih Turgay 
Suad llayri Ürgüblü 
Ved it Uzgören 
Mihri Pektaş 
F aik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Muhittin Birgen 
.Amirat Fahri Engin 
Meliha IDaş 
.Ali Müni:J' Yeğena 
Şefik Özdemir 
Y usuf Kemal Tengirşenk 
Rahmi Apak 
Refet Ülgen 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özenci 

lspanyol<» 

Berç Türker 

1 talyanca 

Berç Türker 
Atıf Al<güç 
Iliimi Ergeneli 
Fıızıl azmi Orgün 
ll ü:t'yirı Cahid Yalçm 

alıid Çubukçu 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. llilmi Oytaç 
Fund Sirmen 
11it.at Şükrü Bileda 
Hamdi Ülkümen 

Diyarbakır 

Diyarlıakı ı· 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Blilziğ 

El ii.ziğ 

Erznruııı 

Erzurum 
Gazianleb 
İçel 
!stanbul 
İstanbul 
!stanbul 
İstanbul 
!stanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sin o b 
Tekirdağ 

Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 

Afyon K. 

Afyon K. 
Bursa 
Çanakkale 
Çanlım 

Çankırı 

Diyarbakır 

İzmir 
Malatya 
Rize 
Sivas 
Trabzon 
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Ueliii Arat 

\ 'elci! lzbudak 

Ila ldo üııgıın 

:\tüııilı Boya 

l• ' azı l ı\'azıni Örkün 

:ıadrıtin Epikmen 

licrç 'l'ürker 
Dr. Taptas 

Kıpçakça 

Kürdçe 

Ltitince 

Macarca 

Rumca 

Dr. Ul. Besiın Ümer Akalın 
IJI'. Jo:min Cemal Suda 
J.'aı in Uüvendiren 
1-'uzli ll üleç 
L-'azıl l'iazmi Orkün 
:\Iu>lafa Abı.lülhalik Renıla 
l stamal Özdamar 
lk ~Icıncd Ali Ağakay 
U 1. lhsan Söl;men 
:\lünir Akkaya 
Bcııa.J Arıınan 

,\fcmed Aldemir 
Kfı.ni Karaosman 
Ur. Hw.ı Lei'Cı.ıl 
Ur. Alıravaya Marmaralı 
Ruşen i Barkın 

Zıihtü Dıırukan 

Hilmi Uran 
Naki Bekınen 
Atıf Esenbel 
Sırrı Day 
Snmi Erkınan 

u~ıııun Şalıinbaş 

.\ ,dı Saınih flter 
'alim Altuğ 

Rusça 

Yozgad 

Yazgad 

V un 
Van 

Vankır ı 

!zmir 

Afyon K. 
Afyon K. 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Bııı·sa 

(}ankırı 

Çankırı 

.Eskişehir 

Uazianteb 
Giresun 
Giresnn 
İzmir 
lzınir 
i\f:ınisa 

Mardin 
Niğde 

Samsun 
Samsun 

eyhan 
Siird 
Sivas 
'frabzoıı 

Tunceli 

Edirne 
l'Jrzincan 
Erziucan 
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ŞUkı·ü Koçak Erzincan Tatarca 
G 1. 1 hsan Sökmen Giresun 

V clcd 1zbudak nı. Kazrnı Karabekir İstanbul Yozgad 

l;ilikrü Ali Ögel !stanbul 
Türkınence Kalıraman Anklı Kars 

U 1. fipyfi Düzgören Mardin \'ı•led lzbudak Yozgad 

i\fulıiıtin Birgen Mardin 
Jlnhuıi Apak Tekirdağ Uygurca 

lfıı~ ip Ahmed Ayıuna Tok ad Vcled lzbudak Yozgad 

___ ... -.... >1!>-<,..,...,~ ... --

8 - Sayın üyelerin ihtisaslarına göre tasnifi 

ltı~aıı •rav 
~lüıntaz Ökmen 
Xuıııan Aksoy 
Ha~ih Kaplan 
• \ clııuu JIIenderea 
u~ınnıı Niyazi Burcu 
Fel'itlıın l!'ikri 
Xcemettin Snhir 
!:lüreyyn Örgeevren 
l lmıhim Necmi Dilmen 
• \ lıf Aıkgüç 
:ll ,ıhi ttiıı Baba Pars 
Fazı! Nnzıui Örkün 
Ziya E:ıen 
:llünir Çağı! 
:;iakir Baran 
Emin Aslan Tokad 
Xecib Ali Küçüa 
Y u~uf Başkaya 
i:eki Mesud Alsan 
.\bdiilhak Fırat 
l stamat Ozdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Ümer Asım Aksoy 
lı:ımail Snbuncu 

. l<lliyı' ı·e lluk1tk 

.\ğrr (ve maliye) 
Ankara 
.Antalya 
Autalya (vu içtimaiyat) 
Aydın (vo çi.ftçilik) 
Balıkesir 

Bingöl 
Bingöl (ve idare ve matbuat) 
Bitlis 
Burdur (ve dil ve tarih ve matbuat) 
Bursa 
Butsa (vo edebiyat) 
<;aıılurı (ve ıl il ve maarif ve tsrilı) 
Çankırı 

Çorum 
Çorum 
Denizli (ve ıüraat) 
Denizli 
Denizlı (ve ~raat) 
Diyarbakır (vo ulümu içtimaiye ve siyasiye) 
E rzincan (vo askerlik) 
Esk:işolıir 

Eskişebir (ve tarili ve dil) 
Gıızi Antcb (ve ziraat) 
<:azı ı\ ııll·lı t vo askcdik ve iktısad) 
Uazi Autcb (ve edebiyat ve dil ve maarii) 
Giresun (ve ticaret ve iktisad) 



J ıurak Sakarya 
Kemal Ünal 
Atıf Bayındır 

Halil Mcnteşc 
Mahmud Esad Bozkurt 
]{alı mi Köken 
Hcşad Mimaroğlu 

Şükrü Saracoğlu 

0ıııer Küntay 
.\!bidin Binkaya 
l<'aik Baysal 
U.eşid Özsoy 
Suad Hayri Ürgüblü 
Biirhanettin Dt>nker 
Ştıvıket Ödül 
&gıb A.kça 
SaJii.h Yargı 
Ali U.ıza Türe! 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
lzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Alilettin Tiridoğlu 
EmrullaJı Barlan 
Asım Tümer 
Kenan Orer 
U.efik İnce 
EUib Ergin 
Ilasan Menomeneioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Harndi Şarlan 
_\.li Zırh 

Fund Sirmen 
Raif Dinc 

inan Tekelioğlu 
Uemil Atay 
Yusuf Kemal Teogirşen.k 
Nü.znn Poroy 
Hesai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik .Aıhmcd Barutcu 
ı larndi Ülkümen 
Raü Karadeniz 
Şiua i Devriıı 

GünıüşaııL (Ye idare ve belediyecilik, ticaret) 
lspııı·la (ve matbuat ve ticaret) 
İstanbul (ve idare) 
İzmir (ve çiftçi! ik) 
!zmir (ve çiftçilik) 
tzmir (ve iktısad) 
İzmir (ve hcsab işleri ve idare) 
lzıııi r (ve iktısad) 
Kars (ve ma arif) 
Ka;,tamonu 
Kuyset'İ (ve mal iye) 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (Ye askerlik) 
Kırldareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Koıı.' ;ı 1 "'' t•ddıiyat ) 
1\ oıı) a ( \' t' ikıısad) 

Konya (Bankacılık ve ınal iye vr t it· .ı ret) 

Konya (ve idare) 
Konya 
Kouyn (v e ııı auri.f) 

Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
Mardiıı (ve idare) 
l\fardin (ve askerlik) 
Muğla (ve iktısad) 
Muğla (ve iktısad ve ınatbuat) 
Ordu 
Rize (ve ticaret) 

Rize 
Rize 
Seyhan. (vo askerlik) 
Sin o b 
Sinob (ve iktısad) 
Tokad 
Tokad 
'rotmd (ve ziı·aat, orınan, ticaret) 
Trabzon 
Trabzon (ve matbuat) 
Trabzon 
Zonguldak 



.\li Çetinkaya 
llalid Bayrak 
~\rif Baytın 

Isınet İnönü 
:llümtaz Kaynak 
ı :ı. Kazını Ozalp 
!-)alih Bozok 
l•'ctlıi Ol<yıır 

li asa n Cem il Ça ın bel 
(il. Kaci Tınaz 
. \tıf Kamı:ıl 

~\li Rıza Erem 
Byiib Sabri Aikgöl 
(J 1. Kiawn Sevüktelrin 
Puııd Bnlknn 

Fıwd Zi.ra (,'iyiltcıw 
. \.buü!Jıak Fırat 

.\ziz Sarruh llter 
~affet Arıkan 

nı. Perlt'V Demiı·Jıarı 

ı :ı. Zeki Soydemir 
::;:ıliın ~\ltuğ 

!)ii kı-ü Kor;ak 
Hrldr Kaleli 
l'i k ret Atlı 
ı ll. l !ısan Sökınen 
l•:rl ib Servet Tör 
!)l',. ket Erdoğan 
Y ıısul' Ziya Zarbun· 
ı H. Cemal Mersin! i 

t i 1. Kazım Karabekir 
li 1. Re!et Bel e 
::;ükrü • .\li Öge! 
1 :ı. :lfuhittin Akyüz 
1 llisı·cv K ızrldoğan 
~crafcttin Knracan 
Y.ilıni Orhun 
Xaznıi Toker 
Hiirltancttin DenkPr 
llıı·alıiııı Tolon 
1\eııı :ılcttin Olpak 
ı·genernl ·\l i Said Akha)tıığıııı 

t: 1. ,\l i J;'uarl Cebesoy 
Heceb Pckcr 
\ " rdit zıcören 

ı: J. Osııııııı Koptagel 
,\lalıımlll Nedim Znbcı 

Yasıf Çmay 
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. l.;kerlik 

Afyon Karahisar 
Ağrı 

Ankara (ve nafia ) 
Ankara 
Ay dm 
Balıkesir 

ll ilccik (ve jandarma) 
Bulıı (vt• dipluınıısi) 

Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa (ve idare) 
Çanakkale 
Çoruh (ve şimendifercilik) 
Çorum 
Diyarbakır 

Edirne 

Blazığ (ve idare ve şiıncndiicrcilik ve sigorta.cılık) 
J~rzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan 
1 :rzuruın ( vo diplomasi) 
Erzu rum 
Brzurum 

l~rzurum (ve tayyarecilik) 
tiıı zi ıııılı·lı ( \' (' hukuk \ ' t< iki isaıl i 

Uiı·esuu (ve çiltçilik) 
Uircsun (ve idare ve diplomasi) 
Gümüşane 

Uüınüşanc (ve idare) 
<: üıu iişanc 
Iç el 

J staııbul (ve ınuaı·i[ ve içtimııiyut ) 

Istanbul 
Istanbul 
Kar (\'C diplomasi) 
Kars 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklarpli (ve hukuk) 
Kocaeli (jandarma) 
Kuraeli (ve idare) 
Kol' ne! i (ve , imeııdifcrcilil<) 
Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kiitnlıyn (ve diplomasi) 
1ıfala1 ) a 
)laluıya lv~· lını·itıı ve kadastro) 
.Malatya 



Osman Erçin 
Gl. Seyfi Düzgören 
h· Ian Feı·id i\ lpaya 
Sadullah Güney 
Hakkı Kılıcoğlu 

Naşid Fırat 

Ruşeni Barkın 

Ol. Naci Eldeniz 
Ihrahim Mete 
~inan Tekelioğlu 

Cevdet K('rim ln ceday ı 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Bı·deıngil 

Cemi! Uybadın 
Rahmi Apak 
r:ı. Sıtkı Üke 
Sıtkı Atanç 
~anı i Erkman 
C:elal Aı·ıı t 

Halil 'l'üı·knıen 

.\hııı ed Hnnıd i D!'ııiznıcn 

,\ ıııirn l Pahri Engin 
Yıı uf 7.iya Ozcn~i 

B(• rı; Türk!'r 
Rnmıa Erkan 
l\Iıı :ıınıncr Eri~ 

Rifııt .Arıız 

Veli Necdet Sünkitay 
L<' tbi Altay 
~ıı bit Sağrroğltı 

Remzi Ünlü 
Celal Bayar 
fzzet 'Erdal 
~asnhi Bayilar 

Xaim Erem 
.\ li Rrza Esen 
Cll. hnıed Yazgıın 

:\lebrw·e Göucnç 
ı a!iz Aktın 
.Feyzi Sözenar 
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Manisa 
Mardin (ve g üıııı·ük işleri) 

;\[arcl in (ve hukuk) 
1\Iu ğla (ve deniz işleri ) 

ı\fuş (ve din ve içtimaiyat ) 
Samsıııı (ve çiftçilik ) 
.'amsun (ve iliplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
Seyhan (ve hukuk) 
Sin o b 
. 'i vas (ve zootekni ) 
~ıvas (ve 'l'ürk dili) 
' l'ckirdnğ (ve idare) 
•re kirdağ 
'l'okad 
'rokad (ve orman ve ticaret ve ziraat) 
T nıı<'P ii (vı· knoppı·ıı tiiı·i l ik I'P h~i!ı·ılık ı 

Yozgad (ve diplomasi) 
7.onguldak (ve idare) 

J~cıhr·iy l' 

tstıınbıı l (ve ticaret) 
~anısnn ( ''~' deniz işleri ) 

Zongııl ılıık (nın kinr miihl'ıırlisliğ-i ) 

Rrınlrn cılılo 

Afyon K arahisar (ve İktısad ve nı:ıliye) 

Afyon Karahisar (ve iktisnc'l ) 
Ankara 
.\ nkara (ve hesab işleri) 

Diyarbakır (ve idare) 
l<.; liiY-ığ (ve iktisııd) 
~Jliizığ (Ye ı;iftı;ilik YC idare) 
İsparta 
tzmi r 
Konya (ve hukuk ve maliye ve ticaret ı 
Malatya (J~df'hi~at ve iktisad ve ti<'arp1 ) 

Bn.ytur 

:\iğılt• (ve l'czacı) 
Siirn 
t Trfa 

llelediyecili/.' 

.\ fyon Karahisar 
\mas ya 
Balıkesir (ve idare) 



İskender .Artun 
Aziz .Akyürek 
Nakiye Elgün 
Durak Sakarya 
Turhan Cemal Beriker 
Clalilı Bahtiyıı.r Göker 
Beııal Arnnan 
Halid Mengi 
Mcıoed .Ali Yöriiker 
Hikmet Işrk 
}{ergube Gürleyük 
f)crcf ffiuğ 
Ziyft Arkant 

F'akihe Öymen 

Ceınııl Akçm 
'l'ayfıır Sökmen 
!\rlıı an Mendertlil 
:-.'ııri Göktepe 
;\femed Emir 
Hahıni Selçuk 
}<}min Y erlikay11 
Liltfi Gören 
Memed Sanlı 
tsmail Kemal .Alp.sar 
1<1m.in Aslıın 'l'okıı.d 

Yu.~ur Ba.şkayıı 

Zü!Iü Tiğrel 
ı;-ıril1 Kaltııkkırıı.ıı 

:-;ııbit Snğn·oğlu 

Salih Ba.şotnç 
ı\Tatiz Dumlu 
~:min Sazak 
Ahmed Aksu 
f'ikı-et Atlı 

,\ hıııed Ovaerk 
H!iıınii Özdamnr 
Halil }{ente\1 
,\[uhıııu<l E~ıııl Dozkurd 
;\temeu Aldemiı· 

Kahrımuı.n Anklr 
Tnhsin Coşkan 
Hamıli Kuleli 
:)evkct Ödül 
Zühtii Alan 
llırııhim Dıblıuı 
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Eı-ıiııcan (ve hesııb işleri) 
Erzmum (ve idare) 
Eı·zurum (ve maarif) 
(-!ümüşnne (ve idare, hukuk n ticımıt) 

!çel (ve ticant) 
ts tanbul (ve iktisad ve ın aa rif) 
İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 
Samııun (ve idare) 
Sivae (ve maarif) 
Sivae 
Urfa (ve maarif) 
Yozgad 

Coğrafya 

!Rtımbul (ve ıntıfoı-if) 

Çiftçilik w ziraat 

Afyon Karahisar (ve ticaret) 
Antalya (ve ticaret) 
A~·dın (ve hnkıık) 
Aydın (ve hayvancrlık ) 

Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 

Boln (ve orman ve ticaret) 
Bolu (ve idars ve halkcdtk:) 
Bın·dur 

Çonnn (ve idare) 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adiiye) 
Diyırrbakır 

Edi me 
Elazığ (ve bankacrlılı: ve idare) 
Erzincan (ve eczacılık) 
Erzurum 
ı~ skişehir ( v ' ticaret) 
Claıianteu (ve hukuk) 
Giresun (vıı ııskerlik) 

tç<'l (ve ticaret) 
tııparta (ve ticaret) 
hrnir (ve.hukuk) 
l:mıir ( ltı hukuk) 
lzmir 
1\ ıı.n; ( \·~ tiParet) 

K a~\ııınouıı 
Kıı·lıloı·t'li 

Kır-klııı·cli (H lı u ku k) 
Kıı·klıırcli (w ınak:ine) 
KoPaoli (Ziraati umumiye) 



Ahmed Harndi Dikmen 
1\Iuhlis Erkmen 
Hüsnü Yaman 

Kani Karaosman 
Yaşar Özey 
Memed Erten 
Ziya Kayran 
Riza Erten 
Cavid Oral 
Hal id Mengi 
tsrnail Çamaş 
Naşit Fu·at 
Damar Arıkoğlu 
lsmail Safa Özleı· 
Tevfik Tarman 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 
Hulfisi Orucoğlu 
tsrnail Memed Uğur 
Nazmi Trak 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
lbrabim Arvas 

alim Korkmaz 

Tahir Berkay 

::ladullnh Güney 
Amiral Fnhri Engin 

lbrahim • eı:mi Dilmen 
Fıızıl • aınıi Örküıı 
Yusuf Ziya Özer 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer A ım ksoy 
Ra an Ali Yücel 
Naim Haziın Onat 
Be.'im Atalay 
EmruUah Barkan 

1. Akü Öztekin Erdemgil 
Veled 1zbudak 
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Konya (Bai(crlık ve nğaççılık) 
Kütahya (Zootckni ve sütçülük) 
Manisa (ve idare ve iktısad ve nıaaril', oı·ınan 

ekonomisi) 
Manisa 
Manisa (Ziraati rnnumiyc) 
Maraş (ve t icaı·et) 

Maraş 

Mardin (Ncbu•t lıa~talıklnrı ) 

Niğde 
Niğde (ve hclPdiyccilik vı• tit· ııı·ct \c maliyel 
Ordu (ve idare) 
Samsun (ve askerlik) 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan 
Seyhnn (Ziraat ekonomisi ve teı:<kilatı) 
Siird (Ziraat ve ziraat kimyasr) 
Siird ( aiiıı. işleri ve ticaret ) 
Sinob (ve ticaret) 
Sıvas 

Tekirdağ (ve ticaret) 
Tokad (ve hukuk ve ormmı ve ticar~t) 
'l'uııcoli (ve ~~kcrlik ve kooperııtifı:ilik) 
Van (ve idare) 
Y oıgııd (ve iktısııd Ye ticaret) 

Debagat 

Denizli (ve ikt ı~nrl ve ticıı ret) 

Deniz iijleri 

~1.uğlıı (ve ııskerlik ) 

Sam un (vo bahriyc) 

Dıı 

Burdur (ve tarih ve hukuk ve ıuatbuııt) 
Çaıılon (ve hukuk ve maarif ve tn ri b) 
Eskişı:iliir (ve tal'ih ve hukuk ) 
Gazi .Anteb (ve tababet) 
Gazi Anteb (ve hukuk ve edebiyat ve ınaarif) 
İzmir (ve edebiyat w ıııaarif ) 

Konya (ve edebiyat) 
Kütahya {v tarih) 
1Ialatya (vo hukuk) 
'ıvns (ve askerlik) 
Yozgaıl (ve Türk tarihi ve Tiirkçülük) 



Hakkı Kılıcoğlu 

l•'ctlı i Okyar 
H ü~eyia Ca h id Yalçın 
lll. l'ertev DeıııirltaH 
W. llısıııı Sökmen 
Ahmed Şükrü Esıııcı· 

lll. Muhittin Akyüz 
Ali Muzaffer Göker 
t+l. Ali Fuad Cebesoy 
Vedit Uzgören 
Hiknıet Bayur 
Ru~cni Barkın 

Yahya Kemal Beyatlı 

Celal Arat 

l\lı ınııuner Develi 
rı üsnnıettin Okan 

Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 
1\uri Tamaç 
Riza Saltuğ 
Nııim Eren 
Ekrem Pekel 
Hü~aıııcttin Okan 

.\kH f:üııdüz 

l•'ıılilı Rıfkı Atay 
11:-yrett.in Karan 
Xecıno<ldin Sahir 
Il n~a n Ce nı i 1 ()anı hel 
lbrahim Necm.i Dilmen 
:Muhittin Baha P ars 
HP~aıl Nuri 1 :üntcldıı 

Ziya Uııvhl'r Et.ili 
Hüseyin Calıid Yalçın 
. \srııı Us 
L:ohid Çıılmkı:u 
Fııı.rl Ahmed .Aykaç 
Öml'r A~nn Aksoy 
Talat Onay 
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Din 

.,\fuş (ve içtimııiyat ve askerlik ) 

Diplomasi 

Bolu (ve askerlik) 
Çankırı (ve içtimaiyat ve edebiyıı.t) 

Erzurlllll. (ve askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
Istanbul \ve maarif) 
Kars (ve askerlik) 
Konya (ve tarih ve maari!) 
Koııya (ve askerlik) 
Kütahya (ve askerlik) 
1ı'lanisa (ve maa rif) 
Samsun (ve askerlik) 
'fckirdağ (ve edebiyat) 
Y ozgııd (ve askerlik) 

Dişçilik 

'l'oknd (ve ın aa rif) 
Zonguldak (ve N·zıı<'ılık ) 

Eczacılık 

Balıkesir 

Erzıncı.uı (ve ziraat) 
Kastumonu (ve kimya) 
Kastamonu (ve ticaret ve iktisad) 
Niğde (ve baytar) 
Yozg:ıd 

Zonguldak (ve dişçilik) 

Edebiyat ve ıııatbu.at 

Ankara (' 'e halkçılık) 
.Ankara 
Balıkesir 

Bingöl (ve huk-uk ve idare) 
Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat) 
Bursa (ve hukuk) 
Çanakkale (ve nıanrif) 
Çanakka le (ve maliye ve ticaret) 
Çanları (ve diplomasi ve içtimaiyat) 
('ornh (ve maliye ve ilttıNııd ve mııarif) 
Diyarbakır • 
Eliir.ığ (ve maarif) 
Onzi Anteb (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Giresun (ve tıı.rib ve maal'if) 



t~t U.J.vi .Aykurd 
F'erirl Celal Güveıı 

Kemal Ünal 
Abidin Daver 
l.brahim Alaettin Gövsa 
Sal8.h Cimcoz 
Benal Arnnan 
Hasan Ali Yücel 
l<'uad Köprülü 
·Ahmed Hilmi Kala~ 
l•'uad ı+vklıurlıık 
Naim Hazim Onat 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 

Sadri Ertem 

Nasuhl Baydar 
Yunn~ Nadi 
Ah med lhsaıı Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Kemalettin Kamu 
Meliha Ula§ 
Cemal Aliş 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Harndi Ülkümen 
Hnydar Rüştü Öktem 
MemedEmin Yurdakul 

Süleyman Köstekçioğlu 
Rüştü Belcit 

Türk§n Ön 
Nevza.d ~u 

Gl. Seyfi Düzgören 

Aka Oündü.t 
Lütfi Gören 

Mahmud Nedim Zııbcr 
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Hak kllı•i ( I'C nı aa rif) 
lçol 
!sparta (ve hclı:uk ve ticaret ) 
!stanbul (ve maarif) 
tstan bul (ve ma arif) 
İstanbul 
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat ) 
lzmir (ve dil ve ma.arif) 
Kars (ve tarih) 
Kayseri (ve idare) 
1 oııyn (ve h n ku i< ) 
Konya (ve dil) 
Kütahya 
Kütahya 

Malatya (ve bankacılık ve iktisad ve ticaret) 
Muğla (ve hukuk ve iktrsad) 
Ordu (ve ticaret ve iktısad) 
Ordu (ve maarif) 
Rize (ve içtimaiyat ve iktisa.d) 
Samsun (ve maarü) 
Sinob 

i vas (ve içtimaiyat ) 
Tekirdağ (ve diplomasi ) 
Trabzon 
'frabzon (ve hukuk ) 
Tunceli 
Urfa 

Evkaf 

Çorum (ve idare) 
Diyarbakır 

Felsefe 

Antalya (ve maarif vıı iı:timaiyal) 
BUI'M (ve maarif ve i<:timaiyat) 

fardin (ve askerlik) 

){ rılkçılıll 

Ankara (ve matbuat) 
Bolu (ve idare ve zirMl) 

llorita 

M.iı.lıı tya (,.e kad&Stro ve askerlik) 



uri Uöktepe 

Jtil'at Ara~ 
l{ıısuhi Bulııyu·lı 

ı ~k~uder Artun 
He~d .Mirııaroğlu 

ı u et Özkan 

J: n ~i l l\:;;plaıı 

'rürkiin örıı 
ilievznd Ayll!! 
Jfü~eyin Calıid Yalçrıı 

!:eki Mesud Alsıın 
.\.li Kıimi Akyüz 
HI. Kazım Karabekir 
Beııal Arıman 

.\lulıitt.in Birgen 
Hakkı Kılıeoğlu 

Kemalettin Kamu 
Necmettin Sadak 

l •:sıı<l ı: nı.~ 

hmail Hakkı M'l.Lmeu 
l•'cvzi Daldal 
Fıılırett i n 'l'iritoğ-hı 

r'eyzi Sözener 
li acim Çarıkit 
Yahya Sezai Uzay 
Necmettin Sahir 
l"fı tfi Gören 
Patin Güvendiren 
Fazlı Güleç 

Gl. Naci Tmaz 
Refet Camtez 
Hilmi Ergeneli 
Mustafa Abdülha.Jik Renda 
Atrf Tüzün 
Mıızhar Müiid Kanau 
t~mail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
~üleyman Köıılekçioğlu 

Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Osnuın Şahinb114 
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IT ayvamıılıl: 

Aydm (ve ziraa t) 

II csab işleri 

Ankaı•a (ve bankacrlık) 
Çanakkale (ve maliye) 
Erzincan (ve belediye) 
!zmir (Amme hukuku ve idııre) 
Kı~r 

lçtinwiyat 

Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsıı.fe) 
Bursa (ve maarif 1 ı: ftıl.sefe ) 

Çankırı (ve diplomasi ve edebiyat) 
Diyarl.ıakır (ve hukuk) 
istanbul (ve pedagoji) 
Istanbul (askerlik ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
Mardin (maarif ve ilctisad) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Rize (ve edebiyat ve iktisad ve mıı.tbuat) 
l:)ivos ( ve matbuat) 

ld41'1! 

Amasya 
.A.ınaııye. 

..\.nkara (ve iktsad ve maliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesiı· (ve belediye) 
Bahkesir 
Balıkesir 

Bingöl (ve adliye ve matbuat) 
Bolu (Ye lıalkcılık ve ziraat) 
Buı·sn 

Bursa 
Bursa (ve askerlik) 
Bursa 
QaDRkkRle 
Çıı.nkm (ve maliye) 
Çoruh (ve maarif) 
Çoruh (,•e runJiye) 
Çorum (ve çiftçilik) 
Çorum 
Çorum (ve vkaf) 
Diyal'bnlur (ve tıb) 
Diyarbakır (ve bankacılık) 
Edirne 



ll'uaa Ziya Çiyiltepe 
Sa,bit Sağiroğlu 

Aziz Altyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Osman Işm 
GL lhsan Sökmen 
iıiüuir Akkaya 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

Atıf Baymdır 

Ziya Kararnursal 
Reşad Mimaroğlu 

Esad Ozoğuz 
Şerafettİn Karacan 
Rilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kala~ 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
Hazim Börek:çi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Kazım Gürel 
Knzım Okay 
Şevki Ergun 
M'llttalib Oker 
Dr, Saim Uzel 
Hüsnü Yaman 
Hnsan Reşid Tankut 

J.ransur Bozdoğan 
Edib Ergin 
Tiasan Menemencioğlu 
Cemaf Karamuğla 
Hazim Tepeyran 
t ~mail Çamaş 
Tiüsnü Çakır 
ıfemed Ali Yörüker 
Süleyman Necıni Selmen 
Ziihtü Durukan 
Ali Münif Yeğena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Şemsetti n Giinaltay 
Ziya Başara 
Ccmü Uybadm 
Faik Oztrak 
Galib Pek:el 
IIakkı Unga.n 
tbrnhim Arvıuı 
:\lünib Boya 
rrrı İ~z 
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Elazığ (Ye askerlik, demiryolu, sigortacılık) 
l!ll azığ (ve bankacılık ve çütçilik) 
Erzurum (ve belediyeeilik) 
Erzurum 
Esirişehir 

Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Gümüşane (ve hukuk, belediyecilik, ticaret) 
Uümüşane (ve nskerlik) 
t. tanbul (ve hukuk) 
!stanbul (ve maliye ve iktisad) 
!zmir (ve hesalı işleri V<' amme lınkıılm ) 
Kars 
Kal's (ve askerlik) 
Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kaysed (ve askerlik) 
Kayseri (ve iktisad) 
Kırşehir (vo nıaarif) 
Kocaeli 
Koca<'li (ve askerlik) 
Konyıı (ve nafia) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Konya (ve hnkuk) · 
Malatya 
Manisa (ve tababet) 
Manis3 (vE' iktisad ve manrif ve zirıı,at) 

Maraş 

Mamş (ve iktistd) 
Mardin (ve hukuk) 
:.\Iıırdin (ve hukuk) 
Muğla (ve orman) 
Niğde 

Ordu (ve ziraat) 
Sanı~un (ve maliye) 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Samımn 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan (ve askerlik) 
Sivas (vE' mnarif) 
Sivas 
Tekirdağ (ve a~kerlik ) 

Tekirdağ 

To ka d 
Van 
Van (Te ziraat) 
Van 
Yozgad 



Halil Türkmen 
tlırahim Etem Bozkurt 
Rifut Vardar 

~eı·ç Türker 
Hamza Erkan 
Raydar Çerçel 
Fevzi Daldal 
( 'r1.mi Erçin 
~azmi Topcoğhı 

Asım Us 
Tahir Berkay 
Fethi .Altay 
Fua.d Ağralı 
Bekir Kaleli 
lı-;rnn il Sabnncu 
Jlııqıın Fehmi Ataç 
C:nlib Bahtiyar Göker 
Ziya Kararnursal 
lGimil Dursun 
Rnlırrıi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Snracoğlu 

~fuharrmn O.ılal Bııyar 

Rizn Saltuğ 
Sadettin Serim 
( fn li b Gültekin 

'\asuhi Baydar 
B'ııik Kurdoğlıı 

Hüsnü Yaman 
Mansur Bo1.doğını 
.\f ııhittin Birgen 

Hüsnü Kitabeı 
Yunus "ııdi 

ı;iiikl'ü Ataman 
,\hnıcd tlısnn 'l'okgöır. 
Kf'malPttiu Kamlı 
Ymmf Kemal 'r('ngirştmk 

Henı.?.i Çiner 
H>ısan Saka 
~n·ı·ı Dııy 

?1-[itat Yenel 
Sa ıu..i lşbııy 
.\hıııed Sungru· 
"'allnı Korkmaz 

-445-
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi ) 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 

Iktisad 

~.Vyon Karahisar (ve bankaeılık ve ıtıaliye) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık) 

.A.:fyon Karahisar (ve maarif) 
Ankara (ve idare ve maliye) 
Antalya (ve mııl..iye) 
Aydın (ve ticaret) 
Çonıh (ve ınaliye ve ıııaol'it n nınthllııt) 

Denizli (ve debağat ve ticaret) 
Elazığ (ve bankacılık) 
Elazığ (ve maliye) 
C:azianteh (ve hukuk \ 'l! uıık<'ı·lik \ 

(li restın (ve hukuk ve ticaret) 
C: ümül)ane (ve maliye) 
t tanbul (ve belcdiyecilik ve ıru111 rif) 
tstanbul (ve maliye ve ii!are) 
!zmir (ve maliye) 
tznıir (vi' hukuk) 

!zmir (vt> ın ıı kinc mülıeHilisi ) 
lzınir (ve hukuk) 
Kastamonu (ve sanayi v ticar t) 
Kastanıonu (ve eczacı ve ticiret) 
Kayscı-i (ve idare) 
Konyn (V<' hukuk) 

~falatyıı 1\" Lnıık~cılık ,.e l'rlı•l!i~ ·~t vt' ti(·ar~t ) 

Manisa 
~luuisıı (ve iliare ve mııarif ve ziraat) 
::1-[ın·aş (ve idare) 
)fııı·cliıı (ve manrif VI' h:tinıaiynt) 

:\!uğla (ve hukuk) 
ıruğla (ve hukuk ve matbuat) 
"\Tıış (ve maliye) 
Orrlu (ve ticaret ve ınntbuat) 
Hi7.t• (n• '"lc:>hiyııt ' 'e iı:tinıni~·ııt ) 
<.ıinob (ve. hukuk) 

~ı,·ııs (,·e maliye) 
'l'ı·ahzon (ve maliye) 
'l'rnhzon (If· maliye) 
Tunceli 
Urfa (ve maliye) 
Yozgad (ve orman) 
Yoıı:~ııc'l (ve ziraat ve ti<lnret) 



Sı1lih Bozok 
lhrııhinı 'l'oloıı 

. 
Mahmud Nedim Zabcr 

Nuri Taroac 
Salih 'furgay 

aıui Erkman 

Haydar Çerçel 
Belkis Baykan 
Türkan Örs 
!smail Hakkı üzuııı;ar ılı 
Nevzad Ayas 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Fnzıl Naımıi Örkün 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fazı! Ahmed Aykııı; 
Nairiye Elgün 
Mehmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

afi Atuf Kansu 

'l'alat Onay 
tzzet Ulvi Aykut 
Emin İnankur 

bidin Daver 
Ahmed Şükrü E meı· 
Fakihe Öymen 
Oalib Bahtiyar Göker 
Gl. Kbım Karabekir 
lbrahinı Alilettin Göna 
Hasan Ali Yüce! 
·Nazmi İlker 
.,.ehlme Yımus 
Ömer Küntay 
Hacer Dicle 
Hazim Börekc;i 
Ali Dikmen 
Ali .Muzafieı· Göker 
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Jandartn a 

U ilecik (vt> askel'lik ) · 
Koeıteli (ve askerlik) 

Kudastro 

fıılatya (ve harita ve aakerlik) 

Kimycı 

Ka.stamonu (ve eczacılık) 

Kayseri 

l(ooperatifc;ilik 

'l'ıınccli (ve bağcılık ve n~kcrlik ) 

Maarif 

Afyon Karahisar (ve iktisad) 
Ankara 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Ralıkesir (ve tarih) 
Hıırsıı (ve felsefe ve içtiıuaiyat) 

Çanakkııle 

anakkale (ve matbuat) 
-ankrrı ( vı> dil ve hukuk ve tarih) 

Çoruh (ve ınatbuut ve ıııaliye ve iktıııad ) 

Çoruh (ve· idare) 
Elazığ (ve edebiyat) 
Erzurum (ve belediye) 
llazianteb 
Hıızianteb (ve dil, edebiyat, huknk ) 
Giresun 

Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkari (·ve matbuat) 
l~el 
Istanbul (ve matbuat) 
l tanb\ıl (ve diplomasi) 
1. tanbul (ve coğrafya) 
1 ·tonbnl (ve belediyecilik ve iktisad) 
t tanbul (.Askerlik ve içtimaiyat) 
l tanbul (ve ıııntbuat) 
lınıir (ve <lil ve edebiyat) 
!znrir 
lım ir 
Kar (ve hukuk) 
Knı:ıtamon.u 
Kırşehir (v idart>) 
Kocaeli 
Konya (ve tul'ih ve tliplomaai) 



Kazım Okay 
Vehbi Bilgin 
Mihri Pektaş 
Hikmet Bayıır 
Hüsnü Yaman 
Kazım N am i D uru 
Ridvaıı Nafiz Edgüer 
Muhittin Birgen 
Ali Canib Yöuleııı 
Harndi Yalınan 
Selim Sırrı Tarcan 
:\[eliha Ulaş 
~emsa lşcen 
11ulki Aydın 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Şenıset tin Günaltay 
H;uıib Ahmed Aytuna 
~fuaınmer Develi 
Salise Abıınozoğlu 
Refet Ülgen 
~~ref ffiuğ 

11ifat Vardar 

.\ hnlt'd Ulu8 
Ziihlii .\k nı 

Ht:r~ 'l'ürkt' l" 
lhsan Tıl\· 

Fevzi Oal<lul 
\"ulıya Gıılib Kıırgı 

1 'r zıni Brçiıı 

Fahrettin Tiritoğlu 
Riisulıi Bulayırlı 

l.i;va Or\'lıcr Etili 
!\fnRtnfa .\bdüllıa lik !{en da 
.\sım Us 
.\fa zhnr ~Iüfirl Kımsıı 

ı ~ınet Eker 
1-'u:ul Ağralı 
ll :ısıı ıı F!'huıi .\ta~ 

~1 ükt•rn•ın Ünsıı 1 
i':iya Knraınnrsal 
1\ fiıııil lhırsun 

Hilmi Çoruk 
1-'nik Ba:~ıı 1 
lzzet Errlal 
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Konya (Ye maliye ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve diplomasi) 
)fanisa (ve idare ve iktisad ve ziraat) 
:\Ianisa (ve pedagoji)• 
llfRnisa 
~r:ırrlirı (ve iktisad ,.~ i~tiınuiyal) 

Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
:::>uınsuıı ( ' ' C (•tlebiyat) 
Seyhan 
Siird 
Sm ıs (ve belediyecilik) 
Sivas 
::iıvas (ve idare) 
Tokad (ve pedagoji) 
'l'okad (vE' diş tababeti) 
Trabzon 
ı· rfa (ve riyaziye) 
l ' rfıı (ve belediye) 
Zoııı.:ıılrln k (Ye idare ve maliye) 

Makine 

. \ııkarı.ı (n• sanayi) 
Kırkiıli't-li ( \'e çiftçilik) 

Maliye 

Afyou Karalıisa ı· (ve bankacılık ve iktısııd ) 

.\ğrı ( \'e hukuk) 
.\nkara (ve idare ve iktısad) 
Ankara 
Antalya (ve iktısad) 
llalıkc::.ir (ve idare) 
t;ıınakkale (ve hesab i~leri) 
\,.'ııııakkale (ve nıatbuat ve ticaret) 
t.'ımkırı (ve idare) 
)o ruh (' c nı a tbuat, iktı Rd ve maa rif) 
Çoruh (Ye idare) 
Çorum 
Elazığ (ve iktısad) 
Oüınüşan~ (ve iktısad) 
tsparta 
Jstanbul (ve iktısad ve idare) 
lzmir (ve iktısad) 
Ka~tnwunu (ve idare) 
Kay eri (' ·c hukuk) 
Kouya ('i'e hukuk l'e bankacılık \'e ticaret) 



Kazını Okay 
Şiikrii Ataman 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hüsnü Çakır 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
SııTI Day 
Sami lşbay 
Rifat Vardar 

İzzet Aruk~n 
Sadettin Epikmen 
Ahdurrahman Naci Demirağ 
MitatAydın 

Arif Baytın 
!zzet Aruknn 
Kazım Gürel 
Şefik Özdemir 

C'emil Özçağlar 

Brnin Yerlikaya 
Cemal Karamuğla 
Srtkı Atanç 
Ahmed Sungur 

Ali Kami Akyüz 
Kazını Naıni Durn 
Hasip Ahmed Aytnna 

Ali Rana Tarhan 

Refet Ülgen 

Ahmed Uluıı 
Eşref~ 
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Konya (ve maarif ve idare) 
MU~~ (ve iktısııd) 
Niğde 

Niğde (ve belediyecilik ve ziraat ve ticaret ) 
Samsun (ve idare) 
Sivas 
Trabzon (ve iktrsııd) 
Trabzon (ve iktısad) 
Urfa (ve iktısad) 
Zonguldak (ve idare ve mııarif) 

M1ih61tdisler 

EskişE'hir (-ve nafia ve ~imeııdifercilik) 
İzmir (Makine mühendisi ve iktisad ) 
Sivas 
Trabzon 

Nafia 

Ankııra (v:e askerlik) 
.Eski§&hir (ve mühendislik ve şimeudi!ercilik ) 

Konya (ve idare) 
iird ("ve ticarE.'t ve ziraııt) 

Ormmı cılık 

Bolu (ve çiftçilik ve ticaret) 
Muğla (ve idare) 
Tokad (ve hukuk ve ticaret ve ziraat) 
Yozgad (ve iktrsad) 

Pedagoji 

!stanbul (ve içtiınaiyat) 
Manisa (ve maarif) 
Tokad (ve maıırif) 

Posta, t elgı·af ııc telefon 

!stanbul 

Riyımiye 

Urfa (ve maıırif) 

Sanayi 

Ankıu:a (ve makine) 
Ankara 



Muharrem Celal Bayar 
Mustafa Bacak 
Hasan Karabacak 
1 tırahim Ete m Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Fuad Zi,,·a Çiyiltcpe 

.Mustafu F'elımi Gerçeker 

Ali Riza Erem 
Fund Ziya Çiyiltepe 
Aziz Sumih llter 
lzzct .A.rukan 
Orgeneral Ali Said .A.kbaytuğım 

Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulfisi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Gl. Desim Ömer Akalııı 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kô.zım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma 1\Iemik 
Dr. Ahnır<l Fikri Tuzcr 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğaıniral Hakkı Şinasi Bre) 
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Kastamonu (Dbkumacılık) (ve iktisad ve ticaret') 
Kütahya (ve ticaret) 
Zonguldak (Madencilik) 
Zonguldak (:Maden ve idare) 
Zonguldak (1ıfadencilik) 

Sigortacılık 

Elazığ (ve askerlik ve idare ve demiryolu) 

Şark ilimleri 

Bursa 

Şim endi[ ereilik 

Çoruh (ve askerlik) 
Elazığ (ve askerlik ve idare ve sigortacılık) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir (ve nafia ve mühendislik) 
Kocaeli (ve askerlik) 

'l'abibliT• 

Ağrt 

Ankara 
Antalya 
.An.taly.ol 
Ay dm 
Aydın 

Ay dm 
Bilecik 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankrrı 

Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbalar (ve idare) 
Edirne 
Erzurum 
Ga.zianteb 
On1.innteb (ve dil ) 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 



lk Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfik A.slıuı 
Dr. F'uad Umay 
Dr. Yusuf Ziya Soıner 
lk Fuad Sora.ğman 
Tlr. Osman Şevki Uludağ 
Ur. Ali Süha Delilbaşı 
1 >r. Hilmi Oyt!ç 
Dı•. Saim Uzel 
lk Abdü lkadir Kı>mn li Hflyizit 

· Dr. Rızıı Levent 
Dr. Ahravnya Marmaralı 
1 Jr. H.rı~im Ferirl 'T'alny 
lk \. t> hbi Demir 
J>r . ~Rinı Ali Dil emr e 

!smail Hakkı l.,zwı<;aıı;ııb 

Hıuıan Cem:il Çambel 
ibmhim Necmi Dilıneu 
~'aı..ıl Nazmi Orkün 
Yusui Ziya Özer 
'l'ııliıt Onay 
Fund Köpdilü 
• \.1 i Mıuzaffer Uöker 
Dı·. Osnıaıı Şevki Ulıidağ 

Besim Atalay 
Veled İzlıudak 

:)ühü Koçak 

Ueınal Akçm 
lzzet .Akosman 
Şakir Kmacı 

Tayfur Sökınen 
• azmi 'l'opçuoğlu 
Ftilmi Şeremetli 
Mooıe<J. Emir 
Tevfik Temelli 
Rm in Yerlikaya 
Ziya Gevher Etili 
Fahri Akeakoca .&kça 
Tahilr Barkay 
Temel Göksel 
EminSazak 
Nuri Pazarb~ 
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İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Mıı.latya 

Mnnisıı (ve idare) 
Maraş 

Mardin 
Niğde• 

Niğdl· 

Ordu 
Ri T.c 

Tarih 

.Balıkesir (Milli tarih ve maarif) 
Bolu (ve askerlik ve matbuat ) 
Burdur (ve dil ve hukuk ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve maarif ) 
Eskişclıir (ve hukuk ve dil ) 
Uiresun (ve edebiyat. ,.c mnurif ) 
Kars (ve cJebiyat ) 
Konya (ve diplomasi ve maarif) 
Konya (ve tabiblik) 
Kütahya (ve dil ) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve dil ) 

Tayyarecilik 

Brzurum (ve askerlik ) 

Ticaret 

Afyou Karah isar (ve ziraat ) 
.\.fyon Karahisar 
Ankara 
Antalya (ve ziraat) 
Aydın (ve iktıRad ) 

Balıkesir 

Balıkesir (ve ziraat ) 
Bitlis 
Bolu (ve orman ve ziraıı.t) 
Ça'llakkale (vı> ınatbunt ,.e maliye) 
Denizli 
Denizli (ve iktısııd ve dıııbagat) 
Edirne 
Eskişchiı· (,·c ziraat) 
Oazianteb 



lijnulil Sabuucu 
Durak Sakarya 
Ahmed Ovaerk 
Tuı·hıın Cemal Beriker 
Hüsnü Ozdamar 
Kemal Ünal 
Ahmed Harndi Denizmen 
Sadettin Uraz 
Kahraman Arıklı 
Muharrem CeHil Bayar 
Ri.:a :;;uıtuğ 

Ümer 'J'ıı.şçıoğlu 
.\fpmrd Seyfeli 
!zzet Erdal 
.M:ustafııl Ulus&n 
.\Iustıcia Bııea.k 

Memed Şevket Özpazarbaısı 
N asuhi Baydar 
Osman Taner 
:\{rmed Erten 
Halid Mengi 
.\.hmed İhsan Tokgöz 
Hiiseyin Ekşi 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
DıunaT Arıkoğlu 

Şefik Özdemir 
H uHt~i Orucoğlu 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Sılkı Atanç 
Uııniş Eyiboğlu 

Şerif Bilgen 
Salim Korkmas 

Veled İzbudalc 

Atıf Esenbel 
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1 J iı ·..:ı.uu (ve hukuk ve iktrsW) 
(;üıııüşaııe (ve hukuk ve idare ve belediyecilık) 
tı,;t'l (vg ziraat) 
r ~e} (Y~ lıclediyeciJik ) 

Isparta (ve ziraat) 
Isparta (ve hukuk ,.c rrıatbuat ) 
istanıbul (ve bahriye) 
!stanbul 
1\nr~ (ve zinıat) 
KaRtamonu (ve iktısad ve ııanayi ) 

IU\:<tanıonu ( \·c cczacı ve iktı.ssd) 
Kayseri 
Krr,ehlr 
Konya (vf' hut.-uk ,.c <bank"! • ılık ve maliye) 
1\oı ıye 

Kütahya ( nı AAııayi ) 

Malatya 
lvlıılııtyıı ( n • lıııııka c rlık ve ~debiya ~ ve iktısad) 
Mııla1ya 

1\tlll'lı~ (ve zirıuı.i ) 

Niğde (ve ziraat ve maliye ve belediye) 
Ordu (İktısarl ve ın R1lıuat ) 

Ordu 
Ftize (ve lıukuk ) 

H ize 
Seyhaıı (n· ziraat ) 
:::liird ( "" nafia işleri ve ziı·aat) 

~i no lı \ve ziraat) 
Tekirdağ (ve çiftçilik) 
'!'o ka d 
Tokud (ve hukuk ve oı\Uıau ve ziraat) 
'J'nıbzwı 

'l'rabzou 
Yor.gad (ve iktısııu ve ziraat ) 

'fiirkçii!ii~· 

Yozgad (ve tarih ve dil ) 

Zootekni 

Sinıs (ve askerlik) 



9 - Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Bi·rinci Devredrnberi mebus olanlar 

Ali t,;etinkay;ı Afyon K. J)ı·. Refik Saydam !stanbul 
İsmet İnönü A.o.lrura C.:<liru Bayar 1zınir 
Şakir Kmacı Ankara Mahmud Esad Bozlnmi İzmir 
Yahya Galib Kargr Ankara Esad Özoğuz Kars 
Rasilı Kapları Antalya Alımed Hilmi Kalaç Kayseri 
Dr. Mazhar Germen Aydın Dr. Fnad Umay Krrklarcli 
Gl. Kazım Özalp BaW{esir lbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Hacim Çarıkir Balıkf'.<ıir Bcsiın Atalay Kütahya 
Mustafa Fehıni Gerçekel' Bursa Yluıns Nadi Muğla 

Ziya Esen Çanları Hanıdi Yalıııaıı O edu 
Mazhar Mü:fid Kansn Çorulı Oanıar Arıkoğlu Seyhan 
Dr. Mustafa C.ıntckin Çorunı llulki Aydın Siird 
İsmet Eker Çorum Yıun.ıf Kemal 'l'enııi rşcnk Sinob 
Yusuf Başkayn Denizli Ziya Ba şara Sivas 
Faik Kaltakkıran EdiruP Faik Öztrak Tekirdağ 

EminSazak Rskişelıir H amdi Ülküm n Trabzon 
Memed Şahin Gaziaııteh Hasan Saka Trabzon 
Has.ın Fclııni Atuç Ciümüşaııe Haldcr Ungan Van 
Hüsnü Özdamar İsparta ~ırl'I lçöz Yozgad 

Ikinci Devrede'l'lb6ri mebu.s olanlaf 

Esad Uras Amasya Talat Onay Giresuıı 

Nafiz Aktm Amasya ~jdih Servet Tör Giimüşane 

Fıılih .Rıfkı Atay nkara tzz<·t ffivi Aykurd Frakkari 
1\iemcd Emir Balıkesir Emin İnankur İçel 

Osman Niyazi Burcu Balı kesiT· }(iilt<'rt'em Ünsal tsparta 
Salih Bozok Bilecik .\lınıPd IIamdi Denizmen Jstanbnl 
Dr. Emin Cemal Suda Bolu Dr. 'l'uğıımiral Tiııkkı Şinasi grcl Istanbul 
Refet Canıtez Sı.ıı'Sn Ziya Karaınursal İstanbul 

Mustafa Abdiilhnlik Renda <;ankırı 1\i'ınıil Dursun tzmir 

İsmail Kemal Alpsar Çorum Rahmi Kölron !zmir 

Münir Çağı! Çorum ~ükrii aracoğlu tznıir 

Dr. Kil.zı:m ıımanlr Denizli Şevket Ödiil Krrklarcli 
Neeib Ali Küçilka Denizli Ali Dikmen Kocaeli 
Fund Ağralı Elazığ Ragıb Akça Kocaeli 
Abdülhak Fırat Erzincan Kazrm Okay Konya 

Saffet Arıkan Erzincan Mustafa ffiusan Konya 

Nafiz Durolu Erzurum . aim Hazim Ouat Konya 
m İlısan Sökmen Giresun Tt"vfik Fikret Sılay Konya 
lı-mail Sabuncu Oiro.~un Receb Peker Kütahya 
Mürıir Akkaya Giresun Or. Hilmi Oytô.9 Malatya 



Mahmud Nedim Zabcı 
Dr. Saiın Uzel 
Yaşar Üztıy 

:M.cmed iliten 
Hızıı Erten 
F'aik Soylu 
Hıılid :M.engi 
1~mail Çamaş 
Ali Zırh 

Hasan Cavid 

Haydar ~:c.ı·çcl 

lzzot Ako~matı 
Halid Bayrak 
fhsıru Tav 
İsınail Hakkı .ı\ltımPıt 

Rifnt Arıı.z 

Dr. Cemal Tun<·a 
ll a.vrcttin Karan 
İsmail Hakkı Uznn~a ı ~ılı 
nıısaıı l'<•ınil (.'ambl·l 
Dı·. Refik Güran 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Emin Aslan Tokarl 
m. Kifızıın St'VÜkt<'kiıı 
ZPki Mcsud . .Alsan 

Fazı] Ahmed Aykn~ 
Aziz Samih İlter 
Aziz Akyürek 
Dr . . \hınrd Fikri Tnzt•r 
Nnfi .\tnf Kansıı 
ŞP\•kct Erdoğan 

F ('rid C'elül Güven 
Ali R~ııa 'l'arhıın 

Cemal Akçm 
Aka Gündüz 
Eşrd Demirel 
Nurnan Alnıoy 
Atinan ~fPndc.rrs 
nr. flalib Kahramll'll 
Fııt in Oüvendirt'n 

Fuarl Ziya ÇiyiltPpc 
1mnıf Ziya Ozt•ı· 

Kemal 1lnal 

:\lalatya 
Manisıt 

~Iauisıı 

Maraş 

.\iardiıı 

:'\iğı.lc 

Niğdu 

Ordu 
rtizr 

Rize 
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~"nıscttiu Oünaltay 
C:emi l Uybadm 
1 laydar Rüştü Öktem 
M eıned Emin Yurdakul 
f!pfet Ülgen 

Ihrahim Arvas 
;,ıüııib Boya 
V .,ı eel İzlıudak 

li rı li 1 Türkmen 

t) çiincii. Detıredenb eri · mebııs ola11.lar 

Afyon K:ıra.h.isaı· 'rııhsin Coşka.n 

Afyon Karahisar Reşid özsoy 
Ağrı Il az im Börekçi 
Ağrı lümal etıtin Olpak 
Amasya ~alalı Y8JJgı 

Ankara Ahmı·cl Harndi Dikmen 
Antalyıı 

Ha lıkesir 
Balıkesir 

Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbakrr 
Diyarbakrr 

EIRzığ 

Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
CJiresuıı 

(}iimüşanl' 

'tçel 
tstanbul 

Kazım Gürel 
M:ulılis Erkmen 

Muttalib Ökc.r 
Vasrf Çmay 

Kani Karaosman 
Osman ETÇin 
trfnn Ferid Alpaya 
Jiakkı l(Uıçoğlu 

Ziibtü Durukarı 

Ali :M:ünif Yegena 
m. Naci Elaeniz 
TTiimi Uran 

N<'mnettin Sadak 
Remzi Çiner 

r> ıın iş Eyiboğlıı 

Halil Nihad Boztepe 
R.ifat Vardar 

Dördtim.c:ü J) vredeııbııri mebus olanlar 

Afyon Karııhiııı:ır Sadettin 'Uraı 
Ankara alfh Oimcoz 

Ankara 
A:ntalyıt 

kydm 
Bunı& 

Bu.rsa 

Elüzığ 

Eskişehir 

l:spaı:ta 

Tialil 'Menteşe 
~adettin Epikmen 
m. Muhittin Akyii1. 
Ömrr Künta'Y 
Ali Mnzafier Göker 
JliJ;met Bayur 
Tinsıın Reşid Tankul 
Dr. IJüsoy;in vni Ercan 

' ivıı ' 
'llelı: irda~ 

'l'I.Ul('ı;lj 

Uı·fıı 

lfrfu 
,.ım 

Vwı 

Yur.gııd 

%onırı:lclal1 

KııstaoJıu 

Kayseri 
Kırşehir 

Kocaeli 
Koııneli 

Konya 
Kon~-a 

Kütah~·11 

.~nlatya 

Malatya 

lfanisu 
Manisa 
~brdin 

Muş 

Samstın 

eyhan 
Seyhan 
SeyJı.an 

Sivns 
~ivas 

Trabzon 
Trabmıı 

7.on~nldak 

1 tanbul 
l ttmbul 

İzmir 
tzmir 
Jtım: 

Kal'li 
Konyıv 

Manisa 
~[a~ 

ıl la 



Hüsnü Kitabcr 

Dr. Ra.sim Ferid Talay 
.Aıhrned lhsan Tokgö?. 
Ali Canib Yöntem 

Ru~ıni Barkın 

lbrahiın Mete 

Hulüsi Oruçoğlu 

Bcrç Türkc ı · 

Mebrure Gönenç 

Dr. Hüsaınettin Kuı·al 

AlımıKI illus 
Arif Baytnı 
Dr. Taptas 
M uamıner Eri ş 
Mümtaz Öknwn 

C<>znı i Erçin 
Tayfur Sölmıerı 
'l'ürki\ n Örs 
Dr. Hulılsi Alataş 
Nıızmi Topcoğlu 

Nuri GöktcpP 

R a h m i Selçuk 
Ur. <:ı. Be~inı Ömer .-\kıılın 

Ihrahim Nermi DilnıE'ıı 
.\tıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
C:l. Naei Tınaz 

Hilm i .Ergeııeli 

f!'azrl :azmi Örküıı 

Hüseyin G11hid Yııl<:ın 

Dr. Hamdi Berkman 
llr. F'ııtına Memik 
l!'cthi Alta~· 

nı. Pcrf.ev Demirhan 
c:ı . Z<'ki Soyd!'m ir 

:'l!aki~'C Elgün 
Şükrii Koçak 

Jstanıat ÖzdamHı· 
o~man l ın 

Bekiı· Kaleli 
Dr. Menıed Ali .Ağakııy 

Öınııı· A>~rın Ak~o~· 
Dr. Hasan Yıısıf Ronıyi.irck 

Atı( Ba~•mdrı-

Fııkihr (\~'rnt>ıı 
Şükrü Ali .Ogel 

Muğla 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
Samsun 

SeyhMı 

Si no b 
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İsmail Memed {!ğur 
Nazım Poroy 
R~ai Erişken 

Ra if Ka•radcniz 

.\ .hmed Sungur 

Hasan Kıırabacıık 

Beşin ci De-vredenbeıi ınebıl.S olanlar 

Afyon K. 
Aiyon K . 

Ağrı 

Ankara 
Anitarn 
Ankaı·a 

.\nkııra 

Ankaı·a 

Aııtalyıı 

A.nialya 
Antalya 
Aydın 

Aydrıı 

Aydın 

Balıkesir 

Bilrcik 

Burdur 
Bur~a 

Bnrsa 
Bursa 

Vıınakkııl(· 

(,~ankıı·ı 

(':ı.nkm 

Denizli 
Edil'lır 

r.ıazıji; 

l~rzn ı·nnı 

l~r7.nrıını 

·r:rzurıım 

~~ı·zm·ııın 

r·:skişch ir 
Eskişehir· 

Gııı:ianf.rb 

C:aziaııt lı 

Unzi;ınl(•h 

Oirc:;un 

lııtnııhııl 
lstanhııl 

lsLııııhıl 

Bcnal Arıman 
riasıııı Ali Yücel 
Reşad J\llinıaroğlıı 

L"ııad Ki)prüli.i 
Or. ']'pvfik Aslan 
IJilnıi Çoı·nk 

\'ııı·i Tııma(: 

f'aik Baysııl 
SııcleLt.iıı Seri ın 
Sıılilı Turgay 
7-ülıtü Aluıı 

~lı• rıırıl Scyfcli 

l lıı·alıinı Dılılıırı 
llrgcneml Ali Sııid Ak lı o.1· tıığ>ııı 

.\li Hı 1.a T iirel 
lk ()Hrıııın ŞrYki 1 ' lııdnğ 

. \l iıl'ttin Tiridoğlıı 

lliis"~'i n Rahmi nürpınııı· 
\ 'l'd id l17.gÖı·(•Jl 

Enınıllah Barkau 
Gl. Osman Kopta~?el 

:\{ihri Pektaş 

Osman Ta ıı er 

.F'aik Kıırdoğlu 
Kfızını Nami Dunı 

1\~nan Orer 
Dr. Riza Levend 

Erlib Ergin 
Radullah Güney 

Şilkı·il Ataınan 

r.avid Oral 
Dr. Alıravaya Marmaralı 

Selim Sırrı Tarcan 
Dr. Sami Ali Dilemre 
Fnad Sirmen 

Aıniı·al Falıri Engin 
Hüsnii ('ııkır 

;\{~lilıa UIRş 

M:emed Ali Yörliker 

Sivas 
Tokaıt 

To kilit 

Trabzon 
Yozgad 
Zonguldıık 

l znıir 
tznıiı· 
l znıi ı · 

K:ıı ·s 

Ktıstamontı 

1\ n st ıı nı on ıı 
1\;ı stn ınonn 

l<aysı·ri 

Ka.'·~rri 
Kays(• ı·i 

Kırki~ re! i 

Kır~rlıir 

Kocıll'li 
Kocıır>li 

Koıı~·a 

Kon,\'~ 

Klituh,,·ıı 

Kütah~·ıı 

Klitalı~·ıı 

:\lalaty:ı 

)Tahıtya 

:\fa lHt yıı 

~T a laty>ı 

MaııiHH 

Manisa 
M' nni~n 
\lıırdiıı 

~[aı·din 

:\fuğhı 

\Tuş 

Niğde 

~iğdl' 

Ordu 
Riı:e 

Rize 

~ıllll!lllll 

~am~-ım 

~nnımııı 

Samsun 



Tevfik Tarman 
Ali R izn E sen 
.\faki Bekınen 
Cevdl't Kerim In eeela yı 

Hikmet Işık 
Gl. . \ kil' Özt ckiıı ı<:ı ·tk ııı~il 
lllita t Şükrü Blecla 
Rahm i Apak 

ll anıza !~rkan 

Belkis Beykan 
l•'cvzi Daldal 
Dr. Münir Soykanı 

Dr. Şakir Şener 

.~mmta?. Kaynak 
f•'eyzi Siizcncı· 

J 1 ilmi ~PrPmetli 
Ynhya St•zai Uzııy 

Dr. ~ l ulılis Suner 
~!'Pm!'!lin Sulıiı· 

'J' pvfik 1'cmclli 

( \•mil Üzı.;ağlar 

l>ı ·. Zi lııı i Ülgen 

Eıniıı Yl'rlikaya 
Li\tfi f:ören 
Dr. Alımed Rulıi Yt·~il,,·ıı ı ·t 

.\hoıncd Sanlı 

~'azlı f;ü le~ 

~ci'Zad Ayas 

Atıf Kanıçıl 

. \ \'tıi Yukaruç 
Reşad .\'uri fiiintckin 
R ıı<nlıi Rııla~· ırlı 

Dr. Akif .\rkaıı 
.\l i R izn l~ rcm 

Xuri J\a_van lp 
Siil<'yııını ı Kii'<lt'kı:ioğlu 

Ş:ıkir Haı·an 

F'ahri .\ li<:akoPu ,\ kça 
Tahir lkrkay 
f'nhid <:uhukçn 
\ Pli !'>t·c·dPI Sütıkitay 

Fıınıl Halkan 

o, ın ;ı n ~ıılıinbnş 

Tı·nıcl <iiikı<el 

lskcndrr .\.rtun 

salih Başota~ 

. alim :\ltuğ 

Seyha11 

S iird 
Siird 
Siııolı 

Sivas 

Sivas 
Sivt:ıs 

T<·ki rdağ-
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t:ıılib P ekcl 
ı ; ı. Sıtkı Üke 
Sını Day 

Saıııi Erkmaıı 

l:l .. \ lıml'd Ynzgaıı 
t 't· l fı l Arat 
ı ·; k rl'ın P Pkel 
ll i i '<:ınıl'l tiıı Okan 

. lll1111'1 J> ı undtı mcuııs olmılar 

.\ fyon 1\ . 

.\ nka ra 

.\ ııkarn 

.\ ııtal~·a 
. \ yd1rı 

.\.\'""' 
ı:;ıtıkt·~ iı· 

l ~a l ıkcsir 

l~a lı kPsir 

Hilcl'ik 
Hing-i~l 

ı:itli~ 

Holıı 

ll u lı ı 

Bolıı 

~olu 

l~ ıırJııı· 

Burdur 
Hnr·a 
~ııı·sn 

('anal;knlı· 

<.'anakkale 
('aıınkkal f' 

ı;a nakk:ılı· 

('nnk ırı 

Qorııh 

( 'oru nı 
Çorum 
Çorum 
Ornizli 
Denizli 
Ili) ı:·l ınl,ır 

Diyarbakır 

l~dirnc 

r~ılirnı· 

Bıl i rııı· 

!.::rzinr:ırı 

P:ı·zinrıııı 

Erzırrı:ım 

t 1.zct .A rukan 
Alımed .Aksu 
Oı·. Abdürrahman Melek 
~uri Pazarbaşı 

F ikret .Atlı 

\'usııf Ziya Zarbun 
. \Jımed Ovacık 

Dr. Mulıtar Berker 
r: 1. L'emal Mersinli 
'l'm·han Cemal Beri.ker 
l{cmzi Ünlü 
.\bidin Daver 
.\ hmcd Şükrü Esmer 
Ali Kii.mi .A.kyüz 
Ualib Bahtiyar Göker 
~[cmcd Aldemir 

~azmi llker 
Şelıime Yunus 

K alıraman .Arıklı 
Şerafetlin Karaean 
Zihni Orhun 

.\bidin Binkaya 
IUıcer Dicle 
~f. Riza Saltuğ 
:ıruharrem Celô.l Bayar 
Nazmi Toker 
Ömer Tıışçıoğlu 
f:;uacl. Hayri Drgüblü 

H urhanettin Denkar 
ıramdi Kuleli 
lk \ ' usuf Ziya Somer 
tzzet Özkan 
Dr. Fuad Sorağınan 
lbrahim Tolon 

r:alib Gültekin 
hzet Erdal 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 
Dr .. \ li Süha Delilbaşı 

Tuk:ı d 
'I_\,; 

Tmbzoıı 

'l'uıı~cli 

Urfa 
Yozgııd 

Yozgatl 
Zoııgıı lcl :ık 

Eskişehir 

Gazianteb 
Gazianteb 

Uazianteb 
Giresun 
Gümüşane 

tçel 
tçel 
t~cl 
tçel 
tsparta 
ı~ ı:ıııhııl 
ı ,ı:ııılıııl 

tstaııhul 
lstaıılml 
t?.mir 

tzm ir 
!zmir 

Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Kıklareli 

Kıklareli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 



456 -
Mustafa Bncıı:k 
Sndri Ertem 

Memed Şevket Ozpaznrbnşı 
Nnsuhi Baydar 

Kütahya 
Kütahya 

M.alatya 
Mafatyıı 

Manisa 
Manisa 
Manisa 

.M:ımı~ 

~1amı; 

i\iarıı~ 

"!\f.al'diıı 

M1ı:rdin 

MaTdin 

)ruğlıı 

~iğd!' 

O'rd)ı 

Ason Tümer 
Hii ~'TlÜ Varnan 
Rıdvan afiz Edgüer 

Dı· .• \lıdülkadiı· 1\Pnıali Ba~· iz it 

llnıı s11r Ru7.doğıııı 

Zi~·a Kuyrmı . 

Ul. f.lpyfi P>i.i zgiiı·ı·n 

Thısaıı ~](·n<•meıwioğlıı 

Muhittin Birgen 

Ceıııııl 1\nnıınnğ-la 

Naiııı E'rcm 
Dr. Vehlıi Demiı· 

Haıııdi Şarllın 

Hüseyin El~i 

KPmalettin Kanılı 

ı a~irl J;'u:at 
Simın Tckelioğlıı 

Fahrettin Tiritoğlu 
.Muzaffer Akpınar 

Ür<'y,va Orgeen ... ıı 
F'criduu Fifcri 
r'('thi Okyar 
:\[uhittiıı Baha Pa ı-ı; 

.Atı f 'l'üzüiı 

E~'lih Slıhri .\k l-(öl 

lk llmılıinı Tııli lınl-(iir,•ıı 

Rüştü Bckit 
Zülfü Tiğn· l 

Sabit Sağıroğlu 
J\1iiniı· Uüsrev <:iilt• 
Dnrak Sakarya 
lionı lıim .'tlii!'ttin Uiiv~ıı 

Ordu 
Ordu 
Riz<' 

f:;aıllJ:!un 

Seyhan 

Bal!hs ir 
Balrke~i r 

Bitli. 
Bingöl 
Bolu 
Bursa 
~·orııh 

~·ımıııı 

Diyarbakır 

1 )iyıı rbalh r 
Diy:ırhakrr 

ı~ıazığ 

l~rzurnm 

Hü'nıüşıııw 

lstıınhul 

:u; 
-l,ö 
2,5,n 
:Lll 
l,ı!,3,5 , (i 

1 ,5, fi 
ı.a,+.fı.6 

1,5,6 

2,3.5,6 
:! ,5,6 

1.2.4 ,5,6 
<!,ô 
2,() 
] ,!) ,li 

3,6 

~ı·ııısa 1 şcen 
1-;i <' f'ık Ozqemir 
('l' ııtııl Ali~ 

C!'ıııil Ata.1' 
.-\ ll(lıtrr:ılımıııı .\';l(' i llrıı ıi ı·;ı,(> 

. \ lı !' ı·;sı•ııhel 

~l .. rgı.lıı· A-üı·leyük 

Naw ıi Trak 
c .. ınal ICOV>l lı 

l:laı<ip Ahmed Aytuıııı 
~fmıııımc r Dev<'li 

Sıtkı Atmı<: 

hıik Aluı~t•ıl Baı ·111ı:ıı 

~u 1 isı· .\ lıaııozoğlıı 
f..;rrif Bilgcıı. 
~litat Ycncl 

Sıınıi l~ha.v 
Salim Korkmıı.z 
Zi.va Al'kant 
li lf'nlıiııı Rt.<'ın Hozkıırd 
:.\1 ııstıı l':ı B ozııııı 

•, İnrtR i nr•v J'iıı 

(; 1. 1\ ıizıııı i( u ra hd1 ir 

(il. Hei'··1 Bı•lı• 

Dı· . ~ l ıısta r:ı Ht· ıı ı.d,tı 

llii s ı·ı · 1· ı, r;.ıldoğ'n ıı 

F'uad (iıiklnıdıık 

t i 1. .\ 1 i Pıı :ırl <'<'hı·so.l' 

Hdik lnı··· 
1 I azi m 'rep•· .v ı ·>ı ıı 

H:ı ir ID in<: 

I sı ;ıııhul 

r ,ı :ıııınıı 

l zıııir 
Kııı·, 

1\ otı_\'il 

1\ nn,,·ı ı 

~L ıııisrı 

\" i;!d{· 
Bihl1 

~ülı•.1'nıan Nto~ııı i ~ .. lıı~t·ıı ~ııııı~ıın 

lxıını i l ~>ıra Ozlı•ı · :..;"·''"'" 

Seyhan 
:-ii ird 
:-i in oh 
Sin nh 
SivR'< 
~ivtlH 

Sivas 
'l'C'kird~;i 

Tok ad 
'l'olmd 

Tukad 
Tnkaıl 

'l'uuhz•ııı 

' l ' ı·~hzoıı 

•r ı ·ah zoıı 

'l'ıırıreli 

ı · rra 

Yozgad 
''nz~ad 

Zoııı;ulrla.k 

l:nn"ıılda k 
%<~ııı:.oııldak 

l.:! ,:l. ti 
! ,;!,.),li 

ı ..'i.ti 
! .. ),li 

:!.:J .. ~.ti 

l.?.+ .:> .ıi 

u .. ı. ı; 

:!.ö 
l }i.ti 

Yalı,va i(+>ımıl J-3p~· aılı ' l't·ki ı·d:ı ı:! 

::!,fi 

l ,:!. ti 

:!.4.:i.ti 
:! .:l.:i,1i 

:!.6 

.\lii ııt .\ ,vdın Trah;.oıı 

.;,•n·f 1 ' lııj! 
Yıı~u r Ziy:.ı Oz, · ııı·ı 

lı·ra 

Zoııı.;:ııld:ık :.!.ti 

Istanbul M clisind6 aza lı/: d nı i,' olmı/ur 

Ali Çetinkay• ..,'dyon. K. !smail Kemal Alpsar Çorum 
İsmail lifakkı Mumcu Amasya t srnet Eker Çorıı:ın 

Hacim Çaıııklr Balıkesir ~1 iin ir Çağıl Çorum 

Fethi Okyar Boluı :.\fıızlıar Müfid Kansu Çoruh 
Refet. Camts Bımıa Zülfü Tjğrel Diyarbıılı:ır 

Atıf Kamqıl Ça:nııkkale Faik Kııltakkıran E<llirne 
Hüseyin. nhid Yalçm Çankm Hasan Fe . .A.taç Güm~aııe 
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Emin İnankur lı; el Ali Müni1 Yeğen Seyhan 
Atıf Bayındır ı~tanbnl Hilmi Uran Seyhan 
Ila i i lı Hııhl iyııı· 1 :i>kı•r lsı~ıılıııl Jlulki Aydm Sürd 
::5alfıh Cimcoz tstanbul Yusuf Kemal Tengirşenk Sina b 
Cl'li\1 Bayar fzmir Mitat Ş""ukrü Bleda Sivas 
Halil Menteşe tzınir Şemsettin Günaltay SiVM 
~iikı·ii Saracoğlu !=ir Faik Öztrak Tekirdağ 

Alı ıııL~ l Hilmi E alla<.: Kayseri Rasan Saka 'l'r'a.bzon 
.\li Dikmen Kocaeli 1\{emed Emin Yurdakul Uda 
Ihrahim Süreyya Yiğit Ko<·ıwli 'lla.klm Ungan V n 
Yunus Nadi :\l.uğ'l :ı Raif Dinç &nguldak 
fsıııail Çarı:ııl.\l On lu YUSlif Ziya Özenç.i Zo~uldak 

---eiiJ>-•-<•----

10 . İnhilal eden mebuslukl!l-r ve bu yerlere yeniden seçilenler 

il · Olerıler 

J•'rvkaliide l~tima za r fmda ölüm ~uretile (5) mebusluk inhilal etnıiştir: 

J·:d i ı·ııı· ~ l cbu~u ;:\Pref Aykut Ölümü 5-\'l-1939 
l.,pal'l :ı :\l elıu:.ııı 1 hrahim Deınirula,v ,. 14 . n· . 1939 
l\ asl aıı ı om ı .\lclmsu l l ii,ııü Açıksöz » ı -IX - 193!1 
'l'ı· :ı hzoıı Mebusn SiilPyman Sırrı Gedik ,. ı -ıx - 193fl 
ı ı ı·ra :\l ehıısu Al i ~ai h Ursuvnş » 2- X - 193!1 

R - S eçilenler 

Fevkalıi.de l çtinıa zarfmda inhilill etmiş olan Ediı·ıw, l spartu ve Trabzon nıcbll!llttklarına sr ·i
lı•nlı·ı· ili' l>~ııılaı·ııı iııtihHh ıııazhHtııla!'ıııııı tasdik tarihleri aşağıda göster~tir : 

l<:diı·ne 

l ~parta 
Tı·abzon 

Bunlar aynj tarihlerde and içmişlerdir. 

'1\•ml'l Go"kscl 
l{ı•mzi Ünlü 
Şı·rif 'Rilgeıı 

Kastnuıomı vı· (frfa nırbuslıı kla.n ıniiııhııl kııl mıştır . 

1 -IX-19~ 
18- IX - 1939 
2 X - 19:~ 

\ ' . J> ı•v1'Nlı• linziıııılı•h lıwbusu olon 'Ol. Ali B.ikm~t Aye>rdeoı d(', ı; 

t•vvcl 2 1 - lll - 19~9 da vefat etmiş bulumı~·ordı. 

inti.h&batııııı biı· gün 
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Pcukaliiclr. I çtinın zmfıııda srı:ihıı ii yel ı ı·iu rrsiı11 t•r Ir rtiiıHriha77rrı 

Temel Köksel 
EDİRNE 

Remzi Ünlü 
İSPARTA 

Şerif Bilgen 
TRABZON 

l!l!J ı <],, 'l'r:ı bzonda doğıııu~

tur. 1cıli st•ııt•lik idaıli<ll'ıı 

mezuııılur. Tieurellc ihtisası 

vurdıı·. Evlidir. TL"ahzoıı lw-

Ul!J:! de lspaı·tada doğnııı~
tuı·. ldadidı•n ıııı•zuıuluı·. Bir 
cız fı·ansızea,v;ı \'ilkıt'ttı·. H;ııı . 

bı·ılıkt : 1 ilıtisası Y:ıı·dır. ı-;,Ji. 

üç ~oculduılur. Ziraat bankn
sı Isparta ~ulıı•si ınüdiirii idi. 

ı HH ıle l •:dinıcde doğııııı~

t.ıır. Dokıız s.•ııPiik idaıli nlı'Zll · 

nudur. 1'i•·:ıı·pttr ihlisası \ · aı·

dır . ı-;,· ıi. iiı: ~ıoı•ııklııdııı·. Ediı·

nı· lı .. lı·ıliyı· rrisi idi. lc<liyl' reisi idi. 

ll - İzinler 

I"evknlude l~t i nın za rfmda aşağıda gö~tcrih•n iiyl'll'r, üm u ml !lt• yel kar:ıı·il<" , izin alnıı~la rdıı· : 

Afyon K. Bcrç 'l'ürker 20 gün Mazeretine biuaen 3 - X . 19:-l!J 
Afyoıı ı\ . ilamza E rkan 1,5ay :. lt ll- V . ı939 
Am aş~· :ı !smail Hakkı Mumcu ı ay > ) 3 - VII 1939 

.\ nkum Eşref Demir el ı ay ll astalığnıa binacıı 3- Vll 1939 

.\ ntalya Numan Aksoy 20 gün Mazeretine binnt•n 3- VII 193!! 
Balıkı·sir ilacim Çanldı :.!0 gün > :. 3- VII 1939 
Balıkesir ~[uzaffer lUqptnar 20 gün > :. 8 - VI - 1939 
Balrksiı· Yahya Sezai Uzay 1 ay Hastalığına binacn 3 - VII - 193fl 
Bilecik Salih Bozok 2 ay :. > ıı . 

,. . 193!1 

Bitlis Tevflk Temelli 20 gün > > 3-VII- ı93!J 

Bolu Dr. Emin Cemal Suda ı a.y > ) 8 VI 1939 
Bolu Dr. E min Cemal Suda 1,5 ay > :. ll rx ı939 

Blll'dıtı· İbrahim Necmi Dilmen ı o gün Mazeretine biııacn 17 - IV 1939 
Burdur· İbrahim Necmi Dilmen ı ay Hastalığına binaen ı ı . 

,. 
ı!ı:ı•ı 

Çıı.ıınkkale Avni Yukaruç 1,5 ay :. ) 8 -VI 1939 
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r""kk""' 
Avni Yukanıç ]5 ~ün llastalığrııa binaen ll - L'\: 19M 

Deniz li Dr. Haındi Bcrkmeıı ı5 gün Mazeretine binacn 17 - IV 1939 
fk11i zli Fahri A kt:a.koca Akı;a 15 gün ,. ,. 17 - IV 1939 

)'. ])i.l · ııı-Jı:ıkıı · Zeki Mı •s ıııl Alsnıı 15 gün , ,. ;{ - V lT 1939 

Jo;d iı ·ııt' Şref A~· kut 2 ay H asi alığ ı ıııı binaen ll . \" - ı u:ı!ı 

( ::ıziaıılı·lı Alımed . \ ks ı ı l:i :.rün » ,. ll - IX ı !J;{!J 

<: n>.i;ıııt ,.ı, Alımed , \ k su 1;) g-i ill ,. ,. ,, - '\ i q:~ ~) 

( ::ı!.i:ılltı·lt :>J'ııri l':ız:ıı·ha~ ı 15 giiıı ,. ,. 3 - \' 1 ı - 1!);!!) 

~: iiıııü~ane ll asa11 1-'ı · lııııi .\ 1 ar; ı ay llııstAl ıjiın a biıı:ll' ll ll - ,- l!K{!I 

l st:ıııhu l l> ı·. Tıı ğ;ınıiı·al ll nk k ı ~i11n si Eı· Pl ay » ,. 1) - VJ - 1!1:1!1 

lstaı ı bul ı: ı. ltdı·l l l lv 20 ıı;iin Mnz<'rl'l iıı t· » 3 - vn - 1!):{!) 

Jzın ir ( ~clii. l Ha.nır 2 ay Ha~tal ı ğıııa » ll- V - 1939 
K~.rs Kalıra ın n n • \ rı k lı 1,5 ay Mazeretine » ll- V - 1 93~ 

K ıt·klareli Zühtü Akın ı ay Hastalığrnu , 8 - Vl - 193!) 

Kırşehir !Iazim Börekçi ı ay Mazeretine » ll- V - 1939 

Kocaeli Kemalt'ltiıı Ol pak 4:) gün Hastalığına , 8 - VI - 193!1 

Kocaeli Kemait>tl'in Ol pak 2 ay , , 3 - X - 193!1 
1\:onya Alımed H arndi Dikmen 25 gün Mazeretine , 3 -VII - 1939 
~ ranisa !~aik Kurdoğlu ı ay Hastalığına , 3 - VII - 1939 

i\fanisa Kani Karaosman 20 giiıı ~'[azcrelin e ,. 3 - VII - 1939 
ı\Iaııisa Ridvıı n Na fiz Ed gü cr 20 gün Hastalığına , 8 VI 1939 
:\!uğla Dr. Hüseyin Avni Ercan ı ay , , 8 - VI - 1939 

1\iğdo Faik Soylu 2 ay Mazeretine ,. ı7 IV - 1!:)39 

, iğdc Halid Mengi 20 gün , ,. 3 - VII - 1939 
!\iğdo Hazi m Tcpeyran 20 gün Hastalığına , 8 VJ 19~!J 

Ordu Harndi Şarlaıı ı ay Mazeretine ,. 8 - VI - 193!) 

Seyhan Şernsa 1şçen ı ay :. , 8 - VI - 1939 

Siird Hulki Aydın ı ay Hastalığına » 8 - VI 1939 

Siird Hullci Aydın 2 ay > , 3 - X - 1939 

Sinob Cemal Aliş ı ay Mazeretine :. 17 - IV - 1 93~) 

Sinob Yusuf Kemal Tengirşen k 25 gün , ,. ll - V . 1939 

Sivas Reınzi ('iner ı ay , :t 3- X - 1939 

'r okat.l Gl. Srtki Üke 2 ay Hastalığına , ll - IX - 193!1 

To ka d GL Sıtki Oke 2 ay , ,. 3 - X - 1939 
Uı·fa Sami l şbay ı ay , , 3 -VII . 193!l 

Van Haldcr Uııı:nıı 1,5 ay :. :. 3 - VII - 1939 



12 - Teşrii masuniyet 

1 - Fevkalfide l çtiıno za ı· rııul:! ıı t ş ı·ii ınnsuıtiyet.l erinin kaldırılması istenilen 2ıatler ile V - Dt•v
reden ınüderv1·er olnıılar hakknırln tıı t lı ik olnnaıı muameleler ıışıığıda gösterilmiştir : 

Çorı:rlt 

Çoru.h 

Edirne 

f]ı-.zu.rum 

1çel 

Muğla 

Sürd 

Sivaa 

Sivas 

Çankırı 

A - Y nci Dıwreden kcılinılar 

Asrın Us .Jfaku.'llti mu.tazaın:ınm ncşriyat
t.a butunmak -(döılt tezkere) 

1 h sn n Kurdkan 'J'<ılsiz kanununa ııykır·ı lı a ı ·ekc t 
etm!'k 

~ l t•r·di Boy a.n 'Dei~iz kamınmuı aykın haı·<'k<'t 

cıtmok 

Lll. .Pertcv De- 'l'elsiz kaııuınmıı .a.vl--ırı lııırcket 

ıJıil'iınn 

ve n 

etmek 

•Jat Oii- ~latbuat kuowılilla aylm·ı lııır<'

kct etmek 

'l'ak:ibat icrasmm Devre sonuıuı 
bırak ı lmasnıu 8 - V - ı f):l!J truriıhin

ılc karar verilmiştir. 
Tekı-1\T uıebll8 seçilnıcd i ği için bu 
husu tıtk..i ~vruk Hi.iklı.m!'tc tevdi 
rdıihn İ§ti ı·. 

T!'krnr mobus l)ilmcdiği i~in IRı 

h u ·ustaki c1·mk Hiikfırıll'I P t.evdi 
edilm i!;>tiı·. 
14 - IV - l9i.l!J .taırihiud!' JiükU
rıu•t. tarıılmdan gN·i almnıı~tır. 

'l'akibat icras= Devre sonuilli 
bmıkılmaımıa B - V - ı n:l!J taı·ihiıı -

de karar vcriln:ı.iştiı·. 

Ul. Rcfct Bel' 'l'Plsiz kanununa nykı n har<·krt l'akibat ierası:nm Devre sonuna 

Ynnus ndi 

etm ek bırakılmasmıı 6 - Vll - lfl3!) tari-
bindc kaı·ar vcrilmiştil'. 

Hak.areti ınutazamınm neşriyat- Tak.ibat icrasrrun Devre sonuna 
ta 'lmhmmak. bn·alalınnsrna R- V- 1939 t.arihin 

de karıır verilmi~tr . 

.\'i. Ali Kurd - 'l'ehdid etmek · 
oğlu 

Tekrar ııwl.Jus sr~ilint'd iğ i i <ıiıı lıu 

husustaki evrak Riikfimctc t cwli 
~d ilmiştir. 

. ·ccınl'tlin 

dak 
n- Hakıu.·eti ıııutar.ş.mıııııı ııcşri_rııt - Ta.kibat icrasllllll Devre sonuna 

ta bulunmak lıırakılm:ısmıı R - V - 1!)39 lııı·i

hindc karar verilmiştir. 

\'ruıti Rıışid e- J lakııret etmek Telrnır mebus seçilmediği i ~ in bu 
husu tal-i evrak HiiJnlınctc tcvdi 

Hüseyin alıid 

Yalçm 

eı.lihni.ştir. 

B - Fevkall1de tçtimad<ı gele1ı l cı· 

Hakareii mutazamımn ueşriyat- Takibat icrasm.ın Devre sonuna 

a bulunmak bır:ıkılınasma 6 - VIT - Hı3fl turi
hinde karar verilmiştir. 



('onıh 

Istanbul 

Muğla 

.Vhığla 

l l rfıı 
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\.ırun l s Htilıa ctıu.ck ve ml'vkufiyetc s<>· Talribat i.erasmm Devre si>mma 
lıı-biyet n:rınek bırakılınııscr.ı 6 - VII - Hl3_9 ta.ri

hiııdc kar~r \'<'rilmişti:ıı. 

':ali lı H11ht.iyar .\rttırına, eksiitme ve ihale kıı - Bu lçtinıacia inta"Ç edileınemiştiı· . 
ı:ökı•ı· ıınnııno. ımıhnlif lıurekl'Lindeıı 

Ynnns Nadi lfııkurt>li ıııutaznnıııırn ııeşl'i

.vııt tn buluıııııak 
\ ııııııH Nndi Eiakarcti mutazamrrun ncşriyat

t;a. bulunmak 

,\li ı-\>ıih llı·sıı - Hir poli~i vaııiCc bıı.şındu, tahkir 

·. a~ eLmek 

~<·n•C l 'lıığ :'ılt•uıuriyet vazifesini ihmal ve 
snii•timal rtmt'k 

ITakibat i..mıııın.nın ~vre sonuna 

f
lırralolnıaıı--=:ı 6 - Vll - 1939 tarı

lıinde kııu~ır vori.lıniştir. 

Takibat icrası.nm Dene sonUDa 
btrakılma.sJ:.Ua. li . VTT - Hl39 taı·i 

lıinde karar vcdlınlı}ti~ . 

Tak:ibat i crasırun Devre sonuna 
hıralulmaSiua G - VII - 1939 tari
h i nd kııını· veril nıi~ti r·. 

13 - Sayın üyeler tarafından Meclis haricinde ifa olunan vazifeler 

1 . Beynelmilel Parlama.ntola.r Birliği Türk Grubu 

Büyük Millt•t ,\fo •t·l isi ıı<lt' B,·;nwlm i lt•! i>aı·Jaınn ıı to lar Birliğinin Türk G'ru l:ıunn teı:ıkil için isimleri 

a~ııı:t ıda yazılı zevat : 

Antalya 
.\ ydm 
Buyazıd 

Bursa 
< 'cbelihel'l·k~l 

I'~L:ıkkale 

D~nizli 
!)~nizli 

l'.!&fl# 
ı·:rzurıun 

l :•zu:ımm 

:\ıı zifi !)eı·if 

Dr. ~fazhar C:ı;rmcn 
Olwydullııh 
Dr. Hasiııı l<'erid Talny 
(n. :\al' i Eleleniz 

~ükı-ü Yaşm 

Xet,ih Ali Kü~kn 
,\fıızhıır Müfid Knııxıı 
1· aı~rl .\h ın e<i yk n • 
~ııl'i . \ tııf Knusu 
.\ zir .\kyü.r~k 

lzın.iı 
f\nnya 
J\ (ıı.ya 

~fıınisa 

Hall! Mc.:1te.~ 
,\brnrd Flıımdi Dikmen 
Zainı 

Rl·fik ln~ 
:ll:ınisn Ttu·ın11 'L'ürkoğlu 

1 ll'ritt .-\.h nı d 1 san Tokgöz 
~ı.>bin J<araltisal' Vasfi Ra.şid ' viğ 
Tokad Nuzrm P<ıroy 
Tokad Sü.reyyn. T'evrik +eneıı. 

' Prabzon lfason ka 
'Prdhzon Ha.mdi Ollcürol'll 

25 mayıs 1932 ~aı·şamba günü saat 15 d toplımal'a.k mumkkat ri; 
lb.san Tokgözü n· k iii ihliğt· Elfızı~ ml·lııısu Fazı! Abınl'd Aykııı; ı iııtiluıh yi dilden <;Oıua 8~ ıılruı 

Droizli ın l.ıusu , ·ı·ib .Ui Kü üku. Pu.rlamıın lnr Birliji.n.iıı ltŞI:kkiil" t1:ui m · ad Ye 1-\'&ycyi n 
B iı•liği.n gcçirıJ.iii tckiı.m.ül deVl'l!lcı'ini H bu. uııllaki üıaJ.i.yetlerini . iz ı 11 • Bili;riik 3lillet i-
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srıde de bir Grub teşkili hakkıııdaki faideleri beyan etmiştir. Bilahare, teşekkül ı-<let·ck Cirubun 
ihzar olunan ııizıımnıımc projesi kabul edilmiş ve 8 nci madde mucibince de f:rub komitesi intihabı 
yapılmıştrr. 

tntihab n ticesinde Riyasete Denizli meuuı:ıu 'ecib .Ali Küçüka, ı·eis vt'killikleriıı!' Celıt>libc
r k mdııısıı nı. ~aei Eldeniz ve Ordu ıııebusu Ahın •cl lhsan Tokgöz, muhı.ısebeciliğc Denizli mc
busu ,\lıızh: Lr ~liiCid Kausu ve l<atibliğe de Buı-sn ını·busn Dı·. Rnsim F'eı"İıl 'l'alay scı:i lırıişleı·dir. 

Müteakiben lçtiına eden Grub komitesi, Parliıı.ıaııtolar Birliği Türk <lrubumııı ı·esıııı•ıı tc•şekkül 
edcı·ck i~e lııışladığııu 13irlik merkezine bildiri.lnıiş ve Büyük Millet Meclisi H iyaset ile Ba~nıkn

lete ve bilumuın vckiıletlere ve C. H. P. katibi umumiliğine keyfiyeti unıetnıişt i ı·. 
Pnl'ifımımtolnı· Biı·liği elli seneyi nıütccaviz bir z:ınıandanlll'ri faaliyette bulunan lıiı· ıııiiesscsı• 

olub ınillgn. J staııbul Meclisi mebusıını da bu birliğe dahil idi. 
Oıııbun ııizamnaınesi ve azaları aşağryo deı·colurlmuş \ ' C fnaliyrti hakkıııcla dıı yine a~ui{ıda 

mali'ımat verilmiştir. 

A - Nizamnaıııe 

Madde 1 - Türkiye Büyük ll1illet Meclisi Grupu Birlik nizııınnamcsiııin 1 ,-e 3 ııcii maddeleri 
mncibince Parlamentolar Birliği gruplarmdan biridir. 

Madde 2-
A - Orupa aza olmak isteyenler bu işi tanzim ve murakabc edecek olan Kamutay Başkanlığı

na müracaat ederler. 
B - Konseyele azalık eden veya etmiş bulunan veyahud Birliğe yararlı hizmetler ifa cyl(•nıi~ 

olan eski mebuslarm, grupun teklifi üzerine, grupıın fahri azalığına kabulüne konseycc karar V<'

rilir. Grupta aza olan her mebus Birliğin niznınnamesinin birinci maddesinde 7.ikı-ohınan maksad 
ve gayesini kabul etmiş sayılır. 

Madde 3 - Her aza grupa senede beş lira verir. 

Madde 4 - Grup, Başkanın davetile, senede en az iki defa içtima ve bunlarılun biri grupuıı 
heyeti uınumiyesini teşkil eder. 

Madde 5 - Heyeti umumiye Meclisin senelik içtiınıımı takib eden iki ay zarfında içtimaa dH-
vet olunur. 

Madde 6 - Heyeti uınumiye : 
A - Sekizinci maddede zikredilen grup komitesine dahil zevatı intihah eder. 
B - Birliğe konseyce kabul edilen bareın ınucibince, bilhassa Hükfııııet bütçesiııe tıılısisat vazet

t:irınek surctile nakdi hissenin verilebilmesini ve grupun konferaruılarına konsey ve daimi eucüıneıı
ler içtimalaı-mda temsil edilebilmesi için mukannen aidat istilısaline muktazi bütün tedbirleri it
tihaz eder. 

C - Grupun butçesini kabul eder ve tayin edeceği iki murakıbin raporu üzerine muhasebeciyi 
ibra eder. 

fadde 7 - Heyeti umumiye, yahud içtimsı adi balinde toplanan grup konieranslarınuı veya 
konseyin mukarreratına rttıla hıisrl eder ve Parlamento yahud Hiikılmeti alakadar eden hususatta 
lamngel n tedbirleri ittihaz eyler. 

Konferansiara veya konsey ve encünıen içtimalarına iştirak eden grup müınessilleri grup iı;ti

malarmda lazmıgelen izahatı verirler. 

Madde - Grup komitesi bir başkan, iki as bııljkan, bir genel sekr ter, bir mulı~sib ile dört 
üyeden mürekkeb olur. Başkan ile asbaşkanlardan biri konseyin tabii a?.asıdrr. Ancak bunlar grup 
üyelerinden başkalarrru tevkil ed bil ir ler: 

A - Grııpun faaliyet programı, 
B - Birlik konfcranslnrma iştiruk edecek grup delegelerinin intihaboıa ve bu esnada siyasi frr

kalarm mümkün mertche muhakkak bir tarzda teşmil edilmiş bulunmalarma itina edilmesine, 
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C - Birlik konsey ve konferansları mukarrernhıun mevkii iile vazma, 
D · Grup bütçesinin tanzimine, 
E - Grupa illihakları znnrunda mebuslar arasında propaganda yapılmasına, 
F - Birliğin merkezi anasm ve lıürosıı ilc va: .. : olacak mııhabereye, 
G - Grupuıı birlik içtimalarına iştirakine, 
II - Her sene 31 marttan evvel grup un bir se u elik faaliyetine dair bir rapor ve azanın esımıi-

siııi mübeyyin bir liste tanzimine, 
.M:uktazi tedabiri ittihaz eder. 
Madde !) - Komite her sene, grupuıı fAaliyeti haklanda Heyeti umumiyeye bir rapor verir. 
Madde lO - Tecdidi intihabat halinde, hali faaliyette bulunan komite, yeni meclisin kü.şa-

t.lını takib eden i1-i ay zarfmda Heyeti umunıiyeyi içtimaa davet eder ve bu zamana kadar idar i 
umur da devam eder. 

Madde ll -Komite dahili nizamnamesini k~ndisi tesbit eder. 

?ıfncldP 1::? - !~hıı nizaınnnmPnin tnclilinP miitenllik her teklit Heyı>ti umıımiye i<;timaından liiakal 
;i~ hııft:t CVYC], g'rtıp U?.ll8IIlll lt'YGİ ediJııwıJ<:n !TIÜ zakCI'C cdilCDICZ. 

• \fyon K . 
,. 

,\,hı , 
Ank:ırıı 

.Antalya 
Ay dm 

, 
, 

Bil('('ik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 

B. Idare Heyeti ve azalar 

1 daı· e ll eyeti 

Reis 
R!'is v~kili 

:t :t 

)1 uhasebcci 
Katibi uıııunıl 
Aza 

,. 
, 
, 

Seyhan 
Ç:ınkrrr 

Denizli 
Çorulı 

Elazığ 

Diyarbakır 

!stanbul 
]lfa]atya 
'l'o]qıd 

l'Iebusn l+ımeral Kaei Eldeniz 
» Hü eyin Cahid Y:ılçnı 
10 ~eeib Ali Kü<;iika , ~fazhar ~Iüfid Kıtnsu 

10 Faz1l Alımed Aykaç 
,. Zeki :Hesud Alıınn 
,. A.lınıed Şükrü Es m cr 
,. l\Iihri Pektaş , • ii:ıım Poroy 

Azalar 

)tcbusu IT aınza Erkıuı ('anakkale Yebusu Rcşnd ~wi Güntekin 
,. lzzet Akosrruın 10 ,. Ziya Oevbcr Etili 
,. Dr. Uüsamcttiıı Kural Çonıh ,. ~m Us 
,. Halid Bayrak Denizli ,. Dr. !Iamdi Berkman 
,. Fıılib ~rlkt .Atay » ,. Emin Aslnn Tokıld 
10 Rasih Kaplan Erlirne ,. Dr. Fatma ll!cmik 
,. Adnan 'Menderes J.Jrr.urum ,. Aziz Akyürek 
,. Dr. Mazhar Germen ,. ,. Gl. Pertev D"mirban 
, , azmi Toproğlu 

,. , ıılciye Elgün 
,. Dr. Gl. Besim Ömer Aknlırı r•:ski~ hir , Yuırof Ziya Öz 
,. ITn«an f'f\lJlil Çambl'l 1 :i l'l'~llll ,. m. thqan Söknı('ıı 
, 1brnhim Necmi Dilm n ,. ,. . ııfi Atut Kanııu 

10 .\W Akgii~ (Himüşanr ,. F.dib S rv ·t Tör 
, Avni Yukarn~ tı;l'l ,. f'l'rid ('e15J Oü\'~ıt 
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İsparta Mebusu Kemal Ünal Manisa Mebusu Refik İnce 
İstanbul :t .Aıbidin Daver ) :t Ridvan Nafiz Edgücr 

:t . ) Atrf Bayındır Mara~ » Hasan Reşid Tankut 
» ) Galib Bahtiyar Oöker Mardin :t Hasarı Menemencioğhı 

» ) lbrahim Alaettin Gövsa » :t İrfan Ferid Alpaya 
) :t S ala h Cimcoz » ) Riza Erten 

» » Ziya Kararnursal Mtığln .. Yun<us Nadi 

İzmir ) Benal Arnnan Niğde ) Dr. Rasim Ferid Tala.ı~ 

) .. Halil Menteşe Ordu .. Ahmed İhsan Tokgöz 

Hasan Ali Yücel 
:t .. Ali Cıınib Yöntem 

:t .. 
Sel im Sırrı Tarcan 

Kars Gl. Muhittin Akyüz 
.. .. 

) 

Rize Fuad Sirmen .. 
Kn·klareli .. Dr. Fuad Umay Samsun .. A.nıiral Fahri Engin 
Koeacli ) Saliih Yargı Seyhan .. T;.>lofik Tarman 
Konya » Alımed Harndi Dikmen Sivas ) Necmrttin Sarluk 

) ) Ali Muzaffer Göker 'l'ekirda~ .. Rahmi Apak .. ) Ali Riza Türel 
) .. Yahyn Kemal R~yatlı 

» ) m. Ali Fuad Cebeso.v Trııbzon ) Hnnıdi ÜlkümPn 
Kütahya :t Alaettin Tiridoğlu ) .. Hasan Saka 

) ) Dr. Ali Süha Delilibaşı ) .. Mitat Aydm 
) ) Vedit Uzgören ) .. Sırrı Day 

Manisa ) Dr. Saim Uzel Tunçeli ) Mitat Yenel .. ) Rikmet Bayıır lT rf n ) Rnmi 1 şbny 

C - La Haye Parlamantolnr Birliği ve Varşova Ticaı·r.t konferansları 

Bu konferansıara iştirak eden heyetin vet·d iği rapor a.vn.en aşağıya dereolunmuştur : 

Parlamantolar Birliği Türk Grupu Haşl>anlıihna 

I 

Parlamantolar Birliğinin 34 ncü konferansı bu yıl 22 ağustostan 29 ağustosa (1938) kadar L8 
Hayede toplanmıştır. Bu tarihlerdeki siyasi vazi yetin gerginliğine rağmen konferansa 25 memle
ket parlamatıtosnndan 350 yi mütecaviz delege iştirak etmiştir. Konferansta tem.~il olunan 25 grup 
şunlardır : 

Amerika Birleşik Hükitmetleri, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, 1\~srr, lspaııya, Estonya, Fin
lil.ndlya, Fransa, İngiltere, Macaristan, Felemenk Hindlstanı, !rlil.nda, !talya, Japonya, Liiksen
burg, Norveç, Feleınenk, Polonya, Romanya, tsveç, İsviı;re, Çekosloval-ya, Tiirkiye. Yugoslavya, 
Milletler Ceıniyeti ile BeyneimiJel iş bürosu her konferansta olduğu gibi La Haye konferansında da 
birer müşahid göndererek konılilerini temsil ettirmişlerdir. 

Konferans, Parlanıantolar Birliği Reisi ve H ollanda Başvekilinin nutuklarr ile açılmış v<> 
reisliğe Hollanda grupu başkanı intihab olunmuş tur. Diğer delegasyoıı reisieri ve bu meyandn 
Türk delegasyonu Reisi Necib Ali Kü~üka da Rels vekillilerinc seçildiler. Bundan sonra Kon:f.e. 

rans, ruznamesinde movcud meselelerlu müzakeresine geçilmitir. 
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Ruzname şu meseleleri ihtiva ecliyordn 

1 - Parlamantolar Birliği Umwni Katibinin raporu, 

2 - KolonUerin istismarma iştirak meselesi, 

3 - En ziyade müsaadeye mazhar millet maddesi, 

4 - Telii hakkına aid alıkamın bcynelmilel tvhicli, 

3 - Kanun tanziıni ve bu babdaki iptidai teşebbüs meselesi, 

6 - Milletierin kendi kenclilerini idare etmek hakkı. 

II 

Parlaınantolar Birliğinin Umumi Katibi, her yri konferanstun evvel, cilıanm siyasi ve ikttsa
di vaziyatine ve iki konferans arasmda geçen mühim meselelere dair bir ı·opor hazırlar ve bu ra
poru konferans toplanmadan evvel gruplanu tedkikuıa arzeyler. Arzu eden grup bu raporda mev
:c:ubah~ olan meseleler ve mütalealar hakkmduki noktai nazarmr konferansa bildirmek suretile ra
por umumi biı· münakaşaya mevzu olur ve konferansta da en enteresan nutuklar bu münasebetle 
irad edilir. Mevzu tahdid edildiği için müzakere ve münakaşalar neticesinde bir karar ittihaz 
olunmaz ve katibierin ardı aınunca ruznaıncııin hemen ikinci maddesine geçilir. Umumi Kiltib rapo
runun ınünakaşası maddesinde bit· ~ıok delegasyonlar gibi Türk delegasyonu da Reis N ecib 
Ali Küçüa tarafından söylenib alkışianan ve hulii.sasr a~ağıda yazılan bir nutuk ile noktai ı:ıa

zanlll izah eylemiştir: 
Nutkun bulasası (Katibi umuıııi tamfı.ııdan ilızar edilen raporda geçen bir yılm siyasi hacli

selerinin çok ıleı·iıı bir vukufla tahlil eclilmiş olmasını teşekkür ettikten sonra, dünya siyasi ufuk
laı·mrn sulh severleri her zamandan ziyade endişeye düşürecek' ağır vakıalarla dolu olduğunu ve 
uınuıııi lıarb sonunun en güzel bir eseri ve yirminci asır hukuki zihniyetinin bir abidesi olan 
Milletler 'emiyetinin gittikçe zayrfladığmr ve artık bu gün beynelmilel siyaset hayatmda rolünün 
son dereceye kadar azaldrğım ifade ettikten sonra Türkiye Cümlıuriyetinin şimdiye kadar takib 
ettiği politikannı Büyük Şef· Atatürkün ağzmdan da ifade huyurulduğu veçhile (Yuı·dda su.lh, 
cihanda ımlh) cümlesile formülleştirilcliğini ve bunun için Türkiyenin diğer Devletlerle olan bütün 
siyasi müoasebatr beynelmilel tesııııüd esasına müsteııid bulunduğunu ve şimdiye kadar yaptığı mu
kavelelerde hep Comiyeti Ak-vam zihniyct ,.e havası içinde yapıldrğnu ve her milletin hukuk ve var
lığına hiirınet esaıııua müstl'nid olan bu siyaset Kemalizmin esas prcnsiblcı·inden olduğunu tebarüz 
ettirmiş ve hukuku düvelin baııisi olan (Groçyüs) ün memleketinde gösterilmi§ olan hüsnü kabulden 
dolayı Hollanda grupuna teşekkür etmiştir). 

Cilıannı büyük ve aktüel siyasi ve iktisadi meseleleri hakkmda muhtelif mill tlerin mulıtelif 

noktai nazariarım ihtiva eden bu nutuklar aynen konferansm zabrtlarma geçer. 

m 
Rapor hakkındaki umumi münakaşıı bittikten sonra ruznameııin ikinci maddesini teşkil eden ko

lonilerin istismarma iştirak ıııes lesinin müzakeresine başlandı. Bu mesele esasen geı:cn sen • Pıu·is 
konferarunda da ( lbtidai ınaıldelerİlı tcdariki) numr altında konulmuş ve bir katara bağlruunıştL 
Falaıt konferans kararlarının a.z çok nazari salıada kalması ve ibtidai madde tcduiki meseleRinin hir 
çok Avrupa memleketleri için bRyati bir clıcııımiyc~i haiz olması bu mesclcııin bu defa eliğer bir ('eb
heden tekrar konuşulmasına saik olmuştur. 

Münakaşaya iıjtirnk eden muht lif hatibltrdcn bir kısmr ve tabii, kolonisiz ın mloketleı·c ıncıısub 

olanlar, kolonilerdeki sen•et menıhalnrmıu iııhisıır altında bulunmaması ve bunl:ırdan her ıııillctiıı 

istifade edebilmesini temin eyliycc k tedbirlerin alınıruısı lüzumunu ileri sürdüler. Koloniy malik 
memleketler hııtiiJll.'ı·i de, kolonilerin, sahibieri i~in ağır yükler teşlcil ettiklorini ve ger k kolonılcı· 
üzerindeki hakimiy(Jt hakkou ilılat ve gert•k onların yeniden taksimiııi icub edecek tedbirlerin unıuıııi 
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sulh için bir tehlike olabileceğini tebarüz cttiı·diler. Neticede her iki turııü da tatmin eden şu lı:amı· 

kabul olundu. 
Mütemleke servetlerinin işletitmesine iştirak, 
34 ncü Parlamantolar birliği konferansı, 
1937, Paris 33 ncü konferansının ihtidai maddelere serbestçe erişmek lı.akkuıdııki karamıı teyid 

ederek, insanların, sermayeleı·in ve ibtidui maddeler de dahil olmak üzere, eşyauru serbestçe sey
rüsc.feri meselesinin elleınıniyeti üzerinde ısrar !'dlr. 

Konferans, 

.Milletler Cemiyetinin ibtida1 maddeler meselesinin tedkikınıı. mcmuı· komisyonun mesaısıne ıttrla 

biisıl ederek ve müsbet ve ameli neticeler görmek hususLındaki şiddetli arzuı;unu izhar ve beyan 
eyliy~rek, -

a) Müsteınlekclcıin ta.bU servetlerinin işletilmesi hakkındaki mezb:ı."\r topraklann siyasi statü ü 
deği$tirilmclı:siziıı ve yedi hıı.llnn menfaatleri korunulurok, mczkür topraklartlakl ibtidai madde
lerin işletilmesine bütün nıomleketlerin iştirakini kolaylaştıracak bazı tedbirler dcrpişinin mümkün 
olduğ'u mütaleasruda bullınur. 

b) Müstemleke topraklarmda bütün memlelı:ctlerin iktisadi nıüsamtnu ve bilhassa ibtidai mad
deler mubayaasmda ana vatan tebaasına tıı.lısis olunan imtiyaz ve istifa<klerin , mevcud olduğu yer
lerde, tedricen tahdidini iltizam eder. 

c) 1\Iüstemlekesi olıın memleketterin umumiyetle, başka nı emlclı:etlcrin tcbuasına, müstcınlckc iş
letilmclcrini bizzat kendi vasıtalarile laymetlendirmek imkfııunı temin eden imtiyaz veya diğer hak
ları ana vataıun hakimiyetine hale! gelmeksizin vermekte oltluklarrnı müşalıetle eyler. 

Ve bu liberal siyasetin bilhassa müstcmlc.kcsi ibnlıınıi:ıuyan ıncınldtct lerin t ebaası lehine olarak 
inkişaf cttirilmesini rsrarla tavsiye eyler. 

d) M:üstemlekc topraklarnun .Jcrynıctlendirilmesi ve bu işe nıütcallik mali ve ticari muameleleri 
kolaylaştırmak için BcyneJmilel tediyat baılkası Banque des «Rcglements Internationau.x:. nun 
veya mürnasil bir tcşakkülün kullamlmasını derpiş eder. 

Beynelrnilel teşriki mesai prensiblcrine sadık bulunan Birlik, tHbii nıü~temlekc servetlerinin 
miiŞterelwn lmllanılrruısmm ' 'C enternaayonal iktisadi teşriiri mesainin ·d •\'l ·tl cr arasmda birlik ve 

imtizaç ilmili ve bu mretle de siliihla:rm tahdidine hakim olacağı kanaatindedir. 
Bundan sonra ruznamenin S ncü maddesini teşkil eden en ziyade nıüsaadcye mazhar miUet 

maddesinin müzakeresine geçildi. J.Ialfım olduğu üzere bn madde cihan harbinden evvel, liberal 
ilrtısad sisteminin uıhdelcrinden birini teşkil ediyor ve hemen bütün ticaret munhedelerinde esnRh 
bir fbtmül olarak yer alıyordu. Harpten sonra vııziyet değişince bilhassa Avrupa devletleri tın 

maddeye karşı ihtiı•aıi kayidier dermeyan etıneğe başlo<lılar ve bunun bir memleketin ticari mü
nasebetlerini zaman ve ihtiyaca göre tanvjm etmek husuSlllldoki set"bestisini ihlal ettiğini ileri sü
ı-erek, istisnaya tabi olmıısı lüzummıu tamd1lar. Blına mukabil Şimali .Amerika Birleşik HükUmet
leri önce bu maddeye pek taraftaı· değil iken 1920 den sonra onu ticaret politikasının adeta mes
nedi yapacak derecede ileri gitmişti. Madde hakkında tanzim edilen karar projesi daha ziyatic 
birinci nok:tai nazan tasvib eder şekilde idi. Grupuınuz bu husust.ıki nolttai nazarmı projenin 
tanzimi esnasında ve komisyonlarda bildirildiği gibi konferansta da bir nutu.k ile izah etıniştir. 

Delegasyon azosmdan Diyarbakır saylavı Zeki Mesud .Alsan taraündan irad dilen nutkuu hulasası 
şudur: 

lr'urriyet, müsa.vat gibi bazı prensibler vardır lti, prensi b olarak onların krymet. ve ebenım.iyetini 
kimse inkar edemez, ve onlarm mümkün mertebe hayata tatbikı arzusunda herkes müttefiktir. 
!htilaf ancak bu tatbik teşebbüsüııc girişildİkten onra başlar. ~:ünkü çok kere vakialnı· ve rea
liteleı- ile prensibieri telif etmek ve daha doğru u Mdiselerc prensibiere ve heslt>nen eyi ıırzulaı·:ı 

göı·e istiknmet vermek kolay değildir. 
Beynelmilel hayat sahasmdn, bu günkü ekonomik vaziyat ile teaı-uz halinde bulunan iikirleı·· 

den biri de (En ziyade müsaadeye mazhar uıiJJet) formülü ile ifade eelilen (Gümrük muamelesinde 
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müsavat) maddesidir. Mazide bunun milletierin iktr.saill ve ticari hayatmda !fOk hiımıetler ii'n ettiğw
den bahsedilmekıcdir. Bu bir dereceye kadar doğru ol&a bile şü_phesiı: şundan ileri geliyor ki, o ta,. 
hassür ile yadedilen mar.i nihayet 1914 dramile ueticelenrn.i!ıtir ve o za.ı:ıum ki bir alem kıı.p~ 
yımi bir alem lıaşlamıştı:r. 

Türk ~rupu ent>lcc bu nıaddt' lıukkımhıki nokt11i unzarını kom1syonlorda bildirmiş \'~ demi ik ki, 
umumi ve şartsız en ziyade ınüsaadeye ınıızhıır millet maddesi hu günün beyııdınilcl iktısadi ve ticari 
bünyesil c inıt izıw ı>deınNiiğinden filen tnl'tl'ilk lıir voziyettcdir. \'akııı bu ise bunun b er hAlde derin. 
·ebcbleri vardır. Btuıların en lıürüği.i bi~ şüphesiı. lıer lıiı·i ayrı hir yol takib eden. Ocvlotl r arş_qm. 
daki ideal ilıtilıUnıdan doğan c•ınni~·etıüzlik ve itim ad ııltktı:ı·. Muhtcrom raportöriiıııüz de lıuuu şu 

il'atlesile te~• id etmektcdir. 
(Cihun iktısııdiya1 rııdaki derin sııı·suıtılar ı.l~mm cLtik<;c ve lıu sa.rs.ıntılarıı ı<olwhiyt't \'<'fOD ilmiller 

o1'lıtdıın kıılkmadıkı;a tican·t siyasetinin Ut' [ili ,·nıiyete a1. çok inkiyııd etme i Y.!ll'Uı-ilıir k yfiyettir). 
<liiınrükte nıüsavat premıilıi, iktisadi !ıı1~·ııtta ınii.~avat il<' asgari bir hl'ynclınilel emniyet \'e tesa-

11iiıl dıı ,q~usuııa ihti~- ıı~ gösterir. ll alhuki, har·b sonu vuziyeti gerek siyasi ve !(etek iktıııudi hak1m
ıhıı ınillı• tlı•1 · iıı 'ıııninıi "" müsb t hir ş<'ldlde çalrşıııalarını krılaylaştrrnc·ak bit emniyet vı· ll'sanüd h~ 
111~1 !!'Ö,[l'1'11Wnıiştir. Riitün hu mül;ilııızııla1·dan soıırıı denilcbilir ki , kııı·ar projesinin hiriııt" i ınud

drsindr tın·~i .vl' t'dilt•ı1 ~art~ız H ' hudud~uz lıi1· (t•n ziyııdr ınüsaadı-ye ıııu zha ı· millet) prensibi uru:ıu:J: 

sııhudan rl1ı;;;ırı Ç1kunııyacak bir ıı1·:ı;u hıtliııde kı.ıl ıııağa ıııahkiıındnr ve esasrıı ko1rtisyoıı da lıunu 

takdir 1•tti~i it;iııdiı· ki, km·aı· projcsıııııı soıı ıııatlılt·~indc birinci urımnurı t ıı lıakkuku i ·in aı·t 

••lıın ikiııc·i lıir u ı·zu dcrmr~·u ıı etınekt edi 1 ·. O dıı hc.'· ıwlıniiPI mühaılPiel,..rde dalıa gr•ıriş bir s rb . ti
Y•' yt•ııi ikt i~adi lilıerııli zıne l cdricı'n dönmektedir. 

Bu arzulıırııı tııhııkkukn için l i1ıım olvıı si~·nsl, ruhi ,-p nıoml saha ha1.tl'lanınrayu kadııı· hu günkü 
lıııkilwt i pı·u.ieııin ikinci , üı;:üneü ve dördüncü ın urld<•leri ifade etmektedir. Pnl'lam uıı tolar Birliği 

Türk llrupu lıirinri ve hı>şinci marldeler nid husu~i ıı:örüşl ı·ini mttlıafıızıı edı>rek diğcrlerin<> tama
ııwıı i~tirak ı'fl ~r vt• kı.l'lıwtli raporu ilc nı selcyi ~ol; et1·nfh bir sur tte n.,·drnJatıın ı·a ııortörii hara
retle tehrik !'yler.) 

Aıııı·l'ika ~rııpn !'PiKi ınüımkn~a:;a işiirak Ptnıiş n' yııptığı taJil teklifleı·i il<' kuran, ıııe\·zulıa.hı. 

preıısilıin daha l<'h iıw ·ola m k c;e,irıı1ek teş blıiisün de buluıımuş i e d kon [eraııs kentlisine ~lı ir ol
oıaıruştır. Esasa ta ll ılk etmeyen bazr tadiller ile tcklif edilen kıırar projesi aşağıda yazıldığı şekil

de kabul olunmuştur : 
En ziyade müsaadeye mazhar millet kaidesi 
1) 34 ncü Pal'lamantolar Birliği l: oııferansı !.'ll ziyad müsaadeyc maıhar millet koidesinin bey

n lmilcl ticaret muaıneleleriııin tanziminde mülıim bir unsur olarak taiTUlınil<', kayidsiz ve şartscz, mu
hafaza ııdilın('Ri lüıumu hakkmda 1937 Paris 33 n cü konicrnn!llllm karal'lDı hatırlatır. 

2) Bununla beraber, umuııU harbin sonuudan beri, dünya ckonömisinin biinyesincl ticar siya
seti üzerinde de akisler yapa.n esaslı değişiklikler vuku. bulduğundan .konierans iki taraflı veya. mm
takovi ticaret anlaşmalıu·mm akdinde bu değişik likJ.crlıı besaba lmtdmıısı lümnıuna. .kaildir. 

3) Bittabi, eıı ziyade müsaadeye mazhar millet kaidesinin tatbikı derpiş edilen mnkavckılel'e dahil 
memlekctlerd<'k1 çalışkan sınıflarm hayat seviyelerinin düşmesine ebebiyet vermemclidir. 

4) Konferans ekonomileri birbirlerini tamamlayan mınnleek:tler a:ı:asmda ak:dolunacak ıınl34Jllalar
la mıntaka.vi anlaşmalıır akdi hususunda, bilhassa bunl.ıır rüçhan : temin istinad ediyorsa, en ziyade 
müsaade ye ma.zhax millet kaldesinde i tisnalar ka bu 1 olunabiloccğini ehemmiyetle .knydeyler. 

5) Konferans, farksız muameleye müstenid daha geniş mübadeleler serbestiaine tedricen rüou 
edilmesinin muntazam bir dünya ekonomisinin temelini te~ ettiğini beyan eyl meği muvafık ve 
münasib görür. 

V 

Ruznamedek.i « Telif hakk:ıruı. aid ahkiımı beynelmilel tevhidi • mcııelai de ehemmiyetli miiıuıka
şalara mevıu teşkil ırtmiştir. Teknik bir mahiyeti b.&iı olan bu meselenin olıer ba.knndnn ten vvür ~ 
izahı için üç raportör intihab edilmiş ve her birineıı:ı;ııa;yyen bir ııaflıaıwı tcdkikı ha vale olunınuttu. 
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Parlamantolar Birliği konferanslarının aldıkları kararlar esasen bir arzunun izahından ve bir fikrin 
propagandasını yapmaktan ibaret olduğuna göre bu mesele haklanda da, gelecek sene Devletlerin mu
rahhasla.rmdan mürekkeb Bürükselde toplanacak ve telif hakkı üzerinde müzakereler yapacak konfe
rans göz önünde tutlarak ona matuf bazı arzulardermeyan edilmiştir ve tabii bu arzuların tahakkuk 
edib edemeyeceğini Bürüksel konferansının müzakereleri neticesinde anlaşılacaktır. 

La Haye konferansmm bu mesel c haklmıdaki kararı şudur: 
Telif hakları hakkındaki kaııunlııı·ın bcyııelnıilel tevhidi 3-! ncü parlamaııtolar konferansı, 

. Belçika Hiliımetiniıı, beyııelınilel fikt-i teşri ki mesai enstitüsü dnstitut International de Uoo
peration Intellectuelle» iu teşebbüsü üzerine, yakında Brükselde, Berne mukavelesinin tadili ınü
nasebetile, telir haklan hakkında cilıanşümul Lir mukavele akdetmek ıçın hususi bir diplomatik 
ko~erans toplamak hususundaki kaı·arınnı yüksek kıymetini tamamilc takdir eder. 

1) Konferans, 
a") lılüsta.kbcl cihan koı.ıfcraıısmın ehcrruniycti üzerine Bernc ittihadı azasmdan ol~u.n olmasın, 

muhtelif memleket Hükiiıuetlerinin ve parlamantdarmın nazarı dikkatlerinin celbini, 
b) Telif lıaklarmm eihanşümul lı.inıaycsinin tahakkuk ettirilebileceği formül her ııc olursa olsun, 

bu hinıayeniıı ekse!'i Devletlerde takarrür etmiş bulunan prensibieri tekraı· nıevzuhalıs ettirmek 
ve müelliflerc tanmmış olan beynelmilel garantileri azaltmak gibi bir netice vermemesini; 

c) Müelliflerin, kendi mesleki teşek.h."iilleı·i vas ı tasile, haklarının tamamile korunmasım temin t.>dc-
eek olan teşebbüslere sıkıca iştirak ettirilınclerini, 

Temenni eyler. 
2) Konferans, 
Edebiyat ve sanat eserlerine aid manevi hal kın himayesi keyfiyetinin oı-tuya l<oyıluğ ıı ııwselt· 

lerin ehemmiyet ve tenevvüünü müşahede ederek, 
a) Bu himayenin müstakbel beynelmilel mukı, velelerde, yalnız müelliflerin ve onlarla ai\ katlar

larm menfaatlerini değil ayni zamanda, beşeriyelin antelektüel malı olan eserler hakkında Cl'mııatin 

yüksek menfaatlerini de koruyacak bir taı·zda tanzim ve tefsiri, 
b) Her halde, bu eserlerin gerek tanıarnile mu h volmaktan gerek stilleriııiıı esaslı surett<' I.Jozulıııu 

sllldım korunması için şimdiden tedbirler alınnıasr 
Temennilerinde bulunur. 

VI 

Kanun yapmak ve bu hususlıı tcşebbüs almak m<'.selcsi Je, parlamııntolar rejiminin faııliyet taı·ıı
na taallfik edeıı ilmi münakaşalar için kıymetli bir vcsile teşk-il etmiştir. Bu meselc vvelce salahi
yeltar komisyonlarda müzakere dildiği zaman biı· «kara ı· ı>rojcsi:t değil bir cmünııkaşa E'Sil8r:> hazır

lannnş ve konferan ta ki müzakereler için, zemin daha serbest ve daha geniş bırakılmıştı. Parliman
ter rojim, onu kabul eden ·bütün memleketlerde ayni mııhiyet ve manıarayı taşrmadığı için, faali
yet tarzı da her yerde ayııi değildir. Bu faaliyet tarzrnrn malıiyetini takuir. husu unda en iyi ölçü, 
mnayyen bir mcml ketin ihtiyaenıa ''erdiği ce,·ııbdır. Bu esas biitün hatiblercc kabul edildiğinden 

müııakaşalar bu yolda ceı'C~·an etmiş ve htmısiyetlcre riayet fikri, ittihaz edilen kararda da kendini 
gö termiştir . Bütün siyasi müc · csl'lcrdc olduğu gibi t!'şrii salında da .kat ği prcnsibler olamıyacağı

m ve bir memlekettc iyi neticeler vcı-en bir i\detin veya bir fikrin diğ~rinde ayni neticeleri ıloğu.ra

mıyocağı biı· defa teslim edilıliktcn onra yapuan münakaşalat dalıa serbest ve ilmi bir ınalıiyet alır. 
Aı;;ağrdaki karar bu itibarlıı değerlidir. 

Kanun layiliası ve buna teşebbüs 

(Aşıığrdııki metiıı, kon.ı:l'ran ·rn tıısvibinc ıırzolıın mamıştrr ve sali\biycttar komisyonlar tarafmda n 
Ln Hııyc koııfcı'nıısında fnydulı bir ıı:örüşml' temin edebilmek için hazırinonu · olan bir müzakere esn
s.ı.ndnıı ibar tür. lllbemmiyetine binaen onun ibura.ya bcrayi maluınat dcrcediyoruz). 
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34 ncü Parlamaııtolar konferansı, 
1) Kendi a1.ıısının ınensub buhınduk.ları Devletlerin siyasi müesse elerine hürmetkar olarak, ka

nun yupılınıısı ve buna tcşcbbüs hususlarında nokta i nazar teatisiniJı temsili rejimin ! ekamillüne fay
dalı olACağı ınütulcasmda bulunur. 

2) Ancak, lıu hususta bütün memleketler için ayni derecetic muteber tcklifler kaLulü kendisi 
için mümkün değildir. Binaenııleylı, nazıırı dikkatini eelbeden ıneselel rd n bir kaçını tebariiz 
cttirıneğ<' matııf işhıı metnin siyasiyat w (l·~kilfit meselclcriJıi tcdkike memur komisyonla hukuk 
ıncsdclerini tedkikc memur komisyon nanılıırma eski Belçika Dahiliye ıızırr .M:ebus Mösyö De 
Schryvcr tarafındıııı takdim olunan ı·apordııki ıııütalealıırııı ışığı altındıı tcfşir edilmesi liizıın geldi
ğine karar verir: 

3- Konferans, ı-vvelki konferanslar tarııfrodarı da teyid olunduğu iiz~re, Hiikfimet teşebbüsü 
yanmda parlamantoımn da teşrii tc~cblıüsüniiıı dc.kunulmaz mabiyetini teyid eyler. 

Parlamanto teşebbüsü: 
4) Esasen lıu pariaman to teşebbüsü, ifıı olunın ken bu günün hayatrwn giriit ieabatrnr hesaba 

katmak mccburiyetinde bulunduğu ahval ıııevcnd olmakla beraber, parlamaulo rejimile idatc olu
ıııın memleketlerde ne red ne de tahdid oluııınu~tur. Binaenalcyh parlamaoto azasnun arkadaııla
ruun tasvibinc arzetmek istedikleri metinleri lıazu layabiinı ek iı;in idare makamlarmıı şahsan mü
racaat etmelerine imkim verilmesi telkin oluııınuşt ur. 

Parlanıantoda usul: 
5) Konferans, kanun yapmak usulünün bilhassa encümenleı-in ihzari mesaısını daha rasyonal şc

killcrle tanzim etmek Slu·ctile ıslahrom mümkün olduğu mütaleasındııdrr. 

6) Esas itibarilc, bütün tadil tekliflerinin zaııııı mnda, cncümen tarafmdını tedkik edilecek ton.
da yapılmasını tavsiye eyler. Parlaınanto ınüza keratınm nilıayetinde yapıJan ve tab ve tevzi olun
mayan tadil tekliflerine gelince, bunlar, kanun liıyihasllli son anda değiştirecek mahiyette aııj karar
larm önüne geçilmesini mümkün kılan bir ı-pjiııw tabi tutulabilir. 

Mill hak teşkilatin istişare : 
7) Kooferan.s, parlamanto harici teşkiliitla isl i şareııin faydalı olduğuna kaildir . . Aneak bu isti

şare ilıtiyari mahiyette olmalıdır. Konferans, lll\ vzuları her ne olursa olsun, kanun Iayi]:uılarmın 

ve bunların tadilatmın şekilleri için daimi bir tcşekkiile hatta sık, sık müracaat olunınasma taraf
tardrr. 

8) Kanınılarm bizzat mevzularma gelince; konferans mevcud iktisadi, içtima.i ve fikri teşekkül
lerin mütaleasmrn faydalı olabileceğini znnneder. Maamafilı bazı murahhaslar, parlamaotonun hfı

kimiyetine bale! gelebileceği endişesile, bu hususta ihtiraz kayidierinde bulunmuşlardrr. 
Hususi salahiyetler : 
9) Konferans, kanunların yapılmasında par lamantonun ( Vekilietini vermesini) umuıniyetle ta

nmmrş hukuku amme prensibierine muhalif bulur. Rususi saliihiyetler munhasmın katği zoruret hal
lerinde istenilmeli ve binaennleyh icrıı kuvvetine ancak bu hallerde verilmelidir. 

10) Konferans, bu hususta, Müsyü Çiri~ (Yugoslavya) nın teklifi üzerine 1937 Burlape.5te 32 nci 
konferansı tarafından ittihaz olunan kararı hatrrlatır. 

ll) Binaenaleyh hususi saliihiyetler müddetl ri ve mevzular itibarile tahdid olunmalıdır. 

12) Katği bir zaı·nret tezahür etmediği Jıaldı- icra kuvveti tarafından hususi salil.hiyetler is
tenirse konferans, teşri! kU\'Vetin hakimiyet ve istikliilini tamamile koruyan bazı ckndro knnıınJa,. 
ı-ına:t müracaat etiilmesinin müı·eceah olacağı mütnlensmdadrr. 

13) Azadan bazıları, Parlamaoto encümcnleri sisteminin çok inkişaf etmemiş olduğu memle
ketlerde hususi salilhiyetler veya bir kadro kannnu ınucibince ısdar edilen knrarnauıe veya eınir
namelcrin ınezkQr sııliihiyetleri veya kanunu tecavüz edib etmediğinin tedlrikmn, neticeyi bir 
raporla parlumnııtoyn biJdjrmek üzere, husus! bir encünıeııin faydalı bir surette memur edilebi
leceği mütaloasmda bulunmuşlardır. 

Kanunların anayasaya uygun olu b olnıadıklarmro murakabesi: 
14) Kanunlarm anayasaya uygun olub olmadıklarrum gerek alciilde mehak.im, gerek bu hu· 
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~illi için teşkil edilmiş bir mahkeme tarafından tedkikr meselesinde birbirine oıuhali_f oıütalealar 

sel'doluımıuştur. 

15) Fillıakiku, bir ta?taftan, üniter ve pariamanter memleketlerde al Iad e mahkemelere veri
len bu hakkın kanunen oıüesses kuvvetlrin birbirine karşı olan istiklalleri prensibile ~üçlükle
bbili trlif ()] luğu lJeyan olunmuş ve diğer taraftan da her hangi biT mahkemeye oluı-sn olsun 
veril en bu llnklm1 parlamantonun hakimiyet haklarile telif götüremiyeceği zikrerlilmiş1ir. 

l 6) N'hayt't, bıızı memleketler misal gösterilerek, karıunun anayusaya ;uygun olu b olıııudığ-rnıu 

adliyee<' muı·akııbcsinin hatta üniter memleketlerde .bile fıı,vdnlı bir tıu·zda işle,yl'bileccği mü1akası 
ileri sütülmüştür. 

VII 

Geçen ~cne Puri.ı konferansrnda· da mevzubahs olan w komisyonu hııvalr ·dil<:!n «Milletlrrin 
kendi kendilerini ida:rc etmek hakkn yeni bir teklif ilc JJıı IJ ayt• ltoııfer:ınsımln da göı·üşlilmüş ve bir 
karara ibağlanmıştn·. Bu ıneıı ll! tspanya meselesile alitkııdu ve t!ııhıı_ r.iyoo~ si;va.~ı miU51ınzulnrı 
ihtiva eden bir m vzu olduğu için, -konferans bunu sessizce biı· t.e.wiye sureLine bağlamağı mu
vıı.fık görmüştür. Onun için, mesell! evvel& konsey içtimamda göriişülmüş v~r olman ka:ııarnı, kon
ferans kapanınazdan evvel, müııakaşa edilmeksizin heyet tarııfnıdır.ıı kıı.bulii tensilı olunmuştur. 

İtalyan delegasyonunun muhalif kalması ırnretile konf('rans t•.ks<'ri~·('tinin kahuliinc iktiran eden 
karar şudur : · --- - -

1\filletlerin kendi mukaddeutlam:ıa hllim olmalan hakkı: 
Parlamantolar konferansı, Katibi Umumisiııiu 1937 raporuna (i'rıınsı.zca metin) Doeuments Pre

liınina.ir in 45 nci sayıiası, 3 n.cii frkrasma ve Parlamantolar Birliğinin ve MilleLler Cemiye
tinin ana. prensiblerine uygun olarak, bütün memlekctleriu menfııati icabı beyneimiJel 1cşriki me
saiyi ve iyi geçimi terv:iç için esaslı ve lüzumlu bir şartm da her Devletin, diğcl' ınemlekctlerr 

aid millet ve Hüln.'lmetlerin her hangi bir müdahalesi olmaksızın kendi IIükı"ımet şeklinl bizzat 
kendisinin tayin cyleınesi hıı.kkı hususunda bütün şüplıelcri izale etmek olduğuna kani bulundu
ğunu beyan eyler. 

Rıızname bitince,. konierans mutad .lmpanma nutuklnn ve merıısimi ilc faaliyetinr bilarn \'C

rilmiştir. 

vnr 
Konsey ve komisyonlar içtiın.ıü : 
Konfcransm devnmı esnasında onun başlıca organı olun konsey d • hir kaç defa toplannıiŞtır. Bu 

i timalffi'd& gıııpmnuzu Delegıısyon Reisi Necib li Knçüka ile 'mnmi kiıtih Zeki Mesnd Al~an 
temsil ııtmi'lc-rdir. Konseyde bir taraftan Pnrlil mantolnr Birliğinin hiit<:~ginin tımzimi, Birlik imı 
komite.ıind inhil51 ~den azalığa nanızed gösterilmeııi, ~rln•Pk lwnferan~ içtinın ıtllıhallinin tesbiti 
gibi idari işler göl'iişüldüğü gibi diğer t!U'tıftan kon(enın~ ı·ııırıaınrsiıw tl<ıhil olan ,·rya ohııry:a ıı 

meseleler hakkında vaki olan teklifler tedkik olunaral< konfemnS<'a takibi liiz:mıgelen hattı harl'
kt>t tayin edilir. 

B\ı dcvrt'd Polonyıı. delegesinden inhilil -eden i<·ı·ıı 1 omite i ar.ıılığınıı Yuıro.~lnvyn tl••lc~<"iitıin 

nııııı3ed gfi"terilnıesi ve 1939 konferansının Oslodıı. toplanması knrarlııştmlmıştır. 

Konferans ruznam sin aid olarak: gijrüşülen mesclel~rtll'lı biı·i yukımılu hıthsi p:l'~ı·n «;\fillrtl•·
rin kendi kendilerini idare etmek hakka na a1d olan t ldifti. 't• 'kildl' intıı.; cdildij:;ri ve ıınstl hir 
knl"!U'a bağlandığı oTııda izah edilmiştir. 

!kinci m<'scle dr 1a~ur grupunnn ııkıılliyetl\'ri him ~-~iıı • tııııllilk etleıı tt'klifi idi. hn nıesele dC' 
konf ran:ını ~etin mc>,·mılatrndan biri olduğu için ('rtclt•rec onun ıııünaka.~<ımdan ilıtiraz cdilı>r<•k 

ruımnnıey<' ıılrnmAnıı ve nihayet 193 nisanmda toplanun :ıalıilıiy<'tt.nr komi;;yoııeıı müzakercsi ka
bul olunup bir de kıırıır projesi truıziın edilmi\ıti. An ·ık 1n • clt• kon •.ve yine La !Iıı.vt• konfernnsmın 

ruznamesin alnuıuunı.,tı. Bu defa Macarlar t klif1 riııi ıekrar t•dinee m · hı yenid u konuşuldu 
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ve bunu 1939 konicrans 1117.na:ınesine almmasr ka radaştrrıldı. 

Konseyde konuşulan diğer bir mescle de Cümhuriyetçi İspanya delegesinin a~ık şehirlerin bom
bardımanmrn konferansça takbihini taleb eden teklifi idi. Esıı.sda biitün aza müttefik olmakla be
raber lmnfcr:ı.nsı:n dalıili nizamnarnesine göre tek liflıı koııferans rumamesine almması: mümkün gö
riilınemiş ve atiyen ittihaz edilecek hattı hareketin teslıiti iç~ icra komitesine havalesi kabul ol~
mı-ı.~tur. 

Parlamaotolar Birliğinin komisyonlan da konferans esnasında birer dei:a toplanarak yeni devre 
için mesai rrogramlaı-ııu tesbit etmişlerdir. 

Bu konferans esnasında ilk defa ola-rak toplıı.n11ın diğer bir teşekkül de Parinınantolar Um,tuııi 

Kil,tiblerinin veyııhud ııyni vazifeyi gören sıı.llıhiyettııı· ınümessillerin içtimanıdan teşckkül eden komis
yon dur. Bumlan maksad parlııınanto faaliyetlerinin nıüteha sıs telo:ıisiyenleri olım bn zevatm k:ı.rşı

hklr tecrÜbelerinden istifade edilerek parlarnan to rejiminiıı tek:ı.aınülüne hizmet eylemelrtir. Bn ko
misyon:ı 'l'ürk grupunu temsilen Büyük Millet ll'[eclisi Umumi katibi Veysel Genya da iştirak 

etmi~tiı·. Kend.ileri tarııimdan verilen rapor aşağıdadir : 
1 - BeyneimiJ el Parlnmaııtolar Birliğinin rnüıahereti tnhtın.ıla teşkili di.işünült•n Pııı·Jamautolıı.r 

l<iı1 ibi umumileri Mıılıtııı· şubesi, ilk ilızari torJinııtısmr La Ilaye de Riıldcrsaal (Parlıımanto biuasr) 
ele, 23 ıığustos 19)lR günü sa.ıt 11 de yaptı. 

t~tiınııcla .. tıcndenizden başka Auıeı·ikıı, Belc:ikıı, Çekoslovakya, Danimaı:kıı, Felemf'l{, l<'inliııcüya, 
Pı·aıısrı, Jngiltere, hlanda, Thpıınyıı, lsveç, ltalyıı, Tıüksenbur.g, Macaristan, 1\'hsn·, Norve<}, Polanya 
ve Yugoslııvya nıur·ahlıaslaı·r baw· bulıunıyoı·lardr. 

fçtima, Heynelmilel Parlı:ımantolııı· Birliği Reisi Oomte de Wiart m bir nutku ile ııÇ'.ıldı:kt:.ın snııra 
Polanya murnhhasr söz alaı·ak bu ı şt·lıhiisünüıı .fnydalarmı saydı döktü ve bulasa olarak : Po
lonyıı Meclis zahrtlaı.·nını hıilaaail'n li'raıısız<'aya tercüme edilerek diğer m.eelliılere ıı:önderilnıekte 
olrluğunu ve bunun heı· meclisçe yapılmasmm şayııru arzu buhınduğunu ilt>ri sürdü, 

~Iaamnfih, zaten nabenıovsim olan bu zemin üzeı-iııdt> münaka.,<m a~ümayal'ak evvel emirde, mııh
taı· şnlı!'nin teşkiliııe aid istihzarat ile meşğul olacak olan bir icrai komite 1jeşkiline kın•ar verildL 

Bu korniteye hendenizle beraber Belçika, Feleınek, l!~l'ansa, 1sveç, ltııJya ve Polonya muralılıas
ları aıa seçildik, 

Comte de Wiart, bu a-ralık, muhtar şubeuin, 'llhasrran, pııt"l:n'liantolarda bilfiil memur olanlar 
tarafından teı;ıkil edilecıeğini tasrilı etti ve icrai m;tenin muahhar ve miliıasib bic zamanda içtimali 
davet oluna.cıığııu s<iyleyerek toplantıya nihayet verili. 

Riliilı:ı ı·c· oy ı : • 2fi indı1 iı•ra koiııitcı:ıi aıu.sı kendi arahmnda bir iı;timı.ı yııparııl·, gclt'C"C'k tophuı
t ı ya, a·id bii ı ün bazırhklaruı ihzılr w ikı.uııli.ni, topı·af,'Wi!n bı;ılwı<lıığıınıuz Fc•h·ın~ıık n~urııhluısma 

tevdi ~tti. 
TI - Ynka eıd!\ huh-ıoltu"an Tcrat komite, 14 \'l' lfi u isan tarihlt>rinde Nis dP ic;timıı edeı·ek, B 'yıırl

ınil el ParlaınnntolRr koııft!r!l'llsr csııasmdıı Oslo dır torlanflcak olan 1\1ubtar şııbc heyeti umumiye
sine ıırzerlilceıık ııi7.arıırıım~ pı·ojcı iııi kabul r•tnıi~ ve bu aralık, Oslo i~timarun ait1 dan•tnaıneleı·le 

teşrii ·vcsaikiıı 111übadelesi hııkluudu bir kc. siyonel' proje i iizeriıırlr ııoktai nnzar tC'atisinue bulunul
muştur, 

IX 

Bt'yıwhııilcl kotıfPran ve korıgı•<'lPriıı lıir d kııbtıl, ı.1yaı·et ve ı-.ııw.zülı pro:•ı:!l'luJ!U't vardrr ki bun
J:u•tlu mrımi ıwoğrmıu kadar onların gayelı;t·ine vüsulhususnndııki g:ıJTctl~rini kulaylı"'itırır. LA lluye 
konf~ı·aıısrnırı Inı >ınflı:ıya ıtid pı·oğrm:ıu konfcrııus m"saisinin rı~udrmıınını uuşo ,.e z•Yk i •inde n-rtı:

t't:<'Cnl.: hir nıııhiyrltc· idi. l\fulıtelii vaziickri Arn :ıtııı·dam ve noterdam ntüıelcı·iııiıı ı:.i~·arcti tıılcih 
etıni, ve Bulaııdıııım tıılıil ıtilıe,llikl~ri ıciirülılüktt•ıı souxu IIolıında azinı ve ısilyinin )'Ül-sr)( \'S•rh·ri 
seyı· tlilnıişlir. Bu rnt•yııntlR Roterdll'ln limınu ilc Z1ılılcı•ı~c dcııilcA Mr deniz ııarı;ı.ısr:ıım kıırntıılruıı

sma ııiıl muazzam ım ui bütün kunl\ıraıı~ =ı~ı ıu·ı.~nda ayni tnkdiı• lıhsi ilı• ııiiHilmiişliiı·. 

H olan di\ Kırırliçt i bütiiıı Jcll:{,"tlsyon şeflerini v bu Jn(•yaıulıı '!'iii' k delııg s~·onu ~l"fi :\feci b Ali 
Küç;iikayr da 1 tıbul etmİ.\itİr. 



- 472 -
Bütiin konferans proğraınmııı. her cephe inin güzelce tatbilu hususunda gerek Holanda grupu ve 

gerek Holandn l!ükilmcti aııııml ilinııyi göstermişlerdir I'C delegeler çok iyi intibalarla La Hayeyi 
terketnıi~l.:i·l!iö.. 

Tiirk delegıı ~yoıı'ıı gerek ııcfsi E.olıımla ve gerek H olanda Hindistan gnıpurıuıı ;ıza ·r tarafından 
husosi dikkat ve aygı eserleri görm~i.ş olduğunu ua arzeyler. 

Varşova Ticaret Ko1ı/ eransı 

Parlaınantolar arası Ticaret konferansı, La Hıı.ye konferansından bir hafta sonra Varşovada 23 
ncü toplantısrnr yapınrştır. Tiirk grupu Umumi Heyetin bir kararı mueibinee La Haye konferansı· 
na giden Heyetimiz Varşova konferansrna da iştirak etmiştir. 

Bu Konferans, 5 eylUlden 9 eylUl 1938 tarihine kadar Varşovada Polonya Millet 1ıfçclisi binasında 

toplanmıştır. 

Konferansta şu memleketlerin grupları temsil edilmişlerdir : Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Mı
aır, Fransa, İngiltere, Macaristan, İtalya, Japonya, Litvanya, Liiksenburg, Felemenk, Polonya, Ro
manya, Çckoslovakya, Tiirkiye, Yugoslavya, Çin, Amerika ve Yunanistan gibi bazı memleketler de bi 
rer miişahid ile konfeı:ans faaliyetini takib etmiş- lerdir. Delegelerin sayısı iki yüze yakindi. 

Konferans 5 eyliilde Polonya Reisicümhurununhuzurile açılmıştır. Bu içtiınııda mutad merasim 
nutukları söylenmiş ve konferansın mev.zuunu teşkil eden meselelere ancak umumi bir surette temas 
edilmiştir. 

Bundan sonra vaki olan <komisyon ve Umumi heyet içtimalarında rumamedeki meseleler gö-
riişülmüştiir . Ruzname şu meselelerden terekküb ediyordu : 

1 - Nakliyatrn beynelmilel tan.zimi ve bunun diinya ticnı-eti iizerindcki tesiri. 
2 - Ticari hava seferlerinin ıbeynelmilel tanziml. 
3 - Deniz aşırı muhaceret. 
4 - Sınai müstahsiller arasmda beynclmilel uzlaşmalar. 
5- Zirai miistalısillcr arasmda beyneimiJel uzlaşmalar . 
.Muhtelü komisyon içtimalarında lıu mesclel re dair raportörlerin hazırlamış oldukları raporla1· 

miinakaşıı cdilıniş karar projeleri tan.ziın olunmuştur. Bunlar da umumi hcyette görüşülerek konfe
rans kararları halinde nihai şekillerini almışlardır. 

Grupumuz bu meselelerden cihanm bu giinkü vaziyetine göre ehemmiyetli gördüğü deniz aşırı 
muhaceret mevzuunun münakaşasına iıjtirak etmi~ ve miitaleasrnr bildirmiştir. Delegelerimizden Fazıl 
Ahmed Aykaçm beyaııatı ile gerek bu meseleye ve gerek diğer meseleleı-e aid olarak konferansca itti
haz edilen kararlar aşağıya yazılmıştır. 

Nakliyat komi yonunda Raportör 1ılösyö Kırıspi tarafindan verilen raporda bcynclmilel münakale 
vıısrtalarrnm tanzim ve ıslahı hakkında bazı miilf hazalar serdedilınişti ve İtalyan milletinelen olan 
ve vakt.ile Veı·say ınuahedcsi esnasında yine Milletler arası nakliyat iıjleri encümenlcrino . riyaset 
eden Kıı-ispi siyasetin insanlru·r birbirinden ayn·d ğrnr bu gü.nJ,.ii tekniğin ise be§er cıımialarr arasında 
bir birleşme un uru teşkil ettiğini ileri siircrt k hiiCmum tckliflerini kabul ettit·mek istiyordu. Türk 
heyeti murahhasası nununa söz alan Fazd Alımed Aykaç hakikat hadisatm ne yalnız polııtika ne di' 
muııl1asıran teknikten ibaret olmawğrnr ve realiteyi kamil ve şamil bir sur ttc kanamak için her iki 
unsurun da anasıı-ı saire ile bemher müta1 a ·ı ik--tiza. edeceğiılİ tebarüz ettirdikteu sonra Türki~·c 

Cünıhuriyetinin başlıca umdesi olan prensib, bilC.mum Devletlerin hukukı.ı lıükümmııisi ile tnınamiyc
ti mülkiyesine azami hürmet esası olduğunu ve bn sarsılmaz esasa sadık kalmak ııart.ile mcııılekctirni

zin dahi .i\Iillctler arası anla§llUllura ve insanlığr ve med!'niyeti terakki ettirecek her türlü itiliü ve 
terııklci tcmennilerine iştirak için hazır bulundu~nu söyledi Ancıı.k raport.öriirı t klifi vc~lıile 

bililmtım müııakulfıt işlerinin meveud bir Avrupa komitesine teı-ki iikriııin istihılı.ıf l'<iilen g-uy .ri 
tenıine kü.fi olmadığı gibi, yukarıda mevzubahs olan prensibe de uygun düşıniyeccğiru ilave tti. 



- 473 -
Nihayet bu nokta beUci delcgasyonlaım da görüş! rine muvafık düşmiyeceği anlaşılımik tekliti va.ki 
tadil edildi ve aşağıdaki kararlara varıldı. 

Muhaeeret komisyonunda biri Polonyulı diğeı·i İngiliz olarak iki raportör vardı. Polonyıılılar 

dahili politikıılıırrıun bazı lıususi icabatrnr bir ka~ zamandır harice mubacir sevki fikrine germi Yer
.uek ve hu halıda ltalynnlıı rla biı·lcşmck cihetindc bulunduklarmdım yine ayni davayt güdüyorlar
dı. İngiliz ıııurahhıısı ist> vaziyeti daha geniş bir mikyasin ve tarilıi tekiimülü lıakımıntian mütalca 
ediyordu. flii~ alıın ınuı·ahlıasmuz Fazıl Ahmed Aykaç, ibtida Tüı:kiyeniu muhaeir alıp veren top
raklardan olmayıp bu balıda tamamen müstakil bir politikası bulunduğunu, nncuk beşeriyeti pek 
n lUkadar eden ve son zamanlarda Avrupa ile Amerikadaki bazı siyasi ve iktisadi ınahafilde büyük 
alilim uyandrran bu meselcyi dikkatinden uzak tu tnıadığrru tesbit etti ve aşağıda telhis edilen iza
hatı vcı·cli. Fıızrl Alım .d Aykaç ibtida Ingiliz raportörünün raporunda tebarüz ettirilen ve beşer tari
hinin ski devirlt' rindcki ıneşlııır millet akrıılarma ınütedair olan noktayı ele alarak, dünyadaki be
şer cereyanhmnı tanzim ve tensik edici hiç bir teşekkül meveud olınryarı ?..amanlarda bir çok ıııulıace.. 
retler göriiıııne ine rağmen bu gün Cemiyeti Ak vıı.ı:n, beynelınilel mesai bürosu ve bir ~ok müte
hassıs heyetler bulwunasma rağmen faaliyetini kaybetmesi mütenevvi sebeblerden doğdu!;'lıııu ve 
bunlarm içinde siyasi bir takım avamili ruhiye de ıueveud olduğunu söyledi ve dedi ki; gayet insa
uiyetperverane ve su!Jı severeesine biı· ~ok beyanat ve zevalıire rağmen en doymaz empecyalist işti

lıalarm her türlü tezalıüratı bu gün en hayırhalı gözlerin ve vicdanların önünde o kadar müessü 
bir nıi~·us almışln• ki milletlerde birbirlerine karşı artan ademi emniyet ve itimıid duygusu.nu ma
alesef tabii görmrk iktiza eder. Ştl sebeble de her memleketin kendi toprağını ve i~tiklalile şerefini 
ınuhafazadu çok titiz davrııııınası hiç tıınccüb edi lecek şey değil, bilakis beşeriyctte sulh vo mede
niyet dostu olıınların ııav.arı dikkatini relbctmesi l azmıgclen ve biııaenaleyh insanlar arasmda 
emniyet ve sclilmrt lıavıısıru arttıracak ''asıtalarm artması vücnbunu gösteren bir hiidisedir. Asabi 
siyasetin günden güne fazlalaştığı bir dcvirde hu muhaceret davalarının sık sık il l'iye sürü.lerek 
nıevcud şüpheleı·in büsbütün arttırılması hiç aklü hikmete uymayan, hem de fayda yerine zıırar ver
mesi nınJıakkak olan lıir tarzı harekettir. Şu sebcble cihan sullı ve emniyetini azaltacuk roahiyet
tcki her hangi lıiı· harekPtten dııiına tevakki etmek şiarını güden Türkiye serdedilen noktai na
zarlara iştirak edemez. 

lngiliz raportöı:ü ile Fransız heyeti murahhasası reisi ve diğer hayli aza muraJılıasımızru beya
natını takdir ve tasvib ederek mcveud kanırnııme projesinin tadiHni wyahud ıuevzubalıs mt>Seleniıı 

gelecek seneye lııralolmasmı teklif eylcdiler. Bunun üzerine söz alan !talyan ınuralılıa.cır, İngilizle
rin zengin olduklarını, diğer bazı ınilletlcrin, ltalyıınlaım ayni vaziyette lıulunmadıklarım söylvdi 
ve Türkiyenin ne için ~ekingen bir tavır 1akrııdrğı ve neden korktuğunu anlayamadığııu ilnve etti. 
Bunun ii7-erin Fazrl Ahmed Aykaç tekrar söz alarak meseleyi ibtida ne suretle izah etmiş olduğunu 
heyeti umumiyeye hatırlattı ve şunu söyledi: 

Bu gün Cünılıuriyet Türkiyesi iki şeyden korkar. Bunlardan birincisi hakBrz, ikincisi zai[ olııııık
tır. Halbuki muhterem İtalyan mnrahha ı bu vaziyetlerden hiç birinin bu gürıkü Türkiyede ıncvtud 
olmadığım pek iyi biliri Vaki olan beyanatımiz insanlığın hayrı için düşündüklerimizin sam.im1 bir 
hüliisasından ibarettir. Zaten arzettiğim fikirleri hüsnü kabul ile alkrşlayışmız muhterem heyetinizin 
de başka suretle düşünmediğini gösteriyor. Binnetice ilave edeyim ki mulıterem İtalyan delegesinin 
beyana tr bizim kanaatlcriınizi değiştirmemiştir. Binaenaleyh evvelki fikrimizde sehat ediyoruz. Murnlı
hasımızrn beyanatı çok iyi karşıtandı ve kararname sureti teldilimiz dahilinde tadil !'dilerck kabul 
olundu. 

Bu konferansmda ziyafet, kabul reıııııi ve tenezzüh gibi ikinci bir faaliyet saflıasr olmuştur. Polon
ya Reisicümhu.ru. saraymda delegıılere bir çay ziyafeti vermiş ve bu sırada delcgasyon şııfleri ile gü
rüşmüştür. 

Polonya grupu tarafmdan verilrn bir ziynfrtlc delegasyonumuz şefi N!'cib Ali Küçüka aşağıda 
hüliisa edilen bir nutuk söylcmi§tir: 

(Polonyalılar tarnfmdan gördüğümüz hüsnü kabulden dolayı pek ınütelıassis olduğumuzu beyan 
ettikten sonra Türklerin Polonya milletini muhtelif veslle ve fırsatlarla çok eski zamanlardanberi t~-
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mdxğmı ve onların !llieeıuıblık ve kalıramanlığını takdir ettiklerini ve Polonyanm bilhassa sanat ve 
kültür llleminde beynelnıilel ciham irfana ne büyük hizmet ettiklerini tebarüz ettirmiş ve Polonyayı 
hü.rmetle ııelii.mllliDIŞ' ve alkışlııllDli§tır. 

Ertesi gün Reisiciimhur tarafından Türk Heyeti murahbasası reisi .sı:iatile .kabul edilen Necib 
Ali Küçüka Rcisicü.mlını-ln mülakatlnrmda Reisicümbur, 'l'ü.rk milletini çok asil ve kahraman, 
daima dost "bir millet olarak bildiklerini ifade etmesi üzerine, Küçü.ka, ekseriya nınharebe mey
danlarmda •o.ki olan anlaşrnanm ekseriya büyük dostluk yarattığmı ve Türklerle Polonya arasm
daki dostluğun bu suretle tecssüs eylcdiğini ve Polonya taksim edilir iken Polonyanııı taksimi
ni kabul etmeyen tek milletin 'J'ürk milleti olduğunu ve o taksim sırasında Türkiyenin milli vic
danı bundan ~ok müteessir olaı·a.k Polonya lıakkrnda mLmılar yazdrklarmı ve Polonya ihtilfıli 

esıı.nsmda Tii.rQyeye mulıaceret eden Polonezlerin asırlardau beri bütün milli hüviyetlerini eslcisi 
gibi muhafaza ettiklerini uzun uzadrya. Lobsetıniş ve Reisiciiınhur bu hususun Polonynlılarca ına
lılın olduğunu ve Türklerin bu alicenablığmrn tarihte altın harflerle ynzılmağa değeri olduğunu 
ve -bütiin bu menkibelerin Polon vicdan ve şuurunda aziz ve kudsi bir hatıra olarak saklandığmı 
söy! emiştir). 

Merasim ve ziyafetler esnasında nutuk söyleyen bazı hatibler, (İngiliz, Belçika, Yugoslav) 
Polonyahlara fazlıı. kur yapmak gayretkeşliği ile Jan Sobyeskinin Viyana müdafa.asım, bizi in
citecek şekilde ifade etmek hatasında bulunmuşlardır. Bunların her birine Jan Sobyeskinin kuı-. 

tardığı• iddia edile~ medelli Avrupanm sonra.dan Polonyayn kıırşr ne vaziyet aldığı, Türkiye
nin hak ve adaleti tebcil eden hususi vıu:iyl'ti ile mukaycse edilerek hatırlatılmış ve bu gibi bey· 
nelmilel içtimalarda hıristiyanlık gayretinin güclülmesinin yersiz ve ' hatta müşterek gayelere n y
kırı bulunduğu o.nlattlımştır. Eski bir zihniyetin altmda tarihten bahsettiklerini itiraf eden bu 
hatibler mazeret dilemişlerdir. 

Konierans esnasında konsey de toplanmıştır. Parlamaotolar arası ticaret konferansma a.id bazı 
idaTi işler intaç edildikten sonra gelecek konreransm içtima yeri görüşülmüş ve M:ıstr grup1mun 
daveti kabul edilerek bu mahallin Kahire olması kararlaştırılmıştır. !çtinıa tarihi Mrsrr gl'npn 
ile Konferans Umumi Katibi arasında daha sonra tesbit edilib gruplııxa bildirilecektir. 

Saygılarımızla a.rzederiz. 

Delegasyon Reisi 
Denizli mebusu 
N cc-ib Ali J(iiçiika 

Diyaı·bakır mebusu 
Zeki Me.'!ud Asla~ 

Çanakkale mebusu 
Ziya Gtwher Etili 

Gümüşane mebusu 
Ed·ib Ssrvtıt 'l'ör 

Niğde mebusu 
Dr. Rasiııı Ferid Tala.y 

Elazığ- mebusu 
Fazil A.hıned Aykaç 

Beynrlmilel Parlamantolar Birliğinin Ni te Cc.1tre univcrsitaire mcuiteranncen deki ilkbahar Kon
s·y, ıl'li ve ttıli kvnıi~-youl:.ır i~timanıa (12 : 17 nisan Hl3!l ), Türk Grupu naınıııa Diyarbakır nı bıı.su 
Z(•ki l\lcsud .Alsıın iştirak etmiştir. 

E • Bürük.ul T1"carct Kon/6raıuıı 

31 t ınmw: : ~ nğu.stos 1939 da Brü.kscldc lopl:uıan 'l'icurct Koruoronsmda, rup Reisi ve Seyhıın 
ıucbu:ı11 Gl. • · aci Elıl<ıuiz ham· bulumnlll}tur. 



iJı - Parlamantola.r Biriiği Oslo Krm.femmi-

Bu konferansa iı,tirak eden heyetin verdiği raporlar berveçhi zirdir. : 

ı 

Mukaner olduğu veçhile Pıı.rlınua.ntolar Bldiğinin 35 nci konferıtlllil 15 - 19 ağustos 1939 ta.ri
hinclt> O:sloJa t,oplıtıınırş ve Inı i~tiınııa hıiıııle ı·i aşağıda alfebe srrasile yazılr 23 Devlet ve Cenıiyeti 
Akvaın ilc BeyııelmilcJ lVLesııi Büı·osu mü messille ri iştimk eylemiştir: 

Devletlel'in isimlııri 

~\merika 

Belçika 
B ulgaristaıı 
Dan imarita 
Estonya 
J.'eleıneıık 

Finwndiya 
li'ı·ansu 

tngilter• 
lrliinda 
trlanu (yeni) 
İS\'CÇ 
lı<viçre 
hJ.anda 
.Japonya 
1 .iikBenbtırg 
Ma<!ıu·iııtau 

:\[ısır 

~on ec: 
' Polonya 
Romn.ı:ryıı. 

Türkiye 
Yugoslavya 

Aza adedi 

37 
33 
8 

20 
7 
ı o 
22 
3fi 
22 

6 
2 

20 
2 
3 
4 
ı 

16. 
20 
31 
8 

24• 
5 

21 

'eınan 350 den [ıızlıı tızı.ııluıı lı>rekk:iib eden kunfcı'llruıt<ı Türkiye Ciiınhu.riyctiııi temsil eyleyen 
zm·ııtıu isimleri ~nn lardır: 

Reis Seyhan mııb:usu Gen ral ~a~i HI i ı: 
KAtibi umumi Elaziğ • fazı] Ahmed Ayknı; 

Aza Diyarbak:ır • Zeki Mesud Alııan 

• İstanbul • Abm ed iikrü Esruer 
» lı!alatya • lülı.ri Pektaş 

General aci Eldeniz ile Fazıl Alımed Ayksç konferansta (k0ll8 ye) olarak bu!unmnşla:r ve Bü
yük .\fillet l\leçlisi Katibi mı:ımisi Veysel G nya da konferansın 1\feclis IG.tibiıın:ıumileri toplantı

silin iştirak eylemiştir. 
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Par lamantolar Birliğinin 50 nci yıl dönüm ü m iiııusebetile Oslo Konfr·raıııırna lııısusl bi ı· oheınııuyPt 

verildiği gibi, demokrasi ve parlamanto rejimine sadık memleketler bu toplantrnın pek parlak ve şe

refli •bir Slli"C"t!r \' ttkuunu temin hususunda dikkat ve gayret göstermişlerdir. 
1 onfcrans, Oslo Üniversitesinin (Aııla) adı verilen içtima salonuud:ı ve Norve~ Kıralı ile Veliahtir

nın •lıuzurlarilc mıımi Reis Kont KartondeViyar tarafmdaıı verilib :-lorveç 1\fil\et lifeelisi Rei i 
ve onu mütcakib mezldir mcınlekrt Uarieiye Nazırı tarafından okunulan nutuklarla başlamış ve 
( tording) dt•nilı·n pıırlıimento binasrndıı ı·esm!'lı açılmışhr. General Nııei Eldeniz dahi diğer grup 
şeflerilr bcrahcr ikinci rPis seçilmi~tiı·. 

Konferans nıznıımesinin i ht ivıı ct t iği mııddcler : 

ı - Katibi ıımumJ tarafından veı•ilcu senelik rapor <'trafında müzakeı·at, 

2 - BeyneimiJel ihtilllflanıı muslihanıı suı·ette lıalli meselesi, 

3 - Küçük ve •büyük aile emval ve emliik.i hukukunun konmınıısı ve geııi~lctilmesi, 

4 - Bütç senesi, 

5 - Mesleki teşckb.iil meseleleri . 

n 
Vaktil e <le aı·ı_l'dildiği vr~hilt> Parlamantolıır Birliğinin t:mıııni kiltibi lırr yıl dünyanın siyıı

si, içtimal vr ikL(.<ıadl manzara ını ta ·vir ve telhis eden bir rapor Juızırlıı:yarak, Konfrransın toplan
masından cvvl'l bu vesikayı Birlik azasıudrun olan memlckct]('ro gönderir. Muhtelif ın cnılcketleriıı 

murahhasları da başlıca bu rapor etrafındadır ki kendi dahiU ve harici siyasetlerilc ı · i

hıın işleri hakkında hususi nokt.ııi ııazarlarma dair beyanat ve izahatta bulunıırlıır. Işbu izahat 
ve beyanat konieı·ansta nıütalea edilen diğer hukuki, iktısadi vr içtimal meseleler fe\'kiıı( l!.' 

olarak siyıısi cheınıniyeti haiz bir faaliyet teşkil eder. Birlik Katibi umuıııisi M(isyö LE'opold 
Boissier tarafındnn bu yıl hazırlamın rapor şu itibarlu hillıassa memleketimiz için dikkate <.le-
ğer bir mahiyeti haiz l.mlııııuyordn . ünkü bııhis m vzuu olan ıııütl'nC\'Vi meseleler arasında 

memleketimizden ve Türkiyenin şarkta, garbda, Balkanlarda. Akdenizele I'C sairedeki ittifak 
ve faaliyetlerinden müteaddid vesilel<'rlc ve dostane bir lisıınla bahsedildiği gibi, rapor Elıedl 

Şefimiz Atatürklin zıyru ınünıısebetile de pek samimi bir faslı ihtiva ediyor ve buı·ada Türk iıı

kıliibilc Alatiirkün v 111illi Şetiıniz Reis.icüınhur İsmet İnönünün büyük hizmetlerinden balı
solııııuyordu. Şu s hcble ınurahhns heyetimizin ıızası , Tüı·kiyeııin dalıili \ ' <' lını·iel siyasrtiııiıı 

ötedenbed malum olan ıına hatlarmdım ve son ittifaklıırımızlıı faaliyrllı•rinıizdl'n açık Ye sami
mi bir diUo bahsctmeği tensiL etmiş ' 'e hu vnzifeyi Umumi kiitib Ji'aztl Ahmed Ayluıı,;a t<•vıli 

eylernişti. Nııtkunıııı başlıca ıınas:ıir aşağıda göriiloe k olan l<'a?.Tl Ahmek Aykaç ınezkıir va
zifeyi ifa ederken mczkfır konienın ınuhiti, heyetimiz narnma mki olan heymıatı ııidıletlc ,· ı· 

müteaddid defalar alkışlaınış ve bravo seslerile ıncmlckcliınizin takilı ettiği siyaset ve dürüsti 
hakkındaki takdiratmr izhar eylemiştir. Fazıl Ahmed Aykıu: beyanatma nihayet \'!'riı· ,·ermı•z 

konft•ran&ı riynS<J1 eden ''e vaktile ' oı·veı; Hnş ektılctile :\1illct J\[pcJisi rt-isliğin<.lc bulunduğu 

gibi htı gün de mezkftr memleket Pıırlfimentolar lıirliği Grupu Başkanı olan Mösyii Var 
Lykkc ayıığn kalkarak iptid:ı murııhlıasamrzıı Norveç hakkmda sö~·lcdiği kalbi siizlcı·drrı <.lolıı 

yı saıııinıiyc11c trşckkür etmiş vr m vrud mcmeınlckctlcri Türkiyenin uğı·adığı ına1cın duyı.,rıı

suna iştirakla Atatürkün namma hürmeten bir dakika ayakta süküt rnuhafa?.a etnı<'ge dovı 1 
eylcmiş1ir. 1ttifnkl.ıı kabul edilen Im teklif Ye rasimcyi ınüteakib General Naci Eldeniz koııfı>
rans tarafnıdan gösterilen nazik hi iyatrrı Tiirk .M'urahhn hc~'etini pek mütchassis ctliğiııi \'C! 

memlekfltimizdc nyııi tahııssüsatı uyandırMağrnr lfade ile teşekkürlerini bildirmiş ''e hımun üzc
riıw müz!'kerntn drvam olunmu~tm·. 

Fazı!. .\h med Ayka~m nutkuıınn lnılüsası şudur: 

ınnml kiLtib 1\Iö yö Boissier bizi her yıl krşınuzda Pihıınıu siyasi, iktisadi ve iııtinıui 
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şernailini gö tcrir bir şa·hescr bulmağa alıştırmrştrr. Bu st'ne de böyle oluyor. Bilirsiniz ki biz 
'rürkler lıöyle lıir esere karşı duyduğumuz teşekkür hissinin en küçük ifadesini, takib edilen 
Mttlh ve denıolmısi davasında kendimize düşen hisseyi bütün samirniyetle anlatmakta buluruz. 
!şte şimdi de Türk Beyeti naınroa ayni vazifeyi ifaya şitab ediyorum. 

Arkadaşlar, lıi~ biriJtizcc meçhul değildir ki cilıan•, siyıı~l tekiinıüliinilıı en tehlikeli ımfhası
nıı vardı. Bir lal'llft~ıİı müdafaasız ve iıciz milletlere tecavüz ve tasallut eden bir takım yıkıeı 
id(•ulo.jilcriıı ıuüteıııRuiycıı dfuıya barışını \\'htlid ettiğini görmek le ıniiteessi.fiz; diğeı· taraftan dcı 
sıılh ve itiliı( pı·eıısihlerine sallık büyük dünya demokı·asileriniıı cihnıı <'mıniyetirvi ıuüdafaa içiıı 

a ı•ala!·nıda biı· edılıe brliği teşki l eyl ediğiııJ müşalıede ile mcmnuııiyct duyuyoruz. 

~u hald!' hüı· dcıııokrat ve inkılilbçı Cün ı huı·iyet 'Pürkiyesinin ııasrl bir dunuıı ıı l ncıığı şüphe 

ı•rlilir mi '1 Biit üıı d ii-ı ya <'fkilrı ııımumiycsi önü n._[,. bir krr<' d n ha söyleıııdde iftihar duynrız ki biz 
sulh vP cl~nıoknısi tııı·aftaı·ryız ve kiıiııatta her milletili "'luıyat w hürriylll hakkrnı rnıüdafna <'denleı•

dı~n bııluııu_voruz. 

Jllrt; hııliiııiiz tldi:ilrlir; .Yine lııı kürsü iizt~riııdc (yurdda. sulh , eilııındu ı;ııllı) pr<msibiııe sadık oldu
!.•ıı ıııızu sö,vlrnıi~tik ve senelerdir inkılilb Türkiyesi ınüslwt, mcdNıi \' O hnyn·lıa.h bir demokrasi 
fluygusu iı,:inde verimli, feyyn•z bit· bitaraflık si.vPscti -takib etmişti. O suretle de pelehayırlı dost
luklıır vü<·utln ııctirdiği malttoıdur. r\ n cal< bıı ~ün küı•(' ii7.C'ı·iııdı• yeni bir siyasi klima hfısıl olrlu
ıhuNı dikkntt.c.ıı uzak tutıımııyız. A.ı·trk harbden ka~mıııak iı;in O!Ildan yahuz ııefret etmek küfi 
ılrğ'ildir. Hi iii k is barış dostlarnın diişeıı vn:ıifenin faal \'e sıuııiıui bir sulh fımili olmak esasmda 
toplaııdığ'ı t <·zııhür Adiyuı·. Işte m em leketim izin sırf tcdn fili mahiyette olan ve kinı.se ha kkrnda n 
kii~ük hir tecavüz fikri lıeslemeyen• yeni siyasi iı>ti kaıııl'ti de im du~·gularm ilhamı altmda vukua 
l(ı>lmiştiı·. 

f;\arkta, gıwpta, reıı.upta ve Balkanlarda hütilıı dostluldarımıza iili ve samimi snı•ette sadakııt
t('ıı ayrılm adık. ZııiNı snlba <lüşman olnınynnttı bizi kendine dost bilmemesi i<;iıı hiç bir sebeb 
yoktur. 

~on defa ını·mlckctimize gelen Mısır Hariciye vekilinin ziyaı·eti esnasmda da iki kardeş memle
ketin müşterek ideali Akdcnizir. ~ark huvz:ısıoda sulJı ve st.atukonnn ınulıllfazasr gayesinde t.oplan
dığıııı gördük ve 'hahtiyarlık duyduk. 

Val;tile 1\:Iontröde Boğazlar meselesinin miiınkeresi esnnsmda haldarımrzr müdafaa vo islııı.t ederken 
ne kadar mu~lihanc cmdler ve metodlarla çalıştığıııırzı diinya görmüştü. Son defa Frıın ız dostları
mızla halledilmiş olan Hatay ınrsclesindc dahi fuıüiyetiınize ayni anlaşma ve sulhpervcrlik prensibinin 
biikim buııııduğu tekrar ortııyıı çıkmı~tn· ve bu suretle iki dost memleket yeııi bir sıılh Y.nferi kazan
mıştır. 

Arkadaşlar; 

Bu yıl içinde Cümlıuriset Türkiyesi kendi kurucusu olan Bü~'Ük Atatürkü ka:vbetruek ı:Vbi d!'l·in 
bir materne uğradı. Hududunn bütün ınütemeddlıı insaıılığm takdir ettiği bn elPrn içinde bizi en çok 
teselli eden unsm, '.Atatiirkün hayatmda ona en dahiyanc bir ınuvaffııkıyet vasrtası olınuş olan hu 
günkü Milli Şefimiz lsın t. lnöniinüu Ciimhnr Iteisliğine g('lmesi hadise idir. 

İnkılab Türkiyesinin ana prensiplerinden hiç bir §ey değişınedi Şiarunız daima ayııidir. Biirriy t 
ve demokrasiye günden giine artan şuurlu bir hürmet vo her türlü anarşi ile deınagoji fikrinden is
tikrah! 

Y('ni seçim ynpddı ve pek nnıvnffalayetle neticelcndi. 1\Ieclisimizde yeni Parlamentolar Birliği 

Urupu tek-rar ktırııldu . İıı.kılüh yoluııda yürüyoruz. Türkiye Şnrkta tam bir suUı unsuru ve me
deni bir demokrasi arnili olmak gayesinde muvaffakiyelle il~l'!em ktedir. Yaktile si;r,e arzettiğim bu 
lıususn lıuıuruııuzda \(•krnrlamakla zevk ve iftihar dnyurrm. 

A.rkııdn§lıır ; 
Sözleı·ime nihay('t vermeden evvel bizi mioıafir eden bu çalı;ıkao, müteraklti ve sulhperver Norveç 

memleketinin yüksek ·ve ince misafirperverliğine teş<>kkü.r eylcnıekt n daha hoş lıangi mevzu buluna
bilir? Uulıtcrcm Reisimizden ve orveç Orııpu azıısından rica cd<.'riın: Yalmz Tiirk ftırahlııuı Hey-
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etinin değil, sulh u, ileri insanlığı vo aydmlık medcniyeti Beven . ink:ilib Türkiyesinin de scliı.mlarrru 
lutfen kabul ibuyuraunlıır. 

111üzalreratm ikinci maddesini teşkil eden ve beynelmilel ibtilaflarm muslihanc vnsıtalarla lıalli 

meselesine taıı.llük eden nusus konferans mulıitindo çok uzun ve esaslı münaka.şalaru st> bebi,rl't 1'<'1'

~tir. Esas itibarile samimi ve demokrat milletterin noktai nazarlarma hiç te aykll'l ohnayan bu d~
vanm tatbikat salıasma intikal eder etmez ilidas ed ebUeceği müşküller muhtelif delegasyonlar ma rifc
tile izah edildi. Raportör Rollandalı Mösyö Bongaerts in (Kooperatif rejimler) le (.Meslek! to~ekkül
lere) malik memloketlerdeki dahili anlaşmalar usulünü beyneimiJel hayata tatbik hususuna dair fikiı·

leri hayli bakımdan tenkid olundu. Bu münJıkaşanm her noktası Heyetimiz taı·afındım hıısusl biı· 

dikkatle -takib edilerek kendi rejimimiz ve milli menfaatlerümiz daima göz önünde tutulmuştur. Ila
keza küçük aile emilik ve tasarrufatı hakkındaki mü.nakaşalarla bütçe senesi mevzuu etrafındaki boya
nat ve alınan kararlar dikkat nazariarından uzak tutulmaınışt.rr. 

Mesleki teşekküller hususunda Macar murahlı.asi Baron Sterenyi nin verdiği rapor daha uzun 
münakaşa mevzuu teşkil etti. 

Bütün bu meselelere dair alman kararlar ~rya ayıııen nakledilınişlerdir. 

:ı 

B-eynelmı'lel ihtı'lafların muslihane halli 

.Padaınautolıu· BirLiği , ya~[m asırdan.beri riayet etmekten hali kalmadığı: bir annneye ve pı·ensible

re sadık olarak 
Milletler. arasmda çıkabilecek bütün ibtilil.flann hallinde muslihane usullere riayet olunması lehin

deki gayretlerine yalnız devam etmeği değil, fakat bu gayretlerini teksif eylemeği vazifesi icab
larmdan addeder. 

Boynelmilel ihtiliiflarnı ıbaşlıca sebeblerini teşkil eden iktisııili, içtimai ve demoğrafik meseleleriu 
cümleııi yalnız hukuki usullerle hal ve tesviye edil&miyccek bir mahlytıttc olduldamıa göre, 

XX:XV nci Parlıınıautolar Konfe:rarısı, 
Umu:ıru sullıün, milletierin iktisadl ve içtimaS i)ıtiyaçlarmı nıusühıme 1bir surette tatmin etmek 

itin Devl tlerin iş birliğinden başka bir teminat bulamıyacağım müşahede eyler. 
mezkiir tcşriki mesainin ancak bu iktisadi ve içtimal ihtiyaçlarm ortııya koyduğu meseleler 

hakkında tatmin edici hal S'Uretlerini Devletlerin, karşılıhlr istikla.llcrine rinyrt dnircsinde ve clbir
liğile araştırdıklıı.rr takdirde mümkün olabileceği mütaleı1smdadır . 

Kiit;ü.k ve orl() CJı'le miilkiyetinin idamrsi ur iııkişafı 

XXXV ıııci Parlamıı.ntoJar konferaıısı 

Köy halkı:nm refahrom milletierin istikrar ve terakkisinin bir esası olduğunu; 
:Bu re.fahm J..-ü~k ve orta aile mülkiyetinin idamesi ve inkiş;ıfı sur til{' t rd!: edilmesi lür.ınnlu 

olduğunu; 

Buırun hiç şiiTılıosiz bazı mcınleketlerde köy hallı::mm hit'r ti.m• ına.ni olacak bir 1' rta olduğıımı; 
Nazıırı itibare aldığmdan, 
l • Ailedc kalacak kü~ük ve orta mülkiyetin istilısaliııin ve krymetlenr1irilm~ . inin şayanı arım 

olduğu, 

2 - l\1ü1Jciyetl rin fazta inlcisal!U\ nğrnmış bulundukları y t>rd • bunlnrm tekrar bir le tirilmesinin 
tervici lazrm geldiği, 

3 - Eıııl8.k rejimine aid istatistikierin bütün memleketlerde hep birden, muntazam f116ıllarla ve 
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ayni prensibler takib olunarak, azami sılılı at ile t~ı ıızim edilmeleri icab eylediği, 

i\fütaleasm dadır. 
Konferans 1939 son baharında Cencvr de toplanacak olan AVJ'Upa köy hayatı konferansrom bu 

hususta ınüessir olacak hal tarzlan ira e etmesi te meniıısiude bulunur. 

9 

Bi,tçs sen.ui 

XXXV nci Parlaınantolar koııfcl'lınııı, salülıiyettar erıcümenlerin müzakerelel'inden 
a) Bütçenin tevdi, tedkik ve kalınili iç;iıı eıı istifadeli tarih hakkmdn umumi kaideler ityannııı 

lıir!:ok sebebler dolayısile imkan lıulu:naınndrğınııı, 
b) BilJıa sa, piyasalur hakkında ileri sürülen nı üddeiyatuı bu hususta biitün meınleketlıer i<:in bi ı· 

kıymeti ihtiyaciyasi ola.ıruı.yacağınm, 
Tebarüz ettiğine ittil3. kesbettikten sonra, 
Ne bilhassa şimdiki karaııuzlıklar içiııdo, hiıııırm·e takribi olacak bütQC lahminatma varmak için 

eu münasib olacak usul hakkında, ne de bütçe içinşıı veya bu tarihin kabuliiui.iu temin edeceği paı%
mcııto kolaylıkları hakkında kat) bir karar vcremiyeceğini, 

Fakat temsilrejiminin işlemesi için ı•su ·lı ve lüzumlu şartlarm nolcr olı!uğtmu irae etmeğe saliı

lıiyottar bulunduğu miitaleasmr serdeder, 
Şöyleiri : 
1) Parlamaııtoııun tcdkik Yl' kontı·ol Jıııkkr nıasun kalmalıdrc. bu lıakkm muntazam8.II kullanı

labilmesi içiıı, bütçe senı•si başlııngrcmm tarihi her pa:rliimentonun kendi lıı:ıı;usiyetleri nıı.zaı·r iiibaı·e 

alınarak, bütçıı talısisatlarnun ınutad ''eçhilc tedkilanıı sene başlamadım evvel tevessül edilebil
ınesini mümkün kılacak surette tesbit olunması şayanı arzudur. 

2) Masraf ve tahsilat tahminleri hazırlık devr i tatbik devresiıle ne kadar yakin olursa o kadar 
emin olur. 

3) Bütçe ~eıı~ · iııiıı iıntitladını Jıcnı Dı •Ylct bem de ınııılııkuvi ve mahalli leş kkilllcr iı;in ayıll za
ınHııa tı•sadüf ettirını'k l'lzemdir. 

! ) Bircı· a.drk ıntı\'nl;kat bütı,;•lcrdcıı tahmini imkansız istbnai abm] lun·iç olmak üzere, büyük 
bi ı· it ina ilc iı:tiııab oluıınıalıdır. 

Konfı·ı·nıı~, diğı·ı· lnı~ıısat lıakkıuda, Budapeşlıı kcıııf~rıııı~uırıı ınukaıTt'ratrııı hatırlııtarak mez
kı"ır mııkHıTt•ratın ilıti1• u ettiği fikiı·l('ı·t• tam ve mutlak olııı·ak iştirakini lıryau eyler. 

4 

Mesleki tcşckkiil 

XXXV nci Parlamaııtolar Konferaıı ı, 

IIJ ~h·~lı·ki ~·ı·tişıneııin mü s.<Or bir te~kilılta tabi tufulnıası:uın hllm iŞ\:ileı·, hem işlııticilıırin olduğu 

!!ibi hı•,,·cti uıuuıni ,,·<~ile bütün ruıniarun ıncniaati iktizııaı olduğtınu, 

h) Buııılıuı ma:ıda, böyle bir t~atın istihdam piyıı!lllsuıa dalın il' ; bir uıuvaz ue temin edebi
h·~e{riıı i ,.,. hina,•naleyh i,· izliğc knrı;ıı bir mücadele vumtn'll olacağnıı, 

e) • 'iha.vct, Bt•.melmill'l t Konicransınm 25 nci ir,tima ıl<'vresinde m· !ek yetiştirmesini bu giiniiıı 
ihtiyu~lorına u.~·dıll'lwak 11'<lbirlt>ri tcı'Vieen mt'!llrk ycti~tirmesiııe Ye ~ ırııklığn aid ıııukarrcra.t ittihaz 
ı'~· Lc.miş olılu~unu, 

~a7.ıtrr if ibare nlaı·ak, 
Pıı.rlfimeııtolnr· Birlil;ri gruplarm ı salahiyt'Uar milli makıınınL Mzdindc %Uğıdnki ·prensipler lchiue 

vlıll'lık har!'kl.'tll' bıılunmağa davet eyler: 
ı ) ~11'Cblll·i mı•ktcb nıüı'ldctini uzatmak ve tal bı·ııiıı meslek\• alışkıtnlığı ''" imal ~i lıusuımııllaki 

ıunutazanı muktcb d<'l resini geniı:ı bir 1arırln J.."Ullauuınk muvnfık olur. 
:!) Il ı· iki cins ı,ı:cn~:Jrr için. ~naklık ı.knesiıı dı· m "lıuı•i ınütemnıim t<•ılı·i3111ııı dHpişi lıizıınJ.ıı·. 
3) ller ınemlclı.ctte <:ll'uldığuı kanwiı olarak fnnziminin iııki•u[ı Vt• hiı· ı;rmklık uizıırıııııtıııı·•i !.n

lem alınması münasib olur. 
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5 

Uzlaşma ve tahkim 
Hükıimetlere müracaat 

Osloda toplanan XXXV nci Parlanıııııtolar kon feraıı::.ı, beyııelıııilel siyasi nıziyct in g-österdiği ue
vamlı ::rerginlikten ve siliili yarışının tazaınımm eylediği tehlikeler ve harabilerden mütces.sir ola
ı•ak ve cilımı efkıhı umumiyesine tercem an olduğ ıınıı kaııi bulunarak, bütün Devl !'lcı·c ıll'iılıırııııla 

çıkalıilrc k ihtilai'larm uzlaşma ve tabkim yolile bal ve tesviyesi husıunmda girişmiş oldukları 

t.aahhiidlcri hürınetle hatn·latınağr vazife added ı· _ 

Par lamantolar Birliği, milletierin mukareneti ni temin etmek ve silii.hlı ihlilıülarm önü n<' gPç
mrk için şimdiye kadar saı·l'etıni~ olduğu elli sen lik gayretierin kcııdistrıc balı~cttiği sıılfıhiyettNı 

lrnvvet bularak, beynelnıilel ilıtiHlfların hallini, kendisinin muvaffak olmıılal'llll temin için ku
rulmuş bulunduğu nıuslihane usullere !Jliiı·acaatle tam bir itimad telkin cdclıilecck biı· allalet \ 'e 

hüsnü niyet zihniyeti ve bütün milleti rin istik !illi erine ria.y 't daircsimlc temin ir;iıı lı i« hi ı· şeyi 

ilımal etmemeleri hususunda bütün alakadar Devletler nezdinde ısrar eyler. 

6 

Mülteciler meselesi 

Osloda toplanmış olan XXXV nci Parlnmanto lar Kon feı·ansr. 

Dünya sulhünün ancak bütün milletlere adalet ve haldtaniyct halışoluıııııusı sm·,•tilc· tl'ıniıı ~ıli
lebileceğini nazarı itibare alıı.ı·ak, 

Mültceiler mesel sini ne milli hakiıııiyı::ti ne d,• yerli halkın menfaatlerini ilılfıl clınl'ksiziıı, Jıpı· 

smı( mülteciler arasmda kati bir mi.isııvat cı.msı t!airesind r 1 liikftınetl<'r arası hü· lınekrtle hal
letmek için dcrhal istişareli tedbirler aJmıılarr lıususuııda Tli.ikümc.'tlcr ııczdinıle israr "deı· . 

IV 

!(onsey ve koıııi~yon ictimt~laı•ı 

1 onferıııısın devamı esnasında onun faaliyet uı\ıvlarıııt!ııu ba~lıca~r olan konsey](' muhtelif ko
misyonlar toplanmışlar ve bunlardan birincisiııiıı içtinıolınına Geııeral n •ı tı:Jdenizk I•'ıızıl 

Ahmed Ayinı~. diğer iynsl, iktisadi ve içtimai mcseleleril siliihsl7.lıuınıo konıis.vouJııı·ııııı ıln ,vi
lll' Gemıral Nuci eldenizle Fuzıl Alımed ı\yka~, Mihri P"'kta~, Zeki 'Mesııd Alsun ve Alınıed Şükrü 
l!:sıncr iştirak eyleınişlerdir. Fazla olarıık Oenerol Nııci F:l<lcniz i sliliısızlaııınıı lwınisyonuna ı·eis Rc•
iilnı.iştir. 

Konseyde Parlfunentolıır Birliği bütçesinde huısule gelen mülıinı aı mtılaı· ortaya . ürülmiiş, iem 
ıı.oırıjtesinin im ın<'sele ilc m .şgul olması karar altına alumıış w mc1.kftr konıitede iııhilıll edPn ııza

lığa namzedliklerini koyan lrlandu nıur:ıhhasilc Ingiliz nnmıhlın~ıudıın ikinei,qi ittifakla intibııh 
oluomu tur. 

Kons<'yin müzakere ettiği llH':lelelcr mcyanmda Amerika ııını·ahhas heyeti reisi Hııınilton Fisdı ta
rainıdan vaki olan ve birisi Devletler arsamda otuz günlük bir mütarcke akdine, diğeri ise muhte
lif 1ıarb esirlerile miilteeilere dair bulunan millıim bar&\ Jıusuı~lara müteaJlik bulunuyordu. Bunlardan 
birineisi İngiltere. Fransız, on·eç, Poloııyıı ve saire tlelegas~·onları ıwztlindo şiddetli biı· ııksülaıncl 
tc,•lid ettiğinelen iki tlll'nfm görüşlerini tevhid edici biı· metin ilızarı sur('ti hususiyede olarak Tiirk 
lleyetinin nezuhet ve kiyaqctinden taleb ohmmuş, buıınıı üzcriııe Heyetimiz rlı• müttefik! •rinıizlr ırii

riişerek ve kendilerinin muvııfakat ve biiyük menı nuniyetini alarak nıeselc.vi hnl ve tesviyeye tavu~
snt etmiştir. 

İspanya, Ç koslovakya ve saire gibi istila gören yerlerden gelen mııhtaciı:ı ve mülteeilsr mese
lesinde de> ittihaz edilecek kararın hiç bir suretle hiç hir Hükümetin lıükiiımaıılı:k hukukuna do
kunur bir şekil ve mnhiyet almaması llizmıgclece ği lıakkuıdıı. talebler vaki oldu ve bilhassa l\1rsır 



- 4a1-
heyeti nıuralı.h.asasııun gösterdiği end işe üzerine nıeı;elenin hakkaniyet daireslııd ve hiç bir mtl
hitte şiipheye mahal vcrırıe_vccck lıir karar nwtui no bağlaunıasr tarafımızdan teklii edildi. Verdi
ğiıni:r. izalıat koııseyrc tasvibe şııyan gö ı·ül('n•k t mumi Heyete sevkedilen karar suretleri ona göre 
ıslah vr tallil oluııımışlardrr. 

Beyllclmilt'l koufrransların gcznıe, ziya[('t ve saire gibi bazı e~lenti nevinden [aaliyctled de 
ıın:lıtclif trnıaslarn, propag"andalara 1·c nıilJctlt'l'i hüsnü suretle temsil hıısuslaroıa müessir olduğun
du n Norvc<; lll'yrtiıı in ihzar ettiği hu gibi gczin tileri Heyetimiz dikkatten kn<;ırıuadr. İtokim 

ıııuıılrkl' l i mizdeki kııdın lnıkuk1ı vazi~·rt inLlcn, in kılı1brıı muhtelif sıı[halardııki tercUiyatmdan ve 
sairodcn ınalilmııt almak istcycıı gazctl'rilcı·c bn balıda ger k Reis Ucuerol Naci Eldenizle Um~ımi 
Kıitihinıiz, gerek i\lihri Pektaş , Alım d Şükrü Esmeı· ve Zeki ~{esud Alsan tararıarrndan sık stk 
v<ı bir ~;ok vesilclerle naii maluınat verilmiştir. 

Norvcç Jüralı tııı·a[ından yalnız muı·ahhas heyetler konseylerine mahsus olarak verilen gece 
yemeğinde de Reisimiz, :\[njestc Krral ile bizzat göı·iişerek dünya vur.iycti ve Türkiye hakknıdıı 
miifid konuşınalarda bulunmuştur. 

Parlamantolar Birliği 
•rürk Grubu Reisi Katibi Uıuunıi 
HPylıan mcbıısu 

Naci Elde11iz 
Elıizığ mebnsu )Jalnty:ı mebusu 

l•'rrzı l Almırd Aylla( Mikri Pekta,~ 
Diyarbakır uıebLISu 

Zoki Mcsud Alsan 

2 -Erzurum demiryolunun a.gdma töreni 

İstanbul mebusu 
Ah med Şiikrii Esnıer 

Erzurum demiryolunun 20 - X - 1939 da yapılan açılma törenine iştirak etmek üzeri' Heyeti 
Umnmiyede, 9 - X - 1939 da, kura ile aşağrda1."i .ıatler seçilmiştir : 

lkılıkesit' 

Eskişehir 

1 ·taubul 
tıınir 
Manisa 
Ri no b 
'!'e kirdağ 

liayrettin Karan 
tstamat Ozdamar 
Sadettin Uraz 
Bcnal Arıman 
Refik Ince 
Cevdet Kerim !ncedayı 
Yahya Kemal Beyatlı 

Bu Heyete, Riyaset Divanından Reis vekili Dr. Mazhar Germen (Aydm) ile İdare Anıiri Halid 
Bayrak (Ağrı) ve Kil.tib Dr. Sadi Konuk (Bursa) katılmrşlardrr. 

A~ca Erzincan, Erzurum, Gümüşouc, Kars ve Trabzon mebusları da törene davetli bulundukları 
gibi Bütçe eneüıneninden : 

lspnrtıı 
Kocaeli 
J.laraş 

ve Nafia en~ümeıılı\den : 

.\nkara 
t xnı ir 
:::;ivns • 

M. Ü~ 
Orgl. A. Said Akbaytuğan 
M. Bozdoğan 

E. Demirel 
S. lllpilmıen 
,\ .•. Demirağ 

dahi kev.a heyete iştirak etmişlerdir. 



• 
1 - Farkalar 

Ötedenberi siyasi taazzuv olarak mevcud bulunan Cümhuriyet Bialk Partisinin aza mikdarı 420 
olub Miistakillel'in adedi 4 dür. 

1 - Cümhuriyet Halk Partisi 

A.- Beşinci Büyülc KuruZtay 

Ankara, 16 a.. a. - Milli Şefimiz Oüınhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, C. H. 
P. Genel Sekreterliği vasıtasile aşağıdaki tebliği tamim buyunnuşlardır: 

CUmhuriyet Halk Partisinin Beşinci Büyük Kurultayı yirıni dokuz mayıs 1939 pazartesi gü
nü saat 10 da Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında toplanacaktır. 

Parti nizamnamesinin 32 nci maddesine uyar ak bildiririm. 

C. H. P. Genel Başkanı 
lsmet lnö11Ai 

- Beşinci Büyük Kurultay, İsmet lnönünitn y tıkarıdaki tebliği ile 29 - V - 1939 tarihinde saat 
10 da Büyük Millet Meclisi binasrııda Genel başl;an vekili Başvt'kil Dr. Refik Saydamın Başkıınlığm-
da topla.ııııuştır. · 

Müzakere ruznamesi şu idi : 

1. - Değişmez Genel Başkan veya vekili tara.fından Büyük Kurultayın açd.tşı. 
2.-: 
A) İki Başkan vekili, altı sekreter eçlın.i, 
B) Değişmez Genel Başkanın söylevi (veya oku ttuı·aeakları bildirik), 
C) On beşer üyeli program- nizaınnııroe, lıesab ve yirmi beş üyeli dilek komisyonlarrum seçimi, 
Ç) Program - nizarnname projeleri ve ht'Sab hulfısalım ile dilekler ha.k1ınıda Genel Sekreterlik

ten gönderilen tezkerelerin okunınası ve komisyonlara havıılesi. 
3. -Büyük Kurultay komisyonlarmca incelenib umumi heyetin müzakere ve tasvibine arzolunan 

~er. 

4. - Genyönkurul üyelerinin seçimi. 
5. - Büyük Kurultayca Partiye verilen yeni is tik:ı.met hakkında değL~ez Gend Başkanın söylevi, 

(bu söyle•· yerine Değişmez Genel Başkan Büyük Kurultay kapandıktan sonra bir beyanaıınıc ncııre, 
debilli). 

- Kurultaya 420 mebııs aza ilc vilayetlcrdt'ıı gelmiş olan 209 delege iştirak etmiştir. Bu itibarta 
salon tamamen dolmuş bulunuyordu. Rcislik küı·süsünün ortasına büyük bir Parti l>a.yrağı u ılmrştı. 

Kurultay zabıtnamt'Si aynen aııağıya dereedi I miştir 
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C. H. P. Beşinci Büyük Kurultayı 

Birinci toplantı 

29- V -1939 

BfRlNCl CEL E 

Açılma saati : 10 

BAŞKAN - Ra ·vekil Dr. Refik Sayda nı 

KA.TlB - Dr. Talat imer 

BAŞKAN - Parti ııizıııınuıuıeııinin 34 ncü 
ıııadd sine göre Kurultıı.vın ~~ılabilmesi i in yok· 
lama yapacağız. 

Ak.& Gündüz 
Arü Ba.ytm 
Bellcis Baykan 
F..o§ref Demirel 

Falili Rı:fkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü 

(Afyon dnirei iııtilıahiyesiml('n yoklamara ha~ 
lnudı .) 

AFYO. KAHAHi 'AR 

.A 1 i Çetinkaya 
CE>mnl Ak~ru 
Hamza Erkarı 
Haydar erçel 
l .zzet Akosnıan 
Mebı·ure (~önenç 

Mebus 
» 
» 
» 
» 
:0 

~uamrner Eri§ 

1\ ümtaz Ökuıen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

1ahyn Galib Kargı 

Rifat Börekçi 
Ziya Sıdal 

' 

JHi l'yin Tiı·.nıkioğln 
f:alih Deınirc:>r 

AÖRI 

Delege 
:0 

Mecdi Sadrettin Saynııı 
Hayrullah Özbudun 
İbrahim Rauf Ayaşlr 

Fahri 'l'andoğa.n 
Dr. rlüsaııw1Lin Knı·ııl 

Hııliıl Bayı·ak 

lh~aıı Tr11· 

AM SYA 

Bsnd Uras 
l~ı nail Hakkı Mumcu 

afiz Aktrn 
'clal Eren 

Zeki 1'nrhnu 
Rıza Kılavtız 

...\ '1 ARA 

.\i ebu~ 
» 
:0 

~rcbus ,. 
,. 

Delege , 
» 

ebu 

Rilmi .\tlıoğlu 

Arif 'ubuk u 
adi Batu 

ANTALYA 

Cezmi Erçiıı 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soyimm 

uman Aksoy 
Rasilı Kaplan 
Tayfur ökmcn 
Tiirkun Örs 
Haydar ~kuo 

Kazım Azarnet 
~lu lnfa Korkut 

Meb11s 
» 

• ,. 
» ,. 
» 

Delege 



484:-
AYDIN BOLU 

Adnan Menderes Me b us 'cmil Özçağlar Mebııs 
Dr. Hullisi Alataş » Dr. Emin Cemal Suda » 
Dr. Mazhar Germen » Dr. Zihni ülgen » 
Dr. Şakir Şener • » Emin Yerlikaya » 
Miimtaz Kaynak » Fethi Okyar » 
Nazmi Topcuoğlu » ilasan Cemi! Çaınbcl » 
Nuri Göktepe » Lfıtfi Gören » 
Etem Menderes Delege nısan Yalçm Delege 
Neşet .A.kkor » R şad Aker » 
Ahmed Emin Arakayın » Şeref Sarıer » 
Sami Kutlu » Snbl'i Karaçayır » 
Eyub .Özbaşm » 

BURDUR 
BALIKESİR 

Dr. Ahmed Ruhi Ycşilyurd Mebııs 

Fahı·cttin TiritoğJ.u Mebus J ıbrnhim T c~nıi Dilmen » 
Fevzi Sözener » Memed Sanh » 
General Kazım Özalp :> l~<'yzi Bııyraktıı.r Delege 
Hacim Çarıldı » Dr. Cevdet Akın » 
Hayrettin Karan » 

Hilmi Şererneili » 
BURSA 

İsmail Haldcr Uzunçarışili » 

. Memed Eınir » AtıfAkgüç Mebııs 

Muzaffer Akpınar » ik Galib Kahraman » 

Osman Niyazi Burcu » Dr. Refik Gür-an » 
Rahmi Selçuk » Dr. adi Konuk • 
Y:ahya Sezai Uzay » Fatin Glivendiren » 

Naci Kodanaz Del ge Fazlı Güleç » 

Pertev Etcioğlu » 111ulıittin Baha Paı'!! » 
Kaşif Acar » (;-pnrral nci Trnaz » 
Osman Gönen » Mııatafa Fehmi Gerçeker » 

Basri Alan • » .ı: evıııt Ayas » 
Rcfct Camtez » 

BİLECİK Gl. Aşir Atlı Delege 
K5.zım k nu » 

Dr. Gl. B ·im Ömer Aikalın ~Tebııs Sadık Tah. in Arsal » 
Dr. ~[ulıHs Snner » T<'vfik Biricik » 
alih Bozok » HüRnü Güvt>n » 

Yahya Güven Del e,~:e M. Erdem » 
Nazif Arık » ~nim Altıok • 

BİNGÖL 
ÇANAKKALE 

Feridun Fikri }[ebus 
Necmettin Sahir ,. Atıf Kaınçrl Mebuıı 

A vni Y ukaruç ,. 
BİTLİS 

Hilmi Ergeneli » 
Reşad Nuri Güntekin » 

üreyya ÖrgeeVl'ell r hu. Ru.suhi Bulayrrlı » 
Tevfik Temelli » iiyu Oevher Et~ » 



Halil Dilm84 
Raif Güven 
Ra§id Usumu 
Hilmi Onen 
Ahmed Cevdet Selim 

ÇANKIRI 

Dr. A.ki.E Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
.:'11ustafa Ab~ülhalik Renda 
Ziya Esen 
Rifat Dolunay 
llft<~tafa Akınan 

Ali Hıza J<:rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

ORUH 

Mazhar Müfid Kaıısu 
Ur. Cemal Alpı:r 
Zihni Ural 

ÇORUM 

ı>ı-. Mustafa Cantekin 
l~yub Sabri .Akgöl 
!smail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Müuir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstokçioğlu 
Şakir Baran 
Dr. Pertev Kalelioğlu 
~azmi Tombuş 

Hüseyin Yalçm 
Ziya Üçüncü 
Abdülkadir Günay 
Mahmud Sancak 
Mustafa Tarhan 

lk Ranıdi Berkman 
llı· . Kiızım umnıılı 

l~miıı . \>il ıın Toknd 
F:ılıı·i .\k~akocıı Akı;n 

:'\~l'il1 .\ li Kiic;ükıı 
'l'nhit Hl'ı·kay 
\'tısuf Başkaya 
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Delege Hulusi Oral 

:t Esad Kaymakru 
:t Naili Küçüka 

Mc b us 
:t 

:t 

:t 

:t 

Delege 
:t 

DlY ARBAKIR 

Cahit Çubukcu 
Dr. lbrahim Tali Öngören 
General Kiazrın Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
ZüJfü Tiğrel 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

EDlRNE 

Mebus l!'uad Balkan 
:t Osman Şahinbaş 
» Şazi İnanç 
:t linsan Yenice 

Delege Ahmed Koru 
» 

Me bu s 
:t 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Delege 
» 
» 
» 
» 

ELA.zr(} 

Fazıl Alımed Aykaç 
l!'athi Altay 
Fuad Ağriılı 
Fund Ziya· Çiyiltepe 

abit Sağıroğlu 

Abdülhalik F'irat 
Aziz Sam:ilı Utcr 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
ıılih Başotaç 

Receb Sezgin 
1fustara Altınol1 

Aziz Akyürek 

ERZİNCAN 

ERZURU.M: 

Dr. 1\-hmed Fikri Tıızcı· 
Mcbus UJ. P('rte\' Dt>mirhıın 

Ol. Zeki oydcmir 
)[ü.nlr lliisn•' <:iilı' 

afiz Dunılu 
ı akiye Elgüıı 
Salim Altuğ 
Şükrü Ko~ak 

Delege 
» 
) 

Mebus 
» 
» 
:t 

) 

» 
) 

Me b us 
» 
) 

» 
Delege 

» 
» 

Mebus , 
» 
» 
» 

Me b us 
» 
» 
» 
:t 

Delege 
:t 

.\lııbuım 



1\Ieııot Çankaya 
ndettin Gözühüyiik 

E Kİ BHtR 

Emin :Sazol' 
İm.<t .\rnkan 
Osmıın lşuı 

Yuso:f Ziya Özer 
Nail Biricik 
Ali Sölpük· 
Abidin Tokoğlu 
Kamil Kıı.planlı 

O.t\Zl.ANT'EB 

Ahmed Ak.~u 
Beldr Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. 1ıi med Ali .Agakay 
'Memed Şahin 

uri Pazarba .. ı 
Ömer .Asım Aksoy 
Bekir Aksoy 

bdullih Güzel 

G1RE UN 

Dr. Hasan Vasıf oruyürek 
Fikrct Atlı 
Gl. l.hsan Söknıen 
İsmail Sabuncu 
Müıtir .Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talat Onıay 
Eşref Dizdar 
Tcvf.ik Ekmcn 
.Ahmed Tiralı 

GÜMÜŞANE 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket. Erdoğan 

Yusuf Ziya. Zarbun 
• üleyman Daltaban 
Ramid Ataç 

HAKKARt 

lzz t Ulvi Aykurt 
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Del g 

!llrh.ı~ , 
,. 
:0 

Dclt• (• , 
) 

, 

,\fcbns , 
,. 
, 
,. 
, 
, 

Deleğe , 

,\lobus , 
, 
, 
, 
, 
, 

])cl KC 

Mebııs , 
, 
, 
, 

Delege , 

HA'rAY 

Ahdürrnhman 1\lursal 
1 b raltim İnal 
AJ.i Şelhum 

' vnd Ahalı 

Ahmed Ova~:ık 
lk Mu.htar Bcrkcr 
Buıin .Lnanku.r 
F'erid Celal Güven 

!ÇEL 

Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 
Mitat. Toroğlu 
Emin Alper 
Halil Dolek 
Mu ı.ffıık ygur 

Hüsnü Dzdamar 
Kemal Onal 
Mükerrem Ünsal 
Remzi Ünlü 
Hilmi Çakmakçı 

Abidin Daver 

!SP.ARTA 

iSTANBUL 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
..lli Kami Aicyüz 
Ali l{ana Tarhan 
Atıf Bayındır 

Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hnkk1 Şinasi J!;rel 
Fakibe Öymen 
Gıılib Babtiyar Göker 
Gl. Kazım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alaettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salab Cimcoz 
Şükrü A.li Ögel 
Ziya Kararnursal 
lbrııhim Kemal Baybıırn 
Faid Esendal 
N nci .Ali 1\ioralı 
Ferid Hamal 
Hayrullah Dik r 

ı\1ehuR , 
, 
:t 

:t , 
Delege , 

, 
, 

Jl1ebus , 
, 

Dele~e 

M eb us 

, 
,. 
, 

• :t , 
:t 

:t , 
, 
,. 
, 

Deleg 
:t , 
• , 
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1ZM1R !zzet Okay Delege 

Benal .Arrman Mebus 
.Adil .Acar :. 

Celal Bayar 
Memed Türkmen » 

:. 
N ecd et 'faner 

Dr. 1\:lustaJ'a Bengisıı 
» 

» 
Şükrü Conkbayır 

Halil J'ıiienteşe 
) 

:t 

Hasan Ali Yücel » KAYSERI 
Kamil Dursun » 
Mahmud Esad Bozkurd » .A,hmed Hilmi Kalaç 1\febus 
Memcd Aldemir » l!""'aik Baysal ;, 

Nazmi İlker :t Nazıni Toker ;, 

Rahmi Küken :t Ömer Taşçıoğlu :. 

Reşad Mimaroğlu » Reşid Özsoy ) 

Sadettin Epikmen ) Sadettin Serim :. 

Şehime Yunus :t Salih Turgay ) 

Şiilu-ii Saracoğlu ) Srıad Hayri Ürgüpiii » 
Dr. BelıçetUz Delege Muharrem Özsan Delege 
Atıf İnan :. l<aik Seler ) 

Dr. Mitat Oral lt Adem Çilsal :. 

Ekrem Oran ) llayrullalı Ürkün > 
Nuri Fettab Esen :. Şükrü N ayman » 
Rasim Dirim :t 

Tahir Bor :t KIRKLAR E Ll 

Burhanettin Denlter Mebuıı 

KARS Dr. Fuad Umay :. 

Esad Özoğuz Mc b us Harndi Kuleli :. 

Fuad Köprüiii Şevket Ödül :. 
:t 

Zühtii .Akın Gl. Muhittin .A.kyüz 
) 

:t 
'!'ahir Taner Hiisrev Kızıldoğan Delege 

:. 
Mustafa Apak Knhramau Arıklı » 

) 

Ömer Küntay > 
KIRŞEHİR 

Şerafcttin Karacan ) 

Zihui Orli.on > Dı·. Yusuf Ziya Somer Mebus 
DursunErdağ Delege Hazrm Börekçi » 
1\femed Bağadır » 1zzet Özkan » 
Sarnet Oktay » Memed Sayfeli » 
Aliyar Vural > Sırrı Kardeş Deleğe 

Fııad Araslı » Aluned Baytok :. 

KASTAMONU KOCAELİ 

.1\bidin Binkaya Me b us Ali Dikmen Mebııs 

Dr. 'J.'ev:fik Aslan » Dr. Fuad Sorağınan » 
Hacer Dicle :t İbrahim Diblan » 
Hilmi Çoruk :t İbrahim Süreyya Yiğit ll> 

Hüsnü Açıksöz > İbrahim '.!.'olon ) 

1\Iulıarrcm Celal Bayar ) Yernalettin Olpak :t 

Nuri 'l'amaç :t Orgeneral Ali Sait Akba.ytuğan » 
Rıza Salttığ » Ragrb A.kı,:a ) 

Tahsin Coşkan :t Sala.b Yargı :t 



Mom d Ali Kiiğıtçr 
Ziya Heper 
Ahmed Faik .Ahasıyanık 
'eva t Adapazarlı 

. Eııvm· Balkan 
7.ihri Kaman 

KONYA 

,\Jıın eıl Haındi Uikme ı~ 

Ali Mtızaffcr :öker 
Ali Rıza Türe! 
Dr. Osın.ıııı Şevki ! 'ludağ 

J.'uaıl Gökbudak 
Unli1ı Giiltekin 
Gl. Ali l"ua l cbesoy 
İzzet Erdal 
Kazmı Gürel 
Kazmı Okay 
.Miustafa. Ulusan 
Naim Hazım Onat 
l:;levki Ergun 
'l'e\fik Fil>ret Srlay 
Vclıbi Bilgin 
Ali ~anip ümer 
Şükrii .Aiacan 
Rıı'Sim Erel 
Ahmed Şen 
Rakmı .Çumralı 

Kemal Soysal 
Ziya Göncü 
Ali Fuad Belgin 
Nuri Bakkalbaşı 
N aciye Ozsoy 
Lfttfi Berkmen 

Alaettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 

K'ÜT.AHY.A 

Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpmıı.r 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Ved.it Uzgören 
Etem. Yücel 
Hakkı Yılancıoğlu 

Sadık Ulken 
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Delege 
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Halil Benli 
Ahmed Ozkul 

MALATYA 

Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 

. Memed Şevket Ozpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Oker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vası:f Çmny 
Mustafa Karaköylü 

aid Fırat 

Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Jlilmı ct Bayur 
Hüsnü Yuman 
Kani T aı·:ıosman 

Cavid Oral 

MANİSA 

NİODE 

Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halit Mengi 
Hazinı Tepeyran 

aim Erem 
Dr. Hüseyin thkü 
Sabit Eecmiş 
Ferid Eder 
Yalrub Ünal 
.Jevld lpagut 

oRD · 
.Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi ~arlan 
Jianıdi Yalınan 

Hüseyin hkşi 
.İsmail Çamaş 

elim ırrı Tarcan 

Delege 
:t 

Mebus 

, 
Delege 
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~iebus 

M.ebus , 
~ 

• , 
, 

Delege , 
» , 
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Ri:fıı.t Vana Delege Edib'Ergin !1ebus 
Nnmrk Oztunç » Gl. Seyfi Düzgören :. 
Harnit Haznedar :. Hasan M.enemeneioğlu :. 
Hüseyin Yürür .. İrfan Ferid Alpaya .. 

Muhittin Birgen .. 
RİZE Riza Erten , 

Ali Zn·h Me b us 
Dı·. Saim Ali Dilemre :. ?ı(UÖL.A 

Fuad Sirmen :t Cemal Karamuğla Mebus 
Hasa11 Cavid ~ Dr. Hüseyin Avni Ercan :t 
Kemalettin Kamu .. Hüsnü Kitabcı :t 
Rifat Dinç .. Sadullah Güney , 
Galib Tolan Delege Yunus Nadi • Hasan Biber :. Fevzi Altmay Delege 

SAMSUN 
Baha. Şakma.n :t 

Dr. Mümtaz .Ataman • 
A miral Fahl"i Bugin Me b us Cemil Menteş • 
Hüsnü Çakır ,. 
Meliha Ulaş ,. 

MUŞ 
Memed Ali Yörüker :. 

Naşit Fırat ,. Hak.J..'l Kılıçoğlu Mebusu 

Ruşeni Barkın » Şükrü Ataman ,. 
Silleyman Necmi Selmen :> ~lustafıı Aldıkaçtı Ddcgc 

Zühtü Durukan ,. Fazrl ICeresteci :. 

Kazım Naıni Duru :. Osman Cudi Gürsoy » 

Kenan Örer .. elim Ordulu » 

Osman Erçin ,. İsmail Işm • 
Refik lnoe ... Muin Köprülü " 
Ridvan Naiiz Edgüer :. 
Yaşar Ozcy , SEYHAJ'\ 
Faruk Çelebi Delege 

Ali hlünii Yegena Mebıı . 
Nüzhct Işık , 

Gl. Naci Eldeniz 
Akif Öztürk 

.. 
:. 

Daınar Arıkoğlu ~ 

Haşim Gür .. 
ilimi Uran " Zühtü Akın .. 
Ihrahim lıfete 

Rıza Dolınan 
:> .. 

l<;mail Sııfa Özler .. 
MARAŞ Sinan Tckelioğlu :. 

Şemsa. İşcen .. 
Dr . .A.. Kemali Bayizit . i\tebus Tevfik Tarma1.1 :. 
Hasan Reşid Tarrkut .. Mustafa Riiat Gülck .Oelegıı 
Mansur Bozdağan :. Feyzi Oldaç ,. 
M:emet Erten ) Hasan Atııç , 
Ziya Kayran , Hasan Çanga " Riza Çuhadar Delege 'ubri Dinçer » 
Abdüllah Yavcx • 
Hamdi Dereli • !tR D 

.M:ARDlN Ali Rıza ]~sen M pus 
Dr. Riza Levend Mebua llulki Aydın :» 
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Nııki Berkınen Me b us Resai Erişken :M:ebus 
Şcfik Özdemir ... Sıtkı Ataç ... 

Şevki Önder Delege 
S !N OB Memed Yılmaz > 

Memed Turan ... 
Cemııl Ali.ş M eb us 

Kamil Pnsay ... 
Cemil Altay ... 

Tahir Tüfekçi ... 
Cevdet Kerim lnccdayı ... 
IIulUsi Oruçoğlu ... 

TRABZON 
Yusuf Kemal Tengirşenk ... 
!zzet Koça Delege Daniş Eyiboğlu Mebus 
Enver Kök ... Faik Ahmed Barutçu ... 
Mustafa 'l'uran ... Ilaiii Nihad Boztepe ... 
Memcd Oruç ... Harndi Ülkümen ... 

Ilasan Saka ... 
S!VAS Mitat Aydm ... 

Raif Karadeniz ... 
Abdunahman Nı>'Ci Demirağ Mcbus 

Salise .Abanozoğlu ... 
Atıf Esenbel ... 

Sll'rı Day > Gl. Akif Öztekin Erdemgil » 
.Ali Beçil Delege Hikmet Işık ... 
Münir Serdar ... Mergube Gürleyü.k ... 
Mahmud Eayıl 

İsuııül Mcmed Uğur > ... 
Kadri 111:esud > Mitat Şükrü Bleda > Abdülkadir İkiz > Necmettin Sadak ... 

Remzi Çiner > 
TUNCELİ 

Şemsettin Günaltay :t 

Ziya Başara > Raydar Rüştü Öktem Me b us 
Etem Tanrıverdi Delege Mitat Yenel ... 
Adil 'farkan ... Sami Erkman . > 
. akir Uma ... 
Kemal Önder > URFA 

.Ali Saib Ursavaş Me b us 
TEKİRDAG Gl. Ahmed Ynzgan ... 

Cemi! Uybodm Mebus Meıned Emin Yurdakul > 
Faik Öztrak :t Refet Ülgen > 
Naznıi Trak ... Sami lşbay :t 

Rahmi .Apak > Şeref Uluğ ... 
Yahya Kemal Beyatlı ... 
!ılulıterem Pekel Delege .VAN 
Cevdet Cicioğlu > Hakkı Ungan Mo b us 
Hüseyin Tokuı: ... İbrahim Arvas :t 

TOKAD 
Münih Boya :t 

Cemal Kovalr Mebus YOZG.A.D 

Gal~b Pekel > Ahmed Sungur Mebus 
Ol. 'rtkı Üke :t Celal Arat > 
Hasib Ahmed Aytuna ... Ekrem Pckol > 
~Juammer Develi ... Salim Korkmaz > 
Nazım Poroy ... Sırrı lçöz , 
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Veled İzbudak 
Ziya .Aı·kant 
Haşim Tatlı 

Riiat Koznn 
.Asım Bektaş 

Kadir Çetin 
Mahmud Alpak 
Cevdet Gökçe 

Halil Türkmen 

ZONGULDAK 

Ilasan Karabacak 
Büsarnettin Okan 
İbrahim Etcm Bozlcurd 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Dcvrin. 
Yusuf Ziya Özcnçi 
Nihat Arkat 
Aknı Karaoğuz 

t ?.zet Çakmaklı 
Tevfik Bilgin 
Ahmed Giirel 

Mc b us 
» 

Delege 
» 
» 
» 
» 
» 

Me b us 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Delege 
» 
» 
» 
,. 

Partiye bağlılığı onaylanan hük:mi şahsiyetler 

delegeleri 

İhsan Soyak - Zonguldak nınden mühendis
ler kurumu 

İhsan Pehlivan - Türkiye Tiftik Oemiyeti 
Rifat Conksan - Ordu malıiller birliği 

BAŞKAN - Ekseriyetimiz vardır, söz Parti 
llencı Sclcrcterinindir. 

aıENEL SEKRETER Dr. FlKRl TUZER -
Efendim; nizamnamem.izin 35 nci maddesi mu
cibince Büyük Kurultaya iki reis vekili seç!lmesİ 
icab edioyr. 

Büyük }Iillet Meclisi Reısi .Abdülhalik Renda. 
ile Parti Grupu Reis Vekillerinden Hilmi UraDID 
seçilmesini arz ve teklif ediyorum. (.Alkışlar), 

(kabul sesleri). 

BAŞKAN - Kurultay Reis V1ıki!likleri için 
Çımkrn mebnsu .Abdülhalik Rendanm seçilroesioj 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Müttefik.nn kabul 
edilmiştir. 

Şeyhan ınebusu Hilmi Uranın rcis -vcki11iğinc 
intilıabmı reyinize nrzcdiyornm. Kabul edeıılcr ... 
EtiDiyenler ... Müttefikan kabul edilmiştir. 

Şimdi bir takrir var onu okutuyorwn: 

Yüksek Kurultay Başknnlığma 

Parti ııizanın:ımesiniıı 35 nci maddesi muci
bince seçilecek olan (6) ldl.tiblik ic;in aşağıda ad
ları yazılı arkadaşların iııtihablarınr arz ve teklif 
ederiz. 29 - 5 - 1939 

Çorum mebusu 
1. Eker 

Zonguldak 
H. Türkmen 

Giresun mebusu 
1. Sabuncu 

l - Etcm ~lrıı<lcres (Aydın delegr~i) 
2 - Dr. llaynıllalı Diker (İslaıııbul dele-

grsi) 
3 - Ca-vit Oral (Niğne mcbuHu) 
4- Vedit Uzgören (Kütahya nıebusu) 
5 - Sadri Erıı•ın (Kütnlıya mdıu!:llı) 
6 - Hilmi Atlıoğlu (Ankara dclegcsi) 

BAŞKAN - Tııkrit·" nıı.aıı·an iotihab ec.lilc-
c•ek ı<~·kadaşlarm isimitrini birer hir<•r r<:'yinixı' 

arzNlcccğim. 

(Aydın!) Etcm 1\Ieıu.l<>re&... Kalıul ı>dcıtlt•ı· ... 
Etınjycnler ... Kabul edilmiştir. 

(lstaııbul) Dr. llnyrullah Diker ... Kııbnl edt•ıı
ler ... Etmiyenler ... Kabul crlilmi~tir. 

(Niğde) Cavit Oral. Knbul ı•tlrıılı'r ... Etnıi
yeııler... Ka:bul edilmiştir. 

(Kütahya) Vcdit Uzgiir<:ıı.. Kabııl <'d<'ııkr ... 
Etnıiycnler .... Kabul edilmiştir. 

(Kütahya) R:ıJ..ı.·i Ertem. Kabul edenler ... 
Etmiyen1er .... Kabul edilmiştir. 

Ankara dclrg<'~i Hilnıj Atlıo~lu. !(ııJıul ı•ıkıı. 

ler ... Eltnıiyenler ... Kubul edilnıi$tir. 

Şimıli bu ınıre!lc Riy:ı.sBt Divam 1 eşekkül et
ıni~ hulunuyoı-. Söz Gl'll~l BıışkanmJ.n·. 

(Şiddetli ve sürekli allusl:ı.r nra.oımda Genel 
B:ı.şka.n Reisieümhur 1smet' İnönü kürsüye gel- -
diler.) 

Değişmez C:cn~l Bıışkaıı 1 ınct tl"'IÖnü (Re· 
isicümhur) -

Eüyiik Kur-.ılt:ı.ym saym üyeleri; 

Cümhuriyet Rıı.lk Partisinin bo.1iııci Ku
rulLayını ıı.t;ıyorum. Yüce şahsiyetlerinizi ııı.u

habbetle sela.ıu1ıı.rrm. Sizin t.cmi..z hislerinize 
de tercünuı.n olarak, bir ferdi olTMkla gurur 
duyduğumuz Türk milletini saygilarla. ana-
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rmı. (Alluşlar). Beşinci Büyük Ku.-u!ta.y.:la, 
Partimizin kahraman müessisi sevgili Ata.
türkün aramızda. bulunma.masmr düııünerek 

derin bir elem igindeyiz. Atatürk, büyük mil
li davayı, millet içinde vücudlandmrken Ku
rultayı ana temel ittiha.z etmişti. Kurulta.ya 
derin itimadı ve itibarı vardı. Bize büyük si
yasi Partiyi, sağlam ve sarsılmaz rejimi va.ta.
nm umra.nmr ve iyi istikba.lini temin etmiş olan 
Ebedi Şefimizin ha.trrasma. ta.zim için Kurulta
yı beş dakika sükılta davet ederim. (Be§ daki
ka ayakta susuldu). 

Sayııı arkadaşlar; 

Beşinci Büyük Kurultayı, bütün va.ta.nr gö
nülden kaplıyan müsbet şartlar içinde açıyo
ruz. Partimiz, vata.nm kıymetli eviadlarını 

ba.ğrmda toplamı.~, her vatandaşa müsa.vi ve 
şamil emniyet ve hizmet şartlarını filen temin 
etmiştir. Geçirdiğimiz tecrübeler, Türk mil
letini ütiha.r olunacak bir siyasi olgunlukta, 
milletler ailesinin temiz idealli, sağlam karak
terli bir uzvu olarak tebarüz ettirmiştir. (Al
k:t.,lar). Tü;·k milletinin, Cümhuriyet rejimin
de en iyi tesa.nüdünü bulmll§ olduğuna, en 
şüpheli na.zıırlar kani olmo.ktan başka çare bu
lamamı:şlardrr. (Alla§lıı.r). Büyük Millet Mec
lisinin son seQimi, Tiirlr milleti iç:U hakiki bir 
muva.ffakiyettir. (Alkışla.r). Vatandaşlar, va
tan mukıı.dderatmı eline alacak yeni Büyük 
Meclisi seçerken, ciddi bir vazüe hissile am
ka göstermi§lerdir, Pa.ı·timizin yüksek idare
aile halkm sıı.ı:niınl reyini, millet vıı.killerinin 

seçiminde birleştirmek teşebbüsü, e3Sareti art
tıTan katği ve müsbet bir muvaffakiyetle netice
lenmiştir. (Alkışla.r). Partimiz, bu te!Jebbüsü, 
memleltetin bütün seçimlerinde daha. geni§ 
mikyasta tatbilm ça.lışaca.ktn". (Allaşlar). 

Aziz arkadaşlarnn; 
Siyaset ha.yatmda tecrübe gcçirıD.iş a.d.c.m

la.r olarak, memleketimizin ihtiyacına ve bün
yesine en nygun olan halk idaresi usuliinü ke
male getirmek idealindeyiz. Bu yolda temiz 
yürekle çalışıyoruz. Bizden sonra gelecek ·va.
tıuıda.şlarıı., nıllletimizin siyasi hayatmda iler
lemi§ bir seviye terketmek, baslıca. emelimiz-
dir. (Sürekli a.lkı§lar). • 

İyi bir halk idaresinin siyasi ida.rede ıı.ı:.ıı. 
prensibierini; her nevi seçimlere halkm saırıimi 
olarak i§tiı:u.k etmesile, Hükfunetin ve Bü-

yült Millet !l!ecliainin fa.a.liyetinde hakiki bir 
milli muraka.benin şüphe götürmez bir tarzda 
bulunmasile hulfi.sa edebiliriz. (Allaşlar). Me.. 
bus seçiminde olduğu gibi, Parti iırtihabla.

rmda ve belediye intihablarmda, yer yer, an
sızm yeni intihabla.r yapara.k teşkilatımız üze.. 
riiıde hıı.lkm muhabbet ve itimadım daima 
yoklamak ve kuvvetlendirmak kararmda.yız. 

( Alkışla.r) . 

B. l\'1. Meclisinin faaliyeti, vatandaşıara ha
kiki bir huzur verecek surette feyizli bir ~kQ... 
mill ha.lindedir. HükUmet işleri millet veki.L. 
leı·inin ciddi bir murakabesi altmda oldu
ğu ha.lde, bütün ga.yretler, Cümhuriyet Hü
kftınetinin itibar ve muvaffakiyatini arttır

mak yoluna müteveccihtir. (Alkışlar). Halkm 
seçimlere yakın alakası ve Büyük Millet Mec
lisinde millet ha.kla.rmnı açık murakabesi ide
allerile nüaka ve ana.rşiye mahal vermemek 
za.ruretlerinin beraber yürüyebUeceğine ina
nıyoruz. Eüyük nıllletimizin arzusu ve aklı 
sellıni, millet vekillerimizin ve Parti teşki18.
trmızm yüksek meziyetleri; bize, muhtelif 
icapla.r arasmda., ahengi muhafaza etmek gibi 
çetin bir vazüeyi kolayla.şt=akta.dır. Büyük 
Kurnitaya takdim ettiğimiz niza.mname pro
jesinde, Büyült Millet Meclisinde, Cümhuri
yet Halk Partisinin bir de Müsta.kil Grupunu 
düşündük. Büyük Kurultaydan vazüe alan ve 
Parti Genel Ba~kanmın farksız başkanlığında 

çalışacak olan, intiza.m ve inzibat içinde, şuur
lu ve çalışkan, bir müstakil grupun; icra mev
kiinde olan Millet Vekilieri ekseriyetine ve 
Hükfunetine esaslı bir yardım temin ederken 
büyük milletimize de kendi işleri için yeni bir 
teminat hazxrla.yacağmı ümid ediyoruz. (Al· 
laşlar). 

Aziz arkadaşlarım; 
Parti teşkilatmıızm ve Halkevlerinin; va.

tanm siyasi, kültiirel ve içtimai tekmillünde 
verimli çalışmalarını, her suretle teşvik ve ta
leb etmek istiyoruz. Nifa.la ve her türlü fena
lıkları önliyecek, her türlü iyilikleri yapacak 
v.:e öğretecek bir milli mekanizınayı, P.arti:mi
zin faaliyetinde esaslı olarak bulaca.ğmııza. ka.
niiz. Parti teşkilatımız; önümüzdeki devrede, 
istidadlara. yol veren bir genişlikle, müsbet fa
aliyetlerini, merkezi idarenin daimi teftişine 

tabi görecektir. 
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Büyük Kurultayın sayın üyeleri; 

Cümhuriyet Hii.kfunetinin geçen Kurultay
danberi menılekette tahakkuk ettirdiği faydalı 

işleri ve aziz hallmnızm resmi müesseselerden 
teminini arzu ettiği dilekleri, elinizdeki bulasa
larda teferriiatı ile bulacaksınız Güzel vatanın 
her sahada geniş mikyasta imar edilmesi, 
yükseltilmesi, ve kuvvetlendirilmesi, dur
mak .bilmeyen bir gayretle devam et -
mektedir. Biribirile maddi ve manevi irtibatı 
olmayan dağınık parçalardan mürekkeb harab 
bir memleket, en uzak köşeleri arasmda bir aile 
ofradının irtibatı gibi sıcak bir aliika ile bağlan
mış muazzam bir kütle olmak yolundadır. 

(Bravo sesleri ve alkxşlar). Önümüzdeki sene
lerde, bu çalışmalarımızm neticelerini daha par
lak olarak göze çarpar bir' hale getireceğimize 
katiyen güveniyoruz. (Alkxşlar). 

Hükilınetin icraat progrıı.ınmm teferrüati.le, 
Büyük Kurultayı yormak istemem. Fakat bir 
iki noktayı, ba~lıca mesele olarak Büyük Ku
rultaym huzuruna arzetmek isterim. 

Önümüzdeki senelerde; nüfusumuzun çoğunu 
teşkil eden köylümüzün, gerek tahsil, gerek ge
çim hususunda seviyesini yükseltmeyi başlıca 
hedef tutacağtz. (Bravo sesleri, alkişlar). Bu 
hususta elde edeceğimiz neticelere çok ehemmi
yet ve kıyınet veriyoruz. Ka.tği olarak inanıyo
'!"UZ ki, köylümüzün tahsilini ve maişetini dain 
yültsek bir dereceye vardırclığımrz gün ınillı>ti· 
mizin her sahada kudreti, bu gün güç tasavvur 
olunacak kadar yüksek ve heybetli olacaktlr. 
(Alkışlar, bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım; 

Memleketimizin müdafaa. kudretine öteden· 
beri verdiğimiz ehemmiyet milletler arası vazi
yetlerindeki son inkişaflıı.r dalayısile bir kat da
ha artmıştır. (Alkışlar). Bu gün insanlık, Inil
letler arasmda ciddi bir emniyet buhranı geçir
mektedir. Bir çok ınilletler, beklenmeyen fırtı
nalara ansızm maruz kalmak endişesi İçin

de huzursuzdurlar. Halin en büyük teh
likesi budur. Milletler arasındaki bu emniyet
sizlik, bu günkü halile devam edemez. Bu hal 
ya milletierin şuursus bir surette biribirinin bo
ğazına atılmalarına sebeb olabilir; yahud da, 
nihayet akliBeJim galebe ederek, milletierin 
huzur içinde mii§terek bir insanlık hayatı ya
§ama.ları için yol bulunabillt. Kurultayın sa-

ınimi dileğini ifade ettiğimi bilerek söyleyo
rum ki, biz, milletler arasmda emniyetin avdat 
etmesini temin edecek ça.reyi sempati ile se
liımlıyacağız (Alkı§lar). 

Bu ba.htiyar neticeye varabllmek için, her 
milletin hakları ve vazifeleri olacaktır. Bunla
rın hulfuı ile konuşulınası lazımdır. Fakat her 
şeyden mühim olan bir :ı.na prensibin, bütün 
ınilletlerin vicdıı.nmda sarsllmaz olarak yerle§
mesi gerektir. O da, nüfusu çok milletler glbi, 
nüfusu az milletierin de müsta.kil ve milli bir 
hayata miista.hak olduklarrom sruni.mi olarak 
kabul edilmesidir (Bravo sesleri, all:ışlar). 

!nsan cemiyetlerinin büyükleri tar:ı.fmdan yu
tulması mukadder olduğq na.zariyesini, hiç 
bir yer için kabul etmiyoruz, kabul etıniyece
ğiz. (Bravo sesleri, alkı§l:ı.r). Benliğine ve ııu

uruna sahib olan her milletin, dokunıılı:.lıız 

müstakil bir Devlet olarak yaşaması hakkı, in
sanlığın sarsllmaz müşterek bir ıı.kidesi olarilk 
tesbit olunınak lazımdır (Alkı§l:ı.r). Beynel
ınilel münasebetlerimizde, bizim zihniyetimiz
de bulunan Devletlerle müşterek prensib ve 
emniyet davası, bizi, m~terek cephey-e sev
ket~tir. Siyasi anla§malarımızı ve ittifakları
IDIZI bu za.viyeden görmelidir. 

Balkan paktml ve Sadahat paktmı, bu sa
mimi arzularla kuranlıı.rda.ıuz. Bütün Avrupa
yı kaplayan son emniyet buJıra,nı içinde, Türk· 
İngiliz ittifakı, hiç bir tecavüz fikri beslerni
yen fakat kendi emniyetlerimiz ve mi4iterek 
sulh ve insanlık ideali için aJımıuş bir tan.lı
hüttür. (~lar). Bu müşterek sulh ve em
niyet idealini takviye edecek diğer taalıhüdler
den de çekinmiyeceğiz (Alkışlar). Biıı kom
şula.rımızla her ütrlü ihtilitfı hallettik Şi.m:ii, 

samimi olarak onlarm emniyet içinde bulun
malarile a.l!l.kadarnı. Komşula.rı:mıza gelecek 
tehlikeleri, bir adım sonra bize gelecek tehli
keler gibi önlemek için iktidarımızda. olan ted
birleri alacağız (Bravo sesleri, alkı§lar). 

Size memnuniyetle söylemeliyim ki, Sov
yetlerle miinasebetimiz her zamandan ziyade 
sıcaktır ve kıı.rşılıklı itimada müsteniddir (Al
kışlar). tki memleketin birbirinin emı;ı.iyetine 
ve s:ıdetine yalan 'Ve ciddi bir ıı.l&ka ile mer
bttt olduğtmu zikretmek, benim için bakild bir 
zevktir (Alkı§lar). 

Fransa. ile aramızdo.ki yakmlığl, bitmek ü
zere olan tek meselenin, yıı.ni prensiblerlııde ta.-
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mamen mutabık kaldığım.ız Hatay meselesinin 
hallinden sonra biç bir kuvvet bozamıyacah-tır 
(Alkışlar). tki memleket ve milletin menfaat
lerini o kadar müşterek görüyor\12. 

Aziz arkada§lar; 
Milletler aıası vaziyatinin bu günkü buhra

nmda, memleketin müdıı.iaa vasrtaları başlıca 

göz önünde tuttuğumuz bir mescle olduğunu 
söylersem, bunu tabii bulursunuz. Cümhuı·iyet 

Hükümeti; temiz idealleri meriyette ve itibar
da tutabilınek için, Türkiyenin müdafaa kuv
vetini.n. yüksek bir derecede bulunnıasmm luı.

kiki ehemmiyetini müdriktir (AJ.kı§la.r). Tür
kiye; §u ur lu ve kuvvetli varlığ·r ile yalıuz ken
dini korumakla kalmıyor, insanlık ailesine ve 
sulh ınciküresine ciddi bir hizmet ettiğine de 
kani bulunuyor (Alkı§lar). Bii.ti.in temenni
lerimize rağmen insanlık yeni bir boğazlaşma 
afetine uğrarsa, Türk milleti; bu mücadelede 
kendine düşen medeniyet ve insaniyat vazife
sini kahramanca, hiç tereddüd etmeden ve hiç 
bir dehşetten ürkmeden hakkile ve tamami
le yapacaktır (Bravo sesleri, şiddetli allaş

lar). Türk milleti; yüksek ideali ve hayati 
menfaati kendiaile beraber olan milletlerle 
beraber, göz .kamaştrracak yeni kahramanlık 

menkıbeleri yazmak için tamamile hazır ve 
katği olarak karar vermiş bir haldedir (Alkrş
lar). Bu gün ihtilat halinde olan milletierin 
hiç birisinin yaşamak hakkıru ve yüksek in
sanlık vazife ve ıneziyetlerini az takdir et. 
mek hatasma düşmüyoruz. Tekrar ederim ki 
herkes için yer yüzünün nimetlerinden istifa
de edecek bir sulh imkam, samimi temennimiz
dir (Allaşlar). 

Sevgili arkadaıılarrm; 
Yurdu içinde masumane çıılışan ve hakları 

için, mecbur olursa. som bir kütle gibi şahlan
mıya hazır olan büyük Türk milletinin mümes
sillerisiniz. Temsil etmekle ütihar ettiğimiz 
büyük millet, insanlık ailesinin asil ve kudret
li bir mesnedidir. (Bra.vo sesleri). Kahraman 
milletimizin varlığı, insanlık için ölçülmez bir 
kıyınet va bulunmaz bir nimettir. (Alkrşlar). 

Bu varlık milletierin farksız olarak biribirlc
rile insancıı. geQ.inıneleri için tesiri ihmal ka
bul etme:ı bir teminıı.ttrr. 

J..rkad3Şl$rmı; 

Sade vıı.tandaşlıkta. en büyük şerefi duyan 

Oümhuriyetgiler olarak milletimizin hizmetle
rini iyi ifa etmek aşkı, bütün varlığmırza hi
kimdir. Partimizin aziz andı, vazife icabmx en 
asn bir borç tammaktrr. (Şiddetli ve sürekli ıı.l
lc:.7l ar, yaşa sesleri) . 

(Reis vekilliğine seçilen B. M. M. Reisi 
M. Abdülhalik Renda alkışla.r arasmda riyaset 
makamma geldi). 

BAŞKAN - Arkadaşıann yüksek tevec
cühlerine minnet ve şükranlarımı arzederim. 
(A~ar). 

Ruznameye devam ediyoruz. 
Parti nizamna.mesinin 36 ncı maddesi mu

cibince intihabı lazım olan 25 azalı dilek en
oümeninin intiha.bmı yapacağız. 

(Kura ile aşağıdaİti isimler çekildi). 

Dr. Tevfik Aslan (Kastamonu mebusu), 
Hüsnü Yaman (:tıfanisa mebusu), 
Şakir Kınacı (Ankara mebusu), 
Şevki Alpagut (Niğde delegesi), 
GL Refet Belc (!stanbul mebusu), 
Nazmi Toker( Kayseri mebusu), 
Talilt Onay (Giresun mebusu), 
Asım Bektaş (Yozgad delegesi), 
Şevket Eı·doğan (Gümüşane melıusu ), 

Muzaffer Akpınar (Balıkesir mebusu ), 
Nihad .Arkat (Zonguldak delegesi), 
Tevfik Temelli (Bitlis mebusu), 
İsmet Eker (Çorum mebusu), 
l\1ünib Boya (Van mebusu), 
Fnkihe Öymen (İstanbul mebusu), 
Raşit Usumu (Çanakkale dclcgcsi), 
.Ali Rıza Erten (Mardin mebusu), 
Hayrullah Özbudun (Ankara delegesi ), 
Dr . .Akif .Arkan (Çankırı mebusu), 
Ragıb .Akça (Kocaeli mcbusu), 
'l'ahir Tüfekçi (Tokıı.d delegesi), 
Ziya Kayran (Maraş mebusu), 
Aliiattin Tiridoğlu (Kiitahya mcbnsu), 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel (İstanbul 

mebusu), 
gkrı:m Pekel (Yozgad mebusu), 

BAŞKAN - 15 üyelik Hesa.b encümenini se
Qiyoruz : 

ram Küçüka (Denizli delegesi), 
Gl. Aşir .Atlr (Bursa delegesi), 
~eref Uluğ (Urfa mebusu), 
Cemal Kovalı (Tokad mebusu), 
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Ahmed Faik Abıısıyııııık (Kocaeli delegesi), 
Osmau Cudi C:ürsoy ( 'ullll!un delegesi), 
l brahi ın Kemal Bııybura (lstunbu l delcg~Hi), 
Mahmud Bsud Bozkurd ( l zıııir uıclıusu), 

Ali Zn·h (Rize mebusu), 
Hüseyin '!'oku~ ( Tekirdağ delegesi), 
IIaynıllah Üı·kün ( Kayser i dclcııesi ), 
Ahmed Hilnıi Kııluı; (Kayseri mebnsu ), 
Ümer Künluy (Kaı·s mebusu), 
Dr. Muhlaı· Berker (l çel mebusu), 
H a lil J3cııli (Kütahya clelegesi), 

BAŞKAN - 15 üyelik Nizarnname ve prog-
ram encümenini segiyoruz. 

Osman Gönen (13ıd ı kcsir delcgesi), 
Rcı.:ub Scz!(iıı (E ı·zincan delegesi ), 
.\ dem (,'ilsal (Kayseri delegesi ), 
.• eınscttiıı (llinaltay ( ıvas mcbusu ), 
M. Ali Y ürükcr (Saımnm ınebnsıı ), 

Isınail ınelıınecl l'ğ uı· (Saıusun ıııe lm~ıı), 
~ı. l•:ı·d('ııı (Bursa dclegesi ), 
Sabri Karu~ayn· (Bolu delegesi), 
;\l clııne< l . \ ldemiı· (!zmir mehusu ), 
lzzı•t Alwsınan (Afyon mebusu), 
Adnan Nleııdcı·e.s (Aydm mebu.su), 
Hiiciın Çarıkir (Balıkesiı· mebusu ), 
l:iya G~üneü (Çormn delegesi), 
T,fıtfi Berkınen (Konya delegesil, 
Snih Munıcn (Afyon delegesi ), 

BAŞKAN - Şimdi Parti Genel Sekreterli
ğinden gelen mektubla.rr okutacağım: 

Pıırtiııin Beşinci Biiyük Kurultayı Yüce 
Başkanlığına 

Parti teşkiliitımızm yaptığı kongrcll'rtl<• 
görüşiilen işlerin, tatbik ve icrasmclan yuı·d 

iı:in faydalı g-örülen tedbir ve teklifierin lıir 

kısmı, Paı·ti teşkilat kademelerini lnkih e<lt>· 

rek merkeze kadar gelmekte ve Partice topin
nan Inı dileklerden yerine l!<'liı·ilf.'lıilıııl'~i ıııüııı

ldiıı olaıılıır dı · ı·hııl ııliıkndar \'Pkiılı• t \ '1' daiı·ı·

ll'r tnl'lıfıııduıı iııfıız olıuııımk ııeticl'lel'i; ve lcr
viı•iıw iıııl<iııı hulıııuıııırynıılnnn dıı s!'lJPbi!'ri 
dilı>ği yııpaıı ıc~kilıil k:ıdeıııı•siıw bildi!'ilınek

ledir. 

Ütcdı·ııl .. · ı·i ~iddiyetle YI.' lıüyük lıiı· dikkııt \ ' l' 

ihtiıııaııılıı takilı olıııııın \ '1' ynlııız Pıll'l iıııize hııs 

hulııııuıı Inı prt>ıı~ip \ ' C sistı•ıııiıı teıninı•1tii{i Fıı,l· 

tlıılıın ' ' l' l':ıı·tiıııi:r. ııdııııı kuzııu<.lırdığı ~ok ~u-

rcfli dmuınu iznlııı lüzmıı görmem. 
( lı·~ı·ıı dlirt sene i~iııı l l.' im ıncvzua ai d olu b 

ııyııı lıııs.~asi.n-tle takib Vl' icı·a Nm iş o l dıığumuz 

faııli,lt'l ' ' l' mı•saimi7.iıı hiilıisasıııı ~~~ıı~laı·ilı• bir
likte• ıışağıdıı arzı·tliyonını: 

1 - fliirdü ıw ii lıii.vük Jüı nı l la,nn müzake
n• ı•dib IHIIıildı• ı · iııi Kıırultııy kHraı·ilc Uı'!lyön

kuı·ıılııııuza vuzifı' o l arıık bmıktığr dilı·klerdeıı: 

Tıııl>{iim· kııdııı· .nıpılll'l ı n-,nı ht>rhıınA'i bir st>b l'bl ı• 
,~·upılııııısrııa i nı kfın lıulımm ı ,vuıı i~lt>r ·A ) dosya
sınclıı: 

2 - ll er iki 1\unılt a.\' arıısıııdıı Pııı·ti liizii
gu ıınıribim·ı>, iki st·ne ı'v,· c l toplannıL~ olan 
vilıi.l· ı•l koııgn·k ı ·iııiiıı lcsh it vr tatbikını diletliği 

lıususlıını aid dilt·kll'rdPıı kı·zıı li k buğüııt• katlar 
lı :lıakkıık ellirilenkrlı• , lıı•nii:r. tahakkuk ettiri lııı e

nıi . bulunun i~ler B ) Jusy:ısıııd:ı : 
:ı - ı •; n son 1 n:ı" . 1!1:3!) .n lıııtln toplııııan ,·iliiyet 

koı :·~ ı·!'iı·riııdl• :ıöı·ü~ii liih bı•11iııri Büyük Kuı·ul

tıı~·a wı·:r.t•<li l md; üzı• rı·, Pııı·li ııı t>rkt·ziııı• ıı;öntlı•ı·i

h·n dilekl Pr ık :ı,1·ırıl t•dilı• r·ck il;.rilL'ri itibarill' 
a lfıkadar Vl'killı·tlı• ı ·c> K;intler·i lnıi~ vP h u husuı:;t a 

Vl'kıi iCitlc·rdı·ıı alımn ı·<·vııhlnr l u hil'iiktı• ası ll a'l'l 

( ' ) dos.nısın<la 1 np i :ın mı~t ır. 
Bıı diiL·klerin kolıı.\'lıkla ıcdkik ı·ılildJilmesi 

iı;iıı, lıı, ı· i~iıı lıiilnsası .nıpılıını-k "ckiılı·tlı·ı·l• göre 
ıı,, · ı·ı ayı·r tasnif ı•dilnıiş \ 'C her işiıı yanına da 
<lilı'/{i yollıyart nıahalliıı ııılı işaı·ı·ılımıııışlir. Ku
rııltıı·yrn aıııı işlt•ri ııw~·anıntln bulunan bu di
ll'i<il't'(' ııid hülıisıılııı· ıı ~· ı·ıı·a lwsılıh iiyPlı·r<> değr

lılını~tıı·. 

Ift'r üç kısıııı dileldt• ı·e aid do.~~·ıılaı·ı Hii
~·iik 1\ıınıltayın yiiksrk lnızunıııu su narken ; 
1 iı•ııyöııkunıluınızun Yiiec Başiımılığa vr \'ük 
s<'k Kul'l.ıhnya soıısuz snygoı ve iı;ten hağlrlıkln

ı·ım nı·zederim . 

C. H. P. Genel Sekı·eteri 
Erzurum mebusu 
Dr. A. Fikri 'ru:r.l'r 

Partinin Beşinci Büyük Kurultayı: Yüce 
BaşkanJığma 

Geuyönkurulunuzun geçen döı·t senelik çalış
ına zamanma aid merkez kati h ab hül ıisalıırnıı 

tüzüğün 3 nci madd sine uyarak Büyük Kn
rultaym yiiksek huzurlarına takdim ediyorum. 

Bütün muamelô.L Genbaşkurea konan uırul 
ıloiresinde ve gene ayıu katttm tayin olunan 
tıııırııkıbl erce her altı ayda bır tcdkik olunorak 
ruportara bağlanmıştır. Bu ı·aporlaı•la beraber 
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h saba aid bütün kuyııJat ve evrak ıı ı Büyük 
tKumltaym emrine hazır oltluğunu arzeder, 
Genyöukuntlunnzun Yüce Başkaıılığa ve Yük
sek Kıı .. ulta.nı: sonsuz saygı l'l' i<:tı·n huğlılılda

rrru sıına nm. 

C. H. P. Genel ekı·eteı·i 

Erzunun ınebu ·u 
Dr. A. Fikr i 'l' uıı· ı · 

Partin_in Beşinci Büyük Kurultayı Yüce 

Başkanl ığına 

Dört senelik tecrübe ve müşahetl lerine is
tinacl ede.rek Oenyönkurnlunuzun baz ı ı-ladığı 

Parti progTam ve tüzük tasiaklamu bağlı ola
ı·ak Beşinci B üyük Kunıltaym yüksek huzur
larma takelim ediyo ı·um. Bu taslaklar tüzüğün 
emrineuyanık Parti Genel başl,unınca tedkik ve 
tasdik olunınuştıır. 

Oenyönkunılunuzuıı Yiice Raşkaıı l ığn ve 
Yüksek Kurultayo . sonsnz sevgi vç içten l.ııığ

lı l ıklaı·ııu al'Zedet·im. 

C. H. P. Genel :ckı·etı·ı·i 
Erzurum mebusıı 

Dr. A. Fikı·i 'l'uı.e ı · 

BAŞKAN - Bımlımıı hepsiııi ıı~'rı, ayn uid 
olduklarr cııc iimenlere vereceğiz. 

;Bir takrir var okutacağmı. 

Beşinci Büyiik Kw·nltay Yüce BaşkaıtlıKıııa 

29- V -19:39 

Partimizin bunisi ve Ebcdi Buşkaıu ve 
'l' lil'l;iye Cünılıuriyet i ııin ınüessisi olan Ata
türkün ınuvakkııt kalırinin Büyük Kurultayı
ınız uJınıı Riyııset Divanmen seçilecek bir he
yet tamfındaıı ziyaret eJilnıesiııi ve bir ç~

lenk konaı·ak Partimiz ve Büyük Kumltııyr
mız aclıııa manevi huzurlarına sevgi ve taziın

leı·imizin ulnştırı l masu ıı a ı·z ve teklif eyleı·iz. 

Aukar ıımebusu 
Mümtaz Ökrnen 

!stanbul elelegesi 
aci Ali Moralı 

Kastamonu mebusu 
!l'alısin Coşkan 

Ankara mcbusu 
Belkis Baykan 

(Alkışlar, kabul sesleri ) . 

İstanbul mcbusu 
S>ılilh Cinıcoz 

[stanbu l mebusu 
l<'akih~ Üyıııe ı ı 

Istanbul deleg-c:i 
Fe ı·id l:faınal 

Dr. Naci .\ kay 

BAŞK;AN - Takr·iı·i reyiuize ıırzediyonıııı. 

Kabııl etlenleı· ... M üttefikan ka bul ediinı iştir. 
Bugünkü ruznanıemi?.Cle miizakerc edil~evk 

başka bir işirı1 i z yoktur. Çarşauıl.ıa giinü saat 
15 te toplanm;ı,k üzere içtimaa nihayet vcrı~'o

rum. 
Kapanına s;ıati : ll, 12 

__ .,. __ >-.-<li5:0<~--



lkiııı·i toplaııtı 

Bl RL {'f ('ELSIE 

A~ılına saati : 15 

BA~KAN - M. Abdülhalik Rentla 

KAT1BLER - CılYid Oı·ııl ( .'iiğdt• ) ITilnıi Atlıoğlu (Ankara) 

BAŞKAN - l'elsP ıı~ılııııştır. Ebedi Şef Atıı
l ürk ün nııınıkkat nıetl[cııiıw h ir ~ell'nk konması 
hııkkıııda , ilk <·l'lseılt• , ·ı·ı·ıniş oldıığunıız kar·ar dün 
lwy tiııiziıı iı;indı•n BaşvPkiJ 'i'C Pmunıi Reis Ve
kili Dı·. R!'fik 'ıı,,·tlııının Riyusrt i altında gön 1<'
rilcn tlclegelt•ı·iııiz ll J nıarüetilc iera edilmiştir, 

aı·zetl!'rinı. Bir ı;ok tıızinı telırnıflaı·ı gelmiştir. 

'JI!'~· ı• tiniz ıııınııııa J )i\·anı ı·iyuset tarafrndan btm
Iıii'Iı ı·t•vııh nrilnwktııdir. 

Dilt•k l t·ı·L' aiJ bir takım miiraeaatlaı· n11·dır. 

Oıılar da iı·ah l'<h·n L'ıwünırnkrr hıwale edilnwk
tcdir. 

Pı·ogr:ıııı - :-lizaınnanı<' <'twiinıcııının ı·apo

runu oku.nwağız. Tah \ ' l' tl•vzi ı• dilıııiştir . • \lnıı
·'· nıılıır istı•sinlN·. 

1 1 1 Ddı !Jı/ı r şu zntlrr idi : 

Dı· . Fikı·i Tuz,• ı· 

Jlilıııi t: nuı 

Hikmet l~rk 

Faik ,\Jıııwd Banıtc:u 

llı'. ~adi Koıııık 

Ellib Er~in 

Hifııt Biirrkt>i 

l~:izım .\7.aım•t 
Bteııı ~ll'ndt• ı·es 

.Mııstnfa Akmaıı 

Hadn·t t in (lözühü~·iik 

.\bdıırrahınıın :\ l uı·;;:ıl 

}1itat Toroğlıı 

Nul'i Rflkknlhıı~ı 

~ııdık ()1~ n 

linşim fliir 
S~linı Ordultı 

:\nei . \li ;\lorıılı 

Atıf Inan 

Eı·zuruın ııı~bıısu \ ' C Parti 
U<•ncl ::iekreıeri 

Sı·.rhıın :\lehtı.~u 

~ivas ~icbu u 
'fı·ahzon Mebusu 
Bursa :.\[cbusu 

:\lnrrlin Mebuı.u 
.\nkara Dclc;ır<' ·i 

.\ntalya Dclegesi 
Aydın Delcgesi 
Caıı.kırr Delegesi 

Er7.urum Dcle~C'si 
Hatay Del!'~esi 
lı:t>l Deleg si 
Konya Dclcgetıi 

Kütah~·n DPle:ıt>si 
;\!anisa Dclcgı•si 

SanıRun Delegt>:i 
Istanbul l)l'l<'g-c~i 

!zmir Dt'legesi 

Nizıımııamt• layihası hnkloııdu Prıığram- NiZ&m
ııaıııt• ı•ııc·üıııt•ııi ı·ııponı 

'. II. P. Be~irıc·i Biiyiik Kuı·u l tayına Par

ti Ocıı ·1 ('krctcrliği tarııfımlıın suıııılub Kurul

tay l:mumi flcyt•t ince Encünıeııinıizc hava le bu

~·uı·ulun nizamnıımc liiyihosı, Ueııcl Sekreter Dr. 
l<'ikri 'l'uzcr hazır o l duğu Jıııldc, okundu ve in
re! •ndi. 

Oencl ekrett•r tııı·nfıııtlan t•nciinıcıı · verilen 
~iJuhi izahaltan dıı aıılıışı ldığı üzere lıug:iin tat
bik mevkiinde bulunan tiizükte yapılması dcıııiş 
Ye tcklif edilen dcğişikliklcr ve ilavelur dört c
n •lik tecrübe ve ınüşahcdclcriıı ıııalı~ulii olub 
Jıe~·eti umumiyesi cncümeııimizı•c muvnfı.k ~örii

lı:ı·l'k nıaddcl<'rin müzakeresine g-eçildi. :.\Iııdd~l eı: 

üzt·ı·indc ~ııcümencc ·'·apılıııı d ğişikllklcr aşağıda 
sıı·asilt• V<.' mudb sclıclılt•rilc arzcdilccl'ktir. Bun
lara girişilmeden iinc ((•klif edilen nizaııuıamc 

ltıyilıasını ilıtiyaçl:ıra el verişli vo lhııı itibarile 
de dil çalışınalarının son viısıl olduğu net i eel re 
ve lıu l kımıun buırilnkü konıışın:ı ,.e ytızınn diline 
uygun bulduğuınuzu t barüz ottiı·me~·i vıtzi!c 

biliriz. 

Yeni nizaınnam nin tntbikut sıılıasrndnn alt
nan i~abctli fikil'lerlt• parti ınuknniıına. rndaki 
t; l'şitli ihtiyaçları daha etı•uflı ve \'ttzuhhı bir 
şdcildl' karşıla,ral'nk lıulc konulmuş olduğu da 

a~ı.kça ıröı·üliiyor. nrği~m('Z n nel Bu.,. 
kaııuı açıliŞ nutknndıt tchaı·üz C'1tirdipi ü-
zc•rı• Partimizin :.\l e<'liR grıtpuııdn vürmlc ;te
tirilıut>k i~tenil<'ıı ınüstnkil hüvi,\'ctli tr~ kkül 
ile parti Y meclis hnrck tirrinde lınlk idare
sinin lıakik1 icahlımıın dahıı zi~·ndı> ~·aklaş

ııııınıızı temin dl'<'l'k bir ı:ıdıın atıinıış oldu

ğtınu ve •e bundan ınl'ınlekl't ic;in ııocak fayda 

hfı ıl olacnğmn inanıyoruz. 
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~ncÜmen tara:Cnı inn yaprlnıı tadillcr vp ilCı

veler §Uillardır: 

14 ncü maddenin snnuna kadar olan hü-
kümler Partiye kabul edilınonin şartlarııır ve 
şekillerini göstermektedir. Partiye kDyuedil
diktcn sonra 'ıı nci maddedeki vasılları csa
sen haiz olmadıkları veya btuıJarı bililhare 
kaybettikleri anlaşrlan aza hakimıda yapıla

cak muameleyi göstermenin yeri hurası ola
cağına kani olan encüınen eski tüzükte iıır.i

bati hükümler arasmda yer almış bulunıııı 

fıkrayı, yeni bir ifade ile, 15 nci madde ola
rak tesbit etmiştir. 1\f:ıdde şudur: 

«Partiye kaydolunduktan sonra bir azanın 
üzerinde 11 nci maddedeki menfi hall erdeli 
biri bulunduğu anlaşılır veya yeniden hiiyle 
bir hal vaki olursa, kendisinin müdafaa~ı 

almdıktan sonra, \'ilayet idare heyetinin mu
cib sebebleri havi yazısı üzerine unıunıl iria
re beyeti kararile Partirlen kaydi sil inin. 

Bu maddenin Ilavesi sebebile ıııütcııkih 
madde numaralan değişmiştir. 

Parti teşkilatında mlüetti§lik ilıcla.·ı Uenel 
başkanlık clivanınca lüzumlu görülclüğiiııe 

dair Genel Sekreter tarafrııdan verilen izalıat 

encüıneninıizce de ınuvafık görüleı·ek lıiyiha

nm Perti teşkilatmdan bahseden ikinci kıs

mının 20 nci maddesinin (Ç) frlmısııuu «Par
ti müfettişleri» ne tahsisi tensib edi Imi~ Ye 
btmdan dolayı sonı·aki fıkralarm lıaşlnrın n 

konulan harfler de değiştirilmiştir . 20 nci 
maddenin yeni şekli şudur: 

20 - Parti teşkilatı şunlardan ibarettir: 
A) Genel başkanlık, 
B) Genel başkanlık divaıu, 
C) Büyük kurultay ve Umnın1 idıırc heyeti. 
Ç) Parti ınüfett.işleri, 

D) Vilayet, kaza, nahiye, ocak kongreleri ve 
idare heyetleri, 

E) Büyük Millet Meclisi Parti nıpu, 

F) Büyük Millet Meclisi Parti ıııü . ta kil 
grupu, 

/J) Parti divaru, 

37 nci maddenin müzakeresi ınüıınsehetilc 
son fıkrada bulunan «açık rey» tabirinin 
tatbikatta y'eri olmadığı ve esasen h u ta rzııı 
seçimler için uygun bir şekilde olaınıyacnğr 

dü~ünülerek .~erek bu maddeden ve. gerek bu 

kaydrn bultmduğu Uğer maddeiHdeıı ~ıbı·ıl 
ınnsr ınuvafık görülmüştür. 

Yukarıda bahsi geçen Paı-ti ıııüfetti~likleri 

münasebetile üçiincü krsıuıdan ~unı·aki kısnım 

müfettişiere tahsisi icab edeceği dü~ünülınüş 

ve btU·ada 58 nci madde olarak «Parti müfet
tişlerinin 1·azire ve saliıbiyetleri Uınunı1. ida
re beyeti tarafından tanzim ve (:enel lıa~kıııı
lık divanmen tasdik edilen bir taliınatnanıe 

ile tayin edilir» şeklinde yeni bir madde ka
leme alınmıştrr. Buı·ndaki ilıdas rl o layısil e 

bundan sonraki ]asım vl' ını ı dde m~ . . anılan 
değişmiştir. 

62 nci rnaddenuı son fıkrasının nı~ıııuı· ol
dukları i~ in Partiye giremcyip istifa veya 1 e
kaüdlük gibi bir ~ebeble r esmi sıfatları zail o
olur olmaz Partiye kaydedilmi~ olan ıııüıw1· 

ver vatandaşlardan Parti ve halkevleri teş

kiliitrnda derhal istifade ·dilmesini ll'ınin 

maksadile ililve edil<.liği Genel 'ekreterlikı;e 

ve1·ilen izahattan anla§ıhıral; nıııdri(• aynPn loılıul 
edilmiştir. 

84 ncü maddenin sommda «lıi ı· kinı~e ay
ni zamanda iki idare lıE'yetinde lıulıınn ıııa z» 

fıkrası eklenmiştir. 

91 nci maddenin (h) fıkrası birlıiı-iııdı·ıı 

büshiitün ayrı iki vazifeyi ilıtinı ettiğ-illll <'ıı 

ikinci satn·daki «Veı> kaldn·rlııra.k hıııHlan 

sonraki kısım ayrıca (1 ) fıkrası haline konul
muştur ve bunu takib erlen fıkral ann işarel 

leri •de ona ;!!Öre ileriye do[::ru yüı·üt ülıniiştür. 
Mana ve münasebet gözetilerek !lR ııei 

madde 97 ncinin ve 99 11l'U madde 98 ndnin 
yerine getirilmi§ 97 nci ırıaılılc rl0 99 nunınraya 
alınmı. tır. 

i nci kısııırıı ikinci J"aslt olanı k tekli r (•ıli

len «Parti Müstakil Grupu» t <'Şkil~1. ta lılo~un
daki ycı·inl' nıütena?.n· lıir hak gC'tirilınek \'C 

Paı·ti grnpuıuı airl olan lıiikünılel'i ilıtil'ıt eıl en 

f~ ıllııı.· birbirini tııkilıt•ıı zikredilmiş olnınk 

i~in 56 11<'1 sayıiaclaki 3 ncü fasıl 2 nci i'asıl 

olamk 54 ncü sayıfadaki Parti :Vlü~tukil Gnı
pmıun yerine gctiı·ilıııi~ ve Parti Müstakil Gru
pn da bunu takib eden üçiinci.i fasıl olmuştur. 

Ru fasıl dt>ğişikliği nıüıınsehPtilc nıarlnpJer de 
yeni numaralar alınr ·tır. 

i\iüstaldl Gruptın te~ekkülii clolayısile Bü
yük Millet llleelisi Purti Onıpuııa ve bu grn
pun Haysiyei divııııma ve Parti Divanımı t:ıal

lfık eden bükiiınlere nıüstakil grupu dn ~ümtı· 
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lü içiııc alacak bir ~rkil verilnıPsi r.nnıri ı.rii
riilerek rııaddelcrrle ona göre ililn•Jcı· ynpılıııı~ 

ve bu sııretle ayni Pnı·l inin iki uzvnııa ai<l fua

liyct lE'r anısmtla birbirini tamaıııluyıcı ve ktıl'

n•tlcnclirici lıir ~h nk t!'ıııin edilnıişti ı ·. 

f':ıı(•Ünıcıı , teşckkiil edrn uıüstnkil. g'l'lıpuıı. 

l'al'li raniiretinin daiıııi hiı· tııuı·ukalw ile ılıılın 

l'l'rinıli lıir smrttc ilrrlı·ııwsinc vt• Bü.vük )f illct 
MN·Iisi nıPsııisiııiıı ııwııılckct i~l<•ı·ini iki ce pheli 
ulanıl< tedl<ik altında lıuhıııdunıcnk Ş<'kilde in
ki~ııf ı•lnw~iıı ı yol nı:nr·nğı kanaatine vaı·nııştıı·. 

M: ddelı·r iı: iııde yapıinn hıızı keliınc• w ilııı

ı·c• değişiklikh·i 1\ıll'lıllaydıı olnıııdıık~a ve iza
lınt isteııildik~e a ı· zedilE'rPktiı·. 

Niznııııınııw l iiyihasııı; yukıı ı · ıda 
ir.ah rdiiPn taılil 1' <' ilfıl'l·l<•ı·lr Hüyük 

kayid 1·r 
1\unıltay 

L"ııııııııi ll l'yet iııiıı yüksı•k tasyilıiııe ıu·zPdl'r, ele
I'in snyı:ılnrınıızı suııarız. 

Rei· 
Sinıs ııtebusu 

Şnııs1 /li11 (liinoltoy 
Kati h 

_ \ ydııı nıebusu 

. 1. .1/ rndu·cs 
Aza 

ı•;ı·ziıwıııı dı•IPg-ı>si 

Nt• cc1ı Sc·zgin 
• \ r.a 

SiYas ııı~husıı 
1 . . lfr m"d l'ğur 

Aza 
llolu ılPI!'grsi 

81(/ıri llrırrıı;avır 

Aza 

, \ fyoıı mchıı. ıı 
1 zzet Akosnuııı 

Aza 
~· oı·ııın rlrlegrsi 
7.iyrt (' çiincii 

:'l l azhııta ınuhuı.Tiı·i 

aınsuıı ıııcbu~ıı 

M. Ali Yöriikrr 
A?.ıt 

Dalıkrsir delcgesi 
O sınctıı G ön rıı 

Aza 
Kayseri delegesi 
Adrın Çilsrıl 

Aza 

lluı·sn dPieıtesi 

Jl. Erdem 
Aza 

hmir nıclıusu 
ıllemed .Jldeınir 

Aza 
Balıkesir nıl'bıısu 

Hariııı Çarıldı 

Aza 
1\oııya clt>leg-t>si 
Lıit[i Brı-lmun 

Aza 
,\fyon ıl elegesi 
."ai/ı Mmncıı 

Pı·ııgı·ııııı liiyilıası hakkında Pı·og-ranı 

na mc <'tıeiimeıı i raporn 
i zam-

11t· ~iıH•i Büyük hurııltnym Yükst•k l'ınuıııi 

lıı•yt'li tıırafıııılnıı ı>nl'iinwııimize haYale lıuyurıı
lnıı pi'Og'l'ltııı liıyilwsı, Pıtı·ti 'enel '<'krı>tı•riııiıı 

lıuzııı•ik, miitııleıı \'C l('(.lkik olqııdıı. 

Partimizin, memleket mukaılderatınr line 
ııld ı ğı günden beri takib tınektc olduğu ana 
.tikirlerle Paı·t i Hükluuetlerinin o znınaııdaıı 

Inı güne kadar ıuiitesel:il ,. ııınııtazam bir 
ı>rogram halinde tahakkuk ettit·me~·e ~alı~tık

lan esa ları ihtiva eden ve büyiik 'fürk vata
nıua im günkü ş ı·!'Jii 1•e ınesnd durumu tentin 
etmiş olan bu eserde esasa ııiıl değişiklikll'ı' 

olmayacağı tııbii idi. Bruıuııla bcmber pı· ıı 

sibleriın i ziıı dinaıııik mahiyeti ve Hükumet pro
granılarmııı takib etmekte olduğu tckiinıül 

seyri icablarından olarak bazr ilih·elere tesn
rlüf edilıni~tir. JıtınJıır· ÜZCl'İtıcl aJakadflt' Vl'

kiJI!'r •ııriiruenı> ıla ret edilmek smet ile inc<'lı·

ınelcr yaıırl•lı. lltt ı.rö ı·lişnıe lerin netkt>siııdt> yn
pılıııasınıı lüzunı görülen clcğişiklikl ı· ba?.ı 

kelime ve ibare tashihleritıe iııhisar rtıniştiı·. 

Dtıtılaı· hakkrndn P.üyük Knrultnyea lüzum g(i

rülrliiğü takdirde iznhat verilecl'ği şliphesir.di ı·. 

Heyeti umumiyesi itibarile menımıniyetle lm
lıtıl edi iL•n proğrnmımızı Büyiik Kunılt ayın yiik
sPk tıısl'ihiıw sunıır, ılPrin sn~·gılm·ııııızı arzcdı•

ı ·iz. 

He is 
Ni\·as mebusu 

._'nıısıllin (/iiuallay 

Kaıih 

.\ .nlııı ıııebusu 

A . .l/1 ndrrrs 
Aza 

Eninl'ııı• di'I<'Ş!'<' ·i 
Recep 8;ıgin 

Aza 
. inı,.; mebıısu 

1. Jfnııal V{jıır 
Aza 

Bolu dclcgcsi 
1-iulni 1\arrıçııvır 

Aza 
. \ l'yutı ınehıısıı 
1: .ri ,tkosmo" 

Aza 
('oı·uııı ddeıtPsi 

Ziya ('{·ii ndi 

:\Lıızba•tıı rııulııııTir·i 

:"amsun nwbu.su 
.1/. Ali l"iiı-iikkrr 

Aza 
Bıılıkc iı· c.klc~csi . 

Osman Oönt1t 
Aza 

K~ıyscri del~gocsi 

Adem Çi/sal 
. \ 7.11 

Bursa dekgesi 
.If. Eı·dem 

A1.a 
lzınir nıcbusu 

Mcmrrl Aldemir 
.Aza 

Bnlrlıe. ·i ı· nll'h tı. n 
Jhu;im Çarık/ı 

Aza 
Koıı,1rn dl'lı•gc~i 

LM[i ll rı·kmrn 

Zll 

Afyıııı dclc~cı;i 

, aip Mumcu 

BAŞKAN - ~<iz lil'ıtcl Rc•kı-l'll't' lk .\h
ıııt•d l•'ikri 'l'uıerindir, 
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Ö.~Nllt SEKRETER Dr. AHMED FİKRİ 

TUZE.R (Erzurum) -· ,\zi;r, arkııd:ışlııı·ıın; 

Yü11sek tas\'ihiııi;.:<• ııı·zoluııaıı yeni Parti 
pı·ngı·ııın ve ni;.:nııııııımesiııiıt terlkikiııe başhın

ııııızdıııı önce lııın<lan e,•clki J\unıltnyrmızrn ka
bul Nnıi.~ ohhııi;ıı prog'!'AIIl ,.e ııiznııınıınıPniıı 

hn:cı kısınılnrııırln yııpılaıı rl~ğişiklikleri ve ko
nıılnıı yeni lıi:iküııılel'i lıulUsataıı ıırzetmcyi: ' ' <' 

lıu değişikliklı·ı·e selıeb olan lıfı.diRe ve ınechu
l'iy('tlcl'lc döı-t ~<'ll<'lik nılişn he dt' \'C tN·ı·ülwlr·r·i

ııı iZl' nı iisteıı i tl lo1ııaa l ve düşünceleı·iınizi kısa

ca iz11h etn1~yi Jüzıınılu ve J'ayrl:ıl1 hulıll'l1k huw
ı-t1tnlzn_ ~ıkııırş lıulnrıuyonın1. 

A 1·kadıışla r; 
Hepi•ıizee ıııulfını olduğu üzeı'l' Dü1·diiııtli 

Huylik Knnılta.1ınıır.m Pal'li ıırogı·aııııırııza ilfı

vt'ten kı.yıııuş olduğn ıııııı p1·ı•nsiplt.>rl.: Parti 
pı·oğr11nıınuz eiıld<'n ınütc·kfıınil hiı· Ş('kil alıııı~, 

çıılı')oına sisteıniıııizi tayin \'C g-idl•tt•ğinıi7. yolun 
ist ikaıııdini sa ı· i h ola ı·n k tesbit erlı•ıı bi 1' yıı~a 

ıııııhiyeli iktisalı t>tıııişti. 

1\ezn, Pııı·ti ııb:aınıınnıe1nizdl' i~ ı;ulışıııalal'f

ıuız için çok ıunı>li ve tathika t ha lunııııtlnn cla o 
ııi.-:IJI'ttl' fııydıılı bir şl'kil ıılıııı~tı. 

Bununla bemher nıııuıı1i idare heyetiniz 
dönllin<'ü Biiyük Kunıltayduıı lıugüıır kadııı· 

g-eı;en döı·t S<'n<·lik ınüşnlıedc v(' t~cı·ülıele1·i ve 
bilhassa Değişmez C:eıırl lla~kuıırıııızın yüksek 
ilham ve kıymetli iı·şadlıırı ııct.irc~i olııı·:ık ll:~'· 

l'ek pı·ngoı·aııHın ı zda ve gerekse nizaıııııaın!'

ıniztl lınzı tadiJiitın yııpılmasnır ve yeni 
lıir iki e asm komılınnRmr liizııınlu g-ön~tt.'k 

lıtı lllei' I.UIIII'!l ııid hiiküm!Hi \'C deği~iklikiel'i 

ilıth·ıı edl'n y<'ııi pı·ogra11ı ve ııiııııııııaıı11• ııı·oje

lt>~·irıi luızırlıııııış 1'1' yüksek hnzurunııza şuıııııuş
tur. Yükst!k Ktmıltııymrzrn te(rik edilen elll\Ü
ıııen tııı•aftnılan tf'dkik V(' yüksek ta.sviiJiı : izı' 

aı·z dilen ve Pnıtinıizin pı·ogı·nnı vı> ııizanınnııır

ı:indPki esaslara dokıınınıy:ın ve yalnız iç ~alış

malıınnıızıı 1' <' Pıu-ti tP~kil:itnııızrn Ol'J.C:ll1iza~yn

nuıııı tıınllnk l'dt•ıı hu yt>ni hiil<üınleı·iıı nıülıiııı

leı·iııi ıııucilı ~elıPbleı·ile ve sırasile ıııü<'ınelen nı·· 
zt>de<•<'ğinı. 

PR. GR.\.Iıi 

.\ - lKT I ~AJ) : 

1. - Zirai Kredi : 
Zirai kr••linin <'ll llüyiik hedefleri olan !;ift-

•;inin işi tnw H~rına~· <'si un. ııı-tınııı tamanılam;ı·k, 
;:iı·al i~tihsı1li v<•1·iıııl~ııdiı·nwk n i,,· ilrş1i1'11lek, 

<;ifl<:i~ · i toı)J'~ğa ,-e r,irı1l iı;:]Ptıne nısıtıılaı·ııu1 ~

lıilı kılnuık , zirai ıııııhsullerin süı·ünı ve tiıtlrşnır 

kolaylaşlırmak n a1'tırmak hıısuslarrııa C'icldi hir 
liH'mnıi.l'l'l l' l'rdi!rinıi;.: i<;in lıu cilH·tiPr' 7 nri mall
dt•ııin l:l f1kı-ıısııırla yL·ııi bir hiikiinı olarak tavzih 
, , ]ilmiştir . 

2 - Ticcı·ret mübadelesi: 
12 nci madtlcııiıı eski şekliude lınluııoıı ,.o 

ticarı ııiübadeleyi ııliıkaloııdıran son fJkra, ik
tisadiyatımızm istikbali noktai nazıırındıııı 

faydalı göriilmediği i~iıı kııldırılınıştıı·. 

3 - El işleri ve ldiçii k sanatlar: 

Bl işlcı·i de dahil olduğu halde küçük sıı

ııatlarnnrzm inkişa:f ctt.il'ilnıesi n halkın 11111-
tııd i~ler haricindeki l' akitlcriniıı Jıedredilnıi

yerek kryınetleudirilmesi gibi zahiı·eıı kü~ük 

görünen hususlarm hakikııtt.e ne dcreeclerde 
miihim birer iktisadi 5ınil oldukları ıııeydıııı

da olduğundan bu l'ihetler de prog-rıııııııııızıı 

yeni bir madde halinde idhal ectilmi~tiı·. 

(Madde -14). 

4- Şoselcı·, Devlet yapıları uc §rlıircili/;: 

MeıııJeketi iyi bir şose ~ebchsiııc kıll· ıı~

turınak için yapılıp tat bi k edilecek olan prol-(
ruıııda milli iktisad icablnı·ile yıınluıı t• ııı 

niyet ''e müdııfaıısr dii~ün<'esine dikkat r<lil
mesi ve ehemmiyetli merkezleri hağln~·ıı ıı ııııa 

yollardon bir kısmı ile biiyük köpı·üleriıı D!'\'· 
letçe yaptırılması, vilfıyct yoll:ırnuıı uıııuıııi 

ve nuııtnkavi hakunlardan smıflnrıdırılarıık 

iyi geçid verir biı· halde hulnm1ııdnrr ir;iıı da
imi tamir i§lerine dikkat edilmesi Ye Devll'l 
yaprlarr il şehireilik işlerinde teknik ve 
plii'nlı esaslara göre çalışılması lıusııslıırıııılıı

ki ch ınıniyet göz önünde hulundttı-ularak es
ki 26 ncı ınııddenin on .fıkı·nlaTı daha ,-nzıh 

bir şekle konmuş Ye yeni 27 nci maddenin 
somına eklenmiştir. 

B- M1LT,t TAlJ~[ \'E 'l'EH131n:: 

1 - llk tahsil : 
.Aziz arkadaşlarnnızm dıı maliimu olduğu 

veçhile milli talim ve terbiyeele esas düstmn
mnz cehli gldermcktir. Öğretmen kııdronııı
zun kilayetsizliğine ve köy okullarının azlı

ğmu ·rağmen Pnrtimiziıı bu yüksek emelini 
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tahakkuk ettirebilmek i~iıı M:ııaı'i[ yekil.leti
niz son senelerde bıı rrıevzu üzerinde yııp

tığı tedl<ikut nrtiN•siıtclc kiiy eğitın~ııkı·i ~-ı ·

tiştiı·ip çalıştırınayı ıııuvaük görmüş vı• aı 

zamanda önemli sonuçlur· do etıui~tir· . Oğ-
ret rı ren giinderilıncsiııc imk ir n hulurırrrııyan 

köylerimizin öğr·et iın ve eğitim i ·lerinde kö.r
lüyc rehberlik et rı ı ek üıcr~ hususi ~t'kil<l~ .vı·

tiştil'ilen V<' yetiştirilecek olan bu köy eğit

menlerinin ı;alı~tırıluıası ,-c sayılarının sünıtll• 

çoğaltılrnıısr ınuvafık görlllerek köy ilk okul 
r~rr11 ,-e Pıır'ti progmrııımızm lıu rııe,·zua aiıl 

ana hükümlerini yerine ıı:etir·nıek i~irı Inı sis
temin - ilk tırhsil hakknıdrrki (•snslur· ~Öz(h•rı 

uzırklaştırılmaksı z lll . taminı ve irıki~ır r ('((i . 

rilmesi nıııksadile pı·ogı·ırnıın 4:i ırri nınd

drsinu<' g-iirclüğüniiz «B» fıkrası tNh• iıı <'ılil

miştiı·. 

2- Yiiksrk lrılısil: 

O rı i veı·sit e leı·inı izle ~-ü i< s(' k o kullııı·rımıırı 
kımdilnincleıı hrkleıwu ilinı ,.,, ihtiıııı" ı•l t•

ınaıılarıııı yeti~tireı·ek Y ı' ınrınlPket dohilirı 

clc ilıııi haı-ekPI h· re ılt•stt• k Yl' kıı.nıak olohiJ,.. 
cek bir nıül;enırııeliyrte eri~tiı-ilnıelNi n• lıuıı

laı-m sayı itihııı-ilc de ~oğııltılııı·ok ~lırıırif 

vekilletiııin idarrsi nde hirle~t irilıııelrri ın ak-
sııdill' .J.:i ııı·i 

si ve tıı,·zilı 

edilmiştir. 

nrrulıleııilı eski «F:. i'ıkı·ası !t•Y· 

eılileı·ek ~·rı-iM «E:» fıkra. ikaııre 

!J - '/'ii rk dili iizrı·irıdı· çalışmalur: 

a ) ntr, IŞI: 
Proırı·aınııı -ı-ı rıcii rnııri<lesiırin «1!» Y<' «h» 

fıl<rnlarındnn aııla~ılaeai(-ı üzrı·p milli dilin 
tekfııni.ilü nğı·uııda . irıırliye kııclnı· saı·f<'ılilı·ıı Jııı

yıı·lı ı;alı~nıalara dı•,•arrı ı•dilıneldı• hı•ı·ıılwr lıu 

kııtlıı va.ı-retler nrtirrsinıle <'lılr l'dilrc<'k ~ı'llH' · 

ı·!'l!'rdeıı hiitiin ilim w tedris nıii!'SSP~!'lerirıiır is
tifadr edehilınrsi i~iıı lıu işiıı ;\1naı·if wkiılı•tiıı

!\P sıkı ve ~iinıullü hiı· nt>zat'{'t ııltındıı rliizeııkıı

nH'si uygun ı;rörülmii§ti.iı·. 

h) 'PÜRK Tı'('r(l.\'1' VI~ .\N, lro~OPBDI~1 : 

Şimdiye kadar tı•rlYin i nıüyr~scr olnıınyıın 

Tiirk lılırat ve an~iklopelliKinin lıir ıııı E'n-rl hn 
zrı·Janııhilmı>~i iı;iıı l'.·ki -ı:ı ııı-i maı.lı.ll'uı• lıumı uiıl 

lıiı· hüküm il~n·~ilc "'t:'nişl tilıııiş w im ~uı·"tl" 

yeni 49 ncu maddede görülen ~ekle koıımu~t;ıı·. 

J - llalk tcrbiycsi : 

ıı ) llALK ODALARl: 
Klasik okul terlıiyesimlcn başkıı yur<l i<:iıı

deki büyük küWenirr kültüı· seviye ini yükseltmek 
ve görüşlerini düzeltmek, iııkilabımızın kutsal lıa
tıra ve heyccanlarlllı ya~atmak, Parti urodel erimi
zin temiz :ım\nalaı-ile icablnrıru öğretmek lıulii ·ıı, 
vatandaşları, bir aı-ııı.la ve bir emel uğrunı.la yü
rütmek maksadile kurulmuş olan Halkevlcrinıiziu 
meşh.-ür mesaisinden Halkevi ~alışnıasına imidin ol
mayan yerlerin de istifadesini temin t'tmek üzere 
Halk odalar-ı tcşkilıltrnın yapılma~ı Jüzunılu gö
ı-ül orck prograınm 51 nci maddesinde bn nokta
ya da işaı·et eı.liJ ıuiştir. 

b) tNE.n-lö.L.A.R : 
Araınrzda siııemaımı; Halk kütlelt!ı:i.,uin ahlak 

ve karakteri üzerinde yaptığı müsbct ve ıuenfi tc
si ı-ler göz ö~ü1ıe getirilerek ıııilletimizin yiilı:sek 

ahlU.lum ve salubetli kaı·alı.-teriui ifsad etmeyecek 
ve biliikis ınan v1 bünyeruizin rhhat ve selametini 
temin edecek bir tt•ııbiye va -ıtasr olarak inılbat 
altına a.lın:ınası ve alakadar mııkıvnlarca daha sıla 
bit· murakabcye tabi tutulabilme ·i için eski ŞO nci 
maddenin bu i.<ıe aid fıkrası tcv~i v yeni program 
projesinde 30 ncu madde olarak te bit cdilmişti_r. 

- ADLI !ŞLER : 

'l'evkiflwııe ve hapisaneler 

liapisaneleriınizin tevk.iflıanelerd~n ııyı-ılmasr 

haklanda ötedenberi güttüğümüı n9ktai uaıan 
nı uhafaza etmekle ber&ber genç ya.~tııki mevkuf 
ve maJıkfıınların büyüklorden ayrı buluudurubıuı
st hususuntın temin edilmesi lüzumu dıı. 64 ııcü 
maddenin son fıkrasmı.lu tll8rih edilmiştir. 

Ç - ILA:f'IR CEMlYE'l'L.bJRl : 
Amme hizmeti göroo IJayn· emjyc1ll:rimiı.in 

ve bilhBBSil bunlardau umumi, lıususi ve beledi 
bütçelerden yardım görcıılorinin gelişi güzel sar
fiyat ve i rafatta bulunmalarına mani olacak bir 
şekilde muı·akabeleri lwumlu ve faydalı görül
düğünden bu cihet de yeni todvin edilen 6 nei 
mııdı.l de t~barüz ettirilmiştir. 

Aziz arkada.,Iar; 
Prograında yapılan değişikliklerin ve ycııilik

le riıı uelet:uen ibaret bulnndıığunu arzetmiş hn
lumıyvrwn. ~ö:ılerimıı nihayet Yı.>rmı..'<l~ıı blı·az da 
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nizaınnameed göreceğiniz yeni maddeler hakkında 
maı·uzatta bulunacağmı : 

Bilil'siniz ki, şimdiye kadar meri olan nizum
narnede Genel Başkan vekilliğiııin kim tevcih 
edilee ğine dair hiç bir knyid mevcud değildi. Bu 
cihetin vazıh ve her tiirlü tereddüde miıni olııı a

smdaki eheı~ıııiyet izalıa muhtaç olmadığından 27 
nci madde bumaksalı ternin için ilave edilmişti ı ·. 

Nizaınnamcnin 28 nci maddesi de yeni bir 
hüküm olarak nazarı diklkatinizi cclbedec •k tir. 
Hüktinıet ve Paı·ti Birliğine dair Genbaşkıu· ta
rafından 18 - VI - 1936 tarihinde ittihaz edilen 
kararm tatbik mevkiinde kaldığı üç seneye yakin 
bir zaman zarfındııki müşahooeler, bu vaziyetiu 
idamesinde bir fayda olmadığı kanaatini t vlid ct
miş ve bir murakabe cihazı olan Partiye daha 
emin ve salim bir faaliyet imJ,tınr tenıiıı edebi l
mek için evvelemirde Genel sekreterlikle DııJıili
ye vckillctiııin biribirinden ayrılınasma lüzum 
görülmüştür. Ayni sebcbin vilayetlerdeki teşki

lil.t üzerinde ınüessir olmusı icab edeceğinden vi 
Hl.yet Paı~i reisliklcriniıı de valiliklerden tefrik 
edilmesine zarurct hasıl olacağını takdir buyu
rursunuz. Esascn Genbaşkurun yukarıda arzet
tiğini kararından kasdedilen gaye Hükürn t ve 
Parti işlerinin bir ahenk dnlıilinde sevk ve idare 
edilmesi imkilnmrn temininden ibaret iken mak-
adın hasıl olmamasım ve buna mukabil mat

lfib alıengin behemehal tesis ve teminine ~.oru
ret bulunması genel ekı-eterlik makamında bu
lunııcak zatin parti kabinesinde yer almasını 
icab ettirıniştir. Bu sm·etle Gen l sekretet'in 
halkm şikayet, dilek ve ihtiyaC<larllla ınüteallik 
meseleleri kabinedeki al'kadaşlaı·ile görüşüb ıuı
laşarak hnlletm i v Devletin iç ve dış politi
kası üzerinde devamlı bit· sUl'ette tenevvür ede
rek Parti işlerini ona göre sevk ve idar cd -
bilme i miiınkün olacağı gibi Parti başkanlıkla
rıdan ayrılan vulileı·in ut' Pııı·ti i~lt'riııi ıız ~;ok 

bh· Devlet işi addederek bu işlerle alftkulıırnu te
nıiu edecektir. 

Nizamnameye koyduğumuz yeni büküm-
lerden birkaçı da Partimizin Büyük MiUel 
)[cclisindE>ki ann ~ruhuııılan ba~ka (Parti 
)lü~tnkil !ll'lılıu ) adı ilc yepyunj bir murııkıı.

bc UZ\'tınıuı ıloj(nı!l~nu tcınine matıı-t' olıınları

Jo·. Pı11timizi, tıpkı diğer grubnnnız gihi Hü
yiik :mllet ~lel'lisin<lc tc·ınsil l'll~>ı•('k olun ::\[ü~. 

tııkil nnılıuıı lll' suı·~tlc teşekkül t•ıl~cl'ğiıll'. 

vazifo ve salıi.Jı.i) ı•tl erinin ııclerılcıı ihurct olıı-

eıığına ınütcallik tnf · iliıtı nizııınııamcnin 117 nci 
ınallcksil e 1'!4 ncü nıadrlt•si Ul'l\sınıluki 6 madtl<.>dl' 
bnlııcaksııuz. 

.\zir. arkadaşıanın; 
(_'l'yrı•k asırlık siyasi tıırilıinıizin p •k da~

ılui(olı gı·ı:cn safalıalı ıröz iiniinr ı<ctiı·iliı·sp tl'k 
fırkıılı kalmanın , aziz V(' nılilnıı·t•k nıtanı

nıızııı .riikst•k ın cııfııut l ı· ı·inı• rıı u.vırıın biı· si
~· as!'t oltluğn tl'slim rdi lir ; fnkııt buna ınııkıı

hi I kk lıir siyasi IL'şl'kklill' ITI L' ıısıılı azatlaıı \' Ü

c·ıııl hıı l an lıiı· mı·r listr kPncli hndini tenkiıl n· 
ınunıkalıl' inıkanlarıııın 

lıınıluğn rNl \'(' inidir 
da t • ıııiııiııl' zarnı·ct lıu

cdilt•ınt•r. hir hakikat-
tir. Yüksek tasvib Vl' ıniizııhı•rrtini zc mnr.h aı· 

oldnğ'ıı takdirıh• ( f'ııı·ti j((istal;il ı:nıhunıın ) lııı 

ıwk ıniihim n• hayati yıızifeyi tanııınıilc haşanı

lıilı•r·l'k din~ hiı· lmvwt ,.1' z iıııl<' biı· ıı7.vi,\"l't ohı 

l'ağııuı kııni bul nııu.vorııııı. 

Ar.iz vr ıııııh( l' l' nı :ıı·kaılıı~lıınnı ; 

. izaıııuameııin şimeli sıra itihııı ·ik l:{R ııei 

olan eski 12 ııı·i ıııııılıl<'sinc dr ıııızıı n d ikloı

tinizi rl'llwtml'k istı·rinı . Bıı ııı ıulılt•ııiıı Partili 
Tllı · lıuıı :ıı·kaıhıı::l ıınnıı7.ı hiı· tııkıııı ııwnınuiyl't 

lı•rc ı·iayctlı• nıühlh·f tııttıı i(ı ııııı hiliı·siniz . 

Bııııdan ınaksııd olıın ıı:ıı.n• , :ıl'lwılıışlıırınıızı 

lıaıldi zatindı• ht>ll;i tll'k lll<'>:'l'lı ol:ııı lıiı · tn-
kım haklardan mahrum l'lml'kten zi~·ııdt', 

aziz part imir.in yiik~Pl; otoı·itPgiııi vı• nhlkalı 

arkaıl~lıırııı şahsi şeref ve lıaysiy~tlcrini ko
nınıııJ.-tnıı ilıuı·t•ttiı·. Ruııurı rlu ~· iiks<'k tasYibi 
nizı• liıyik g-örülcı• r!1;ini iiıniıl <'drrim. 

fştc nziz ııı·kııılu~ l ar, g-ı·n·k pı·ogrıım \'C ı.rı•-
r cksr nizamııanıeyr konan ))(']li lın~lr lıiikiinı 

IC'ı· i nrzctmiş bıılunuyorıım . Diğer ııfıık tcf('k 
tay 1·c iHh-cll'r lıııkkııııla ıı~· ıw:ı izıılıııt wrilı 

V(' kıymc>tli vakitlc>rinizin isrnf rclilmr,inl' 
mc.nl11n Yı:'J-mi~·erd1:im. :\fnnızatımr nilıo•·,.t 

wri ı·kPn lıt>pini?.i lıiiı·mı•t n • ıııııhnbbetl<' sı•

lilnılar, Partinıi1.in t cknıniii ,.r inkişafınıla 

Jl('k ıniir. ir biı·rı· nıııil olnr•nklnı·ııııı ('min bn
lnndıığuın bu lfı.rihalRrm ~·iiksrk tnsvibinizl' 
iktiı·un ctııwsini tc>ıııl'nni rr]('ı·im . (.\lkrşlur ). 

HİKMET BAYUR (Manisa) - ~ilbt ııkil 
gruh hakkmda nn l amııc1ığrnı bıızı noktıılıırrıı 

tcncvvürü ir;in bir ka~ söz söyliy<'<'<'Wffi ve bir 
ı,:ıı: ~uol sororağmı: 

•. imdiyr ka ı lar bilıliğiıni z t nı·z ~n ir li : ~fii 

lıinı Ye (•suslr mt'sl'll'lcr Pnrtidı • nwvnzhalı~ 

olıır. ornıln i~tı·ııilıliği kaılur ıııiiznkrrr n nıii

ııukıışıı cıli liı·, nırıl:ııı ncticP Parti ınebu~lıın-
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nı bağlaı·. Partide müzakere edilmcırUş olan 
meseleler de Mecliste herkes, tabii malfun ve 
muayyen olan lııu.dudlar dahilinde, her tenki
di yapmakta, her şeyi söylemektc serbestir. 
Vaziyet öyle idi. Şimdi anlamak istediğim 
meseleler bundan böyle Partide mevzubalıs 

edilmemiş ve dolayısile bir karara bağlan

ma.=ş olan meseleleri Mecliste mevzubahs 
etmek, bu babda sual sormak, bu baıbda tenkid 
yapmak, yalnız seçilecek 21 kişiye mi malı-

sus olacak, yoksa c.~kisi gibi mi 1 (Eskisi gi-

bi sesleri) Bunda sarahat yoktur. Dolayı-

silc eskisi gibi olacağı akla geliyor. Fakat ko
nuşurken bazı arkadaşlarda tereddüd gördüm. 
Binacnalcyh ister encümcn Reisi, ister mü
nasib göreceği hir zat bu cilıcti tavzih eder
se faydalı ol ux. 

İkinci mcselc : Şimdiye kadar esaslı mcse-
lelerde, mühim meselelerdc karar, Partide alı-
nrrdı. Şimdi ise 21 arkadaş Partinin müza-
kerelerine iştirak edemiyecektir. Yalnız hazır 

bulunacaktır. Binaenalcyh karar alındığı va-

kit mücssir ola=yacaktrr. Müessir olmaktan 
maksad bu husustaki düşüncesini bu kürsü
dcn söylemek ve mümkün olduğu kadar o dü
şüncesine taraftar topla.maktır. Bu 21 arka
daştan bu hakla ckseriyetin verdiği bir karar
la, nezediyoruz; bizim böyle bir hakkımız 
var ırudırT 21 kişiyi kararlaı·da müessir olmak 
hakkından mahrum edebilir miyiz Acaba da
ha doğru olmaz mı idi ki bıu işi yapmak İsti

yen kim olabilir? Bunu bilelim. Bir adam asıl 

karar verildiği zaman bu haıktan malırrun 

kalmak istemem derse ne olacaktır. Benim 
söylemek istediğim, ·bir defa bunu isteyen 
kimler varsa onlar arasmda bir seçim yapıl

sın. Zira başka bir cihet vardır: Bu arkadaşlar 

Mecliste fikir beyan edecekler, söz söyliyc

cekler fakat evvelden verilmiş bir kararı - 417 
kişiyiz galiba - 390 küsurunu bağlıyan bir ka
rar üzerinde söz söyliyeeekler, fakat müessir 
olaıruyacaklarım kendileri de biliyorlar. On
ları diniiyenler de biliyor, herkes biliyor. Bi
naenaleyh bunların vazifesi bir çok noktalar
da efkarr umumiycyi tenvir lbakımmdan mü-
him olabilirse de böyle ekseriyet kararile 
bu ada= bu vaziycte sokmak belki istemiyor. 
Falanca adam böyle olacaktır demek biraz 
güç geliyor bana. Bırakalım kendilerine 21 

kişi çıkarsa uc illil, 40 kişi çıkarsıı içlerinden 
seçeriz. 

Sonra deniyor ki bunlar vekil olamazlar. 
Bu da doğru değildir. Bence madem ki bun
lar Parti tarafından tavzif edilmiş arkadaş

lardır. Böyle bunlarda bir tenkis yapmak doğ
ru olmaz. Amma diyeceksiniz ki 417 · den kaç 
kişi v0kil olacaktır. O başka. Onun için sara
lıaten böyle vekil olamaz demek doğl'u değil

dir. Çünkü vekil oldu.J..'tan sonra ·bu vazifeden 
sarfınazar edecektir. Böyle bir kaydin ko-
nulınasma taraftar değilim . öyliyeceklerim 
·bundan ibarettir. Bunlara cevab verecek 
kimse eevabmı versin. 

HAKKI KILIÇOG~U (Muş) - Arkadaşlar, 
Ebedi Şef Atatürk istiklill ve hiirriyetin, 
fikir ve vicdan hürriyetinin bütün mazılllll 

müzahra.fatını sil1b süpürcn bir ısl iili sembo
lü oldu ise, İnönü de bir sükıln, bir tanzim ve 
billıassa isınet devrinin bir sembolü olub ka
lacaktır. 

Bence, Partimizin tüzüğünde yapılan bu 
ufak yenilik bu sembolün bir mahsulüdür. 
Ben bunu minnet ve şükranla karşılarmı. Bil
hassa yapılan tadilB.t arasmda Parti müfettiş

leri ile müstakil grub vardır. Eskiden de Par
ti müfettişleri vardı. Fakat bunlar bir mü
fettişten ziyade kendilerine bir mev.k:i, bir sa-
ha bulınak için yaprlnuş ayrı ayrı vaziyeUer-
di. Çiinkü bir adama 1Ş.20 vilayet verilirse o 
adam orada hükümdar kcsilir, sözrunu ma
zur görsünler. Sonra bu Partice ibertaraf edil
miştir. Fakat müfettişsiz Parti işleri de yürü
mez. Bunun faydalarilli işe başladıktan sonra 
göreceğiz. 

:M:üstakil Gruba gelince : al'kadaşlar, insan
lar peygamber dahi olsalar hatadan salim ola
mazlar. Onun için bir insan tenkid edilmez, 
yaptığı iş münakaşa edilmez, hataları yüzü
ne vurulub gösterilmezse kendisi daima işle

rini doğru yaptığına kani olur. Binacnalcyh 
her ne yapıyorsa mademki itiraz görmüyor, 
mademki henkes begeniyor iyidir diyerek bu 
yolda yüriir. Amma bu yolda yürümenin fayda
lı olmadığını ve hattii çok zararlı olduğunu 

hepimiz biliyoruz. Böyle bir murakabenin Ve
killer Heyetini daima canlı Ye ınüteyaklaz 
•bulunduraeağmdan onlar da kendi ·büroları
nın derece derece memurlarını müteyaklaz 
bulunduxacağmdan bu halk için çok iyi ve 
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hayırlı olacak ye daima işler do~u . bir . şekil: 
de yürütülecektir. Onun için Müstıı.kil Grub
tan bu faydayı pek fazlosile bekliyor ve 
zannediyorum tki bu kanaat üzerinedir ki Par
timiz de bunu \Üzüğüno en canlı bir ınad<;le 
olarak koymuştur. 

Bu müstakil grub ne yapaçaktlı:f Heyeti 
umumiyemize müessir olacak mıdır? Olabilir. 
Eğer buna ayrılacak arkadaşlar hakikaten 
maıksadı kavramış ve mur!lkabenjn ne demek 
olduğ-unu bilmiş ve samimiyetJe bu vazifeyi 
görürlerı;e bunun faydalı olaca~a , , ben ka.- , 
niim. Mikdar belki azdır. Fakat bu etaptıı;. 

Bundan ah~acaık neticelerin faydi;IS!l~a göre 
belki bunlat· arttırılabilir. İyHiğe doğru atıl
mış hatvolerden birisidir. Binaenaleyh bunu 
düşqnel}leri, tanzim edenleri ve yüksek huzur 
runuzp. ~etireıı,leri eı:ı yüksek saygı ile anına

ğı bir vazife bilirim. 

HAŞJgti GUR (M&nisa. 'delegesi ) - .Arkad~ş
lar; çok kuvvetli ve kudretli bir el tarafmd8.)1. 
kurulmuş çok sağlam esaslara istinad ııtti-

rilmiş olan Partimizin Beşinci Bü)lii:k, Ku-
rulta.:yuıa iştiraok ctmok üzere vilaye~oo.den 

delege olarak ayrılmış bulunuyorum. Parti- . 
mizin esas nizamuarnesi Partimizin ve bütüıı 
tamimleri, Partililerin si;iz almış olına.sı, hissi
yatrru, düşünce,Ierini, duygularuıı, heyecaııla

nru.Jı.er tarafta, her vesile ile izhar etmelerini 
i'uniı; bulUlJJllaktadır. Buna binaeıı.dir , ki ben
deniz çlc bu günkü heyecanlarımı ifade etıncl< 
istiyorpm. 

Arkadaşlar, C. H. P . sillin ,her büyjik k.u
r~iay:ı Parti tarihinde yalnız J;>arti tarihinde 
değil o Partinin ~ara.ttığı Türkiye Cümhuri
yeti tariliind~, yııln,rz TüıUriy,e Cümhuı:iy~Jtj 

tarihinde değil, Tü1·kiye Cüın.hııriyetine ~aallılk
edeu hadiseleı;in, bir' ~eref halesi teşkil e~tiği 
cihan tarihindeAll mühim bir dönüm noktaıııdrr. 
Çünkü arknd.aşlar,. C. H. P. hiç b~ yerde , eşine 

!tesadüf edilıniyen bir tar2ll.a. ve bir ~ıok büyük 
davalnrla ortaya atılmıŞ(y 90k şeyler , yapaca
ğım demiş ve nihaye,t bütün tasavvurlarrur, bü
tün düşündüklerini meydana getirmekle dün. 
yada bazılarmm di~at uıızarla:nn.r, ,bazihı;rmnı 

hased nazarll).l.'llli eclbetmi~tir. 

·Milli Şe:f:imiz ıı.çış m~tuld4r.y:ıd,a mühim bir 
noktaY,a işaret buyurdular. , .Atatjirk büyük 
m.illi davaya millet içinde vücudlandırırk~ 

'K~tayı ana temel ittihaz e~ti, dedUer. 

Bu, P.urti bünyıısinin Kuı:ı.ı!l.taya verdiği chem
rniyet ve Kurultayın arzettiğinı gibi Parti ta
rihinde bir dönüm nııktas~ olduğunu çok canlı 
bir surette tebarüz ettiriyor. Omuı içindir 
ıki bu tarih~ anda buna iştirakten hepimizin 
düşündüklerini anlatmaıruz Partinin tabınil 

ettiği bir veeibe teşkil ,ediyor. Nizarnname
Programın heyeti uın~iyesini bendeniz de 
tedki~ ettim. Nihayet Müstakil Grub teşkila

tını şu noktadan faydasız bu!luyorum. Bura
ya seçeceğimi!~ arkadaşlar, grubda reyleriııi 

izhar edemiyecekler, Mecliste izhar - edecek
lerdir. Eğer grubda izhar edecek olurlarsa bel
ki ken<;lilerinin kıymetli bir düşüncesi o anda 
başka . bir karar a!lmmasmı intaç edecektir. 
Bunu orada söylemiy.erek Mecliste söyleme
leri Parti kararmm haricine çıkmayacak olan 
arkadaşları yine kendi arzu ettikleri kararı 

verrneğe sevkedeceğinden hiç bir veçhile ruü
e.ssiı· olamtyacaktır. 

lkineİ bir nokta olarak da şunu düşünüyo
rum : Ben şahsen delege sıfatile içimizden 
Parti namzedi olarak seçilmiş olan bir arka
da.ııtan, o aı•kadaşm grubda muda.faa yapma k 
hakkını nezetmek sıfa.t ve saliı.hiyetini kendimde 
nasıl . bulurum. Bu itibar la bu 21 arkadaşı seçe
bilmek· için kendimde o sıfatı görem,iyorum. 
.Arkadaşlar; şunu da arz ve tebarüz ettirmek is
tiyorum : Bizi murakabe eden yok mudur?. Bizi 
mnl'ak.abe eden bütün bir nıilllet vardn•. O 
millet, murakabesinin verdiği neticelerini za
man zaman tamamen tecelli ettirmiş ve gös
term~tir. Bwıu1ı içindir ki, :Parti namına Mec
liste-ll. . se~eeeğimiz arkadaşlar, yaptıkları hiz
metin, çıkardıkları kanunun isabetinden emiıı 
dlın~dırlar. Genel Sekreterlik çe , tevzi edilmiş 
olan 4 ncü IBüyük Kurultay dileklorindeı) 

isaf ııdilenlerin hulil.sas1 bunu gösteriyor. Bi
naenaleyh bu varlıklar ortada iken bu seçile
cek 2ı arkM.aşm Parti GrubuJHla siiyliwecek
leı·i sövJeı: )ıer halde müessir olacak iken 
oıılar~t orada söz söylemek ve rey vermekten 
mahrıım olmasiDI bendeniz asla muvafık bul
muyorum. 

i7AI'Uln~ede ,ilişmek istediğim biı· nokta 
da şu(lul' : Eski ahkama göre 18 yaşuu bitirmiş 
olan ve ,Parti nizrunnamesinde yazılan evsniı lı.aiz 
bulunan kimBeJler Partiye aza kaydedilirdi. 
Şimdi bu tadil ve 122 yaşnu ikıntıl eden şeklin
de tMhih edilmiştir. Halbuk;i 18 yaşnu ikmal 



eden bir genç evleniyor. Yine 18 yaşını ikmal 
eden bir genç, iş kanununun bütün daha büyük 
işçilere tahmil ettiği iş ta.hm.il edilcyor. Hu
JAsa her şeyi ve bütün sıfatları iktisab ediyor
ken ne için Partiye girmesin t. 18 - 22 yaş ara
smdaki geçecek zaman zarfmda neden dolayı 

bekleein. 
Arkadaşlar, nizamnameınizin 8 nci ve ye

ni nizamnamenin 10 ncu maddesinde şöyle 

bir kayıd vardır. «Partimizin bir rozeti ve 
marşr vardır.» Partililer için çok lüzumlu olan 
bu marş ve rozet ,şimdiye kadar her neden
se çıkmamış ve çrkarrlmaınıştrr. Muh:itten ge
liyorum. Muhitte yaşayan !bütün Partili ar
kadaşlar bu alô.ıneti farilro:rı istiyor, bunun 
çıkarılmasını istiyor. Bu münasebetle sözü_ 
bir noktaya temas ettireceğim : ·Bu ma'ddeye 
bir fıkra illaveeini arzedeyim. O da «Partinin 
Atatürk marşı vardın. Arll:adaşlar, biz söy
lemiyoruz, bütün cihan söyliyor. Bütün ci
han takdir ediyor ki, hiç ·bir .ıi1illet bağrmda 

Atatürk kadar büyiik bir iı:$anı, bu 'benim 
ınilletiındendir, diye basamamıştrr, sikaına

rnıştrr. Bu ancak Türk milletine nasib olmuş

tur. Onun yarattığı Partinin kendisine ebecli 
bir hürmet hatırası teşkil etmesi için bir Ata
türk marşı yapılmasını çok yerinde ve ~ok 
isabetli görüyorum. Bu marşm şekilini müte
hassrsları tesbit etııin. Yalııız gönül istiyor· 
ki , bu marş, mütarekc snasmda vatana ve 
millete hücum etmiş olan ümidsizliği ifade 
etsin. Bu marş milleti saran yeis gibi bir hal
de bulunan Karadenizin bağrıııı çizeı·ek onda 
yuruyen geminin seslerini tanzir etsin . Bu 
marş, ol geminin içinde bulunan en büyük 
adanıın lefekkürünü, yıldırım iara benzeyen 
göz]('r inin nüfuzunu ifade etsin. O marş, fc
lilkette kıırnıılık bir geceye dönmüş olan am· 
suııa o büyük adamın ayak bastığı anda gü
neş doğduğunu tanzir eden maıızarayı canlıın
dırsın . Bu marş Atatürklin ter~bine, tanzi
mine hnşlııdrğı kuvvetin o andaki dağınık vu
ziyetini ifade etsin. Ümidsizlik, perişanlık 
içinde o büyiik kurucunun güı•leyen sesııır , 

Büyük Partinin nüv si ni teşkil eden ilk kon
grenin açılış seslerini bizı> anlatsın . Clcn(' hıı 

marş, saltanatın bozulmuş, çatlak sesini, bu
nun karşı mda Büyük Millet Meelisinin c;ı· 

kardığı ,:tür. kuvvetli , milli scsi iiade etsin. 
.cııe bu marş, milli savaş hazırlığını milletin 

bu savaşa nasıl atıldığını anlatsııı . Marş, bu 
savaşta mühim işler gören kağııı seslerini ve 
babam Memed, kocam Memed, vatanı kur
tarmak, intikanıınızı almak, canımı da malımı 
da, bütün varlığınıı da feda edinceye kadar 
ça lışmağa azmettiın. Müsterih ohınuz, diye 
~ürleyen ve sn·tmda cephane taşıyan Türk ka
drnmın bu eşsiz kahraınarılığmı da ihtiva etsin. 

Bu marş, şekilleri, muhnhbctlerile bir Türk 
dünyaya bedeldir, kalıraman Türk piyadesinin 
yerleri titreten ayak se lerini, Türk süvarİ
sinin , Türk topçusunwı gökleri inleten sesle
rini de ihtiva ets in. Türk şehidl rinin, biz öl
dük, ~iz varolun, Türk mnlfilleriııin, biz uıa-

10.1 olduk, milletim sen yaşıyorsun, diye hiç 
bir millet efradının söyleyemiyeceği kalbi söz
leri de tanzir etııin. 

Nilıayet bu marş, Ulu Önderin, Ebedi Şe
fin en büyük Türk ordnlarmn, Hedefiniz Ak
deııizdir, marş! ileri 1 diye v rdiği eşsiz ku 
nııı.ndanın ve bunun akabinde knhrıı.ınnıı Türk 
ordusınıtın bir aslan gibi saldırrşrnm verdiği 

heybeti, dehşeti ve yıldırım süratini de bize 
göstersiıı. Türk süngüsünün, benim en yakış
tığrm el, Türk elidir, diyen sesini ve bin bir 
imanla dolu Türk nskeriııin elindeki süııgüııün 
çıkardığı sesleri de bu marş ihtiva et in . 

Arkadaşlar, marş hakkıııda söyleyecekle
rim bundan ibarettir. · 

İkinci arzedeceğim ... 

BAŞKAN- Bunlar maddelere tanilük eder, 
o zaman söylersiniz. Şimdi heyeti umumiye 
hakkında söylemeniz lazımdır . 

HAŞİM G'UR (Manisa delegesi) - Bun
lar ııınddede yoktur. Bir takrir vereceğiol . O
nun için bunları izah maksadile söylüyorum. 
Bir noktayı arzetmek istiyorum. Elimizdeki 
bulasalar şimdiye kadar Partimizin yaptığı 

büyük işleri bize gösteriyor ve bundan son
ra daha büyük işler yapacağız. Ancak, gerek 
Partinin ve gerek Halkevlerinin iş yapabil
ınesi için mutlaka kendi1erine birer bina Ht
ıJındrr. Bina bulamamaktan ınütevellid nıüş

kiil rstırablarr binasız muhltlerd yaşayan ar
kadaşlarrmtt <:ok yakmi!aıı bilit·ler. Clerçi Paı·

tirniz hir çok hıı.yır cemiy tıcrini de himayesi 
altına olması sebebile villiy t hususi idarele
rinden, belediye bütçcl rinden yardlm görü
yor ve tedricen bu binalar apılıyor. Ancak, 
Partimiz, nasıl Hükiinı t işlerinde tedrici bir 
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tekaıuül nazariyesine istinad ediyorsa bu i§te 
de bu şekilde cezri hareket etmesi lazımdır. 
Bunun için vilayet hususi idarelerile, beledi
yelerin yardmıları ve mahalli varidat karşı

lık gösterilmek suretile umumi idare heyetin
de istikraz akdedilerek bu paralarla Parti bi
naları bulunmayan vilayet ve kaza merkezle
rinde Parti binalarınm yapılmasının programa 
alınmasım arzediyorum. Bunun için de bir tek
lif takdim ediyorum .. (Bir dilektir sesleri). Bu
mm programa girmesini istiyorum, dilek de
ğildir. 

HALİL DİLMAÇ (Çanakkale delegesi) -
Sayın arkadaşlarım; Cümlıuriyet Halk Partisi
nin nizamnamesinde yapılması teklif edilen ve 
saym Genel Sekreterimizin gayet vazılı ola
rak anlattıkları değişiklikleri, bu tadillerin sa
yısız faydalarını arzetmeden evvel biz murah
haslarm henüz bu dakikaya kadar ızhar ede
mediğimiz koodi d:uygu borcunu arzetmekliği
me bir dakika müsaadenizi rica edeceğim. Cüm
huriyet Halk Partisi Beşinci Büyiik Kurultayı 
açılrrken Büyiik Değişmez flenel Başkanımızın 
Türk milletine ve cihanın barış sever milletlel'iııc 
bütün insanlık için saadet ve refah istiyen bütün 
beşer kütlesine hitab ettiği alemşiimul nntukla
rmda biz murahhaslara ayırdığı şerefli ve onurlu 
iltifatlarm bütün murahhaslar adına şiihan bor
cunu üa ediyorum. 

Aziz arkadaşlar ; Kurultaya katılma k üzere 
yurdun dört bucağından gelen biz murahhaslar 
temsil ettiğimiz memlf?ketlerin, muhitlerinin ta
şmdan, toprağından Yüksek Kuı-ultayımıza, şe

refli Partimize ve Partimizin Büyiik Değişmez , 
Ebedi Başkanımıza elamlar getirdik. Onların de
rin hüretroelirini getirdik. Sarsılmaz bağlılıkları
m Yüksek Kurulta:rrn ön ·söz olarak arzetmeği 
vazüe bilirim. 

.Aziz arkadaşlar; C. H. Partisinin değiştiril
rnek üzere teklif edildiği bu maddelerin biç şiir
hesiz cihan tekfımiil sahasında siyasi, iktisadi ve 
içtimat sahalarda Türk milletinin gösterdiği ve 
göstereceği mazbariyeUer bu teklimill kantınunun 
mevzula!'Tlla daha uygun olacaktır. Partimizle 
ferdler arasmda daha sıkı bir bağlılık daha heye
canlı bir çalışma ve alaka uyandn-acak ve haya
tm her shnsında muvııffakıyetin mazhariyetİn 

değişmez bir iiınill olan diişiinee birlifi, i~birliği , 

)tanaat uygunluğıınıı Pıırtj kıınalilıı ywdun C1l 

ücra köşesine ve bütün yurddaşlara kadar ya
yrlmasma amil olacağı kanaatindeyim. Bu karar
lar verilirken, bu tedbirler alınıTken hiç şüphe 
yok hepimizin düşüncesi yurd ve yurddaşlara dıı
ha geniş bir refah malzemesi hazırlamak ve bu 
gaye üzerinde bu kararları kabul etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlar; şuna eminim ki bu kararlar 
verildikten, bu tedbirler alındıktan sonra bunları 
filiyat sahasına çıkaracak biz Partilil~rde fikir 
beraberliği, birliği ve bütünlüğü vasıfları tama
mile mevcuddur. Biz Partinin şerefli işareti olan 
altı okıın çizdiği istikametlerde Büyiik Milli Baş
kanımızın gösterdiği ve gösteTeceği hedefe lıiı·lik , 

beraberlik ve lıütünlüğü bir inan ve iman olarak, 
bilen ve yüriiyen Particileriz. !şte bu birlik, be
raberlik ve biitünlük rubu ile biz temsil ettiğimiz 
memleketten şu intibalarla ayi'Ilmış bulunu~·o

ruz. Türk milleti çok sevdiği medeniyet ~·olunda , 

Türk milleti çok sevdiği insaniyel yolunon 
Türk milleti çok sevdiği sulh yolunda olduğu gi 
bi, Türk milleti icab ederse, muztar kaldığı zıt

man Büyük Başkanm, Milli Şef İsmet lniinüııiiıı 
etrafında tek bir kalb ve bir kütle halinde hiı· 

birlik ve bütiinlüklc toplanacaktır İşte nıulıitleri 
mizdcn aldığımız bu iJhamlarla Yüksek Kmult:ı 

ym huzurunda biz Partililer and içeriz ki ncı·p 

den, hangi taraftan , hangi şiddet ve hangi tnrzcl:ı 

bir rüzgiir eserse cssin, hfıdiseler ne şf?kildc ııös 

terilirse gösterilsin, hadiseler ne kadar sert ne k:ı 

dar geniş fırtınalar, kasırgalar yurdıın hangi tn 
rafında koparsa bütün yurddaşlar tek bir kalhlc 
çalrşan bir kütle halinde karşı duracağız ( A lkış
lar). Azaz arkadaşlarım ; ta dili teklif cclil('n 
maddeler arasmda benim kanaatimce en uyg-ıın 

iki madde vardır. Bunlardan birisi 21 kişilik müs
takil gnıbun teşekküliidür. İkincisi tlyöııkurnl 
başkanlığının valilerden almacağı ve:- kendi özün 
den ~ıkacak bir başkana tevclii hakkmdnki mad
dedir. Bunlardnn birincisi bütün milletin ist('diği 
murakabe keyfiyetinin biraz dnha f.l'Cni~lenı~?siıliı· . 
İkincisi , arkadaşlar bu bir meseledir ki Partimi
zin doğduğu tarihtenberi bu günr. kadııı· mutc
medler mmtakasmm c:okluğu V(' valiler lıakkmdn 
miisaadenizle küçiik bir mukaye e yapacağım . 

Bu son kararın belki isabetli bir karar oldıığumı 
hepiniz tasdik etmiş olacaksmtz. Arkadaşlar, bi
lirsiniz ki Parti kurulurken millet Balkan harbin 
den, umumi harbd n, istikliil harbinden henüz ~ık
mış ah devrinden oh devrine yeni girmişti. Bu 
ııun için sakin sakin dağdağasız bir hayat istiyor-
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du. Eski Parti nizalarından ürkmüştü. Oııuıı i ~ in 

Parti işine muhteriz bir vaziyette bulmıuyordu. 
!şte bu sıralarda Partimiz müfettişlikl e r ilıdas ct
miştir. Bunlar vilayetlerele tedkikler yaptıktım 
sonra mutemecllikler yaptılar ve birer birer nıüte
şebbis malıiyetini iktisab ettiler. Buıılaı· bi
dayette pek ehemmiyetli değildi. Fakat güıı 

geçtikçe mutemedler nüfuzlu şahıslardan te
şekkül etmeye başladi. Nüfuz ve salalıiyet biı· 

noktada, itiraf edelim ki, bu sa.lahiyet, nüfuz 
ve emniyet dereresile kabiliyet ve kudret dere

cesi mütevazin bir şekil teşkil etmiyordu. Onun 
içindir ki, Parti ile Hükfunet arasmda bazı kü
çük geçin1Sizlikler ve hacliseler meydana gelmişti. 
Fakat iş rnüntahab Başkanlıklar safbasına girin
ce Parti kemmiyet ve keyfiyat itibarilc yükselmiş
ti. Halk da her hususta Partiyi kendisinin muini 
ve muzalıiri olarak addetmişti. Bu hal partinin 
mütekamil bir devresi olarak telilli ediliyordu. 
Fakat bilahare valilere intikalinden dolayı her 
gün Partiye karşı halleta bir alakasızlrk baş gös
termiştir. Hatta bir kayid muamelesine dahi lü
zmn görmemek için Partinin kapısından geçmi
yenler olmuştur. Bendeniz 13 yıldanberi fasıla 

sız olarak Parti i~inde çalıştığım için bu söyledi
ğim sözler tamamen hakikatc müsteniddir. Ala
kadar oldum ve çok teclkik ettim. Acaba Partiye 
karşı başlayan bu alakasızlık neden ileri geliyor 1 
Gördüm ki, sebeb şahıslarda, valilerde filiın de
ğil şekillerdedir. Yani iki duygunmr muJıitc ya
yılmış olmasındandır. Birisi kimi kime şikayet 
edeceğiz. .Lkincisi, her hangi bir şahıs Parti mü
messili olan ·bir şahsa her hangi bir dilek için 
şi.kayetto bulmrdu ise, bir çok arkadaşlarmuz , 
bilirler ki, alacağı cevab şudur: arkadaş söz tar
lıaya girmez, bir istida getir. Müracaat eden her 
hangi bir köylü gider bir istida ynzdırrr geti
rir. Farzedelim ki, dileğinin esası bir verginin 
iki kere tahakkuk etmiş veyahud iki kere almmrş. 
!stidayi vali defterdarlrğa, defterdarlık varidata 
havale ediyor. Kayda yazılan dilekçe sahibinin 
iki kere vergi verdiği tahakkuk etmemiştir, deni
yor. 

İşte ,Jıu misaldo olduğu gibi Parti mümessil
lerine yapılan müracaatların, hemen denilebilir 
ki, onda dokuzundan miisbet bir netice alınma
ımştrr. Binaonaleyh, memlekette (kimi kimden 
şikayet edelim Y) hi i hiısıl olmuş ve Partiye 
karşı bir alakasızlık başlamıştır. lkincisi; herkes 
Particidir, bütün dovlet memurları Particidir, 

18 yaşını ikmal etmiş olan ·bütün gençler Parti
cidir. Tabii akalliyctlcr Parti ıundelerinden ha
riç tutulabilir mi Y Hayır. O ha lde halkın içinden 
Parti diye bir şey niye ayrılsm 1 Bu duygu aşk 
sahilılerinin aşkılll söndürmüş. Ne için bir ta
ahhüdname doldurayrm. Nefsimden, icab ederse 
kanaatimden feragat edeyim, demiştir. Bundan 
dolayıdır 'ki, kayid muamelesi hemen hemen kal
mamış. Halbuki, Parti kendi özünden bir Başka
mn idaresine intikal ederse Partinin kemmiyet ve 
keyfiyeti o dercco tckiimül etmiş olur. İlyörrlm
rul başkalll ocaklardan başlayarak seçile seçi le 
llyönkurula geldiği zaman ikinci bir se~iınde o 
ınulıitin yine sevgi ve saygısını kazanmak için 
kanun hükümlerinden istifade etmesini ve her 
hangi bir müracaati iyi kar~ılamasmı bilir ve 
bu suretle halka önderlik eder. Bütün hallan di
lek leri böylece meydana gelir. 

lşte arkadaşlar; bu yüzdeııdü· ki, Partinin va
zifesi, hal:kı Devletin kanunlarımı riayetkar kıl

mak, Hükumet nizamlarına hürmetkar kılmak, 
bunlardan istifade etmesini hilmiyen yurddaşla
ra da ön ayak olarak yol göstermesidir. Söyliye
ceklerim bunlardan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) - Nizanınaıneye 

aid olmak üzere açtığıınrz heyeti unıuıııiye ınü
zakerat= ... (lşitmiyoruz, kürsüye sesleri). Pe
ki kürsüye gelerek söyliyeyim. Elimizde mevcud 
nizarnname mahiyeti itibarile mevcuddur. Yani 
yaşamaktadır. Ancak <bunların üzerinde bazı kı
sımlar tadil edilmiştir. Binaenaloylı, yeniden 
mevzubahs olan bir keyfiyet telakki edilerek he
yeti urumniyesinin ihtiva ettiği her moselenin 
tefcrrüatr üzerinde mütalea dermeyan etmek va
ziyeti bizi uzmr ·boylu müzakercyo scvkedecek.tir. 
Söz almak lazrmgeliı'tlc bence Partinin Genel 
Sekreterliğinin tadil için bahsettiği mcvzuları esas 
ittihaz ederek onun lelı ve aleyhinde söz söylemek 
lil.zrmdır ki, heyeti umumiyesinin kabul veya red
dine sebebiyet verecektir. Çünkü heyeti nmmni
yesinin ne olduğu hakkmda bir karuıat Jıasıl etme
den söz söylemok doğru olamaz. U eyeti umumi
yesi hakkında söylenen söz eğer m ııfi ise knıbul 
olunmaz, müsbet ise kab1ıl olmrur. Onmr için he
yeti nınuruiye hakkında söyleyec ğinıiz sözler an
cak tadillere mü teailik olarak söylenmel:idir. Onun 
için makamı riyasetten ve arkadaşlardan bu çerçe
ve dahilinde söz söyliycrek valollarınuzm zı

.vua uğrutrlınamasını rica deriın. (Doğru ses
leri , alkışlnr ). 
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SIRRI !ÇÖZ (Yozgad) -Arkadaşlar; muh

terem izıımname encümeninio yapmış olduğu 
ınazbata hakkında bir fikir beyan etmeden ev
vel muhterem Hikmet arkadaşıma cevab ver
mek istiyornnı. Bski nizamnamede olduğu gibi 
yeni nizamnaınenin 113 ncü maddesinde de her 
ınebus her ıneselede söz söylemekte Mecliste 
serbesttir. Sonra, Müstakil Grub arkadaşları

run yeni nizamııaınedeki salil.hiyetleri grubdu 
müzakereye iştirak etmernek ve rey izhar ey
leıneınektir . F'akat Mecliste serbesttirler. Ben
denizce şöyle daha muvafık olmaz mı? Orub
ta müzakereye iştirak etsinler ve Heyeti umu
ıniye kararına icabet etmemiş olsalar. Orubela 
bir· mesele hakkmda karar verildi mi nıüstakil 

arkadaşlar M esiiste de seı·best kalsalar daha 
muvafık olmaz mı? 

Sonra, oııızbatanm 62 nci maddesinin bir 
fıkrasında, memurun Fırkaya intisab edebil
mesi için ya istifa ı>clip meslekinden ayı-ıla

cak, yahud da tekaüd olacak, Halkevinde va
zife alabilecek. Bu, memurin kanununun biı· 

maddesini teyid eder mahiyettedir. Bu beııde
nizce zaiddir. Menıtırin kanunu yapılırken, 

bendeniz bir, iki sene encümende bulundum, 
memur siyasetle iştigal edemez, denildi. Ben 
bunun şahsen aleyhindeyiın arkadaşlar. Çün
kü, Hükfımet, Cümhuriyet Hükfımeti, Cümhu
riyet Halk Partisinin Hükfımeti, memur da 
onun memuru. 

Bunlar Fırka ile alillmdar olamazlar, denili
yor. Tasa vur buyurun, nıeselfı , bir kazada in
tihab var. Buna hangi kaymakam s yirci ka
lııbilir? Ben o vakit bu kaydin koııulnııunası 

için uğraştını. Fa kat ekseriyetle kabul edil
miştir. Şimdi burada öyle bir fıkrayı, arneli 
kıymeti olmayan bir maddeyi yaşatmaktansa 

memuriıı kanunu zaten Fn·ka grubunda bir 
encümeni muhsusln yeniden tanzim ediliyor. 
O fıkrayı tamamen kaldırsrnlar. Memur arka
daşlar ·da dahil olsunlar. Çünkü biliyorsunuz 
her yerde Fırkada çalışan, Fırkayı canlandıran 
memurlardır. Hendeniz o fıkranın tnyyinin ta
rnftarryım. 

ŞttxRU NAYMAN (Kayseri delegesi ) 
Sayın arkadaşlar; 1935 yılınnı mayıs 9 ncn 
günü Ebedi Şıır Atatürkün çevresinde Dör
düncü Büyük Kurultayı bu kutsal evimizde 
açtığnnız gün, bu gün tadili ile m şgul bu lıın 

dnğumuz eski tüzüğü o Kurultayın tasvibinc 

suııınuşlardı. Bu tüzük Kurultayın tasvibinc 
arzedildiği zaman Türkün kaybolan ana diliu
den aranmış, bulunmuş bir çok ıstılııhlarla Ku
rultaym huzuruna sevkedilmişti. O gün biz 
ıstılahiarı seve seve alkışlar arıısında kabul et
tik. Bir çok hatibler söz aldılar ve o ıstdalıla
rı şiddetle alkışladılar. Bu gün görüyortun ki 
yeni nizaınnaınede o ıstılahlar hemen tama
men değişllliştir. 

Arkadaşlar; eğer bu eski rstılulılıır, eski tü
zükteki ıstılahlar diliuıiziıı ana bünyesine uy
gun değil idise o gün ne için alkışlarla kabul 
ettik 1 Eğer uygunsa bu güu neden onu beğeıı
miyerek geri dönüyoruz 1 Aulıyamadığuu işte 

budm·. Bncümenin esbabr mucibesiııi okuduııı. 
«Dil çalrşnıalarrnm Yerdiği son neticeler bunu 
icab ettirmektediu diyorlar. Ben bunu asla 
kabul etmiyorum. Bu, Atatürl~üıı eseridir. 
Türkçeele bir dıırbı mesel varclır; yanlış hesab 
Bağdaddan döner, derler. Fakat bundan dö
nülmez arkadaşlar, döıuniyeceğiz bundan. 

Son söz olarak kısa bir şey daha rica ede
ceğim. Eğer bu ıstılalılıırm tamamen ipka edil
mesine imkan yoksa ve bu kararı veremiye<>ek 
isck hiç olmazsa Büyük Atatürkiin hatırıısııııı 
hiirmeten ... İRınini deği§tirmeyelim, ismi tüzük 
olarak kalsın . 

MECDl SAYMAN (Ankara ) - Muhterenı 
arkadaşlar; sııyrn Refik İncenin b uradak i 
tavsiyesine uyarak \:Ok kısa söyleyeceğim. 

Doğrudan doğruya nizarnname tadilleri nok
talarına işaret edeceğim. Nizarnname tadilatı 

arasmda muhterem Oenel Sekreterin demin bi
ze burada izah ettiği veçhile bu güne kadar ni
zamnamede sarabati bulunmayan, Genel Baş
kanlık vekilliği hakkında projeye ilfıve edilen 
biı· fıkra üzerinde durmak istiyorum. 

Bu fıkrada «Değişmez Oenol Başkan Partili 
mebuslardan birini Genel Başkıın Vckilliğinc 

tayin eden diye bir ifade bulunmaktadır. Bu 
ifadeden ben eskiden sarahat bulunınıyan bu 
nizıımnameye bir fıkra ilave edildiğini kabul 
ediyorum. Fakat yine bu fıkı-ayı sarih bulmu
yorum. Bu sarahat noksanlığı üzeriııde encü
menin bizi tenvir etmesini rica ediyorum. Bu 
maddeye bir illave veya tadil teklifinde deği

lim. Yalnız sormak istediğim acaba Genel 
Başkauro Parti ınebuslarmdan birini Genel 
Başkan vekil.ijğine tayin edeceği Parti meb
usu Başvekil veya vekillik üzerinde ise yine 
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tayin edebiilir mi 1 'l'enevvür etmek için bunu 
bilmek istiyorum. 

Ikincisi : Muhterem Hikmet Bayuruu işaret 
ettiği bir nokta; 122 nci maddedeki (.Müsta
kil Grub azaları bu sıfat üzerlerinde kaldık

ça Parti Hükumetine aza intihab olunamrız) 

irkrasrdır. 

Ben projedeki hüküm ve ibareyi Müstakil 
Gruba ayrılacak Parti Grub arkadı.ı.şlarılll ayni 
aile fertllerinden olarak kalacak ve aylnız bir 
apartman içiııdc kat değiştirecek manasma 
anlıyorum . Şu halde aynı aileden mııhterem 

biı· grub azalarının içleriudcn kabiliyel göste
renler, teııırıyüz edecek kadar hizmet edebi
lenler varım bunlar ne içiıı kabineye dahiıl ol
mamaları hakkında ııizamnaıneye kayid konu!-

- duğwıu biı· türlü aıılıyamiyorum. Yalnız mu
hakkak olan bir nokta vardır ki bu madde kon
madan la eğer aded olarak, prensib olarak ka
bul etmek lazımgeliyorsa tatbilkatta bu gene 
vaki olabilirdi. Şu halde böyle bir maddeye 
lüzwn yoktur. 'l'atbikatta istenilirse kendi li 
yakatını gösteı;en biı· grubdan istifade ett.iı·i

lir ve kabiııeye al ınır. Fakat ne için kendileri 
ni rencide edecek böyle bir maddenin nizam
nameye konduğmın aıılamıyorum. Ve encümen 
muvafakat ederse bn maddenin tayyını teklif 
ediyorum. 

MUMTAZ öK.MEN (Ankara.) - Arkadaş

lar, 'Umumi idare Heyetiniz ilızari mahiyette 
tanzim ettiği nizamname, ~iıudi nizarnname 
ve Program encümeniıliıı malı o'l.muştur . Çün
kü eııcümen inceden illeeye tedkikat yapmış 

vo nizamnamcyi tasvib etmiştir. Bu sebeble 
nizanuıaıııe ve programa taallılk eden kı

sımlaı· için k.ı.ymetli mazbata muharriı·i lazım 

g.elen izahatı verecektir. Bendeniz sadece 
muhterem Hikmet Buyur arkadaşrmm vaki 
olan davetine icabet ıztırarmda kalarak kür
süye çıkmış bulunuyorum. Müsaadenizle müta
lealarma cevab vereceğim. Derhal tebarüz etti
reyim ki , bugünkü nizarnname ile yeniden te
sis etmek istediğimiz Müstakil Grub ümhu
riyct Halk Partisi tcşkilil.tından, Parti mnnzu
mesiııden ayrr, bıışlr başma ve ınüstakillen ~i

yasi bir mevcuiliyet irae eden ayrı bir teşekkül 
değildir. Arzedilmiş olan ve elinizde bulunan 
nizamuıımede görüleceği üzere niznmnamede 
Parti teşkilatı tsdad edileıt umumi reis vekili, 
kıitibi umumi1 umumi idare heyeti, Büyük 

Millet 'Meclisi Parti grubu ve bir fıkra ile 'de 
Büyük Millet Meclisi Müstakil Grubu diye de 
tadad edilmiştir. Binaenaleyh bu grub Parti 
teşkilıi.tlllllz içerisiııdedir. Sonra Müstakil Gru
bun tarzı teşekkülÜlle aid maddelerdeki sa
rahat gösterir ki, Müstsk.il Grub, Parti teşki
latmdan olduğu gibi azaları da Parti azasm
dıındır. Diğer b·azı hükümlerle de bu arkadaş
lar hukuk, vecaib ve salil.hiyet itibarile Parti 
azalarmdau · hiç bir ayrılık göstermezler. Şu 

halde ayrılık nereden geHyort. Kurultayın ka
bııl üne arzedilen nizarnname Parti ınebusları

nın Büyük Millet Meclisi içiııde bir Parti 
grubu teşkil etmelerini umirdir. Bilhassa ni
za~ameyi yapan Kurultay bu grubu bazı 
takyidatla mukayyed tutmuş bir Partili me
busuu, kendisinin mensub olduğu grubun ka
rar vermiş olduğu bir meseleye velevki içtihad 
ve kanaatille muhalif dahi olsa, Meclisin alem 
celsesiılde muhalif rey veremez ve muhalif 
mütalea dermeyen edemez, demiştir. Kurultay 
nizamnameyi kabul ettiği takdir<le Mecliste 
kendi mebusu olarak bulunan arkadaşlarm da 
bir krs= bu tskyidattan istisna etmi~ olu
yor ve işte fark burada görünüyor. Bu itibarla 
{Hikmet Bayur arkadaşa deuilebilir ki, ne sa
liihiyetle bu 21 arkadaşa kendilerine sorulmn
:dan bu külfet tahmil ediliyor, yerine geriye 
kalan arkada.şlar bu takyidattıın neden kurtu
lamıyor sualini sormal.ısmız. Demek oluyor ki, 
bütün bu ekseriyet arkadaşlarmm nizarnname 
ile bağlı oldukları hususatta tamamile onla
ra serbestl veriliyor. Şu halde kendilerine so
rulmadan tahmil edilmiş bir külfet veya mü
kellefiyet yoktur. Kalili ki, nibayet Cüınhııri

yet Halk Partisi vcyalıud her hangi bir siyasi 
parti, onun prensibierine inanmış ve kabul etmiş 
olaıi. mensublarma her siyasi partide olduğu gi
bi bazı zal'll.l:tl kaidelere itaat etmesi külfetilli ve
rebilir. Hiç bir kimse esasen cebren bir partiye 
girme, bu sebeble cebri bir durum mevzubahs 
olamaz. Demek istiyorum ki O. II. P. nin yeni 
nizamnamesile teesııüs edecek olan Müstakil Par
ti Grubu biziıu Parti teşk:ilutnruzdan ayrı bir hü
viyet değildir. Doğrudan doğruya Parti teşkilatı 
içerisiıldedir. Oraya Kurultayın intihab edeceği 
arkad8.§lar Parti mebuslarıdrr, ve Partmin en 
büyük müessisi olan Büyük Kurultay tarafından 
seçileceklerdir. 

Sonra bir sual daha sordular. Bu arkadaşla-
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rm heyeti umumiyede söz söylemek salilhiyeti 
yalnız Parti Qlcseriyet grubunun kararlarına karşı 
mı olaeaktrrY Böyle bir şeyi ne Partinin idaresini 
eli altmda tutan zevatm, ne de Büyük Kurulta
Ylll aklından geçemez. Hikmet Bayur gibi ciddcn 
kendisiııe kıynıct verdiğim bir arkadaşnı bwıu 
aklına getirmesine hayret ettim. Çünkü bunların 
ınütalealarmrn Büyük Millet Meclisi müzakere· 
lerinin muayyen bir, iki maddeye hasredileceğiııc 
dair bir fikrin nizaınnamemizde yeri olamaz. Her 
mesele hakkında, her mebus gibi bu arkadaşlar 
da millet kürsüsünden istediklerini söyliyebilir
ler (Alkışlar ). Bu salaJıiyet ekseriyete mcnsulı 

olan grub ınensublarında da vardır. Bu itibari~ 
buyurdtıkları varid değildir. Diğer mesai! hakkııı
da, arzettiğim gibi, cncümen ınazbata rnuharriri 
arkadaşını cevab vereceklerdir. 

Kayseri dclcgesi Şükrü Nayınan arkadaşınıın 
dediği gibi 1935 Kurultayında kabul edilen !isan 
bu gün bizim tadil ettiğimiz !isan değildir. Hatı
ralarını iyice yoklariarsa o vakit Kurultayııı kıı
bul ettiği !isan · bu günkü lisandır. Yalnız bir 
madde ile Kurultay umumi idare heyetine bir sa
lô.lıiyet vermiştir. Bu madde lisanı daha ziyade 
millileştirsin, diyor. Nizanıname encümcninin 
mazbatasmda denildiği gibi lisanda asla bir iııhi
raf yoktur, lisan halkın lisanı olarak yazılmış ve 
lisan tedkiklerinin en son tekiimiillerine uygun 
olarak yapılmıştır. Mütaleaın bundan ibarettir. 
NİZAMNAME ENCUMENl M. M. M. ALİ 

YÖRttKER ( Samsun ) - Arkndaşlarıınızdan 
bazılarının temas ettikleri noktalar maddelerin 
müzakeresinde de görüşülebilirse de htmlarn 
şimdiden cevab vermek istiyorunı. 

Müfettişlik teşkiHltının geniş tutulmnmasrn
dan bahsettiler. Bunların vazife ve snUlhiyetleri
nin tayini Umumi İdare Heyetile Genel Başkan
lığa bırakılmıştrr. Pek tabiidir ki bunların mrn
takalarmm ve adedierinin tayini de gene bu nın
karolarn aid olacaktrr. Geçmiş senelerio tecrübe
leri göz önünde bulııdurulacak ve her yerde gös
terilen tekamül burnda dn kendini gösterecek ve 
bu teşkilat maksada uygun olacalctrr, kımaatin
deyiz. Şimdi tasavvur edildiğine göre 20 kndar 
müfettişlik teşkil ohmacaktrr. Partimizin elli 
vilayette teşkilatı olduğuna göre bunlara isabet 
edecek mnıtnka da geniş olmıyacaktır. 

Partiye kıı.btıl edilme yaşı evvelce 18 idi. 
Şimdi 21 yaşla takyid edilmiştir. Bu, eski ni
zamnamemizden sonra Cemiyetler kanununda 

yapılan değişikliğe uymak ınecburiyetinden ilcı·i 

gelmiş bir tadildir. Bendeniz Meclisin Dahiliye 
encümeninde olduğum için biliyormn. Encüıııeıı 
ancak mebus intihabına hakkı olan l arın siyasi 
partide çalışmaları hakkını kab)ll ettiği içiıı 

madde de o şekilde kabul edilmiştir. Biz de ka
nuna uymak mecburiyetini bittabi göz önünde 
tuttuk. 

Parti marşından balıis buyurdular. Bu marş 
Partice müsabaknya konulacak ve yapılacaktır. 

Parti ve halkevleri binaları yapılsın ve buııla
ra yardım edilsiıı diyorlar. Son senelerde hepinizin 
malılınudur ki yer, yer Parti ve halkevleri bina 

ları yapılrnaktadrr. Bu hususta yalnız Partili ar
kadaşların gayretile harekete geçilnıckt.c değildir. 
Biliyorsunuz ki mahalli idareler de bunlara rll<'
rinden geldiği kadar yardım etmektedirler. Halkı
mız da her veçlıilc yardunlarını csirgcnıenıektcdir. 
yalnız Parti binalarının bir intizanı ve inzibat al
trnda yapılması için planlar buraya gctirilıncktc 
ve Nafia vekilietinde tedkık ve tasdik edilmekte
dir. Parti merkezi bu hususta icab ederse ken
di bütçesinden de yardım etmektedir. Bu iti
barla arkadaşlarımızrn bahsettiği ıncsclc tahak
kuk safhasında sayılabilir . Bu işler ıncmleke

tirnizde şayanr memnuniyet biı· manzara arzet
mektedir. 

Memurların Partiye kayıdlarından babsc-
dildi 

Meriyctte bulunan kanunım bu husustaki 
hükmü tadil cdilmedikçc tcklifimizi bu suret
le yapmakta mazur görülmeliyiz. Çünkü ka
nunun hükümlerine riayet ctmcğe elbette 
me<ıburuz. Başkan vekilinin mcbusluktan baş

kn bir sıfatı olub olarnıyacağını sordular. Ka
nunda bu kayid mutlaktrr. Aslolan mcbusluk 
sıfatıdrr. V ekili ik, Başvckillik bunlar sonradan 
ilave edilmiş olan vazifelcrdir. Binacnaleyh 
nizarnname mutlak olarak 7.ikrettiğine göre 
yalnız mebus olan arkadaşlardan Genel Başkan 

Vekili olabileceği gibi Başvckil olan zatrn da 
Genel Başkan Vekili olmıısına hiç bir mani 
yoktur; nizamnamcde mutlak olan mebusluk
tur. 

SlRRI İÇÖZ (Yozgad) - Sözü uzatmak is
temiyorum. Yalnız ... 

BAŞKAN - Maddesi geldiği zaman söylcr
siniz. 

ASIM BEKTAŞ (Yozgad delegesi) - Şim-
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diye kadar kaydedilmiş JS yaşında olan arka
daşlur için ne muuını·lv yapılacaktıd. 

N!ZAMNAME En. M. M. MEHMED AU 
YÖRttKER (Samsun) - Ceıııiyetlcr kanununa 
uymak ııı eelıuı·i.n·t i olduğuna göre nizııınna

ııwııiıı kabul ctmi~ olduğu yı·ııi nıaılde ınuci

biııtı· ılii::< · ı· nısıflıırı itibarile fir.alık ~ıfııtını 

k:ıybd ıııi~ olunlur hakkında ııc muamde ya
pılıL •aksu bunlar lıakkıııclu ayııi muamele ya
pılıııuk zunuidir. 

OEHDİ ÇETİN (Manisa.) -Genel l:iekn•tcr
dı·ıı alılığımız 1ıınıiınle spor· kulüplı•riıı(' 

lwyidl i 1 ~. 19 ya~l:mııcl:ıki türk gc·m: le ı·irı:i l'ıır

t iye azu kaytlc1tik. .H u gÜJı ka lkıp ya~larınn 

nıiisııid tle~il sizJt.ı ·i • : ıkııı·ıyoru;~, diyecek olm·
sak zıııınrd,·riııı Id gı•ıH;Icı · iıııizi g-l'iecııdirmi.ş 

olııcıığı;~,. 

Bu itilwrla ka nıııııııı tııdili eiiı<'tim• gidil
nıeli. 

M. AU YÖRttKER (Samsun) - Böyle bir 
tL·klif vıırsa hııım Dilek l'll ·iimt•nillllc yap
ııınk liizınıdır. Bı ı, kunıınıııı tudiliııi istihdıı 1' 
<·eler. Kuııuıı biiylı• ollluk~;ıı hiziııı hiiyk yııp-

nı ııklığ-ııııızda zıırnı·rt . vardır . 

İSMAİK KEMAL ALPSAR (Çorum) - Ni-
t.aıııııanw y<~pıldıl;tıııı sonra hıııılRra nu te~-

ıııil t'tlilrecktir. 
BAŞKAN - He,vcti nmuıni,vesi h:ıkkıntlıı 

haşka si iz is\l'.Vl'll yoktur. 
~l:ııl (lt·l~ ı·e :CP<;ilmesiııi kabul edenler ... et-

nıi~·rııln ... kahııl edildi. 

1\Jadde 1 - ('ünıhuı·iyct Halk Partisi, C!'-
ıııiyrtlcr kaıııııııınıı ıı;öı·e kunılmuş, proğranım

daki e lk!lar Üz<'ı·iııck ac:ılan siyasul hir cemi
yPt1ir. MC'rkC'zi Ankııradn·. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Btıııiycnler ... 

Kahııl edilıııiştiı·. 

~[addc 2 - Partinin hanisi ve T~brdi Baş-

kaııı Türkiy<' l'ünılıuriyctinin müessisi olan 
K••nıal Atatürktür. 
BAŞKAN- Kalıul edenJer... Fltıııi~· eııleı· ... 

Kııhul rılilnıi~t i ı·. ( iirekli nlkışlıı ı·). 

:\fıı dd ı· :3 - Partinin Dri;;rişmcz Oeıırl Baş

kıını tsnıet lnönüdüı·. (Alkışlar). 
BAŞKAN - Mütalea var mı T. Rcyr arze,Ji 

. nıı•ııııı : Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kııhııl 

c<li lmiştiı·. 

Madde 4 - Partinin Değişın z Genel Baıı

kaıılrğr a~ağırlaki üç halde iubilal edebilir: 
a) Vefnt, 
b) Vnzif yapnııya ıııiuıi bir ha stalığın sabit 

olması, 

c) !stifa. 
Bu üı; hıtldc•ıı biri dotayısile inhilal vuku

uıH.la Part i Büyük K urultıı.yı derhal to.plana.
rak Partiye men ub mobuslardan bir zatı De
i{i~nıcz Ocnel Başkanlığa seçer. 
BAŞKAN - Mütalea var nu1. Reye aı·zedi

·'·oı·uııı: Kabul cJcnlcr ... Kabul etmiyenler .. . Ka
bul t•clilıniştir. 

Madde 5 - Partiye mcnsub arkadaşlar kar
şıltklı samimiyet ve itimad duygulaı-ile biribirle
ı·.iııc bağlı bir kütle teşkil ederler. 

Partililer program ve esaslarda sağa sola çek
ıniye mahal bırakınayacak bir açrklık.la çizilmi-Ş 
olan yolda •birlik ve beraberliklc yürüı·Icr. 

BAŞKAN - Mütalea var nır? R cye arzedi-
yorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler 
!\abul edilmiştir. 

Madde 6 - Parti mebusları Partinin pro
gramını ve prensibierini bilecekler, yayac>aklar vo 
ınüclafua edeceklerdir. 
BAŞKAN - Mütalea var mı f Rcye aı·zedi

yorunı. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7 - Prensiblerimizi bütfuı vatandaş
lııra her veııilo ve fırsa.tta usanınaksızın söylemek 
ve anlatmak Parti teşekkiillerirıin ve mensubla
rı ıı ın ba.şlrca vazi:feleridir. 

BAŞKAN - Mütalea vur ıruY Reye arzedi
yoruın. Kabul edenler ... Kabul tmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8 - Parti, memlekette muhtelif mıı.k
sadlarla kurulmuş olan hayn·lr ve fıtydalı tcşck
kiillerc ve bu yoldaki le~t>hbüslcre karşı ·evgi ve 
a!Rka gösterir. 
BAŞKAN - 1\-lütall'a var mı Y Reye arzedi

yoruın. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kalın! eililmiştir. 

Madde 9 - Parti henüz siyııscUe uğra~mıık 
çıığma gelıncnıiş lan bütün türk gençlerini Paı·
t inin tabii namzodi sayar. 

BAŞKAN - :llütalca var nu T Reye arıedi-
yonım. Kabul edenler Kabul tnı yenler ... 
Kıtbul edilmiştir. 
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·Madde 10 - Par.tiııiıı ana vasıflarını gösteren 

a.ltıoklu bir bayrağı, bir rozeti ve bir marşı var

dır. 

Bunlar talimatname ine göre yapılrr ve Imi· 

lanılır. 

BAŞKAN - Bir tahiı· var, okutacuğıııı. 

Yüksek Reisliğe 

ı - Nizaı:ıınaınenin. on uncu maddc.si birinci 
fıkrasının « ParLinin ana vasıflarııu gösteren al
tı oklu bir bayrıığı, bir rozeti, bir ına.rşı ve bir 
Atatürk marşı vardır » diye tadiliııi; 

2 - Karşılığı belediye ve vil ayet husu ·1 idıı
relerinin yardımı ve mahalli vııridat olıııak üze
re umunıl idare heyetince temin edilecek kredi ilc 
vilayet ve kaza merkezlerinde ihtiyacı karşılaya

cak Parti ve Halkevleri bi.nası yaptırılır :. diye 

bir madde ilavesini teklif ediyorum. 
31 • V - 1939 

Manisa delegesi 
Haşiııı (ilir 

BAŞKAN - Bunu cncümene vereceğiz. 
REFİK İNCE (Manisa.) - Parti demek za

ten Atatürk demektir. lmkauı var nudıı· ki, Paı· 
ti denince Atatürk hatıra gelın ·sin Y Parti ınurşı 
demek Altatürk marşı demektir. Aıt.ııtürk için ay
rıea marşa lüzum yoktur. Encümen bu suretle 
na.zarı dikkate ıılır. Hiışim arkadaşımız 11\tfeıı 

takrirleriııi geri alsınlar. 

BAŞKAN - Ueri alıyorlar nu 1 
H.AştM GttR (Ma.nisa delegesi) - Heı· ta

rafta büyüklerin böyle miistakil marşlaı·ı ,; ın

dır. Bendeniz de oııuıı için teklif ettim. 
BAŞKAN - 1'akririuizin reye konıuıısıııdH 

ısrar ediyor mnsunuzt 
H.AŞ!M GUR (Manisa. delegesi) - Bdiyo

ru.m. 
BAŞKAN - Takriri nazarı dikkate alanlar ... 

Almayanlar ... Nazarı dikkate a.l.mmam.ıştır. 
Maddeyi reye arz diyorum. Kabul edcıılcr 

Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

UIH I:\ 'J 1mmı 

Partiye •kabul edilme 

i\iadde ll - a) 22 yaşrnı bitir n, 
b) ~\!ğır lıu pi · veya şere( I'C lıııysiyel kırıcı 

bir suç yüzürıd n hapis eeza.sile nuıhkfun olmamı~ 
bulunan ve haeir altmda olmayan, 

c) Halkı;n ltötii. tıınıııma~ olan, 

ç) MiUi Mücadeleye aykırı bir vaziyet alma
ıııış Ye bu gibi ınakımdlar güden teşekküllere 

girmemiş olan ve siyasi karaltteri itibıırile nıeıı

fi bir ı·uh taşıdığı ınütebııriz olmıyan, 
d ) 'l'ürkçe konwııın , Türk kültürü ile yoğu

ı·ıılıııuş ve Paı·tiniıı bütüıı umdclel'ini benimse
miş olan her 'l'üı·k 'ümhuriyet Hn lk Pııı'tiııiıı~ 

g-irebilir. 
MUSTAFA KUR.K.UT (Antalya delegesi) -

$imdiye kadıır kaydcdilnıi~ olaıı l nrııı ipkıı

sııu toklif edi ,vonıııı; nııırldeyi hu ., nı·tlıı kııhul 

l'deli.m. 
BAŞKAN - Madde şartla kabul eililıııez. 

'l'adilfit yıq>ılınıısıııı istiyoı'!lıınız tahı·iı·i ll'klil' 
yaparsınız. 

MUSTAFA KURKUT (Antalya delegesi) -
Şinıciiye kııdaı· kayrlı>rlilmiş nı·kadaşlnl'l silıııi)'l'· 

!im. 
BAŞKAN - Maddeyi l'eyi nize ıınediyonıııı. 

Kabul eclenler ... Etmiyen l ı>ı· ... Kabul Pdilmiştir . 

Maddı> J2 - Pıırtiyı• ıômıck isliyen her Yil· 

tundaş, Paı·tide eıı fiZ iki yıldanberi yuzılı 

iki ıırkndaş tımıfııırlaıı bulunduğu yeı·iıı oen 
ğrııa takelim YI' yuknı·ıki mııdılede ı;a,vılıııı VM 

sıfları haiz olduğu ilfı,-c ediliı· ve keııdiı;i dı· 

Parti c ·as laı·il progmm vr ııizaıııııanı esini 

knbul ettiğine ve hükümleı·inden :ıyrılıııı)•ıı

cıı.ğrna dair ucıığıı biı· tnııhhütl kfığıdı veı·ir. 

,\'ıı.ııızı>d hıınuııla Partiye şeref sözü nrıııi~ 

olur. 

BAŞKAN - Kabul edı> ıılı·r ... Etın i,venleı· ... 
J\ıılml edi lmiştir. 

~la elde 13 - Ocak idııı·c he,vct itti H lıöylt· 

lıiı· i tek üzerine verdiği kabul Vt>ya rl'd ka 
raı-ı:, ı nhiye idaı·c heyetiııce ıle knrara bağ

landrktaıı sonra kar.11 idare heyeti ııin tasdi 
kile tekl'mmül eder. Bu iş !'ıt ~ok üç ay için 
de bitirilir ve ııııınzede hlldil'ilir. Kaza idare 
Jıeyetleı·ince dileği ı·l'tldl'dilı•n nılaııdaşlaı· vililyl't 
idaı·e heyetlerine şikiıyet eclebi l ideı·. Kaza idarı> 
heyetleı·i l')lii~·et. iılaı·e heyetinin karaı·ııııı riay<'l 
ederler. 

BAŞKAN - Kabul edt•ıılı•ı·... .r;ııııiyrııl cr .. 
Kahııl edilmiştir 

Madde 14 - Pııı· ıiyı• )'l'ni kıılHıl edilc ı ı 

azalar ile başkıt yerlcı·den ııakjJJcri yapılan 

Pııı·tilileı·, köylerde ocak, şelıiı· 1' 6 kll.':labalu
ıla ise en yukarı idare hl'yetinin bu i için ya-
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pacıığı blı· toı>lanhya yıızr ile davet edilerek 
kayid ve kabulleri bildirilir 

Bu toplantılar yılbaşından hıışlıyamk her 
üç ayda bir yapılır. Toplantılarda idare h~

yetlerinden başka mümkün olduğu kadar faz
la Partili bulwıdurulur. Parti reisi lıu toplnıı.

tıdıı siyasi bir partiye girmenin ehcmmiyı>

tiııi ve parti li o l manın vazifelPrini lıatnlatıı 

rak yeni arkaduşları kutlar ,·e kendi lerin<: 
başarı diler. Bu suretle Parti~·!' alman yeni 
azanın adlaı·ı i<.lare heyetin<' vilayet Pnrti
teşkiliı.trrıa bildirilir. 

BAŞKAN - Kabul eden.leı·... ~:tuıiyenleı · ... 
Kabul edi.lı.niştir. 

Madde L5 - Partiye kııydolunduktan ııonı·n 

bir azaıun üzerinde ll nci maddedeki ınenfi 
hallerden biri bulunduğu anlıı.şıln· veya yt>ni 
<.len böyle bir hal vaki olursa, kendisinin müdn
foası aLudıktan sonra, vilayet idare heyetinin 
mucib sebebleri hnvi yazısı üzeı·ine Umumi Ida
re Heyeti kararile Partiden kaydı silinir. 

BAŞKAN - Kııbul edenleı:... F.tıniyenleı · ... 
1\ıılıul edilmiştir. 

Madde 16 - H tıı· aza Portiye az ,·eya c;ok 
bir yııı·rlıııı paı·ası ödemiye mecburdur. Parti
liler ayda veya altr ayda veya on iki ayda biı· 

ödemek üzeı·e Partiye ne kadar yardım parası 
vereceklerini, ödeme kııbiliyetlerin e göre, ken
<lileri k<'6tirerek bulundukları yerin ocak idııre 
hPyetinP bir taahhü<i kağıdı ile bildiriı·ler . 

Odemel eı· makbuz mukııbilind~ yapılır. 
Bir kere yapılan yardım taahhüdünün ınikdarı , 

üstünden bir yıl geçıuedikçe, azaltılamnz. 'l'a
ahhüd edilı-n mikdaNlan faı.la para verildiği 

takdirde ayı·ı mnkbuzla tebeJTÜ olarak kabul 
edilir. Yardım parıısr yerine nyniyat alınamaz. 

CEHD! ÇETİN (Manisa) - 16. 17 "" 1 H 

ııı·i nıarldelnd~ 

r('rrk leri yul'(lım 

Parti ü~·eleriniıı Paı·tiyl' ,·r
pnı·alan vıırdır. Bu parnlaı·ı 

ve ı·ın e k bütiiıı a.ıanın hrırrudur. dı•ııildiği Jıaldı• 

lıu borı; ifıı ~<l ilmcrlijCi tııkdir<l e ne .vnpıiA <'II

ğınn dair nizanınamey<' hiı· maddi> "" hir nıii

ı•yyiıll' · koınılrnaını~tıı·. Bunun s hl'hini ıınlnınıı

dıııı Tnlı~ili 1Pnıiıı ediri lıiı· fıkra kuyııı:ık liı 

:wndır . 

BAŞKAN - Hıııııci ınaddey~>1 

CEHD! ÇETİN (Manisa) - t:ı:iiııdt• ılı• ay
nidir. 

M. ALİ YÖRUKER (Samsun) - Efendim, 

bu ,vanl.ıın parası meselesi hcı· Kurultaydıı uzun 
uzun müzakereleri ' '<' ınünııkaşaları mucib ol
mıışttıı·. Bu ıne,·zu üzl'rinde encünıeninıiz 

iilıeınnıiyt•l le duı·du. \' u ı ·dım parası hnkkındıı 

ııizıımnııın mizde ınıııldi Ye ıııanevi müeyyide
leri kiıfi deı·ecede ıııe,·cud Iarzediyorıız. Biı· 

d<:fn , şinıdi gelecek 17 n<·i maddede bu paı·ıı 

ııııı vcı·ilm i Paı·tiliııiıı biı· tıırııftnn Partisinl' 
bnğlılığrru göste ı·i ı ·, bir yandan da Pn ı·tiniıı 

yuı·dıı hizmet yolun<.lıı ıııuva.ffak olmasııu temin 
<·IIN·~k hiı· bor('udur. deııiliyoı·. Diğe ı· taraf
tıııı ilcı·id<' gele t>k lıiı· ıııaddc<.le yardmı parası 

,·errney~ıı lıiı· Partilinin heı· hangi bir intihab
da namzed göst rileıııiyeceği zikı-ediliyor. Bi
ııııeııaleyh bu Jıusnstaki ınaddi ve nıane''İ nıü

l'YYi le ler kiıfi göı·ülnı üşt üı· . Ondan sonra ka
nunu medeninin cemiyetler haklundaki lıüküın
lrı·iııde I(Öı·üldüğü iizere, bir def11 cenıiyetc 

karşı taalıhüd Nlilrrıi~ olan paı·ıı o aza ıçııı 

lıorç olur, yani hükmeıı tıılısili daiıııu müınküıı

ılüı· . Runlardnn başkı'l olarak ııyrrca hir nıü
cyyidc koynınğı, si;vasi pnrtilcı·iıı mahiyeti ha
kıınındaıı ılıı doğru lııılmadık. Bu müeyyidelı>ı· 
kaficlir . Fazla olarak, biliyol'l:;unuz ki. genı> ni
zaııınıınıı>ıniz nıucibiııee yıırdun paı·alarııun nu 
sıl alınacağı hakkında Cıııunıi ldan• Heyeti bir 
talimatname yapacak \ 'C umdıı lınnlnrın ınünı

kü.n olduğu kadnr fazla n> ayni zıı nınnda Par. 
tilil ı·ı• kolaylık ''eı·ecek suı·ııtte talıııili hak
kındıı hükümler kon()f·oktır. Onun için nizunı 

nııınemizdeki kııyidleı·i kii fi j!Örüyol'lız. 

BAŞKAN - Mütalea \'nı· ıııı 1 Mad<leyi rey 
n;·zı•diyoı·unı. Kııhul edenll'ı' ... Etıııl·yenler ... Ka
h ul ed iLnıjştiı·. 

Madde 17 - Yaı·ılıııı paı•nsıııı tunhlıüt! eıli

l<'ıı mikdar vr zıııııaııdıı iid~ınek Pnrtilinin, bir 
yııııdaıı Partisine bağlılığının delili, bir yon
dıın dn Partisinin ),trda hiznıl't yolunda ıııu 

,·affak olnıasmı teıniıı edı>cek lıiı· boreudıır. 

BAŞKAN - H yf' nrzediyorıım. l(ııbııl e 1 ıı-
1 ·ı· ... Etmeyenler ... Kabul edilıuiştiı·. 

Madde 1 - Ya ı· ılıın parıısrnııı nasıl tupln
ıııırnğı ınuıııi l !iar<' H ycti tııı·afındaıı yııpıla· 
cuk hir talinıatıınıııe il~ tl' bit edilir. 

BAŞKAN - Rt'.l'<' nrv.ı•di~·nı·unı. Knhtıl ~d<>ıı
Jer ... b:tın<'~'t>ııl!'r ... Kabul cdilmi~tiı·. 

Madde 1!1 - Biı· yerden lıa~ka yt>rl' ııokll'
ılı• ıı Partili , ıııeıısub ol<luğu idııı·~> heyl'tind ıt 

Parti ırza ı olduğunu ye tııahhiidleı:ini yaptı~ı-
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iıı bildiren bir kfı.ğıd nlıı· ve buııu gittiği y~ı·dc
ki idare heyetine verir. Bu sm·etle kaydi orn
yıı geçirilir. 
BAŞKAN - Reyo arzcdiyoruuı. Kabul (•<l<·n

ler ... F.tıneyenler .. . Ka bul ei! ilmiştir. 

t.KlNCl KISlM 

Parti teşkilatı 

Madde 20 - Parti teşkilatı şıuılaruaıı ibH-
rettir: 

ıı) Genel Başkanlık, 
b) Genel Başkanlık Divııııı, 
c) Büyük Kurultay ve Umumi ldarc Heyet i, 
ç) Parti ınüfettişleri, 
d) Vilayet, kaza, ııtıhiyo, ocak kongr~leı·i 

ve idare heyetleri, 
c) Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, 
f) Büyük MiUet Meclisi Parti Müstakil Uru

bu, 
g) Par ti Divaııı. 
REFlK İNCE (Manisa) - Bu teşkiliıt htı

tutu umnın.iyesile hepimizin içinde bnlundn
ğumuz teşkilfıttrr. llave edilen müfettişlik hH
riç olmak üzere. Yalnız tertibinde bir usule ri
ayet edilmemiştir. Mesela: A- Genel Başkan
lık, B - Genel Başkanlık Divanı, C - Büyük 
Kurultay ve umumi idare heyeti, lıcncc bu Lertih 
ya aşağıdan yukarı, veyahud yukarıdan aşağr ol
malıdrr. Bu şekilde mnhtelit olınaktıı.n kııı·t.ulıı

caktrr. Parti denilen müessesenin en büyük uzvu 
bu Kurultaydır. Genel Başkan buradan çıkar. 

Bütün Parti tcşkilntmm anası olan lm Kurul
tay tertib sırası itibarile en başta gelmek liizı nı 

geliyor veyahud en aşağıdan başlıyıtrak; ocak, 
kaza, vilayet şu, bu diye ve Meclise aid olmı. tc~
kilii.ta doğru gitmek muvafık olur. Genel Başkan, 
Genel Başkan Divam diye bir tasni[ yapılmış. 
Bilmjyoruın, arkadaşlar. 

M. ALİ YÖRUKER ( Samsun ) - 'l'ııkdiı· 
Yüksek Heyetindir. Yalıını teşkilat tablosu öte
denberi bu şekilde tanzim edilıniş ve böyle ge
lip geçnıiştiı·. Biz bu tertibden hiç bir iycrarşik 
mana çıkarnıadık. izamnamenin ınüteak.ib mad
deleri ve losrmları da bu talıloya göre biı· ere
yan aldığı için bunu olduğu gibi nıuhııfnzayı bit· 
a.z da zaruri gördük. Aksi takdirde nı.ıı.udelerin 
ve fasılların yerlerini esaslı ıırettc değiştirım•k 

lizrm gelecektir. Sonra aşağryıı. doğru idare Jıe

r,etıeri1 divau, :M:üstıı.kil grub, Meclis, Parti divıı-

ıwııı geçiyoruz. Bu da gö~Leı·iyor ki bunda lye
rarşik bir kasıd yoktur. Bütün bu ocaklarm YC 

sair te~ekküllerin maksatlı asli.si Mecliste ekse
riycti kazanmıık olduğuna göre Paı·ti f+ruhuıı

dnn en sonra hahsedilmelltedir. Hu on gösteri
yor ki daha ziyade zıımıın itibarile bir sıı·a takib 
edilmiştir . Onun için hu Ruretle kalnı;ısnıııı iyi 
olacağmı ?.annediyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa ) - Kolııy ol nı· ıımııııı, 
iyi olınaz. 

BAŞKAN - Başka mütalrıı 1· uı· ıııı 1 Kn
bul edenler ... Kablll etıneyımlı·ı· ... Knlıııl edil
miştir. 

Madue 21- 'l'eşkilıltm ilk hasanıağı ljehir w 
kasabalarda mahalle ocakları ve köylerde köy 
ocaklarıdır. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... J•~tmeyeıılcr ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 22 - Parti tc~kilatı olmayan bir kiiy 
veya mahallede ll nci maddedeki vasıfları hll
iz vatandaşlar ocak kurmak maksadile birlcşiı·
lerse nabiye ve kaza idare heyetlerinin teklil'lı•ı·i 

üzerine vililyet idar heyeti kararile oı·aılıı Mak 
kurulur. 

Doğnrdan doğruya vilayet idaı·e lı eyetleri ka
rııı·ile de liizuın görülen köy ve mıı hallelerelP 
ocak kurulabilir. 

BAŞKAN - Kabul Pd<> ııleı· ... l~tıııeyenlpı· ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 23 - Ocak idıırE' be~·etleri Jiiznııı g·öı·

diikı:e bütün ocak azalarnuı toplrynrn k nınlııı ll in 
ihtiyaçlarile Parti işlerini ~öriişebilil'll'ı'. 

BAŞKAN - Kabul edeııleı· .. . J•:tıııeyPııleı· ... 
Kabul edilmiştir. 

J\[addc 24 - Pal'lililt'r yıızılı oldukları o<>ak
lara, ocaklar nahiye idare hı>yctlcrinP , nnhi~·(• i<hı

re heyetlrri kaza, ka1.a idare heyrtleri vilayet idn
re heyellorin~ ' 'o vilayet idare he~·rtleı·i <le uııııı 

mi idare heyetine bağlıdn·la.r. 
BAŞKAN - Kabul edenleı· ... T~tıne.venler· ... 

Kabul edilmi. tir. 

1\fadde 25 - Bıılnnduklaı·ı )'l' l'lc·riıı n'ıüıııısr

bet ve vaıiyetlerinr bakılru·ak hirdeıı fıızlıı ımı

halle ve köy tek bir ocai'(ıı hıığlıınnhilir v~ bıuılıı

ra semt ocağı denir. 
Gene maball'l vaziyet \' !:' nı l'.:;af!" icııbı gilıi za . 

ruri hallerde nahiye teşkilatr ve vilayet ınE'rkez 

lerinde kaza teşkilatı yapılnuyabilir. Bu takdir-
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de ocaklar bir bll§ka nahiycyc veyu doğrııdaıı unğ
ruya kaza idare hcyetlerin e, nalıi.vl' idare hp~· t
lerile vilayet ınerkczind1•ki ocaklar da doğr·uılaıı 
doğruya vilayet idare heyetine bağlanıl'lar. 

Ocaklarm yardım parıısile lıesab ve bütçe i~

leri bir derece yukanki idare heyetl erine ver·i
lebiür. Bu takdirde alt karlemelerin masrafl arı 

bağlı buluııdukları idnrc heyetleri btit~el eı·in<"IPn 
temin edilir. 

Bu madde hükümleriıli tatbik etmek için 
umumi ldare Heyetinden ayrr ayrı karar alınır. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Reyinize aı'7.P 

diyorum. Knhııl edenler ... Etmeyenler . .. Ka
bul edilmi§tir. 

ÜÇüNCÜ KlSLM 

Merkezde 

J - Im(ı1.,:M8Z CH:Nl<~l , BAŞJC r,IK: 

."'ı ) Deği.~nı ez <.+enel ll aşkan 

Madde 26 - Değişmez Genel Başkan, Parti
nin yüksek idares iıli elinde tutar ve Partiyi 
temsil eder. Parti nanunu söz söylemek salahi
ycti ancak Değişmez Ueuel Başkandadır. Dc
ı;ii~n ı ez O~ıwl Ha~l<un lüznm göriirse bu hak ve 
~alfıhiyotiui <+eııd Ba~kan Vekiliııe veya .Par
ti Hcııel ::irkreteriııc bırakn·. 

BAŞKAN - Mütnlea vıır nu1 Reyiııize aı·

zed iyonıuı . Kabul edenler ... .Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

13) Uenel lla~kan Vekili 

.Madde 27 - Deği~mez Genel Başkan, Par
tili ınebu::.Jardan biriııi U11ııel Başkan Vekili ta 
yin eder. Ueııcl Ha~kan Vekilinin vazile ve sıı

Ji'ılıi yeti Değişmez <lt>nt>l :Uaşkan tarafıııdan t('~

hit olunur. 
<fene l Ha kon \'ekiliıtiıı değişmesi k('ntli is-

1 ifası 1·eyn Ueııel Jlaşkıın tarafından nkilliğe 

biı· tıaşkn zatııı tayini le nılrobuluı·. 
BAŞKAN - lVIütulea Yar ıru ' Reyiniıc ıır

Zl·d i yonıın. J\ ıı hul ed~ ııl er ... Etmeyenle!' ... Ko 
bul edilmi~ti r . 

(' ) Genel St'kretcr 

Madric 28 - 1 :ı• nt> i Hekr<•ter. Değişııı rz Cl c

ll(•\ Haşl<ıııı tarııfınilaıı ld a ı·c Heyeti azalıırı :ırıı
sınrlaıı sP<;ilir Y Değişme?. (l nel Başkaıı mınıı 

na nızi fe görür. 

Genel Sekreter, G nel na~kaıılık b1vanıutti, 
üıııumi 1dare Heyetinin ve Parti Di1·anııım ka
rarlarıııı tebliğ eder ve bunları neticelendiı·iı·. 

Parti te§kilatile ınuhahere ve Parti işl erini tıı

kih eder. Partiye aid nıüı·acautlerin kabul va 
~ıtasıd ı r. Genel Sekreterlik Partiye bıığlr hük
ıni şahsiyetleı·in de ınerciidir . 

BAŞKAN - Mütalea var rru 1 Reyinize ar
zediyorunı. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bu l edilmiştir. 

Madde 29 - Genel Sekreterin Parti Hük\ı
ıııetine aza olarak girmesi temin oluııur . 

GALlB DEMİREL (Afyon Karahisar) -
<+enel Sekreter kabinenin tabii azasıdır . da Ge
nel Başkan Vekili neden azası değildir1 Bu 
noktada bendeniz bir tezad görüyorum. Tav
zilıini rica ederim. 

REFlK İNCE (Manisa) - Partiınizm bu 
nizaumaınesi bundan evvel de bilvesile cere
yan eden müzaker den tamamen anlaşılacağı 
veçhilc mevcud hükme ve kanunlara asla mu
halif düşmez; bu hıikmıdan Genel Sekreterimi
zi bu nizaınnamc ile Partinin tabii azası telak
ki etsek hiç bir zaman bu Genel Sekreterm ka
hinedc, türkçe dilimizle, 1cru Vekilieri Heye
t inde bi ı· sandalya işgal etmek salabiyetini ver
miş olaoıayrz. Belki bu nizaınname ile veririz 
amma kanuıı ona bu sandalyayı vermiş olmaz. 
Bu bakımdan btU'adak.i, tabii azasıdn·, msıtası 
olsa olsa Genel Sekreterin Partiniıı bütün teş

kilatmm ve Partinin ruh ve hüviyetini ifa.de 
eden düstnrlar ve nizamnanıelerin heyeti mec
ıınııısmı .. . ifadede düsturların ve nizarnnamele
lerin heyeti mecmuasmı idare eden mesul ve 
yiiksek nhsiyetlerden biri olmak baknıımdan, 

Hükiiuıetlc Parti aı·asmdaki alıengi muhıüaza 

rtnıek g-ihi ehemmiyetli bir nokta omuzlarmda 
bulunduğundan dolayı, bu olsa olsa ancak kabi
ne azasilc sıkı tema tınenin vermiş olduğu ta
bil lıir ifrıdenin tercüınıını olabilir. Yoksa tııhil 
azasının nıaııası kabinede oturup, kahineye gi
dip tera Yekilleri Heyotirı e dahil manasma is 
böyle bir fikir varsa ben kenui hesabiUla e as 
itibarile bunu kabul etmem. Böyle bir fikir 
\'arsa bunun yeı·iııin nizanıname olmadığı kıı

nn:ıtind yim. Rıı cihetten itiraznm söyledikten 
sonra nizıuımamc içerisinE' nasılsa giren ve bi
zim uıevzuatımızda bir defa konu§tÜmıya.n bu 
kabine kelimesini kal~rmasmı da r ic11 ede. 



r\nı. Yeni e~as itibnı·ile rleııel Sekret<>n ni . 
zamname ile veri len hu salil h iyl'tin ınanuRıııı 

hıı olarak uııladığımı ifad ett ikten sonra hunıı 
ılaba iyi ifade etmek imkanı vaı·sn mnzbata 
ınuhonirinden rica edeceğim, liıt feıı i~ah P1· 
sin lt•r. Kanuna muhalif böyle hir vnziy<'tr düş

rneğe meydan ve ı·miye.Jim Vi' hu kııhinl' keliın<' · 

sini de kalrlıralıın. Çünkü hiziın me,·zun tınıız

da l eı·ıı Veki lier i Heyeti olarak kabul edilmiş· 

tir. Binnenalcyh, bence (Genel Sekret<'r tera 
\7cki ll e ı·i H eyeti le mütemıı.dl şeki l de müşa. 

ve re ve tcmasta bulnnabilir.) ızib i bir kayıdla 

Ctenel ekrf'ter Paı·tinin işle rini şu Vl'yıı bu şe 

kilde yapmİş olmakla beraber bu işlere müsbet 
ıhir şekil wrnıi~ olmak i~in bıı fıkranın ilave-

ini lüzıımlu · ~öriiyorum. Ve mazbatu muhıır

riı·i ıırkadnşımdnn i1.ahnt rira ediyorum. 
MEHMED ALİ YÖRUXER ( Samsun ) -

Tenel Başkan Vekili demin aı·zettiğim ııibi 

nı ebuslardan biri olacaktır . Mebııs olduiru ~i-
hi fazla. olarak başkil bir sıfatı du haiz ola.bil~ 

c·ektir. Bunn takdir doi7rudan do"ı-uya t1enel 
Başkana aiddir. Genl'l Başkan Vekilinin kabi
n ye girmesine gelince, bunun kabineye idhal 
edilmesine hi~ bir mani yoktnı·. Nı> nizamna
nıentiz, ne devlet mevzuatı bnnıı milni ileği ldiı·. 

Bundan başka böyle bir ·kayid -koyarsal; kabi-
neye gircıniyecek vaziyette olan lıir zatın Ge-

nel Başkan tarafından lüzumu halinde, vekil 
tayin edilmemesine sebeb olur. Bir misal ıu·zc. 

deyim : Büyük Millet :Meclisi Reisini rlenel 
Başkan vekili yapmak istediği zaman. t1cnrl 
Başkan bumı kobineye idhal cdcmi~·eeeğinden 

dolayı Oenel Başkan vekili de ynpaınıyneak

tır. G nci Başkan vekilinin mutlaka kabinE'ye 
girmesi için, Genel ekrctcrlik :ııahsind(• de-
min izah edilmiş olan esbabı mucibe aynile 
mevcud değildir. (iencl ckretcrlik. doğrııdaıı 

doğruya vilayetlerll' muhııberr l'deeektir Ye 
Rüln1metin icraatından haberdar olacak! n·. 
Çünkü Partide faal vaziyı>ttPdir. r. encl Baıı· 
kan vekilinin vaziyeti buna mald~ olmıyabi -

lir. t1enel ekl'eter için bu kaydın konma& 
prensip mahiyetindedir. Yoksa bunun bilfiil 
tahn.kk1ık ettirUmesine bu günkü menuat mü-
aid değilse tabiidir ki , ııid olduğu kanunlarda 

tadilat yapılarak buna imkfin tı•nıin edilir. 
Knbin tabirine gt'lince : lıu i im üzerinde

ki takdir yi.iksek heyetinize aiddir. Yıılnıı. şıı. 

rasını tasrilı edeyim ki Genel E>kl'!'terin kabi· 

ney<· girmesi Devlet vekili sıfatill' olııh d iğer 
l't>i< illerin salii.hi.vctini haiz olacaktıı· . 

GL AHMED YAZGAN (Urfa) - ı\1rsuliyet 

ka·hul edecek m i Y 

MEHMED AL1 YöRtrKER (Samsun) 
!~vet. 

l:BRAHİM RAUF AYAŞLI (Ankara ) 
Tcşkiliitı esasiye kamuıu ilc telif edil ebilir nı i 1 

MEHMED ALİ YöRtrKER (Samsun) -
Prensib ınahi,rctindl' prognımdıı bir ~ok csaslu ı · 

kııydt><lilnı i şi ir. Bunlarlll tatbikat · sahasına ~ıkıı

rılmalnrı için icab eden kanu.ni yollaı·ıı tevessül 
od iliı ·. Bu sebcblr 'I'cşldhHı esasiyL' kamıını ta -

dil edilccokse edilir. Kanun ~ıkarmıık lii.zımsa 

kanun tcklif rdiliı ·. t~ bnrn.va pı·ensilıin konu] . 
ınasıııdadn· . 

CEVDET KERtM İNCEDAYI (Sinob) -
Burada iki meS<'le iizl' ı·inde.viz : hiri Orncl 
Raşkan v<'kili, Başvekil olmıyan Partil i mc-
hnsl a ı·daıı biri olduğu takdirde, C:eıı l Sekrc-
1l'r kahin ey<• g-iriyor da . Partinin oııdaıı dalw 
üstün hi ı· merciinde lınlunaıı vr Hcr r t i V eki · 
l<'d<?n olmıyan r.cnel Başkan Vekili g ircıni

~·od Bu, heyet i il linize sunulacuk ımıgramııı 

lıazıl'lığında idan• hey<'tiııde bulunmanı lıM'<' · 

bil<', çalışmış hiı· aı·kadaşın ız ıfatilr şunu 

aı·zed<'eeğim ki , biz G<'m•l Başk ıııılık Vek ilii 
ği makamını Pıırti t eşkiliitının ka <knı es i i~in

dc ~ok yüksek bir mevki ,.P makam ohırak C'lı• 

nldık. Onun i~in hnnuıı mt•vki, sıfı1t \'(' sa liihi
yct inin ve Değişmez fl ~Ml Başkan n dına ,.,, . 

zife eda eriiri vusıflal'lnın Paı·ti knhiıws iııiıı 

haric·ind • ,.e üstiinrle nıııhfnz kalmıısıııı ılüşün 

ılük. 

Zaten (}('nbaşkur azıısından biri vr nihayet 
Dcğişmcıo: G!'n('l Başkan ve onıııı vrkilindrn 
sonra fa ır 1 vazift• eda eden fl.C'nl'l S<•kre t !' ı· da 
i mıı kahin<'dl' bulımıılı orada eerryıın Nlrn va
ziyetlcı· i ao~rndan doğı·uya kendilerine akset 
tir('(' ı(i i ·in bu yük.S<'k makıınıı l' lindr tuta ıt 

zatnı Heyt't i Vckil<'niıı ızün lük ın <'saisi nL' iş ti . 

rakinl' li.i1-um ııörmerlilc Onun lıarieinil P rlah :ı 

yüksek bir vııziy('ttc bnlunmasıl)ı <'sns ınaksıı

ilıı \'!' düşüneeye uyrrun bulduk. 
Ronra Parti kabinE'Si olduğuna ı.ı:ö ı ·c• Gent'l 

Bnş.kanrn menıl eket işll'rinin iealı e1t irdiği hE>r 
hıı.n~ bir m<> dt'd<' gidib kabincde bulunması-

na V<' beraber <:alışmasma milni hi<: bir şe~· ~·ok-

tur. 
Diğerlerine gelince : Genel sekrE>terin ·kabine-



- 1517 -
nin daimi azası olması keyfiyetidir. Kabine, 
heyeti illiyenizin <kararile değişip lcra Vekilieri 
Heyeti olabilir. Ancak biz burada Teşki latı esa
siyeye akis yapmasını icab ettiren bir dü~üııce ill· 
bu hükmü koymuş değiliz. Daha ziyade bizim 
ınaksadımız kabinerLin değişınesi ile mukayycd ol
ma~·arak Parti Uenel Sekreterinin nıuııtazamaıı 

Heyeti Vekile içtiınalarına iştirak edebilir gibi 
lı ir takını anlaşnıamazlığı icab ct tirecek şekilde 
Part i nizanınanı esinin verdiği bir salahiyel le He
yeti Vekilc içtimalarına ıı\untazaman iştirak ve 
orada dalıili ve harici vaziyette cercyaıı edl'll mii · 
zakerelere daJıa isabotli bir ~ekilde iştiı·aki ele al
dık. Keza •bu böyle olduğu gibi kıı.binede çalışına
smda memleketin her tarafına, ta köylcriıı w 
ınahaUelerin i<;lcriııe kııdar girmiş bulunan teş

kilat ile her gün yurdun iç alıvalinden hnbcrdar 
olan 'Genel Sekreterliğin bu itibaı·la Heyeti V eki
lenin değişınesile alilkadar olmayarak muııtaza 

man Kurultayın tesbit ettiği nizaınnanıede beyaıı 

edildiği şekilde Heyeti Vekile içtimalarına vazife 
halind e iştiraki kabul edilmiştir. Bu hal H üklı 

mot vo parti arasroda karşdıklı meııfaıttle ri telif' 
için yapılnuştır. Bunun ne teşkilatı esıısiycdl· 

bir reaksiyonu olacaktır ve ne de şimdiki kaııun
lar ahtkamnıa muhalif bir vaziyet .. Aııı.cak bu Pııı·· 

ti Kurultayının bir direktifi ica;br olacaktır. Zıı . 

ten Genel sekreterin başta izah ettiği esba:bı mu. 
cibede bu ıuııddenirı bu şekilde konma.sunıı ınıı<·ilı 

sebebleri izah edilmiştir . Zaruı ederim ki, bu m· 
biı· yanlışlJğa ve ne de an]aşmıımazlığa meydan 
vermez. Fakal kabine meselesi Ü7.eriııdı· H eyet i 
aliye nasıl düşüniirse öyle yapar. 

:&EFİK İNEC (Manisa.) - b:ftıııdinı, esas tıı 

birleşiyoruz. Ve birleŞ"mt>mcınize de sebeb yoktur. 
, ihayet bir Devlet kuran ve Devlet işlerin i 
omuzlaruıa alan her adaıruıı ayrıca bir dı.ı nı csuli
~·eti olıın ·biı· adama, ııyrıea bir du mcsuli 
yeti olan vazifesi üzerinde mücssir olan bir km·
veti, kanundan ııykırı bir işi yapamaz. O bakını 

daııdır ki, söz söyleyen arkadaşlaı·nnlıı dıı ittifıı

kJıııız vardır. <i cud Sekrdcı· lcra \'eki llcri ll c
ycti içerisine nizanıname il• giremez. Yani Jrra 
Vekilieri Hcyot..iniu tabii azıı ı olarak, işaret <'l
t iği manada suliihiyl·t iktisab edemez. Bunu 'fe~

kiliitı uıiyt- kaııuııumuz mfinidiı·. Pııkat dcınjıı 

d arzct.tiğim ve.:;lıi l e Paı'tinin bü~·iik ve şümullü 
yükiinü üzeı·iu • tdaıı Parti 'ekreteri Parti bukı · 

ınındau icra ıııev.kiindedir. Onııu Parti nizuınıııı 

mesin~ göre yıLpması liizuıı.gelen l'azifeleri ve ınc-

uliyetleri vardır. Nihayet Devlet organizasyonu 
dahilindo çalışanlar da Parti tarafından ·kabul 
edilen me.~ul bir ılıeyettir. Şu takdirde kanun 
nazarmda lıususi olarak çalışan Parti teşkilatı ile 
Devlet organizasyonuna giren mcsuliyetli, parti 
ııaınına çalışunlar bunlara müvazi ve ayni hedefe 
doğru giden re.~nıi H ü'kfunotin ara~ndıı bir irt i
bat ten1İn etmek ~ayet taıbiidir . Yalnız btLrada 
konulaıı azayi tabii kaydi gayritabiidir. Bu iti
lıarla bendeniz mulıterem beyetin iz~ şöyle bir tak
riı· arzediyorum. Bir an içinde yazıldığı için 
ufak tefek hatalar varoır, miizur görmenizi rieıı 

edcı·im . Takririmi okumazdan evvel şu esbalıı 

mucibeyi izah etmok lazımdır. Uenel ııekreter ge
ı·ek lera V ekilieri ile ve gerekse !cra Vekilieri He
yeti ile ki heyeti umumiyesi ile. ve onun Şefi olan 
zatla mütemadi ınüna~ebette bulunmaktadır. 

Vazife itibarile daimi münascbette bulunma ·ı 
zaruriclir. !şte biz bu nıünasebetle Ueııel s k re
ter olan zat lcra Vekilieri Heyoti veya Reisi ile 
göriişobilirsin, temas edebiliı·sin, aııJaşaıbilirsiıı di 
ye teçhiz ederek tabii doğru olur. Esıı.sen !cra 
Vekilieri Heyeti lüzum gördüğli zaman her hangi 
bir zali çağırır. Mesela El'kanıhaı·biyei umumi 
ye reisi kabineye dahil değildir·, fakat bakıyor

sunuz ki, lcra Vekilieri Heyeti, Erkiınıharbiyei 
uınuırniye reisini çağırıyor ve bir meseleyi onun 
huzuru ile müzakere ediyor. Keza bir s~firi de 
~ağırabiliyor. Rer zaman için 1eı·a Vekilieri He
yetinin Parti Katibi umurıU i ile temas etmesine 
mii.ni yoMur. Binaenaleyh, ortada lcra V'ckilh•
ri Heyetini yeni bir aza ile teçhiz etmek mesel e
si yoktur. BilaJ<is lcra Vekilieri Heyetinin hari
cinde olan bir arkıı.daşla PartiıLin enel Sekreteri 
ile lcra Vekilieri ve İl'ra Vekilieri Heyetile mü
tcmadi temas ve irtibatta bulunsun diye. 

M. ALİ YÖRUKER ( Samsun ) - 1:0:~ 
ittifak nıevcud olmakla berabeı· bu işi tahak
kuk ettiı·me şeklinde bazı noktai na:ıar ihtiliif
ları ''ardır. l:hımı hertaraf dınek üzere encü
ınen şöyle biı· teklif hnzırlanuştu·. « enel ek
ı·eterin Parti Hükümetiııde aza. srfa til e bulun
<lurıılmıısı temin eclileeektir.:o Kaııuıı çıkarmak 

liıznnsa yııprlacaktıı·. Mademki e~as kabul etiil
nı iştir. 1 ca bı yapdacaktrı·. 

MtlMTAZ ÖKMEN (Anka.ra.) - 1\ılevzuuıı 

ehemıniy ti d ı·klirdrı· . Bu madde il<' muradet
t i ::; inıiz şey şudur : llük('unet rnekanizması ile 
Pıır ti mekanizıııaı:n faaliyı•tindt' ııheı41'i tcsb 
elnn•k Parti fııaliyt'tinden !Jekl~u eıı scmerııyi 
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vermek için h men heuıeu başta gelen şaı·tlar
dıın birisidir. Malfunualinizdir ki, sn·f bu ınıık
sadlıı Partinin hanisi olan Atatiiı·k Hükfıınetil' 
Parti beraberliğiııi daha cezı·l bir yolda temin 
IE)Uecek diye daha cezri bir karar alııuştır. f•'ıı-

kat bu tatbikatta görüldii ki ahengi temiıı tJ I 

nıekten ziyade bir tarafın at.aletiııi w ıucsaisi

uin aşağı yukarı felee uğramasııır ıııu('ilı 

olacak bir netice verdi. Mevzuubahs olan nınri

de ile bizim istediğimiz şey şudur: Refik lıuıc 
arkadaşrmm yerden göğe kadar hakkı vardır. 
Hakim olan lmnnııdur. Fakat Partinin uizııııı 

rııımcsi, Partinin pı·ogramı, kıınuıı l ara, vıı

zıı kanun olan Büyük Millet M eclisincieki Pııı·l i 
grubunun vesatetilc istikaıuet verir. Esasen 
Parti progrıırru bu demektir. Ycrgileri şu nis
bette indireceğiz, falaıı,yollal'! yııpacağiZ, linııııı 

Jaı·ı yapacağız dernek bunu kanurı yolu ile t ·
min edeceğiz demektir. Yoksa vaz;ı kaııuıı 
olan ve Türkiye.de bitkirniyeti miUiyenin ye
gane ve eıı büyiik ınüıneıısili olan '!'ürkiye Bü
yük Millet Meclisinin irauesi üzerinde bir 1\ u
rultay var demek ve onun katariamu Meclis 
üzerine hakim kılmak esası asla ıuc\'Zuubahs 

değildir. Binaenaleyh buradaki hüküm ıuıanı 

ııamcmizin ve prograınnnızm tayin ettiği diğer 

esaslar gibi Partinin Hi.ikUmetine, Partinin Bü
yük 'Millet Meclisindeki grubuna verilmiş bir 
rliı·ektifteıı ibarettir. Maddenin tarzı tahririıı 

de Refik !nce al'lmdaşımın mütalealarrna ta
maınile İ§tirak cdiyorurn. Knbineıuıı bizı'Jeki 

kanuni ifadesi lcrıı Vekilleı·i Heyetiuiı ·. 
Maksaclruıız yalruz Genel Hekreterin Kalıi

ne ıızalarile temas ılebileceğ i dt.>ğildiı·. 1 hı 
e ·asen filen ınevcuddnr. Kııbiııe azalarııuıı, 

Parti vekilierinin Genel S kı·eter olab ileceği de 
ılE'ğildir. ünkü buııa lıir ıııauii kanuni yok
tm·. Biliyorsunuz ki bir çol< gıu·b ıııenılekl>t-

1 rinde Paı·tilcrin yıı re.isleri, ya katibi uııııı
uıileri munı:aın nızi.fe alarak İcra V e killeri 
ıııesuliyetleriue ge~el'ler. O halde hizim burıı

da temin etmek isted iğimiz ~ey şudur : Diz 
istiyotnz ki, Partiye nıeıısub olan H.ük{tnı(' l , 

Partinin ekseriyet gnıbtıua istiııad ederek ,.e 
ondan kuvvı:t alarak 1crıı Vekilieri .1:!\'yetiııi 

t\' kil edceek olan Başn!kil daima kalıiuc inde 
Uımel e kı· teri cl~ı Devlet ·vekili olııı·ak buhuı
ılnrsıuı. nu karar Kw·nltay tarııfnıllıın ııizııın

ııaıney~ı lwıınr ve bir direktif nlarak l'<'riliı·s!' 

Başvekilimiz kııııunlarıu müsuadcsi nisbı>tiu-

de, kauıınlar nıüsaid değilse yeni biı- knıııııı 

tesisi Hılt'(· l ile bunu tcıııiıı edı•r, yalıud hu~usi 

"" t•vvelce ~ıkarrlıuış olan tı·nı Vekilieri Hr.ve
tiııe aid bir kıınuıı nırdıı·, buna göre yapa ı· . 

Pıı rti <:eni'! SckrctHiılin 1\ ııbiııey l' i~l inıkin<ll' 
!'ayda Yıırdır. Binııeııııll'ylı pı·ogrııın \'C ııi zaııı

ıııııııe e ııcilııı e ııiııin şiıııdi bulmu~ olduğu forıııü

lr lıendoniz şa hsen iştiı·ıı.k ediyorum. l{efik lıı 
('e aı·kadıı~ııu da i§timk <'d!'l·lerse ıııakNad la
ıııaıuilc hfısıl olur zaııııedeı·iııı. 

REFİK İNCE ~Manisa) - J ştrı·ak ı·diyo 

rııııı. 

SAİM ALTIOK (Bursa delegesi) - Mıı~lıa
ta ıııulııı ı'l'iri arka<lıı ~ııııız lıuııuıı ııizn ııııııııııt• 

ye bir preıı~ilı olarak koııııııı~ olduğuını söy
lediler. Preıısib! Priıı gayet ıı~:ık ,.,, asla tı•ı·ı·d

düd ve şüplı<'Y'' meydan V<'ı·ıııe~•cıı ııııılıiyı•ltı• 

olması lıiznndıt. ('iiıııhuriyı·l· Halk Padisiııiıı 

siyasi iistüulüğü ve diğer siyasi tcşt•kküller

tlcn iistüu ohı§u du hu kıyııH•I.iııdeıı ilı'ı·i ~e liı·. 

Bu itibaı·la !cra Vekilieri Heyctiııck lwr ,.,,_ 
Jdliu teııı sil ettiği iııe göre bit· sıfatı \'!ll't.l ıı·. 

(lpnel Sekreterin de dahil olacağı lrra \ 'ckil
leri Hey~ti teşkiliitıııtlu hi ı· sı l':ıt ı lıultıııınusı 

l ilz ıııı tlJr. Hu pı·ensibiıı, Gı•ııel Sı•krı·lcı· l'arti 
Kalıiıwsinrlc Devl~t nakHıır oiHrnk g-il'l'l', ~~k

linde tatiiiini teklif e<liyonıın . 

RECEB PEKER (Kütahya) - Aı-kııdıı~

lar; 1\unıltııy müzakeı·p ınevzuuııuıı ıııühiııı 

bir uoktasile ınE'şgııl hiı· haldt'y iz. Mcvzıı iizc
rind<' ben de noktai ııa7.ııı·ınıı aı·zctıııck isti
yorum. Riı· kt•ı·r ('.H. Pıırtisiııiıı lliiyiik 1\ıınıl

tayı 'Pii ı·ki,ved~ resnıi "''.VII ıc:ı,ITiı·ı·~nıl Dnlı·t 

şeklinde veya ınilli ~ekilde klll'ıılınıı~ Iıiitüıı ıııii
esseseleı·iu hepsini'' azi srfal ile eıı yüksek dirı ·k
tifi YCl'l'll bir lw,veltir. Bu itilıarla kıılği k :ı iılr 

olarak ·uııu öncNleıı kııbııl •·lıııPk liızıııı!!ı · lir. 

Kurultay Vt>receğ i karurlıırdıı Parti lııı.nıt ı. 

nıilll hayııt \'e De\'ll't hayalı i<:in krııınrıık ''"ıs
lan ıniizakeı·c Nlt'rkı>ıı hi~ lıir ka)iıl. hi~ hir ka
nun ve hi<ı bir tıııııl ilP bağlı rlPğildiı·. C. H. Paı·
tisinin Kurultayt hiı· [)pyJet ~fırası lı(•yeti d<'ğil
dir ki. (l ııu ~fırıııun ni7-uınııanıc yııpnıası uil ıi. 

esasiart koynrk n kantın ınetiıılrl'i ile ıııııka~ veıl 
farzedelinı, lıiliikis Kıınılfay her hang-i lıir ~<·~· 
iÇ'in katği hi ı· kııı·ııı· ,·eı·iı·s<' \ ' f' huıtıııı t ııthik s:ı

lıasrnıı girm!'si iı;iıı kuıııııı y:ıpııııık l:iımıı ı.t<'liyuı·

sn Devlet ı,aıııınıı ~·a par: <'/{N· l;nıııııı .rııpııı:ıt ; 

icnb etnH'7.SI' lını·nı· ıln;i'nul:ııı ılıığnı,\' :ı rili.vııt 

sahasıııa giı·(·ı·. nıınlarr, lıiı· nrkııd vşııı, ıııii?.:ıkt'l'P 
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edilen i~in şimdi meveııd knuunlnra uygun ol
mııdığını söyleroe~i Ül.erine Kurııltaynı milli 
hayattaki geniş salahiyelini he lirt ııwk i<;iıı siiy
liiyotum. Mesela denıiııcı;k Partili üyelerin yu~ı 
ııH•vzubah~ oldu. Kurul tayın a ı ·r.e tt iği nı biiyük 
otor itesini aydrıılatmuk lıııkııııınduıı hu nıisuldı• ıı 

ılı· istifade edi lebiUr : 
f:r rçi Türkiyede vatand u~ııı intilıalı;ı i~t iral; 

<'tnıck hakkı 22 ya~a ı;ık:ll'llıııı~tır . Bu, lıir k:ı 

ııuııdur . Diğer taraftan Mı•rlis ı•ı· ıııi yrtl ı> ı· kanu
nunu tesbit ederken lıu knnuıııı ıı.vnı:ık i~in hir 
hüküm n lmıştıı · . 'l'iiı·k vntallllıı · ının lwı· lıııngi 

bir siyasi eeıni.vt>t f' goiı·~lıilıııl'k i~i n 22 yıı~ ıııcl ıı ol
ması şaı·t ınr lw.vuıuştuı ·. Bu ila lwnuııi bit hü
kümcliiı·. Faknt yüksek Kunıltay lıurndıı l R ya~ı 
Partiye üye olmak iı:in tı•krrıı· loılınl rde ı·sı· ıı 

znman hıı Psas olur Y<' huıırlaıı cvvl'l ya pılım~ 

olan bütün loıınııılar h u Psıısıı ı.:ö rı• cleği~t irili ı·. 
Bu ınitiali nrzl'tnıt>klı•ıı ııı:ıksaılını huı·ııda ıııüzıı 

kere ederken filiııı kııııııııuıı fil8ıı ımıddeısiııi 

kaydi a ltınd a hııhınıııadı~ııııızı sııı·ih suı·ı·tt,, lı·· 

hm·iiz rtlil'lnt>ktir ( .i\lkı~hıı· ) . 

11tıtıU böyJpre Jıiı· tııı·afıı Jıı ı·aktıktan S0111'il 

nırnuun asl ıı nı nin fikil'lı• ı · iıııi d!' arzt>deyinı: 
n<'nel ~ekn· tpı·in azıı sıl'ati lt• Hiikiını rtc• g-i ı ·

nıesi hakkında ı•nciinırıı iıı yııptı ğ ı Inı tı>kliftı· 

siyıısi t ecriihı>IHinı iz ıu•t i<·ı•sinP uyııııyun hi ı· ııı:ı 

lıiy<'t vardı ı ·. Pmt i Urııı ·l S!'kı-etı• ı·i Parti i~ ll' 

rini nrııel Hıışkıııı ııaıııı ı ııı t edvir ed H. 're k li Fl e
ı·i , bu zatın ayni zamanıla Devlı•tin icm cihıı z ı 

nr teşkil eden İcra Vekilieri Heyetinde nıesu l lıiı· 
Devlet vekili sıfııtilt' hm.urlııı·ını ist il zam l't1eı·. 

Daiınıı tccrübeyl' ,·e esaslı tNlkikc nıüstcnid ola
rak i~lıorimizi tauxiın ct ıı ıellyiz. Maddenin ye ıı i 

;vazılış tarzı, ve bu fi kı·iıı ınıması beni tatbikatta 
gördüğümüz şekillerin tilli olmıyan Phcınnıiyı:>t 

iistünde duı·nırya scvkediyor . Burada erı cünıeıı 

adına ma.zhalıı nıııharı•iri yeni teklifJpı·ini izulı 

ederken huyurdular ki n!'uel Sekreter Devlet 
bakan ı ohırnk lcra Vekill cı·i Hey<·tiıw ~irec· ktir. 
Eğer cnı·iinıeıı böyle hir şeyin ıııukn.rrer oldu 
ğuna kııtiyeıı vııkufn 1'111' da 1ıuııu söylüyol'laı·sıı 
iliy el'ğim yoktur. nunu somadan Meclis!' tı>klif 
t>derek knııııııl a~t ım·lar . M'ı·sele halloluı· gidı>ı·. 

Bı>ncP burada yalnız esatııııı koymakla iktifa edr
liın ( Paı·tiııin Clcnd Sc•lırPt<'ı·i P arti Ffükuııı et i
nin İt'ra Y<'killcri He.vt'tiniıı toplantrlaı·mda bu
lunacaktır ) deıuekll' iktifıı !'ueliın . ıloğnı.,u 

huduı·. Clenl'l Sekrpteriıı trı·ıı Vekilieri R ı>y~tiıı
ılı• hi~ bir ı·esıııl YıtzifPsi oluınınalrdrr. Y'nlnrr. ri -

zeın nokta Parti Genel kretcriırin kendi Partl
si nin iktidııı· mevkiinde bulunım Hüküm etinin 
toplantılarında bulunmasıdrr. Parti Iturultayınııı 
tesbit eyleıniş olduğu bit· u.,ul olarak bunun ni 
zamnameye girmiş olması ve böylece tatbik edil
mesi usule ve kanuna hiç bir riayetsizlik teşkil 
etmez. Partinin Büyük Kurultayı, kendi Partisi
niTı iç iş i olarak bunu böylece tanzim eder. Me
sel bendenizce cııcüınene gitmali. Komisyon 
tekrnı· bunu tedlcik etmeli ve Pıu1,iııin , Kurulta
yuı üyelel'i arkadaşlAr içinde Inı me&t'le ile ilgili 
olanlar varsa bu komisyonda fikirlerini söyle
nıeli ve yeni bir formül ile Kurultay Heyeti umu
ııı i yes i huzuruna gelmelidir. 

'rekrar :ırzcdrrim ki Rı>fik İnce ve tncı> 

dııyı arkadaşlarmıın dn söylı>rlikleri gihi Par
ti Oeııel Sekrel.eı·i n iıı tcra Vrkilleri Heyetinin 
toplııııtrlarındıı bulunınalııl'l hüyük fnydalıır 

tl'nıin edecek vr Hükfımetl P artin in sıkı ft•. 

ınıısını. i~ Ye fikir birliğini temin ede<:E'k bir usul 
düı · , fııluıt (/ım(• J Srkrı>tı•ı· iizeı·itıd E' icrn ın esuli 

~·et vr vazifesi lıulurunııyım sadecr. iktidar mev
kiindeki Pıırtinin yüksek h ir unsunı .ı rfatile D&v· 
!etle t enıas vasıtası ola rıık orıvln hulundurulma
lrdıı:. 

Refik lıı ı·e aduıdaşımız ııı kanuuıı uymamak 
Pııdi~esi İl(• tE'k lif ett ikleri şe-kil zaten ınevcud

duı·. Pıırti ııizııııınaıııesiııin 46 ncı sayıfasmda 

Hük fı rıı eth• I'ııı·tiııiıı tı•mıı.~nıı ifade eden kısrm 

fla Sıll'lıhntlt' yaz ılnı ıştn· . Esaseıı Paı·ti Clenel Sek
reteri hu usııl ~-ulundaıı l cra V killeri Heyl.' ti ve 
na 'VPkil olan ?.Utla daimi temas halind dir. Fa
kat yeni teklif rd ilım maddenin nıhu sadece tc
ııı~~ı rh•ğil: l cr:ı Yekilleı· i H yetinin ıneıml bir 
heyeti hııliıı(lı:> bil'liktı; (!Jtlı:ştığı e$nado Paı-ti Ge
ııE'l ~ı>kreteı·iniıı hıızıı· bulunınasrnııı teminidiı·. 

Birnll e1·vel aı·zeUiğinı !!'ibi Kurnitayın bunıı 

Partinin bir iı: işi oliU'ak ni.zııııınauı cı;inrle taıı
zim etmesi ve ı·esınl vekil srüıtın r haiz olnıaksı
zııı flenı>l Sekreterin Hükumet toplantılarmdıı 

huluıınnıı;ı knııuna hiç bir ııykrrılık !.eşkil etmez. 
SHılt> tıı(eı· ı·u ııtı tesbi t h;iıı değ il bu ııoktııdan da 
kıııııisyorıa lııı\'nll' ·ilc hir clnha ted kik rdilınesi
ııiıı clo~ru olacağın ı zannediyorum . 

D. E. REİSİ ŞEMSETTİN Gt!NAL'l'AY ( Si 

vııs ) - Lıı nındd <· progı·ıınıla da n l ii kaclııı·du·. Ru 

ııoktıı i ıııızııı·da n eıırüıneııde bir daha teitkik ı>ıiil

ıııPk ür.e ı· p iadrsi ni rica rdiyoı·ııın . 

BAŞKAN - l<lııeiimrrw V()riyoru ı. 



II- GENETJ BAŞKANLIK Dl VA I 

Madde 30- Genel Başkanlık Divnnr Paı·ti
nin Değişmez Genel Başkaru ile Vckilinfl<'n Y<' 
Genel Sekreterden teşekkül eder. 
BAŞKAN- Kabul edenler ... Etıney<'nler ... 

Kahııl cdilmiştri. 

Madde 31- oem•l Başkanlık DiYHnı Partiyi 
ilgi lendi ren lı cr mesel e hakkında lm ı·n r Yet'tm•l; 
salılhiyetini haizdir. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etuıeycııleı· ... 
Kabul edilm i ştri. 

Madde 32 - Genel Başkanlık Div<~nı 1\iiyük 
Millet Meclisi intihabınr idar(' YC Par·tinin lll<'
bus naınzedlerini tesbit eder. 

Divan, namzedlerlc intihab işleri lıakkrmln 

umumi idare heyeti lc Büyük Millet l\feclisi 
Parti Grubu idare lwyetiniıı reyiııi yoklrynhiliı·. 

Namzed ler Değişmrz O enel Başkan t arn fıııclıııı 
ilan olunur. 

BAŞKAN - Rrye arzeıliyonıın. Kahııl eden
ler ... Kabul etmeyenleı· ... Kabul edil ıııi~tiı·. 

Madde 33 - Umumi idare heyetinde n•:ılır

cak azalıkl nra Genel Başkanlık divanı ve Pıwt i 
Müstakil Grubunda vukubulaeak ıııiinlıallcre 

Genel Başkan yenilerini se~er. 

BAŞKAN - Rcrc arzcıliyonıııı. Kalıul l'!leıı
ler . . . Kabul etmeyenler ... Kabul <'tlilıni~liı·. 

Madde 34 - Genel Başkanlık Di1•a ııııırıı kıı

rarlarrna biitün Parti n~nlan kayıılsız H ~ıı rlsrz 

uyarlar. 
BAŞKAN - Reyc nrzccliyorunı. Kabul ederı

ler ... Kabul etmeyenler ... Kııhnl cılilııı i~liı· . 

III - B YÜK KURUJ,TAY : 

Madde 35 - Büyük Kurultay dört yr](la lı ir · 

Değişmez Genel Bnşkanm göstereceği yrr n 

bildireceği tarihte toplann·. Dcğişml'z C1eıırl 
Başkan lüzum görürse Büyük Kunıltayr d n h rı 
evvel toplryahileceği gibi fevkaltıde olarak tn 
toplıyabilir. 

BAŞKAN - Rcy!' arzedi .vorunı. Kahııl rılrıı
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiş! ir·. 

1\fadde 36 - Biiyük Kurultayııı azalım şun
lardır : 

a) Umumi idare heyeti azaları, 
b) Partiye ruensub mebuslıır, 

c) Vilayet idare heyeti reisleri, 
ç) Vilayet kongrelc ı·incc seçilen iki~er ve 

P arti azasının sayısı on bini ge~en Y iliı

yetlerden fazla her on bin aza i~iıı ııyı·Jl·a 

gene kongrclcrce seçilen biı·cı· dclegr. 
BAŞKAN - Heye ar·z ecliyonıuı. Kabul eıleıı

ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul cdilıııi~t i ı· . 

ll fatlde 37 - Biiyük Kurultn.v mürctleb aza
ları mutlak ckseriyutile a~ılıb nıüzakcreyc baş

Im·. Bıı ckseriyet yoksa i.i~ gün sonra yapıla

<·a.k topla.ntıdıı nıc,·eud aza ile işe başlanır·. 

FevkaJiide toplantılar tayin edilen gün ve sa
atte ıııcvcucl uza ilc .vaprl ır. 1Iiliifına kayid bu
lunmaya n yerlerde Büyü.k Kurultay mevcu
clun ekseriyetile karar verir'. Müsavi reyler-
de reisin bulunduğu taraf ckseriyrt sayılıı·. 

Prognımda yapılacak değişiklikler ancak nıcv-

<·uclun i.io.;le iki rkscriyotilc olur. !ntihablar 
~izli rc~·l <' yapılır. Ü<:te iki ekseriyet karaı· 
nrcliği takdirde işari reyle de olabilir. 
BAŞKAN - Reye arz<'ıliyormn: Kabul etl<·ıı

l<.'r' ... Ka.bıı l ctmi~·<•n l cr ... Knhnl cılilmiştir. 

ilfaddc 38 - Büyük Kurullay umumi hey
rf i Drği~nı <'z <icrwl Bn~ka n veya <i enel Baş

kan Vekilinin reislii?inıle 1oplann· ve iki reis 
nki lilc allr kfilib seçer. 

Bu intihabdan soıını Değişnı <'Z <i cııd Raş

kan g<.•çeıı yıllam aiıl icraat haklanda bir nu
ı ıık söyler Yr~'a bir beyannam e okutur. 
BAŞKAN - Reye nnecli~·oı·uın: Kabul eıleıı

lcr ... Kabul rimiyenler ... K: ı hııl rılilıniştir. 

Jl[adcle 39 - Değişm ez O eıl(' ] Başkan nııt-

knndnn vrya br_,·anııanıı•~i n<l e n som·n Umumi 
Treyel 2!ı azalr progranı - nizaınnnmc. 35 azn lr 
dilek ve Hi ozalr he ab enci.imenlerini seı:er. 

Bu eııcümenlcre Geıırl Başkanlık Diva nr ve 
l'ınnnıl td~re Tieycti azaları se~ilcmczlrr. 

Unınmt H eyet lüzuııı !!Örürse nıiiza krre mev-
zııhrı·ı iizcrindc 1 ruki!d ,•rılt• bulunmak ii zrrı' 

a~·nra rnriimenlcr ıle te .. kil <'ilehi lir·. 

BAŞKAN - Reyr nr·zprJiyortını: Kalıni eıll'n
Irr ... Kahııl rtnıi _,·rıı l cr ... Knhıı l cflilmiştir. 

Madılc 40 - Tfc ı· cıır·iiın <' n nza la r•rıHlan hi
rini r eis, birini rnpor·t iir, hiı·i ni kfılih ~N:rr. 

BAŞKAN - R eye nı·zediyorunı: Kal;ul ı' ılPn
lı·r ... Kabul etmiyeııl<•r ... Kalıııl edilmiştiı·. 

Madde 41 - Pragram - niı:amnııme encü-
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mcnl pl'Ogt·aııı ve ııizaınnaıncyc aid teklifleri, 
Dilek cnciinırııi viliiyct kongrcluriııden gelen 
dilek l;iyilıal:ınnr Y<' ;ız<ılııı· tarafından yapılan 

tcklifleri tedkik rdcr. 
f1 e~<tb l'!ICÜ111PIIi llll't'ki•Z Jırs:ıltlarına bakar. 

Yil;lyetlerin lı •salı i~leri hakimıda bir şikil-

yrt olur Y<') a bir 1P<lkik zemini ııö ı·iirsc bıın-

larr yeni uııııırni İdare Heyet ine brralolnı:ık 
üzere miitalrn,~i l e lırrabrr Uıııııın! Heyete 
Ul'ZL'dt\I'. 

BAŞKAN - Reyc arzediyonını: Kabul eden
ler ... Kabul ctmiycıı l cr ... Kabııl <'<]ilmiştir. 

l\[ad<.lt• ~:2 - 1 [c ı · cııciinıcn verdiği karar
ları, nıurib sı • bclıl •ri le biriilde ve bir rapor 
halinıle Uınıınıi llryclc sunar. Bunlar Umumi 
IIeycl~c giirü~ii l crck \;nı·ara bağlanırlar. !cabm
<.la rapoı·lnr t• ııriiıncııc iade edilobilir. 

BAŞKAN - Reyc arzediyorum: Kabul cdcıı
lrr ... K:ıhul etıniycn kr ... Kabul edilmiştir. 

Madtle 43 - Ba~1·ckil ve V ekiller Büyük Ku
rultııyd:ı haw· hulunurlar 1·c lii:mınuıuhı Uıııll

nı~ Ilcyclc veya ~ağınldıkhırı cııcümcnlcrdc 

izalınt verirler. 
BAŞKAN - Rcye arzccl iyonmı : Kabul eılcıı

kr ... K:ılınl etnıiycnh•r ... Kabul edilmiştir. 

Jiaude 44 - Büyiik Kuru ltayın Umunı! 

H cy<'l müzakereleri a lrniılir. Umunu Heyet nıü-
zakrreleı·i yalnız Paı·tilt•ı·e ıı~ık bulundurulabi-
lcet•i:(i gibi ırizli toplaııtıiHı· da yapabilir. 

BAŞKAN - Reye arzrcliyorıun: Kabul e<lcıı
ler ... Kabul t•tıııiyl'ıı l coı· ... Kabul edilmiştir. 

Mad<lc 4.i - Umumi H eyet müzakereleri 
Y<' kararlıll'l zııptoluıııır . Bu zalııt reis ve ka
tiph•r tarafından imzalanarak toplantıda bu
lunmuş olan aznl:ıı·ın ııcl];ıı·ı yazılı bir dcftcrlc 
ı.;,.ı;ırte ı;aklamr. 

BAŞKAN - Rcyc aı·zerliyornnı: Kabtıl eelen
ler ... Kabul etmiyen l t'ı' ... Kabul edilmiştir. 

~ladde 46 - Büyiik Kunıltaycla menıleket 

ve Partiye aid her i~ görüşülcbilir. Pra~ram

la nizamnameııin kabulü vr değiştirilmo.~i Bü
yük Kurultaya aiddir. 

BAŞKAN - Reyc a rzediyorımı: Kabul edi'n
ler ... Kahlti 1'1 nı i~ ı'nlcr ... Kabul edilmiştir. 

Jladde 47 - Büyük Knrultay, çalışmahı -

rrııın ~onıınrla Yeni Umumi İdare Heyetin i 
ve Partinin .!11üstakil Gfubu Mebuslarmı sc-

çcr. 
BAŞKAN - Hcye arze<.liyoruııı. Kabul eden

ler ... ·Kabul etnıcyenleı· ... Kabul edilmiştir. 

J.\[au<.lc 4~ - Biiyük Kunıltay kapanırken 
lleği§ııı ez llenet lla~kaıı biı· ınıtuk söyleyerek 
Kurnitaynı elde ettiği ııctiL:clerle Partiye ver
diği istikaıneti belirtir. Yabud Kurultay ka
pandıktHn sonra bu zt'tııinuc bir beyanname 

ll<'~ı·eder. 
BAŞKAN -Heye arzcdiyorum. Kabul edl'ıı

h•ı· ... KabLLl etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

.i\La<.l<.le .J.9 - J~iiyük Kurultayın açılışı J'aı·

ti teşkilatilc bütiin Partililer için kutlu bit· 
lındise sayılır . 

BAŞKAN - H.eyc ar7.e<.liyorunı. Knbul eden
ler ... Kabul etnıeyenlcı· ... Kabul edilmiştir. 

1\'.- UlU.Mi ll>AIU~ ll l·:YBTl: 

Madde GO - Umumi ldare Heyeti Biiyük 
Kurultay Umumi Heyetince ~eçilen 16 azadan 
te~ekkül eder. Aznlarm sayı~ı icabında Genel 
Başkanlık Divanr karuı·ile arttırılabilir. Ge
nel Sekretct· Umumi ldarc Heyeti azalarr ara
smda iş bölümü yapar. Azalardan birini büı·o 
i~lerin<.le kendine yardımcı ayırır. 
BAŞKAN - Reye urzediyoı·um. Kabul eden

ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilıııiştir. 

Madde 31 - L' ıııuıui luurc Heyetinin tabü 
ı· eis i Değişmez Ucnel Daşkan veya Vekilidir. 
Başkanların bulunmadıkları zaıuaııJıırda Genel 
:::iekrcter reislik cuer. 
BAŞKAN - Reye arzediyoruııı. Kabul cdcıı

ll•t· ... Kabul etmeycnlPr ... Kabul edilııdştir. 

Madde 52 - Umumi luaı·e Heyeti iş bölü
müne göre devamlı olarak çalışır ve lüzum gör
dükçe toplanarak müşterek kararlar alrr. 
Umumi İdare Heyeti en az haftada bir topla
ıııh çalışn·. 

Uımımi ldare Heyeti ıııuayyen işler için 
azasnıdan bir kısmı ilc ıııuvakkat encümcnler 
t e~ki l edebilir. 

BAŞKAN - Reye a!'Zediyorum. Kabul cdı:n
ler ... Kabul tıııeyenler .. . 'Kabul edilmiştir. 

Jladd 53 - Umuıni ldarc Heyeti, Genel 
Duşkanlık Dh·nnınrn iştigali dı~ında kalan bü
t ii n Parti işlerile meşguldür. 

Ba§lıca vazifeleri şunlardır; 



a) l'ıırti prograııırııııı bütiirı asıllan 1·c tı ·

fe ı-rnııtil!' tııtbik sahnsma çıkınıısı i~in lfizıııı

gelen tf"rlk-ik ve tatbikı yaparak vaziyı-ti tt>s
hit etmek, tedbirler düşünmek vı· icabırın ıröı·ı• 

kararlarını Oenel Başkanlık Div~ nrndarı g;P~ i

rı>rek tatbik etmek ve lüzurnlu g-ö rdüğü nır,· 

zul:m Büyük Millet Meclisi Parti <lnıhun ıı g;ii

türın •k, 
lı) Parti teşkiliıtrıım ınenııat ıı uygun hiı· 

:;nrette işlemesini tenıiıı etmek, 
c) Genı>l Bıı~kanlık Divanıncır n•rilı>ı·ı·k i~

lt>ı·i görmek, 
~) Bityük Knrııltııyııı kııTarlarını yeTiıı!' ge

tirmek, 
d) Büyuk Jüıı·ultııya suııııla eak layih ııl a ı· ı 

hazırlanıırk ve lmnla1·ı <lencl Ha~knıılık Dil'a
mndan geçinlikt en soııı·a Kıırııltııya verıı ı t>k, 

e) Nizamnanwııiıı t athikın n ııid t n liın:ılıı a

nıcleri yapmak ve Oeııel Başkanlık Di va nııı 

da.n geçiı·eı·ek tatbik etmek, 
f) Kon greleri mevzuııt.a ııy p; ıııı şı• kildı • yap

tırmak ve bunlar tıımfından ,·erilecek karııı·

ların tatbikııu gÖY.et mt>k ve lüzunı giiri:ileıı yr ı· 

lerd P kongreleri ycniletıııek, 
g) Hıı.l• kevleı·inin ve halk orialıırrııııı nçı lın :ı 

ve çalışmnlarııu idaı·p ve tanzim etınPk. 

h) 'Milli tl'şı>kküllerle ve Paı·tiye bağl ı h ük
ml şahsiy<•tlel'le ilıı-ileııınek, hükı.n1 ~ııhsiyel 

lerden hangil!'rinin 11<' g ibi şıı rtl:ırl n Pnrt iye 
bağJaııahileePklerini tPsbit deı·f'l< llt"nP l f1 ıış

kırnHk Divaımun tıısvihiııi ııldıktan sonra tat
bik mevkiin~ koymıık , 

i) Partinin hesnb i şlerini düzı;!iiıı ~· ül'iit

mok, bunun iı;in Oenel Başkanlık Divıınıııııı 

tıısdikma iktirım cttirilmiş bir tıılimatııame vü
cude get irmek, vi l iıy t idarr heyetlerinin biii

çelerini tıısdik ve yıl ısoını hesııh hul asıı laTıııı 

t~dkik etmek, 
ı ) Paı·ti te kil lllını ılevııınlr ve plinılr lıiı· 

smctte tefti~ e tt irmek, 
j ) 1'nliıııatınıı gö ı·e ha lk hutiblrri teııkibilı 

yapmak vr halk kiirsüleri kurmak, 
k ) R adyo, sinenııı . konfera ns. halk hutilılc

ı·i l'e halk kiirsülcri, gıızPtr, kitnh, '' eı;a iı ·r !!i
bi her türlü neşir vasıtalnrrndan istifade ede
rek kültür ve propaganda sahalarmda Partiye 
dtu,en vazi:ft>ICTi yapmak ve milli törenlerle il
gilenmck, 

1) Güzel şanatlara ve milli libidl'ler alôkn gös-

\~dtı 

m ) Gençlik, spor ve turizm işl c ı · i lc ııll'şgııl ol
mal(, 

n ) İnkilab müzesi için çalışmak, 
o) Vilayet idare heyeti reis ve azalarilc J•aza 

idare heyeti reisierinin seçimlerini ta..'ldik veya 
reddetmek, lüzum görülecek yeı-l erJc id are heyeti 
reis ve ıızalarınr, klsmcn veya tamamen, vaziJ'ed~ıı 
çek:ib yerlerine yedeklerini getimıek veya yeniden 
seçim yaptımıak veyahud kongreler toplaıııneayıı 

kadar oralarda muvakkat idare heyetleri teşkil 

etmek, 
p) Parti naınzedi olarak ın:ılıalli >tt•ş .. kk ülloı·c 

se~ ilıniş olanlardan P arti csnsla nırına ayk ırı ha
reketi göri:ilonlcrl c P artili urkadıı~lııı· ıı ras ınd~ki 

birliği bozau lal'In, viliyet idare heyetinin ınuta
lewıınr da alarak, b n teşeklliillerdcn ~eki lm rleriıll' 

karar vermek, 
r) Parti teşkilatı olmayan yerlerde ıııüteşeh

bi.s bir zatı veya heyeti aza· kaydi ve heyetler 1 c~

k:ili salhiyet.ile teşkilat yapmak iizcrıı va?.ifelerı

dimıelı:, 

s) Nizıı.ınnaıncnin cnu·ettiği sair işl eri yap-

m&k, 
BAŞKAN- Reye arzcJiyorunı. kahul eden

ler ... Etmeyenler .. . Kılbul edilmiştir. 

Madde 54 - J_,üzuınnna gör , umumi iuare 
heyeti karari le, muayyon işler için J'a11 i ını· 

hus ve mcnsı:ıbarınm yardımlarmdan i~tifat!(• edi
lir ve bunlardan muvak.kat rncümcn l e ı· teşkil olu
nabileceği gibi Umum idare heyeti ;ızıılarından 

bazıiannın iştirakilc muhtclit. cncüıncnler de ya
pılır. 

BAŞKAN- Kabul edenl eı· .. . l~tmı-yenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 55 - Parti teşkilatının ve l:lııl.k evl e 

rile P.ıı.rtiye bağlı hükm.i şahsiyetle ı·in t.efti;;, 
tahkik, ve murakabesiııe Umnmi idııre Heyeti 
azaları: memur edilebilecekleri gibi Parti nıebus 
veya mensubları da bu yolda tavzif edil<'bilirl~r . 

Teftiş vazifeleri ve zamanları lüzunıuna göre 
Umumi idare heyetince tayin enilir I'C bumııı 

için bir talimatname yapılır. 

BAŞKAN- Kabul edenler ... . Etıneyrnler ... 
Kabul edilmiştir. 

M.adde 56 - Umumi idare hrycti , aza l al'llıdan 

birini Par.tinin muhasibliğino aymr. i\tuhasib 
sar.fiyıı.trn bütçeye uygunluğunu temin ve hcsab 
iflerine a.id btitün kAğıdları imzıı. ile ta di~ OO('f, 



11artiyc ald tasarruf ve miiJkjyct işleriııc (le 111\l · 

hasib bakar. 
BAŞKAN - Kabul edenler ... l•; tıııeyenlf• ı · ... 

Kabul edi l miştir. 

.M:adJc ::it! - l'arti müfettişlerinin vazife ve 
i::iekreterlil;: emrinde bir Başkiltihi ile mulıaselıe

cisi ve lüzumu .!;adar Jdltib, memur ve nıiistah
dcıııleri bulnnnı·. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul erulmiştir. 

DÜRDüNCÜ KISIM 

Parti müfettişleri 

.J iadd(• .·ıi-1 - Part i müiettişlı•riııiıı vazif(• ve 

ıı.lll.hiyetleri Uınwni idare heyeti tarafından taıı
zim ve Genel Başkanlık Divanmea tasdik edilen 
bir talimatname ile tayin edilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler .. . 
Kabul edil~tir. 

BEŞ1NC1 KlSIM 

Vilayetlerde 

1 - KUNGRE;LER : 

Madde 5!! - Ocak nuhiye ve kaza kongreleri 
yılda bir, vilfıyet lwngreleri ili yılda bir topla mr. 

Koııgreler vilayet iJarc heyetlerinin Umumi 
idare heyetince tasvib edilmiş olan teklifi veya 
doğrudan doğruya umumi idare H eyeti karari)(• 
fcvkalıldc olarak da toplana bilir. 

KAD!R ÇETİN (Yozg&d Delegesi) - Aı-

kadaşlar , görüyorsunuz ki, kaza kongreleri tlc 
birer seneye irıruriliyor. Halbuki memleketi-
mizde intihab vnziycti malumdur. lntihulıa 
haUcınuz henüz alı şmıım ış olmasr dolayısilı; 

aralHrrnclı.l;i dı-<likouulıır da malıiıııdur. Bu iıı

tihııb nıüddctl~ri bir ~PIH' ol11ııcıı lıiı· .ıcııc iı,;iıı 

intihab e lilmiş olaıı arkııdaşlarnııı z oradaki 
nızifı·krini i\ğrennı~ılrıı ıııiiddetleriııi dolclu-
nıı·lar, ayni hal !ı'kerı-iiı · t'lh•ı·, gid~r . Binaen-
a lı·~· Iı nıiirldet in kısalması rloğrn drğilrlir. Kı 

sıılmaııııı~ıııı riı·a rdiyornnı. 

K.AztM AZAMET (Antalya Delegesi) -
Beııdrniz de ;ırkııdıışımm ayni düşiincesinr i~

t iı·ıık ı•di.,·o ı·ıını . Taşı·a h·şkilatmda ocak, nuh i

·'"" "'" kııza konıı:n•lı'ı·iııiıı höyl!' !ıcı· seıır te
hnii ı· otmiı;; olmıısı trşkilfıt mrsaısı üzerinde 

\;ok ulu:ıak neticeler n'nnekt dir. Ak ak ncti-

ccden maruzaLrm ş11dm : zıınıanİarrnırı çabu-
cak tekerrür etmiş olm~'l o ınesaide çalışıın-

hu· iiz(•rinde ~ok zorluk v;ırmektedir. Bu . iti-
baı-la bu müddı•tin iki sene olmasını rica edi
yorum . 

MEHMED ALİ YÖRÜKIER (Samsun) -
l·;fcndinı, kongı·t'IL·rin Pıı.ı·ti faaliyeti bakımm-
dan haiz oldukları L'hemmiy t ınalfundur. Rat-
ta vili\yct kongrelerinin dahi her sene yapıl-

nıasınd;ı fayda tnS<rVYlll' erulebilir. Bunun is
tisnaen iki seneye çıkanlması memleketin mu-
vıı.sa.la balunundan bazı miişküH.t arzetmesin-
den ve heı· sene ;vnprlmıısmın mahallerinde 
bir lll km t ı do~ul'llıasından il u i gelmiştir. Ka-
1.alıır mahdııcl ınıntakalıLr olduğunJan bu mah
zuru varid göı·mü,,·oı·ıız. Binaenaleyh faydası 

ci helinde isrnr r t m •ği mııvııfık l.mluyoruz. 
Yani Parti fıınliyı•llrriııi temin için kaza, o
t'ak YC ıı:ı.hiyc kon~erelPTinin hC'r yıl yapılma

sını liizumln adderuyorıız. 

ŞUK.RU NAYMAN (Kayseri) -Sayın ar
l<ııdaşl:ır, kaza idare ht'yctlcrinin ı;alışmasr 
i~in biı· mesai zunıanı bırakm;ık Hizmıdrr. Mi
""ııl olmak üzerr şunn or1.edeyiın ki; bi ı· çiftçi 
bile bir senede ımıhsulünii ek:ib biçcıııez. Evvel
l'l' herk<'dcrC'k, tohumunu ı;uçacak, sonra da 
mahsul alacak. Bir sene için idare h ey
etine scçi]e('(>k arkadaştan ne vazife beklene
bilir .. Dört günüm kaldı , adaın sende der, bu
nun it,:in biraz mCRai zamam bırakmak lazrm
ılrr. 1ki ~rnr olması çok faydalıd ı r. 

ŞEMSETTİN GUNALTAY (Sivas) - En
eümcn bn işte ınusiı· değildir. Bu mesele
de düşünülen şey, Parti arkadaşlımnın faali
yetini art tırmak ve hariçte bulunu b da faali
yet ıı;österm<'k arzusunda bulunan ıırka.daşla,. 

nı imkiın tenLin tmektir. Bu, iki sen de ola,. 
hilir, bir sene de. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis ) - Ar
kaclnşlan pı•oğrıını ve niznmn:ıme eneümeni re
isi ııı·kndııştmıwı söykdiklrri gibi kıızıı idare 
h!.'yt'tll·ri nıüdclctlcrinin şimdiki ahkamla ni
zaııına nw hülnnün ıı ve hu ız-üne kndar t ııtbik 
ı·ılih·~clım·kle olaıı maddı'ye uygtın olarak bir 
srıw olnı~ısındıı Ycya iki senr olnııısrndıı hü
~·ük mahwrlaı· \'!' faydıılaı· mülı1hazası 'aı:i

yı•t iıı nı h u bakımından mm·afık değildir. 

)latir>nıki biı· s~ne müdclL•tle knır.a kongrelcı·i 

tıırnfınd~n St'<;i leeı•k olan kn1.ıı iclarr ht!yl't 
lı•rinin çnlışmıı. zamıı.n)nı·ı bir scuıı olın;ııuu 



-M4 -
d;ı ik] sene olsundaki nıııksHd ve esbabr tcl'~i
lıi ihtiva eden ınütal Pıının ne ol duğu tebelliiı · 

ctmi\< dcğildiı·. .Ancak bunun kıırşısınfla ~~~ 

esbabr nıucibeyi scrdcdcccğiın. Bir sene miid-
clctle olduğu taktlird Partinin faal iyet, kade-
melerine getiri len arkadaşl al'ln ç:alışıb nıu-

vaffakiyetler teminine bir vasıla diye ortaya 
südilınüştür. Bir sene il;iııdc ~alışan fakat te
şcbbüs ettiği işler sona erıııiycn, amma sona 
erdirecek derecede liyakat ve kudreti haiz olan 
ıncsuliyctli ve büyük şerefli işi üzeriııc 

alınış olan, arkadaşln.rmııı itimadilc almış 

olanlar ve ·kaza idare heyetinin ikinci kon-
grede, üçüncü, beşinci defa seçilmesi intkanı 
mevcııd iken ve nizamnamcııin ahkamı mülc: 
·bakisi bunu gösterib dururken zikredilen 
bu esbabı mucibc bu vadiele şu esbabr iskat 
edecek bir csbabı ıııncib olamaz. Bunun hak-
kında ruhi bakımdan ne söylcmC'k istediğimi 

nınhakimk an lamış bulıman \'C Partimizin fa
al kademelerinde çalışmakta olan Büyük Ku
rultaym sayın üyeleri dcrhal kabul etmelidir 
ki bir sene kafidir. İki sene olmasına lüzum 
yoktlll'. (Kafi değildir, iki sene ol malıdır). 

KAZİM AZAMET (Antalya Delegesi) -
Bu hususta bir takrir veriyoruz. 

RASİM EREL (Konya delegesi) - Aı·ka

dBfllar kaza idare heyetlerinin seçim devresi 
biı· sene ın i yahud iki sene mi olması l~zıın

gclir meselesini tetkik edebilmek içiıı kaza ida
re heyetleı·inin gördükleri vazifeleri görmek 
ve bnnlnrla ölçmek lfızrmgelir. l\falunıu iiliniz 
kaza idare heyetlerinin seçim devresinden son
ra azalarını çoğaltnıak, halkevlerinin ~alış

masma ııezaı·et etmek gibi Yazife ve külfPtleri 
olduğuna göre o seçilen idare heyetleri, bu işi 

başarabilmesi için en aşağı 6 aylık, 8 aylık bir 
hazırlık devresine girecek, lıinaenaleyh devre
sini bir taraftan hazırlarken diğer taraftan müd
cleti biteoektir. Bu şeldJde biı· senenin kifa
yet etmiycceği pek tabiidir. Esa~cn geçen sc-

ne il<i yıl olarak tesbit edilmişti. Zannederiııı 

arka.daşmı ev·velden bir sene olduğuna göre bu
nu iki seneye çıkmanıası noktai nazarrndan söy
lediler. 

SUR.EYYA ÖRGEEVREN (Bitlis ) - Hrıyn·, 
hayır yanlış. 

RASİM EREL (Devamla) - BiııaPıınleyh 
eskiden iki ene olduğuna göre bu sene de iki 
sene olarak t.almasllll rica edirorum. 

BAŞKAN - Bu hususta eııcüıueniıı bir ıııl\
talrası yoktur. Bir takrir vardır. Okutacağıııı. 

Ocıık, nahiye ve kaza kongrelet·i (yılda lıir) 

tabirinin lilğvile viH\yet kongreleri iki yıld;ı lıiı· 

luplnıur, suı·et indı· tadilini teklif ederiz. 

.Antalya elelegesi 
.Akay ve arkadaşı 

(Yanlış, yanlış tahiı· yanlış ~esleri). 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Kaza ilıti

yaçlaruu nasıl bildirir o vakit?. (Yeni bir tal<
rir hazırlanıyor sesleri). 

ASlM BEKTAŞ (Yozgad) - 'l'akriri yazan 
arkadaşın kendisi buradadır. lza.hat vcrsiıı. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Kalk sen üze
rine mal et, izahat ver. 

ASlM BEKTAŞ (Yozgad) - Arkadaşlar; 

~izden ricam şudur: Esasen kongreler yapılırken 
bir seneille kongre üç ayda hitam buluyoı·. 
Üç ayda bu kongreler yapılırken yedekler sc· 
çiliyor ve bir çok müşkül ilta maruz kalııuyoı·. 

Bunun başka türlü içinden çıkınağa dıı im.kiiıı 

yoktur. Mutlak ve mutlak kaza idare lıeyetJc
riııin iki senede bir intihab edilmeleri JJzıııı

dJr. Ben ild senede bir teklif ediyorum. Bu
ının ıııullnka kabuliiııü rica ediyoruııı. (liülii~

ıneler, kabul sesleri). 
BAŞKAN - Takriri arzettim. 
KAZIM AZAMET (Antalya delegesi) -

Müsaade buyurunuz takrir yazıyorum. Mad
denin encüıneue tevdiini rica ediyorum . 

«Köy ııahiyc her sene kar,a iki senede hiı· Yi
liiyct dört senede bir» ... 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Yoo. Ne 
mi.i.nascbet ?. Büyük kongreye ne za mn n getirilc
cek dilekler ... (Eskisi gibi eskisi gibi, ıııaıldc 

aynen sesleri). 
(Nereden çıkarıyorsunuz buıılaı·ı sesleri, gii

rültüler). 

BŞKAN - Takriı·in sahibi hnngi talo·irinin 
re ye kanlılmasını istiyor T. 

Hangisini istiyorsa onu reye koyat:nğıın , ıııı 

zarı itibare alnursa üzerinde söz vcriı·, icabc
derse eneiimene veririz. 

ASIM BEKTAŞ (Yozgad delegesi) - Son
raki verın:iş olduğum takriı·de ısrar ediyorum. 
Heyeti Umumiyenin kabulünü ricn ederim. 

CEHDİ ÇETİN ( Manisa) - Eski ni
znınnanıedeki maddenin aynen knlııılüııü rieıı 

ederim. Kazalarda, vilayetlerde ikişer sene, nahi-
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yelerde biı·er sene. 
BAŞKAN - İkinci takriri nazarı itibare 

alanlar ... Alıruyanlar... Takrir nazarı itibm·e 
almmaıruştır. 

Maddeyi aynen r eye arzediyoruııı . KaLul 
edenler .. . Etuıiycnler ... Kabtıl edilmiştir. 

Madde 60 - Kongerler normal olarak ey
lül i ptidasuıdaıı biriııci kantın sonuna katlar 
olı1ıı ınüddtL i~iııtl e yapılır. Her vil&yetiıı ida
r e beyeti UlCI' siııı, iklim Ye i~ icablarımı göre 
];ongı-t•leriniıı ha~lnuıa Ye Litıne t.arihleı·iııi tPs
bit ederek nıkt iııdcn en d Ue ııd !::lckretcı·liğt• 

ve aWkadal'iaı-a bildirir. 
Ocak I'C ııahiye koııgnıkri t' Jl ı; uk Lir IJtı

~ul< ay siit·eı·. i\urınal kaza kongrelt-ri ııalıiy,• 

kongrc leriııi ıı lıitamıııdan l:i gün soma başla
mak üzere cıı ~ok bir bıı~uk ay sürer. Viliıyd 

kongn·si, vilüyeliıı Lütlin kaza koııgrel e ı·i bit
ı ikt ı · ıı sun ra yapılır. 

BAŞKAN - Kabul cıleıılc ı· .. . Et ıııt•yt•ıı l er ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde Gl - H er Partili yazıll olduğu oea
ğm koııgresiniıı de azasıdır. Gelemiyecck l<a
dar ıuiihiuı Lir urazereli olıııadıkı;a koıı gredc 

bulunıııaya ıııecbuı·Juı·. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul ediinı i ~t iı·. 

lıfadclc 62 - Kongrelerd e uelegeler a~;ığr

dal'i ııi~hl'll('l'r göre sc<:ilirlcr. Ü<·ak koııı,:rc

siııde ocağın ~00 c kadar azası i~irı 2, hnııılaıı 

ynknı·ı lw ı· 100 azıı iı;in birer, 
Xahiyc kongresinde ııah i yedeki o<•akların 

300 c kadar az:ısı için 2, bundan yukarı heı· 

:300 aza içiıı birer, 
Kaza koııgte,indc knzatlnki ocaklaı·ın 1000 ~ 

];;ıdaı· ıızası iı.;in 3, lınııclan yukarı her JOOO 
aza için lıiı·cr delcğc. 

l':ıı'Li.1 · P giı·ııı c ııınanı e leler i tamam olan aza 
im sn~·ıda dnhi !Jir. ,\n ı>nk hıınlarııı kongre
lerde rry Y<'rıııeleri i~iıı !'n az üç ay ve se~ilc
hilıneleri i ~in ıli' <·n az bir yıl evvel kayid mn
ıııııeleleriııiıı bitıııiş cılııııısr şarlt n·. Mcmuriy<·t 
schclıilc Partiye giı·ııı<· ıııi~ olanlıır bu kayidden 
ıııiistesnaılıı·. 

BAŞKAN - Du ıııa ılı.lP hakkında Süleyman 
S ınının bir lakriri Yarclır. 

1\ıırultay Yüksek Reisliğinc 

62 nci maddeye iluvesi teklif edilen ıne· 

ııııır oldukları içiıı Partiye girmeyip istifa ve
ya l!'kııüLlliik gilıi hir sclıcblc rcsıııl sıfa tl ar 

zai l o lnı· olııınz Partiye kaydeililıııiş o l aıı ınü-

11\'l'l'rı· Yaüıııuuştıı ı ı Parti ve H ıı l kcYi tcşkilütııı

da dt•ı · hul istifadı• edil ıı ıt•si, fıknısııun tayyi

ni tcldif. ederiın. 
Yozgaı.l 

!::lıı · ı·ı j ~(j;-. 

MElVIED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Hu 
kaydi lwyıııaktnn nıaksııd. ııı cınu riıı l<ııııuıııı 

Inı ~ · ·ki ldı· tııdil ı•dilint•ı•yı• kadııı· ıııüııel'lcı· 

ııı·k:ıd:ı.- Jaı·ılan Parti \'\' H a lke' i leşkil&tıııdaıı 

ist i[:ıdı• ct ıııekt i ı·. ,\l caıuriıı · kaınıııunuıı h u ~··
ki ldı• tııılil ı • dilc <· •·ı:(i helli bir şey değildir. I'Jdi 
liı·s<' • ı 1·ıık it Inı l;;ıyılı• lü zııııı !\almaz. Bıı ~ekii

,J, .. '· ıızıl ı ~ııı lıiı: lıir ıııahzıını .voktu ı ·. 

SlRRI İÇÖZ (Yozgad) - !lu g-ün J.'ırbııın 

<'kst·ı·iyetiııi !<·~ki l ı• dt•ıı h!'ıııt•ıı lwııll'n ıııeıııur

lım ı uızılıı·. ı: u ıııııdd!'yi kahııl ettiğimiz tak
diı·dl' lıir iıılıil iıl lın~ lıı ~ııenl<tır. Mı·ıııuriıı ka
ınııınııd a lıiiy l ı• l ıiı · ka.viıl r;ıl;tığı takdirde bu 
fık ı· a :ıne<ık ıııüteJ,aidlere YP ıı ıii stııfi olaıı l ııı·a 

aiıl olacaktır·. O \'akit ııwıııuı· hi<: gi r ı• ıııiyecek 

dcıııekt i ı·. ! hı fıkı·nııııı tadili ise .ı. sc ı w soııı·:ı 

inikııd t-dt•eek Kıınıltıı.y tarafından ~'apılulıi

lir. nu hüktiııı o zamuna kııılıır .nı~ ıyııı·akt ıı·. 

BiııA P ııulı·ylı hıı Jıkraııııı ~iıııd i den tuy~' i ~·crin

drcliı·. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas)- Arka
da~lar; <'lde bir kaıııııı Yuı·clrr. Bu l<ıınıın, we
ınuı- olan aı·kııı.la~laı·ııı l•'ı·kaya gi ı·ıııesi ıı e ırıa

nitlir. Diğ<·r biı· ııı add E> nıiz vardır ki, l<'n·ka 
Caali .leliıHl<', iki serı<' kııydi ı.r•ı;medik~e, vazife 
alamaz. nuııu ııhı ııılilll'\'l' et· arkadaşları im ka
)iddt• ıı kurtaı·ınnk isti.nırul'.. Sonnı, eı.ııseıı bu 
hir prograııı ıııes<•l<>si rleğil, hiı· ııizaıııııaıne nıe

selesidiı· . Rn kaydin ııi zııı ııııanı ~dc lıııltuıınıı~r 

bu günkü vaziyette fayda temin clınl'ktcdiı·. 

Yoksa her hnngi bir kanunu tadil etıneği ııın

cib bir şey değildir. Maddenin kalması doğnı 
olur. 

BAŞKAN - Takı· iri reyinize arzctliyorıını. 

Nazarı itibartı alanlar ... Alnıııyanla ı·... razarr 
itibııre ıılııımam ı.ştır. 

Maddeyi rcyinize ıırzediyo nuıı. Kabul cdt•ıı
lrı· ... 'Etın~ycnl r ... Kabııl edilıııiştit·. 

.\ fnll ı.lc 6:3 - Ocakların seçtikleri ddeg •-
ler ıııılıiyc oterkezindc nalıiye, nnhiyelcr in 
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eııtiklcri uolegcleı· kaza medtezinde kaza, ·kııza 

kongrelerinin 'C\;liklıori uelegeler de vilayet ıner
kcziııdo vilayet kongresini yapıı.ı·lar. ksıl de
logcııin IIU\Ztırcli halinde toplan tiLlU yedek uelege 
bulunur. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Btmeyenler ... 
Kııbul edilmi ~tir. 

Madde 64 - Ocak delegeleri ocaklarının 

doğrudan doğruyıl kaza teşkili'ıtıııa bağlı olmaısı 

yüzünden nalıiye kongresi yapamıyorlıırsa bakı

lır : ya kaza tef;lk:iliitıııda bir başka n alıiye tcşelrkü
lü yoktıu·. O ta!kdirde bunlıı.ı· doğrudan doğruya 
kaza kongresini yaparlar, yahnd bir başka nuhi
ye teşekkülü vaı·dır. Bu takdirde nuhiye kon
gresi için .aranan nisbet üzerinden delege seııcr

lcr. Kaza koııgresiııc bunlat· işt iı,ak ederler. 
Ocaklarm doğrudım doğı·uya vilayet teşki-

lfLtına bnğlı olmalan yüzünden delegeler ka~ıı
kongresi yapamıyorlar a kaza kongrelcrinuc ara
nan ni bot üzerinden uclcg ler scçerleı·. Vi lfıyct 

kongresine btmlar iştirak ederler. 
Doğnıdıı.n doğnıya vilf1,vrt teşkilatma bağlı 

olına~ı yüzünden kaza kongresinde bulunamayan 
nahiyelerin delegeleri de ayni Sl'Çiıni yaparak 
kendilerini vilayet kougre~indo temsil c tt irirler. 

Bu madde murib i ııcc yapılacak ikinci vcyu 
üçüncü delege s~imleri kaza veya vilayet idare 
heyetleri tarafından idare olunur. 

BAŞKAN- Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Knbııl edilmiştir. 

.1\'ladde 65 - Kongreler kendi idare heyetle
rinin rııiııleri tarafından açılır. 

BAŞKAN - Kabul cueulcr ... Btıueyeıılcr ... 
Kabtti edilmiştir. 

:Wladde 66 - Kongrelerde yazılı azanm mut
lak eksel'iyet.ile uıüzakereyc bru)aııır. Bıı ekse
riyet yoksa toplantı bir gün sonraya bırakılır Y 

o gün gelen aza ilc ih.'iifa edilir. 
BAŞKAN- Kabııl edenlPr ... Etmey<Jıılcr ... 

Knlıııl edilmiştir. 

Uadue 67 - ller kongrede ilkin bir reis, 
biı· ikinci reis, iki kalib seçilir. lcabmuıı. k:.ıza 
1'e vilayet kongreleri reisi bir derere yukan teş

kilat tarafındım du gö terilebilir. Jıt erkl'~dl'ıı 

Jnaıısub rcisler viliiyct clıılıilind\•ki lıütüıı koııgı·t·· 

lero reislik edebilirler. r nJuye Ye ocuk kongre
lerinin uizunınaın.eye göre yapduıalarıııı temin 
için yukarı derecedeki idaı·e bcy"tlcı·i kendi nuı -

larmdan veya partililerden müşahid gönderebi
lirler. 

Reis, kongre müzakerelerini idare eder, kalib
ler ınüzakereleriıı bulasa ve neticelerini kuyd<ı

derler. Müza.kerelerin aynile tutulması i~in a~·

rıca ·zabıt kii.t.ibleri de bulunJurulabilir. 
BAŞKAN - Kabul edenler ... Elnıeycııkı· ... 

1\ ul ttl edilmiştir. 

,1\r[ad.de 68- Kongrelerin ınüzakerelel'iııi bü
tün Parti azaları dinliyebilirler. Kon-grder iHt c ı·

lerse bir meseleyi gizli olarak da görüşebilee,,k]cı·i 
gibi parti dışından dinleyici kabul etnıeyr dl· ku
rar verebiliı·ler. 
BAŞKAN- Kabul cdeııle ı · ... Etıncyeııleı· ... 

Kabul edilmiştir. 

:A'[adde 69 - Nalüyc, kar.a \'l' vihlyct koııgn·
lerinde, Parti lliikfunetini temsil eden en büyük 
mülkiye ~m irieri kongreleı·o du vet ohuwl'lu ı ·. 

Buıılı.u· müzakorcye "" rcyL' i~tiı-ak l'lııı~zil'r. 
Yalnız yapılıruş veya yapılmmnış eski ve ycııi 

Parti dilekleri hakkmda müzakercll·rden sonra 
halkı aydınlatmak maksadile irabeclersc izahat ve
rirler. Bu izahat üzerine ıııünakıı~a Nıı·ryıııı ct
ıııt•z. Paı·ti koııgr!'lı• ı ·iııiıı büıüıı ıııüzukrı·ı·leı · iıııh

Partili belediye reis ve aznlıırilc ıııııtııııi meclis 
azalım dinleyici sıfatilc bııhmurlar. Bunlar 
ı.ınrti dileklerinin tercihan tahakkuk l'ttir·ilınl'siıl<' 
gayret ederler. 

Gizli olmasma karar verilen nıüzaken• lcrde 

delegelerden bıışka yalnız cu lıüyük mülkiye lımi
ri bulunabilir . 

BAŞKAN - Kııbnl edenll'r ... Etnıeyt• ııleı· ... 
Kabul edilmiştir. 

)fadde 70- Koııgre ll't'. koııuşulııcal' i~le

ri öııcı•deıı ~ıraya kol'la ı· ,.<. id nı·<· lw1·r t lrl'iııiıı 
olııu biteıı i~lt·r hakkıııduki ı ·a[llll' \ ' e ~lizll·ı ·ilt • 

ınüzakerı>y(• lııı lıırlıır. ~~·:iıııl(•ı· ~~~ spnı·a pıpılır . 

BAŞKAN - 1\ııhul ı·th•ıılı·r ... ı·:tıııt',l'l'lllı·r ... 
Kahul eılilmi~tir. 

Mııdcle 71 - Koıı!1'rrleı·dr k:mırlıır ı·ı'ls , . ., 
ı·ri>ı n~killcı·ile hıı;r.ır lnıluııun ıızuııın yHrısıııdaıı 

fazlııımıııı reyi ile wrilir. Rt'yln ıııiisıı, · i i sı· ı·<'İ · 

~iıı huluııdtıKU tıırııf kıızıımı·. 

BAŞKAN - K:ıhul (•ılı • ıılt>r ... Etıııı•.n·ııl<'ı· ... 
1\:ılıul edilmiştir . 

~IadılL• 7~ - Koııg-n•kr·dt• se<:iınlt'ı· g-izli ~'<'.\ ' 

ile yııpıltt·. l ~un>tle yııpılıııııımın ii<;tt' iki .. ksı· ı·i-
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yetle karar verilebilir. f'lc•:iınlerde ilk defa ıınıt
l;ık ci<Seriyet olıııazs:ı ikinci clefasındn eıı c:ok 
rt>y alanlar kazalliTlar. 

BAŞKAN - Kahııl ı•d<'nlt'ı' ... l~tıııı•,vrn l(•ı· ... 

l\11hul edilmi§tir. 

Mııdde 7~ - Koıı:.tr<'l rr. Jıesııhlanı lıokıııak, 

idaı·r heyetlm·inre öııl'cdeıı ilıı-.nı· r•tlilıııi~ olan 

hiitt:c,vi tedkik etmek. dilrk ' '(' lnyihııl:ll'l iııı·r

](•ınck için 3 - 7 kişilik ü~ rııt•iinıc•ıı nyıl'lı·lııı· ve 
hıınl:ırm raporları iiz<'ı·iıule goiirli~üı·kı· flt·n·k 

hıı ı·a porlar ve gorrck aza taı·nfınılnıı yııpılaf',ık 

t<•klifler üzcı·iııe uıiiı-.akı>ı•ryi knlH,\'l:ı~tmıınk iı:iıı 

hn~luıca :ı - 7 ki~ilil< Pli{'Üıııenl!' r r]ı. yapılabiliı·. 

BAŞKAN - Kıılıııl •·•lc·nlPı· ... l·:tııır~'rı ılH ... 
Kıılıul !'ılilıııi~tir. 

Madclt• 7~ Eııeiiıııpıı]('r iı;h• ı·iııd~ıı lıiı· rc•is. 
hir ı·ııportiir ,.,, bi ı· kilt i h sP<;ı•ı ·ek i~ı' haşlaı·lııı·. 

ynrıdnıı J'nzlıı :ız:ı ilt• ıııiizakrı·(' Pılrı• ,·ı· c•kspı·i~·l' t

lc kaı·ııı· verir. 

BAŞKAN- Kııhııl cdı,ııkı· . .. Etııırycnll'r ... 

1\:ılllıl ı> dilıııi~tir. 

MnddP 70ı -- ltla r r lıryc•tleriııılc hıılııııaııhıı· 
k~ndi l<oıı )!n•lpı·iıır dt•IPgoı• sPr:ileıııt•?.lı·ı·. l\Lüz:ı

krr<'l!'ı·e iştiı·:ı k p<fpı·lı·ı·. fakat rr~· , · ı·ı·f?ıııPzlı• ı·. 

l•~ıı .. iiınrıılı•rP rlı• ~r<:ilrnwıdf't'. 

CEHDt ÇETİN (Manisa) - Sıı,l'g-ı <lci(cr ;ıı·. 

k:ııltı ~ lııı·ııu: hu ıııaıldr Pıırti ni~ıımmııııf'ıllizdı• 

lı ir kar: <Ir> fa isf ihıılı• !!~'<:iı·diği iı~ iıı hu hususta 

söz siiylrnıek ist i .voı·ııııı. 

Renileniz Parti ııizııınmıınesiniıı hilhassıı bıı 

ınıulnrsi i.iv.erin<lt' Pıırf i yP intisıılı rttiğiın goüıı

nenlıf'ri ~Ok titiZ<'(' nJnloıdnr olduğum i ~in hıt 

mıuldenin bir yerine itirn:r. etınPk istiyorum . 
:lfnclrledf' rlenj,vm· Id. iôarr hryetlerinde hııluıınıı
lar kPndi kongerrlrriııc d!'lı>g-e S<'Çilcmı•zlı•ı· . .Mü
:r.ııkeı·el!'re iştiı·ak rderler. Fakat rey veı·eııı~7. 

ler. Bu maddenin cshBhr ıııııcihesini hihniyoruııı. 
. \ıı rıık g-r~eıı Kıırııltny<la hiı· Unıuıni idııı·r lır

yeti knrnrr veyahud ni:r.aınn:ımf'ııiıı i<·nhı iılnı·ı> 

lıeyetlcı·i c1f'h'!!P sr~ilf'mezlt'r . fa kat ı·cyr i~f ira k 
!'tlPI'irr. <lr>niyorrltı. nıı dı>rn ki Kurultnydn lif' 

ıçın bn ~ekildr tnshih cdildiğini hilıııiyo 

rıım. Bıı scnr bir ı;ok nııhiyc, kııza, Pnrti tr~ld

lfıtıııda <;ıı lı~nn ııı·kndaşlııı· ı nr i<:iıı ı·cy vermrk 
Jıakkrıırlan malırııın Nliyorm? 

RASİH KAPLAN (Antalya) - 1\r>uıli l;r• ıı 
rlilcrini scı:mcıııclcri için. 

CEHDt ÇE':fİN (Manisa) - .\ıııına ııı~h11~ 

bryler müntehibisııni olııbiliı·ler ve kendilerine 
ı·t·,Y verebilirler (Gülüıınıeler). Bunuııla beraber 
ınnksaclrııı hn ileğildiı·. Maddenin bu şekilde ol
ııııısının sebebi, zanıırınca , eski idare heyetinin 
he nb vermek vaziyelinde bulunması olsıı gerek
ı ir. :Maks3d bu ise madde şimdi şu arzedeceğim 
~ekilıie tashih l•<lil~biliı·. tdın·e heyetinde lıulu
ıınıılat· kendi koııgrclcı·inde kongreye hıışkııu ve 

sckı·etcr se~ i lenıczler . 1\fii?.akcrl'ye iştiı·ıı k edl:'r
lrı ·. Y'alıııı eııeiiıııcnlcre iştiı·ıık etl~nıczler . Sııym 

arkada~lar biraz evvel de arzf'ltiğinı şekilde ni
zaınııııınc ı>neiimı·ııinin aynen knhul edip Yiiksf.'k 
Kul'ltltaya ıtl'Zedı>rı•ği eski heyı•t in kmıgeı·elı>rde 

ıııiit's~iriy E>ti <lii~üııülnıüş olmasından da ileri 
g-elir. Eğer höyle ise hiı· rlerP~eli lıiı· kongreııiıı 

rski hry<'t ıniiıııcssill !'inin ele hul'!\ya kabulü mıı
,·afık olahilir. Ru vn?.iyette biı· dereec yukarı 

tr~kiliıt koııgre~·i titiz bir şekilde kuntrol cclebi
liı·. 1\ıı sul'(•tlP çalışan arkadaşların E'liııclen bu
nun kııbzilc riyaset hakkının alınınnmış olmıısmr 
iNıb !'deı·. Du ilihal'la ınnddeniıı ııı·:r.ettiğiııı şe

kilde kabulünü dilerim. 

M. ALİ YöRttKER ( Samsun ) - Rıı mad
denin istinııcl !'ttiği cshııbr nıııcibı• nıpyclaııdıı

ılıı·. Bııııdan evvel Knı'Ultay<lıı hu şekil ka
hııl ''~' te~hit t'di lmiştir. fdar<' lıeyetlı,ri ken
di koııgrelerinclı> bir seııe]jk veya iki senetik 

ıııcsııilcri h:ıklorııla hesalı vermekle miikellef
firlel'. KC'ndisi hc~ap vermek ın vkiiııde bu
lıın:ın bir şnlısm aynı zamanda karar verme nı v
kiiııde lıulunınnsrnıı ınani olmak iı;in hu ıııaddt' 

konmuştur· . Aynı rsbabı mucibe ile biraz evvel, 
Büyük Kui'Ultay;ı aiô olan hükü.ınlcr arasmtl:ı 
umumi idaı·e heyetine dalıil olanların hizim şiın

ıliki eııcüınenleriıııizde bulunanıryac·aklıırmı ka
lıııl hııyııı·,lıııııız. (Doğıu sesleı·i). 

CEHDt ÇETİN (Manisa.) - Aı-zettiğim şe
ldlde maddenin taclil edilmeııiLıi teklif ediyoıuın. 

MUMTAZ ÖKMEN (Ankar a.) - Mazbijta 
ıııuhaı'l'irinin ılt'min arzettiği <>sbııln ınucibe

ııiıı Juıriciııcle ıırkada11ımın tcklifj kabul edilirse 

tııtbikııtla çok lıüyük biı· mnhzur tevellüd eder. 

Oeak iı.lııı·e heyetleri üı; , ııııhiye i(lııre heyeUeı-i 

beş, Imza idare heyeUeri 5, 7 ıızadan terekküb 

rıler. Uir 1;ok nalliye idare lıeyetlori vardrr ki, 
huııJııı• ü~ ocaktan terekküb eder. Bunlıırın 

kongrelerine <le bütiin ocaklar gelirler. 5, 6, 7 
lıa;r.aıı da 4 mümes ild ıı tcşekkül eder. Tasıı.v

'' uı· hnyurıınuz ki , 4, 5 müm ildl'n veya 7 mü

ıuessil rlen teşekkül eden bir kongrede bunlar 
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\oey vererek daima kongreye hakim olsunlar, 
daima kendilerini intihab etsinler. Tatbikatta 
bu malızur görülmüştür. Onun için bu şekilde 
teşkilutımızı, muayyen adamlarm inhisarr al
tında bulwımasma •ınani olunmak için bu esbabr 
mucibe yazxlın.rştn·. 

BAŞKAN- Başka mütalea var mı V. Mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyen1er ... Kabul edilmiştir . 

Madde 76 - Kongreler, kendi sahalarnı
daki bütün Parti işleri için kaı•ar ve mtırakabc 
uzvudurlar. Kongreler açık bulundukları za
manlarda lüzum görürlerse idare heyetlerinin 
bütün saliihiyetlerini kullanabilirler. 

Kongrelerin başlıca vazifeleri şunlardır: 
a) Kendi bölgelcriııiıı, gerek köy ve bele

diye meclisleri umumi meclis gibi mahallt te
şekküllori ve gerek Hükümet dairelerini alil
kalandıran arzu ve ihtiyaçlarile Parti ve 
memleket işlerinden kongre ruznamesi, encü
men raporu veya aza teklifi üzerine ınüza.kc

reye konulan maddeleri inceleyib bunlardan 
kabul edilenleri dilek halinde tesbit ettikten 
sonra mahiyet ve elıemmiyetlerine göre ya ken
di idare heyetlerine vazife olarak bırakmak veya 
bir deı·ece yukarı kongreye arzetmek ve o kon
greye seçecekleri delegelere, iüzunı göriil"leı'Se 

bu yolda talimat vermek, 
b) Vilayet kongreleriııde vilayetin bütiin 

parti teşkiliıtmın durum ve faaliyetini tetkik 
etmek, 

c) Kendi idare heyetlerinin ve icabrıu.la 

kendilerine bağlı idare heyetlerinin hcsablarr
na bakmak ve yıl sonu he ab hulfısalarım tas
dik etmek, 

ç) Ocak kongrelerinde ocakların, nahiye 
kongrelerinde ocak ve nalıiyelerin, kaza kon
grelerinde nalıiye ve kazaların, villiyet kon
grelerinde kazalarm ve vilayetin gelirlerine 
giderlerine göre idare beyetlerince bnzn·la
nan bütçelerini tetkik, tadil ve tevzin elme.k, 
bir derece alt teşkilatm bütçelerini tasdik et
mek ve kenU:i bütçelerini tanzim edib bir derece 
yukarı teşkilatm tasV"ilıine sunmak, 

d) Ocak kongrelerinde ocak, nalıiye kon
grelerlııde nahiye, kaza kongrelerinde kaza, 
vilayet kongrelerinlle vililyet idare heyetl criıı i 
ve birer misli yed klerini seçmek, 

e) Ocak kougrelednde nahiye, nahiye kon-

grelerinde kaza, kaza kongrelerinde vilayet kon
greleri ve vilayet kongrelerinde de Büyük Ku
ı·ultay için delegelerini ve birer misli yedekle
rini seçmek, 

f) Kendilerine bağh idare heyetlerile r eis
Ierinin seçimlerini lüzumunda tetkik etmek ve 
bir uygtmsuzluk olduğuna kımaat gelirse uy
gunsuz olan noktadan başlanarak yenilenmesine 
karar vermek. 

BAŞKAN - Mütalea var ıru 1. Maddeyi re- • 
yinize arzediyoı1.uu. Kabul edenler ... 1!/tıniyen

ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 77 - Kongrelerin, idare heyeti azıısı 

veya delege veya bunlara yedek olarak seçe
cekleri partililerin o kongrede aza olmaları şnrt 
değildir . 

BASKAN- Maddeyi rcye arzediyonıııı. Ku
bul cd~nler . . . Btıneyeııler ... Kulıul cdilıııi~tir. 

Madde 78 - Parti koııgreleriııdl' oh~t ı·iil<si

yon yapmak yasaktır. 

BASKAN- Maddeyi rcyc arzediyonıııı. I< a
bul cd~ıılcr ... Etmeycıılcı· ... Kabul edilnıi~tir. 

Madde 79 - Kongı·e görii~ııı~l<>riııiıı iııt i zn nı 
ve inzibatmı temin elmek kongre reisinin nızi
fesidir. Du intizamı ve azalıırnı usulü dniresiıı
dc ve serbest konıışınalarını bozanlara ve şahsi
yet ile uğraşanlam reis toplantı halinde ilıtanlıı 

bulunur. Dinlemiyenleri o kongrenin sonuıııı 

kadar toplantıya girmernek ii zl• ı·c dı~nı·r ~ıkartır. 

Lüznm görürse kongre Juırııı·il ikinci ihtam 
kadar ceza verir. 
BAŞKAN - Maddeyi re.vc arzcdi.voruııı. 1\n

bnl edenler ... Etmeyenler ... Kabul ctlilrniştir . 

Madde 80 - Parti mehnsları kendi ocakla
rmm bağlı bulunduğu vilfıyE>tin kongrl'sine i~

tirak edebilirler. Ancıık delege olmadık~a I'<'Y 
veremezler. 
BAŞKAN- Maddeyi re)·e aı·zrtliyonını. Ka

bul edenler ... Etmeyeni ı· ... Kabul edilmiş! ir. 

Madde 81 -- Hir giin evvelki loplaııtıııın za
brt hu1asası.erte i günkü toplantıda ve son nıü
zakeren in zabıt lıulilsası da kongre snnuntla 
okunur. 

BAŞKAN - Madueyi ı·eyr nı·zcuiyonım. Kıı 

bul edenler ... Btmey nlt· ı· ... Kabul edilmi~tir. 

Madde 82 - Kongrelerde bulıman nzalnrın 



aclları bir deitere yazıin·, gerek bu dcfteriıı \' 
gerek müzakere ve kararları havi zabrtlarm alt
ları kongre reis ve lditibleri tarafından imzala
nır. 

BAŞKAN - Maddeyi reye aı·zcdiyoruın. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 83 - Kongrelerde verilen karnrların 
yapılması ve yaptu·ılmasr idare lıeyctlerine va?.i
fe olur. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

II - J DARE HEYETLERİ : 

84 - Her ocağm ocak kongresince sc~ilcn 

3 - 5 kişilik bir idare heyeti olduğu gibi ocakları 
idare etmek için nalüye merkezinde nalıiyc kon
gresince seçilen 3 - 5 kiş il ik ve na.lıiyclcri idıH'i' 

etmek için de kaza merkezinde kaza kongresince 
seçilen [i - 7 kişilik bir idare heyeti bulumu·. Vi
lilyct idare heyetinin a1-ası 7 - 9 dur. Vilayet 
kongresince seçilir. İdare heyeti ı·ci~lcri munsub 
olan yerlerde kongre 6 - 8 kişi seçer. Vilf•yet ida
re heyeti, knzalar teşkililtını idare eder. Uınuıni
yetle idaı·e heyetlerinin müddetleri kon"'relcrre 
yenileriıı sc~ilmcsiue kadar devam eder. Yeni ida
re heyetleri kongre seçimlerini müteakib eski lı e 

yetlcrden devir alarak işe başlarlar. Baba veya 
ana ile çocukları ve kardeşleri karı ile koca ayni 
idare heyetinde buluııaınazlar. Bir kimse ayni za
manda iki idare heyetinde bulunamaz. 

BAŞKAN- Maddeyi rPye arıediyowın. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 85- Yeni idıırc hcyetlcriııiıı seçimkı·i 
bir dcreec yukarı idare lıey tince tasdik edilmek 
sureti le tamamlanır; tasdik edilmediği tıı kdiı·

de tasdike snlfıhiyetli idare heyetinin mueih se
bebli kararile Genel Sekreterliğe bildirilir ve 
mosele umıuııi idare heyetinin kararile halledilir. 

BAŞKAN- Maddeyi reye arzediyornnı. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilnıi.,tir. 

Madde 86 - telare heyetleri kendi aıahırııı
dan birini reis, birini katib ve ımi.Jıasib olarak 
ayırır. !cabrnda nıuhasilı üçüncü bir aza da olıi 
bilir. Reis, bulunnmryacağr zaman idare heyetı 
azalarmdan birini tcvkil eder. 

BAŞKAN- Maddeyi reye arzcdiyorunı. K:ı. 
bul edenler ... Erneyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 87 - Reis, idare heyetinin mÜ-
messilidir. Bu srfatla Partiye aid işler için ge
rek Parti eşkili!.tr ve gerek mahallindeki Hü
kfunet ve sair müesseseler ınümessillerile tc
mas eder ve bunlara yazılan kağıdiarı .imzalar. 
Hesab işlerinde muhasib aza ikinci bir imza 
kor. İdare heyetlerine bağlı ücretli katib ve 
müstahdeınler reisin enırindedir. Azil ve nasılı
ları reise aiddir. Bunların partili olmaları şart
tir. 

BAŞKAN - Kabul edeııler ... Etmeyenler ... 
lC111bul edilm.iştir. 

Madde 88 - Katib ve ınuhasib eski idare lıe
yetinden devir almaktan, muhasib talimatına göı·e 
muhasebe evrak ve defterlerini, kiltib sair evrak 
ve defterleri ve ocak idare heyetinde Parti azala
rının adlarile Pal'tiye girdikleri tarihi gösterir 
defteri ve her idare heyetinde •bu heyetin karar
larını, muhaberelerini, tebliğlerini havi derterle
rini ve bütün Parti dosyalarmı, kaza idare heyet
lerinde ocaklar aza defterlerinin slll'etini eksiksiz 
tutmaktan ve iyice saklamah."tan mesuldürler. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 89 - İdare heyetleri en az haftada. 
bir toplanırlar. Her idare heyeti bu toplanlı

ların yapılmasını mühim bir parti vazifesi ola.rıık 
kendisine bağlı teşkilatta devamlı surette ta
kib ve temine meeburdur. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Ka~bul edil.ı:ni§.tir. 

Madde 90 - İdare heyetleri müretteb azanın 
yarısından fazlaaile müzakereye başlayılı hazır 

bulunanlarm yarısından fazlasile ıkarar verir
ler. Reyler müsavi olduğunda Reisin bulunduğu 
taraf ekseriyet sayılır. Kararlarda a.kalliyette 
kalanlar ekseriyete uyarlar. Kararlar defterlere 
yazılıb altları ekseriyet ve akalliyet olduklarına 

bakrlmaksrzm müzakerede •bulunaularuı hepsi ta
rafından imzalanır. Müzakerede bulurunayan 
azalar dahi sonradan (gördüm) kaydi ile imza
larlar. lmzaların üstüne şel'h verilmez. Yalnız 
karan parti ve Devlet nıevzuatma uygun 
bulmayanlar imza etmeyerek sebeblerile yukarı 
idare heyetine bildirirler. Idare heyeti müzake
relerinin mahremiyetine riayet edilir. 

BAŞKAN - Ka.bul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabnl edilmittir. 
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~de 91 - İdaı·c heyetleri kendi bölgelc

rinde Pareti işlerinin meı·ci i olub başlıca vazifeleri 
şunlardır : 

a) Aza sayısnn arttırmak, 
Ib) Y ~~:rdnn paralarnn vo bütçede yazılı Parti 

geliı·lerine elverişli vasıtalarla toplamak ve de
vamlı gelir kaynakları bulmalk, 

c) Bütçede yazılı masrafları yapmu.k, 
ç) Kongrelerin ikendilerine bıraktıkları karar

ları yerine getirmek, 
d) Daha yukarı Parti teşkilatından verilen 

emirleri yapmak, Partinin maksadına ermesi için 
lüzumlu gördüğü mütalealarr bir derece yukarı 
teŞkil!ta yazmoık, 

e) Bütii,n seçiınlerde Parti namzcdlerini ve 
narnzed gösterilmernişse Parti azalarını kazan-
dırmak, 

f) Taliınatma göre seçiın yoklamalarmı yap
malk, 

g) Alacaklan emir üzerine icab eden yer
lerde ta!iınatnaımesine göre Halkevleri ve halk 
odaları açmak ve idare etmek, 

ih) Kendi ılıölgelerind e Par-tinin durumunu ve 
aza mevcudunu bildiren altı aylık raporları yu
karı teşekküllere vennek, 

i) Kendi bütçelerile hesalı hulasalarını lıazır
layıb kongrelere sunmak, 

ı) Kongrelerce görüşülecek işleri hazırlamak, 
j) Partililer arasındaki geçimsizlikl cri önle

mek ve ilı tililf çrlı:trğrnda ar alarmı bulmak, 
k) Partinin program ve İcraatı hakkında aza

ları aydınlatllUlik, konferanslar verdinnek ve sık 
sık icmaslarla Partililer arasındaki tesanüdü art
tırmak. 

BAŞKAN- K.a.bul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilrni.ştir. 

M.adde 92 - Hiç bir mazereti olmadığı 

veya mazereti olııb da bildirmcdiği lıald ida-
re heyeti toplantı ma ıbirbiri ıı.rdr su·a üç d -
fa gelmeyen aza vazifesinden i tifn etmiş ~~~

yılır. Buna ve yerine gelecek yedeğin çağrrıl

masma idare heyetiııce karaı· verilir. !stifa 
etmiş sayılan aza biı· derece yukan idare he
yetine şikilyette hultınabilir. nu hı-yetin vere
ceği karımı nyu lur. 
BAŞKAN- ı abul ed nler ... Ntıııeyı>nleı· ... 

Kabtıl edilmiştir_ 

Madde 93 - l<lare hcyetlel'ind"ki oçıklarıı 
plc:lıklnrı rey sırnsile yedekler çağmlrr. Re.y-

lcı· uı iisa.l'i ise kura ~:ek i lir. Hiç yeJrk kalnı<l
ııu~ ise bi ı· derece yııkan ida re heyeti Partil i
ler ~ll'iısıudaıı ıuüııasibiııi sc~eı·. 

BAŞKAN - Kabul ~dcııl<!r ... l "t.n ı c'Yt"lllı· ı · ... 
1\ alıııl cdilmi~tiı· . 

.\l add' 9+- Liixnuı görülen vi l fıyct lrı·clc ida
re lıeyet leı·ine uııınıııi iclaı·c ht•ycl iııiıı kımın 

1'0 Ut•nel Başkanlık Divamllııı taselikilc H.ı·is 

tayiıı olnııubilir. llıııılnrda. ıı vıızift·~i ieııbı ıııus

nıf ,vapacııklara l)ıııumi·ld arc Hı•yctiııcı· tak
dir edile<·ek ıııikdıı ı·da t ıızıııiııat ll'r iliı·. 

BAŞKAN - Kabul c dı·ııle ı·... .ı..: ı m , · .. , ıı l cr ... 
Kubul cdilllliştir . 

Madde 9:\ - Parti tcşkiliıt.ı ıııulıabt•ı·clc riııi 

daiıııu keııdilcı·iııdeıı bir Jcı ·, !cc iist ,.,. ;ıiL iı•

~l'kküllcdc yaparlar . 
(,:·eciktir· ilııı es i ca iz olıııayıııı nıiihinı i~lcı· de

rt•cc allamınık yaulııbil irsıı de lıunıı sclıehilıı 

beraber üst ve alt tı·~kilfıta ynzı ih· Lıildirınck 

icab eder . lJir icla ı· c lıcyı·ti lıııklı 1c fııyd:ılı 

bnlrluğu biı· ıııesele): i bağ lı oldıığıı teşdd;ül r aıı

latanıazsa schrblcı·il<• 1Jirliktıı lıiı· d e ı ·eı·<· daha 
yuknrısıııa yazabilir. 

\'i lıiyrt ı·c·i s ll·ı ·i J'aı·li i~leı·i iı;iıı Jıi ı· loi rl ı•rilt• 

111 tıha bere ede ı ·lcr. 

BAŞKAN- l{ı ·ye ;ıı ·zcd iyuruııı. 1\ nlııı l ı•th·ıı

lcr ... Kalıul ctıııcyenlr r ... Kahıli ctlilıııi~tiı·. 

rrı. - L·ı·ıı~.\J,AR, 

.Madde 9G- Paı·tidc faal \'azife ala ıd ar kat
ği v~ya ~ıhhi selwlı o lı11ııdı k~a istifa cdcnH·z
Jeı· . lslifalaı· etraflı ınut·ih scbciJit•ı· g-üsteı·il
ınt•k sml'tilt• yau il• olur. lstit'aııııı kalıul <'tlil
diği lıiı· ay it.;iııdc yazı ilc lıildirilınııdik~l' Yil · 

zif<'tleıı ı;rkibııı:k ·ııir. d~ğildiı·. 

REFİK İNOE (Manisa) - EHclki nı:ıddı•
de ü~ dPfıı nıazt•ı·el i o l ııındıııı g-elnH•y('n lrı· ,·ıı 

zif<·sitır!f'ıı rııiistafi ııddNiiliı·, dedik. J1ıırada 

i~c', fmıl nııılar ~u s~>lwhlı· ıııü .. tııfi ı•diliı·. 
diyom:r.. ldııı•p heyet inde bıılunınak faa l \'azife 
değil midir i lluıııı ıınsrl trlif cdceeı!'iz! 

MEMED ALİ YÖRUKER (Samsun) - t'ı: 
defa ıııazcn•ti olııııırlıın \'I'.Yit nıaz<'1'<·ti olulı ılıı 

bildirnwrl~n goe lnwycnler istifa ct mi~ aıldecli

liı·. Huı·adnk i vaziyı>t vııY.if<'~'c ıll'l'am (•!ın<'rli

ğinden dolayı vnzif<'siııdt•ıı ~ıkal'llıtık \'aziycti
dir_ Diğeı·i i~e keııdiı>i nzifcd<•n uı·zusu ilc 
<;(' lciliyor deınl'ktir, nı·adaki fRrk bndul'. 
BAŞKAN - llnşka iııütalca yoktur. l\fadde-



-Mi-
y\ ı·c;ı • e al'7.cc1!yoı·uııı. 1\"nlınl (•dı'ııleı· ... l•~tllll' · 
ycnlcı· ... ]\:ahııl edilıııi~t· iı·. · 

Matlde !:!'i - Parlilileı·i11 J':ıı·ti adımı lwluıı

duldan tt·:ıckküllerdcıı ~<·kilmcl!'ri de yukaı·ıki 

hükiinılcre tabidir. 
BAŞKAN- H.eyc aı·zı•di~·oı·ııı11. Kalıul Nh·ıı

lc!'... 1\alıul etıuPyeıılcı· ... J\alıuJ edilnıi~tiı·. 

1\lı\])i)l•; fl8 - lst il'ıılın. snl:1hi.v!'tli nwı·~iiıı 

ka bu 1 !'l'Yabı :ı 1 ınıııeaya ·kadaı· g izli tııtulııı·. 

BAŞKfl_N- Reye nrzediyornm. Kalın] edrıı
Jcı· ... ElınryPıılı ı· ... K:ılnıl rdilnıiştiı·. 

!\ l actclc !l!J - ~~~iıııin yf'ııi](•ıııııPsi islil':ı nı

ktnı ve ba~k:ı suretieric idare hryctlcı·iııdt•ıı 

veya Pariice l'l'rilcn her hangi lıiı· i~tcn :ıyrı

l:ııılar iizcl'icriııde emanet olrın nıziCclı·ı ·i 1·,• 
lm sebelılt> llıcsnliycllcr·i altr11d11 lmluııun lwyid, 

dosya, deftrı·, hcsah l'e sa ireyi tamaınil(• ılı·1·i ı· 

Ye teslim dllleyc meclıtıl'(luı-lnr. 

BAŞKAN- RP,Vc nrzrdiyonıııı. Kıılıul (•dı·ıı 

lcı· ... Etıııı'Y<'nlcı· ... 1\Ahııl cd ilnıi§tir. 

Al./l'LW'l Kl:::>lM 

ili i lrtiınc tl c temas 

?llaJJc 100 ·- Parti, kendi lıağrmdnn do
ğ:ııt Hükumet te~kilıitil c kı•ııtli tc~kililtıııı lıit·· 

birini t:ıııı<ıııılayıııı lıir biı · lik tarııı· . Parti te~
ki li'ılı nın !c(•ııdi Hükümet ini lu·r yii ııclPn ıııuva J'. 
fak 1'1ııı<'k iı;in lıütün kun·etilc ı;alı~ııııı~ı esas
tır. 

BAŞKAN- H.eyı• arzrdiyonıın. Kabul edı' ıı

ll't' ... Kabul Plıneyrııh•r ... Kabul cdilıni~tir. 

}laddP lUl - i\lcrkczde Partiyi ah'ıktıl ıındı 

ran işlerin takibi i~in yapılacak tcmnsl:ır Pııı· l i 
Hükfırnetiııin 1nn y,,kiJl,·ı·il~ (;('ııcl ı:><'kı·rtr·ı· 

H·.1·a lııııılnı·m :ıdlal'lıırı han·kı·lı• sıılfıhiyt·tli 

kiıııst'lP ı· :ıı·asınd:ı ı:ıil'ahi n>ya tahı·iri oluı·ak 

cı·ı·ı·.1·aıı t'ılt•ı·. \'ihiyı·tlc•ı·•k J'aı'tiyi :ıl :i lwluıı

dı nııı i~lpı· iı; iıı Scizlt• \'C)'ıl yazı ilc 1 tıkuJıula
!'ilk tı•ııı ıısl:ıt· l'nı·ti ı·ı•isl<'l·ill' 1 :ıli ler aı·Rsındıı 

olur. 

BAŞKAN- H!',rt' arzPdi,l'tıruııı. K:ılıııl .-clt-ıı

lı · ı· ... 1\ıılıııl etııı!'yenler ... 1\:ıhul f'dilmi~ti ı·. 

.\lııddl• lU:l -- l':ırt inin llük tırııetle t<'ıll:ıs 

ııt<•1·zıılan, llizuııı !!'iiriiiÜt'H<', Urnel l ~nşlcnıı

lık Divaııııırn tasılik rd<•ı•eği hir ialinıatla tcs

lıit <'dilir. 

BAŞKAN- Reye ıırzcdiyortuıı. Kahu1 ('~<'h· 
kı· ... Kabul etmcyenleı• ... Kııhul erlilnıi§tir. 

YJW1NUI KlSI.ı\1 

llüyük M illet Meclisinde 

I. - CÜMHURlYE'r HALK PART1Sl 

UH.UBU : 

MuJJe ıoa - ı>aıtiye nııııı~ub ınehuslal'ln 

ıuıııuıı! heyetine Pa.rli Urubu ve Partiye uıeu
sulı ınebusla ı· ımısrntlan J 25 nci madde ırıtı ci

lıiııcc Kurultay tıımfından sı>çileıı 21 azanın 

tc~kil ettiğ i hı•yct!' Je Müstalcil (:rub dcııir. 

HAKKI YILANCIOGLU (Kütahya delege-. 
si) - Mnhtcrcın arkada~lııı·, bu nın lde il il
gili olııııısı dolayısile bir noktayı aı·zı·ılrrcğiın. 

llu ınüstııkil Uruba taal!fılc eden nizaııınunıe 

hükünılcı ·i amsında bu gruba ıııeıısub l'artili 
ıııelıuslıırııı grubdan ayl'l lına tanı ha k kı nda h i~ 
bir lıii]çünı yoktuı·. l.:iııaeualeyh h<'t' vazifcye 

intihab veya t:ıyiıı hiikiiınleı·i yıııııııda bu 1'11-
zi !'eden ayrı ~ıııa şıırUar mı ~·österıııek tc c>sas
tıı·. <\' izaııınaıııede bu cilıct noksaıı kıılıııı~tır. 

Kııııııatinı e giirc nizıımnarnc>d<' eksik olan lııt 

(•ihctiıı bir fıkra veya ıııadde il e tamaıiılaııına
sı lazııııgcliı·. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) - Hu, 
l'artiniıı lıususiyctiııe u id biı · i 'tir. Arkada§lan 
lımnda H cydi eelilc intihab edecektir. Bnnun 
i~iıı ~u şekilde veya bu §ekilde olacağına dııiı· 

lıir madde koymağa lüzum yoktur. Çünkii 
l'artide intihablarııı ıııısıl yapılacağma dair lıü
küııılcı· 1·o rdır. O esaslar dalıilirırle yapıln-. Mc
l ıusluktan çekilirse tabiatile Müstakil Orubflan 
da ı;ekilıııi~ addcdilir. Çekiluıedik~e Part iılin 
1·~ı·diği nızifeyi ifa edecektir. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) - l<~fı•nllinı, hu kmultay taral'mdan seçi
lc·c·ek arkııılaşlar altıncı Kıırultııya kndRr vıııi
fe göreeeleleni ir. Istifa etınt?leri ıııe,·zuhahs de
ğildir.' 

BAŞKAN - Da~ka ıııütal<'ıı yoktu r . .Mad
deyi kıtlınl edeni r ... 

NEŞET AKKOR (Aydm delegesi) - Sı·ı; i

l('(•ek bıı 21 arkndaşııı dninıi olm·ak c:alı~ınnln
ı·ııııı imltüıı o lııuıyalıilir. , \llah gel'i nden vcı·

siıı iilUnı dnlıi vııki olabilir. Du itibarla bunla

rın yerleri 111\sd ı1.oldmulacalttır ı 



~.A.Şv:Eid Dr. REFiK SAYDAM (İstan
bul) - Nizı:ımnamede hüküm vardn·, ona göre 
yapılır. 

Madde 104 - Parti Urubunun tııbii n·i~i 

Partinin Değişmez Genel Başkanı veya onun ve
kilidir. 

Partiye ınensub olan Başvekil Parti Unıbu
nun reisidir. 

REFİK !NCE (Manisa) -Benim, bu nizıırn
namenin yenilikleri içerisinde öğreııdiğim ve 
muvafık bulduğuın işlerden biı· tanesi de bu 
Genel Başkan Vekilliğiuin ihdnRıdn·. I~ski 

nizamnnmemize, yani bu güne kadar nıeri 

alıkama göre bir reisi umumi yani C:enel Baş
kan vardı. .. Bir Genel Başkan Vekili, onun da 
Haşvekil olduğu tas ı·ih ediliyordu. Şiındi hn 
gün yeni kabul ettiğimiz ah ldtnıa gÖL'<', bir li r
ııel Başkan vekili olur. Bu da ınelnıslnı·dn n 
bir tanesidir. Genel Dı:ışkıımn vazifesi hal<krııda 
iki arkadaşrn verdiği izahat al'(ısmdıı ter.ad ol
makla beı·aher, <1eıı.el Başkan veki li lcra Ve
killeri Heyetinden ayri olarak ınüstakil hiı· vıı

zife ile, Genel Başkan tarafından verilen di
rektiflere göre çıı.lışacak bir haş olduğuna kıı 

ııaatim vardrr. Böyle olması da yerindedir. 
Parti programrom bu güne kadar vııziye1i, h~r 
işte olduğu gibi, Parti teşkilatnun en yüks~k 
reisi olduğu gibi cüzülcrin de reisi olmak sua
tile bizim Değişmez Başkanımız reistir. Bu
günkü t~şkiHi.ta göre, ondan sonra Bnşv~kil 

gelir. Ondan sonra Parti grubuııca, Çcnbaşku

l'tın tavsiycsi üzerine, seçilmiş iki reis vekili-
miz vardır. Bu vaziyete göre bu nizııınnamenin 

yeni bir istikamet aldığım görmekle nıemnu

nuz. Nitekim matbu nizamnamenin 107 nci 
maçldcsi; Değişmez Genel Başkan veya Vek-i
li reislik etmeilikleri halde reisliğe, reis vekili 
geçer. Demek ki grubun hakiki reisi Genel 
Başkandır. Ondan sonra vekili ve eğer bu iki
si vekalet etmez! rse grubça sı>çilen reis ve
killeri reislik eder, diyor. Demek ki <1enel Baş

kan vekiline, Değişmez Genel Başkan tarafın

dan verilecek vaziieler olmakla beraber bu ni
zaınnameye tabi vazifelerden birisi, Parti 
Grubıma reislik etmek-tir. Bu, matbu nizamna
menin 104 ncü maddesinden anlaşılıyor. 

Şimdi grubun dört reiBi oluyor. Değişmez 

Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, iki de 
srub reis vekili olduğuna göre IYurada Partiye 

nıensuh olan Başvekil Parti grubunun reisietir 
sözii. bir beşinci reis olarak yeni tertibe göre 
çfimrılnıam.ış olduğunu zannediyorum. Ancak 
burada beşinci reis olması gibi geliyor. Eğer 

bir Genel Başkan 1·ekilinin bu 107 nci madde 
mucibince Gend Başkan bulunmadığı zaman 
vekalet eder, o da buluıunazsa reis vekilieri ya
par dedikton sonra artrk Başvekil Parti grubu
nun reisidir .sözü yeui zihniycic göre fazladır, 

kaldırıldığuıı zannediyorum, ve kaldırılınış 

olması da .tuttuğ>umuz mesai tarzına göre ga
yetle tııbiidir. Onun için mal!tbata muharriı·i 

arkadaşıroızm bu hususta bizi tenvir etmeleri- . 
ne ihtiyaç vardır. Çünltü nihayet bir grub beş 

reise ihtiyacı olmayan bir Leşnk.küldür. 
MUMTAZ ÖKMEN (Ankara) - C. H. Par

tisinin Meclis grubu başkanlığı mevzubahs 
olduğ-u zaman Partinin Değişmez Umumi 
Başkanı ile umwni reisiıı ve reis vekilliğiniu 
Başkanlığı ayrı bir hükümdür. Grub reis vekil
Ierinin ve Partiye meıısub Başvekilin ı·cisliği 

ayrı bir şeydit. Bizim teşkilatımıznı ilıtiyaç
Jarı icabı Parti uizamuamesi, uıııunıi idare hey
•1 ının reisi Partinin Değişmez U enel Ba,şka
ıu veya vckilleridir, der. Ve umumi idare hey
etine bunlar olmadığı zanıau Genel Selo·eter 
riyaset eder ve Iilen de ekscriyya Umumi idare 
heyetine Genel :::lekretcr riyasct etmektcdiı·. 

Nizamna.nıe grub heyeti umwniycsi i~in de ay
ni hükmü koyar. Bumuı sebebi zalıiridir. Bi
zim niıamııanı~;~ye göre Partinin Değişmez nınu

mi reisi ve ouun vekill .Partinin idarei iiliycsini 
elinde tutan ve .Parti nanıma yegane söz söy
leme salU!ıiyetini haiz olan <büyük bir otorite
diı·. Ve ötedenberi de Parti Kurultay ve Parti 
mevzuatı bunu tcbarüz ettirmeye bilhassa dik
kat ve itina göstermişlerdir. BumJa Grub umu
mi heyetinin rei i umumi reis veya vekili
elir, derken onların 1abii olarak rei olduğunu 

ifade c1miş oluyoruz. Tatbikalta da biliyoı'Su

nuz gruba daima kendisinin seçtiği rei vekil
Ieri riyasct ederler. ~fcelis azasrıun hemen he
men beyeti umuıniyesini ihtiva eden bir leşek-

1.-üldc ihi reis vekilinin mcveudiycti çok değil

dir, hatta az bile denilebilir. .Mecli te bir reis
likle üç rcis Yekilliği vardır. Şu halde mesele 
olurak ot'tacla kala kala Pnrt iye mensub Baş

vekili n grubıı. riyaset etmesi kalıyor. c. n. 
Partisi grubu gibi hemen hemen Mecli e gele
cek olan bütün millet ve momlekcti alitlı:ad.ar 
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eden mesa.ili daima rumamesine alıı.n, 

kere eden ve bunun hakkında kararlar 
müza
ittihaz 

eden 'bir tcşekküldür. Grub kararları malilınu-
aliniz grub azasr için mutadrr. 

Milletin icra işlerini eline teslim ettiği ve 
Baş,•ckillik makamına gctiı·diğmiz bir zatın 

grub üzerinde az çok alakalı bir hale getirmek 
:faydalı görülmüştür. O 1m demek değildir ki 
Grtıbun Partiye mensub Başvekili Gruba dai
ma riyaset edecektir. O da istediği zaman çı

kur Gruba r iynset edebilir. Şu halde tadad edi
len reisierden ikisi tabi! reis olarak teHlkki edil
melidir. Değişmez G-enel Başkanla Genel 
Başkan vekili Parti Grubunun reisieri l!ıfa-

1 ile istedikleri vakit Gnıba riyaset edebi
lirler. Bundan başka ayrıca Parti her 
Bıışvokil de dilediği zaman Partide Gru
ba riyasct etmek hakkım haizdir. Bu euretle 
7.mmcdiyonım ki hakikattc Meclis reis vckilleri 
g-ibi Grub r eis vekilierinin de riyaset etme
si labiidi r. Filiyatla vaki olan şeylerdir . Diğcr

leri arze ttiğim makamlara sali\hiyet veren lıü

kiiınlcrdir . Partinin en hüyük, en nıühim telak
ki ett i ği hir i ş i kendisine tevdi etmiş olduğu 

P artili bir Daşvekil kendi Grubuna riyaset et
mek haklunııı ve salahiyetinin verilmesi zanne
deriın ki gnıb i<:timalarnun ve müzakerelerinin 
istikameti ve elele edilecek neticeler noktasınd a 

az çok faydası vardır. 
REFİK İNCE (Manisa) -Genel Sekreterli 

ğin bize eshabr mucibe olarak okumuş olduğu 
uıun raporun ifadesi, zübclesi şudnr: l\fü tekiimil 
bit• bayatı siyasiye takib ediyoruz, vaziyetİn ico
hına göre tcdlıir alıyoruz. Binaenaleyh bu tecl
bil'leri alınanın ifadesi olarak size bu nizamııa
mcyi şu veya bu şekilde tndil ederek sunuyoı·uz . 

İşte ben o mütekamil tedbirler arasmda bir Ge
nel Başkan vekilliğinin ihdasmı çok yerinde bu
lanlardan hirisiyim . Genel Başkan vekili mebus
lurdan olacaktrr. Binaenaleyh Cevdet Kerim ar
kadaşrnuzrn dediği gibi tcm Vekilieri Heyetil<' 
aHikadar olmıyacağma göre tamamen Mecli~ 
ir,inden Genel Başkan narnma onun gücü, onun 
göriişü ve onun otoritesinin vekili olarak vazi
yeti idare edecek yeni bir tcşekküle taraftarım 
ve çok yerind eili ı· . Umunıt Rei. vekili eskiden 
Rnşvekil iken şimdi mmımi reis vekili veya Ge
nel Başkan onun !ara roıdon vet·ilnıesi , havale 
edilmiş olmasının ifade ettiği manaya. göre biz 
en doğru yolu takib etı:ııiş oluyoruz. Bu bakmı-

dan nefsinde icra ve teşri birleşen Parti teşriinin 
idaresi için, idare mekanizması ve icra kuvveti 
karşısruda vaziyet ve münasebetleri bu nizam 
name ile tesbit oluııurkeıı hepsi ayni Parti men
subu olarak tedahül trnemesi yolunda bir prog
ranı tutulmuştur. Zaten Genel Başkan, reisi bu
ltuıduğu Partiye Geııel Başkanrıı veyıı veki l i tıin 

reislik etmeelikleri halde reisliğe, ı·e is vekilieri 
geçer demek, hakiki vaziyeti ifade edecektir. 
Bu takdird e açık görülen ınnııa şuduı-: Artık 

bu ycııi niznınname ile tera Vekilleri Heyeti 
r eisi yalnız tera Vekilierine riyaset eder. Binn
eıııılcylı gt·ubuıı t e~ril müessesesinin reisieri de 
şu ıılardrr ; diye sarahat varken, bı>ııce son fıkrn
nnı zuid olduğu aıılaşıhyor. Mümtaz arkadaşım. 
! cm Vekilieri Heyeti Reisinin, reislik etmiş ol 
masında az çok fayda vardır diyorlar·. Elbette. 
Büylik Devlet m ekani zınasmnı haşnıa getirilmiş, 

vazücsi, tarihi rolü biiyük zııtrn bu şeki lfl e hiz
met etmesi tubiıı l ile far<'lalr olur. Fakat l'ııydıılı 

olmakla beraber hir de faydalı o l ınıık ba şka , hir 
de i ş in icabı olnı·ok iş hölüıııü ve nihayet. nizam
naıııcniıı ihtiva e ttiği ann hatini'nı gösterdi ği 

istikıımette yürümek gene başkadır. Bu bakıııı 

dancln· ki. ben miiteınndi bir şe kilel e Parti i ~iııde 

bulunan ve Paı·t i şpf]erilc mürıaschcttc buluıııııı. 

onlarla görüşen ve dil ediği gibi istiknıı ı •t ver
mek vnziyetinde bulunan, !cra Vekilleri Heyeti 
ne ~ll 105 nci maddenin sarahuti karşısmda, ı-i

yasete geçer. Çiinkü reis bulunnı ndığı takcli ı·cle 

rcisliği reis vekili yapar. O halde bunlar gnıb 
içtiınanıda reisliğe ge~enı z gibi bir vaziyet olu
yor. Halbuki yukarrki maddeele Parti grubu
nun reisidir, reisidir amma bn 105 nei madde 
mucibinee reisliğe geçemez. Ru görülen yolun 
yanlrşlrğmda değil , iki madde ıırasıııdaki ah n
gi temin etmiş olmak için bUl'nda eski fılua hük
münün unutulmuş olmasındadn·. Kanaatimi a~ık 
olarak söyliyeyim. Arkadaşlar, içimizden ayrıl
IDIŞ olmak ve bilhassa bir Türk terbiyesinin 
bizlere tahmil ettiği insani hürmet duygusunun 
tesiri altında biz, alehtlak çok defa duydukları
mızı büyüklcrimize karşı ifadeden içtinab vazi
yetindeyiz. Hattıı §ahsi ı:sıtrabrmrzı i:fnde etme
meği, o ıstrrabın nltmdn kalınağı teı·cib ederiz. 
Bu bakımdandır ld ben kendimi bir an için İcı•n 
Vekilleri Heyeti reisi tel!kki ediyorum : Kendi 
Pu ı·ti azamdan birinin tenkidi karşrsmdıı bulıın
sam, kendi hesnbnna, arkadaşıının tenkidind n 
miitecşsir olmak vaziyctine diiferim. Bu giin mil-
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let söylesin, lcı-ıı kuvvetlerl tcukid oluusuıı, lıi~ 

lduısellin dilinde dedikodu olaı:ak mevzu Luluıı
ınasm diye nıillotiu i~let·iııiu heyeli ııunmıiyl'~ini 
g·eue ııllllctiıı lıuzunıııda a~ık göuülle YCnııcııiıı 
bizlere te lkin ettiği vazife I'C ahiilk yolLuıda g·ii
riil~üıı tliye liulk Partisi i~iııJe kendi kaııaııtlcri 

ni söyliyerek reisi tcnkid udt·r nıziyctc sokımıuıak 
çok doğl'U olur. Bizim ;ıalısi milli terlıi.H·nıi z tll' 
ınüsııid değildir. Paı·tl rcisi ııiıı lıcn buzunuıda lıu 

lunsam, idaı·e lıeyl'l inde ek lnılıınnıu~ ulsanı -~ıı 

nyıı bıı §ekilde scııiıı iclaı·p taı·zın ynıılı~tıı· di
ye söylenıcğe kt• mliıııdv cesard i~iıııd1•ıı gl'lsl' 
dahi clilimdeıı gt'lnıl'Z. l•'alwt ijy lt• olıııayılı da 
hiı· idare Jwveti duğrudaıı doğnı~·ıı lıiı· tl'~ı·ii 

sıfat ilc reisi ni gene kendisi ten ki d ct nwk ,·azi rr
tinc dü~~ccktiı·. 1 tediğimiz bn ş~rait dulıilincl~ki 
İsınet lnönü Atalar sözü ki tab ma gc<;ıııiş olıın, idan• 
üzerin1lcki, - nitekim geı:en nutuklurını.ln ı.lıı söy
ledileı· - murakııbe maddi ve fili olmazsa bunu 
ifııclo eden, bıuıuıı aksiııi ifade ecleıı vaziyetleı·in 

manası sıfn·dır. Yani hi~ yoktuı·. Bu lıakııııdaıı
dır ki, iyi teııkid dcıuokı-atik ifade ile nizftnımını~
yc geçen bu ifade çok doğrudur. Onun iı;rıı ;\lüın

tıız aı·kadıışuıuzla bu hususta ınalıiyct itilıarile iş

tirak ederim. Fakat netice itibarile iştirırk 

edemem. Beş reisli bir teşckkülc lüzum yok
tur. Bunların iki tuııesi en yüksek nıevkidrdiı·. 

Böyle işlerle uğra.şınaya vakitleri yoktur. Bi
ııaonaleyh, Başveliilin ürkanın r eisidir frkra ıııın , 

zaten 107 nci madde ilc bu kalı.lırrlnuşlır, kal
dırılnııısııır icra ilc teşri! iııaliyctlcı·ini ahengi ve 
muvazeııesi tenıiu bakıııundun bunda Jayda 
görmekteyim. Eğer onciiıııcudcki arkadaşlarmı 

bunu kabul ctmiyorlarsa, ısrar cdiyol'iaı·sıı bir 
takrir veı·iyoru ın , r cyc konulmıt811U rica ediyo
rum. 

MUMTAZ ÖKM;EN (Ankara) - Biı· d~fa 
daha tavzilıe lüzuıu görülüyoı·, çünkü Refik Şev
ket lncc arkadaşıwız gibi çok djkkatl i aı·kndaş
larrıt tlulıi bizim bu ta.dilfı t:.ıınızm lı azı noktalul'! 
dikkat nıızıırmdııu ka~ı:yor demek 

Aı·kadaşlıır, Partinin unıum.t ı·c is vel; iJj bu 
ıuzumuıı.ıneııin tad:ilfıtı ilc yııprlııuş Yt'ııi bit· tesis 
dcğildiı'. Partinin 1927 senesiJıd toplanan Ku
rultaynuıı kabıli otıiği nizamnamcdc ıncvcutl olnn 
bir Jıükü.mdi.i.r, bir otol'itedir. Yalııız c·ki ni
zamnamede ParJi umumi rl:is wl,illiği Paı·ti ri
yııset ilivıuuıu ünde derken, Parti Dcği~mt·.z !ll'
nol Başkanlığı vo onuıı. soçeeeği uınuın1 reis ve-

kili ve Genel sekreterden tcşekkül eder ı.lcnilmck 
suretilo ifade eclilıniştiı·. Gene nizamuaınenin bi ı· 
yerinde mum'i reis bu salfı\ıiyeti Umumi rı:is 

vekiline verebilir deuilmi~tir. Bir ı;ok ycrlcriıı
Jo de Umumi reis olınııiliğı zamall l'·muınl rds 
vekili riyııset eder denilmiştir. Bizim ~imdi bu 
tadilat ilu yapııcağınuz şey esas~ıı Jıukukan n• fi
len mevcud olan bir hükınii yeniden lt•sis Jl'ğil 

daha vuzih bir hale getirmekt i ı·. Purti te~kili\tıııı 
ınütalea ederken Parti umumi reisliği makamı 

için nıısrl intiluıb ~Jdileeeğine, vazifclrrinin ıw<kıı 
ibaret olacağına dair nasıl bir lıükiinı koynııL~sak 
ikinci bir hüküm olarak ıumır.ıi rcis vek il inin 
uınuml re is tarafından tayin edilcccği ııc, vazi [c 
vo salalıiyetlol'iııin nl:!den ibarı;t olacağınııı gcııe 

umumi reis tarafından tayin edileceği ve ayrılıııa
smıu ya istifacn ya Umunı'l reisin onun yt•ı·iııl' 
başkasını getirmek su r et il o ulacağını tcsbi ı ct nı i
şizdir. Binacnaleylı, Cmumi Reisl ik ıııukıııııı 

ııizamnaıuedo yeni tadilıit ile iJıclııs t•dilıni~ bir 
ınakuıu değildir. Niza.nıııaınedc değişmez L' nıu

m'l Reis Parti ıneıısulılaı·ından biriııi kı•ııdi~iııc I'L'· 

is vekili yapar derken bunun icra ~alUhiyetiııi 

haiz olan arkadaşlaı·dan g-ııyı·i biı- ııwlııısıL tahsi 
sen raci olduğunu asla diişüıımü~ değiliz. Tc~ki l iı

tı esasiye kanunu Rcisiciiınlııırluk iııhiliıll'lt i ği za
man Meclis mebuslardıııı birini Reisi~üınJnır sl'
çer. Bu zat Başvekil veya Meclis Reisi de olı.ı.hi

liı·. Veya her hangi vekilierden •biri olur. Ba~

vekilin dıı.lıi aslolan sıfatı ınebuslnktur. Bu sı•

beblo bu demek değildir ki, · nıuııı i Hei.s nı e

buslurdau biriui umumi reis yapar derkım icra 
makamında bulunan bir za tı yapamaz. Zaııııctle

riıu aı·kadaşlar da bunu lıöyll' anlıınıı~lardrr. Hc
fik Jncu arkadaşıının ifadelerind en lıuııu tavzilıt• 
liizum gördüm. 

Parti Başvekilin Grub umumi hl'yctiııtll' !ahii 
reis olmak sulalıiyct.inl tabii rcis olması zanırcti 

bilhassa yeni tesis etmek istediğimiz ..\lüstııkil 

Ourubwı ınevcudiyetiııdl'll sonra hcııdcııizl'e büs
bütün zııruret kcsbetıniştir. Demin de arzl!ttiğiın 
gibi mcmlokctin bütün hayati işlerini l'liııe trsliın 

ettiğimiz Partinin ve Dci'IPtiu biitliu icra i.~lt·riııi 
elino Yeı·diğimiz bir Başl'e iri li ~lucl i st c cksuı·iyc t 

teşkil eden Oru b un zaten aza 'ı iken bi ı · d rci~i 

olnııı m lan tabii bir faidci nnıcliyc v;mlır. Refik 
lnce arkııda~ııııın yerine daha bıı~kıı biı· ııı·ka da~ 

dalıa knv1·etli bir surelle lclı vo alc)•lıtt• hnlunabi
lirdi. 'l'l'krar arzedeyim ki, ~l üstııkil <.+rubun ilı

dıısmda.n som'a ılalıa fazla zrıruret kc ·bctmişt ir. 



---~ynr p:ııojemi:ze brlhassııt öu i~e .ınuzall:fl'rt}ti
ıri l!İea edeoej:iml 
~ BKJ!III, ~Xllı'ahy:a) - Blı'fik Jhee 

Ekad:aprıı:mın miital'ealal!'I' i-,.i bir n kta.nm p. 
ı..'Öıpiilııuısil:ıe· vesihı: o!W. 

Refik !nce, mesnl' lhra Vekilieri Heyetinin 
fiıt!jmda 111rhmım zatrıı ayni zamanefa Partinin 
Meclis Grubunun reisliği vazifesini yapması 

nolrtıısmr tedlri* ed'erek I'Jumı• doğru bulmadı. 

B ayıor bir m le• &ftnalfla beı.ıılleı- b~~n-ee mü
zaleııe baı}kaı bll'kım'd9.u d'alıU' milhim ve- daHa: 
geniy biııı mıJlii~t" 1111~. Bunda<n evvel kabul et
tifimiz bir nııııd'de m.tıeilliııı:ce Pat1iini'u Deği~
ına,._ G~nel! B·~ı.anr k~11di Pa1:tiııi ınei.Ju8'iiı ı·[)l\. 

dan. bir V ki.iJ ~i;yor, e İd n l'feri il,l'infte- bulun
dnğumur Q\iine kadani iili liaJ: :P-artinin nel 
l&ıışkıımmııı lwııdıiııinc 11ıl'l.l. V lölleıri.. :ht <yııtıi;. 
nm bqmdl». liulıme:ıı. :ıııtı '\tekiL larak ınıı iı 

idi:.. Bslir Farti. ni!wnlllllltesind lıöyJ.e. bin hü
lcöm yuktUIJ. Fakat filllrıdolııa:k W yle· cie!vam 
e~·<&. JBeru Kıııml.taıya. bu ~ teklii' snımi
duğru zamımı JileğişDiell' lit4ne1 B'aşkanmı melı 
olan bir Genel Başkan Vekili seçeııqi kwydlı 

iLk. Jtfa ıriumııam.eyc gi.veıık~ buırda. e u iti
ba.ı:.i.le Gen~· Ba§;kan.. V 6kiliııiıı. İcra '\Iekiller.i. 
baş,ında. olmuyac.alı; bl\§kw bir ın b.us• ıruı.ruısma. 
gııleceğ:iıll. a.ıılnlllDjtıın. Çünkü içinde b.u.l.undu,. 
ğwıııı.ı vazeyet ve. şiıııdi;y.e kadar. geçirdiiiın.i• 

tecı:übeleı:e baluu:ak bö.yle. olııcajnu tabmin 
ettiıııı.. Bn~yekiliıı GeneL B8.§,ka.a V ekili. olın-a.k 
Milli •• e.f. r,P.bi otoritesi giiııliilt ~erin görüşjil. 

ıncsi esnıısmda münakaşa ınevzu.u olma.nm üs
tünde kalmaı;ı lli.öımgelen yükt;ek zatm port 
parolü vaziyetindo bulunmlli;t bilhassa idare 
ilc ıııurnkahe tınsurlnrmı ayrı ayrı ve tamaıW:!ıı 
kıymetlendirilmesi balummdan ınahzurlu ol
duğunun lhınnırti.iı.d"eyiin. B'en Refill: !nce ar
h.'adiışnnın temas noktalaı-mdıı. kendi mutai'ta
farma fştiralt ettiğim esaslı noktafar olnıııkla 

fiernller ayrıldığmı mü him cihet şudtır: Sözle
rinin sonnrıd"a, biiyüli:lerfne ımygmm b'mirr 
milletin yükı;ek bir h'ırsisesi ol'duğımu 1Cayde
di11Jeeii bnmı Ba:şvakiliır ~ reisi ofımım~ 
l'lırlindeo ıııurııkıı.oey< eesiı- yapıreağm ve Ftrti 
GruBundiı ve Biıyiı"k iffi t Meefımıd ttmlH 
ve· mu:rakııb'el\ırr zMif uğrıı.tacağmır d ur ofa1'8 
go rdiler. n kemlilerinin Tm delili ltııilltlfa'

l'lflj: aş.vekil bulunım zaim. Gt-ab rei&' velrili o-f
IJI88IJJ& değil Gemd ~ velrili ofinaımttf' iti• 
ru; I.masmr i rdlm: ':i imdi tırliZa>Jfel."e'-

nin cereyanr bu saffıaya vardıktan sonra. asıl 
Genbaşkur iiyesi ~'tifıutuz ölbneu aı·kada§rmın 
sii:deriuin tesrrf altmda vermekte olduğum fza
iıır ~evıinı ed'eyim : <J'er~:i kabuf et m iş old'u
ğımıu:ı nrad\:l'eye gö'ı>e {4encl Başkan vekili olu
ra1l- el'enel .Bııvımum seçeceği zat l'ıir P'nrti me
busu ofa'CU'ktır. tfadhlerilfi göı1ı Ptrrrt mel)uım 
O'lm1tk' kırydr !l'limdn bir Zlttın müştel'i k bir Ya
s~ aıyni zırıınıntl1ı Başverul olınıııt Gene-l :Sa§
kım. vekil~ olm1mll1'11 mırHzımuıu karşrlamnlr 

io:in. bu iıtıifıhur miintelri yolu kırpıımıık Jiiıım
dir~ 

Riı lınırdım evnlki ıtizauıııaıned'e t~enel :Baş
ltn n ,·eJrilirrin Ba'ŞVelül o l ncıt~ kay<fi olıııakST

zrıı cfuht onun bir mebuıı olacaj!'mı tıb'tll ve esııs
lm'IlTfrtıı gönr 5ildirdilt. Y tti teklitin: sad ce 
m bus olacaktır, kaytlil\ı teltlif ediline'Si :Baş~e
lt.il olnııt)"ll'Cnğx ynllnıdıı ımliışıldr~ı i'\Pmlir Iö, 
o· ırumdenm miiz&KCYeııiırd üzerinde dtlrmaga 
lliımm gi)rmeın1ştin.ı. NitelHı:n 11u çnlışmtrl'ırr

dan ön•sayıl~tcak l?ııiıtf ilt ~frşı:nalıırınd'a 17ı:n:ı!Jır 
çe§id c;e~'d mii.nakıı.şırHrı•n mev•.ru. t şki~ etmişti' 
ve rm munalfllşıı.lıırdlı arzettiğim ııeti eye vıı
rrlınıştr. 

~wı• yeni ni"canınamedeki teklifiıı ( . :Buş-
knı:L vekii.iırin ın~l}ug.. olacağı) iBa'resinden lnr 

belile buı mana.y:r çrka~ö.tn. 'mdi ge~ Uıw 
1oııa. ekill ııi' reisi- ol~Walr ıılllt'm Plftoti t!frubu'
u:un. ıı iai dl 11l.ırp Glnıanıasll ın68elesine. B'u noıt~ 
tnda vazi~ büıyi.Ut. bir ıd&~ iie y~an• mutı

~ııeı.n. &e.tik. tnee nııkad~ınla. kendim' hınnfi.
kil\ buiınuy-ommı. Müıntaı Ökınenl ve eneü.
ınendeki: ııııka.da rrmJ.aı mutabıkıın. .Jtı·~· 
lm;; 'llili!k.jy; aibi h ı b~ lım idaresin.d 
eh ınm.i~t olan bir· memleketin. bil· I!P b&§}cııı 
y t:lat"de ~· oldusundan b&§J<.a G)m.-ak muınıda. 
buln•uw v~ n yükııek m.esuli~ sıındalyıw r 
işgal eden za.t kendi daynndıjp.gımbun- bır~doı 
bulunmakla. aııoak muvaffak olabilir Bu ~ 
Bıl4vckilin. Ot()~i. ve lı.em.. de i§)ecin IJPciilıu . 
si ye vazifenin yapnaL içjn olzemdir. Tiirk.L. 
yede bit Ba~vekilin, Türkiyenin bütün mukıı.d
deratım idareden mesul olan bir zatın Meclis 
Parti Grubuntın da. reisi olma mr maddi ve mill
nevi ruuvaffııkiyet ıms~ olarak bü. ük l.ıiı· 
kudretle takviye edilmiş olması sayıyor~m . Bu
ırnl't' alb:Ji· BafVelrilin ın~oosi'r bir Jtnlde ken
dilftıri havtıdh Jiisııetml!Si linıngC"lil". Bımdnn dn 
tlı8ılvvm- edllb ma&:zurlıımı en bi:iy~ dolftrr, 
G"nıb vaftfiıııini• yapırr!t'm bıı~nd'a reis ınfııtm· 
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da bulunan Başvekilin murakabesi vazifesini 
iyi iia ederneyeceği noktai nazarma iştirak ede
mem. Çünkü bu zatın İcra Vekilieri rei&i ola
rak Grub Reisi oluşu ile ayni zamanda Milli 
Şefin vekili olarak bulunt!J1U arasmda dağlar 

kadar fark vardır. Çünkü Başvekil Partinin 
Meclis Grubunun reisi vazüesile bulunurken 
İcra Vekilieri reisi sıfatile ve mevcud usulle
rimizle Grubun Heyeti Umumiyesi kararile 
Başvekilhlkteu ıskat edilebilir vaziyettedir. Çün
kü o riyaset ancak ona lİ cra V ekilieri Heyeti 
reisliğinde bulunduğu müddetçe verilmiştir. 

Op.un o riyasette devam etmemesi Başvekillik 

vazüesinde muvııfiak olarak kalması şıırtma ve 
ekseriyetin takdir ve tasvibine muallaktn·. Ve 
Başvekilin bu vazüesinden ayrılınası otoma
tik olarak Grub Reisliğinden de ayrılmasını 

intaç eder. İşi böyle kadrolandırdıktan sonra 
fazla sözle sizi rahatsız etmeğe ma.hal kalmaz. 
Neticeyi kısaca üade etmek isterim. Genel 
Başkan vekilliği maddesi geçti, şimdi Q.u mad
denin üzerindeyiz. Bundan sonra gelecek Gru
ba riyaset etmek ·maddesini yani her üçünü 
hamur halinde mütalea etmek doğru olur. U. 
ıli. Partisi değişmez Genel Başkanrom saçeceği 
Genel Başkan vekili aynı zamanda İcra Vekilie
rinin Reisi olmamalıdır. Fa]>at Türkiye Hüku
metinin İcra Vekilieri Heyeti Reisi bulunan zat 
kendi partisi bulunan C. H. Partisinin T. B. M. 
Meclisindeki Grubunun reisi olmalıdır. 

Bıu·ada usul yolunda Saym Kurultay Başka
nrmrza tabii mühim bir idare vazifesi düşüyor. 
Takdir kendilerine aiddir. Bu vazife Kurultay 
çalışma ve müzakereleri esnasında maddelerin 
Kamutayın çalışmasmda kabul edilib geçiliver
mesi ve bir daha avdet edilmemesi gibi bir dar 
telakki ile y-ürürsek zannediyorum ki, vaziyeı
leri birbitine bağlı maddeler arasmda ahenksiz 
olabilecektir. Dört yılda bir toplanan ve bu ka
dar esaslı vaziyatleri hal yolunda çalışan Ku
rultayın bir maddenin öteki ile irtibatnr tan
zim ederken Kamutay müzakere usulünün sert
liği dışmda bir amelilikle hareket ederek mad
deleri tekı·ar komisyona verib tama+n.landırılma
sı muva.fık olur kanaatindeyim. (Bro sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, bu noktadan İnce arka.da
şuıuzm çok hak verdiğim bir itirazına temas 
etmek istiyorum. 5 ncıi mad-de (De_ğişme:.~ Genel 
Ba.~an veya vekili reislik etmedikleri takdir-

de reisliğe reis vekillerinden biri geçer) deniyor. 
Bu ibarenin konuluşunda şimdi mütalea ettiği
miz vaziyet düşünülmemiştir. Maddede eksik 
olan bir mahiyet vardır. Çünkü bu eski nizam
namemiz esas olduğuna göre Parti Genel Başka
nının vekili olan zatın ayni zamanda filen Ba"i
vekil oluşu zamanın icabı olarak burada aynen 
kalmrştxr. 

Halbuki Değişmez Genel Başkandan sonı·a 

Genel Başkan vekili de Gruba reislik etmedik
leri zaman Grubun reisi olması lazınıgelen Baş

vekil de Genel Başkan V ekili değilse yani Genel 
Başkan vekili Ba~vekilden başka bir mebus 
olarak seçilmiş ise Başvekili atlayarak Grubun 
iki reis vekilinden birisinin riyaset etmesi la
zımgelir ki, bu doğru olmaz. Nizanıname de de
ğişmez Genel Başkan veya Genel Başkan vekili 
olmadığı zaman reis vazüesini Başvekil veya 
Grub vekillerinden biri ifa eder diye buraya 
bir kayid konması yani teklif edilen maddeye 
(Başvekil) kelimesinin ilavesi muhakkak suret
te lazımdır. Aksi takdirde tatbikatta anlaş
mazlrk olur. 

Başvekil Grubun reisi olması Gruba riyaset 
etmesi tabü kılarsa da kimlerin riyaset edece
ğini tasrih eden maddede zikredilmemcsi bey
lınde bir çalışma yapabilir. Bu çalışmalar da 
alıengin bozulmasına sebeb olur. Binıı.enaleyh, 

behim tekiilim şimdi müzakere ettiğimiz mad
de ile 105 nci maddenin ve arzettiğim sebebieric 
daha evvel kabul edilmiş olan maddeye Başve

kilin Genel Başkan vekili olmayacağı kaydının 

konulması işinin ve bir arada mütalea edilerek 
intaç edilebilmesi için meselenin komisyona ha
valesidir. 

MUMTAZ öKMEN (Ankara.) - Kabul edil
miş olan her hangi bir maddenin ihtiva ettiği 
miinasınm haricinde birmanaile Kurultayın tas
vibine iktiran ettiı·ilıniş olmasından istüade e
derek Kurultayın tasvib etmediği bir hükmü 
Kıu·ultaydau çıkarmış olmak yoltma da asla ya
naşmayız. Reisi umurniliğe aid madde, doğru

dan doğruya iora makamı saliihiyetini haiz ol
mıyan bir mebusa verilecek mahiyetinde anla
şılmış ve mazharı tasvib olmuşsa tekrar Kurul
tayen müzakeresinde hiç bir mahzur göı·müyo 

rum. Fakat madde gayet sarihtir. Umumi reis 
vekilinin icra salahiyetini hai:.l olması hususun
da Receb Pekeric zaten k~misyonda ~alı§tığrm 
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zamandanberi hcmfikirim ve kanaatimi iınzamlıı 
da izhar etınişimdir. Maddenin tedvini bu fik
rin asla aleyhine değildir, belki bu fikri besleyi
ci bir şemme vardır. amrnıı umumi reis Parti 
mebuslarmdaıı birisini reis vekili yapar diye bir 
hüküm korken, o reis vekilinin icra mevkiinde 
bulunan birisi olmayacağı yolunda bir hükmü 
nizamnameye sarahaten koymak, Partinin idarci 
aliyesini en büyük işi eline tevdi ettiği zatm sa
Hihiyetini takyid edecek ve onun icabı halinde · 
gerek icra Vekilieri Reisi, gerek Meclis · Reisi 
veya vekilierden heı· hanıı;i birisine hu makamı 
tevdi etmek istediği zaman dahi bu iktidarı on
dan selbedecek bir neticeyi tevlid edeceği için 
nizamnameye koymadrk. 

Şunu derhal arzetmek isterim l<i ; umumi r~
is vekilinin vazifeleri, yalnız umumi reis tara
fından kendisine tevdi edllen işleri görmekten 
ibarettir. Maamnfih kendisi Genbaşkurun bir 
uzvu olmak itibarile Genbaşkurun sııliihiyetli ol
duğu bütün işlerde rey sahibidir, söz sahibidir, 
Fakat idare umumi reistedir. Fili idare Genel 
Sekreterdedir. Genel başkan vekili Genel Ba§
kandan aldığı salfıhiyetledir ki iş görür. 

Mütaleayı bu noktaya hasrettikten soma 
tensib buyurursanız, umumi reis vekilinin, De
ğişmez Genel Başkanm , kendi umumi reis vekic 
lini seçerken salfıbiyetini istediği tarzda kullıın.

makta muhtar olduğunu ifade eden bu maddeyi 
aynen muhafaza edelim. Nihayet bu salfıhiyeti 
Başvekile mi verecek yoksa Başvekil olmayan 
ve icra makammda bulunmayan bir zata mr ve
recek; bu esas ayrıca kendilerinin mütalea ede
cekleri bir esastır. Bu da salii.hiyeti kullanacak 
olan zatm takdirine aiddir. Başvekilin Grup 
mumi heyetine riyaset etmesi hakkındaki nok
tai nazariarı bizimle hemfikir olduğu için buna 
ilave edilecek bir şeyim yoktur. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Arkadaşlar, 

bu gün ilk kürsüye çıkışımda arzettiğim gibi 
Devlet için mübim esaslar koymak hususunda 
en yüksek salahiyetli makam Cümhuriyct Halk 
Partisinin Büyük Kurultayıdrr. Biz bu Kurul
tayın üyesi olarak çalışırken ardımııda kalan 
günlerin tecrübelerini göz önünde bulundurmn
ğa ve önilınüzdeki her şeyi lıirden dü§ünmeğe 

mecburuz. Burada çalışan Cümhuriyet Halk 
Partisinin bütün üyeleri anlayışlı, Parti esasları

na intibak etmiş, usullerimizin acısını ve tatlı

sını görmüş ve düşüncelerimizin ynrdun ileri-

deki hayatma yapacağı tesirleri ınüdrik olarak 
çalışan insanlarız. Ben usullere, asıllar kada~ 
riayet etmenin taassublu bir taraftarı olmak la 
beraber sayın Başkanımız Rendarun müsaadesi
ne güvenerek hattil usul bakımından kü~iik bir 
laübalilik sayılacak veçbile müzakeresi geçen 
bir madde ile müzakeresine henüz geçilııienıiş 
bir maddenin üzerinde olduğumuz bir madde ile 
birlikte hamur yapılarak birden konuşulmasrııı 
isternek ıstırarında kaldnn. Bunun sebebi bize 
vuku bulmu.~ olan teklilin bir av. evvel kabul 
edilmiş olan maddesindeki (Genel Başkan vekili 
C. H. Partisi mebuslarmdan birisi olacağı) ta
birinin manası içinde, bırndan evvelki şeklitı de- ' 
ğişmiş olduğunu anlamış olmamdır; yani İcra 
Vekilleri Heyeti Reisinin artık Genel Başkan 
vekili seçilmiyeceği yolunda bir kanaatim lıfı

sri olmasıdır. Ben kurultaydan evvelki inti
harmla yeni ibarenin manasını böyle anladnn . 
Şimdi buradaki izahlardan anlıyoruz ki yeni 
maddeye göre Başvekil de bir Parti mebusu ol
duğu için Genel Başkan vekili seçilehilecektir. 
Bunun aksi de kabul edilmiş olabilir. 

Bizim burada Devlet işlerinin tanzimi için 
söylediğimiz sözler, dermeyan ettiğimiz fikirler 
sadece Devlet ve Parti hayatrmrz için kendi gö
rüşümüze göre en iyi ve en doğruyn bulmak 
gayretinin mabsulüdür. Bu fikirler, içinde yük
sek makamın otoritesini eksiitecek bir mabiyet 
ta avvur etmeğe imkan yoktur. Bunu tamamen 
aksine olarak Parti Genel Başkanlığı otoritesi
nin günlük işlerimizin üstünde yüksek kalmasr
m iltizam ettiğim içindir ki mesul Başvekilin 

ayni zamanda Parti Genel Raşkan vekili olmasm
da mahzur görüyorum. 

Bu itibarla geçirdiğimiz tecrübe devresi
nin mücerret müşahedelerine bağlı olarak benim 
Ukrim olur ki, Genel Başkan vekili olan zat 
aynı zamanda Bli.Ş,vek:il olmasın ve en basit dev
let işlerinden en ciddi politika meselelerine va
rıncaya kadar her günkü çalışına hayafımrzda
ki münakaşalar yalnız mesul bir Hükumete karşı 

daha tabii bir serbesttiği muhafaza elsin. Bu 
gidiş istikbalde büyük bir demokraRi hayatmm 
olguıılaştı:rr.lınıı.sı için teveccüh ettiğintiz gayeniıı 
süratini arttıracak ve mesafeleri krsııltacaktrr. 

İşte bu gaye iledir ki, her gün Ba~vekil srfatilc 
Türkiye Büyük Millet Meclisi melmslarınm kar
şısında veya ~{eclis Grubunda, Grub üyelerine 
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karşı her gün htsıı.b vereeek olan zatrn maka
Jt!Y, utoritıısi, şerefi ve sa1ftlıiyeti dailllJl ıruı.lıfrız 

ka'lma.sı l&zrmge1en Gen.e1 B~'kana onun vekili 
ınfatile nisbetini ve ktibatmı fu>ğrıı bulınızyocu.n:ı . 

'Ben öY'J.e zıı.nnediyoı:um ki. bu iş a.rJ.etti-
ğinı şekı1de tanzim edilmezse murakabe eilııı

zmı :iyi iş1etme'k gibi _güzel .bir mabat.la diişün
aqğumüz müs.takil grubu teşkili i.ikrin.in y.anm
da bii't'tin arkad~rrn kafa, zekil ve idııakini j_ş
le'tccek imlı:1n1arı da düjünm&k 'lizmı.dır ki i.et
bir1eriniiz sunl ve tesirsiz kalmasın. 

Mllli mlll'.Akabenin · kuvvetlendiı:ilm.esi y, -
lunda arzu .etti_ğimiz gıı,ye;ııin v~ n.eticeni». ü.sııl 

obn.a.sı 1_çin C. H. P. Üyleri v~.B. M. M. :ÜJ'I)lııci 
mesu1. "Başvekilin .karşmmda Dev~ .hay.a.tmı 

llİiin.akaşa. ve miitalea eile.r.kea, 4liW söd.erıi:mile 
ve hareketlerinde um.ıımi şef ol.a;ca.k. eıı b~ 
şeref ve iktidar nı.akamm.da , bu.lıı.wı n .zm.ta.u müi
hem telakki etmek.m.nrakabe tesirini a.i{lari kwl
rete lııdirmektedir. ·İf.t.e lic.ıı:mın .asa.mıi mı;kil 
eden nokta hdıu·. Miiııı.tııız Ökmeıı .aııkaruı.ı
mın .bir .ta birine itiraz ed.e.oeğWı.. _Asıl i we 
başmda en büyiİ.k o.to:cite olan .De,ğişnıez Genel 
Başkan vardır. Büro işlerini Genel SeJaoeter ida
re edeceıt olduktan sonra Genel Başluw. V e- . 
ldJ1 olacak zatm İıasıl "bir 1ıti:riyeti olabilir ki, 
mana.sına gelen bir ifadede Jıu1undu1ar. 

Arkadaşlar, ıoodern teliıkkide ve m.ed.eıı:ıl 

hayatta Dewlet ve s\ya.si tıwekküllerin mefhulllJQ 
içinde abes makam y.oktur. .Eğer VJUlli& o .a.bes 
makamı ilga etıruık mikeeoehtir. Ben ö_yle aıaJı

yorwn ki, Oüm.hur.iyet lialk .P.Artil.i Genel B~
kanı hu nizımıname lle vııı:lle.ıı ..W~ üze
rinde ·kendisine .Parti ça.a.larında Umıfı.jJ .wı 

yardım edecek, bir zatı kendi i'ekili oJa.rıi.k va
zife başına getirecek. Fakat bu tağ'in, onun Ma

dece Genel ~aşkan ve'kili o1lluiunu ifade ile, 
mfuihal bir boşluğu adlaurmo.'k i~ değildir. 
Binaenaleyh, bu müzakerelerde gölgeler ve tzyf
la.r -ınevzuubahs olma.Wğı için Genel ~şkan ve
killni tayin olunacak, salalıiyetle çalışacak bir 
vazife sahibi tetli."kki etme"k Ul.zımfur. 

lıl'tt.IWCl'AZ OKMEN {..bkara.) - Ulll.UJlli .&e
is vekili ve onun vazife$ hakkmda.ki ınüt.aleaın 
beııim olduğu kadar Receb Pekeriçin dahi meti 
ve m.uta olan bir nizamnameye istinad ediyor. 
Dedim ki, umıım.i reis vekili umumi .reis UlrA

fmdan tayin edilen ve onun tevdi .edeoeğ:i j~ 
gören ve bu sıfatla GenbafkurdA bUlunan bir 

zıı.ttır. Bıınunla heAber ..bıı ımakAm.tn .abJ$ ,bir 
makam ~u !ifade ..eCler :bir tsöz .sııcle.tı:ne

dim. Zehıqtlaı:mııtıaslıili .etainler. V.eJıi.c birma
kamı a.bes telikki etme,ğ.e hi& kimsenin hak lı;ı 
YJl~nr. JIAıliaenin .esıı.smda ıken.disile .Qün 4llleii
mende Al.dnğu -gibi ,~ün ıde ıru.ı.ta:bılınn. Jl'a
kıı.t Beeeb iP eker sarahaten .m.aıidqye !bii.k.üm -k&
yal.ım v.e :nmumi Teis veki.liııd.en bu ;vaziieyi 
sarahaten .neaedslim. .Qn.lıı.r !er.a Vıek:i.lleııi .He
yeti Reisi iLTmumi Reis -vekili ola.m.ıı.z ~
Biz diy.oruz ki, .aalola.n ..mebııaiuktırr. Bu ıııı.li
}ıj,y.etten islıi:fa.de .ederek Um.ıı.mi rReis 'V&Ziyeti 
daha 4r:i takdir ım.evkünde .bulunılgğ~d&n 

m.emleketiıı ilı1lf.acma ~ alacağı hıııı.r111!'& giııe 

salahiyetini tahdid etmek dDğ,\'11 ·değildi~'; ni
zıımnıı.me bu ıı;ıekikle Jııalmı diy.orıı.rı;. a:aJrdi.r JHe
yet.i .ALi~·. Nih:a.ft!t hiıı ıŞiYilie ~ .ki. 
bm-ün .ifl.eri, bilhassa niuııınAm6l!inin şeklini 

teabit ·etın:eııi. lınsuaımdaki kımı.r, doğonıdan 

doğım,y..a Biiyük K-urul~. 

ıUKB!lıB iPF.K!EJt ((.&'iit&hya.) - :bkadafl.ar, 
usıılün dılımda tektif :FBPılaınıyacağı ve -ev
vel.oe mü.zııı.keusi bi'tııri\ı o1nn -ve 'ka.ırara ~
laDIDIŞ bulmum bir mMde hal&ım'la ~ · 
kaTar alm8lll1)'11C11iı için 1ıakrir 'V.ere11Ek 'bir 
teiMf yapmiY'Ortım. F&kat 1711 'lll1iade~ o.__ 
kit 'ktı.lml edermen !Genel ikım ovekilinin fu. 
ra V~idlleri H-eyeti Reisi •olmıyıı.n bir 'Parti me
busu o1ıı.cağı 'kanna€iwc 'l:m!lm:ıdtığuıım ıııy<le

diyoruın. 

:REFİ'K İNCE '(l'ffariise.) -'Biz de öyiı:ı ıın

lamıştik. 

"RECEB 1'EKER .(Dev.aııil.a.) - 1\Iaddcyi bu 
manaya göre taail J.ııio yeniaen tabrik ct
meğe usnlen ha"kkrm yo'lttur. Ya1nız ifade .eae
yinı lı:i ôu fikirleı:ın kürsüaen söy1enmesınin 
Parti hayatınıız için fayaa vereceğine :kn.niim. 
Tabınin ederim ki 'Pıı.rt.imlzln ,ııa:lışınasmdA bu 
söZlerin a'kisleri az ço'k tesiriı:ü gösterir. 

Şiıruii asıl ü.-.er.inde lıulu.mhığ,ı;ı.mnz ımıd

dere :geliyor.um : & maddenin Befik tnoo ar
kadAitrlJ.Ill buyurdukla.ı:ı: ..gibi ~~ -encüırumin 
teklifi ve Mümtaz G.kmenin uahr ;veçlille. 
Bqvmı.iıı mutlak B~k Millet Mooliai. .FlıJı... 

ti oGrubwı.ım r.eilıi o.Un881 ııeklinde Jaı.lmııamn.. 
doğnı olacağı yani maddenin ~l.dujıı gibi llllllk
sada. uygun -tıldılğll .kaııut.i.nde.y.im.. 105 nei 
madde geldiği .zaman .tekrar sizi taııli Mtme
mek içlıı (.Bagvekil) ta. birinin t.eldifteki .eski 



lltUllill ı .lle, aD5 ııei maddeye -de ililrlleaini .ııek
li.f ıeı:ijıy,&mım. :ı.ktıi halde Genel B!l§koo vemili 
BB!~'ilki'lden batka rir mslıus ,oluı'8a 1Wl-Grub 
reıaı aşV'6k.ilin .Gruba .r.Wasdti mesel ·· 
şü_phede .kalır. gruıümen ~de.ıı 1kıi1nıl r
lerse o madde geldiği zaman tekmar~meğe lü
zuın kalmaz. 

BA:§!C-JJi - Baş"ka mütalea var mr1 (Rayrr, 
kıtbu1 sesleri). 

104 ncü maadeji reyitiize arzeaeri.m. Xa
btll elienler ... "Etıneyeriler ... .Kabul eailmlştir. 

Madde 105 - Parti Müstaldl. Gııu:bımıın b
bii roiMi. .Fıı.rtinin .lleğ.iıpnez G.ane.J. 'Ba§kımı, ve 
reis vekili bu gruba dahil ınebus1ar .ıı:rıu;ındmı 
onun tayin ettiği zattrr. 

'M. n lYi)ltti"Dllt \ Samsun) - SimeTi oku
nım madtlel:le (Mlistakil ınebuslnr) sozü geçiyor. 
Bunun (bu gruba dahll mebuslırr) şe"kunae tas
hlhini rica a~yornz. 

BAŞKAN - Encüınenin tadili vechı1e maa
deyi Tey'inize ırrzediyornm. Kıı'l:nil caen1er ... "Et
meyenler ... "Kabul e(fnmiŞ'tir . 

:Madde 106 - tP t,i Gnubmuın grub u 
h ı;y~t.inoe .Beçilen iıki .ııeUı clclli wndn·. 
BAŞKAN - Maddeyi reyini~ 1m1 'yomtm. 

Kabul edenler .. . Etmeyenler ... Kabul edilmiştir . 

lıhı:dd:e 107 - ~ğ işnı.ez :!enel 
vem.li :r.eish1ı. >Cim aiik:lınıi dıaJ.de 

reis vekilleriıı:den .bici ıııeisl:i:k >eder. 
ŞöwJe bir itıek.lif mı:=r d:iklııat;e ~. 
Bu takdiı·de madde şu şekilde · ;edil-

miştir . (Değişmez Genel Bajkan veya vekili 
reis1ılı: etmedıKleri Jıala.e Ba§vekil veya reis 
vekillerinden 'b-ıı·i reislik eder.) 

B.A:Ş.K.l.N ..__ Maddey.i .reyi.ni.ze .ııued.iYoruııı. 
Kabul edonler ... .Etmeyenler.- .Madde tadileıı 

kabul edilm~. 

Mıı.ade OS - l3iiyiik ?ıf:iDet 'M6ı!Jm i~fima 
hallinde nlundnğn ~ımnm •ı·rilı ııımteaı~ 'bir 
gtin m ıı'ka 'klpla'IIIT. 

İ<l'!Jbmdıı. ıgımb eiı!rlerinin isteml!9i veya 1\'l'Ub 
idıwe heydt1 kat'lln1e veya gru"b ~a1m 
en 'll'-~ omrm.m tm ir verınesil e ııyrıea 'gnllı 

toplantısı yaprlrr. :M eclis 't&plu dlınaebğı ~ 

n:ra.n llıı. l'>etflfDleZ ~ qkım "'9't!Ya -vekili lü
zum görürse grubu fevlanMe 11araııt tepJtryll

bilir. 
Bu takdirde müstakil grub ın.elmıilam ıda 11-

ni -tarihte ve -a-yni ymd:e topiıuurl:ıı:l'. 

Grnbtlıı ırıiWilrere 1DSilb.ı mü.n 11:~a .aa 
elinin yınuıımdan fıWasıdır. 

Dl'K İNQE (Jiımilla.) - ıbun a-
keııv:e başl~ırb.ilmesi ~ Jliızmıgelrrn =subı ik
se~ maddelarlle .göstıreilmiş.tir. Diğer mıı:d

del.t:ıııcle kongreler .Kurtibeyla:r için iıiiküm 
wuıfur. IBunım ·çin ıBarti grubuının rda ııırii:m

k.ore IlliBabrum IDltlvouihm yımsıdır, r&yc bir J:rü.. 
küm konulmcuıı lı1mmdıır. 

.ll. ,W ~'ÖRUK!m ('SI.1DB.Im) - Umnnii ıü
kümlerden istifade edilecektir. 

REFİK İNCE ıMa.nisa) - Fakat Kurultay
lar ve 'kongre1er için de umumi Jıüküm olabi
lirdi. nurada Cfiğer 'kongre1er :için lıendeniz tek
li'f effiyorum. 1Jmumı liükm"ü yazalım bnra)Uı . 

Mttl'fJ:T-A'Z "'KMEN (Ankar a) - ..Kll.fi gör
müyorlasa ilfıve edilebilir. 

KZttK tlroE (Manisa) - Rica ea.ecim. 

M. ALt YÖRUKER (Samsun) - IEncünıen 
şu tfırk.rayr ıtek1ii' ~diyor; ~G:rıtbda nıüzıikere -ııı

sahı mürett® aza ııdiıdinin yarı:.smdan .lfaz-
1 dır.> 

(Yupılmı ·ıatfufu ile maade ·ıos Okımdu1. 

~ - E.ıibul edenler ... 'Etmiyerll.er ... 
Kabul edilıı:ıiştir. 

Madde 109 - Grub toplantılamnda gruba 
aid umumi meselelerle reislik, umumi idare 
heyoı;ti -veya grı:ib idıı:re heyeti, -yalıua grub aza
lım tıı.rııimdııın "'teklif edilen "'ID-ewmlar mü
zakere edilir ve karıtrla'Ştirilır. Hllr 'toı>lantr
nm -başında eğer "bir OVVlılki ·uınıznii lıeyet- mü
zıtk:eresinİn zıilrtı 'ttıtnlmuş ise onun hıilisn

sr okttnlll'. 

13AŞlt:&N - Kabul eaenler ... Etmiyenler ... 
Kabul eailıııişti:r. 

Iadde aa.o - mıb toplaı1tdınınıda .mü.zake
relel' öneeden hı.ı.zrrlıımıuş man :yqızıı:ame ifuıe.. 

ri.ne y:&pılır. 

.AOO!ıe hıll.lerde ıçoub azasmm rnzname dı

şında yapacağı teklifin D giinltii -ruzmı:ıneye 

almıp alrrmıa:masınn grub -umnmi yetii:n 
o gün yapılacak ılıaşka bir toplımtrıbı. kumr ve
rilir. Gr.ııb rnznıruı.clori oophıntıllll'ilan evvel 
grub azalarrna bildirilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmiyenlcr ... 
Kabul edilmiştir. 

Kalide lll - Gnib tDplantılarmda .gnıb 
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azaları müzakere mevzula.rı üzerindeki içti
had vereylerinde tamamile serbest olu b fi
kirlerini kayıdsız ve şartsız söylerler. Süal 
serbesttir, yazı veya söz ile olur. Grub azası, 
aydmlatılmasını istedikleri meseleleri Başve

'kiiden veya vekillerden sorabilirler, İstizah 
ancak grubun ıumumi heyeti karar verdiği 

takdirde yapılır. İstiza.hm Büyük Millet Mec
lisine intikali grub kararile olur. Grub ka
rarı olmadan süal istizaha kalbedilemez. 

BAŞKAN - Kabul edenler .. . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 112 - Grubta müzakere edilerek 
kabul olunan kararlara gruba mensub ılıütün 

azalaroa riayet edilir. Grub müzakerelerinde 
ekalliyette kalanlar ekseriyet kararına uymı

ya mecburdurlar. 
BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

Madde 113 - Grub müzakerelerinde haziT 
bulunmayan azalar, grub kararlarını öğ

renmekle mükelleftirler. ·Grub azaları grub 
kararına karşı istinka.f reyi veremezler ve ha
zır oldukları halde reye iştirakten ka.çmamaz-

lar. Grub azaları zabıtları okuyabilirler. 
BAŞKAN - Kabul edenler ... !Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

:Madde 114- Grub azaları Büyük Millet 
?ı!eelisi müzakerelerinde Partinin proğram 

ve esaslarını ve Parti grubu kararını gütmek 
ve lru:vvetlondirmek; Meclis Reisliğine, Meclis 
Reislik Divn.nı ile cncümen aza.lıklarma Par-
ti mel:roslarınm seçilmelerini temin etmekle 
mükelleftirler. Naınzedler grubça kararlaştr· 

rılmış ise grub azaları o kararlara uyarlar. 
Grubça yapılacak seçinıler gizli rey ile 

olur. Yalnız Genel Başkanlık Divn.nı tara.fm
dan namzed gö tcrileııler için işari reye mü
racaat edilir. Genel Başkanl.rk Divanmca 
namzcd gösterilmiyen seçimlerde hususi su
rette namzed puslast tevzi edilemez. Namzed· 
liklerini isteyenler açıkça grub umumi heyet
tine teklif ed rler. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 115 - Grubca karara bağlanına

IDIŞ meselelerin Büyük Millet Meclisindeki 
müıakerelerinde grub azaları rey ve içtihad· 

larında serbesttirler. Meclis müzakerelerinde 
grub adına reisierden ve Genel Sekreterden 
ve kendiler.ine grubça böyle bir vazife veril
miş olanlardan başka kimse söz söyliyemez. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

,J~bdde 116 - Parti mebusları dahil bu
lundukları grub idare heyetinden müsaade 
almaksızın Meclis Reisliğinden izin istiyemezler, 
Meclis Umumi Heyetinden izin alanlar Ankara
dan ayrılış ve dönüşlerinde Parti Genel sekrete
riyle temas ederler. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 117 - Grub azaları Partinin esasları 
ve kararlarile mensub oldukları parti grubu karar
ları aleyhinde beyanat ve neşriyatta bulunamaz
lar. Ve bu yoldaki beyanat ve neşriyatı tahrik 
edemezler . 

Grub müzakereleri hakkında dışarıda izahat 
verilmesi ve müzakere neticelerinin tebliği reis
liğe aiddir. Zabıtlarm neşri ve müzakerenin ale
ni olması Grub kararına ,bağlıdır. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 118 - Parti mebusları yazılı oldukları 
ocaklara taahhüd ettikleri yardım parasından 

başka grub veznesine grubça tesbit edilecek mik
darda yıllık bir yardım parası verirler. 
BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

Madde 119 - Yukarıdaki maddelere riayet 
etmeyen grub azasma birinci defasında rica edi
lir, ikinci defasında ilitar cezası verilir, üçüncü 
defasmda ise mensub oldukları grub kararr ve 
Genel Başkanlık Divarunm tasdikile Parti gru
bundan çıkarına cezası tatbik olunur. Bununla 
beraber cezayi istilzam eden fiil hemen çıkarıl
mayı icab edecek derecede ağır görülürse men
sub oldukları Grub umumi heyetinin mutlak ek
seriyetle vereceği karar ve Genel Başkanlık Diva.
runm tasdiki üzerine o aza grubtan çrkarılrr. Ceza 
kararmdan evvel kendisinin yazı veya sözle yapa
cağı müdafaa dinlenir. 

Parti grubundan çıkarılanlar Parti azalığın. 
dan da çıkarılmış olurlar. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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II. P ARTİ GRUBU IDARE H:E"YETl 

Madde 120 - Grubun reis vekillerile gene 
grubca seçilen dokuz azadan mürek.keb bir ida
re heyeti vardır. 

İdare Heyeti, azaları arasından iki kitible 
•bir veznedar seçer. Bu !kitibler ayni zamanda 
grub umumi heyetinin de katibieri olub grub mü
zakerelerinin esaslarmr ve kararlarmr kaydeder
ler. 

Reis vekillerile idare heyeti azalarının seçim
leri Büyük Millet Meclisinin her içtima senesi ba
şında grubun yapacağı ilk toplantıda yapılır. 

Büyük Milet Meclisi intilinbmm yenilenmesinden 
sonra meclisin fev'kalade içtimar halinde bu se
çimler yeniden yapılır. 

BAŞKAN - Kabul edenler .. . Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 121 - İdare heyeti, azalarrnm yarı
smdan faztasile müzakereye başlar ve mutlak ek
seriyetle karar verir. Kararlar Genel Başkanlık 
divanma yazı ile bildirilir. 
BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

iMadde 122 - Meclis açık .bulunduğu zaman
larda idare heyeti haftada en az bir kere topla
mb gruba aid işleri konuşur. Grub toplantıla

r= rumamesini hazırlar. Grubca teşkil edilen 
lıususi encümenlerin çalışmalarını takib eder. 
Grubun binasma ve kütüphanesine nezaret eder. 

Parti mensublarrnm siyasi malıiyetteki beynelmilel 
teşekküllere girmeleri veya bu .teşek.küllerle ben
zerlerini kururaları gibi işleri tanzim ve mura
bbe etmek Grub idare heyetine aiddir. 

IBAŞKAN - Bu maddeye sonradan bir ilave 
yapılınrştır. Onu da okuyoruz. 

(Madde 122 - Meclis açık bulunduğu za
manlarda) okundu. 

BAŞKAN - M'addeyi bu fkra ile beraber re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... K~bul edilmiştir. 

Madde 123 - Parti grubu ve müstakil grub 
idare heyetleri lüzumu halinde ücretli memur
lar istihdam edebilirler. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 124 - !dare heyetleri grublar azala
rınm Büyük Millot Meclisine devamlırrr VI.' 

grubun kararlarına uygun olarak hareket et
melerile aHikadar olur. ve Büyük Millet Mec
lisi müzakerelerinde azalarm toplu bulunma
larrııı ve toplu rey vermelerini temin için ted
'oirler alır. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

lll. PAWI'l MÜSTAKlL GRUBU VE lDA
RE HEYE'l'İ: 

Mııdde 125 - Parti mebuslarmdan Kurul
tay umumi heyetince seçilen 21 arkadaş Mec
lis içinde müstnkil bir hüviyet taşırlar. Bun
lar grub toplantrlıırmda hazrr bulunurlar. Fa
kat ınütalea beyan ve reye iştirak edemezler. 
Buna karşı Meclisin umumi heyetinde mütale
alıırını kendi grublarrom kararına göre beyan 
ederler ve re ylerini lrullauırlar. .Ancak 'Parti 
grubu haricine intişarr caiz olmayan müznke
relerin mahremiyetini muhafazaya onlar da 
mecburdurlar. 

ABDURRAHMAN NACl DEM!RAC} (Si
vas) - Muhterem arkadaşlar; bu madde için 
bazı arkadaşlar söz söylediler. Ben de bir kaç 
kelime ile vaziyeti izah etmek istiyorum. 

Malumnnuzdur ki, karar vermekle mi.ikel
Jef olan cemiyetlerin, meclisierin çok eheınrni
yetle kabul ettikleri bir esas vardır. O da ka
rıırlarrııın en isabetli olmasıdır. Her Meclis 
ister ki verdiği kararlarm hemen hepsi doğru 
olsun, hepsi mahalline masrııf ve kabiliyeti 
tatbikiyesi • olsun. Burada arkadaşlarrmızm 

tebarüz ettirdiği veçhile gene Meclisin sine
sinden çıkan 21 arkadaşmuz müstakil bir 
gmb teşkil ediyorlar. Onlar grub müzakere
sine ~tirak edecekler fakat fikir beyan ede
rniyecek ve reye iştirak edeıniyeceklerdir. 

Bu yerindedir. Mademki tenlrid için ku
rulmuştur reye iştirak ederlerse tabiatile son
radan heyeti umumiyede tenkid yapamazlar. 
l!'akat reylerini rzhar etmeleri behemelıal la
zrmdrr. İş ve karar 'cabatr noktai nazarmdan 
lazımdır. Tasavvur buyurunur. ki bir mesele 
müzakere edilirken bu arkadaşlardan bir veya 
ikisinin musib bir mütalea I olabilir ve o mü
taleayı reye iştirak etmeksizin Parti grubnn
da dermeyan ettikleri zaman ekseriy t o mü
taleayı kabul der ve doğru bir karar veril
mi~ olm·. Fakat onlar ıı:ıütal ayıı i 'tirak etme-



---dild ıriı taltd:i:ııde o noJdıa teb~ etmeıni:ş olm
~droı.ı y.an..liŞ' biı:- kallllıl! ve:ı:ı:nek gibi oi:u var 
~ kru·şııımı'l.lı. kalmır. Bunu Rruıti: lxeye.tıi 

Ul!Ulmıiy.esi kıı;bu1 ettiJdıeu sonra ne ola ca..k.tır ' 
Orada noktai nazarıru ızhar ederneyCIL ve. i.t,;fu· 
da saklab'anı arkadaş Mecliste bunn IZhar ede
cektir. Fakat maalesef iş iştoıı ge.çınjşı bnhr
ııııcaktır. Çlinkü bunu Fırka Heyeti uınumiye: 
si Kabul etmiştir. Bu- itibBrla zaten kendi si
n sinden kopan ve Meclis müzakerel.eııine İ§· 

tirak eden bu arkadaşlar rey vermek salahi
yetleri olmaınnkln beraber- mütnleayıı. iştirak 

etınelel'i- her hrelde :isabetli bir lim:ar olur kıı· 

unnlıindeyim. Bu noktıı.1 nazıı.rdımo bumm nıı
zıı.l'ı itiboce alınına9ID1 ve- bir karar ittihaz bu
)'tlruiina mr rieıı ediyor ve öu esa dairesin· 
d~ Iı.azırladığım hir· ta.:Ltriı:ıi ınali:tımr riyn ete 
sunuyorum. 

Mtn'IITn Ö'K'MD (JAnkM"'Io) - .Nbdurrırlı
mon Naci ıı.tltadaşrmız, eğer bir d'e· reye- iştirak 

edel'leı- deseydiı o vahlt miistlıRil gruBa· da 
nizamnamedeki bu son değişikliğe< efe liizmn 
ltnlı:nazıh ..ıtı:Kadaşlar, bieyoı:sunuz li B. .M. 
Meclisindck' eks:eıriye.t. gnubumını kararlaıır, 

ekseciyet grubu deınİF-eyim, . Parti grubıı aza
larrom vol'miş olli.uğ:u, lmmrlnr; l'arti, gımlnuı,. 
da uzım uzııdıya. müzıı.k\ere edildiği . için fi
kiı:leı:in Lehinde. veya ıı.l.eyhind mütaleala.r 
de.rıneyım ediJ.diğ ' için, ga et mah.dud m a.il 
miistesıuı., B. M, M elisi &:,:eti wnuıniye.siııe, 
aleni cels ·ne bütiin işleıı pişm:iş olarairi ge

lir.. Miistıı.kil Pıı,ı:ti gnubtı aoo.lal!Dlm Parti 
gr.ubunun umnıni içtimalarrna- ~tirakinde · vo 
müzakeı:elerinde bulunmalarmda fıı.~dıı var
dır. Bu. suretle o fikrin uechn ilePi gııl~ 
esbabı. mucibesinin ne old*, lehinde ve 1.1ı 
ıı.Ie:ı:hindeki fihlrlerin neden. ibaret olduğı:ıım 
öğrenme i.ııık.aınm miis.talill gr11b azal.annn 
v.e.rmiş ol u~o.ı:uz. ll11 haide keıı.dileııi grubun 
kar.a:rma.. razi olın.ad:tkları, yani gnub. kıı.rmıı:n;a 
kendi gı:ublaı:mm filmni ınııve.fık· b:ıılına~ 

lar:r zama.ıı.. Parti. grubu IH.r.arı Mecliste mm 
zalrer ediliııken. orada leht&vey: ıı.leyhtıe mfu 
taloalariDlJ söylerle~t. Ek eriyet gmbu. Irulbna· 
ları olan amdıı.ıtlaıı da cevaııJ.arm:r V ııirl.en V 

müzakere edilmekte olan iş· de millet ~ 
cah.eıinde ıWmi olarak. müzakere edilir; 4te 
kendi göl:ÜfÜme nazaran mii:stakil gralnıu Ur
siliruleki nmla!ıl:ıı lmdnıı, v~Eartİ: grnbu ıxDil 

zok.eneltrinı:le a~ olam k.a:r.&darm Mel!ÜB 

celse:leı:inde de esbabı- muci'Seleriie müzake· 
relerinin tenıinirur. O halde diy.(lme~i.,: lcif. ek
seriyet gpub.u. a-zıı.laı:ı. da öbiliı gruba gitsinler. 
Halbuki onlarm müzakerelerinda dahi. bulı.ı.. 
nıımazlaı..._ Yeni bb:. tesistiı:, ÜlWIL ınaJı.i;iie'tini 

büsbütün gö.lgede. bırakmak, kiiqilltın,ek ben 
nizce. do.ğm değildir: Gru.b. ekaeriyatiı.ı.in. mü. 
taleıı.larıruı.. vakıf olmala rı. hfl.d:iııed& ve- VThlli. 
te tenevvür etmeleri kafiilir. 

ABJlURR!AlQ'Ii4ll. N~DFM:tBA4 $Uvas) 
- Mümtaz. aı:kadaflıJIIWiıı eks6lliy,.et fhı:kasmnı 

da onlarını ii!J.i.mamda bul.unmll&III.l i8te.di ~ 
;)l'e.kdiğer,ilo. daimi, teınııa. hıdin.d& bulnnllll y.xkılli 
ğerindeı:r ~' arlwdn vazi:ııetimieclıiıılmı: 
IMüstahll grub içtimaını ınııru. eden ar.kadıı;şla» 
g_it&inJ.eıı, clinlesinleıı. .ıhale.mıı.ı:la.. biıı fiuılL yok
tur. Ben bir madde zikreruyorum. Vo di:}rol!l1111. 

ki bu arkadaşlardan herhangi birinin musih. bir 
:fıll.:riı lieyette izah edildiği' zaman liabuJ: edilinc
diii ve diıfru yolun Partiile izııli edilmemesi 
yiızüiıcfen yanlış lifr ltaı:a.r veriTmesi imkaru v~
dır. Denilebilir kj HeyetfU'mumiye v-a.r.dir cwıda 
ıfa fzali eıfılebilir ve yaniış tashih. olunaliilil\ 
Bütün meseleler yekruğerinin aynı değildir. 

Biıı · mueı:a b:aık;lmndaı biır hatla yapilıl) lil..6yeti 
lJı:ıııı.miş'eıfu tnshih o l:un:wı ve bir da h& an111 ovn,. 
1M' m.eselele!.!deı hatıı. edilmez. Ra~Mt' llütüı:ıı m~ 

ııelefer, liididD tıpk\ı. tıpitmm&< yUdiferiırin 

ay.ru:; dıığifdir. Bma.emı.leyh lJir m-le> lialdmd11 
h'ımııetmııWim~dnimaıval."dir: -y;fmn.i !Sir· &!" 
lmdaşm nulttai naznnndnn mfuıta1fni kalinıırolu
~ B&n.ee ow lii'9 diığrır d'eğiT<ffiı . e .. M~ar:). 

mtl:ıttrt2: ÖKllıtElf' (1eıkars)' - Müstıı.kil 

Gruba da1Hl azaları veya müstalöl Gru~ Beyeti 
1tY m uroiyesinin BüyüR: Millet Mecllsihin afeni eel
sesinde mevzubalis attiği. meselelerde Plı.rti' gt'U' 

b,ımu.ı ~ini.nı daim ana. kaır:şı medt bir 
karar alacağını arkadaşrının l:ıİ.\l;. batıırma getıin
ıruımeııini ıılııı» ederimı imdi.. miimrkeı:m ettiği
miz- nizamnam~e g.öra bunlar. kabin.Ş.. sual, iı;... 

tizah ve itimad meselesini mev.zııbalıa. etıni.YCJ 
salihi:yetleri vardır. Bu sal&hiyeti nizarnname 
veriftkteıı. sonra grub ekııeriyetfuiır oınm lhırşr
smd'a muiıaltltak cepHe aTh.cıı.ğ'ınr IraBui etmeK
demek bu hususn yanlış teliikki etmektir. 

Demek istiyorum ki, müstakil gruba- men
sub azalar veya heyeti umumiyesi 1i!ecliste ınev
zn.bahs ediliııı .. ımıııelslerin ımıila kı. olarak. M c
lis e:ltaeriyett tM"atmd.alı. ınııaf:i olaı:ıak. anl 
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cağı düşüncesi asla doğru çleğildir . .İçimizde bu
hpı, n ;,ıı:kadaşınııza şimdiden şuna itiınad etııı<'
lerini rica ederim. Meclisin ekscriyeti kuhiresi 
ve Paı·ti ekseriyeti grubu daima akıl, ınantık 

vckar ve bilhassa memleket menfaatine uygun 
olun her tül'lü fikir ve ınlililhazalar daima saıni
miyet ve sempati ile telakki eder. Buna hiç 
şüplıe yoktur. ·.; 

~KI YILANClOOLU (Küta.ııya.) - Müs
takil gruba seçilecek Partili mebuııla,rm Parti 
grubundaki münakaşa ve kar~rlaı:a iştirak et
nıeıııelcı·i bu arkadaşlarm Parti ıliııiplininden 

hariç kalıwuk Meclis Heyeti Umwııiypsirıde ınil 

talcalarrru seı·bestçe söylem Lerini t~nıiııe matuf
tıu·. Buna gö ı·e l'nı·ti grubunda yalruz kararlara 
iştirak etıncıııcleri ınaksadı tenüne kafidir. Bi
naeualeyh bu ıırkııdaşlaı·m ınünakaşa ve müza
kerelere karışmalurr buna mani olmıyaeağı gibi 
temin edeceği faydalar da katiyen aşikAr oldu
ğuna göre bu maddedeki mütalea ve beyan kı>

liınelerinin tayyı meseleyi hall edcr, ve bununla 
tln iş bitmiş olur. 

KEMAL 'UNAL (İsparta) - Efendim, arka
daşlarrınızm hatıı-layackaları bir mesele var
dır. Grub içtimaları daima gjzii olur ve 
nihayet uıeınlt•kctc ınutlmııttıı ki bi ı· 1 ~lıliğ ile 
bildirilir. Binacnaleyh grubda verilmiş bir 
karar Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiye
sinde müstakil grub arkadaşlamını söze iııti

ra.kleri ilc daha iyi ta vzili edilmiş olması, 

böyle biı· münakaşa ile verilmiş olan karann 
isabetinin nıenılekete ınaledilmesi laznndır. 
Halbuki bu arkaılaşlar ıııümıkaşıı.ya grub içiu
de iştirak edcceklerse artık bütün söyliyecekle
ri sözleri söylemiş oldtıkları için söyliye<:rk biı· 

şey kalmaz. Nitekim bwıu bir ıniııalle anetmek 
isterim. Belki bir uz da şey olacaktır. Her sene 
Kitabcı arkada§ıınrzı burada bütçe miiıukerelc

riııde güzel güzel dilllerdile Bu sene bütçe en ·ü
meninue bulundular. Maalesef güzel ınütaleala
rmdaıı mahrum kaldık. Binaennleyh bu bakrm
dan da. Müstakil Oruba nyı·ılan arkada larm 
ınütalea larmı Heyeti Umıınıiy ye saklamaları 

daha faydalı olur. Kaldı ki, Meclisin mesaisi kn
nuıı yapmak olduğuna gör , her hangi nlmıııış 
bir kararın Müstakil Grub taranndan aydmlu
tılınasile bh· lıatayıı doğru gittiği dahi bir fııı ·

zımuhal olarak kabul edilse, o kanun l\leclistı• ıı 

'}lktı}daıı . sonra onu tasdik . l)levkiinrl~ olu ıı nıu-

~ıım, hiç şqphe Y<!\rtur ki hu nıüz~l,crelcrden 
mülhem ol acaktır, böyle bir vaziyeti Jrf clise ia
de etmek hakkını lıaizdir . l}u şebeble hçr hangi 
bir mulıal hata dahi ta hih edilmek imkanma 
malil~tir. - ' 

BAŞKAN - Bir takrir vardrr okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

125 nci maddenin aşağrdaki şekild • tadilini 
tı:klif ederim: 

«Partili mebuslardan Kurultay umumi heye
tince seçilen 21 arkadaş Meclis içinde müstakil 
hir hüviyet taşırlar. Bunlar grub müzakerelerine 
i§tirak ederler ve mütalea. beyan ederler ve fa
kat reye i~tiı·ak edemezler. Buna. karşı Mecılisin 
umumi heyetinde mütalealarnu kendi ~?:rublarr

nm kararrna göre beyan ederler ve r~ylerini 
kullanrrlan. 

Sivas Mebusu 
A. _Naei-.Dcm'irağ 

BAŞKAN - Takriri reyiııize ~rzed!yorum. 
Nazarı itibare alaıılar ... AlmyYanlar ... Nazarr 
itibare almmamıştrr. 

Maddeyi reyinize arzediyo~um. Kabul ~den
ler .. . Etmeyenler . . . Ka.l)ttl ~dilmiştir. 

. Madde 126 - Müstn.kil g-rubda reis vekili 
rııüzakereleri idare için kendisine bir vekil tayin 
edebilir. 1ı'Iüstakil grub kendi azalarile umumi 
toplantılar yapar ve kararlar verir. Müzakere 
usulü meclis grubunun hükümlerine tabidir. 
Müstakil grubun bu grubca Millet Meclisinin hı:r 
içtima senesi başmda seçilen ii<: n·zadan mürek
keb bir idare heyeti vardır. 

BAŞKAN - Reyinize ar,z~yorum. Kabul 
erlenler ... Etmeyenler ... Knbul edilmiştir. 

Madde 127 - Müstakil grub heyeti umumi
yesi, Partiye mensub olmyYan mebuslarr müzake
releriııe dinleyici olarak davet edebilir. 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde J28 - Parti Müstakil grubunun va
zifesi: 

a) Devlet işlerinin iyi ceı·eyaıımı, Parti ni
zamname ve prograınmm ve Büyük Ku
rultay kararlarrom en iyi tatbikrru, Meclis · 
grııbu kararına tô.bi olnuıkeızm murakabe 
etwektir~ Bu grnp ~ört senelik faaliyeti 
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hakkında gelecek Kurultaya rapor takdim 
eder. 

b) Müstakil grub, ıımumi heyetinin karari
le, İcra Vekillerinden sual ve İstizah ya
pabilir ve İcra Vckilleri için Mecliste iti
mad reyi tahrik edebilir. Kezalik Hüku. 
metten her hangi bir meselenin Mecliste 
alenen müzakereye konulmasım taleb ede
bilir. 

e) Müstakil grub reis vekili Parti HükUmeti
nin muvaffakiyatine yardım etm1ye, nifak, 
ihtiras ve şahsiyata miiııi olmrya bilhassa 
dikkat eder. 

BAŞKAN - Reyinizc arzediyoı:um. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi~tir. 

Madde 129 - Müstakil grub azaları bu stfat 
üzerinde bulunduk<:ıı , Parti Hüldimetinc aza in
tiliab olunamazlar. 

ABDURRAHMAN NACl DEM1RA<1 ( Si
vas ) - Bu ·madde için bir arkadaşmuz da 
bahsetti. Boraya giren arkadaşlar ne için ka
bincye dahil oimak hakkından mahrum kal
smlar, dedi. Halbuki madde gayet sarili ola-
rak yazılmışlır. Buraya intisablarr baki kal-
dıkça tabiatile kabineye giremezler. İfadc 
sarilı olmakla berwber kültürü çok yiiksek bir 
arkadaşımız taraitndan bu şekilde anlaşılmış

tır. Bunun daha sarih ifadesi i~in şöyle bir 
şey hazırladnn: «Müstakil grub azasından 

kabineye aza intihab edilecekler'in müstakil 
~ruhtan alakalarr kesilmiş olur, denilirse me
sele halledilmiş olur.» 

BAŞKAN- İki tııkrir vardrr okutacağrm. 

Yüksek Reisliğe 

Madde 129 - Müstakil grub azalım bu 
sıfıı.t üzerlerinde bul'lllldukça Parti hükümc-
tine aza intihnb olunamazlar. Maddesinin tat-
bikinde ve şifahen arzedilen ıuütalealardan 

dolayı nizamnameden çrkal'Il.masmr rica ede
rim. 

Ankara delegesi 
Mecdi Sayman 

Yüksek Reisliğc 
129 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

teklif ederim. 
:Müstnkil Grub azasmdan 

~e ın;o jntibıı~ edilenlerin 
Parti hiikWneti
miifıtıı.klJ _grubtal) 

alakaları kesilmiş olur. 
Sivas mebllSU 

A. Naci Demirağ 

BAŞKAN - Bu takrirlerden birincisi 
maddenin ·tıı.yyııu teklif etmektedir. Onun için 
evvcla bunu reyiuizc arzedeceğim. 

Kabul edenler ... atmiyenler ... Kabul edil
memiştir. 

İkinci takrir tadil mahiyetindedir. Reyinize 
arzediyorum. Tnkriri kabul edenler ... Btmi-
yenler ... Kabul edilmemiştir. 

Şu halde maddeyi aynen reyınıze arzedi
yorum. Kabul edenler ... Btmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 130 - Müstakil gt•ub reis vekili, 
Devlet ve Partinin resmi ve hususi bütün te
şekkiillerinde, meclis grub rcis veki llerile 
ayni haklara maliktir. 
BAŞKAN- Maddeyi kabul edenler .. . Btmi

yeni r ... Kabul edilmiştir. 

IV- HAYStYET DlVANI 

Madde 131 - Grub ve müstakil grub aza
larnun şahsi ilıtilaflarr ve bu grublarm şe

ref ve haysiyctile telif edilemez halleri olduğu 

iddialarma bakmak üzere lıl'r i çtimıı. yılı ba
şında bir Haysiyet D.ivanı kurulur. 

BAŞKAN - Maddeyi reyinize arzecUyorum 
Kabul edenler ... Etmiyenlcı · .. . Kabul edil
miştir 

l\1:adde 132 - Haysiyet divanr, grubların 

müşterek umumi heyetlerince iki p:rubun aza
laı-ı arasındım s('Çilecek 7 kişiden ıniirekkebtir. 

BAŞKAN - Maddeyi reyinizc ıırzediyodum. 
Kabnl edenler ... Etıniyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 133 - Hay iyet divanı en az 5 aza 
ilc müzakere eder ve ekseriyetle karar verir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kn bul eden
ler ... Etıniyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 134 - Haysiyet diyıınrnm reisi ken
di aralarmdan mutlıık ekscriyetle ve gizli rey
le eçilir. 

BAŞKAN - Reye ıırzediyorunı. Kabul edeıı
lrr ... Etmiyeııler ... Knlml edilmiştir. 

Madde 135 - Haysiyet divanı alAkadar aza... 
ııın müracaau üzerine veya kandilitinden fııa-
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Hyete geçer. 

Genel Başkanlık divanı veya Parti Grubu 
reisi ve Müstakil Grub için bu grubun reis ve
kili ve yahud her iki grubun umumi heyetleri 
de bir meseleyi haysiyet divanına verebilirler. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Btmiyenler oo• Kabul edilmiştir. 

Madde 136 - llaysiyet divaurnın kararlan 
alakadarlaru divan tarafından yazılı olarak tevdi 
edilir. 

Kararlarm birer sureti de bilgi edinilmtık üze
ro işi sevkeden makamla Parti Grubu reisUğine 
verilir, 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul eden
ler oo• Etmeyenler oo• Kabul edilmiştir. 

Madde 137 - 'l'ebliğ tarihinden itibaren 5 
gün içinde i tir az edilmezse kararlar katğileşir. 

.AWtadarlar tarafından yazılacak itirazlar 
delilleri ve sebeblerile birlikte Grub reisliğino ve
rilir ve reis tarafından 10 gün içinde Grub umu
mi heyetine arzedilir, 

Genel Başkanlık Divanı da Haysiyet Divanı 
kararlarını 3 gün içinde Umumi heyete sevkedc
bilir. Umumt heyette al.ikalılar dinlendikten ve 
lehte aleyhto olmak üezere en az iki azaya söz 
verildikten sonra reye müracaat edilir. Heyetin 
ekseriyetle vereceği karar katğidir. Katğileşen 

karar yazılı olarak Grub reisliğincc derhal Genel 
Başkanlık divanma bildirilir. 
BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul eden

ler oo• Etmeyenler .oo Kabul edilmiştir. 

V.- PARTi MEBUSLARlNlN RİAYET 
lllDEC.&KLERl NOKTAL.AJR : 

Madde 138 - Parti mebuslarınm ticaret, zi
raat ve sanayi sahalarındaki faaliyetleri umumi 
ibükümlero tabidir. Amcak Cümhuriyet Halk 
Partisine mensub mebuslarm mebusluk Sifatını 
şahsi menfaatleri yolunda istismar edememeleri
no Parti Genel başkanlığı lııısusi bir itina gös
terir, 

üŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 139 - Parti mebusları mebuslukt.an 
başka ne gibi işlerle meşgul olduklarını her ikinei 
teşrin aymda yazı ile Genel Başkanlık Divanına 
1bildirirler. 
~N- Reye ıırzedcyorum. •abııl eden-

ler oo• Etmeyenler ... Kabul eciiİıni4tlıı. 

Madde 140 - Parti mebusları Devlet veyıı. 
Purtiye aid veyahud sermayesinde Devletin veya 
Partinin iştiraki olan bütün müesseseleric amme 
lıiznıetlerinıı mahsus ve lıususi muka.veleye bağlı. · 

veya imtiyazlı şirketlerde idare meclisi reis ve 
azasr, murakib ve müınessil olamayacakları ve 
ücretli veya ücretsiz 'başka bir vazife alamayacak
ları gibi 'bu müesseseleric alil.kalı işlerde ücretli 
hakemlik de kalbul edemezler. Devlet ve parti iş
lerinde doğrudan doğruya veya bilvasıt.a müte
alılıidlik ve her ne nam ile olursa olsun mutavas
sıtlık edemezler ve Devlet bütçeleı·inden parn 
ödemeyi icab ettirecek her hangi ,bir ticaret mu
amelesini dahi yapamazlar. Parti mebusu olan 
avukıı.tlar Devlet veya Partiyi alukalandıran bir 
davada aleyhte vekiilet derulıdo edemeyeeekleri gi
bi üeret mukabili olarak lehte de vekalet alamazlar 
ve bu gibi davaları derulıde etmiş olanlarla şerik 
olamazlar. 

Parti Genel Başkanlık Divanı zaruret gördü
ğü hilllerde Partili mobusları bu gibi vıızifelerle 
<ta vm: edebilir. 

Hususi idareler, belediyeler ve bunlara bağlı 

müesseseler bu madde hükiimlerine tiibidir. 

Parti mııbusları Kızılay, Çoçuk esirgeme ve 
Hava kurumları gibi menafii umuma aid 
cemiyetlerle sa.ir hayır cemiyetlerinde ücretle iş 
alamazlar. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 141 - Büyük Millet Meclisi Reisi ve 
reis vekilleri, lera Vekilieri ve Parti Genel Sek
reteri ve Parti Grubu reis vekilleri, .Müstakil 
grub reis vekili ile umuınt idare heyeti azaları 
Devletin alikaaı olmayan lıususi şirket ve mües
seselerde dahi müdürlük, azalık ve murakiblik b
bal edemezler. H'ususi müesseselerde lıiasedar ol
mak keyfiyeti umumi hükiimlere ti.bidir. 

üŞKAN - Maddeyi reye arzediyorwn. 
Kabııl edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 142 - Mebusların vazifeye devam ba
kımından vaziyatleri Büyük Millet Mecisinin hu-

• susi kaidelerine bağlıdır. Parti mebusla
rmm ?ıneclise devamları ve ba4kaca vazife 
alınıyanlarm her yıl seçim dairelerine gitmele
li ve tam bir seçim devresinde en az iki defa 
bütün kaza merkeılerini do18f~Daları ve lıy. ~\\· ., 



Iİa seçim. ye~leıiırln Parti ve Halkevleri ile ilgi
lenme~~ Wımdır., 
B~KAN - Mıı.dde_:ri reye arzediyoruın. Ka

b~ edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

VI. - P .A.ihl D!V .ANI: 

Madde 143- Parti divanr, Genel Başka.nlık · 
divanından, Büyük Millet Meclisi Reisinden, 
Partinin kabine azala'rmdaı:ı:, Uiuumi idare heyeti 
ve Parti grubu ve Parti Müsta1cil Grubu idare 
heyetleri azalarmdan teş"ekkül eder. 

Parti divanı lüzumundA Genel BaŞk:anllk di
vaı:iı tarafn'ı.dan toplannuya ·çağırrlır. Parti diva
niı'ı.a Değişmez· Genel Başkan veya Geneı · Baş

kful"vekill ve blılıihmıidtkları zamıiliıa'rda Genel 
S"elb:eter reislik eder. 

B'AŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Ka
llure<ien1er ... Etmeyenler ... Kaöul edilmiştir. 

Madde 144 - P~rti div~nr Geı:ieı BaşKanlık 
divanmen tevdi edilen meseleleri müzakere eder. 

Parti nizamn~esiıtin tefslri Parti divanına 
&iddir. 

Divan kararları Değişmez Genel Başkanm 
tıtsd"ıkı ile te'İiemmiU eder. 
BiŞDN- Ka'bul eaenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilı:ıılşflr. 

.• t:._ SEKti:tNct KISIM 

Mali hükümler 

Madde 145 - Partinin geliri şunlardır: 
a) Parti azalarmdan alınacak yardim para

ları, 
b) M~nkul ve gayrimenkıil Parti mallarmin 

gelin, 
e) M"ıisamere, konser, balo ve temsil gibi tc

şebl>iislerden artan paralar. 
ç) Partice yapılan neşriyattan kalan pıırıılar, 
d) Parti teşkiUltmm himaye ettiği kültüı·, 

milli terbiye, spor ve sair hayır hizmetle
rine karşılık umunıi ve mahalli bütçeJel'le 
belediye büt~elerinden ayrılacak yırı·drm 

paralah; 
e) Partiye (a) fıkra ı drşmda yapılacak yar

d.ımıar. 
BAŞKAN- Kabul edenler ... EtınııyenJer .. . 

Kabul ea.nıruştir. 

M;adde 146 - PIU'ti pal'alım talimatııaln ine 

göre alınrr, sarfedilir. Partinin veznesi yokhu'. 
Paraları bankada duı-ur. Merkezde Genel Sek
reter ve muhasib aza, vilayetlerde Pa'rti reisi ile 
muhasib azanın çift imzalarile çekilh·. 
BAŞKAN- Irabul edenler . .. Etmeyenler . .. 

Kabtı.l edilmiştir. 

Madde 147 - Bütün Parti teşekkülleri yıl

lık: ihtiyaçlarmdan artan paraları bir de ece yu
karı heyetin müsaadesi olmadıkça ve ertesi yıl 

bütçesine ekleme muamelesi yapılmadıkçit s r
fedemez1er. 

BAŞKAN - l<'abul ede'rıl·er ... l<Jhnet nler ... 
Kabul edilmiştir. 

Mııdde . l48- Bina satın alınması veya in
şası için merkezden gönderilmiş veya mahallin
ce tem'in edilmiş olan paralar Gertel Sel~ret~li 
ğin n'I.'Üsaadeıı'i ol'madıkça lıiç bir seb b ve siltet
le sarfedilemez. 

BAŞKAN'- Kal1U1 edenler ..• Etmeyenler ... 
Kabul edllmi~tit: 

Madde 149 - Partinin lıükmt şahsiyeti gay
rimenkul mallara tasarruf eder. Bunların men
faatlerinde asıl olan bulundukları yerlere aid 
olmaktır. Bu mallardan değiştirilmesi veya lü
zumsuz olduğu için satılması icab edenler olursa 
derece derece idare heyetleri kararı ve Genel 
Başkanlık di vanmm tasdikı ile icabı yapılır. 

Partiye aid her türiii hukuki tasarruflarda 
ve üçüncü şahıslarla bu yolda yapılacak işler
de Partiyi temsile Genel Sekreter salahiyetlidir. 

BAŞKAN - Kabul eden ler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

1\bdde 150 - Partinin tedkik, teftiş ve sair 
vazife salahiyetlerinde baren-ah - seyahat ve 
ilmmet yevmiyeleri aşağıdaki şekilde tediye 
edilir: 

1) Parti memur ve müstııhdemlerine aldJk
lan tahsisata nazaran ayni yekılnu alım Dev
let memurlanuru maaşlarııla ve harcn·ah kn
ntuıundaki aslara göre, 

2) Partice vazife verilen mebuslara ödedik
leri nakil ücı•etleriude!l ba.~ka harcırab bakkın

daki kanunda ynzıJr maaş esasma göre, 
3) a - Partice tavili eelilecek bıışkıi kiıuse

lerin, 
b - Partice yuı'd <llşmda Reyahate mlımur 

edileeeklerin, Genel Sekreterle mubnslb aza
IUll takdir edecekleri esasa göre, 
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4.) Viliyet idate heyetleri tarafından vazi

fe ilo biı· yere gönderileceklerin nakil, ikamet 
ve yiyip i ~ı ıne ması·nflarını lmı·şı l ıtyacak nük
dar üzerinden idare heyetlerinin tııyin edecek
leri esasa göre, 

5) Parti Genel Sckreteı:inin harcırahı Ueuel 
llaşknnlıfı: divantnın kararlııştrracağı CR8Sil gÖ
l'e. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Btmeyenler... 
Kabul <•dilmiştir . 

~fadrle 15 ı -- Parti merkezinili bütçesi (i e
nel Ba~karılı k d i va nı tarafından yapılır. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etme:,Vcnler .. . 
Kabul edilmi~tir. 

:Madde 152 - Paı·ti nıcrkeziniu hesabiarı 

Genel Bnşknnlık divaııınm l'e vili1yetler 1 e~k.i
liitilc Halkevlerinin hesabiarı umumi idare 
heyetinin kcıyacağı u,~ullerle teftiş ve muı·a

kahc edilir. 
BAŞKAN - l(ıılınl edenler· ... gtnıeyeulcı· ... 

Kııbul edilıui~tir . 

DOKUZUN U IliSIM 

lıızibıı.t hüküı\ıleri 

Madde 153 - J'articc verilecek inzibat ce-
ıml&rı şunlaı·dır: 

l) lhtar, 
2) İkinci ibtar, 
3) Muva.kkat çıkarma, 
4) Tard. 
Yapılan hareketili dereceııine ve yapaıun o 

işteki alfıkıısrıııı. göre bu cezalar sırasilll ,·crilı• · 

ceği gibi sıra gözetilm den de verilebilir. 

BAŞKAN - Rı>yc arzediyormu. Knl.ml eden· 
ler ... Etmeyenler .. . Kabul edilmiştir . 

i\lııddc 154 - 'ezıılnt nşağıda yazıh hal ve 
harekette bulunaniura 1·erilir: 

A ) : 
l - Partinin progrımı ve ııizauınamcsine, 
2 • Büyük Kurultayın kararlarına, 
3 • Genel Başkanlık divab.rıirı:ı tebliği rine, 
4 - Umuıı.ıi idare heyetinin knrnrlarınn ria-

yet etmeyeıılere. 
Il ) .Bi!tiiıı .ııcç\mlP-rde.: 

ı · Pnrti nnıtızed ve nznlarınn rey l'et'meycıı 
wyn buulıı.rm aleyhinde çıılı~anlara, 

2 - Parti nıımzediııe kerşı lcendlleriııi ııcçtir· 

miye çalı.şaıılurıı veyn böyle bir ~eçiml kabul 
edenlere, 

3 - Muarız bir teşekk\Uiin nıı.mıtıdliğini kn
l.ml eel nlere ,. yn bunu a~ıkça redd tıney n
lere, 

4 • Partice naınzed gösterilen yerlerd ken
disini uamzed gösteren veya başkıdarı tarafın. 
dau gösterilmesine karşı göz yumanlara, 

5 · Mazereti ohnadlğr halde seçim1ere l~ti
rak etmeyenle!' , 

6 - M:ua'l'ız lıh: na'ın.zed lehine gizliden 
veya açıktan çalışanlara ve keudi mües
seselerinde bul u nonlaıın btı' türlü hare
ket ve faaliyetlerine knişt müsamaha gösteren
lere, 

C) Bak.ikatin hilafına • olarak kendisini bir 
vazife ve salahiyet snhibi gösteretılete', 

Ç) Parti teşkilatı içirtde ye'rlitik, yabancılık 
gibi ikilik careyanları uyandrranlara, 

D) Herhangi bir mlık.sadt elde tmek için 
muhtelif ne.şı'iylı.tt ve propagandalal'l ve sair 
vaiııtaları alet olatak kullanan1ara, 

B) Parti kongreleri ve Parti Grublaı·x tara
fmdo.n verilmiş olan kararları, vazife sahibi ol
duğu halde, yapmıyanlara, 

1<,) .Pıu·ti vaznelerini yaparken bilerek ııizaın
uıııııeyo uym.ıyıi.n.lara, 

G) Partinin şeref ve haygiyetini krrnnlarn, 

H) Partiye girmek istiyenlerin usulü daire
sindeki müracaatlarını muameleye koynuyanlar 
veya bu yolda zorluk gösterenlere, 

1) Parti i.şlerinde şahsi maksad güdenler ve 
bu uğurda Parti nüfuzunu istismara teşebbiis 

edenler ve şahsiyat ile uğı'aşmayr :ıd t cdiııen

lere, 

BAŞKAN - ·Reye ar'Zedi.yorum. Kabul eden
lcı· .. . Etmiyenlet-... Kabul edilmiştir. 

Madn 155 - lhtar ceıaları kaza, ihtar ve 
ikinci ilitar cezaları vilayet ve ibtarlarla mu
vakkat çıkarma ceZAları muini İdare Hey tilı
ce ve tard cezaBı Parti O-enel Başkanlık d.lva
IUUdıı \'erilir. Seçim attalarmda İdare B y j-

1 riniıı bu salil.hiyeUcri birer derece yükselir. Bir 
ldılre Heyeti işlenen fiil için tatbik edilmesi li· 
zrııı gelen ceııayı kendi sııliıftlyetinden yilkl;tk 
görürtıc bunu, ta.sdika snlahiyetli makama aı•

zc-dll:ıılek üzere, bir d i·eec yıikarı İddı'e lle-

ylıtiue ~aat.· 
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u 8 KAN - Kabul edenler... Et ·y l !i mı en er .... 

Kabul edilmi~tir. 

Madde 156- Verilen ceza azanın bağlı oldu
ğu Parti teşekkülüne bildirilir. 'l'aı-d cezaları 
bütün teşkilata tamim edilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Btmiyenler ... 
Kabul edilınİ!Jtir. 

Madde 157 - İkinci ilitar cezaıu almış olan
lar bir yıl içinde İdare Heyetlerine seçilemezleı-, 
seçilmiş iseler vazifelerinden çekilirler. 

Muvakkat çıkarma cezası alanlarm bir yıl 
müddetlc Partiden allıkaları kesilir ve bunlar 
bu müddet zarfmda Parti kongrelerine gire-
mezler. · 

NEŞET AKKOR (Aydm) - Efendim, bu 
maddeyi kabul ettiğimiz takdirde evvelce ka
bul etıniş olduğumuz 78 nci madde hilafıııda 
karar vermiş olacağız. Burada ikinci ilitar ce.· 
zası almış olan bir Partilinin ya bir yıl içinde 
idare heyetine girıniyeceği yahud idare heye
tine seçilmiş ise idare heyetinden çekilmesini 
mutazammın bulunmaktadır. Ayni zamanda 
fırka teşkilatı olan kongrelerde buluna.cağı 

ikinci fıkı·ada ima edilmektedir. Halbuki bu 
madde muvakkat tard cezası olanlarm idare he
yetindc vazife alamıyacağını söylemektedir. 

78 nci maddede deniyor ki, (Kongreler ken
di sahalarındaki bütün Parti i!J.leı·i için karar 
ve murakabe uzvudurlar. Kongreler açık bu
lundukları zamanlarda lüzum görürlerse idare 
heyetlerinin bütün salahi;,-etterini kullanabilir
ler). Demek ki, kongrelerde jdare heyeti salii.
hiyeti vardır. Binaenaleyh böyle ikinci ibtar 
cezasr alınış olan zevatm kongrelerde bulunması 
idare heyeti vazifesine iştiraki demek olur ki, 
eski nizamnamedc bulunan bu ka.yd.m yeni ni
zamnamede bulunmaması icabeder. Bu ımretle 
tashihini istiyorum. 

M. AIJ YÖRtlKER (Samsun) - İki madde 
arasmda tenakuz yoktur. (İşitmiyoruz sesleri). 

REOEB PEKER (Kütahya.) - Neşet Akkor 
aı·kadaşımızm bahsettiği iki madde arasmda 
tezat yoktur. Şimdi okunan madde mezun 
cezaya uğrıyan Partilinin idare h~etinde 

bulunamamasım gösteriyor. Geçen maddede 
zikri geçen hal büsbütün başkadD'; kongrele
re girernernek meselesidir. Kongreye girmernek 
fnH~eu ısuvakliaten tıır(jeCii~~~~ll neti-

cesi olabilir. Kongre zamaniarında 
yetleri vazifesinin kongrelerde oluşu 
mü değiştirrneğe sebeb teşkil etmez. 

idare he
bu hük-

NEŞIET AKKOR (Aydm delegesi) - De
mek istiyorum ki kongreler ayni zamanda ida
re heyetlerinin vazifelerini kontrol etmekle 
mükcllcftirlcr. lcab ettiği takdirde idare hey
eti vazifesini ( Gürültüler) . 

BAŞKAN- Başka mütalea var mıt Takrir 
verilmeınİ!Jtir. Maddeyi aynen reyinize arze
deccğim. Kabul edenler ... Btmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 158 - Hakkında bu cezalardan rbiri 
verilecek olan Partinin yazı veya sözle ken
disini müda.faa etmek hakkıdD'. ' Yalnız seçim 
sıralarında yapilan suçlarm cezaları, müdafaa 
hakkı kullanılmadan da verilebilir. Bu takdir
de seçim ·bittikten sonra eczalmm, müdafaası 

alınır ve haklı olduğu anlaşılırsa cezası kaldı

rılır. 

Müdafaalar için müddet tebliği tarihinden 
itibaren biı· aydD'. Bu müddeti geçirenler mü
dafııa hakkını kaybederlcr. 

Cezalılar, kendilerine yazı ile tebliğ edildi
ği günden itibarm bir hafta içinde, kaza ida
re heyeti kararlarına karşı vilayet idare heye
tine ve vilAyet idare heyeti kararına karşt da 
umumi idare heyetine itirazda buhınabilirler. 

Umumi idare heyetinin vereceği karar kat.ği 

dir. 
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler ... Et

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

:M:adde 159 - Bir idare heyetine dahil aza 
hakkında o idare heyetince inzibat cezası veri
lemez. 

Bu lıustı.~tnkl salaluyet, verilccek cezanın 

neYine göl'e, ancak yukarı idare heyetlerine 
aiddir. 
BAŞKAN - Kııbul edenler ... Etıniyenlcr ... 

Kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Partili gazetecilerin riayet edecekleri noktalar : 

Madde 160 - Sahibi Partili olan gazete ve 
mecmualarm ynztlal'I ile Parti azalarının neş

riyatt Parti preruıi,pleri bakmunda.n göz önün-

d~ ~~~~ 
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Partili gazeteciler, meemua sahibieri ve 

mubıırrirlerle bu yolda görüş birliğine yarıya

cak temas ve toplantılar yapılır. Partililer ser
mayesite alakalr ve idaresinde mücssir bulun
dukları gazete, mccmua ve matbualarda Parti 
program ve ııizamııamesinc, i~ ve dış siyasetin 
ana hatlarilc yüksek Devlet menfnatlcrine ay
kırı düşen yazılar neşrettircmezler. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler ... Et
nıiyenler Kabul edilmiştir. 

ON BlR!NCt KISIM 

Nıımzedlik şartları 

Madde 161 - Genel Ba.%:aıılrk divanı !m
ı-arı olmadtkça ve yahud talimatn:ia göre yok-
lama yapılmadık<;a seçimlerde namzed ıı:österi-

lemı>ır.. Bu takdirde ıı~iınll'r serbest yapılır. 

Ru gibi hallerde Parti mcnsubları h11smıl 1c
şebbüsl erlc nıımzed göstorilebileccği gibi idare 
lıcyetleri de seçimden beklenen iyi neticeyi 
almak ve Parti mensublarmı kazandırmak ı~:ın 

seçimi münaı;ih surette sevk ve idare edebilir
ler. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler ... Et
miycnlrr .. . Kabul ei!ilmiştir. 

Madde 162 - Parti teşkilatında çalışanlar, 

Parti vıızifrsindcn başka amme hizmeti gören 
imtiyazlı şirketlerin, sermayesinde Devletin 
veya mahalli' idareterin hissedar bulunduğu 

müesseselerin idare meelisi ıızalrğı mnrakib
lik gibi işlerilc vilayet umumi meclisi, belc
diye mt>clisi , ticaret ve sanayi odaları azalrğı 

gibi vazifelcrin birden · fazlasını uhdelerinde 
ccmedemezler. Parti vazifesinden başka bu iş
lerden birini ubdclerinde toplryanlar hayır ce
miyetl<>rindc dahi munzam bir vazife alamaz
lar. 

Parti teşkilatmda fili vazife sahibi olmryan 
Partililer ic:in de bu maddenin ~özettiği maksad 
daima göz öününde tutulur. 

BAŞKAN - Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul t>dil
miştir. 

Madde 163 - Parti idare heyetlerinde veya 
Parti ııdrna bir işte bulunabilmek için yardım 
paralarrom tamamen ödennıiş olması şarttır. 

BA.Şlt.lN- Maddeyi reyini.ze arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etnı.Jlenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 164 - Patililerin ehliyet ve liya
katlerine göre yapabilecekleri hizmetlere, o 
hizmetler için aranan şartları başkalarile ay
ni derecede haiz oldukları takdirde, tereihu.n 
ycı·leştirilmelerine Parti Bükfulleti ile Parti
nin teşkilat ve azaları hususi bir nllika gösterir
ler. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yonler ... Kabul edilmiştir. 

ON lxtNct KJSJM 

VilAyetlerde Parti Grubları 

Madde 165 - Azalarmın hepsi Parti mensu
bu olmryan mahalli meclislerdeki Parti azalan 
bir grub teşkil ederler. 

OEHDt ÇETİN (Manisa delegesi) - Arka
daşlar, benim. anlayışıma göre bu maddede 
bir mübayenet vardır. Parti yoklama talimat
namesinin icabı olarak vilayetler Parti teşki

latı gerek belediyeler ve gerek şehir meclislerin
de yoklama yaparak namzed gösterir. Bizim. 
gördüğümüze göre Partimizin kaıannmamasmı 

tasa.vvur bile etmiyorum. Acaba mebus intiha
bmda olduğu gibi ileride bunları da müstakil 
grublam mr ayrracağız. Bu gibi meclislerde 
tek bir müstakil olduğunu bile kabul etmiyorum. 
Ve hatta açıkça söyliyeyim mahalli teşkilat el 
~abukluğu yaparak böyle bir şey yapacak olsa 
bile biz onu çabukça .Prtiye aza yaparak Partili 
aza yaparız. Böyle olduğu halde bu maddenin bu
raya konulması hiç bir mana ifade etmez. 
Bunun icin hir takrir vereceğim. Belediye ve 
umumi meclisler için bir grub toplantısı icabe
derse buna oranm en yüksek idare heyeti karar 
verebilir. Eğer ~ok mühimse ki- Biz vilayeti
mizde böyle Parti grubu yaptığımızı hatırlamı

yorum - ve fevkallide bir hal olursa oranm en 
yüksek salahiyetli adamı bir grub yapar. Bu
na karar verilirse ya meclisi umumi veya şehir 
meclisi bir müstnkil aza bulundurur. Bu mec
lis idari, içtimaS bir ~ok cheınıniyeti olan bir 
meelistir. Burada bir tane ve yabud üç tane 
Partili arkadaf101 bulunııuyaca~ma ihtimal yok
tu ı·. Onun ic;in Yüksek Başkanlığa bu hususta 
bir takrir veriyor, arkndıı~larrmm dıı rrylerine 
müı·ueaat edilmesini rica ediyorum. 



--~ M. ALt, YÖRUX:.ZR CSa.tıwı_unL- Bundıı.n ev- ra al~ar ... .Almıyanlar ... N.azarı itipara alınma· 
velki mevzuatımızıı. göre de vilayetlerde bu tnpjt.lr. , 
g~blnr vardı, toplannınktaydı. Bunlar geçen Maddeyi reye arzecliyoruın. Kabul edenler ... 
debıki Ku,·ultaydıı. bu şekle konuldu. Bu gibi 'Etı)l.iyeııler ... '!}abul edilmiştir. 

eriere 4,aSl'edilıne iııe fayda mülahaza edildi
, ği içiı\ bu şek.ilde yazıldı. Ma.lfımuıl.liıllz ruzaın
ııameler, kımunlar her türiii ihtiyaç ve ih
tiıp.aller ~lerpiş edilerek yazıln·, tedvin edilir. 
Onun için arkadaşmuzıu mütaleaları varid de
_ğjldir. Einaeual.eyh .;.Rey sahibi:. kaydi si lin
mek suretile maddeııin aynen ıuuhafazasuu en
ciimen narnma ricıı. ediyorum. 

·.:Yüksek ~sliğe 

Vilıl.yetJerde m~halli meclisleı:d~k.i grublar 
hakkmdak.i maddenin aşağıdaki şekle ifrağnu 

tekli! , ederim. 
31- V -1939 

'.Manisa delegesi 
Cehdi Çetin • 

Vilayetlerde mahalli meclis olarak görülen 
belediye ve umumi meclisler i~in bir grı:ıb top
lantısı icabederse buna oranm en yij.k ek idare 
heyeti karar verebilir. 
BAŞKAN- Reye arzed.iyorum. Nazım itiba-

Madde 166 - (Jrub çağınldığı vakit oradaki 
en yukarr P arti idare heyeti reisinin rejsliğiııclıı 
toplanır. 

BAŞKAN - Maddeyi reye al'zediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 167 - Grublarm kongre lmrurlarmı 
ve Partiyi yalandan a l ilkalandıran ıneselelcri 

konuşmak için yaptıkları toploutrlarda Parti 
idare heyeti a~ala.rr da bulww·lur ve reye işti-
rak ederler. ~ 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyontın . 

Kabul edenler ... Etıniyenler ... Kabul cılilmiştir. 

~de 168 - Bu grublarm çalışma usulle
ri hususi bir talimatname ile gö:ıteriliı·. 
BAŞKAN-Maddeyi kabul edenlt>r ... Etnti

yeııler... Kabul edi.lıniştir. 

Yarın l5 te toplanmak üzere bu günl<ü içti
maa ı;ı.ihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 20, 30 

______ .... >4t~ ... ------

Üçiincü toplantı 

B1RtNC1 CELSE 

.Açılma saati : 15 

BAŞKAN - Hilıııi Uran (.S~yhan) 

K!.TlBLER Qavid ı·al (Niğde), Sndı·i Ertem (Kütahya) 

BAŞKAN - Celse açılmı§tii'. Türkku§u ri
yasetinin bir tezkeresi vardi!',_ arzediyorum : 

. H . P. Büyük . Kurultayı Başkanlığına 
Kurultay delegesi olaı·ak hariçten nkara

ya g luiiş olan arka.daşlarrn, ha ncı gencıliğiu 

mesaisini yakından görmelcı·ini arzu. etmek
teyiz. 2 haziran 1939 günü saat ekiıde Parti 
biuusr önünde, •rürkkuşu nıeydruılarma girle
bilmek i ·in vasrta lınıır bulundurula.eaktıı·. 

iotöl'lii tayy01· 1 de Plilnörl l'iu t\ÇU la.rrm \'u 
JIIU'II§iitle • ı ı vhle senedeceklerini 

ümid ettiğimiz delege ıı.rkaduşlara lutfen rica
ıruzm bildirilınesinc müsaade huyurulmasını di
lerim . 

1- VI -1939 
'l'ürk Hava kurıımu Ba!}kanr 

Erzurum mebusu 
Ş. Koçak 

BAŞKAN - Arzu huyuran arkıı.daşla.r ya
rm Parti öııiinu bulu.o.ııdal'. Nizamııame pro
jesinin 29 ncıı. maddesini encüıuen alıDL~iı. 

Maddeyi yeni eklilc ~Wıdi atzediy.oı:um: 
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C. H. P. Beşinci Büyük KlU'ultayı Yüce 

Başka uJ ığına 

Tekraı· görilijülınek üzere eucüınene alma n 
niznmııamcnin 29 ncu maddesi, llaşvckil ve 
Parti Genel Se kı-ct(:ri hazır oldukları halde, 
teı.lkik ve ıııiizakcre olundu. 

Ba§vekil tarafmdıın verilen izahattım Gen
ba~kuı·ca bu hu~u~ta. yazılmış oları teklifiiı 
fenel Sekreteri aza ~ıfatile Parti JiükfunetJe

ı·iııe iştirak l'ttirmck ma.ksadııu istihdui etti
ği aııla~ılnu~ ve cucüınenin evvelki ve şimdik i 

karıanti de lıu m~ırkezde buluıunnş olmakla lti
zıınıtuıa inan ılan bu esası tahakkuk ettirın ck 

için maddenin aşağıd ııl<i şekilde yazıluıusı ımı

vııfık göriilmüştür . 

1 - VI- 1!139 

29 - Gcııcl Sekreterin Parti HükUmetine 
aza olarak girmesi terniıı oltınu t. 

Re is 
Sivas nı busu 

i;\ ' ınsettiıı U ünaltay 
Kati b 

Aydın rııehusu 

A. Mendcrl'S 
Azıı 

1 olu d~le!!esi 
• Rbri Kara~a.vıı· 

Aza 
Bnbkcsir rlf'l~geRi 

Osman Gönen 
A:r.a 

Sivas mebıısu 

t. Mcmed Uğur 
Aza 

lzmir mebusu 
Memed Aldemir 

Aza 
Çoruh elelegesi 
Ziya üı:üncü 

Aza 

Mazbata ınuhıı.rriri 
Samsun ınebusu 
M. Ali Yörükcr 

Aza 
Kayseri delegcsi 

Adem Çilsal 
Aza. 

Balı k esir mebuııu 
Hacim Çarıklr 

.A7.a 
l'~rzincan delegcsi 

Reeeb ezgi 
Aza 

Dursa elelegesi 
M. Erdem 

Aza 
Afyon mebusu 
lzzet Akosman 

Aza 
Konya delegesi 
Lutfi Berkman 

Afyon delege i 
Saih Mum ll 

BAŞKAN - Mütalea var nu f 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Bu madde ile nizamnamenin heyeti umuıniy~

sinin müzakeresi bitmiştir. Bu itiba.r~a nizaınıııı
me projesinin heyeti umumiyasini reyini2e. ıırze-

;uyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir (Alkıglar). 

Parti progra.mıınmn müzakeresine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi haklanda söz isteyen var mıf 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum : 

Kabılı edenler .. . Kabul atmiyenler .. . Ka
bul edilmiştir. 

MEDRAL 

Cümhuriyet Halk Partisinin programma te
mel olan ana fikirler, inkı!Abnıuzm başlangıcın
dan bu güne kadarki filiya,t ve tatbikatta aşi 

kardır. 
Bundan başka bu fikirlerİli başlıcaları Par

tinin 1927 senesinde Büyük Kongrece de kabul 
olunan nizamnawesinin umumi esaslarında ve 
ayni kongrece tasvib edilen umumi reisliğin 
beyannamesinde ve 1931 Büyük Millet Meclisi 
iııtibabı münasebetile neşredilen beyannameda 
tesbit olunmqtur. 

Yalıuz bir kaç sene için değil, istikbale de 
şamil olan tasavvurlarmı.ızm ana hatları bura
da toplu bir halde yazıbıuştır. Partiye esas olan 
bütün bu prenaibler (Kemalizm) yoluduı·1 

Gl. AHMED Y AZGAN ( Urfa. ) - Medhal 
kelimesine temas edeceğim. Ne için giriş diye 
yazılmamış f 

MEHMED ALİ YÖRttKEıl. ( Samsun ) -
Bu çok kullaıulmalDl§ bir kelimedir. Maamafilı 
yazıla bilir. 

BAŞKAN- Bir teklif yapmız. 

KAZlM NAMİ DURU ( M.a.niaa. ) - Sayın 
arkadaşlar, sözümü heyeti umumiye hakkında. 
söylemek isterdim. Fakat anhyamadığım için 
söz istiyemedim. Şimdi söyliyorum. Sözüm med
hal' haklandadır : Yalnız bir kaç sene için de
ğil, istikbale de şamil olan tasavvurlarımızin arıa. 
hatları burada toplu bir halde yazıllDl§tır; Par
tiye esas olan bütün bu prensibler (Kemalizm) 
yoludur. Kemalizm nedir. Eğer bunu biz yalnız 
progranım heyeti umumiyesine atfedip de onun 
esasma girişıniyecek olursak, halkımız ve Par
ti mensublarmca Kemalizm yalnız bir kelime
den ibaret olduğu zannedilmek ihtimali vardır. 
Bendeniz meniı.eketiD her ta.rafnu gezerim. Her 
tarafta arkadaşlarla ve vata.ndaşlarla temas 
ederim. Görüyorum ki bir çok yerlerde Kemaliz
min ne olduğunu bilenler yoktur. Hatta. Parti 
arkadaşlarımız arasmda Partimizin, Türkün 
aınentü ü sayarak onu okumuş hazmetmiş ve 
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ona göre hareketi kendiı;i.ne ıırells.ib ittHtıız ot
miş olanlar aı.dır (Çokt:ur şeslcri). M,ııatteessüf 
arkadaşlar. Bunuıı üzerine hi<: kitab yuzıl-

maınıştrr. Yıılıuz bir kitab yazılıııı§tır. 

Onu yazan da Tekin ;\lp iımıiııde hir 
mü.sevi vatandaşuııızdır. Kemalizm yalıuz siyasi 
bir rcYaç değil ayni zamanda siyasi, i<:tiıııui bir 
felsefcdir. Bu felseieyj değil yıılruz kendi ıuenı

leketimizde büiüıı dünyaya ilan etmek ımıe lıu

riyetindeyiz. Titekiın !3 ncü maddeye geldiğiuıiz 
vakit oı·ada alh 1weıu;ibden bahsediliı·ken o hu
susta da noktui ııuzarrmr izah edcceğiın. Ytılıuz 
çok temenni e<lerim ki, Partimiz Kemali~m esu~
larmr hallun anlıyıı.cağr bir dil ile ilmi esuslnı-a 
dayanarak izah edici bir kitab yazdırsrn veya 
yazsm. Dunu biiti.iıı vatıındaşlara tevzi et;ıinleı·. 

Arkadaşlar, Kemalizm bir ideal değil<Lir. 'l'a
hakkuk ettirilıniş bir takım realitelcı•dir. SiyaH!, 
iktisadi, içtimai zirui velhasıl bir milletin bütiiıı 
siyasi faaliyetine giren şeyler bu Kenıııliznıiıı 
i(}inde dahildir. Bn vesile ile arzetmek istiyorum 
ki, Keoıaliznıin biitlin pı·ensiblerini bizim lıüıı

yei esasimiz dııhiliııde izah ve tnfsil dec k bir 
kitaba ihtiyaeımız vardır. Keınalizıııin diğPr si 
yasi ve içtimai akid lerle mukayes~i Hizııııdıı·. 
Mesela Kemalizm ile Sosyalizm arasmdıı ne gibi 
bir benzorlik Ye miibayenet vardır? Komünizm 
ile Kemalizm ar3Sinda n gibi benzeı·lik veya 
mübııyenet Yardıd Bizim Cünıhuriyetim.iz 

başka nıemlcketlerin ci1ınburiyet1 ı-ine hen
ıı:cmiyen, bizim ınilliy tçiliğimiz hıışkıı trH'nı 

leketlerin m.illiyeiçiiğine benzerniyen milliyetçi
liktir. İşte bu esa lar dahilinde bir kitab yazdr
rılma ı.nı Partiden rica ediyorum. Diğer nokta
lar hakkında sırası geldikçe maruzatta buluna
cağrm. 

BAŞKAN - Başka mütulen va ı· ınr 7 Bir tnk
rir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Methal kel.i.ınesiniri (Giriş) olarak Türkçe ya

zılrnaaı.nı dilerim. 
Urfa mebuım 

Gl. .A.hıned Yav.ı;on 

BA.ŞK~ - Ta.kriı·i reye arzediyorum. a
zarı mütal~ya alanlar ... Almayanlar ... Takrir 
nazarr mütalcaya. alınmıştır. 

O halde (Giriş) i heyeti umuıuiyesile reyini
ze ar..ıediyorum. Kabul ed nler ... Etmeyenler .. . 
Kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ KISIM 

Esaalar 

1) Vatan, 2) Millet, 3) Devletin c as t ·ş kilfıtı, 
4) Aııııme hukuku. 

Maddo 1 - Vatan; Türk milletinin eski ve 
yüksek tarihi ve •topra:karınuı derinliklerinde mev
cudiyetlerini muhafaza eden cşerlcrile yaşadığı 

bu günkü siyasi sırurlarımız iı;indek.i kudsi yurt
tur. Vatan hiç bir ıkayid ve şartla ayrılık ku·bul 
etmez biı· kü.ldür. 

RA.ŞKAN - Maddeyi kabul e<lenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 - Millet; dil, kültür ve mefkilrc 
birliği ile ibivbirine bağlı vatandaşların teşkil et
tiği iqtimai ve siyasi bir bütündür. 
B&ŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

Madde 3 - Devletin esas teşkilatı : 
Tür-kiye; 1\filliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lfıik 

vo lnkilatçı bir Cümhuriycttir. 
Türk miletinin idare şekli valı<lcti k u va csa-

ına müsieniddir. llilkimiyei biı•dir. Kayidsiz, 
şartsız miletindir. Büyük Millet J\Leclisi Mill et 
narnma ıhiiki.miyet hakkrıır kullanır, Teşri sala
hiyeti ve icra kudreti Türkiye Hüyiik Mill~! "\1eı·

lisinde toplarur. Meclis teşri sıılah.iyetiııi bizzat, 
lera sala.b.iyetiııi de kendi arasından se<:eceği 
Oü.uı:h.urreisi ile onun tayin ede<·eği İcra V ekilieri 
.Heyeti maı.U:etilıı kul!aıııı·. Dc1 Jet teşekkülleri

nin en muvafıkr bu olduğuna Purti kanidir. 
'l'üı·kiyedc mıı.hkemelcr mü.stııkildiı· . 

YUSUF ZİYA SOMER (Kırşehir)- Bu 
maddeye bir fıkra iliıvesini rica ediyorum. 
Efendim, biraz evvel nizarnname mucibincc Ge
nel Sekreterin Vekiller Heyetine girmesini kabul 
ettik. Şimdi burada bir fıkra ilftvesile o husu
sun teyidi muvıı.fı:k olur. (Ne münasebet sesleri, 
bu ınad.de ile ali.kasr yok sesleri). Frkra şudur : 
üçüncü maddenin se!Winci satırmdairi tera Vc
killeri Heyeti ibaresinden sonra (ve Devlet veki
li ıfatile bu lıeyrte dahil oL.-ın Parti Genel Sek
reteri) frkrasrdır. Bunun Programda bnlunma
smr ~ok yerinde buluyorum. 

K.AZIM N,A.Mİ DURU (Manisa) - 'aym 
arkadaşlar; demin bu altı prensib üzerinde söz 
söplemek istediRimi arzetmiştim. .Altı prensib 
bizde altı olda temsil edi.Jmişti.r. Ne i9in altı kö
şeli bir yddızla temsil edilmemiştir de altı olda 
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~emsil edilmiştir Y Bunu bana sordular. Demek 
ki, nizamnameyi de bir çokla.rrmrz okumamış bu
lunuyorlar. (Öyle şey olur mu, teelıil etme ses
leri). 

Ben sizin muhterem heyetiniz gibi JralabaW;: 
bir heyet huzurunda söz söylem kteıı ilcizim. Bu 
kadar senelik lı<ıcalığmıa rağmen bunu yapa.mı

yorum. Bina.enaleyh, söz söylemekten vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN - Mütalea var nu '! 
Dr. Yusuf Ziya Somer :f.iıkrinizde ısrıır edi

yorsanız bil· takrir lutfedersiniz. 

Dr . . Y:USUF ZlYA SOMJ:.R (K.rrşehir) -
Hııyn·, israr etmiyorum. · 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabu:l edihııiştir. 

}fadde 4 - Amme hukuku : 
.A) Yurdd.a-\Jlarııı .ferdi ve içtimai hüı-riyet, 

müııava.t, ·masuniyet ve mülkiyet halilamu 
mahfuz btıluncluı·roak Partiroizee, ehemmiyetli 
esaslardaııdıı·. Bu haklar Devlet varlığı ve o
toriteııi sınm içindedir. Ferdin ve hükrııl şeh

siyctlerin fııaliyeti umwui menfaa.tlere aykırı 

olnuyn ·ııktır. Kanunlar bu asla. göre yapı

lacaklır . 

B ) Parti yuı·ddaşlara hak ve vazife verınede 

kadın erkek ayırmaz. 
C) Mebus seçimi kan unu yenileuecolrtir. 

Yurduıııuzu.n umumi şartlıırma göre vatanda
şın yakından turudığı ve emniyet ettiği kimse
lere rey v ı'lil esini temin eden iki dereceli se
((iıni demokrasinin arneli icublaruıa daha uygun 
buluruz. 

BAŞKAN - Reyinize avzediyorum. Kabul 
ed<'l1ler ... Etmiy!'nlcı• ... Kabul edilmiştir. 

1KtNCl KISDI 

<...'ümhu'riyet Halk Paı·t i inin ana vasrf.lıwı: 

liııdde 5 - ümhuriy t Halk Partisi; A) 
Cüıuhwiyetçi, B ) Milliyet~i ,C) Halkçı, Ç) 
Devletçi, D) L1iik,E ) tnkilfi.pçıdır. 

A.) Pııt·ti üınlınıiyctin , milli hilkiroiyot 
meFkCır sini c>ıı iyi en emi.n ur<'tte temsil ve 
tatbik eder D vl<-t şekli olduğuna kanidir. 
P arti bu sorsılmaz kunaatle Cümhnriyeti bü
tün tc>hUkclPrıı karşı lı r vasrta ilc ıniidafua 

eder . 
B) Part i, terakki ve inkişaf yolunda ve 

beynelmilel temas ve mil.nasebetierde biitfi.n 
ımıasır millerrer mavazi ve onlal'la' bir ahenk
tc yürümekle berabcl' türk . içtim.ai heyetinin 
ikinci maddede izah olunan m!nada lrosusi 
seciyel' rini ve başlı başına miistakil hüVi.yeti
nj mafıfuz t'Utma.yı esas sayar. 

O) irade v halôıni:yctin kaynağı millet-
tiT. Hu iı·ade ve huki.ın:iyetin, Devletin vatan
daşa ''C vata:ndaşm D v1 te karşr karşılıklı va
zifclerin:in hakkilo iiasuu tauı~iın yol'\lllda kulla
mlması Partice ıbüyük esastır. 

raııwılaır önünd mutlak bir müsavat ka
bul dmı ve hiq bir .lerde, hiç bir aileye hiç bir 
sınıfa, hiç bir cemaate imtiyaz tanmıayan ferd
Ieri halktan ve halk((ı olarak kabul ederiz. 

'rü.l'kiye Cüııılı:lll'iyeti luı.l.kını ayrı ayrı sı-

milardan mürekkeb değil ve fakat ferdi ve iç-
timıı.i hayat için iş <bölümii itibarile muhtelif 
mesai erbabından teşekkül etmiş biı· camia te-
lilkki etmek esas prensiblerimizdendir. Çift
çiler, küçük sanayi erbabı ve esıı.a,f am le ve 
işçi serbest meslek erbabı, sanıı.y·i erbabı, tüc-
car ve memurlar tüı·k camiasını teşkil eden 
başlıca ((alışma zümrelerid.iıt . .Bunlarrn her biri
nin çalışması, diğerinin YC umumi camianın 

hayat ve saadeti için zaruridir. 
Partimizin bu pr nsible istihdaf ettiği ga

ye sınıf mücadelesi yerine içtinıai intizam ve 
t anüd temin etmek ve birbirini nakzetmiye
cek surette menfaatlcrde ahenk tesis eylemek
tir. Meniıı.atler, kabiliyet ve çalışma derece-
ile mütenasib olur. 

Ç) Hususi mesai ve faııliyeli esas tutrruı.kla. 

beraber mümkün Olduğuı kadar az zaman için
de milleti refaha ve memleketi ınamuriyete 

eriştirmck için milletin umumi ve yüksek mon
.faatleriııin icMı ettirdiği işlerde bilhassa ik
tisadi sahada Devleti filen alilkadar etmek mü
Itim esaslarnıuzdandır. 

lktisad işleri.IIdc Dcvletiıı alakast iilen ya-
prcılık olduğu kadın· lıusu~i tcşebbüsleri teş

vik ve yapılanJan tanzim ve murakabe de et 
mj!ktir. 

Devletin hangi iktisadi işleri .fil n yapaea
ğrnm takdlı·i milletin umumi >c yiik t>k menla
ati rinin icabına bağhdır. Eğeı· Devi tin bu 
icab yolundan !ilen yapmıya ltarar vııl'diği iş 

lıusust bir tc>~ebbüs eliııd buluııuyorsa bunuıı 

alı.nmasr her defasrnda bir kanun yapmıyıı. 

bıığlıdır. Bu kanıında lınsust tcş bbü!!iin bu 
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ylkien uğrıyacağı zararm Devlet tarafmdan 
tazmini şekli gösterilecektir. Zararm takdirin
de iatikbale aid muhtemel kar düşünülmez. 

D) Parti, Devlet idaresinde bütün kan'llUla
nn, nizamlann ve usullerin, ilim ve fenlerin 
muasır medeıriyete temin ettiği esas ve §ekil
lere ve dünya ihtiyaÇlarma göre yapılmasını 
·ve tatbik edilmesini prensib kabul etm.iştir. 

Din telakkisi vicdani olduğundan Parti, diıı 
fikirlerini Devlet ve dünya jşlerinden ve siya
setten ayrı tutmayı mHletiınizin muasır terak
kide başlıca muvaffakiyat nınili görür. 

E) Parti, Devlet idaresinde tedbir bulmak 
için tedrici ve tekô.müli prensible kendini bağ
lı tutmaz. Parti, milletimizin bir çok fedakar
lıklarla yaptığı inkılablardan doğan ve inkişaf 
eden prensibiere sadık kalmayı ve onları mü
dafaa etmeyi esas tutar. 

BAŞKAN - Reyinize arzcdiyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştiJ·. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

tlı:tisad . 

Ziraat ve sanayi, madenler ve ormanlar, 
ticaret, nafia işleri 

· Madde 6 - lktısadda hareketli seı·maye rnü
himdir. orınal sermayen.in yegane membar 
milli say ve tasarruftur. Bunun için çalışmayı 
arttırmak, ferd ve aile hayatmda ve umumi
yetle Devlet idaresinde mahalli ve mjlJi ida

. re lerde tasarruf fikrini kökleştirm k Parti nı i
zin b~lıca. presnsibidir. 

ıtAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... .Kabul edihıriştir. 

Madde 7 - Kredi meselelerile ihtiyacın ıa
leb ettiği ehemmiyette iştigal olunacaktır. Kr~
dilerde faiz, i konto ucuzluğu v kolaylık t<'mi
Iri başlıca emelimizdir. 

A) Parti yurdda kredi emiriyatine büyük 
ehemmiyet verir. 
· Buiıun, borç veren müesseselerde doğru 

; ve sağlam teminatı birinci derecede göz. önün
de tutulnıakla yerine getirileceğinc ve anca k 
bu yoldan kredi ile iş görmek hevesinin haki
ki iş adamlanıuı inlıi~ar etmesi ınümkiin ola
cağına kaıridir. 

lJ) Çiftçinin itletme sermayesi unsurları· 

nı tamamlamak, zirai i t.ihsali verlrnlendlrmek 
ve iyileştirmek, çiftçiyi araziye ve zirai işlet

meye sahib kılmak ve zirai malı,~ullerin sürüm 
ve satışıru kolaylaştırmak v arttırmak, 7-i ı· ai 

kredinin hede11eridir. 
C) Küçük çiftçilerin oıevsiınük kredisini zi

raııt kredi kooperatiflerilc temin etmek, · çift
lik salıibierinin yıllık kredi ihtiyaçlarmr ipo
tek karşılığı yerine getirmek doğrudur. 

Ç) Mahsul, hayvan ve çift illet ve makine
leri karşılığı kredi temini usulle§tirilir. 

D) Çiftçi kredilerinde ö lt•me günUııün ele 
geçecek mahsulünün ahc:ı taz::ikı Qlmaksızm 

~atılm ası miimküıı olacak zamandan sorıraya 

bıralulması temin edilir. 
E) Madeneiler, sanayi, küçük sanatlar er

babı, esnaf, küçük taciı·, balıkçı ve süııgt>rei

lerin kredi ihtiyaçları temin edilir. 
F) Sanayiciler ve deniz ıııahsnlleri için · nı a

kine ve alet karşılığı kı·edi temini usulleştirilir. 
G) Yurddaşlarr ev sahibi yapmayı mühim 

prensib sayan Paı·timiz, e. ası dar olan em luk 
'kredisi sermayesini arttırmaya ehcmmiyet ver
mekle beraber şimdilik Bm liik bankası st'rma
yesinden yeni yapılara verilen lusmıu yalnız 

mesken İnşasma lıasrrııı iltizam eder. Bu mes
kenlerden başka emlak ve akar gibi yeni yapı
lar için kredi açmaır.. J~ski yapılmış gayrimt'n
kulier üzerine yeni emlak, fıkaı· yapnuya tahsis 
edilmemek şartile kredi açılır. Bu sur<'tle 
mevcud ermayenin maksadıı hizmeti §iiınul 

lcnıniş olur. Öte taraftan daha ucuz ve nzun 
vadeli bir kredi fonsiye tipinin kurulup yaşa
tılmasım mümkün olduğu kadar çabuk tnlıak

klık ettirilmesi lazımgelen hiı· iş sayarız. 

HİKMET BAYUR ( Manisa ) - Emhlk 
kredisi lıakkmda burada düşünülen esaR za
ten tecrühe edilmekte, ya.pıJmaktadn· ve kana
ntiınce de bu doğru değildir. Bir ev inşasıııa 

ne şekilde olursa olsun isterse herkes husu
s! mesken şeklinde ve .iı!terse apaı•tınıan ve sa
ire yapabilir. Esas maksad mümkün mertebe 
çok bina yapınaktn·. Bu da tabüdir ki nıe~ken 
bedellerinin, apartırnan kiralarrnnı ueuzlaması
ru temin edecektir. Burada bir acayib vaziyet 
vardır. Şimdi bir adamm bir evi vardn·. Bunu 
rehin ederek bankadan para alıyor. Biı paı-a

yı istex e kumarda yiyebiliyor. Fakat başka bir 
bina yapması menediliyor. Bu açıkça bina yap
mayı güçleştiriyor. !nşaat güçleştikçe de ıu.es-
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ken ve kira paraları yÜksek tuttulmaktadrr. 
Binaenaleyh buradan bu maddeyi kaldn·mnk lii
zıındrr. 

Sonra hu.su.si ev diyor. Bundan istifade ede
cek kaç kişi vardır. Ekserisi memurdtu· ki, ''a
sati yüz lira civarrnda maaş alırlar. Bu para
dan hem kira verecek, hem yiyib içecek, hem 
de para arttırrb ev yaptıracak. Bu çok güç bir 
iştir. Bundan başka memurlarıınızın çoğu sey
yardn·, bugün burada, yarın orada. Bunlardan 
istifade edib <' V yaptırması kolay bir iş de
ğildiı· . Bu itibarta bu maddenin kaldırılması la
zımdır. Eğcı· kaldırrlırsa mesken inşaatı bakı
mmdan fayda hasıl olur, zarar hil.sıl olmaz. 

M'VMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Mevzu
bahs olan fıkra şöyle başlar : « Yurddaşlan ev 
sahibi yapınağı mühim bir prensib sayarız» de
mek oluyor ki, Parti esas olarak yurddaşlnn 
cv sahibi yapınağı esaslı bir vazife olarak alı

yor. Emlak bankasını muıılıasıran bunun için 
tavzif ediyor. Binaenaleyh akar iruıası tama
mile programa, bilhassa ev inşaatmdan evvel 
girmiş bir mevzu değildir. Elbette evveıa düşü
nülecek şey Ankara gibi mesken buhraru olan 
vatandaşları ve bin bir mii,kil!t içinde ı:ahşnn 
Devlet memnrlarınr ev sahibi yapmak gayeıniz
dir. 

1935 Kurultayında kabul edilen maddenin 
esası şudur : O vakit Dilek encümenine ve Par
ti merkezine ve bilhassa .Ankarada ev yaptn
mak i.stiyenler müteaddit şikayetler yaptrlaı·, 

dediler ki; Emlak ban ltıısr parasını irad getir •ıı 
menabie, akaı·ete, tahsis ediyor. Ankamda 

bir iki akar yaptıranlar vardır. Bunlara Bın: 

ıak bankası kredi açıyor. Memurlar, küc;ük ~ı;
naf ve işçiler bunu teıııin edeıııiyorlar. O va k it 
hadiseyi mütalea eden Kurultay Bınlıi.k ban
kasının kendi menabiini ta.lısisen ev inşasuıa 
hasretmesiili faydalı buldu. Nihayet memlekette 

akaretin yaprlmas.ı, büyiik apartmanların yapıl
ması menedilm~ gibi bir hüküm programda mev
zubahs değildiı· . Yalnız bunları yaptll'nıak iı;. 

tiyenler diğer bankalardan ve eşbası hususiye
den para bulur. .Asıl ev yaptu·mak isıiyen ser
veti bulunnuya n ; fakrı hali olan vatandaşlarm 
yegane müracaat edecekleri memba Emlak ban
kasıdır. Onun için zannederim hüküm yerin
dedir. Takdir Heyeti Aliyenizindir. 

Gl. KİAZIM SEVUKTEKİN (Diyarbakır) ~ 
Emiiık yupiırmak i.stiyen her hangi bir banka 
memuru bankadan para alamıyor. Bu znillleder
sem bankalar kanunu ile menedilmiştir. Bu
nun değiştirilmesine imkan yokmudud. 

M'VMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Bu doğru
dan doğruya malumu aliniz cşhası hususiye 
muameliıtı dahilinde olub kanun ınevzuudur. 
Biz prograuıda Devletin hal ve istikbal için yü
rüyeceği ana hatları çiziyoruz. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) -Bu uıau
de yerindedir. Yalnız burada bir şey v,ar. 
Eınliik bıınkası y:ılnız Ankara, lstaubul ve 1z
ıniı·e· yanlım ediyor. Diğer harub olmuş viliiyet
Lere yardım ~Jemiyor. Encümeıı bunun için ne 
düşünüyor?. 

M'VMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Bunun için 
dilek işleri burada mevzubahs olurken ben 
şahsen mütaleaıırza iştirak edeı· ve size yardım 
ederim. 

DURAK SAKARYA (Gümüşa.ne) - 'l'eşek

kür ederim. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) - Muh
Lerem arkadaşlaı·, mesken meselesi bir oıilletin 
teşekkül ve itil5.smdn en mühinı bir noktadn'. 
Mesken sahibi olmuk li'Lzrmdır. Arsa sııtışları 

üzerinde bir speküliısyon görülmektedir. Eski
den yirıııi paraya, altmış puraya alınun yerler 
bugiin e U i liraya, altmış lir~ya çık mı. tu·. Buna 
kaı·şı bi~ tedbir alınamaz nu 1 

Ben bunun tedbirlerini .Almanya, İsviçre, 
Hollandada gördüm. Oralarda bir yeri mahal
le haline iirağ ediyol' ve burası bin metreden 
aşağı atılmaz ve iki ae1ıe zarfmda yapılmazsa 
parasıru geri verir. Acaba böyle bir iedbir biz
de de dü§üuülemez mi1 Ve arsalarm palıalılığı 
yüzünden eml.iik kiralaı-mr indirmek çaresi düşü
nülüyor mu 1 Buıılarnı nazarı dikkate almma~ım 

rica ederim. Bu suretle nıesken nı('sel i nşağı 

yu karı hnlleclilmi§ olm. 
H!KMET BAYUR (Manisa.)- Bu maddede 

eski yapılan gayrimenkul üzerine yeni ııkar yap
mıya tabsis edilmemek şartile kredi açılır cüru
lesi sarabaten gösteriyor ki bir adam bankadan 
erolılki mukabilinde para alabilir. O parayı istı>

cliği yerde sarfedebilir. Fakat yeniden e yapa
maz. D mek ki, meskeu buhranmı ha!ifletıııeye 
tah is edemez. Hiç olmazsa bu fıkranın kaldıni
ma ını teklif ediyorunı ve bunun için d bir tuk-



:rlr veriyorum. Umumi surette bu şekil bina ya
pılmasını yavaşlatan bir şeklidir. Bilhassa böyle 
bir şeydir. Eııılake tahsis edilmiş bir paraıırıı 
beluımehal emliike sarfedilmemesi için bir kayid 
vardır. Bu doğ.ı:ı.ı değildir. 

MUMTAZ ÖKMEN (Ankara) -Bu tatbikat
ta da böylediı· . Dün Emlak bankası müdürü en
cümende idi. 1zab etti. Menedilmiş olan şey sa
dece apartırnan ve akarata ıdddir. Bir insan cv 
yaptrrrrken ikinci bir evin var ııudır diye F~nı lf~k 
bankası müracaat edene sormuyor. 1935 Kurul
tayı dilekleri tedkik edildiği 7~'lınan bunun umu
mı dilekleı· meyanmda olduğu görülecektir. b:ıı

cümen de bunu değiştirmiye lüzum görm miştir, 

aynen koymuştur, takdir Heyeti aliyeniziııdir 

ve icab ederse Maliye vekili Heyeti aliy nizi 
daha iyi tenvir debilir. 

GALİB DEMİREL ( Afyon delegesi ) -
Progrnmırnızm bu maddesindeki münakaşa ııı e v 

zuu olan frkra Ü"Zerinde durulması la?.ımgel en 

bir mcseledir. 'aym Mümtaz Ökmen arkadaşnnr: 
ztn buradaki inıaı· i:,leri haklandaki dilekl er 
müzakere edilirken · istediklerimizi seJ"best~ e 

söyliyebileeeğimizi söylemeleri çok yerind dir. 
Bittabi al'kadaşlaF, bu mesele üzerinde ienh etti
ği kadar konuşulaenktrr. Yalruz bu gün imar iş
leri muhtelif kasaba ve şehil'lerimizd memleke
tin imarı ve inkişaft httsu. tmda hız alınrş olan 
biL iınarr besliyecc~ rmııye mernbalıırı hi~tiı· 

ve bu m selede bir çok şehirleı1ınizde imar i 1 ri 
duraklamıştu· vey111 plan. tatbikatı geri kalmıtk

tadrr. Yıı~m dilekler konu ulurken meuıleketin 
imumlll miiteallik bu dava üz rind ıneınlek tt e 
seı:mayeııin. sc:feııbev edilme i ve i.•e ko.nma. ı 
haklanda bir karaı: alımrsa o zaman bize d niJ
mez mi k~ Paı·ti programuıda inşaat için karar 
almııı.Rjtn·. Ev inşaatı için alman kal'llrlıı ve 
Parti progranıile bu günkü hali filt tezad teşki l 

diyol' diye bir teklif kıtr ı mda kalııcıığnııız

dan korkarım . Onun için kasaba ve ehirlerd ki 
imarr besliyecek Ye hızlandıracak kilde nınd 

d ler konmasını Y Ankara gibi biiyük ehirler
de olduğtt gibi diğer şehir ve ka abalardaki 
imar hareketlerinin beslenmesi kanaatindeyim. 
tı,ı AııMloluda imar için gayet güzel adımlar attl 
mıştı . Bıınkalnr knnunıınıın son tadiHitilo ancak 
Eınliik Ye eytam bıınkasınm btı i le alilkadar olu ı> 
diğer bankalarm pa rn vermemesi bu it i r:ızı rlo
ğunnllŞtur. f t bu mııdd nin bu fıkrasıımı ta -
hihini isternek zaruretini bundan dolayı duy-

dunı. Memleketin iıııaı·uıa Mdlm diğer Inşaa ta 
yrdrm edilecektir, kaydini·n koıımaımu onun için 
rica ederim. 

MUMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Arkada§lar, 
ikinci .frkra doğı·ııdıııı doğruya Eınlak bankas ı 

mn şahsiyetine aid iıkradrr. Yani Parti bu ftknı 

ile akarat ve büyük binalar inşaatını mened en 
esasi bir hüküm koymuş oluyor. Müsaade buyu
ı'Ul'sıtnı7. tekrar okuyayım : (Partimiz esası dar 
olan emlıik kredi sermayesini arttırmaya chem
rniyet vernı.ekle beraber şimdilik E'nılfi,k bankası 

sermayesinden meskenlerin istifade etmesini 
esas ttıtar). Yani bu gün esas Emiilk baııkıısıııııı 
mevcud olan sermayesi ancak ınesken in~asıııı 

temin edebilecek mikdarda göı·ünduğü iç in cv
leviyetle bunu kabul ediyornz. Fakat bu, roem
lekettc umran, inşaat yapılamaz demek değil

dir. Bu ıııemlekettc uınrana, inşaata en büyük 
elıemmiyet veren si1.in Partinizdiı·. Eser ııı !'ydan

dadır. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Ark ııdaş lıır , 

Mümtaz Ökmen arkadaşıın malrsadı iyi i7.ah et
ti . Ben bir az dahıı aydmlatmağa, bir az daha 
geııi§letıneye çalışacağım. 

Bırnun iki renkten iki bakımı vardır : bi:ri 
ameli baknndan, öteki içtimai bıı.kmıdandır . 

..ı.\aneli bakımdan TiirJriyede kredi fOIIBiye ihtiya
cını tatmin edici, uzun vadeli, az faizli bir lcredi 
teminine i.ıııkan bulunamamıştır. İşte Parti bu 
esası umde farzetmiş ve Devletin uzun zamandıı 

ödenecek az faizli bir kredi fonsiycyi bulub bu ih
tiyacı karşrla.mıya tahsis edecektir. Şimdiki vıı

ziyetteki ihtiyaç doğrudan doğruya memlekettc
ki ihtiyacı <karşılayacak bir sermaye olmak üzeı·e 

vaktilo Eytam birigintisi paralardan vücude gel
mi!J olan bu <bankayı esaslı bir müessese olal'ıık gö
ze alınalıdn•. Bu müESSesenin saymı mahd'lld 
olan para6DU alelitla.k ibütün inşaata kredi ile 
verirse bundan hiisrl olacak mah.ztır nedir7 Saytsr 
belli olan bir parayı inşaat yaptıracak vatandaş
Iara veriı·ken hem ev, hem ııpa.rtınan i nşaatmı 

knrşı.layaeak bir genişlikte mi yapmalıdır, yoksa 
Türk vatandaşi:nı: ev sahibi, toprak sahibi kılmak 
gibi içtimai bir sahaya nu hası-etmel)dirt Bu
rada bu sualiıı cevabnı vevirken geniş mikyas
ta hem ev, benı apavtmıan inşaatma haııredelim 
dersek iki rnahzur birden kendini gösterir. Bi
risi, bütün vatand,. ev salıibi kılmak inık.Aru 

kalmaz. Diğeri de sayısı belli olan bu para nz
lığı dol nyısile Ankara hududu dışmda iıııpıatı 
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karşılayacak bir kredi temini mümkün olamaz. . 
öteyandım rantiye, ha:ıır gelir olduğu, paranm 
lkendisine hazır bir ş•y temin eden insanlar kit
lesini lıalkedib, beı;leuıek içtimal ''e siyasi baknı
dan bir milletin durıunn için faydalı ve pratik 
bir ey olıuaz. Binaenaleyh, bu maddenin ruhu, 
tedvini esnasındaki uıüzakerelerin neticesinde, 
bu esaslardan mülhem olar81k tesbit edilmiş ol
duğu için Partinin bir evvelki Kurultayda tes
bit edilen bu esasa bağlı kalmasmda Portinin is
rar edeceği tabüdir. 

Hikmet Bayur arkadaşıı:ıuzm ikinci meselesi
ne gelince : mademki çok inşaat mesken saJıiblc
rine <tesir ediyor. O halde. bir defa me.sken sa
hibi olınuş vatandaşa, meskcııini ipotek yaptıra
rak, emlak ıbaukasında.n kredi alması yolunu ka
pıyalım, diyor. Yanlış anla.ınadımsa. Bence ar
kadaşlar bu başka bir bakımdım mahzurludur. 
Bir çok ,·atandaşlar vardn· ki dünya varlığmın 
temelini 'Yİ teşkil eder. Ev salıibi olmuş bir va
tauda~, servet sahibi olınuş demektir. Bunu ica
bmda pıırıı.ya. kalbed rek bu sermaye ile 'bu vn
tanda.,cu kendi olurundan ba~a bir ev sahibi et
melcteııso diğerine yeni bir ev yupması iınkaıunı 
temin etmek daha fııydalıdır. 

Bununla beraber ev sahibi olan vatanda~ları 
da kredi bulmak imkiinnıdan mahrum etın<'mek 
için ayni zamanda bankanın operasyon kıymetini 
m.alıdud bir çerçeve içine sok:ınamaktır. Bunun 
i<:in bu fıkra ilave edilıniştir. faddenin değişti

. ı·ilmeı;inin doğru alınadığı kanaatindeyim. Mad
de olduğu gibi kalmalıdır. Çünkü nıaksada v 
polilikaııııza uygundur. 

Dr. YUSUF ZİYA SO:MlER (Kırşehir)- Ar
kadaşlarnn, şu maddenin mü.za:lreresini mucib 
olan mesele !?artinin nizıunınamesine koyduğu şu 
maddenin istihdaf ettiği gaye iki fikirle tefsir 
edilebilir. Biri, Partinin koyduğu bu II1.11dde 
meskenııizleri m~eıı sahibi etmek midir, yoksa 
lı cı<k i emlak sabibi yapmak mıdırf Bunun için
de memba Bmlilk bankası gösterilnriştir. Hepimiz 
pek iyi biliyoruz Jri, Partimizin gayesi :üıki:rlere, 
diişkiinlcre yardnn etmek, mahdud maaş a.lan me
m.urları mesken sahibi yapmaktır. Malfunu ili
nizdir ki, her bankalim sermayesi muayyendir. 
ve bir maksa.d uğruna parMını sarfeder. ayın 

t'b Pekerin anlattığı gibi h r mesken sahibine 
yardım etmekle beraber emlak salıibierine bir de 
kı-edi açarsa zaten m&hdud olan sermay i bü · 
hil~ün heba olınuş olur. Bu suretle uc m en 

sahibi olınııık isteyenlere yapilacak yıa.rdım orta
dan kalkmış olur. Onun içjn n:Wl.JliDJlmcdeki 
maddenin aynen ik:a.bulünü rica ederim. 

HİKMET BAYUR (Ma.nisa) - Bir defa 
şunu söyleıooliyim ki, ben meveud ev veya cm
li\k üzerinden k-redi açılmıısın del)ledim ve böyle 
bir şeyi de hatu:.wıda.n geçirmedim. Böyle bir 
fikir hem gayri mantıki ve hem de gayey 
mugayir olur. Bir adamın bir ınücevheri var
dır, biıı kimsenin işine yaramaz. Terbin edib · 
para alıyor. Fakat evi vardır, ona mukabil pa
ra alamaz. Böyle bir şeyi söylemek ne aklıın
dan ve ne de fihimden geçer, demokrasi fikri 
ile giden bir adam aklına gel ook 1bir şey değil
dir. B niın burada takrirle t küi ettiğim cihct 
şudur: Bir adaının evi vardn·, evini terbin eclilı 

para alıyor. Deııiliyor ki, burıılla o aldığı pa· 
rayı istediği yerde sarfeder, isra! eder, hatta 
kumar oynar, kıımard4 kayılı bile eder. Fakat 
o para ile şayed bir ev yapıyor~a bıınun öniin 
geçeceğiz. Yaui bu paranm tekrar meskene ya
tırılmasmr merıediyoruz. Bu kalltıırsa zaten 
mcveud eınvııl ve eınlfi.k üzerino kr ui vııl.'dıı·, 

y.alıuz bu paranrn tekrar emlak yatn·ılıuama-

mr enu·ediyor. Ben diyorum ki, bunu kalduıı

lım, aldığı parayr C\' .sarfetsiıı. Her halde ha
yır işlemiş olm·uı. Kumarda yeıuekteu.se bunu 
binaya yatırsm, meuetnriyel.im diyonım .. Bu fık
ra kalktı nu bilmiyorum. Kalkınadıy ·a cııcümene 
gitsin, bu fıkrayr tayyedersek bu adam o eyjn 
mukabilinde istediği gibi para alabilir. Ve za
ten cv yapılıyor. ~Mııksadım onn bir şey ilave 
odebilsin. 'rakririm bundan ibıll'ettir. Receb 
Pı·kHİll anlıidığı mannda isl' o başka yani bun
laı• üzıırind krc>di yapılı]la mı temin etmektediı·. 

BAŞKAN - 1'akriri okutuyorum. 

Yiik~ k Bıışkanlığa 

7 nci maddllnin (g) fıkrasmdo o ağırlaki 
ı·üınlenin kaldırılnıasııu rica derim. 

t~ski yapılnuş gayriın nkull r iizHiuc y\'

,,i emlak, akar yapnuyn tah~itı edilmem k şıır· 

tilc In-edi a ılır. 

Manisa m buım 
Hikmet Bayur 

BAŞKAN - ~'ııkriri nnzıırı rlikkat alnnlor .. . 
.\ 1· ııyıınlnr ... 'J'akl'iı• nazım dikkate alrnınanııştn·. 

.\lııdcley i kabul ed ııl~r ... l<~tmiy ııll'r ... }lnıl· 

ıle kıılıul edilmiştir. 



Madde 8 - Tefecilikle mücadele Partimizin 
pı·ensiplerindendir. 

BAŞKAN - •Kabul edenler... Etmiyonler ... 
Kn bul edilmiştir. 

Madde 9 - Sigorta işi ehem.miyet verdiği
nıiz mevzulardandrr. 
BAŞKAN - Kabul edenleı· ... Etmiyenler .. . 

Kıı bul edilmişti r . 

:Madde 10 - Partimiz kooperatifçiliği aıw 

prensiplerden sayar. Kredi kooperatiflerile 
yurl mahsullerinin hakiki değerinden müstah
sillcri faydalnııdn·acak olan satış kooperatifle
rinin kurulmu.sınıı ve çoğalmasına ehemmiyct 
vermekteyiz. Kooperatifçiliğin faydalr görülen 
tliğcr istilısal ve istihlak kısımlarma da chem
nı iyet veririz. 

T. C. Ziraat bankasr; Tanm kredi ve Tarım 
satış koopeı·ııtiflerile llirliklerinin ana banka
sıdır. 

BAŞKAN - Bir mütalea var nu f. Reyinize 
arzediyornın. Kabul. edenler ... Kabııl etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 11 - Ziraat bankasrro daha çok çift
· i ve köylü ekonomisine yararlr bir halde ve 
kanun yolundan murakabes.ini temin edici şe

i< ilde b.ulundurmak gayemizdir. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı1. Reyinize 
ıırzediyorum: Kabul edenleı· ... Kabul ctmiyenler .. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12 - Tediye muvazcnemizi temin 
için dış alış veı·işimizi lehimize inkişaf ettirmek 
~erekli işimizclir. : 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı t Reyinize 
arzediyorum: Kabu1 edenler .. . Kalnıl etmiyen-
1 r ... Kabııl edilmiştir. 

Madde 13 - Küçük ve büyük anayi, iptida'l 
madde müstahsillerinin menfaatlel'ine daha uy
KWl hiınayeye nail olacaktır. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı t Reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Jıladed H - Elişleı·i ve kü11ük sanatlannuzıı 
inkişaf imkanı verilmesine ve halkın mutad iş
leri haricinde boş kalan vaktinin bu sahada kıy
ın tlenuiı·ilm ine çalışılır. 

BAŞKAN - (Çalışacağız yerine çalışıln· 

denecek, tıı.shib edilmiştir). Bir mütalaa. var 
mı . Reyiııize arzediyorum: Kabul edenler ... Ka
btıl etmiyenler ... Kabu1 edilmiştir. 

Madde 15 - Her iktisadi teşebbüs umumi 
ınenfaate olduğu kadar milll ve bütün ça
l ı ~ıııaıım aheııgine de nygun olacaktır. lş ve
renle i~~inin çalışmiL birliğinele de bu ahenk 
e~astır. 

1~ kanunu ile i§çilel'iıı ve iş vereıtlerin kar
~ılıklı münasebetleri tanzim olunur. İş ihti
luflan ıızlaşma yolu ile ve bu mümkün olmaz
sa Devletin kuracağı telif vasıtalannm hakeın
liği ile hallolunur. Grev ve ltıkavt yasaktn·. 

MiUiyet~i türk iŞçilerinin hayat ve lıakla
t'ile bu esaslar içinde alakalanmz. Mevzuatıım:r. 
lıu esaslııra uygun olacaktır. 
BAŞKAN - Bir mütalea var nıı 1 Heyc ııı·

zediyorum: Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştiı·. 

Madde 16- Yurduıı sanayileşmesi iı<iıı Dev
letin ve hususi te~ebbüslerin kntacağı müesse-
eler bir aıııı progı·ama uygun olacaktır . Dev

Jet planlan yurdu kısa zaman i~inde ıııilli bir 
sanayi manzumesi haline getirecek gibi birbi
t·ini kovalryacaktır. 

Sanııyi müesseselerinin memleketin ınuay

yeu köşelerinde top l anması yerine - kurulmalıı

rı ekonomik de olmak §artilc - genişlikle yayıl

ınasun göz önünde tutarız. 
Sanayi müstah~illerile müstehlikleri araısrq

da nıenfaat çatı§masına nıalıııl veı·memek için 
Devlet fiat kontrolünü tanzim edecektir. Dev
let fabrikaları ayrıca mali ve teknik kontrol 
altında bulunduruluı·. 

ermayenin ekseriyeti veya tamamı Devle
tc aid olan sınai müesse elci'in mali l<ontrollc
ri ticari olan mahiyetleri icabma uygun düşe

cek yolda tanzim edilir. Rasyonel çabşmıya 

eheınnıiyet vereceğ iz. 

Müstehlik halk aleyhine fiat birliği yapa
cak tröst ve kartelleı-e iıin yoktur. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - 16 ncı sa
yı.fannı 2 nci f.ıkra ·mda sanayi müesseselerinin 
memleketin muayyeıı köşelerinde toplanması 

yerine - kurulmaları ekonomik olmak şartile -
g nişlikle ynyılmnsuır göz önünde tutarız. 

Zaımediyornııı ki bm·ada askeri bııkım unu
tulnıuştur. nunu tayyar(• lıücumuna kar ı ınü

daiaa bnkruundnn belki ayni müdafuıı saluısı 



lo;kde yıı; ık olmıdaı:ı icııb ~der. ~ncüıııen bu. 
cilıe1i dii§ümııü.~ müdiiFf ıKayseııide bir iabri
ka.i.çin.mii.dııfua, azillide hlr fıı.bııikıı. için mü
da:faa, Kıallbillne bir fabrika .i~ müdafaa 
te:ırtibatı , ıUmak _mecburiyt)ti vardır. 5 - 6 fabri
kll bir müdıı.faa t:ertibatı içine a.luıabil:ir. Fa
kat aı:ıJOJ!llıdaki mesafe bombalarm .i.sıı.bet nis
betini a.Wtacak nisbo.tte -olnbilir. -Encümen bu. 
ci.he.li mı..ıan iİtİbare alınış nndır1 ııınu biL
mek .ist,cyorum. 

MElYIED .A.I.1 YÖB.tlKEE. ( Sam&U.II ) -
Efendim, Jl.ikmet Bey ıı.ı:kadıışımız ğer Juu:b 
SIUllly.i.i mii.essese.lecini .kasdclmişle.rsc tabiatile 
bu, maddenin ~üm.uliUıar.icinde b.ir .mıı..h.iyet ar
zeder. E.rkanıluu:b.iy~ ontı :ısk.eri .icaliliı.ra gö
re-tayin eder. _Eğer -lllaksadlarL kurıı.lacak olan 
bütün sanayiin toplu bulunmalarındaki askeri 
mııhzuı:un naznrı <4kkate ıılınınıı.sr mc.sclc.si .ise 
o da tabiatile nnznrı clikkate alınır . Burada 
harb sanayiinden gayri sanayi müe ·scselccin.in 
ekonomik sebeblerle serpişticileceğ.i gösLerili
yor. 

HİKMET BAYUR (Manisa.) - Şunu i§a
ret etmek isterim ki, bötün snnıryi, hırrb snna
yndtr. l'fırrb eıma=da harb sımayit mahiyeti
ni nlneyıreıık hiç bir sımıryi- §1Ib-esi yolttrrr. Bu 
bakınıdan bnrb ve diğer sımnyi di-ye ayrrlacak 
bir şey yoktur. Brna cnal yh bu nok a a yi 
işinde diişiinülmeıniş hissini verınekteclir. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) - Efendim, 
bunu d'üşünmiye lüzum görmemiştir. Çünkü 
yırptığrmız ve yazdrğrnuz madde, Parti prog
ramının bir ınndd sidir. rlurada sanayi nıües
seselerinill nasıl ve n rııl.erde -yupılaeağT, top
lu mu, J'l)'ksıı. yayrlmış bir şekilde mi yaprluca
ğını gösteren bir maddedir. Baytır arkadaşı

= huyurdukları meselA!, btml.a.r.Iıı hava -ve 
sırir .hiicı:mı.la.ra kıu:şı m11ba fa.za& meımleaidll: 

ki, bu Parti programına girecek biz: mese.le d 
ğildir. Onu.n için Parti hu.nları yaparken ve 
Hükfımet bu müsııadeleri verirken tabil onla
rm rou.bafazası çarelerini ~~iinecektir. Ihti
mal bunu düşünmeyi tem.in için de mev.:ı:uııtı 
kammiyeye koyıu-. 

BAŞKAN - 16 ncı maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 17 - :rılemlekc.t.in inkişafindn bütün 
ticııret faaliyetleri mühimdi:r. 'omra.l çalışım e 
tekniğe .iııtİnad eden. sıırmll)'e!adıi.bh!ri. te~ e 
himaye olUJUir. 

BAŞKAN- Kııbul edenler .. ..E.tmeyenler ... 
Kabul edilıniştir. 

M.adde ıs - 11ırırcntı, miildnı ;milli iıJlerdlın 
ve harici ticaretin tanzimini ııtııı. ekonomik va
zifelerden sayımz. 'l'ieal'et rbı1bıl1ln lm yoldA
ki faaliyetini semereli kılacağız. Milli rnal\sulat 
ve mamalfctımrım revaçlıırınt teıHıil, §Öbr erlıı.i 

muhafaza ve ihraçlarını temin ve stıınd&Pıliz 
yon tedbirlerile yakrndaı1- atakadar oluruz. 

Dış t.icaretimiz.i her gün artan bir dikkatle 
piyasalaıun çcşidlc~iııe ve icublarına uygun 
alı.enkli- bir ihraç politikıısı yolunda çal.ı§trrmak 
Devlet yardımlaı-ilc ku.vvetlendirmek .isteriz. 
Oıı.larm bu. çııl.ışına.da muvaffak olmak için ınu.lı
taç olduk.l.arı malfunatı verecek tcşekkiillııri ola
caktır. 
BAŞKAN- Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kıiliul cdilwijtir. 

Mııdde 19 - Liizmrmnda dJl tiear t trnnsit
lerinden Devleti faydalaııd!l'acak scrb~s ını'l'l-

taka yapnuıyı. iyl hiı: ~ anyaııız. 
BAŞKAN- Kırbul..cdeuleı· ... Etmeycı:ıler ... 

Knbu.l edilınişt.ix. 

Madde 20-Limını, nhtım, iskele 
liye- Utrif leri milli ekoıwm:i i blaı·ına. ·· 
zim olunur. 
BAŞKAN- Kabul edeııleı: ... J<Jtnı.eyeııleı: ... 

Kabul edilıniııtir. 

Mıı.dde 21 - ~l.ıkçılrğa. ·e ıriı'ngı ııeilir!'e 
ehemmiy t verir.~. Balı~ k ıran i hem t\'I'Ü: -

tah il esnıı.fııı h m d ha.lknı üydıı:lanxruııır.~ı& 

uygun bir ekilde inkiQaf ettirilecektir. 
B:A.ŞUN - Kablll ed u.lı!r ... Eıın ~ i'nl ıı. .. 

Ka.bul e<lihniştir. 
IllEMED ..u.ı YöRUlalB. (8aımıun) - ı

rııdaki 22nei. madde ~ili e ııiddir. Bu. 
n u 32 nci. :ıruı.lidenin ma1 yi. ltıson -4llJI.81Ila. 

aldrk. Onllıı için b u takib odw .1lıad ııl'tı. 

nuınaQ.lıw; değişti. :Mad 23, 22 ·o-r. 

1ı1ndile 22 - Turizmi, Turk yurduuu tamtıp 
sevdirici Ye Türk ekonomisini faydalandrrrcr bir 
ruevzu sayarız. 

BAŞKAN- Kabul edenler ... Etmeyenı r ... 
Kabul edilmiştir. 

llradde 23- İktisadi mülillıırr.ı.lın•ıtındn. her 
han i cikület ve lara ta Uuk eden bü
tiiaDevl.et ialeıiıWı. ıııilli iktisııd noktai naaar..nı· 
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dan mutlak kiirlı ve faydalı olması kaidelcrini 
uınunıiyclle esas tutarıı. 

Partimiz, çalı~ınada iktisadi işlerine bu 
eheuımiyeti vermekle beraber iktisadi, her biri 
ayrı ehcıumiyette bulunun Dev Jet işlerinin bir 
kolu tanır. 
BAŞKAN- Kabu1 edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

Madde 24 - Kara, deniz, hava nakliyeciliği
niıı tanzim ve iııkişafıııa çalışacağız. llu uç çeşid 
nakil vasıtalarıuro yurda tam ıleğerinde tayda 
verebllınesi için işletme ve tarifelerinde birbırine 
uyucu ve birbirini tamamlayıcı bir ahenk kur
mayı yıırdun iktiı;adi ihtiyaçl:ırıııdaıı saya
rız. Deviet Deniz işletınesini, geniş bır program
la yürüteceğiz. llu arada şilebcili~e de ehenımi
yet \'eı·iriz. 

BAŞKAN - 111ütalea var mıY Maddeyi ka
bul edenler ... Btmeyenler ... .Madde kabu1 
edilmi~ tir. 

Madde 25 - İktisadi maksadları karşılaya
cak büyük su işi idealimlzdir. Küçük su işleriıni
zi başaı·mak ilk hedcflcrimiıdeııdir. 

BAŞKAN - 111:ütalca var mı Y Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabu1 
edilmiştir. 

Madde 26 - Nafia işlcriıniz, her şubesinde 
tımeli \ 'C \'crimli bir tatbik programına tevfikan 
takib oluııacaktır. llu işlerdeıı büyük' fcyiz ve 
kuvvet vusıtası olan demiryolu iıışaatına devam 
edeceğiz. Liınaulnr inşaatma ıııünasib zamanlar
da başlnnıuk lüzumu göz önünde tutulacaktır. 

111cmleketi bağlıyan iyi şose şebekelerine 

kaVJL~mak için arneli bir progrnın tatbik olunıı
caktır. Yol programında milli ekonomi ve yur
dun emniyet ve nıüdafaası düşüncesine dikkat 
edilecektir. En cheınıniyetli merkezleri bağlı

yan ana yollnrdnn bir lasmının ve büyük köp
rülerin Devletçe deruhde edilmesi, vilayet yol
larının umumi ve mmtnkavi bakrmlnrdnn sınrf
landırılması yollarm iyi geçit verir halde ko
nınmaları ve her snuf yolllll yapı ve daimi ta
mirleri yol işlerinin nna prensipleriuir. 

Devlet yapılarmda ve şehireilik işlerinde tek
nik ve plô.nlı esaslarla çalrşılacaktır. 

ARİF BAYTlN (Ankara) - Muhterem ar
kadaşlar, memleketin haynti meselelerinden 
olıın yol işlerinin vüsat ve şumulü, Partinin 

programma dahil olmıısile, şükranla görüİmeye 
layıktır. .Ancak bu noktada bir' cihetin sarih 
olarak görülmesi muvafık olacağı kanaatinde
yim. Bugün memleket dahilinde bulunan yol 
kümeleri eski devirden kalmış ve sureti umu
miyede Hükumet merkezine müteveccih değil

dir. Halbuki mütemeddin ve müterakki 
memleketlerde memlekete şamil olan çer
çevesi her halde merkezi Hükfuıı.ete doğ

ru müteveccihtir. Bu itibarta memleketi
ınizde açılacak ve esaslı tamirata başlana

cak olan yolların başlangıcmın Anl<aradan geç
ınesi için bu maddenin beşinci fıkrasınm bnşına 
.:Devlet merkezi Anltara başta olmak üzere en 
ehemmiyetli merkezler:. tabirinin ilavesini tek
lif ediyorum. Ve bllllllll için de bir tnkrir veri
yorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Arif Bay
tm arkadıışrrruza ben de Ankara mebusu sıfatile 
teşekkür ederim. Fakat programda böyle mem
leket ismi zikredilmemesi ve güdülmemesi daha 
muvafık olur kanaatindeyim. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) - Bu prog
ram meselesi değildir. Hükurnetin takdir ede
ceği bir iştir. Onun için buraya koymaya en
cümence Jüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN - Takriri okutacağrın. 

Yüksek Bnşlmnlığa 

Nnfia dileklerinin 26 ncı maddesinin 5 nci 
fıkrasının başma «Devlet merkezi Ankara baş
ta olmak üzere en ehemmiyetli merkezler» ta
biriııin ilii.vesini teklif ederim. 

Ankara mebusu 
Arif Baytın 

BAŞKAN- En cü men bunun bir Nafin prog
rarnını çizer mahiyette olmadığı kanaatile teklifi 
kabul etmiyor. 

Şimdi takriri reyinize nrzediyorum : iızarı 

itibare alanlar ... Almıyanlar ... Takrir nazarı iti
bara alınmamrştrr. • 

Mütalea var mı f. Maddeyi reyinize arzediyo
rum: Ka bul edenler ... Etrniyeırler ... Madde ka
bu1 edilmiştir. 

Madde 27 - Posta, telgraf, telefon ve telsiz 
işlerini teknikçe üstün ve yurd ihtiyacına uy
gllll bir düzene getireceğiz. Şehirler arıısı tele
fon bağlarını durmadan artıracağız.. 
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BAŞKAN - Mütalea var mrf. Maddeyi r e

yinize arzediyorum : Kabul edenler ... Etmiyen
~er ... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 28 - Parti, radyoyu milletin kültür 
ve politika tcrbiyesi için en değerli vasrtalıır

dan sııyar. Kuvvetli verici istasyonlar kuraca
ğız. Alıcı makinelerin kolay ve ucuz tedarikini 
temin edeceğiz. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütıılea var 
mıf. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. ' 

Madde 29 - Toprak mahsul ve meyveleri
mizi ihracata elverişli tipiere ircaa ve dabill sa
nııyie lüzumJu mikdar ve vasrfta iptidııi madde
ler yetiştirilmesine çok elıemmiyet veririz. Bu
nun için tohum ıslı.ht, fidanlıklar ve aşı işlerile 
sıkı bir surette uğrıışaeağız . 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalcıı var 
mıf. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MEHMED ALİ YÖRO'KER (Sıı.msun) -
Sinemanın terbiyevi gayesine dair bir mad
de vardır. Eski 30 ncu madde Halbuki mü
zakere etmekte olduğumuz fnsıl iktisadi 
işlere aiddir. Aşağıda gelen milli talim ve ter
biye kısnuna bunu koyduk. Maddelerin tek
rar ona göre değişmesi lazımdır. Ona göre o
lrunmasını rica ederim. 

Madde 30 - Ziraat sanayiinin 
ve bilhassa konserveeiliğin teşviki 

mizdendir. 

ilerlemesi 
baş işleri-

BAŞKAN- Mütalea var mı7 Maddeyi ka
bul edenler ... Etnuyenler ... Madde kabul edU-
miştir. 

Madde 31 - Toprak mahsullerimizin mik
dar ve kıyın et itibarile başmda gelen buğda
yın fiatını değerinden aşağı düşürmemek, ge
rek yetiştiriei, gerek müstehlik aleyhine ola
bilecek değişiklikleri önlemek için alman 
tedbirleri dahıı genişletmek ve esasıanelırmak 
göz önünde tuttuğumuz mcvzulardan biridir. 

Bunun için girişilen silo ve ambarlar yap
ma ve kurma i~ine devam edeceğiz. Bu işler 
içinde yurd mi.dafaası ve umulmadık kurak
lık yardımların:ı. yetişrnek için buğday stoku 
bulundfırmak vuifcdir. 

BAŞKAN - Mütalca var mıT Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiycnler ... Madde kabul edil
miştir. 

:Madde 32 - Müstahsil emeklerini koru
mak için hayvan ve nebatlarm hastalık ve 
düşmanlariiP uğraşacağız. 

BAŞKAN- Mütalea var mıT Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiycnlcr ... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 33 - Toprak alh servetlnimizi, 
su kuvvctlerimizi ve ormanlanmızt istismar 
etmek ve kı:vmctlcndirm~k çalışmalanmızda 

bilhassa yer alacaktır. Bütün memlrkcti kap
Iryacak clcl:ırifikasyon tcşebhiisünü Türk vata
nını ilcrlctici haşlıc;ı mevzularrlıın sayarız. 

Bu nevi ~ervctl erimizin hakiki kıymetleri-

ni ve dcree.-1~rini ta:vin ve tesbit için araştır

malııra dcvıtm edee?i{:z. Bn işler Partinin dev
letçilik vasfının başlı~ tatbik mevzularıdır. 

BASKAN - }~iitıılea var mıf Maclıleyi ka
bul edenler ... Etr..iyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3i - Rn~-vancrlığm tcşvikine. ıs-

lahmn, ro.'?p )fılma.;ma ve hnvvan mahsulü sa
nayiinin i1~!'!1 ·m~si:-e ~.a1ışılaeal..-ttr. 

BASKAN- Mütnll'a var mıT Maılılevi ka
bul P.denler ... Etmiycnler ... Madde kabul edil
miştir, 

Madde 35 - Her türk çiftçisini kafi top
rak sahibi etmek Partimizin güttüğü ana ga
yclerden biridir. Topraksız çütçiye toprak 
dağıtmak için husus! istimlik kanunları çıkar
mak lazımdır. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütııleıı var 
ınıf Maddeyi reyc arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler Madd ekabul edilmiştir. 

Madde 36 - Yurdumuzun coğrafi vaziyeti 
ve milletimizin medeni varlığı ve vazifesi 
yurddaşlnrın spor, sthhat, müdnfnn ve umumi 
iktisad bakımlarmdan denizciliğe cheınıniyet ver 
melerini ister. Parti, bütün Devlet ve millet 
işlerinde bunun göz önünde tutulması gere
ğine inanır. 

BAŞKAN - Mndcle hnkkmdıı mütnlcn var 
mıT Maddeyi reye nrzcdiyonım. Knbul eden
ler ... EtiDiyenler Madd ekabul edilmiştil'. 
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DORDtl'NctrlUSIM 

lifaliye 

~bdd! :n - Part.iıniı.ae devamlı vıy haki
ki tey züne müsti)nidJıütçe fikri maliyedc..csas
tır. Düzgün ödemcği HıWne. ıçın ın.iihlm .iş

s~y.dığımı;; ..kadar yurddaştn vergileri için de 
nna ;fikir olımık alırız. 
BAŞKAN - Madde halflanda mütnlea var 

mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
leJ" ... Etmiyenlet }!add ekııbul .edilıu~tir 

1ı1adde 3 -- Vergi matrahlannın müm-
kütı oldı.ıı;u kadar s:tfi irad ve vasıtalı esaslan 
ircaı hedefimiz olmakla beraber vergi kımun

lanrom ~mclt ve tatbiki bir itina ile ve mille
tin tcdiye kabiliyetini istihdaf ctmiyen bir 
z:hniyctle tcki\mül ettitmek hususundaki me
s~yc d~vam olımncakır. 

B-AŞKAN - Madde ha.kkmdıı mütaleıı ~var 

ınr? lfaddeyi reyinizo nrzediyorum. Kabul 
edenler ... Etıney r lel'l .. KAblll edi~ir.. 

Madde 39 - Oümrük tarif~lerini ve mlıa
meleleriııi milletin iktisadi nıeniaııtlerine dıı

hıı uygını ldlleto ko',YtiUYn ı,:alıeınak .ehemnıi
Y t wrdil!imiz hu!I'WIIardımdlT. 

BA~KAN ~ M:ııdde hakkmdtt. mütııl.eıı.. ~·ıır 
'Q'IT' fAddeyi r.eyiıtize ar;ı;ediyoruın. Kabul 
eden}er ••. Etmeyenler ... ~ııl edilmiştir. 

Madde 40 - Kaçakçılıkla savaşı Türk ha
zmcııiuuı h~kkmı ve kttvvctini ko:ruyım JllÜhinı 
ınev:nı sıwar;z. 

BAŞKAN - Madde hııltkında mü.tııJ.ea var 
lll.lf bddcyi reyitıiıe nı·zedivoruro.: Kabul 
edenler ... Etmt>yenlcr ... Kabul edi.!.mi.§tir, 

1tbdd 41 -jnh' aı: idareleri D.evlet hazi
nr i i~in trelir vıuutnsı olduğu kadar çalıoma 
me\•zularındtki nıahsıı.llerimiıin değerini , tu
tup koruyucu olmak vınifesile milli kono
miye de hiznıeti göz önünde tutar. 

BAŞKAN - Mndde haklundn mütalea var 
mı f Maddeyi rcyinize nrzedi orum: Kabul 
eclenler ... Etmeyenler ... Khbul edilmiştir. 

llEŞfNCt IOSIM 

Milli tallm ve terbiy~ 

?ıta<lde 42 -?ıtmt tali ve tetıbiy de C.!as 
düsturu.ıxnu: şunlardır: 

A) 1ı!ıı.nı:iL.ııiyırsetimiııda tem.el..ta.§It bllim
siwğin giderilmesi.iliı:. Maııri.fi.ınizde nisbet n 
dalı n fazla çocuk -ve Yatandn§ okutacak ve ye
tiştirecek bir program takib olunacaktır. 

ll) Kuvvetli cüınhuriyetçi, m.illiyeiçi, halk
çı, devletçi, mik ve inkılfıbcı vntıınuaş yetiş

tirmek tahsilin her devre i~ için mecburi ih
timnm noktmııdır. Tüı·k milletini, 1'ürkiyc llli
yük Millet Meclisini ve Türkiye Devletini sa
yın tuJ..ıııalt ve tutturmak bir vaziio olarak tel
kin olunur. 

C) Fikri olduğu gibi bedeni i~afa da 
eheınmiyet vermek ve bilhassa seciycyi de milli 
derin tnTihiınizin ilham ettiği yüksek derec •
lerde tutmak büyük emeldir. 

Ç) Terbiye ve tedriste takib edilen usul, 
bilgiyi vatandaş için hnyıı.tm bütün safhala
rında muvafiak olmayı temin ed n bir cihaz 
haline getirmekti!". 

D) Tcı:biye Jıeı· türlü hurafeden ve yabaıwı 
fikirlerden uı.a.k, fuıtün, milli, vatanp~rver ve 
modc!'D olmalıdır. 

E) HCl! tahsil. ve terbiye mücs.scscslıı.de tıı

Jebeuiu teşe)ıbüs kabiliyetini kırmnmağa, şef

kat ve ııüvaz~lc itina etmekle beraber onları 
hu.yntta l<usurlu olmııktan vikaye i~in ciddi bir 
iutizanı ve inzibntıı ve samimi ahlak telakkisi
ne ıılı§tn-ıruı.k roühiıu olduğu kanaatindeyiz. 

F) Partimiz, vatandaşların, Türkün derin 
tarih ve medeniyetini bilmesiııe fevkaliide ehem
miyet verir. Bu bilgi Türkü n kabiliyat ~e kud
retini, nefsine itim.ad hiale.r i rıi ve milli varlık 
için ..zıı.rıı.r v recek he.r cereyan önünde yılul
maz mukavemetini besiiyen mukaddes bir cev
herdir. 

G) Türk. dilinin milli, mükemmel ve maz
but bir dil haline gelmesi hakkındaki ciddi' çıı
Jışmalara devam olunacaktşr. 

H) 'fü.rk . dilinin m.illile~nıesi hareketinde 
elrle edilen neticelere, bütün ilim ve tedcis .mü
eı>scselerinde tatbik iınkfuu vcrilcce.ktü·. Bu
nun tanziuıi işi ilc Mwırii vekilliği ıneşgulolıı
caktıı:. 

BAŞKAN - Mn.dd hakkmda mütalea var 
md Mıı.ildeyi rcyinize arzediyorum: Kabul 
edenle!" ... Etmeyenler-... Kabul edilmiştir. 

DURAK SAKARYA (Güm.ü,a11e) - Ben
d niz bu hususta bir teınennide bulnnacıığıın; 
g l'(!i bu tcmcnnim teşkiliitı esasiye kanunu.ile 
müeyyeddir. Zaten Türk umdelcrile de müey-
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yoddir. Amma ne yapayım ki bir ekalli luilil bil
mem ihmal mi, ne diyeyim bunun için bir ke
lime bulamıyorum. Bu i.~in üzerinde iyi dul'lll
muyor. Hiz i&tiyot'Uz ki 18 milyem nüfus her 
birimizin lisannıı, dilini bilelim, anlıylmı. 

Kendi dilimizden yabancı: kelimeleı·i kaldırıp 

atarken diğ r to.rııil.IUl yeni yeni J{elinuıler, uit· 
takım ccnebi kelimeler dilimize giriyor. Geçen 
gji.n Refik lnce arkadaşımız bu _kiirsüden söz söy
lerlerkon bir mecınuadan bir iki saur okudular. 
Hiç. bir şey anlıımadık. Tiirk dilinde, Tiirkçe 
karşıLğı olmayanlara hiç bir diyeceğim yok. 
Bunda bir zarurct vardır, kabul etmek )necburi
yctindeyiz. Fakat Türk diJindc karşrhğı varken 
bir ecuebi dilini, kelimesini getirib oraya sokmak 
ılıenim kanııııtime göre bir einayettir. Bunu 1 
milyon istcıniyor. İsterseniz bir deneme yapınız. 
bunda bir karışıklık daha vardır, .Avrupaya tah
silo giden zevat biri Almanyadan, biri Fransa
dan, biri lsviçredcn geliyor. Almanyaya giden 
almanca, Fransaya giden fransızca bir siirü kr
limclcr karıştırarak mccmualal'da; gazetelerde ya
zı yozıyor. BunJarm dilinden hiç kimse bir şey 
anlamıyor. Çok rica ederim Türk diline hürmet 
edelim. Türkş dilinde, türkçesi varken bunun 
yerine ecuebi kclima knllanınayalım. Arka
daşlar; bütün yazıcılarrmızdan cbcmmiyctle ri 
ca ediyorum, 18 milyon namı.ııa eheınmiyctle ri
ca ediyorrum, Tüı·k dilini çiğııeınesiuler. 600 sc
nedcııbcri kulağımızı dolduran kellıneleı·i dilimiz
ucu kald.rıb ııtıll'keu buııuıı yerin.ı tekraT bir ta
krın ecuebi kelimeler koymak doğru değildir. Bi
zim milliyctimize, bizim Tiirklüğümüze blzim 
umdcınize asla muvafık değildir. Arkadaşlar; 

bunu Hükluııcttcn do temcnııi ediyorum. Bunu.ıı 

üzerinde dursunlaı· (Bravo sesleri, alkışlar) . 

BAŞKAN - Arkadaşnıuzın beyanatı n:uıd

do mulıtcviyatını teyid mahjyetind~dir. Maddeyi 
aynen xeyinizo arzediyorum: Kabul edenler .. . 
Etmeyenler ·- Kabul edilmiştir. 

1ıfaddo 43 - Okullar hakkında. başlıca fikir
lerimiz : 

.A) Normal ilk tahsil beş 'YIIdır. Şehirlerde, 

köylerde veya köyler ınıntakasında va~iyet ve ilı

<tiyaca göre ilk okullar, muntıızam bir tatbik pro
gramı altmda arttırılaeaktır. Köylerdeki okullar
da sıhluıt, yaşayış ve ınıntakası ile m:üııasobcti 
olan ziraat \'O sanat fildrlcri \'Crilııccktir. 

B) Öğretmen gönderilmesine imkan olmayan 
köyleriıı öğretim ve cğitiııdşlcrinde köylüye rch-

herlik etmek üzere .köy eğitmenleri istihdam edi
lir. Bu tip köy okullarmda talısilin dalıa olgun 
yaş:a başlaması, arasız devam etmesi ve Devletçe 
askerlik borcu gibi bir sıkılıkin takib edilmelli ge
rektir. Az nüiuslu bir kaç köyü okutacak noı:ınal 
ilk okullarda ayrı tipteki köy okulları için am.eli 
yoldan pansiyonlar kurdurulur ve konm1111. 

C) Meslek ve sanat oı..-ullarile akşam sanat 
okulları memleketin ilıtiyacma yeti~ecck dcrccmde 
arttırılacak ve liiz11mlu kurıılar aç:ılaOD.ktır. 

Ç) Her vilayet merkezinde v orta tahsili 
mcmlekete yaymak esası gözctikrck icab edetrkıı
zalar ınmtakalarında orta okul bnlundunnııi< Iü.
zumuna kaniiz. Orta ok"Ull:ı.rdan n.tak mnhitler<ie
ki >atan çoçuklarmm huzur ve eınniyetle i tifa
dclcrini temin için talcbcyi gcı:e ücretle yntıraeak 
teşkilat yapmıya ~alışt!acaktır. Bu okulla'rda ının-

takaları ile münaseb · ti oaln mesleki malilınat v~ 
rilmesinc itina olunacak-tır. 

D) Liselcrimizi yüksek -tııhsile taın kabiliyetli 
talebe yetiştirecek surette her noktıı.i naztırdan 
takviye vo ikmal edeceğiz. 

E) Üniversite ve yüksak okull:ı.'rtı:lln kc.ı:ıdi
lerindcn beklenen ilim vo ihtisas elcnıanlannı ye
tiştirmek, memleket dahilinde i!ml hareketlere 
destek ve kayııak olmak üzere miikcmmellcştirile-
cektir. 1 

Üniversite ve yüksek okullııxımızın adedini 
arttırmak ve bunları 111aarü vckll.leti idaresinde 
toplamak fikrindeyiz. 

RİFAT KOZAN (Yozga.d Delegesi ) - Bu
rada ilk tahsi!in beş sene olması hakkında bir 
nokta var. Blz bunu Maarif vekaletine bıra
kalım daha iyidir. Çlinkü senelerdenberi yap:lan 
tecrübelerde ilk tahsil ile orta. tabsil arasnda 
adeta uir uçurum meydana. gelmiştir. Bir çok 
ilk mekteb mezunlarl çok defa orta mektebe 
veya leyU, meceanl mektebe girebilmek 
için yapılan müsabaka imtihanlarmda muvaf
fak olıımryorlar. Sebebin g lince : İlk tahsil 
için beş sene kafi gelmiyor. Yan.i talebe biraz 
zayif kalıyor. Bu itibarla biz buı·ada. . tabsil 
beş sene olacaktır diye progı·ama koyrıuyallm. 
Manrif vckfiletine bırakalım. Müt~l:ı.ıuısuılar, beş 

olursa mı, altı olursa mı dnbn iyi oluı·, tabiatile 
dahn. iyi bilirleı.- ve öyle yaııaı•tıır. Orta m ktebo 
giTecek ilk mekteb mezu.ıılanmn C!imhlll'iyet 
fordine ynkışacıık kadar bilgileri olmııdı#'J ka
naatindeyim. Bunu t kill ediyoril!D. 
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MAARİF VEK!Lt BASAN ALt YUCEL (İz

mir) - Parti programmda ilk tahsilin beş sı
nıflı ilk okullarda verilmesi, beş smı:fı ve beş se
neyi bir etap olarak tesbit etmekten ileri geliyol'. 
Çünkü henüz bu tahakkuk etmiş değildir. Rizim 
tahsil çağında iki milyon çocuğumuz var. Hem 
de mecburi tahsilc tubi. Halbuki biz bunun an
cak üçte birini okutabiliyoruz. Sonra okutabildi
ğimiz çocukların hepsi de beş suuflı mektebde 
okumakta değillerdir. Onun iı;in beş sencyi biı· 
ideal olarak koymuş bulunuyoruz. Bu ideal her 
tarafta tahakkuk ettirildiktcn sonra 6 sene, 7 se
ne ve belki de daha ileri memleketlerde olduğu 
gibi 8 seneye çıkarmak düşünülebilir. O, daha 
yüksek ve daha uzun seneler sonra düşünülecek 
idealdir. Onun için programdaki beş eneyi ol
duğu gibi bırakmak lil.zımdır. Buna dahi var
mak için kat dilecek daha çok mesafeler vardır. 
BAŞKAN- Başka mütalea yoktur. Mad(le

yi reyinize arzediyorum: Kabul edenler .. . Et
meyenler : . . Kabul edilmiştir. 

Madde 44 - Güiel sanatlara, bilha sa musi
kiye, inkıliibımızm yüksek tc<~cllisile mütenasib 
bir surette ehemmiyet vereceğiz. 

BAŞKAN - KabıLI edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 45 - Milli opera ve tiyatro mühim iş
lerimiz arnsmdadır. 

BAŞKAN - Kabnl edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 46 - Sinemanın milletin seeiye ve ah
liikma faydalı olacak ve bilgisini arttıracak bir 
terbiye vasıtasr olmasrm temiııe çalışacağız. 

BAŞKAN - Kabnl edenler . .. Etmeyenler ... 
Kabul edilıniştir. 

Madde 47 - Müzelerimizi zenginleştirecek 
.lnyınetteki tarihi eserlerin toplanmasına v bu 
maksaclin hafriyat yapılmasma ehenımiyet ve
rilecek ve umumiyetle eski eserlerin tasniilerine 
ve icab edenlerin yerlerinde ·iyi muhafazalıırma 
itina olunacaktır. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

'Madde 48 - Kitab, neşriyat ve kütüpıme 
işlerine cheınıniyet vereceğiz. Bilhas a bir Türk 
lugati ve an iklopedisini bir an evvel vücude ge
tirmek başlıca emelimiz<lir. 

Şehir ve köylerde kütüpaneler kurmak ve 
arttırmak isteriz. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler .. . 
Kabul edilmiştir. 

1\fadde 49 - Maarifimiz bu günün ve yarı
nın istiyeceği tah il dcreeclerini önceden gören 
bir tertible pliinlatncak ve bütün tahRil kademe
lerile sanat ve meslek ihtiyaçlım bu -p!ima göre 
düzenlenecektir. 
BAŞKAN- Kabul edenler ... Etmeyenler_-. 

Kabul ~dilmiştir. 

Madde 50 - Klasik okul terbiyesinin dışm 

da yığına devamir ve Yeni Türkiyenin ileri gi
diş yollarına uyar bir halk tcrbiyesi vermeyi 
mühim görüyoruz. Bu hizmet için ~ıılışan halk
evleri ve halk odaları teşkilatını Devlet mümkün 
olduğu vnsıtalarln koruyacaktır. 

BAŞKAN- Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 51 - Parti, inkılfıb müzesi kurıırak

trr. Bunu, halka inkLllıb t erbiyesini aşılanıak 
için tesirli vasıta sayarız. 

BAŞKAN- Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 52 - Türk genc;:liği, onları temiz 
bir ahliık, yüksek bir yurd ve inlalıib aşkı için
de toplryacak milli bir teşkilata bağlanır. Bü
tün Türk gençliğine neşe ve sıhhatlerini , nefse 
ve millete innnlarını besliyecek beden terbiyesi 
verilecek ve gençlik, inkıllib ı ve bütün istikliil 
şartlarile yurdu müclaiııa etmeyi en üstün vazi
fe tanıyan ve bu vnzifeyi yerine getirmek uğ
runda her varlığın fedasına hazır tutan bir zih
niyetle yetiştirilecel<tir. Bu ana terbiyenin tam 
netice vermesi ic;:in Türk gençliğinin ibr yaııdan 
düşünme, karar verme ve teşebbüs alma gibi 
yüksek muvaffakiyet hassaları inkişaf ettirile
cek ı;e öte yandon gençlik, her zorlu işin başarıl
nıasında tek unsur olan sıkı •disiplinin tesiri al
tında çolıştırılacalttrr. 

Türkiyede por teşkilatı bu esa !ara göre dü
zenlenecek ye yürütülecektir. Oenc;:Hk teşkilatı
nın üniversite, okullar ve Enistitüler, Holkevle~i, 
toplu i çi kullannn fabrika ve miiesses lerle ır
tibatr ve yukarıdaki gayeler etrafında iş ve yol 
birlikleri tanzim edilecektir. 

Yurdda beden ve inkılub terbiyesile spor iş-
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1erinde yeknesaklık göz önünde tutulacaktır. 
Okullarda, Devlet müesseselerinde ve hususi 
müesseseler ve fabrikalarda bultınanlar arasmda 
yaşiarına göre herkesin beden terbiyesile meşgul 
'olması mecburiyat altına almacaktır. Spor ve 
beden terbiyesi için lüzumu olan saha ve kurum
lar meydana getirilecektir. Sahaları teminele 
hususi idare ve belediyeler bilhassa alakalan
dırılacaktır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler .. .. 
Kabul edilmiştir. 

AJ_,TINCI KISIK 

!çtimai hayat ve tımumi sılıhat 

Madde 53 - Türk içi imal hnyııtında nilenin 
mahfuziyeti esastır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler .. . 
ITCnbul edilmiştir. 

Madde 54 - Nüfusumuzun arttrı-clması ve 
müstnklıel ncslin sağlam ve gür·büı olarak ye
tiştirilmesi her zaman dikkatle takib edilecek 
işlerimizdendir. 

BAŞKAN - Kabul erlenler.. . Etmiyenlcr .... 
Kabul edilmiştir. 

.Madd~ 35 - . 'c lıiı· ve kasıılıalarrıııı zlıı köy-
lerimizin sıhhi şaı·tlarıru e i~ilerek sularını 

fenni usullere göre ı~lilh etmek, köy evlerim izi 
düzeltmek ve köylülerimizin sağlık bilgilerini 
yükseltmPk için nıuayyen programlarla çalı
şacağız. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 56 - Partinin çocuk hayatı ve all
nelerinin sıhhati ile derin alakası vardır. Bu
nun için çnlrşmalara aşağıdaki ana çizgiler üs
tünde devam edeceğiz. 

A) Doğum evlerini arttırmak, Devlet hasla
nelerinde ayrıca doğum servisleri açmak, para
sız doğımı yardımı temin etmek ve çocuk ha
kısmını öğretmek için her telkin vusıtnsmdan 
istifade ile beraber fenııi ebe ve ziyaretçi hem
şireleri arttırma k, 

B) Şehir ve kasabalarda süt daıulalnrı, süt 
çocukları muayı>nc ve miişaverc evlerini, krPş
leri, öksüz ve yetiııı yurdlarnı r çoğa)tınak, 

C) Arnele mınt&kalarmda işçi nnneleri ve 
çocuklarını korumak. 

BAŞ~AN - Mütalea vaı· mıf. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 57 - Kimsesiz çocuklar, yardıma 
mühtaç ihtiyarlar ve malUller milletin vesayet 
ve lıimayesi altındadır. 

BAŞKAN - Mütalea var mıT. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilm iştir. 

?ıfuddc 58 - İşçilerin ve ailelerinin sağlık 
ve içtimat bakırndan ihtiyaçlarının temini,ı:ıe 
uğraşacağız. Bilhassa hayatını çalışarak kazan
ma vaziyatinde bulunan kadmlr için iş nuntaka
larmda krcşler açınrya devam edeceğiz . 

BAŞKAN - Mütalea var ın ı f. Kabul eden
ler ... Etmiyenlcr ... Kabul edilmiştir. 

Madde 59 - Sıhhat işleri Pnrtimizce husnst 
bir ehemmiyeti haizdir. Bu husustalti mesai 
umumi ihtiyaçla müteııasib ve devamlı bir su
r ttc tevsi olunacaktır. 

BAŞKAN - Mütalea var mıf Kabul eden
ler ... J~tıneyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 60 - Sıtma, verem, frengi, trahom 
gibi bula§ık bastalıklarla savaşa devnın edece
ğiz. 

BAŞKAN- Mütalea var ım f Kabnl eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir . 

YI-JD1NC1 KlSI M 

Dahili, adli, harici siyaset, memurlar, serbest 
meslek erbabı 

.Madde 61 - Bütün inkıHlb neticelerini, va
tandaşların tam emniyetini ve milli nizarn ve 
inzibatı dahi ll ve adli teşkilat ve kanunla ri le 
koruyan ve hiç bir hadise veya tesir önünde 
sarsılmayan bir HükUmet otoritesi kurmak Ye 
işletmek işlerimizin temelidir. 

BAŞKAN - Mütalea var mı f Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 62 - W:us arttırma prensibierimi
zin tatbikı işleri arasmda yurd dışından gele
cek Türklere mümkün olan her ynrduru ve ko
laylığı göstereceğiz. 

BAŞKAN - Mütalea var mıt Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 63 - Adliyede mnhkemelerin tcşki
li kanununu, halkm ihtiyacmn ve memleketin. 
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nı nfaatine u uygun gelecek surette teıh•ilı vo 
ikmal edeceğiz . 

Te.nı.inatı ihUva eden basjt, .ll!Wlli ve ·eri 
mn.lı.llkenıc. Uliul~rin.i gcıı~$le~ccğiz. 

İcra ve tebliğ işlerinele rnıı.ıttıb net ic leri 
seti ve kQlay Qlıırak t.eınin edecek tcdbiı!ler 

alacağız . 

M:evkufları, mahkümlıırdan ve çocukları bü
yiikleı>den ııyırımya ve hapisaneleri birer rHlah 
yeri haline getirm yi!> çalışaeağtz. 
BAŞKAN- l\1ütnlea var mr1 Kabul eden

ler ... Etmeyeuler ... Kabul edilmiştir . 

t adde 6t! - .Yw:dda. sulh ve cihaııdıı sulh, 
başlıca prensiblıırhn.izCWıdiı:. 

BAŞKAN - Mütnlea var ı.nıf Kabul eden
ler ... - Etmeyenle-r ... Yııbul edilmiştir . 

fadde 65 - .M;illeWı yiikselc oıeufaa.tini da
ima göz önünde tutorak büJ;.ü.ı:ı dil·lmt ve ebctu
miye.tteı:ile vnzi.felerilıe hayatlarrru hasrcdcn 
memurlar h et t.\irli,i huzur ve re faha.lay:ıktn·laı·. 

BAŞKAN - .M:ütalea var mı 1 Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 66 - Türkiyede cins ve sınıf ve reji
yonal fiki rleri koruma ve yayma, suuf müca
delesi uyandn·ma ıı;ıaksadla.ı:ile cemiyet kurul
mıyacaktrr. Devlet, husu 'i idare ve belediye
lerlc Devlete bağlı müesseselerden hizmet kar
şılığı aylık ve ücret alanlar bulundukları va
zifenin sıfnt ve hüviyeti ile cemiyet kurnroaz
lar. 

BAŞKAN - Mütalea var nu T Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul cdilnıiştir. 

Jrfa.dde 67 - A.mme hizmeti gören hayır ce
rn.iyetler.iııin ve bilhassa bu.olardan ( mumi, 
hususi ve beleeliye bütçeleri.uden) yardmı gö
renlerinin Devletçe lnısusi bir tııw·a~nbeye til
bi tutulmııJarrna cheınıniyet V<'rileccktir. 

BAŞKAN - M.addeyi ktıbul edenler... Et
meyenler... Kabul edi!mig-tir. 

Madde 68 - Talebe ceıniy tleri adım taşı
yan kuruııılnr hiç lıir sw·etle , iyaset le iştigal 
edemf'.zler \ "C lliç bir sur tle lıulundukları rnek
tobin, fakült ve enstitünün idaresine karşı 
her hangi hir faaliyt>tte bulunnınıı.zlar. 

BAŞRAN - Maddeyi kabul edeuler... Et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Xadde 69 - Ti.irk işçilerini ve csnnfıınızı 

milletin ana varlığı içinde o varlık içi ıı kuvvet 
ı•e fayda verici yolda ve bu programda çizilen 
zihniyetle tcşkiHitlandrrmayı iş edineceğiz . 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... "Et 
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Il1adde 70- Beynelmilelci maksadlluıla l!e
nıiyet ya}lılamıyacağı gibi ktikü yuı:d dıŞJ.Uda 

olan cemiyetler kurmak ynsaktrr. Milletler 
arasında beraberlik ynpmakta Devletin :fayda 
göreceği maksadlarla cemiyet kurmak veya 
kurulu olanların şubesini açmak için İcra 
Vekilieri heyetinin kararı lazımdır. 

BAŞKAN - raddeyi kabul edenler ... Btmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

1\Iaddc 71 - 1\Icmur olmıyan serbest :m.eslek 
erbabmnı milli türk mevcudiycti için lü
zumlu ve :faydalı olan .hizmetleri, Pıırtiııin tak
dir gözü önünde tutulur. Kabiliyeıleri ve hiz
metleri karşılığını görmeleri için faaliyetleri 
sahasını açık ve emin bulundurmak vnzifclcri
mizdcndir. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 72 - Yeni Tüı·kiycnin hayatmda 
köyü her bakımdan mühim sayı.rız . Köylünün 
sıhbati, güler yüzlülüğü, kültür ve inkilfıb an
lııyışmda değerli ve ekonomik alanda vnrlıkh 

clmasr, bütün ~alışma kollaTtlniZ için miilrim iş 
olarak göz önünde tutulacaktrr. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

SEKlZİNC! KISIM 

Vatan m.iidaiaası 

~Iadde 73 - Vatan :müdafruısı millt vazife
lerio ~n muknddesidir. Getı(!ğiııde bu uğıırdn 
yurdun canlı canStz bütün varlrklıınnr ve lrov
vet vasıtalarmı kullanmayı esas tutarız. Parti, 
askerliğin umum vatand lara istisn.asız tatbi
kı esasmr kabul tmiştir. Türk 'or,dnsn her tü -
lü siya 1 mülfıhnzn ve t irin üstündedir. 
Ordunun, kendisine verilen yüksek vazi!eyi 
her an muva!fnki tle ifa. cd bilecek kudreti 
haiz ve rın wkenmıü.llcrine uygun ;-.asıtnlarla 

mücchhez olm8SUia ehemrn.iyet veririz. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilm.iştir. 
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Madde 74 - De.vktm yüksek bünyesinin 

sanılmaz temeli olan ve milli mefh.-\ireyi, mil
li varlığı ve inldabr kollıyan ve. lrontyan cüm
huriyet orduswnm ve onun fedakar ve lay
meili mensublarmm daima hüıtmet ve şeref 
mevkiinde tutulmasına sureti. mahsusada itina 
ederiz. 

DURAK SAKAB.YA (Gümüıjane} - Ben
cleniz bir uiak temennide dalı.ıı. bulunaeağı:m.. 

Kongrenin ıab~ttarrnı matbuat tamamile yaz
mı:yor zarmederim. llıı.lbuki efkan umumiyeye 
bu zabıtları harfi harfine okutabilirsek zan
nederim ki istifademiz daha. iyi olur. Çünkü. 
kongremiz herkese açıktır. Bu zabıtlar tama
mile harfiyen gazetelerde ilan edilirse eildn 
umumiye tenvir edilmiş olacaktır. Onun için 
Dahiliye vekilinden rica ediyorum. Matbuat 
Umum Müdürlüğü vasrtnsile. bunu temin 
etsinler. 
BAŞKAN - Bunun madde ile alakası yok

tur. Bir temennidir. Maddeyi reyinize arzedi
yorum : Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Program müzakoresini bu suretle bitirmiş 

oluyoruz. Şimdi heyeti umuıniycsini reyımze 

arzedeceğim. Yalnız bu gün kabul ettiğimiz ni
zamnamemizin bir maddesi mueibince programda 
yapılan her tadil nıevcudun sülüsanı ek
seri:veti ile kabul edilmek 15.zım gelir. Bina
cnaleyh bunu anlryabilmemiz ı ()ın reyınızı aya
ğa kalkmak suretile kullanınanızı rica 
edeceğim. 

Program heyeti umumiyesini kabul ec!enler 
lutfen ayağa kalksmlar ... Kabul etmiyenler ... 
ayağa kalksmlar ... He.vcti umumiyesi mfittefikan 
kabul edilmiştir. ( (Alkışlar) 

Şimdi Hesab enetimeni raporunu okutaoa.-

Rmı· 
Cii.mlıtıriyet Halk Partisi' beşmei: biiyük Kurııltayr 

Yüksek Başkımlrl{ına 

Partimizin merkez tcşkHatmm 1~~ mali 
yrlmm mayıs ayı ile 193fi, 1936, 1931 mali yrl
larmm. 12 şer aylık ~ 1!l.38 mali yılmm nisan 
nihayetine bdıı:r ll avlık hesabiarttır incele... 
dı'k. llişik e:ed.velde miif.redat:ı gö:rteril.diiH vcç
lıile bu. müddete aid gelir yclcümmun (4.899.983) 
lira ( 64) kuruşB ve gider yeTcfuıulnı.ı:r d& 
( 4.6 .314} 1 int ( 05) lmrtışr bıiliğ ol dıığu. ve- • 
ra.dalıi (211 669) li:ııı (59) lruruf fıırkm. 1938 

mali yrlınm ma.yıs ayma deVTecUldiği ve bu
mm (192 775) li:ra (!>2) kıırnşunnn !ş bankasm
da mevcud bulunduğu, mütebaki (18 893) lira 
(67) knruşunun da Beşinci Büyiik Knrultay 
dolayısiTe mahsupları nisan sonuna kadar ya
pılamıya:n avans hesabla1·mda kaldığı anl aşrl

mrştrr. 

Tedkik ettiğimiz bu de-vTeye aid bütiin he
sabatm müsbct evraka müstenid ve usulünde 
yaı>Tlmış ve kayıdlarm günü gününe ve çok mun
tazam bir şekilde tutulmak sureiile mümtaz bir
itina gösterilmiş olduğunu arzederiz. 

31- V- 1939 

BEŞ1NC1 KURULTAY JIESAB ENCUMENt 

Re is 
İzmir mebusu 

M. Esad Bozkurd 
Sekreteır 

Samsun delegesi 
O. Cudi Gürsoy 

.Aza 
Bursa delegcsi 
Gl. .Aşir Atlı 

Aza 
Kocaeli delegesi 
A.... F. Abasıyanık 

Aza 
Kays-eri delegesi 
Hayrullah Orkün 

Aza 
Tekirdağ delcgesi 
.H"useyin Tokuç 

Aza 
Kıırs mebuısu. 

Ömer Küntay 
Aza 

İçel mebusu 
Dr. M. Berke;.· 

Mazbata mnharriri 
Urfa mebu.su 
Şeref Uluğ 

Sekreter 
Denizli delegesi 

Naili Küçüka 
Aza 

Tokad nıebusu 
Cemal Kovalr 

Aza 
! stanbul delegesi 

· İ. K. Baybura 
(Bulunmadı) 

Aza 
Rize mebusu 

.Ali Zırh 
Aza 

Kayseri mebusu 
A. H. Kalaç 

Aza 
Kütahya delegesi 
Halil Benli 

Aza 

BA$KAN- Rapor-ve ilişik: cedvol elin:İ%de- · 
dir. BiT- mütıılea TlD' mx. . 

ztmft_ URAL (goruıı delegesi) - Enciimu 
rırporun.d.ıı gelir ve mıısra:fm ın.alıiycti izıı.h edil
memiştir. Eğer mümkünse iıı:sıl h.alinde gelir 
ve ma rafm mahiyetini izah. buyursunlar. 

MUMTAZ OKMEN (Anka.ra) - ).Lü ıakil 
h.esab eneümeni vardır- Oıı:un mazbata muhtu'-
riri izah ederler. 
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HESAB E!l. N. AHMED HlLMt KALAÇ 

(K~yseri ) - To1kil huyurduğunuz Hesab en
cümeni Pırkamızın hesablarmı tamamile ve ayrı, 
ayrı tcdkik etti. Buradaki · arzcttiğimiz mazbata 
sene itibarilc sarfeelilen masraflar ve fırkanuzın 
vııı·idatr karşııa,trrı l dıktnn sonra her senenin ye
k unu ve binnetice bugün bankada ve avnnslıırdıı 

mcvcud olan hususları gördük. Bize tamanıilc 
l1ıınnııt geldi k i, bütün masraflar gerek u ulü 
muhasebe itibarile ve gereltse sarfiyattaki itina 
dolayısile tamnınile usulüne muvııfı ktn·. Ve 
enakı müsbitesine müstenittir. Dunn binn
en ma7.batamızı huliısatan ıırzediyoruz. Bu
rndıı bir cedvel vaı·dır . Bu cedvel Partimizin 
senelik geliri . ve senelik masrafları zikrcdilmi'
tir. Bu uretle dört kurultay senesi zarf•nda 
()]an mcvcud varidatı ile masrafı Heyeti llliye
nize nı·;>;etMi• hulunuvoruz. 

ZlHN! URAL (Çonıh dc'egıısi) - Benim 
Hesab encürneni raporuna bir i tirazım yoktuı·. 

Yıılnız burada masraf ve variflatm mahiyeti izah 
edilmenıhtir. Bunu anlamak istedim. 

AHMED KALAÇ (İ>eva.mla)- Menabii vıı
ridat nizamnnmede mczkfırdur. Bütçe dolıı

yısile Hazineden yardım edilen kısım vardır 

ki bunlar ayrı iıyrı tedkik edilmiş olduğu i~in 

burada ayrıca ?.ikrine lüzum görmedik. (1\luva
fık, reye sesleri). 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara.) - ı izaııııı ıı

ıne Cümhuriyet Halk Partisinin para kaynak
larını tadat etmiştir. Azanın taahhüdatr, te
bcrrüat ve muhtelif yardnnlardır. llfalumu
idiniztlir ki, yeni bütçeyi yapmak nizamnaıııe 

mucibi nce merkeze, Kurnitaya değ i l, doğrudan 

doğruya Genbaşkura aiddir. Kurultay yal nız 

hcsabat ve sarfiyııtrıı evrakr müsbitelerini ted
ki k edib doğru olub olmadığma bakar. Teşkil 

etm iş olduğunuz Hesab Encüıneni bütün eVTala 
inccrlen ineeye tedkik etmiş, hesahat ve sarfiya
tın bütçeye ve evrakr müsbiteye müstenid olduğu 
kana·ıt ine varım•tır. Bıı da Heyeti aliyenizi tat- · 
min e:!er zannederiın. 

BAŞKAN- Hesab encümeni raporunu reyi
nize ar?.ei!iyon;m. Kabul edenler .. . Etıniyenlcr ... 
Kabul ed ilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere eelecek Jıa-ıka biı· 

şey kalmamıştır. Yarm saat 15 t~ toplanrlınnk 
üzere celseyi kapatryorum. 

Kapanına saati : 16,45 

Dördüncü toplantı 

BfRlNCt CELSE 

Açılma. saati : 15 

BAŞKAN - Hilmi Uran 

KAT!BLER - Vedit Uzgören, Sa.dri Ertem 

BAŞKAN - Celse açılmıştır. Bu günkü ruz
namemiz Dilek komisyonumuzun raporu ve di
lekler haklanda ittihaz ettiği kararlardır. Gerek 
rapor, gerek kararlar tevzi e~ilmiştir. Müsaade 
buyurur anız ınazbatayı okutacağrm. Bundan 
sonı·a her vekal te nid olan dilek karnl'larmı ay
rı ayrr oltutup rniizaker mevzuu ittihaz edece
ğim. Onlar ge<;tikt n sonra, heyeti umumiyesi 
üzerinde yapılacak müzakere ldifi görülünce, 
ayrıca raporu reyinize nrzedeccğiın. Şimdi' rapo
ru okuttıyorum: 

C. H. P. Beşinci büyük kurultayı yüce 
başknnlığma 

Büyük Kurultayca seçilen Dilek encümeni
miz Parti Genel Sekreterliğinin 29 - V - 1939 
tarihli ve 1/146 1 sayılr tczkcresile havale bu
yurulnn vilayet kongreleri dilekleri aliikalı 

vekil ve umum müdiirterin huzurlarile ve büyük 
bir dikkat ve itina ile müzakere ve tedkik olun
du. Parti teşkilat kademelerini takib ederek 
Yüksek Kurultayın ruznnmcsine kadar gelen bu 
dilekler halkımızın ehemmiyetli ihtiyaçlarını te-
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barüz ettirmesi ve ilk kademeden son kaderneye 
kadar kongrelerimizin nazarr tasvibinden geçme
si itibarile üzerinde kemnli ehemmiyetle durul
ması lazım gelen bu dilekler encümenimizce baş
tan nihayete kadar geniş bir surette ineelenmiş 
ve bu meyanda üyeler tarafından yapılan teklif
ler de ehemnıiyetle mütıılea ve tedkik çdilmiştir. 
Vekillerimizin enetimenimiz çalışınalarmı kolay
l aştırıcı ali'ıka ve duygularııu şükranla kaydet
meyi bir vazife biliriz. Müzakere neticeleri hulfı
snten aşağıda olduğu gibi tertib Sll'nsile tesbit 
edilmiş bulunmakla Yüksek Heyetin nazarı tas
vibine saygılarımızla arzolunur. · 

Dilek encümeni reisi 
Çorum meb,.tsu 
İsmet Eker 

2- VI- 1939 
Mazbata muharriri 

Mardin mebusu 
Riza Erten 

Kütib 
İstanbul mebusu 
Fakibe Öymen 

Aza Aza 
Ankara mebusu Kastamonu mebusu 

Şakir Kınacı Tevfik Aslan 
Aza Aza 

Manisa mebıısu Niğde delegesi 
Hüsnü Yaman Şevki Alpagut 

Aza Aza 
İstanbul nıebusu Kayseri mebusu 

Gl. Refet llele Nnzmi Toker 
Aza Aza 

Giresun mebusu Yozgad delcgcsi 
Talat Onay Asım Bektaş 

Aza Aza 
Gümüşane mebusu Balıkesir mcbıısu 

Şevket Erdoğan Muzaffer Akpınar 
Aza Aza 

Zonguldak dolegesi Bitlis mcbusu 
Kilıat Axkat Tevfik Temelli 

Azıı Aza 
Van mcbusu Çanakkale dolegesi 
Münih Boya Raşid Usumu 

Azıı Aza 
Ankara dolegesi Çankırı m~busu 

Hayrullah Ozbudun Dr . .A!kif Arkan 
Aza Aza 

Kocaeli mcbusu Toknd dclcgesi 
Ragıb .Akça Tahir Tüfekçi 

Azıı Aza 
Maraş mcbusu Kütahya mebusu 
Ziyıı. Kay~an Alüettin Tiritoğlu 

Azıı 
İstanbul mebusu 

Dr. Tuğamiral H. Şinasi Erel 

Aza 
Yozgad ıncbusu 

Ekrem Pckcl 

BAŞVEKALETLE 1LG1Ll DILEKLER 

Dilek cneümcniniz Başvekülct ile ilgili dilczj. 
Başvckulet müsteşarı Vehbi Demirelin huzuru ile 
müzakere ve tcdkik etti: 

Dil~k, İnönü Şehidlcr iıbidcsi ile Eskişehir 
sesesi arasında bulunan piyade sİperlerinin bu
lunduğu yere lllilli Şef ve Rcisicümhur lsmct tn
önünün heykcllerinin rekzi hakkında Bilecik 
(Bozöyük) ün dileği idi. Milletin maklls talihini 
yendikten solll'a Bbcdi Şef Atatürkün yanmdıı ve 
bu gün de başııruzdıı olurak Türk milletinin istik
lülini temin etmiş ve bütün varl.ğı ilc bu günidi 
lliilletlcr arası benlik ve şerefini l;azandırmış ve 
ynratıruş olan .lliilli Şef İsmet lnönünün milli ta
rihi ve milli şerefi gururlandırncak olan bu yerde 
bir heylwlin kendisine karşı milletin duymakta ol
duğu minnet ve şükran nişancsi ola~ak dildimesi 
dil~ğinc eaudan bir istekle illihak eden Eııcüme
nimiz Hükumetimizin yakından vaki alukas nı ve· 
rilcn izahaltan aniayarak icabeden tcşcbbüslcriç. 
fasılasız takibi hususunu tasvib etmiştir. (Alkış-

.lar), iştirak ederiz sesleri). 

BAŞKAN - Mütalca olınadığmıı göre ge
çiyoruz. 

EVK.A.F UMUM MüDÜRLUöU İLE !LG!Ll 
DlLEKLER ' 

Bu umum müdürlüğe aid dilekler umum 
Müdür Fahri Kiper hazır olduğu h:ılde konu
şuldu : 

Cami ve eski escrlerin tamiri : 
Tarihi veya mimari kıymeti haiz asar 

ve übidclerce zengin bulunan m em leke-
timizde bunların şimdiye kadar mnruz 
kaldıkları bnkımsızlıktan kurtnrılmnlnrınr 

temin için Evknf idaresinin bir program dalıi.in
do çalışmak mecburiyatinde bulunduğu ye bunun 
için de tanzim olunan üç senelik programa göre 
şimdiye kndnr üç yüz elli bin !!ra kadar sarfc
dilmiş ve bu seneki bütçcdc de bu işe hasretmek 
iizerc 600 000 lira tahsisat alınmış olduğu ve bu 
meyanda dilekteki Niğdenin Aluettin camiinin 
de tamir cdile~cği ve fakat dilekte ismi geçen di
ğer camiierin pek harab bulunmakta o!mnların
dan onların yaln:z eski eserler halinde m~n!aza 
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olunacağı bununla beraber onlar bakkm.da da ye
niden bir tedkik yaptırılacağı verilen iıa.b.Attan 
anl~mıştır. 

Arazi temliki : 
lst.ıın.l.ınl ve TekirdağJı aid olub üze

rinde . iskan edilmiş olau.Jara arazinin tem
liki hakkmda olan bu dill.k üzerinde yapıiJın ko
nuşmalar neticesinde buralarda biri adi ıskan su
retile ve diğeri de kendiliğinden gelme olarak iki 
tiirlü yerleşmenin vaki olduğu, biriuci şekilde 

olanların 50 seııeyi mü.ecaviz bir zamandanberi 
bu yerleri işgal etmekte olub bu.olardan tapnlu 
olanıarının \ ' akıilar kanununa göre taviz bedel
leri aLnıırak ellerindeki arazinin kendilerine tef
fiz ve teı.nlikine çalşıldığı, tapusuz olanlar 
hakk:nda da temlik muamelesınİn yapılaca

ğı, ikinci şekilde olanlar için ise tapu senedi 
olanlar hakkında da ayni muamelenin tatbik 
edileceği ,ve fakat tapusuz olub fuzulen işgal et
miş mevkiinde bulunanlar için miiracaatla
rıuua taıı:uır eC1.i.Jece.K nıısıl kıymet wıt:rınuen 

arazının ancak verilebileceği i>~renilmiştir. 
Türlü dilekler : 
Orman idaresine ve Evkafa aid re

siınlerin birleştirilmesi hnkkndaki Istan
bul ( Şile ) dileği Evkafın resim almayıb 

satı~ lleutıuui aıw~r orwun idare~mce uıuıan 

l.>evlete aid resinı olması itıbarile birl!'ştırile

miyeccği anlaşı1mıştır. 

l:>t>V sayıu hı.ınurı l<ı. meıarlıkların bütün 
hukuk ve vecaibi ile belediyelere devrolunına
sımıun ve .l:;vıı:af b..ıtçesmın de musıuu ı:ıuıun

~ından Uşal;ça mezarlık için istenilen 
ya.rdmUn yapılınıwna iınk.lin görülemewifıtir. 

Kütıı.hya için istenilen sinema binll8ı para
sının da valuüal'lna lü.zumlu irad temini hak
kında alıuan karara uymaması dalayısilc müm
kün olamıyacağı; 

:Manisa {Dcmirci) nin icarei zemin VCTgi
ııinin kald.ır.rlnıası ve şimdiye kadar ödenme
miş olauJarmm da affi lıakkrndaki dileğinin 

ise ıuum müdürlüğün mühim bir gelir kay
nağına temas etmesi ve esasen Vakıflar kapu
nwıun lıüküınlerine göre mukataalı ve icar -
teynli gayriıoenkuller hakkında yapılan tasfi
ye işinin 1945 tal'ihiıldc bitirilnıesi lamngele
ceği ve tasfiye işi talbik edilineeye kadar ta.
aarrui edeweriu ancak kendi zaınaularına aid 
mukataa veya icaresini veı:mek.Je mükellef ol
dukları anla,ılmıştır. 

Havza kaplıcalaı:mm ıslahı hakkındaki Sooi
sun dileği, bu işte mahalli husus! idarenin de 
hissesi olması dolayısile birlikte yapılacak gö
rüşme ve araştıı:mnlar neticesinde tesbit olun
duğu, teııebbiise giri§ildiği öğre.nildi 

.Evkaf idareainin, · mutJak bir surette ınü
emmen ve 'iyi geür getirir yerlere pıı.rasını sar
federek iraclını arttırınıısı ve bu yüzden temin 
edeceği vru·idat fa.ılasile bir taraftan kıymet
li iibide ve fısarı kurtarınası, diğer taraftw 
sosyal yardrınlarda bulullJllaaı esas prensili ol
mak.Ja beraber bü~eBiniu bu günkü vaziyeti 
kar~ısmda vaki olan istekleri tamamen kar ılı

yamtyııcağı; 

Oazianteb (Kilis, Nizip) in Evkafın mahalli 
imar işleriJıe iştiraki hııkkmdaki dileğinin de 
bu cümleden olduğu ve kasahalaroı imar plan
lıırınm hl.'nü.z yapılmadığı anlıışılmı~tır. 
BAŞKAN- Mütalea var mıf (Hayır ses

leri). lieçiyoruz. 

BEDEN TBRD1YESl GENEL D1REKTÖR
LÜÖÜ lLE 1L01L1 l>l.LEKLBI~ 

Dilek, Beden terbiyesi Genel direktörü Ge
neral Ciıınil 'l'auerin huzuru ile konuşuldu: 

Beykoz, Fatih ,.e Üsküdar semtlerinde birer 
saha yapılmasına dair olan İstanbul dileğine 
karşı verilen izahattan 3530 mınıaralı kanuna 
uyarak hususi idare ve belediyelerce ayrılan 

tahsisatm % 80 lerinin mahallin spor tesisleri
ne ayrılacağı ve tesisatm vililyetlerde mun
tazaın bir şekilde yapılması için beş senelik 
bir progranun hazırlanmasmrn viliiyetlere teb
liğ edildiği, bu meyanda mevzubabs saha yer
lerinin de göz önüne alınacağı ıınlaşrldı. Bu
nunla beraber Üsküdar için bu ııene 10 000 
lira gönderilerek ufak bir yardımda bulunul
duğu da öğrenildi. 
BAŞKAN- 1ı1ütalea var mı! 
EKREM ORAN (İzmir delegeai) - Aziz ar

kadaşlar; yurdumuzun en büyük karar huzu
ru olan yüksek huzurunuzun verdiği heyecan
la üadeleri.m. belki noksan olacaktır. Bunu şüp
hesiz hepinizin muttasıf olduğu samirniyetine 
bırakırsrruz. 

E.fendim; bir çok vekilietleri alakadar eden 
ve şimdi okunan ınevzuumuza temas eden bir 
takı·ir de Yüksek Riyasete takdim «kiilmiş bu
lunmaktadır. Atatürkün yurdumuzda yarat
tığı ileri hamlelere, şüphesiz ki, Hü.kıinıetin 
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uyduğu luı.dar belediyelerin, hu.suıı1 muJUJBe
belerin ve bütün memleket teş_kiliitmm uyma,
$1 mecburiyeti hepimizin O.l'ZU ettiği, tatbik 
ettiği, yarattığı mevzulaı·dır. l!'ıı.kut bu ileri 
hamlelere çok kere içimizden uoğan imaulu 
:lli.l mevkiine konulması kabil iken, bu zun da 
madde ve paraya tevakkuf edenleri olduğunu 
biliyoruz. Bunun içindir ki, devrimin gidi
ııiııe ayak uydurmak mecburiyeLinde olan bu 
müesseselere bu maddi :imlu1mn temin edilmesi 
hepimizin dü~ündüğü, arzu ettiği esaslı bir nok
ta olduğunda müttefik olduğumuz kanaatinde
yim, 

Arkadaşlar; uzun sözlerle sizi yormak iste
mem ve znteıı arzettiğim gibi, heyeca ıum, nczim 
de buna manidir. Onun için size kısaca söyliyc
ceğim. 

Bütün Devlet idareleri11de görülen intizam 
ve çalışmalar mulıascbei hususiyeler ve beledi
yelerde de klyns kabul etmez bir tarzda ilerlemiş
tir. Binaenaleyh tahsilat hemen hemen en yük
sek hadlere crişıniştir. Fakat gene devrimin icab 
~ttirdiği ve halkın iste<liği o kadar biiyük ihti
yaçlar vardıt· ki bütün hu çalışmalarm tanzim 
ve tevsii için mevcud kaımnlar bunlarm hakki
le bu işleri ifa etmelerine mani olmakta<lır. Bu
nu memleketin dört bnoağmdan gel ıı aı·kadaş

larm hepsi bilirler. ize bazı vililyctlerden ı:ni

saller vereceğim. Bilhassa murahhası olduğum 

İzmir vilayetinden erkama müstenid bazı done
Ieri müsaadenizle vereyim : 

Arkadaşlar; İzmir viiiyetinin 1936 var id atı 
2 241 201 liradır, 1937 senesi to.hsilatı 2 484 424 
liradır. 1938 senesinin tahsilatı 2 214 404 liradır. 
Görülüyor ki İzmir viliıyetinin ınnhasebci husu
siyesinin srni maliyesi azami 2 200 000 liradır ve 
bunlar hakikatt>n gerek idare makamları ve ge
rek bununla ilgili olan sair makamlarm azami de
recede ve dürüst çalışınalarının ncticesidir. Buna 
mukabil muhtelif kanunlarm icabı olarak ıuuha
sebei huııusiyelcrin vermektc oldukları parnlar 
vardır ki bunların da % 1 i Cümlıuriyet M r
kez bankası hissesi, % 6 sı müşterek tek:ıüd 

sandığı hissesi. Şimdi kanun mevzuu olan 3530 
numaralı kanunun muhasebei bnsusiyelere ro 2, 
belediyelere % 4 ni beti; gene bina ve arazi ver
gilerinin muhasehei hususiyelere devrinden mü
tevellid bıızı vihlyetlerin Hazineye vermekle mü
kellef oldııklıırı hisı:.cler, 2562 numaralı kanunla 
Nafiaya vermeye mecbur oldukları 1o 10, yatı 

mektcblerine y.ardnn hissesi, 3041 numaralı .kıl.
.nun mucibinee askere giden mualli.mlerin aon 
oltı aylık ücretleri, maaşları. Mü~terek ueşriyat 
masrafı ve belediyelere tayyare ye Ziraat ban
kası hisseleri, bir de % 1 den aşağı olmamilk su
retile mahall1 idarelerin banka.sı hissesi. Bunla
rın tutarı lzı:n.ir villtyetine aid olmak üzere :i.936 
senesinde 639 000, 1937 senesinde 671 000 .küsur 
lira, l 93 senesinde 602 000. 1939 senesinele 
643 000 liradır. 

Arkadaşlar; şimdi kanun en verme mükellefi
yetinde olan ve hemen her vilii.yette ayni mik
darı, ayni nisbeti muhai.ıııa edeceği a~ikAr olan 
şu pa.ra umumi talısilattan çık.mca İzmir viliiye
tinin elinde maıırif, idare, sıblıiye, ziı•aat, bay
tar ve bilhas a cok ı.nülıim olan nafia ,iıılerini 
görmek için 1 600 000 liı·a kaln·. Ad<.adaşlanm; 
gene biliyoruz ki devrimin jeabı olan kültfu·ii 
yükseltmek hevesi, maarif Uzerinde çok hızlı 
4dımlar atm.ak meebm•iyetinde bll'akınaktadu·. 
Bunun neti<'.esi olarak maaliftilıar, şükranla, göğ
sünı kabararak aöyliyebijlrinı ki, bu % 20 bazı 
yerlerde % 40, % 60 a. İzmir -vilayeti.nd % 80 
dir. Belki latanbulda % 90 derecesini bulmuştur. 
Bu hiç şüphesiz ki Wıha müterakki biı· tarzdıı 

ilerliyecektJ ı· . ]!'akat bunun istilii8Jll ettiği bir 
masraf vardır. O tabit masraf muallimlerin ~o
ğnlınasından nıütevelliddir. Şimdi Maarifin İz
mir vilayetinde kendisinin sarfiyatı için ı,uulıte
lif hizmetlere elinde kalan 1 600 000 liı·adan vc·r
tniş olduğu paraları nrzedeceğim : 

1935 senesinde 778 289 lira, 1936 senesinde 
814 781 lirn, 1937 senesinde 902 000, 1938 şene
sinde 925 000 liraya baliğ olmuştur. Bu 1935 se
nesi nden itibaı-en ba-:ılayaıı fazlalik bir tnrnft:ın 
mnııllim adedinin çoğalmasından inbias ettiği 

gibi, bir taraftan da nuıallimlerin her üÇ senede 
bir otomatik terfilerinden ne~et etmiştir. Hepi
miz biliyoruz arkadaşlar, ben de okudnm ve ar
kadaşlarrmdnn sorarak öğrendim. Otomatik ter
fi şudur: 

BAŞKAN - Sadedin çok baricine çıkıyor
sunuz. 

EKREM ORAL (hınir delegesi) - Zanne
dersem sadedin çok dahilindedir. Eml'ederseniz 
susarım. 

Arkadaşlar; ben şunu teba-ı:üz ettirmek is
tiyorum ki mubasebei hueusiyelerin ödemek 
r..ıeeburiyetind oldukları bir ç.ok hizmetler 
vardır. Eğer sizi sıkıyorsam bunu taisil etmek-
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ten sarfmnzar ederim. (Fena olmaz sesleri). Ge. 
rek otomatik teriiierin jcabı, gerek muallim 
adedinin artması sebebile muhasebei husu iye 
bütçesi mütemadiyen kabarmaktadn·. Bina na
leyh 1 600 000 liradan ibaret olan varidıı.tımızın 
1 000 000 lirası maarif işlerine geri kalan 

600 000 liranın 300 000 lirası idare ınas-

. raflarma, 300 000 lirası da hastanelerin 
mecburi masraflarma veriliyor. Geriye zi
raat işleri, nafia işleri, umuru baytariye iş

leri kalıyor ki, bunlara ayrılacak talısbatıoıız 
yoktur. Binaenaleyh bunların icabettirdiği tah
sisatı ko:yabilmek için bütçelerde samimi davra
nılmıyor. Büyük rakamlarla bütçe geliyor, ne
ticede hesabı kati geldiği zaman bir çok bütçe 
açıkları meydııııa çıkıyor. Bu suretle vilfıyet

lerin zaten yapamamalda olduğu hizmetler büs
bütün felce uğruyor. Onun için maruzatrm şu
dur ki, bu tahsisatı bu seneki bütçe tanzim edil
miş olduğuna göre, bu sene tatbika ioıkil.n ol
madığıru kabul etmekle beraber hiç olmar.sa 
bundan sonra muhusebei lıususiycnin, kanunen 
yapınakla mükellef olduğu işleri yapabilmesi sa
basını lıazrrlamak üzere demin arzetmiş olduğum, 
vermekle mükellef olduğumuz hisseleri Hüku
met nazarı dikkate alsın, ya ınuhasebei husu
siyclere para vermek suretile yardım etsin, ya
hud da almakta olduğu hisselerden vaz geC}Sin. 
Bu suretle muhasebei hususiyelerin iyi çalışma
lurma imkiın versin. Bu maruzatım aynen bele
diyeler için de vıırittir. Hepimiz biliyoruz ki, 
18 milyon nüiusuınuzun yüksek bir mikdarı şe
hirlerde sakindir. Bunlar doğduğu günden 

itibaren ölümüne kadıır aHikadar olan, gerek 
sıhlıatlerile ve gerek zevklerilc veliılisıl bin bir 
tüı·lü ihtiyacı medeniyesi ile alakadar olan belc
diyelerdir. Halbuki bunlıır da dediğim gibi aynı 
tazyik altmdadırlur. Hükumetten istirham edi
yoruz, bu sene olmadığı takdirde gelecek sene
den itibaren bu hisseleri artık almasın. Maruza
tını bundan ibaret. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Arkadaşrmızm beynnntr beden 
terbiycsi mevzuundan ziyade belediye idaresine 
.mnnzam l;ıazı teklifler yapıldığından şikayctte 

bulundular. 1\'levznuınuzun haricinde olmasma 
rağmen hürınetle dinledik. Yalnız şunu teba
rüz ettireyim ki, biz müzakere mevzuu olarak 
elimizde bulunan Dilek encümen.i kararlarını esas 
olarak aldık. Bunlar haricinde arkadaşlarm ve-

receği takı-iri usuliine tevfikan Dilek encumc
nine bavale edeceğim. Orada tedkik edildikten 
sonı·a Heyeti Umuıniyeye arzedeceğiın. Buna 
müsaadenizi rica edeceğim. Vaktimiz çok kısadn·. 
Arkadaşlat'llıın bilhassa bunu rica ederim. Bıış
ka mütalea yoksa beden tet·biyesi mevzuuna aid 
olan fıkrayı geçiyorum . 

CEHDİ ÇEriN (Manisa de:egesi) - Geçen 
celsede nizarnname tcdkik edildiği sırada dilek
Iere aicl vet·ilecek takrirleri dilekler okunurkeı'ı 
verirsiniz denıniştir. Şimdi bu hakkımızı muha
faza ediyor ınuyuzt 

BAŞKAN - Hakkınız daima mahfuzdur. 
Şimdi Devlet şurası ile ilgili dilekleri okuyoruz. ..,.,.,._,.. , -.. .., 

DEVLET ŞÜRASI lLE 1LG1L1 DlLEKLER 

Devlet şfu·ıısı Reisi İsmail Hııklu Göreli hu
zuru ile görü.~meler yapıldı: Dileğin ınevzuu 
arazi tahriri dolayısile vaki olun mürncaatların 
bir an evvel intacından ibarctti. Zonguldak (Bar
tın) ın bn dileğine verilen ccvab, Şılrayi dev
letin eski teşkilatının müsaadesizliği yüzünden 
bu gibi dosyaların az zaman içinde ikmalierine 
imkil.n olmadığı, son çıkan lmnunla iki daire 
daha ilave kılınmış olduğundıın tarafiara teb
liğat sııretile tekemınül ettirilmiş olan 2616 sa
yılr dosyadan bu sene 980 inin hazırlıkları bi
tirildiği, ve bunların taeilen karara bağlanacak
ları, ve diğerlerinin de ayn.ı süratle iutaç edile
cekleri söylenmiştir. 

BAŞKAN - Meteoroloji Umum müdürlüğü 
ile ilgili clileklere geçiyoruz. 

METEOROLOJİ UMUM l\10D0RLÜÖÜ İLE 
1W1L1 D!LEKER 

Umuın müdür Tev.fik Göymenin huzuru 
ile görüşülen dilek yalnız :Manisa (Salihli) 
do bir ista you a~ılınasına dair idi. 

Bu dileğin de yerine getiri:cccği ifauc olun
du. 
BAŞKAN - Adliye vekalcti 'ile ilgili dilek

ıere geçiyoruz. , 

Adliye vekaleti ile ilgili dilekler 

Adliye vekili Fethi Oltyarııı huzuru ile ko
uuşııldtı: 

Adiiye binası : 
Çanakkale, Denizli ve İstanbul (Üsküdıır) ve 
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I{ayseri (Doveli) · nin bu dileği vckaletin her se
no tahsisı:.'t aldık~:a bu gibi bina ihtiyaç'orını 
elıemmiyetleri sırasilc temine çalı~ılmakta oldu
ğu vo nitekim bu seneki tahsisatin Kastamonu ve 
Uanisa adliye binalnorrnm yaptırı~acağı ifade 
olundu. 

Ceza evleri: 
Memleketimizin bir çok yerlerinde bugünkü 

ihtiyaçlara cevnb vcrebikcck sılıhi ecza evlerinin 
bu'unmamasr do'avısile lüzum görülen ycrlerdo 
ve bir mrtod dalı i linde cczw evlnri yaptırılmakta 
olduğu vn konulan tahsisatn görn de sıralanan 
y.crlcrdo yaprlncai!ı ve nitekim Antalya, Gümü
şane Erzincan ve Üsküdarm ceza evlcı·i inşaatı
nın da ön sırada bulundukları i1.ah edildi. 

If akim tayini: 
llfe,·cud münhalatm 275 olduğu -.·o her sene 

te~·id olunan kadı·o mucibince boşluklarm dol
durulmnsına çalı~ıldığr cihetle dilel<te nıevzu
bn~ıs olan yerlerin de bu meya.ııda kapatılacak
ları bildirildi. 

Kanunlarda değişiklik: 
Bah~c hrrsızlıi!ının önüne geçilmesi hakkın

daki Antalya dileği, ecza kanununun 494 ncu 
maddesi mucibince beş a:va kaıdar hapis cezası 
hükmolunmasınr iimir oldu/hından eczanın su~un 
ne\·i ve mah iyetilc mütennsib görülerek dcğişıi
rilme~ino lüzum o'maclığr karanna varıldı. 

Gene avukMiık kanununun tatbiki zaruı·i olulı 
beş avukatı bulunan ve bir baro merkezine bağlı 
olan yerlerden maada malıallerdek i ruhsatlı davw 
vckille_rinin vekiiletlerine mani bulurunadığı an
laşı'mıştır. 

1cra ve adli harç kamunlarmda değişi klik is
tiyen Bursa ve Samsun (v-ezirköprü) dilekleri 
vckiilet~e tcdkiko değer görülmüştür. 

Borçlarını vermiycn'er hakkında yeni bir hü
küm ilavesini i tiyen Konya (Ilgın) dileği de 
icra ve iflas kanunu tedlcikatr sırasında göz önün
do tutula'Cllktır. 

Hayvan ·Jıır rzbğınm önüne geçilmesi için ce
zanın ağırlaştrrı'ınasrna dair olan Zonguldak 
dileği üzcrindn cneümeniıniz uzun uzaılyn dur
du. Vckiılet her ne kadar hayvan irkatinio meni 
bakkındaki kanuna göre hayvan hırsrzbğı veya 
yataklığı şayi ve mütcvatir olanlarm u.~ulü da
ire inde ve altı ay ıuüdcletle uzaklaştrrılacağm
dan bu cezanrn kiifi geleceğini ileri sürerek ka
nunda değişikliğe liızum olmadığım beyan et
mişse do suçlunun bazan pek yakın bir yere 

uakeledilnnesi yüzünden her himgi bir suretle · 
geri gelerek ~\ikayctçisini lelulicl ve eviıli veya 
harııı:ı.nuu yakarak zarurlanuırdığr bile vaki ol
dtıi;'Unuan nakil i11inıle. uzak ınesafelerc gönd -
rilmesinin teınini i~;in hüküm konmak üzere ka
nunda değişiidik yapılması lmı·:ır allma alın

mıştır. 

~ı ahkeıne tesisi: 
Nerelerde ne gibi mahkemeler tesisi icab 

eltiğ'iniıı yeniden tedkik edilmek! olub bu araş
trı·malar neticesi konacak ibsai ve icabi usulle
re alınncak tahsisota gö re dilektc nıevcud yer
lere de kadro göndeıil ceği beyan olunmuştur. 

Noter tayini: 
Ankaraya ü~:üncü bir noter tayin edildiği 

ve fakat yapılan tedkikat ueticesiııde Beykoz 
(İstaıılıııl) a lüzuıu olmadığı anlaşılmıştır. 

Başka yerde ~ıılıştrrılan zııbrt ltlıtibioiıt 

kadrosıınıı dahil olduğıı yere iadesine dair o
Jan Gaziantcb ( izip) dilrğinin yerine get i
rildiği öğı·enilmiş ve gene aynı vilayetin Pa
zarcık kazasıuın, adli tıışkililt bııkmu:ıdan ıla 

idareco bağlı olduğu viliiyctc raptedilmcsi di
leği de diğer dilcidcr ılıakkında verilen izahat 
muvnfık görülmüştür. 

Yalnız boşanma işlerinde kolaylık gösterilme
sine dair olan Ordu dileği ehemmiyetli bir müna.
kaşa yolu açtr. Ayrılık kararının kaldırılması 

hakkındaki yapılan nıütalcata karşı ortada yal
nız bir karı ve bir koca meselesi mevzubahs ol
muyıb fcvri asabiyetlcrin geçici mahiyetleri ve y()
tim düşecek olan ve hiç bir sunu taksiri bulun
mayan ~ocuklarm düşünülmesi icab edeceği öne 
sürülcrck mülıim vn şümullü bulunan ve netice 
itibarile umumi ahlak ve içtimııi durumu bakr
ınından gayet hassas bulunan bu mesclenin ince
den inccyo tcdkike mcvzu olduğu anlaşılmıştır. 

KAZıM AZAMET (Antalya. delegesi) -
Evvelemirde arzedeyim ki, huıurlarınızı iazla 
rahatsız etmiş olmayacağım. dliye vçkulctinin 
dilekleri kısmında bulunan maddeler üzerinde 
tekrar maruzatta bulunacaı;'llll. 

Hilkimlcrin tayini : 
:uaruzatrm lıiikimlcrin tayini vaziyeti üzerinde 

dıığilsc de gene hiikimlcrin v~zaifi görmeleri üze
rinde tecelli eden en esaslı bir nokta olduğu için 
huzurunuıda bu noktayı tcbarüz ettirmck istiy()
rum. 

fıla!Qmdur ki, hiikimlcro her sene muayyen 
bir müddetle mezuniyet verilmekte vo bu m()-
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zaniye~ kanuni hiiJ.:iimlcre tabi bulu.nmaktadır. 

Fakat vckalet, hik.inılerin bu mezuniye.leri 
zamanmda her hangi bir vilii.yetin bir kıı.za.smda. 
ki bir hakimi, diğer bir vi.lll.yetin bir kazasına 

göndermcktcdir. Şu suretle bilhııssa yaz mevsi· 
minde bir kazada vazife gören hakimler muhtelif 
mevkilerde, muhtelif sahalarda yer değişdrmclt· 
ıtedir. Ben bu hususu bilhassa muh&kemclcı·in tes
rü noktasından arıza verdiğini tebarüz cttirm k 
istiyorum. .Meselıi. Mihalıççrktaki bir hakim Bey
şehire gidiyor, Beyşelıirdı:.k.i bir hakim de Mus
taf& Kemalpaşa kazasına. Yani her hakim mezu
niyetini istimal etmekle beraber bu mezuniyet 
eğer iki biikim arasında mevki değiştirmek sure
tile oluyorsa bu mezuniyet üzerine memleketin 
yüzlerce kazasında biikimin mevkii değişmiş olur. 
Mevki değiştiren bir biikime bir yurddaşın dava
sı arzedildiği zaman nihayet bir aylık iş gören 
rbu hiJci.m davanın eski safahatım bilmediği ve 
hlr aylık hakkı kaza ı bulunduğu için o davayı 
tal.ik vaziyatinde .khlmaktadır. Bendeniz şu ına
ruzaUa bulunuyorum ki, ha.kimlerin mezuniyet 
istimali kaziyesinde hem harcırab bakımından. 

hem de görülecek işler bakmundan bu usul çok 
a.ksak neticeler vcrme1.-tedir. Bu hususta muht&
rem .Adliye vekilinin ll&Zal'I dikkatierini celbede
rim. Hfıkimlerin mezuniyet sır&larmda, istimali 
mmıniyet b..ıiyesi hi9 olmaısa uzun kazalar ara
smda değil, eivar ve ayni vilayet dahilindeki ka· 
zal&r arasmda olmnın tevzii adalet noktasından 
çok. müfid olur kanaa.tiııdcyim. 

İkinci .nokta kanunlardaki değişiklik meselesi: 
Bıı m.evzu üzerinde bir çok naktala:n is~emiye 

heı< halde ne. vaktimiz ne de dileğimiz k fidır. 

Yalnız beDdeniz şunu arzetmek isterim ki, dilek
lerimi.z: iiurinde en mühim nokta kanun m le.. 
sidir. Çü.ııkü kanun bir millet caınia.smm uizıı
mı ammesini tahtı. temine alan en biiyük bir diis
turdur. B.illuıssa muhterem Heyeti Vekileden 
ve ~k yüksek olan kuvvei tefriiyeden istirhamım 
şudur ki; kanıınun tcdvini meselesinde hiç ~ü.phe
otmiyoruz ki, kanun.J.armıw. tedvin eden kuvvci 
teşriiyemiz Türk milletinin en güzide erba.br fıı.

zilelinden miirekkeb ve İcra Vekilieri Heyeti ve 
vckıllctler erkAnı da memleketin en yüksek v gü
zide erbabı ihtisasmdadır, ku.vTei tctriiycdcki 
hak.i.katcn üsıad olan ve çok:kiyınetli hu.kukçula
rnruz kanunlarımızın çok esaslı olarak çıkmasına 
himıei etmektedirler. Yalnu şunu arzetmek iste
rim ki, lwıuıılaa çık:arıyoruz:; Fakat bazı mü-

him kanunlanrom az bir zaman zarfında tacb1 za
rureti karşısında kalıyoruz. 

Bir misal : mesela arzettiğim ceza kanunu, 
Türk ceza kanunu ki, bunu biz en üstün bir ka
nun teliilli ediyorduk. Biliihare bunun yerine 
hakikatcn kıymetli arkadaşlarımızm Avrupa 
tedkiklcri neticesinde bize bu kanunu hazırla
d.la..r. Bu Tü.rk ceza kanununun az zatnan son
ra bir çok maddeleri tııdile uğramıştı. Bir ka
nun ki az bir zaman sonra tadil vaziyeti göste
riyor, şu halde o kanun o busustaki ihtiyaçla
rımııa tekabül etmeyen bir tedvin vaziyeti 8.1'

rctmiş oluyor. Bununla, şunu demek istiyo
rum. Bir kanun tedvin edilirken go.rbuı füyuza
tını ik.tibası.:ıı, garbin esasa.tmo. muvari olmak 
kıymeti Türk inkıliibmın ihmal edemiyeceği bir 
harekettir. .F:ıkat ko.nunun tatbik so.hasr mil
let camiası olduğu içm onun \1zerindeki tesi
rini, milli küliitürün, ve milli ilıtiyo:çlıırm dahl 
göz önünde bulundurulmasmı bendeniz çok za

uri görüyorum. Bir kanun vazederken garbin 
ilmi esaslarm ı ve feyizlerini tedkik ettiğimiz 
gibi urouma ııid olan bu gibi kanunları yapar
ken, hazrrlarkcn erbabı ilıtisnsm da fikirleri 
ıı.lmm:ısı zaruridir. Tekrar ediyorum bir kanun 
tedYin edilirken en ücra yerlere kadar gidilerek 
o kn.n,unun doğurabileceği ihtilaflar- üzerinde 
derin tedkikııttıı bulunulmnsmı, tatbik kıymeti 
bakınırndan çok lüımmlu görüyorum. Binacna
leylı bu noktayı mnkaddime olarak arzettikten 
sonra, bahçe h.rrsrzbğı meselesindeki ceza hü
kümlerine geleceğim. Mnıtaknm bulunan .An
talyndaki balıçe hrrsrzlığı için enciimen cez:ıı ka

nunundaki müeyyideyi kii.fi görmüştür. Hiç şüp
hesiz ki bahçe sahibierinin huzurunda vaki olan 
gizli intifıı hiidisesinde umumi hükümler vıır

ken ne için ayrıca bir mevzuata ihtiyaç hlisıl 

olsun. Bunda ceza kanunundaki mücyyide mev
cud olduğu müddetçe başka bir hükme lüzıırn. 

yoktur denilmektedir. Dendeniz kanun deyince 
millet ihtiyaçlıırmm tatminine matuf bir nizarn 
ve düstur hııtrrlarnn. .Antalya hııvalisi takdir 
bayurursumız Türkiyenin en nıutcna bir nll'l'en
ciye ve bahçccilik krtasıdır. Oı·ııdıı balrçelerde 
nıırenciye ve ı.aire bir çok eşeıır ve sebze yetiş
mektcdir. nu menılekette portakal, mandarinıı, 

sebze ve saire yetişiyor. Portakııllnr olmadan, 
bizim tnbiriınizce portakalı ağaç üzerinde gö
rünmeden nhar tıırafmdnn toplanmıya ~hid 

oluyoruz. 
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Binaenaleyh her bahçe sahibi hatta mahsu

lünü emniyeti tamıne altmda yetiştirmesine 

meydan kalmadan portakalları elden gidiyor. 
Binaenaleyh yavna hrrsızlığı gibi hadisata şa

mil bir lıususi müeyyide vazmı pek isabetli bir 
ihtiyaca tekabül etmiş bir mevzuııt olacağı ka
na<.ıtindey:.ı.ı:. Bu itibarla bendenız Yelevki umu
mi kanunda ·ı>una inümıı.s bir müeyyid ıuevcııd 

olsa bile nihayet kanun denilen mefhum bir 
caınianm ilıtiyacnu tatmine matui desatir ola
cağma göre her halde bu nevi hırsızlık mese
lesi hakkında yüksek vekil.letin dikkat nazaı-ım 
celbederim. Kanuni mevzuat meyanında telak
kisini dilerim. 

lcra. kanunu meselesi hakikatta adiiye tari
himizde her bakınıdau göz önünde tutulacak en 
mühim bir kanundur . .A.dliye vekilieti Avrupa
dan bir ecuebi mütehassıs getirerek mahalli ~cd
kikatta da bulunmuş ve bu mütehassısın hazır
ladığı raporu Adliye vekaleti gerek barolara, 
gerek icra dairelerinA "'C gerekse hakimiere ı;ün
dermiştir. Bu rapor üzerinde .A.dliye vekilieti 
incelemelerine devam etmekte olmasma binaeıı 

bu hususta bu mevzuu işlenıe~ini zaid görü
yor isem de yalıuz buna ilave etmek istediğim 
nokta şudur ki ecuebi mütebassı ·m yaptığı ve 
Adliye vekaletinin pı·ojcde çok mühim bir nok
tanın gözden kaçnu§ olduğu kanaatindeyim. Ka
nun tedvini esnasında mahalli ihtiyaçları yakm
dan tedkik lüzum ve zorureti babmdaki ma
ruzatım bu defa yeniden vaz ve tekvini der
dest olan iera kanununda da bu tezahür ve te
eyyüd etmiştir. İcra, adaletin tcvzin eruci en 
yüksek, kıymetli bir infaz mevkiidir. Alaeaklı 

senclerce borçlu ile uğra§arak iliim istihsal ede
rek iliinu icra dairesine getirir, borçlu ödeme 
emrini tebellüğ etmeden evvel veya edince ve
ya muamelei kanuniye tekemmül edinccye ka· 
dar borçlu cmvali gayrimenkul sini elinden 
çıkal'IYor. Adliye vekiUeti bu nakısai kanmıiye
ye karşı belki bize diyecektir ki alacaklı iptal 
davası açsm. Rica ederim, borçin emvali gay
rimenkul~ini ahara devrettikten sonra alacaklı 
ikinci defa mahkemeye gidip de tekrar uğrıı~
mayr istilzam ettiren bir istifayr bak külfeti 
tabınil edebilir mit Bu sakat bir noktadrr. İp
tal mevzuunda esas şudıır: Alelıtlnk bir bor~: lu 
emvalinin ka<:ırılınnsr meııel i değil lıer lınn· 

gi bir kimsenin gayet rnektum servetin ; eınva
li gayrimenkulesinin sıhriyeti dııhlündeki 

kimselere ve iflas hilllerine ve saireye kaııırrl
ması meselesidir. BinaenııJeyh Yüksek Adli
ye vekilinden rica ediyorum, icra kanununun 
tadili esnasmda bilhassa bu nokta üzerinde 
tevakkuf etsinler. O kanuna: Borçlu İcradan ic
ra emrini tebellüğ edince emvali gayrimen
kulesinin her hangi bir kimseye intikalinin 
l.ıir kıymeti olamayacağı yolunda bir madde 
koyınalıdrrlar. İşte borçlu adalet makinesi knr
şrsmda alacaklıyr izrar kastma matuf bir men
fez temini imkanma sapmak yolunu kapasm. 
Borçlu, Devletin idar makan.izma ı tarafından 

kendisine tebliğ cililen illl.mla nıahkfun oldu
ğunu görüp bu bapta hükıuün de katiyet kes
bettiğini görünce borcunu artık eda ve tesvi
ye etmek mecburiyetinde olduğunu hissetsin. 

Miisaade buyurursanız, bilmem huzurunu
zu çok rahatsız etmiş oldum mu t Bir de noter 
meselesine temas edeceğim; arzetmek istedi
ğim noter meselesi ve noter tayini ve noter kanu
nu değildir. Bendeniz bu noter meselesinde lıil

hassa bir nokta üzerinde tevakkuf edeceğim. O da 
ayni maddede boşanmauro kolaylaştırılması hak
kında bazı dileklerdir ki, bir mahzuru da teba
rüz ettireceğim. Filhakika memleketimizin aile 
hukuku cephesinden tesis edilmiş olan bir aile 
yuvasının az zaman zarfmda bozolması ve milli 
camianın esası olan aile yuvo.smm bu suretle ralı
nedar olması Türk milletinin kültürü ve düşün
cesi cephesinden yaralt bir istiraptrr. Bu mah
kemelerimizde bilhassa tekessür etmiştiı·. Fakat 
bendeniz boşanma davalarının tekessür etmiş ol
masmı adli cepheden tedkik etmek istemiyorum. 
Çünkü bu bir adli hadise cepbesinden tedkik
ten ziyade mahkemeye lııtikalinden evvel bir 
moral meselesi olduğu kanaatindeyim ve bo
şannıa işlerinin kökünü nihayet yetişiş ter
biyesinde bulmaktayım. Türkiye hakimleri 
boşanma davası gelince hemen bu i~i kolaylnş
tırryorlar ve hemen böyle bir dava. gelince ay
rılma hükmünü basıyorlar ruye adli ve kanun 
ve hiikiın cephesinden bir mesele mevzubahs de
ğildir. Bir boşanma kolaylaşma vaziyeti yoktur. 

Zaten boşanma ferdin eUnden almnuştır. Bu 
gün boşanma hakkı nihayet kanunun biikime 
verı.liği bir hak ve ısalahiyettir. Hilkim dahi 
elindeki nı vzuatı kantıniye ile bu davaı'la bo
~anmayr icab eder bir şey görürse o zaman hük
münü verebilir. Binaenaleyh bendeniz hiikiml • 
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rı mızın ve kanunun boşanmayı biraz tesri edi-

• yor vaziyatinde bir badise düşünülmemeklc.> be
raber böyle bir ko laylaştn·mak dileğini de mu
vafık bulmuyorurn. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Bir dava s'· 
nelt>rce süı·üyor. 

KAZIM AZAMET (Antalya. delegesi) - Bu
na bir noktayı ilave elmek istoyorum,. Bu mevzu 
dalıilinde bir hükmün, bir şeklin meden1 kann
numuza ilavesi için nazarı itibare alınmasını ve 
bu hususun yük ek Adliye vekiiletince tedkike 
değer lıir mevzu telfıkki edilmesini rica diyo
rum. Malilmu iilileri boşanma sebebleri hakkın
da kanunu medenimizde 5 • lO madde ınevcud
dur. Fakat her iki tarafın muvnfakııti halinde 
hil.kim boşanmaya karar vermez. Yani her iki 
taraf arnlıırıııdaki şiddetli geçimsizlik ve saire 
dolayısile hakime gelseler veyahud ayrı ayrı bo
şanmn davası nçsnlnr hakim hiç bir hüküm vere
mez. Bendeniz bu husustıi şunu teklif ediyo
rum : boşanma davası dolayısile lıeı· iki taraf 
mahkemeye geldiği zaman, muhakkak ki her iki 
tarafı mülekabilen rahnedar etmiş bir vaziyette 
tesadüf bulunmuş demektir. Kanuni cepbeden 
yapacağnnız tedkikatta nilıayet evlilik beledi
ye huzurunda tarafeyuin akdetmiş olduğu bir 
akdi kanuni olması dotayısile bu akdin gene ta
rnfeyn rızasile feshedilmesi diğ r ukudaltaki 
alıklima imtisalen yapılmnsmda kıınuna aykırı 

bir tarik olmayncıığı kanaatindeyim. Her iki 
tarııf mıısir şekilde boşnnmn iddiasında bttluıı

malar= bu eilıetin boşanma sebeblerine mevzu 
teşkil etmesinin vekiiletçe nazarıı. alınmasmr ar
zediyornm. onra bir ellieti daha arzedeceğim : 
O da noterlerimizin bir nkid te bitiııdeki ehf'm· 
miyetli noktaları tedkik etmcmesidir. Takdir 
buyurursıınu ki bir hizmet ııkdi meselesi vardır. 
Bu vesile ile en bnkir muhitlerimizde bir ı:ok 

kimseler hizmet yııpacağmı kaziyesile bir aile 
ocağmn girmektedir. Halbuki noterler nihayet 
abkaını umumiy nin ve kanunun kendilerin mn
vafık gördüğü ukııdatı tesbit etmekle mükellef 
tirler. Noterierin bu nlıkil.uu kıınuııiyeyi rııhne
dar etmemeleri için dliye vekiiletiniıı şiddetli 
emir verme ini rica ederim. 

SADIK TAHSİN ARSAL (Bursa dole
gesi) - llendeniz boşanma kol ayhklıırı ya
pılsın diye söz söyleyeceğim. Dün Cümhuriyet 
Halk Partisi programı tesbit edilirken ailo 

mefbumuna dn temas olunarak buna. büyük 
bir Juyıneti mahsusa iza.fe edildi. Bu esas cid
den yüksektir. Boşanuuya dnir bir hüküm 
vardır ki bunda hiı.kime nhlillmı nınuroiye dr- . 
§mda naınütcnahi bir salahiyet verilmektedir. 
Bu madde medeni kıı.nıınun 151 nci maddesi
dir. Hil.kiın, §ahidler v:e deliıil dnvada mutaba
kat halinde bulunsalar bile bim buna vicdanen 
kail değilim, diyerek dnvnyı reddetmektedir. 
Bunu bendeniz ifı·at teliikki ediyorum. Haki
min mua ır telakkilcre göre bir davada beyyi. 
nat ve şahndet mutabakatı halinde dahi sırf 
boşaıımn davasına mahsus olmak üzeı·e ben bu
na. vicdnnen kail deği lim, diye davayı reddet
nıesinde çok büyük bir isabetsizlik vardır gi
bi geliyor, bendcuize. Onun için ııikiih ııkdini 

bir amme ınües esesi teliikki etsek bile bu iş

te ferdierin de Yaziyatini düşüıımek lazmıdır. 

Çünkü hakimin bir kararı ile ferdieri ebedi bir 
ıstn·aha ınalıklım ediyoruz. Oının için zaten fi
len ytkrlmış biı· ınüesseseyi bükmen yıkınamak
ta bendeniz bir isabet görmüyorum. Onun için 
Adliyr vekilimizden knnunu medeninin bu 
151 nci maddesi üzerinde durmalıırını dilerim. 

Ş1tKRU CONKBA YIR (Kastamonu delege
si) - Muhtereın arkadıışlal'lm; katil hUdise
si insanlık taribi kadar eskidir. Her içtiınni 
ceıniyette ve her meınlekette katil hadiseleri
ne tesadüf edilmektedir. Bu Mdiseleriıı muh
telif eb bleri ve mevzü sebebleri de vardır. 

Mesela bizim memleketiınizde, Kastııınoııuda, 

billıı:ı sa kan glidme esasınıı doyaııuıadığı halde 
en ufuk bir tehevviir netieesi vukua gelen ka
til hadiseleri pek çoktur. Bu çokluğu kana
ntimce, besiiyen iki esas vardn·: Birisi, katille
rin hapisanede aileleri ve köylülerile temas
ları netic ·inde nıuhitlerinde katil olmazdan 
evYel mevcud olmayan bir otorite ve nüfuz tfl
ııtin etmeleridir. İkincisi, katili r hapisten 
·ı ktıkta ıı sonra ha lk ta rafmdaıı bilhnssa nı:ı

rınt.~ lıı komşuları tarafından korkuya müstenid 
bit· hürmet görmeleridir. Erbabı namus öunla
rın §errinden kurtulınak için bunlara. itibar 
giisteriyor, btmlarm ofrasmdıı. bulunınııyı ye
ni yelisen genç nesil için bir kabadayılık olu
yor. Znten yaradıhştn fena. olan, ilim ve mek
teble be lenmiyen bazı geriçlerimizi bu vazi
yetler teşvik edici bir amil olmaktadır. Bunun 
için Adiiye vekületinden istirhammuz şu nok
tadır: l:ln iş için riyasete bir de takrir verdim. 
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Böyle her hangi bir sebeble katil olmuş ve bir 
ev söııdürmüş olan kimselerin cezalarını ken
di muhitlerinde ve ailelerinin yarılımını temin 
edecekleri yerde olmasın. Bunlar da yalruzlı

ğın tadını tatsın. Deninı bakaıuın var, şuyum 
var, buyum var, ben buradan çıkmen asarnn, 
keseriın, diye söylenınelcrine ve güveıımeleri
ne ıniini olmak Hizımdır. Bu gibiler hapisten 
çıktıktan sonra muayyen bir müddet için, hiç 
olınazsa iki sene başka yerlerde isklin edilsin 
bunlar ara sıra karakolu gitsinler ve görenleı· 
de, bak katil kurakola gidiyor, polise gidiyor, 
diye muhakkak yeni yeti~en gençler· üzerinde 
Devletin otoritesini tesis etmekliğiıniz için ri
ca ederim . Maruzatım bundan ibarettir. (Bra
vo sesleri, alluşlar). 

SAL.A.H YARGI (Kocaeli) - Adliye dilek
leri hakkruda söz söyleyen bazı delege arka
daşlarım kanunların değiııtirilmesine taalıfik 

eden ııo~talnrdaki mütaleaları üzerine bende
niz bazı düşi.ineelet"imi ııı·zetmek üzere huzuru
ııuza çı kı yorum. 

Antalya Daro reisi olduğunu öğrendiğim 

arkadaş, ceza kanununun çok ekleme bir hal 
aldığnu ve çok değişiklik yapıldığından bah
settiler. Filhakika kantınlarda istikrarı h p 
arzu ederiz. Ynlııız, ihtiyaçlar kanuıılarm de
ğiştiı·ilmesini ieah eltirirse, istikrar arzusu 
di.işüııccsile bu ihtiyacı yüzüstü bırakmak da 
caiz değildir. Her şeyde bayatiyet olduğu gi. 
bi bütün i~timai münıısebetler de, içtimııi ilı
tiyaçlar da yeni hareketlere göre bir takını 
hayatiyet esel'leri gösterirler. Buna taallfık 
eden kanunlarda da tabintile deği§iklik yapıl
mıısı icab eder. 

Ceza kanunu, malumu iiliniz 1926 taribin
de üınhuriyetin ilk çıkardığı adli kanundur. 
Bunda istlcııl edilmesi pek haklı idi. Du iti
barlu gerek nazariyata tanilük eden, gerek 
ceza tertib eden ve gerek suç unsurlanıu 
gösteren maddelerde, tatbikatta görülen nok-
anlarm ikmal edilmesi zarureti ile zaman 
ıamnıJ todiller ynprlnuştır. Büyük tndill r 
Türkiye Uümhuriyetinin Cemiyeti kvama 
girmesinden sonra beyaz kadin ticareti
nin meni 1912 Lahi mukııvclennmesinin uyuş

turucu maddeler hakkındaki mukavelena
meye iştirakiıııiz dulayısile beynelmilcl ka
bul edilen hükiimlerin kanunomuza alınma-

şı dolayr.sile büyük tadiller yapılmıştır. Ev
velki sene yapılan tadil de rejimi koruma ba
kımından baştan aşağı ceza kanununda bir ta
rama yapıldıktan sonra icra edilmiştir. Ayrı 
bir kanun tedvinine malta) g)rülınemiş, an
cak ihtiyacı karşılayıcı bükünılerde, suç unsur
lartııda değişiklik, cezalarda bazıları teşdid edil
miştir. Hulıisa, arzedeyim ki ister ceza ka
nunumuzda i ter ce1.a usulü mulıakemeleri 

kanununda olsun, ister diğer kanunlarda ol
sun daima Partimizin ve onun hiikfunctiııin 
kezalik Büyük Millet Meclisinin takib ettiği 

maksad, i tikı:aı:sızlıkla her gün yeni bir hü
küm ortaya çıliarmak değildir. Her halde ya
pılan tadiller büsbütün tatbik edenleri ve hal-
kı şaşn·taeak mahiyette telıikki edilemez. Ge-
no o lıatib nrkadaşınuz, icı·a kanunundan bu-
his buyurdular. Hakikaten 1929 tarihinde neş
rodilen icra ve iflas kanunu sonra baştan ba
şa tadile uğramasına rağmen biiiii üzerinde 
şikayetler yükselen bir mevzu balini almıştır. 

Yalnız Büyük Kurultaydaki d !ege ve bütün 
arkadaşlarnnız takdir buyururlar ki, iera ka
nunu ile yapılacak iş, borcunu malı olduğn 

halde verınİyen ve vermekte temerrüd eden 
ler hakkında Devlet bütün zor kuvvetini kulla
narak ondan ihkak dilecek hakla istifa 
eder yoksa hiç bir memlekette Devlet, şahıslar 

lirasındaki münasebottcn doğan bir alacaı,'nı 

istifasına mütedair bir ilam veya bir icra ve
ııikasmı alacaklı l!'hiıı olarak ödemeyi tekef
fül etmiş değildir. Yalnız ilılnıla lıizimülifa 

bir bal alan icra dairesindeki vesikaya istinat! 
eden bir hakkı, mulr olduğu lıııld vermemek
tc temcrrüt etmek karşısrııda o borçlu aleylıin

de hor türiii zor tedbirleri kullanır ve kendisi-
nin bu vaziyeline karşı a lacaklımn hakkını 

istifa edilmez bir vaziycte düşürmcz. Bunun-
la beraber yekdiğ •ri ilc muamclede buluna
cak kimsel rin, kendi, işlerinde kimlerle mua
mele yapmaları lazrmgclcccği hakkındn. ba ir ·t
kıir bulunmaları da icab erler. Notedik bu 
gibi ıı'ıüna ebetlcrin sağlanı vcs:kalara bağlan

ınası ve ileride heı· hangi bir müşkülata düş

memeleri için hallrnı lehinde bir teşckküldür. 
Şimdi meselc böyle olmakla beraber icra ka
nunu tatbikalının doğurduğu ve verdiği tec
rübelere müstenid olmak üzere bir takım tadi
liit yapınııyı mncib olan baller vardır. Dilek 
~cUmcninde ver!!~~ iz~attan da ö~rçı:ı.U~n 
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ve rapoı·da da hülıhatan bahsolunduğu veçhile 
Hiikfunet iktihas ettiğimiz memleket olmak do
layısile, İsviçreden getirttiği bir mütehas
sısa bazı icra dairelerinin mu.amelatmı da ted
kik ettirerek ondan bir rapor almış ve baro
ların hukuk erbabmın mütııleasım da toplıya

rak şimdi tcmyiz mahkemesi bilkimlerinden 
teşkil edi) miş olan yeni bir heyette tı:dkikat 
yaptırıyormuş. Şüblıcsiz bu tedkikler netice
sinde hallını ihtiyacına uygun şekiller tesbit 
edilecektir, amma mulıterem arkadaşımız bilsin 
ki, icra kanununtın roahznru olarak ortaya 
koyd~u iki kişi arasmda dava olmuş, hük
me bağlanmış, :fakat bu ırada borçlu gayri-
menkulünü satmış ... Bunu nasıl satabilir, di-
yorlar. Böyle hükümler ne bugün vardır, ne 
yapılacak tedkik üzerinde yeni bir tadil ile 
konulabilir. Bu tekili hiç bir zaman senıika
bul bulamaz. Çünkü bir kimse diğerinden bir 
hak iddia ediyor diye onun mülkünü satabii
rnek sal8.hiyetini elinden almak onu hacir al
tma koymak gibi bir şey olur. Eğer o adam
dan alacağı olduğu hakkında bunu tesbit ede
cek vesaik varsa, ilıtiyati haciz diye kanun
da ihtiyati tedbirler almabilecek hükümler 
konmuştur. Bu yolu bırakxb da yalruz dava edil
mek ve dava neticesinde belki kanun · yol
larına müracaat edilmek, imkarn olan bir hü
kümle tasarruftan borçluyu alelitlak menet
mek doğru olamaz. Kendileri, iptal davasm
da umumi bükümlerin mevcud olduğundan 

bahsettiler. Eğer o kasten mal kaçırmak isti
yorsa onu önleyici tedbirler kanunda mcv
cuddur. IIülasa. icra kanununda yalnız alacak
lıyı mutlak olarak haklr bir mevkidc telakki 
etmemelidir. Bir çok alacaklı vaziyete geçen 
adamların haksız olabilecekleri de nazan
itibare almmalıdn·. !cra kanunundan şikiiye
ti biraz içlinıai bakımdan da tedki.k edecek olur
sak bu şikayet! rin fcryad hııliıll alınasmm 

sebebleri arasmda tefecilik mc clr ini de gö
rebiliriz. Malumu aliniz tefecilik e asen kaldn·ıl
mrştır. Tefecilikle Cümhuriyet Bükilmeti mü<'a
dele etmektedir. O itibarta böyle borç için 
hapisle tazyik gibi tehdidler altında diledikleri 
faizleri belki yüz )ser resiilmali ödedikleri hal
de halil tefeciden kendini ·tahli ed miyen çok 
borçlularm vaziyetini, bütün memleketin ihti
yaçlarını takdir boyuran yüksek heyetiniz tak
dir burururıar. 

Hulil.sa icra kanununda deği§mesi icab cdeıı 

hükümler varsa zaten tedkik edilmektedir. 
Bunlar değişebilir, :fakat tekrar edeyim ki ta
sarru:f serbestisiiii ihliıl edebilecek bir hükmün 
icra kanununda yeri yoktur. O hakkı temin ede
cek zaten hükümler mevcuddur. 

Ondmı sonra söz söyHyen diğer muhtereın 

bir arkadaşım boşanma meselesinden, kanunu 
medeniyi hemen ortadan ka Id ıra ca k mahiyette 
bir mütalea beyan ettiler. Karı koca arasmda 
geç:im.sizlik iddia olunur ve her iki t arafın tesn
duku anlaşılıran rıznsx ile nasd ki biC!ayette 
evlenme akdi icra edilmişs gene tarafeynin 
rızası ile bu akid feshedilmelidir ve bunun için 
de hükim diğer hususlarda beyyine ile nasıl 
bağlı oluyorsa burada bağlı olmuyor. Bir kere 
hakimierin beyyine ile bağlı olmaları bu günkü 
hukuk zihniyetierinden çok uzaklaşmıştır. Ceza 
davalarmda yegane medarı hüküm vicdani ka
naat olduğu maluındur. Bütiin delili hfıkiıniıı 
vicdani kanaatinin husulüne kafi gelirse hük
münü verir. Hukuk ve ticaret işlerinde bile mev
zuatmuz hakime geniş bir takdir hakkr vermiş
tir. Bu meyanda boşanma gibi roesaili içtimaiye
de hS.kime daha büyük bir takdir salahiyeti 
vermiştir. Bu, menafü içtimaiyeyi muhafaza 
gayesite verilmiş bir salahiyettir. IIer hangi bir 
Mdisede hakimin vaziy('tİ içtimaiye ve taraf
larm vnziyeti hususiyelerini 11azan dikkate ala
rak ona ~öre hüküm vermesi doğrudur. Yoksa 
eski bildiğimiz usullerde olduğu gibi şahidierin 
şahadetleri meşbudünbilı müttefikullafzx vel
mana muvafık ve şahidierin Jedettezkiye şaha
detleri makbul ve adil oldukları nnla§ılmıştrr 

diye bağlanarak hüküm vermesinin bu günkü 
muasır hukuk nazariyelerinde yeri kalmııııuş

txr. Türkiye Cümhuriyeti kanunlarmda şüp

hesiz hayatı içtimaiyeye şiddetle taaUCık eden 
boşanma işlerinde bin biı· türlü snikle ve bin 
bir türlü hislere kupılıırak gelip biribirlerinin 
uygun sözlerine istinad ederek derbal bu evli
lik halini kaldırmasmda hakimi bağlar şekil
de ahkam vazı hiç doğru değildir. Zaten bu dü
şüncenin Büyük Kurultayca kabul buyurulroı

yacağx bence muhakkaktır. Maruzatrııı bundan 
ibarettir. 

ALl CANİB SUMER ( Konya. delegesi ) -
Bendeniz hukukçu değilim. Ticari bilgünle şu
nu arzetmek istiyorum ki bu günkü icra kanu-
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mmun çok mahzurlu olduğuna knniim. Bir ticari 
sened alıyorsunuz, icraya koyduğunnz zaman 
evvelfı imzasını inkar ediyor. lmzasıru inkar et
tiğinden dolayı tatbika gidiliyor. Onun olduğu 
sabit oluııca bu deia da bedelsizlik iddia ede
rek senedin iptali için dava açıyoı·. Bu suretle 
imzası sabit tanmnuş bir tüceaı·m tahsilatı se
neleree uzuyor. Menılekette ahlak b:ık:mımdan 

çok büyük rnahzW'lnr doğW'uyor. Eskiden bir 
tüccar bir protesto alınamak için candfın çalışır, 

ve bunu bir namus telakki ederdi. Şimdi gelen 
bir protestoyu taahhüdlü bir mcktubdaıı farksız 
telakki ediyor. Bu günkü icra ve iflas kanunu 
ıslah edilemezse ileride ticari vaziyetimiz çok 
bozulacaktır. Onun için bu kanun kıınantimcı> 
behemehal ıslah edilmelidir. Bn gün ben ka
samda binlerce liram dW'urken kardeşim gibi 
sevdiğim bir adama 100 liı·ayı vcremiyoruın, 

çünkü tah il dilenıiyor. Deniın ı.klım ermiyor, 
fakat mulıakkıık bu kanun ıslah edilmelidir. 
Emniyet gelmelidir. Deınin de söylediğim gibi 
benim kasamda ılaram yarken JOO lira için bir 
kardeşim çırpınnıamnlıclı:r. Çok rica ederim, bu 
kanun ne şeki l de olursa olsun ıslah edilmenin 
yolları, çareleri aranmalıdır. 

ADLlYE VEKlLl FETHt OKYAR (Bolu)
Arkadaşlar, Kunıltay azalarından bazı arkadaşla

rm dilek oneümcninin mazbatası okunduğu sıra
da adliyeye daiı· vuktı bulan beyanatını kcınali 
ehernıniyetle dinledim. Bunlıırdan .Antııl~·a mu
rahhasr arkadaşnnızrn lıiikiınlcrin mezuniyetine ta
all ilk eden mütalca da mııcihi istifade bir mütalc
adır. Filvaki kendileri bazı hakirnlerin mezuniyeti 
dolayısile bir çok tebeddülat vaki olduğunu ve bu 
suretle muhakemelerin işi teahhur ettiğini 

ve yeni gelen hakimierin daha ziyade talik ta
rafını ittizam ettiklerini ve lıalkm mahkemede 
bekledikleri seri kararlarm bu suretle teahhur 
ettiğini ifade buyuı·dular. Bu ciheti nazarr iti
bara almak borcuınduı·, vazifemdir. 

Adiiye v!'kiilet i nd eki aı·kadaşlarla konuşaea
ğım. Biikimlerin ıııezuniyeti mevzubahis oldu
~ zamanlarda ıuııhkemelerin işiıli tehir etmı>
mek ve hallan uzun müddet mahkemelerde bek
looıesiıı e nıil.ııi olııııık i~in mümkün olan tedbir
leri nlım. o tevı'<'i~iil cılct·cğim. <Bı•ayo sesleri, 
alkışlar). 

KanurLlarrmızın tedvini husuııuııdnki müta
lealarma kısmen Kocaeli mebusu arkadaşım cc-

vab verdiler. Halcikaten BüyÜk Millet Mecli
sinden çıkuuş olan kanunlarm sık sık tebed
dül ve tadile uğrarnaması pek şııyanı arzu biı· 

meseledir. Fakat Türk ceza kanunu kendileri
nin ifade huyurdukları veçhile eenebi memle
k tten aynen alnııııış bir kanundur. Bu kanu
nun tatbikatı ımıısında bazı cihetlerin milli ilı

tiyaçlarmuza ve içtiınai jJıtiyaçlıırrınızn tev:ı

fuk etmediği bittecrübe anlaş.rlnuştır. Bunların 

tadil ve tslahı da düşünülmüş ve icra edilmiş
tir. Öyle zamıcdeı·iııı ki bu tııdiller Tüı·k ceza 
kanunu için bir tekamül sayılabilir. Bu itibarla 
pek zarurl olan bu gibi tadilleri bu suretle ha
yrı·lı olarak teülkki etmek Liznndır. 

Balıçe hırsızlıklan hakkında ınütaleaları ha
kikaten şayanı elıemmiyet bir mütaleadır. Fil
hıık.ika mühim viliiyetleriınizin erıı büyük biı· 

iktısadi faaliyetini sketedar ed n bu gibi hır
sızlıkların önüne geçmek için kanuni tedbirler 
alııınk vıızifemizdir. Bir nevi zirat asayiş teşkil 
etmekte olan bu mescleyi tedkik edeceğim. Bu 
güııkü mevzuatmuz buna müsaid değilse, bunu 
da tedkik edeceğim. Eğer imklin bulursam belı
çe hırsızlıklarmm önüııü almak, sahil mmtaka
larmıızda, nareııciye yetiştiren mmtakalnrda 
emniyet ve nsayi~i temin ve iktisadi hayatımızı 
her türlü halelden kuı·tameak tedbirleri alaca
ğını. (Bravo SE'sl ri). 

lcra ve iflas kauunuııun tadilinden bahseder
ken buyıırdnlar ki ecuebi bir mütehassrıı getiril
miş, o mütehassıs zaten bizim ihtiyaçlarımrzı 
bilmediği için pek o kadar şııyııııı istifade mü
talealarda bulun.maınıştır. Filhnkika taviçreden 
goti ı·ilıniş olan mütchassısın ınütaleaları alın

mıştır. Fakat bu ınütal<'nlar aynı zamanda icra 
daircl rine ve icab eJcn barolara gönderilmiş 

ve onların da ayı·rca mütaleaları alrnnuştır. Ve 
şunu diyebilirim ki ecuebi mütchnssısm kanun
da tadili icab ettiren olıkiımo dair serllettiği 

müta.lealaı' bir c:ok yerlerde bizi-nı barolorca ve 
i cra dııirelerinC<' münasib görülmemiştir; bu 
cihetle Meclisi iiiiye takdim eclilmiyeccktir. An

cak ilıtiyaeutnmzsı muvufık gelen kısunlııı· Mec
lisi 51iye takdim olunacaktn·. Emvnli gayriıııen• 
kulenin ve lıunun lı aciz alt ınıı alırımasr mahi
yeti nu<' olan teklife de KocaeJl ıııebuı u alı11ı 

Yıırgı ııı·kııda ımız çok güzel mütalealarile bir 
dereceye kadar cevab vermişl<'rdir. !htiyati bir 
hneiz ikam si suretile bunun ünü alınabilk 
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Fakat, mülldyeti tamamen takyid nltmn ala

cak herhangi bir kntği ve ş,edid bir alıkilm va
zetmek zannederim ki mümkün değlldir. 

Boşanma bahsinde, hakimin takdiri katği, 
umumi ve mutlaktrr. Bunu ta.kyid için vekfıletçe 
tebligat yapmayı imkiln dnhilinde görınüyornm. 

Bazı noterierin gayri meşı·u mukavelclere 
meydan vermemek ve bu gibi mukaveleleri yap
maması için vukubulan mütalealıırrıu ehemmi
yetle nazarı diltkate aldım. Aldığım malumata 
göre bu cihct, zaten vekiiletie de nazım itibare 
alınmış ve noteriere bu gibi gayri meşru mu
kaveleler yapınnmaları için tamimen tebligattil 
bulunulmuştur: 

Bursa delegesi arkadaşnnız boşanına bah
sinde tarafeynin boşanmak için gösterdikleri arzu 
karşısında artık hB.kimin uzla.şmak talebine 
tavassut etmemesi ve dcrhal boşanma kararı ver
me i hakkındaki kararı şnyaru tcdkik bir di
lektir. Boşanınayı kolaylaştn·m:ı.k hususunda 
bazı arkadaşlar dilekler ileri sürdükleri gibi 
boşanmayı daha güçle~tirmck hususunda da 
dilekler ilE'ri sürülmüştür. Biliyorswıuz, boşan
manın en kolay şekli kantınu medeninin ~ık
masındaıı eveiki şeldl ve yoldur. Bir ı:ok aile 
yuvalarııım haklı lıaksız ııa~rl bozulduğwın ve 
içtimat hayatı bozmak hususunda ne gibi za
rarlar yaptığını Cümhuriyet ve btı itibarla me
dem kanun tedvin edilmiş ve Türkiyenin şc

refle iftihar edeceği bir kanun olmuştur. Bu ka
nunun gene hükümlerini daha tahfif etmek ve 
boşanmayı kolaylaştırmaya doğru yürüınek 
meselesi zannedcrim, menafii içtimniyemiz ic;in 
pek de şayanr arzu bir şey dcğiluir. Her lınlde 
hiıkimlerin sulh için, ayrılık ic;in yaptıkları 

tekliflerde, ne kadar ailenin tekrar birleşerek 
aile yuvalan teşkil ettikleri ve ne kadar aile 
nin ayrılmak hususunda israr ettikleri bakkm
da istatistiki mn!Omat celbetınekteyim. Bu 
malOınata göre eğer boşanma hususunda ha
kimlerin yaptıkları sulh teklifinde mühim bir 
surette ailelerin tekrar birleştikleri tebeyyiin 
edecek olursa bunun böyle kalmasının rnenafii 
içtinıaiyemiz ic;in nıühim olduğunu teslim bu
yuracnğıruza eminim. Onun için bu takdirde 
bendeniz medeni kanunda ayrrca todilut yaph
ma rnı tcklif edemeyeceğim. Eğer ayrılık ve 
sulh hususunda hakimin vaki olan tcşcbbüsle

J'Wden ve gayretlerinden hiç bir netice biisıl 

olmnmış ve mürncaatı:rlar gene eski iddialarm
da, ayrılmak arzularında israr ederlerse, o za
man lilzrıngelen tadilatı kanuniye için teklifat
ta bulunuruz. 

Bir arkadaşmuz katil hadiselerinin tekes
sür ettiğinden ve bunun da sui misal teşldl et
tiğinden bahsilc katilleri . bulundukları yer
lerde ve ailelerile temas etmeyecek veçhile 
hapishanclcre konulmaları ve uzak yerlere gön
derilmesi hususunda mütalea dermeyan ettiler. 
MalOmu aliniz olduğu veçhile zaten katiller uzak 
yerlere gönderilmektedir. Fakat onların ceza
larını gördükten sonra ikinci defa olarak şu ve
ya bu kayde tiibi tntulmaları alıkarnı kanuniye 
ile knbili telif değildir. 

Sulalı Yargı arkadaşmıızm cevnb mahiyetin
de söylediği mütalealara teşekkür ederim. Ha
kikaten onlar da ehemmiyetle nazarı chem
rniyete almacak mütalealnrdll'. Eğer başka bir 
arznnuz varsa mümkün olduğu kadar onları da 
izah etmeye c;alışırım (Alkışlar). 

KAZIM AZAMET (Antalya delegesi) -
Efendim; muruzatım arasmda icra kanununwı 
da katiyet kesbetmiş olan bir iliimm icraya va
zından sonra yapılacak muam eleele gayri men
kul tebeddülntın hukuki bir kıymeti olmama
sını yeni iern mevzuatrmızda yer almasrnın 

rnuva.fık olacnğrnı ıırzetmiştim. Bendeniz biraz 
dr arıda bulunurken c.ıymetli huk1ıkçumuz Sa
lli.hattin Beye! ndinin bu husustaki cevabiarı
na şimdi ittila biisıl et tim. Şunu arzetmek iste
rim ki; hükmü kes bi katiyet etmiş olan lı ir ilii
mm icraya vazmdan soru·a eldeki ililma müste
niden ayrıca bir ihtiyat1 haciz talebi daha fa.z
la bir külfettir. 1cra emri tebliğ edildikten son
ra borçlunun mal kaçırmaması için alacaklının 
ihtiyati haciz koyııcağına dair icra knnwıtmdıı 
bir lıüküm ınevcud ise de bu işi derhal karşıla
yacak bir hükmü kanwı değildir. İcra kanunun
da hüküm vardır. lhtiynti haciz taleb edilebi
lir. lhtiynt1 haciz davadan evvel ve sonra alacak
Imm koyduracağı bir t~dlıirdir. Dendeniz diyo
rum Id; bir nlacnklı alncnğrnı hükme ra pt ve bu 
da kntiyet kesbettiktcn sonra illiını icraya vaz 
ve icnr emri de borçluya tebliğ edildikten son
ra uhdcsindeki bir gayri menkulü kaçmırak 

aln<'nknlrnm mahalli istifasını mutazarrır kıla

cak bir hareketi önlemek ve bn itibarla katiyct 
keslıetnı.iş lıir iliiını icrya vaz ve icra tebüiiıı-
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den sonra gayri menkul emvnlinin alıarn fera
ğrru dcrhal tebliğ ve icra kanununda bu hadi
senin biliı hüküm iptali tazammun edeceğine 
dair biı· hükmü koyınaktır. 

Aziz meslekdaşım üstad Salith Yargıya hitab 
ediyorum : Buna mürnasil ve bunu telif edecek 
zaten bir hüküm icra kanununda mevoud değH 
ınidir7 vardır. Bu da emvali gayri menkulenin 
meni müdahalesine ııid bir hükmüh sudurundan 
sonra mahkeme kaleminde veya icradan tapııya 
da tezkere tebliğ edilmesi hükmüdür. Tapu da
iı·esi gayri menknl üzerindeki bir meni mü
daha lenin tapuya işaı·et verilmesini kununen 
l<abil iken icra kanununa bu yolda bir billrum 
vıızolunmnsın. Bu itibarta vatandaşlarm böyle 
mahkemeler, temyizde scnelerce davnlarmı ta
kib edib de hüküm istilısnl cttiltten sonra icra 
dairesine geldiği zaman, ne yapalım, borçlu 
emvali gayri menkulesini kuı:rı·mıştır, gibi va
ziyet ne için olswı. Bu itibarta icra kununmıa 
bunu miıni bir hüküm konmasını rica ediyo
rum. Şu şekilde yapılacak gayri menkul teda
vülünün kıymeti yoktur, diye bir hüküm konn
cak olursa borçlu her halde borcunu itfaya 
mahkfun ve mecbur olduğu vazifesinden ka~::ı

mak bir yolu düşünmüş olmayacaktn·. Bu va
ziyet ortadan k n Ilctıktan sonra alaca k lı gayl'i
mcnknl üzerinde her an bakkmı istifıı eder<'k 
bir hak bulacak ve bu snretle adaletin tahak
kuk ve infazıııa bir kolay lık bulııcaktn·. Bu ya
pılınadığr takdirde her zaman gayı·iıneııl~1ll
lerde. bir kaçırma olacalctır. Bu aziyctte ala
caklı mahkemeye müracaat ederek ve iptal da
va r tar ik ile ü~üncii şahrsta n hakkını isterneye 
kalkaaaktn·. Borçlunun hilesinilen dolayı ne 
için hem üçüncü şahıs mütazanrr olsun, lwm 
de alacaklı mutazarrr olsun? .Adaletin biran 
evvel infaz ve tahnkkukundn mnruzııtrmduki es
babı çok ehemmiyetli buluyorum. Bendeniz 
zannediyorum ld, bu mr tıc vazed ceğinıiz her 
hangi bir hüküm, çok sıırih ola~:ık söylüyorum, 
iktısııdi hayatımızı takviye ed cektir. i\rulıte

r ın Saliılı Yargr taratından dermeyan edilen 
iddia bendenizin arzettiğim gayeyi temin ve 
ihtiyaca tekabül ed •cek bir mahiyeti e değil

dir. 

ADLİYE VEKlLt FETHİ OKYAR (Bolu) 
- Hükmü ilam kesbi kııtiy t cttikt n sonra. 
yapılacak olan, borçlunun borcllnu ödcm<ıme-

si için tcvcssül edeceği böyle emvali gayrimen
kule satışlarrum menine dair buyurduğuııuz 

mütalcnyı naznrı dikkate alırız. (Alkışlar) 

KAZlM AZAMET ( Antalya delegesi ) -
Teşekkür ederim. , 

.SALAH YARGI (Kocaeli) - Bendeniz bir 
hukuki mcselenin münaka.§aSI)ll şu kürsüde 
yapmak istemezdim. Fakat çok rica ederim 
mcselc şayanı ehcmmiyettir. Muhterem arka. 
daşnııız kendilerini haklı bir alacakir ve onun 
iddia ettiği hakkı iliıma bağlanmış ve mzimül
infaz bir hale gelmiş de, borçlusundan bu pa
rayı istüa edeceği bir gayrimenkul varmış, tam 
ona müracaat edeceği zaman o gayrimcnkulün 
satıldığnıı tasvir ediyorlar. Yalruz bu alacak
hıun bakkmı gözetecek knı1un hükümlerini 
koymak var.iyctinde isek yapılacak muamele 
gayet basit olur. Çok rica ederim, tapu sicil
liltı açıktır. Herkes gayrimenkul satışmda ta
pu sicilindeki vaziyeti görür. Tapu siciJinde 
hiç bir ili ik görülmezse hüsnüniyet sahibi 
üçüncü bir şahıs bahis biıyurdukları boı·çlu 
adamın gayriınenk-u.lünii, böyle mal kac;rrmak 
i tediğini bilmediği halde, satın alabilir. Çok 
rica ed rim. Du suretle hüsnüniyetle satın al
mış olan bir adamın teferruğımu nasıl blitıl 

addedcrsinizf Bu sefer de tapu sicillatmda hiç 
bir ili'ik olmadığını görmüş, tapu enedi de 
eline verilmiş amma onun ferağı tarihjude fa
riğ bir ilanıla mahl<iim olmuşmuş. O ililm da 
icrıı dairesine infaz için vazedilmiş ve icra em
rinin tebliği ile muayyen olan müddetin inkı
zasr arasındaki zaman zarfmda o satış yapıl
mış diye bil.tıl addedilsin, nasıl olur bu 7 Eğer 
ü~iincii hir şahısla bu adanun malını ka~rrt
mak iı;in bilerek alnıışsa ve böyle bir şey ya.
pıyorsa elbette onun i~in ahkı1m vardır. Am
ma biiyle hü.~nüniyetlc almışsa elbetteki o mu
amelei ferıiğiye muteberdir. Çünkü aldığı malı 
samiıni olar:ık ve iyi niyetle almıştır. İcra 
kannınında hir cczni hüküm var. O da : Or
tada hacıedilecek malı bulunmaz ve fakat Jııi.
kiın bu adamın, ynşayış taı-ıma göre mutlaka 
bir kazanç vasrtnsı olduğunu unlar a onu ce
zalnnclmr. Du hususta diğ r bir şey arzede
yim : fcnr v i licırr mukıl\Tı•lennm sil" kon
turatir bir evde oturan kiracı, konturato mu
snddnk oldujhı halde ve yalnız belediye pulu
nun yapıştırılmıısile değil, jmzıılnn tasdikli 
konturııto ile bu kiralııma akdi tapuya. kııyde-
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dilınemişse satı.ş halinde yeni sahibi içindeki
leri pekiıla çıkarabilir. Bu hakkt intifaını ta
puya kaydettirmesi liiznndn·. Tapu sicillAtın
da kayid görülmez ·e o gayrimenkul satılabilir·. 
Filiııı falandan ~lacağı varıruş, bunn iliima 
raptettirıni~, i •ı·n dairesine gitmiş, diye kendi
liğinde n hü~nüniyetlc satm alan adamın huku
kunu znı k adil ve hakka uygun olamaz. Her 
ihtiıııaliitı kıımınlar nazarr dikkate almak ınoc
buriyetindedir. Iptal davasmda gayrikanuni ha
reket eden sııiniycte karşı tamamile kanwı hak 
bahşetmiştir. Bundan daha ileriye gidilemez. 
(.B'ravo· sesleri). !htiyati haciz tabiatile yapıla
bilir, ne i~in zor oluyormuş 7 Bu gün gayet ko
laylaştrrılmıştır. (.A llaşlar). 

BAŞKAN - Başka ınütalea yoktur, müsa
ndenizlc geı;iyoruz. 

M1LL1 UÜDAF.AA VEKALETlLE !LG!Ll 
D!LEKLER 

Vekiilet Oı·dn dairesi Reisi General Abdi 
Pandır hazır olduğu halde konu,uldu : 

Antalya (Korkuteli) ve Kirşehirde birer 
askeri alay veya kıta bulundurulmasınr isti
yorlardı. 

.A k ri kıtalarm konuşunun daha ziyade 
askeri lüzum ve icablara göre tesbit ve tayini 
iktiza edcceğirıdcn bu dileklerirı terv:icirıe im
Icin görülemedi. 

l stimlak edilen arazi hakkındaki ilişiğin 
ke ilmesi için Kırklar li tarafından yapılan 

dilek i e pek yerinde görilll'rek vatandaşlarm 

haklannın bir an evvel verilmesi ve muhtelif 
yerlerdeki yekfuıu 400 000 lirayı tutan bu 
borçlara karşı vekAlet bütçesinde ancak 
30 000 lira görüldüğünden 1939 enesinde ya
pılacak münakale ve varidat fazlası nisbetin
de murızam tahsisat ile esası mühim bu borcun 
ödenmesi lüzumu kararlaştırdıruş, ''e bu hu
ırusatn Maliye vekilimizin bu işi talınkkıık et. 
tireceği vadi de almıruştır. 

J:eillilu mrııtakalıırm işar tlendirilmesi hak
landaki ayni vilayet dileği de Eucüroeni
mizce nazarr dikkate almması ger kli bir di
lek olarak kaydedilmiş ve diğer dilekler hak
kırıda verilen izahat da kiıfi görülmüştür. 

BAŞLUr - Mütalea var nuf.. Geçiyoruz. 

DAH!LlYE VEK.A.LETlLE 1LG1Ll DlLEK.LER 

Vekil F'aik Öztrakrn huzuru il dilekterin gö
rüşülmesi yapıldı: 

Belediye işleri : Dalıiliy vekili Atkaracalar 
beleleliye teşkilatının yenid n kurulması 

hakkındaki Çankrrr dileği için yapılan, tcdki
lınt ııcticesindl' ııahiyc merkezi ııüfu. tınuıı 

2000 derı aşağı . olmasnıdan 1935 te belediyesi
nin kaldırıldıgrnr ; 

Çankırının imar planı tutbikah için istedi-
ği yardım parası meselesinin Başvcldiletc umu
mi bir surette arzolunduğunu, diğer yerler
den istenilen belediye tr .. kili işlerinin de 
tedkik edilib kanuni şartlarm husulünde ica
b dl'n muamelenin yapılacağını, ve alclfunum 
fakir olıın beJediyelerimizin gelirlerİilin art
tmlması için Büyük Millet ~1eclisi Parti 
gı-ubnnda yapılmakta olan ctüdlerirı bir arı 
evvel intacı için tcşcbbüsatta bulunacağını bil
dirdikt rı sonra b lediy ınemurlarınoı., teka
üd haklarmm tanınınasma dah· olan İsparta 
dileğin karşı umumi bütçeden temirıi mürn
Irün olıruyan v !akat bir c asa bağlanması ikti
za eden belediye memurları için bir sigorta 
usulünün tatbiknın gidilmesinin düşünüldü· 

ğünü ayni Yiliiy t tarafından istenilen ve nınu
mı mccli. azaları seçiminde kaza b lediye aza
ları gibi nalıiyc belediye azalarının da rcye 
iştirak ettirilmesi dileğinin de tedkika muh
taç olduğunu, 

Belediye Banka mda.n istikraz etmek is-
teyen faraş (Andırm) Muğla ve daha sair 
b lediyelı.>re karşılık göstermek şartile alabi
lreekl rinin bildirildiğini, 

'Bl'l<'diycler Bankasının 15 sene ~ibi uzun 
,·ade ile ikraz rtmt'kte oldu~u pnı·alamı faiz
lt:'rinin % 5,5 a indirileeeğini 

lmar planlarının tedkikr için belediyelere 
yardım etmek üzere 10 senede müsnvi taksit
leric vatandaşlardan pa..-a alınma ma bcledi
Y morlislcriniıı salllhiyHli kılmmasma aid olan 
Ordu dileğinin mevzuata uyırun olmııdığmı. 
ıınlııttr. 

'Belediyelrriıı hududlnrı içindeki bina ver
~isiııclı·n Eınliik 'Bankası içiıı bir lıisse ayrıl
nıası işinin muwıfık olmıyucnğını söyliycn 
Oalıiliy . '~ kilinin bu ifadl'Si Erıcünıt'nimizc 
dı> nıuvııCık göı•üldü. 

~üfus işl<'ri : Evl ııııır i l riııin bn.fifletil-
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mesi hakkındaki Bilec.ikı Çorum, Denizli ve 
Y ozgad dilekleri hakkında verilen izahata gö
re evvelee 600 kuruştan ibaret olan cvlenme 
harç masrafının 261 kuruşa indirilmesinin ka
rarlaştırıldığı ve evlenme kağıdlarımn da pa
rasız verileceği, kayıdsız çocukların nüfusa 
kaydı, gizli nüfusun cezasız yazılması için 
Afyon, Çomm, Denizli ve daha sair vilayet
ler dileğinin 2576 numaralı kanıına göre bir 
buçuk ay müddetle cezasız olarak yapılım bu 
nevi nüfus muamelelerinin görülen lüzum üzeri
ne kayidierinin bir sene daha uzatıldığı, bundan 
sonra bir daha uzatılına veya affinin halk üze
rinde ruhi ve içtimai balkımdan iyi bir ıtesir 
yapmıyacağı gibi mübalii.taızlığa da yol açaeağı. 

Umumi tahrir yapılması için Ordu vilayeti 
tarafından vaki dileğe karşı verilen izııJıattan yıı

ni bir tecrübe -tahrir kanun layihasmm hazır-

landığı öğrenildi. ı 

Nüfusu çok olan kazalııra bağlı uzak mesafe
deki nahiyelere kadar bütçe müsaadesi nisbetin
de birer nüfus memuru tayininin Hi:ikii.metçe ta
hakkuk ettirilmesi düşünülen gayelerden biri ol
duğu, 

Evlenmeyi teşvik için evlenıniyenlerden mu
ayyen bir vergi alınınası işinin henüz tcdkik edil
meyen bir mevzu bulıınduğu, anlaşıldı. 

Na.!ıiye .teşkilatı istenen yerler : 
Bir çok vilayetler dileklerinde istenilen nahiye 

teşkilatı işinin ·birer birer ele alınarak yapılacağı, 
ve fakat Gedizin kışın geçid vermemesi dolayı i
le ~{anisanın Muradiyc !köyünün nahiye olmaya 
elverişli bulunmadığı neticesine varıldı. 

Başka vilayetlerden istenilen kazalar : 
Zilenin Amasya, İnegöl ve Yenişehrin Bilc

ciğe, Koçhisarın Kırşehire, Ofun Rizeye, Ereğli
nin Niğdeye bağlanma işinin vilayetler idaresi ka
nunıındaki hükümleı·e göre ted.kikı münasib gö
rüldü. 

İrtibatı değiştirilinesi istenilen köyler : 
Çorum, İsparta ve Niğdenin irtibatı değişti

rilmak isteni !en köyler hıı.kkı:ndaki dilekleri üz -
rinde de duruldu. Ve yukanda arzolunan !kanun 
hükümlerine göre icablarmm yapılınası muvafık 
görüldü. 

Kaza teşk:ili : 
Kırşehir M.ruıisa ve Rize vilayetlerince kaza 

teşk:ili lüzumu bildirilen yerler için bütçede tah
Sisat olmadığından bu sene yalnız icabeden ted
kikl rin yapılacağı ruılaşıldı. 

Kazaya tahvili istenilen na Iliyel r hakkında da 
ayni sebebler göster~tir. 

H ükfunet konaklan : 
Hiik.Umetçe alınan 500 000 lira tıı.lısisatla ev

velemirde hiç •binası olmayan şark vilayetlerinden 
başlayarak garb vilayetlerine doğru .Hıü.lrtlmet !ko
ruı.kları inşasına bir plan dahilinde devam edil
mekte olduğu, yangın ve sair suretle harab olan 
·lter hangi ·bir yerinkinin tercihan yapılmasının 
tabii bulunduğu ifade edilmiş ve •bu da encüme
mizco muvafık görülmüştür. Bu esasa göre ha
reket edi!diğine nazaran lstanbulıın arıyerde ve
ya Büyük derede, Samsıınun da Alaçarnda birer 
Eiükilınet konaği isteği de bu program sırasile 

yapılaca.l$r. 

Kireyli HükUmet konağı için toplanan para
larm sahibierine iadesi emrinin Beyşelırinc veril
diği öğrenilmiştir. 

'l'aın ıteşekküllü olması istenilen naJıiyeler : 
Yirmi vilayetin dileği olan bu işin tahakkuk u 

için 300 000 lira kadar rbir masrafa ihtiyaç oldu
ğu, bunun da tahsisat lkondukça ıtahaldrukıına çıı
lışılacağı ifade olunmuş ve bu ifade yerinde gö
rülmüştür. 

Kırşehir jandarma dairesi için tah isat lkon
duğu, .Adapazarı vilayet teşkili bakkındaki Ko
caeli dileğinin inıkan dahilinde olmadığına daiı· 

verilen izahat kafi görülçlü. 

Polis teşkilatı : 
Birçok vilayetlerden istenilen polis teşkilatı

nın teşmiline Hıükfunetimizce clıı ~.alışıldığı, dör
düncü Büyük Kurultaydan bu güne kadar 66 yer
de bu teşk:il8.tın artırıldığı ve gelecek Kurulta
ya kadar da bir o kadar artacağı verilen izahat
tan anlaşılmış ve bu emniyet işinin bir an evvel 
tahakkuku temenniye değer görülmiiştür. 

Köy işleri : 
Köy kalkınma işinin, Devlet makanizmasın

ca lıep •birlikte kül olarak ele alacağı mühim rbir 
dava olub bazı idı..relerimiz tarafından alınan 

sathi tedbirlerden sarfmaxar edilmesi için katği 
eınirler verildiğini, köylünün kendi ihtiyaçları 

için kendi ilıtiyar Jıeyetlerile icabeden külfeti temin 
edebi! cooklerini ve sa.1.ına işi için de hazırlanan ka.
•nun projesinin Mecliste teklik edilmekte bulun
duğunu beyan eden Dahiliye vekilimizin bu be
yanatı bir çok köylülerin dileği halinde görüle
rek tahakkuku temennisi kararlaştırılınıştır. 

Köy katibierinin kaldırılma ı hakkındaki 
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?ıfaraş dileğinin de aylık:lı k&tib kullamlnuısı 
mecburiyetinin kaldrrılma.ııı snretile yerine g.eti
rildiği an]a~ılınıştrr. 

Mahalli idarelerden alınan neşı•iyııt hiss -
sinlıı kaldıtıldığr, Kayserinin köy birlikleri 
hakkındaki isteği ile vekilletin ilgi len oeği 
söylencli ve diğer di !ekler üzerinde vekiıletçe 

yürütülen mütalealar eneümenimizce de yerinde 
görüldü. 

RİFAT KOZAN (Yozdad delegesi) - öy
leyeceklerim köylü işleri üzerinde ve hcpiruzin 
malfunudur: Fakııt bir deb daha hatıriatmış 
olayım. 

Köylü Devlete vergi verirken ıken.disinde ·bir · 
huzur ve emrıiyet vardır. Çünkü gerek almı 

\I!Dda ve gerek sureti sarfmda düzgün formül
ler olduğunu gözü ile görüyor. arliyatm Divn-
m muha sbattan geçtiğini ve icabederse ·Büyük 
Kamutayın Bükilmetten h~ab istediğine kani 
olduğu için şüphe i kalmzyor. Fakat köy kımu
nunda köylünün hesab soracağına dair bir ka
yid yokt~. Yalnız bir şey vardır. Köy ihti
yar heyeti muhtnrdan aylık hesaplar ister. Fa
kat köylünün ihtiyar heyetine emniyeti yok
sa ihtiyar heyetinin hiisııü niyetle verdiği lı . 
sabin nereye sarieclildiğini ıbilmez. . Onun için 
bir çok declikodular ya11ılıyor. Bu hususta köy 
kanununa; köylü ihtiyar heyetinden muayyen 
bir zaman zarfında hesab ister kaydinin konma-· 
smı rica ediyorum. 

tkinci nokta; malilmü aliniz köy mühürleri
nin hüsnü muhafaza r hak:kmda köy kanununda. 
madde vardır. Fakat bu gün köylerde bu ınııd
de hükümleri tatbik edilıniyor. Bu mühürler 
köy mnhtarlarmm ve bekçiler:inin. ceıbiııde t&fl· 
nıyor. Eğer b~ kanunun kabiliyeti <ta.tbikiyesi 
yoksa değiştirilme iı'li rica ediyorum. Bir nokta 
daha vıırdır. Müsaadenizle anedeyim : Köy ka

nununda köylü mekt bini kendisi yapar diye 
bir hüküm vardır. K~ylii biitün vntan deı.-tl · 
rine şehirlilerle \birlikte ı.rtak olduğu h lde ve 
~ehir mektebl ri Devlet bütçesinden yapıldığı 
halde böyle elli haneli, yüz haneli bil' köye böy
le 3 000, 5 lir8hk bir nıekt b yapacalun:n de
mek, onları bu:na m ebur etm k mallarını hac
zettirerek onları mut.azarrır tmeyi yerinde bul
muyorttih. :llubun Devi t bii mit ıı yap'Ilm881· 
nı rioa. ediyorum. {.A.lk.ışlar). 

HttSNU' GttvEN (Bursa delegesi) - Aziz 
arkadaşlar, maruzatım 1negölün ve Yerıişehirin 
Bileciğe bağlanması hakkında olacaktrr. İnegöl 
ve Yenişehirin bütün alış verişleri Borsa ile ya. 
pılmaktadrr. Halkın Bileciğe bağlanması için 
hiç bir temayilili yoktur. Çünkü 1negöl ve Ye
nişehir Bursaya daha yakın bir vaziyettedir. Bi
lecikle hiç bir münasebeti yoktur. Bunun da 
tahakkuk imkanr yoktur. Bendeniz İnegöllüyüm, 
Bunu dilek halinde bile duyduğum zaman çolt 
büyük bir heyecan duyuyorum. lmkanr olma
yan bir arzunun malıali idare ve meclisi umu
mileri meşgul etmemesi ve benim gibi bundan 
heyecan duyacak 100 000 vatandaşın müteessir 
ohnamasr için bu dileğin heyeti umıımiye namı
na reddini rica ediyorum. 

SIRRI !ÇÖZ (Yozgad) - Muhterem arka
daşlar, bu rapoı·da tam teşkilUtlı nahiyeler is
teniyor ve bunlar mümkün olduğu kadar teş
ınil olunacaktn· diye ifade olunuyor. Mal.ı1nıu 

iiliniz idııreıı;'l. ilk kadernesi nalı.iyedir. alı.iye 

müdürleri kavunini devletin kiiffesiru tatbiklc 
ınükelleftir. Kaymaknın gelen cvrakı havale 
eder, fakat nahiye müdürleri bizzat bwıu tatbik 
ederl er. Bazı tam teşkilatlı nııhiyelerde wı.lı.iye 
kiıtihlerinin, nüfus memurlarmm bazıları vila
yetlerde kalemlerde çalıştırılıyor. Halbuki na
ltiye müdürlerine köy kanunu, köy kalkınmasm
dan başka bir çok vazife] r rle tahmil edilırıiştir. 
Bazan öyle oluyor ki, nııJı.iye miidürle.d vaz.iic 
doiayıs.ile köylere giderek merkezde bullmmu
yorlar. Bu yüzden gelen evrak aylarca jandar
ma~ masası üstünde bekliyor. Bendeniz muh
terenı Dahiliye vekilinden rica ecliyorum böyle 
tam teşk.il.iitlr olan nahiyelerin kaza ve merkezi 
viliyette çalı.~an memurları muhakkak nahiye 
merkezlerine iade etsinler. , 

RAŞİD USUMU (Çanakkale delegesi l -
:\lııhtereın arkııdaşlarıın, nnakkııle vili~tinc 

bağb bütüıı köylord yapılıı,n köy büt~ lerine 
köyün ger k mecburt ve gl' r• k ihtiyari işlerile 

ulakası olmıyan tahsisatlar koydıırulmııktıı oJ. 
duğundım zııteu Devlet v rgi ini vermekte wr
luk çeken köyiiiler ihtiyaç içinde kıwanmak
tad .ır . Biııııennll'yh bu .~ekilde t.ğri doğru top
lanan bn paralar do. köyün ILendi ihtiyacına 

rf dilme ip idare iı.ınir1 rinin i tek ,. dilek
leri üz.eci.ıı, köyl hiç alnk olmrynn .ınahal.
lcr sarfedilmcktcdir. Mliistı.ı.cclcn bu işe ııi.ha-
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yct verilmesinin yii,JQıel:c ~IJ.ııultaycıı MZ!Iıi'J 

ehemmiyete alınmasını dil erin!. M l)luın.at hii@.ll 
olmak için ikj ~öye aiçl bü~çeyi .de tn!idim em
yorum. 

R,AŞİH ;KAPLA.~ (Anta.lya) - Bütçeleri 
neden o kumadın L 

RAŞİD USUMU (Ça.ruı.kkale delegesi) -
Bütçeleri <le olnıyayım : Köylerde ebe yoktur. 
Bunu halktan biri~i yaparsa dolandırıcı diye 
yakala~·lar. Eşmc Durağı, <laınıı,lık mubayuası ve 
iaşesi , kollektif fidanlık, arteziyen kuyular~, 

müşterek neşı·iyat . mahalli idareler banka his
sesi, köy ldU iblrri , sağlık lmruyucuwJ, buğu san 
dığı, mekteblerdo tavuk, tavşaııı istasyonları 

(gülüşmelcı·), yııtılı okul inşası, bulaşık hasta
lık, Bdiı·ne tal be yııı·du, tatil obası, çeşitli mas
raflar ve buna ıııümıısil bir çok i., lcr için tah
sisat lwyduı·ulınaktndır. Unuları şimdi bütçe
den çıkardım. ldarei hususiy mizele tavuk ve 
tavşanlar için 100 lira konmuştur. · 

ABDVLK.ADİR GttNEY (Çorum delegesi) 
- Sayın aı·kadaıılar, e''elce hatib arkadaşlarım 
tıwnfından köy kiltilıleri hakkında söylenen söz
ler çok yerindeilir. Yalmz bendeniz de şunu 
arzetmek isteı·im ki köy kiitiplf!ri bu gün köyün• 
köylünün başına b la kesilınişlerdir. 

Arkadaşlar, köyden hüki'ımetin almış olduğu 
vergi mikdıırı 500 lirayı geçmezken köy kfttilı 

leri 500, 600, 700 liralık bütçeler tatbik ederek 
suiistimallere A"irmckt!' olduğunu bütün köylü 
acryarak gö ı·mekteilir. B:naenal yh bu parayı, 

verdiği halde hiç olıuazsa köy kaıı.ınundıırı ve 
köy kanuııunun tatbikinde köy katilılerinden 

istifade etse, bu dahi yoktur. Zira tayin edilen 
kiiy katibi 10 - 15 lira maaşlı katiblerilir. Bu 
!katibler kendi bütçelerini tanzim etmesini bil
miyorlar, köy kaııunıınu tatbik etmesini ne 
bilecekler. Esaseu köydeki mulıtaı·lıırm bir çoğu 
da cahildir. Köy kiıtiblcri bunlarm cehaletin
den iııtifaıi e ederek bu parayı suiistimal et
mekte ve köylüyü zmektedirler. Bunun için 
ya köy kiltihlerini tanı manasile köy kanununu 
tatbik edecek bir şekilde islah etmeli ve yahud 
bunları tamamile kaldnıb köyli.iyü kurtarma
lıdır. 

BA§KAN - Başka biı· ınütalea var mıf.. 
DAHtLlYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirda.ğ) 

- Aı•kadaşlarmun, Dahiliye vekilietine nıüteal

lik olan dilekiefi etrı.ıfındaki mütaleatı bir kaç 
noldMa iroa edilebilir. Bunlardan bir tanesi 

tam tcşekküll.ü nahiyeleı:dc bulunau ın ınurlo

ı·ltJ ı;ıahiyelerde bn1Jlalmaytb vilayet ve kaza 
merkezlerine ııevkj işidir . Bununla alakadar 
olacağım ve buna ırıi'ın.i obnıya çalıiaoağ ıın . Bu
nun mahiyetini bilmiyorum. 

inegöl ve Yen.iş birin Bileoiğe bağlanmasına 
ınatuf olan beyanııta geline ; muhtereın arka
daşlıının, benden bu mevım üzerinde bittabi ferl 
vaidler lıeklemezler. Tedkik mevnıudur, tedkik 
ederiz. Hangi kazanın hangi vililyete mptı nı.eı .. 
lcketiu ve kendilerirun ilıtiyaçlarına daha uy 
gunsn kanunlarm gösteı·dikler i merasinıe til.bi 
olarak yapar ve işleri yoluna koymıya çalışırrz. 

Köy derııe~leriııiıı köy bütçeleri üzerinde 
ııı.uraka.be sıılahiyetleri olmııdığmda•ıı. behsed.il
di. Saym aı*ı~dıı.şlaı1nun ınulfirnudur hl, köy 
bütçelerini köyl~r yaparlar·. Buıılarrn hesabı kat
ğilerilli köy deı·n kleri yapar·. Biııaenaleyh bun
larm üzerinde kontrolleri vaJ'Clır. Bu lıaklarmı 
kullanmak İstiyenler varsa kuilauıı,bi liı:ler. Ma
ıımafih yok ıa ımedenler varsa bıına bi ı· tilmim
le nazım ilikkatlerini celbederiz. 

Köy katibierinden beklenen hizmetleri 
yapmadıklarmı ve biliıhls köylüleri izrar et
tiklerini buyurdıı.lar. Köy katiblel'i meselesi 
daha evvel de vekiiletin nazarı ilikkatilli eel
betı:ııiş ve bunun için vilayetlere buna dair 
emirler verilmiştir. Bir köyün b h mehal bir kü
lib lulmasrna dair bir mecburiyat yoktur. Bu 
tebliğ eçlilmUjtir. Hükumctin köy ihtiyar heyct
lerinden isteiliği şey aldıkları ve verdjkJerinin mev
zuata uygun mazbut •bir hesaba mfu.tenid olması

dır. Bunu isterse köy muhtarı yapsm ister ·e 
okur yaı,ar biriııi tutsun, ister"Se köylerde 
kil.tibler tutsun, iııterse birka~ köy bir kil.tible 
bu işi görsünler. Hatta isterlerse hiç kil.tib tut
ınıısınlar. Yalnız hesalılarda karl.E}ıklık olmaya
cak bir şekil bulunsun. 

Ondan sonra diğer bir mcvzu kaldı. O da köy 
borçları ve köy borçlarile köylüye .tahın.il edilen 
salmadır. 

Bu salına meyzuu bjr müddetdenberi llükU
meti işgal etmektedir. Dahiliye vckiletin gelınc.ı

deıı evvel o mesuliyeti üzerinde ~ıyıın arkadıw
larnn bunu hesa.ba katınuşlar ve bu salıruıların had
di ıııalmlc ircaı için lıi.znııgelen tebligatı yapınış
lardı. Bendeniz o mesuliy ti aldıktan sonra bazı 
şıkiy tleri ben de işittim. Arkadaşlara bu hu
hwıusı..ald vazifelerini tavıih edecek tebligat yap
tım.. Bunda o kadar ileri gittim ki , bu senenin 
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dördüncü ayında yaptığım bir tebliğde •bunun 
köylere varıneaya kadar iblil.ğını istedim. Ta ki, 
rbunun ılıaricinde muamele yapılaeak olursa köy
lü ıbunu ·biz bilmiyoruz diye bir mazeret serdet
mesin. Köy borçlarmı.a· köylünün mecıburi ve ihti
yar! hizmetlerile alakası olmayan ve bunların, ha
ricinde olan bazı işler için tahsisat konulduğun
dan da bahscttim. Yani bunların önüne gc<,;emek 
için çok, sarili tebligat yap.ıl.ımştır. Bu gün al
dığımız malfunata göre yaptığınuz <tebligat tut
ibik ediliyor. e zaman tatbik edHmediğini du
yarsak alakadar hakkında hi.zımgelen muame
leyi tatbikte tereddüd edecek değiliz. 

Bu salma işi bir mükcllefiyet olmak itibarilc 
kanunun çizdiği hudud haricine çıktığı veya ka
nunun istilzam ettiği ·adalet haricine çrktığı tak
dirde elbette tesiratı çok fazla olur. Haksız mü
kellefiyete tabi olan veya ·tahammülünden fazla 
mükellefiyete tfubi olan insanlarm şikayet etmesi 
gayet tabiidir. Bunu •biz bir taraftan yaptığı
miZ tebliğlerle önlemiye çalışınakla beraber diğer 
taraftan da daha kuvvetli bir müeyyideye bağla
mak için Meclise ·bir kanun layiliası takdim etmiş 
bulunuyoruz. Bu Meclis ruznamesine de al ın

mıştır. ln.şaallah yakmda çıkarsa iköy lü daha 

kuvvetli bir mueyyide ile bu rahatsızlıktan lnır
.tuımuş olur (Alkışlar). 

RİFAT KOZAN (Yozgad delegesi) - Köy
lünün hesabını vaktinde ıdabi lmesi için köy ka
nununda böyle bir kayid y~ktur. Eğer tıımimdc 

böyle bir şey varsa bilmiyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ F A1K ÖZTRAK (Te. 
kirdağ) -Bütçeyi onlar yapar, hesabı onlar gö
rür. 

RİFAT KOZAN (Yozgad delegesi) -
Bütçeyi ihtiyar heyeti yapar, köylü katiyen kn
rışmaz. 

OSMAN GÖNEN (Balıkesir delegesi) -
Sayın vekilimiz çok güzel izahatta bulundular. 
Köy bütçeleriııi köylü kendisi yapar; buyurdulaı·. 
Fakat benim dört senelik görüşümc nazaran tat
bikatta köylünüıı bununla zerre kadar aliıkıısı 
yoktur. Maalesef ihtiyar heyeti hazırlıyor, ihti
yar heyeti sarfediyor. Köylüııün sarfiyattan ha
beri bile olmuyor. lnşaallwh yapıldığı söylenen 
tamimden sonra böyle şeyler artık yapılmaz. 
BAŞKAN - Dahiliyeye aid olan dilekler bit

ti. Yarım saat fasıla veriyorum. 

Kapanma saati 17,05 

lKlNCt CELSE 

Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN - Hilmi Uran 

KAT!BLER : Uavid Oral (Niğde), Hilmi. Atlıoğlu (Ankııra delegesi ) 

BAŞKAN- Celse açıldı. Maliye vekaletine 
aid dilekiere geçiyoruz. 

IALlYB VEKALET1 !LB 1W1Ll DlLEKJ ... EJt 

Maliye vekilieti dilekleri, Vekil F\ıad Ağı·alı
nm htızuru ile incelendi : 

Vergiler üzerinde türlü dilekler : 

Hayvantar vergi i : Hayvanlar veı·gisine te
mas eden ve bir kısım yerlerden vaki dilekleri 
ü~e ayırmak mümkündür : 

Afyon, Ankara, ııtalya, Bilecik gibi bir 
kısım 'vilô.yetlerinıiz çift hayvanatınrn vergiden 

istisnasını; Çorum, Erziııcan, Etzurum gibi lı ir 
kısım yerler de hayvanlar vergisind;n tenzilat 
yapılmasını; Bolu ve Tekirdağ gibi diğer bir 
kısım yerler ise sağmal inek, koyun ve keçilerle 
kısır veya henüz doğurmamış olanlardan ve er
kek hayvaı\lardan vergi alınmamasrnı diliyor

lar. iimhuriyet Hükfunetiniıı köylü lehine ol
mak üzere her fırsattan istifade ederek vergi ten
zilatmda bulunduğu ve 1931 senesindenberi 
gerek vasıta ız; gerek va ıtalı vergilerde yapı 

lan değişikliklerin hep köylü yiikümünün hafif
lenmesine matuf olduğu ve şimdiye kadar yapı
lan tenzilat yekünumın elli üç milyonu geçtiği, 
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hayvan vergısının de bu meyanda 1931, 1936 
ve 1937 de olmak üzere üç defa indirildiği, at, 
kısrak gibilerininkinin de son senede büsbütün 
kaldrrrldığr, çift hayvannt= istisnası üzerinde 
yapılan israrlara rağmen tatbiki mii,kül görül
düğünden umunı sığır hayvanatmdan % 50 ten
zilat yapıldığı Maliye vekili tarafından rakam 
lara müsteniden izah edilmiştir. 

Yol, müsakkafat ve arazi vergisi bakayası

nın affi hakkındaki Ankara, .Aydın , Bilecik, 
Günıüşane, İçel ve İzmir dilekleri üzerinde de 
durulmuştur. Yol vergisi bakayns= nffi ve
ya borçlularm çalıştırılarak borçlarının ifası gi
bi muhtelif vi layetler dileklerile encümen mü
zakeresine iştirak eden arkadaşların teklifleri 
gözden geçirildi. Bedenen mükellefiyet teah
hüd edenlerin bu mükellefiyeti ifa etmedikleri 
takdirde % 50 ceza vermeleri, ve nakid teah
hüd edenlerin borçlarını vermedikleri takdirde 
cezaya tabi tutnlmalarında adaletsizlik fikri in
celendi ve netice itibarile bedeni mükellefiyet 
teahhüd edenlerin nakde tahvillerinde alınan ce
zanın ancak kendisine doğrudan doğruya yapı
laca k tebliğe hasreelilmesi hususunda araştırma
lar yapılması ve lıu adaletsizliğin izniesine aid 
tedbir alınması ve yol kanununun yenilenmesi 
kararına varıldı. Yol vergisi bakayasından talı 

sili mümkün olmayanların esasen kaydinin ter
kini cihetlııe gidildiği ifade olundu. Yol vergi
si esasında da milterakki sistem tatbik edilmek 
üzere yeni bir değişiklik yapılması teklif olundu. 

Arazi vergisi bakayasının son zamanlarda 
3586 numaralı kanunla 1935 mali yılı sonuna 
kadar olanlarının affcdilmesirle ve vergi ba
kayasırnıı tasfiyesine aid kanunlar da 1929 
mali yılı sonuna kadar olan seııelere aid em
lak ve bina vergilerile kesri mnnzamlarm
daıı olan borçlarm % 60 şının 1935 senesi için
de veyahud % 75 ini 1935 senesi nihayetine 
kadar ödiyenlerin zam cezalarile birlikte 
geri kalan borçlarırun t rkin olunmasına gö
re başka yapılacak bir muamele kalmadığı 

ve esasen fak-ir bütçeli olan husu t idarele
rio gelirlerine de tesiri olacağı anlaşıldı . 

Motörlü değirmenlerde köylünün öğüttü-
ğü undan muamele vergisi alınınaması hak-
kmdaki Aydın ve Edirne dilekleri de uzun 
uzadıya konuşuldu ve maktuiyete bağlanına

sı gibi teklifler yapıldı. Netic itibarile köy-

lülerin ve fakir halkın zati ihtiyaçlarıru kar- . 
şıiryan eleksiz valssız köy değirmenlerinden . 
halen istisnası kabul edilmiş olan 10 beygir . 
kuvvetinin 40 beygire çıkarılması Maliye ve
kaletince de muvafık görülmüştür. Matrahm 
değiştirilmesi hakk-ındaki teklifler ise yerin
de bulunmadı. 

Buğday koruma vergisi üzerinde d fay-
uah görü5mcler yapıldı. Kısmen ınahsub su-
retile alman ve 500 000 lira cibayet masraft 
olan bir vergi olduğu da ileri sürüldü. Yapı
lan bütün münakıışalardan sonı·a kolaylık ve 
tatbikat noktai nazarından bu verginin mua-
mele vergisi ile birl eştirilerek bir vergi ha-
linde alııımnsırun tcdkik edlınesi kararlaş-

tırıldı . 

Köylerdeki bina vergilerinin kaldırılması-

na dair olub Bilecik ve Bursa vilayetleri ta
rafından yapılan dilek de tedkikc değer gö-
rüldü. Senevi gayrisait iradı 25 lira ve köy-
lünün kendi oturmasına tahsis etmiş olduğu 

binalar vergiden muaf ise de bu nisbetin bir 
az arttrrrlmasr lüzumu, ve bağ ve bahçelerde 
alat ve edevat deposu olarak kullanılan ve ti
caret mcvzuu teşkil etnıiyen binalarm salıib

Ierinin esas meşguliyetleri ne olursa olsun 
mii<'erred olarak kanun hükmünden istifade
lerinin temini zaruri görüldü. 

Mulıtaç zürr.aa arazi tevzii için İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Ma
nisa, Maraş ve Samsun dileklerine karşı ve
rilen izahattan Devlet elinde olanlarm munta
zaman dağıtıldığı ve bu işin esaslı ve milli 
bünyemize uygun bir surette halli için de bir 
kantın projesinin hazırlanmakta olduğu an
laşıldı. 

Emvali ınctruke tarlalarrum şagillcrinc 

borçlanma ımretilc verilmesine dair olan 
Trabzon dileğinin muhtaç çüçilerden ise 
verilebileceği bildirildi. 

Borçlu olanlara Emlitk Baı1kası tarafından 

da Ziraat Bankasınca yapılan kolaylığın gös
terHmesi, yani bankamu kendi üzerin alıb 

da harice satılmrş olanlannın ki ahibieri
ne farkının iadcsile borcun taksitiendiril
mesi tesbit olundu ve icabeden kanuru mua
melenin yapıJması kararlaştrrrldr. Bu borc:lu-
lar hakkında şimdiki tahrir kı;ymcti üzerindon , 
lborçlnndırılmak suretilc bir ha:fifletmiye 
til.bi tutulınaları veya borcun ödenmeme- r 
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sinden ötürü şat~lıia ~ıka.rılanların taayyün 

e<lcn kıyınet üzerinden tekrar evvelki sahibine 
iadesi gibi tekliflerde de bulunuldu. 

Eın.v li metruke işlerinin hemen her sene 
·boı:çlıtlar hakkında bir hafifletme arneliyesi 
ile ııııticelendiğ.i ve geçen sene de Büyük Mil
let Meclisi Parti Grubunun kararile son ha
fifletme kanununun yapıldığı halde bu dava
nın devam etmesi katği bir hal çaresinin Par
ti rubunca tekrar araştırılması liizumu 
araşt.ınldı. 

Ç~tik muamele vergisinde ibtidai madde 
paYJ ayrılması dileği, buğdayda olduğu gibi 
çu_val payı varsa tabii göriildü. 

Diğer dilekierin bir kısınınnı esa en yeri
ne getirildiği veya getirilmesinin mutıısav

ver olduğu, bir kısmının ise imkan dahilinde 
bulunmadığı hakkında verilen izahlar da tat
minkar görüldü. 

Esiri tekaüd kanununa göre tekaüd edilmiJı 

ordu mensublarmm terfibi hakkındaki · ilitck 
tedk:jk,e değer görülmüştür. 

BAŞKAN - Mütalea. var mı' 
HALlL DlLMA.Ç (Çanakkale delegesi) -

Anlı:ad.a.şlarını; söy~iycccğim sözün ik~ dakika
da.n f4<Zla uzmnJyacağımı ön söz olarak arzetmek 
isterim.. öyliyecoğim mevzu eski t ckııüd kanunu
na aittir. Tekaüde sevkedilen ordu mensublnrı 
hakkında olacaktır. 

Arkada l&riJU bu mcvın üzerine dört ay eve! 
Büyük Miillct Mecliııi vaziyed etmiştir. Fakat o 
zamp.ıı bu mevzuu ortadan kaldırmak için 14 mil
yon lira gibi büyük bir paraya :ihtiyaıç olduğu 
ve maddi imkansızlıklar karışısında o giin bugün 
orı-..dan klll.kmamıştır. -ı.;ncümende kudr W ve 
sayın Maliye vekilinin yaoptığı tedkikler netice
sinde bu ıuikdarm 14 milyon değil ancak 4 . 5 
milyon lira raddesindc o1 dıığu hakkındaki beya
natını ,Samün sılatile bulunurken işittim. rka
da'Şlar biliyorsunuz ki, yer yüzü~e medeniyc. 
tin yü,kseik. merh.alesine çTh."lTTIş olan milletlerde 
bazı: ~ı.ısuıılar ve eksiklikler görülebilir. Bunla
rın h.a.kknda afklirı umumiyede leh ve aleyhtc 
tef iiiere yol uçar. Bu ()ksiklikler bll7.ı zaruretler 
yü.zilı).den j{alkınıyııibi,lir. Fakat bazı kusurJıır var
dn- ki, bütün cfradı millet bu kusu;rlar hakkında 
tl11l\a.m.en mübtefilctirlcr ve bunun bir an , ~el 
ortadım )mlkma ı fkiirı umıımjyecc bir 7-l)nıret 
halini a'lır. Çünkü h yeti umutniye bu ckildcdir. 
Tıısa.., ur !im, vatıın işlerindo fakat aynı re-

jim dair inde, a,yııı .ıııniltll!ld için vo l}ynı g».~ıırll 

uhışıruık için hizııı t ctmif, .lumıuııın çizdi~ htı. 
dudu bitirmiş, tekııüde scvkedllm.iştir. Fakat !)if 
talilısizlik yiizijnden aY yaJ\\Id gün eve! •tckailçl 
muamele i intaç edilmiş bir yurddaşla ondan 
sonra yeni ka'Ilıınla tekaüd edilmiş vıı-tııııd!l§laıı 

arasında bir faı·k va.ııdır, öyle ·bir fıııık ki biıre 
altı, yedi, sekiz nisbetinde bir fark. Bu oiiırıh\1-

riyet kanunlarının bügün en önem verdiği yurd
daşlar ara'Sındaki birlik ve •beru:bcrlik meselesini 
bir.az rencido ediyor. Sonra bu teknüdlcriıı ek
scrisinin yaşları altıruşı geçmiş ı;ııyrlan da gün 
«e~tikçc azalmakta, mahdud bir şokil olma,ktadır. 
Binııenalcyıh bunların yaptıkları büyük hizmet 
ve fedakarlığa mukabil öldükten sonra ailelerine 
bir hayat ya'digfırı olarak bırakacakları bir tas 
çoı.ıbayı zannederim ki Büyük Millot Meclisi esir
gemcz, büyiilk kı.ıdrot gösteren sayın Maliye ve
kilimizin de •buna ·bir .tcdbir bulacağına asla şüp
hemiz yoktur. Tekrar arzcdiyorum., gün geçtikçe 
bu fedakiır vatanda,şların sayısı azalmaktadır, 
onun için bunlarııı sayısı azıılınadan yakın bir 
zamanda bu hususta tedbir alınmasını Maliye ve
kiJjmizdeıı bütül\ halk lllamma rica ederim; sonra 
şu meseleyi Büyük Millet Meclisinde vaziyet mü
zakere edildiği zaman bir taşra ınuralıhasr olal'l)k 
arzedeyim ki yurduıı her tarafında sevinçler be
lirmiştir. Bu sevin~ yııiruz muayycn şahıslara de
ğil bütün ·bir yurd mesel c ·i olduğu i~ in herkes 
sevinmişti. Buna imkfuır maddi bulunmadığı za
man da yine bir ycis ve keder uyandırmıştır. 
Onun için artık bu kusuıı.m or.ladan kalkmas'ı 
zama.nı çokta'Il gelmiş ve geçmiştir. (Güzel ses
leri, alla.şlar) . 

GALİB GttL.TEKİN (Konya.) -Benim söy
liyeceğim gayet kısadn· . Diğer dilekler meya
nında yol vergisinin köylü için çak olduğu 
hepimizin malfu.nudur. Maliye vekilimiz lutfen 
ne yapıb yapıb bunun tenzili cihetin.i araştn-ma
sını riea edeceğim. Bu tenzil dolayisile hasıl 
alııcak farkı iş ve meslek sahibi bulunan ba, 
yanlarm daı yol vergisine tabi -rutulmıısrnı ve bu 
suı·etle teşrıe bulundukları müsavatm temin edil
mesini rica ediyorum. (Bravo sesleri, ürekli 
alkrşlar). 

FtKRET All'LI (Giresun) - Muhterem al'
kadaşlar ; menüekette alınan ü~ şekil vergiden 
insanların ve emllik üzerinden alınanlar onlarm 
kazancı üzerinelım almıyor. Halbukj hayvalllar 

• iizeri.nden alman vergUer nded üı: riıııden alnı-
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ma.ktadn·. Memleketimiz o kadar büyük ve da
ğınık vaziyettedir k.i yurdun bir kö.şesinde olan 
hayvanın kazancı ile diğer ucunda olan hayva
nın kaza.ııcı arasmda çok büyük fark vardrr. 
Mesela İstanbul rumtakasında bir koyun sene
de dört lira kar ·bırakırken Anadolııııun diğer 

bir kö~esind biı· lira bırakınaktadır. Meml k e
tin bir tarafmda % -lO nisbetiııde diğer tarafm
da % 5 nibeiinde hayYan vergisi alınıyor de
mektir ki bu suretle sarih bir haksızlık göze 
çıı.rpoıaktaclır . Vergiyi , kabil değilinidir ki hay
vanlarm kazancı üzeı·inden alııuıa, hayvanından 
az kazanan az, çok kazıman çok verse. 

DURAK SAKARYA (Güm.üşa.ne) - Bir 
nı·kadaşmıız burada kadmlarm yol mükelle
fiyetinden bahsettiler. (İş göraıı kadınlardan 

&eileri) . Bendeniz bunu biraz mahzmlu gördüğüm 
için huzuru iiJ.iJlize geldim. Biz, ~clınlara her 
h:ıı.kkı verdik, onlardan hiç bir hakkı esirgemodik 
fakat onların bazı müstesna hallerinden dolayı bu 
ver'Siye ti.bi tutulması doğru değildir. (Gülüş-
meler). ; 

GALİB DEMİRER (Afyon delegeai) - Sa
ym arkadaşlarım; Maliye vekaleti ile ilgili dilek
ler arasmda .gözüme çarpan bir fıkra var : Vergi 
bakayalarmm affi. Malumu aliniz af esas iti
barile çok iyi ve hoş ·bir iştir. Fakat içtimai ni
zaırun muhtelii bölümlerinde vazife almış vatan
daşların bir krsıııı seve seve vergi miikellcfiyetini 
ödedikten BOnra ayni ·hal içinde olan cebinde, ka
.ııa.sında para bulunan fakat vergi vermek husu
sunda mnktedir ve muannid vaziyatinde ılıulunan 

vatandaşlar bu aftan mutlak olan, !kudreti ol
:mayan vatandaşlar istifadeli bir balışayişten is
tifade ettikleri zaman da hasıl. olan manzara gü-

.niinde ve-vaktinde vergisini veren koookt vatandaş
lar üZerinde yaptığı bir aksülameldir. Sayın Hükft
metiıniı: halka bu lfttfu zaman zaman yapm.a:k
tadır. Fakat ,bu arzettiğim sebeblerden dolayı 

güniinde vergisini verenler için bir ceza :ına.h.iy&
.tindedir. Bendenizce •bu af gücü yetmeyen vıı.

tand114lar için yapıldığı zaman çok yerindedir. O 
zaman gününde vıı.rgisini verıniyen sıai hali 'bu
lunan, kudreti yetiş n vatandaşlar; gününde ver
medikleri için derhal bir ceza iertib etmelidir. 
H'al.bu.lıi bu ceza güniinde ve~ilerini verenlere 
.tatbik edilmiş oluyor. Biz vergi mükellefleri ara. 
.amda bu vaıiyetin tevlid ettiği hoşnudsuzluğu zıı.. 
.maıı DliW1 dinl.edik. Bu arıettiğim kanaatta bu 
dinlen.ınelerin muha&Waaıdır. Ümid ederim ki 

Sayın Maliye vekili.m.iz nizamıı. ~çtima'i :b.8.dilesi 
olan bu dileği nazım itibare alınılk lıltfunda bulu-

nurlar. Vergi bakayalarınm neden hisıl <ılduğu nok
ıiasmda kendimizce visıl olduğumuz netice, ver
gi tahail işlerinde ibir tevhid esa.sı olmaınasıdn-. 

malumu 8.l.i.niz bir mükellef 5 - 10' vergi ile mükel.
leftir. Yol tahsilatı giinünde yol vergisi tahsil
dan, em.lik vergisi için emlak tahsildarL.. muh
telif zamanlarda vatandaş zaman zaman veııgi 
mutalebatı ile :karşılaşıyor. Bu arada her mü
kellef ve .her vatandaş ve aşağı yukarı hepimiz 
kendisinin şahsi bütçesini tanzim itiyadmda ol
madığmuz içiıt Devlete verdiği vergilerin hesa
bını tutmaz. Bir gün gelir bakaya diye istenen 
verginin hangi matrahtan ve kaç niııbetind.e ol
duğunu bilmez. Eğer ·bunu so:rarsanız taluıildar 
efendi de bunu size izah edemez. Vergi idaresin
den ııorarsanız mutlak olarak 1936 senesinin ha
kayası der. Hangi matrahta olduğunu izah. .ede
mez, içinden çıkamaz. Bir aralık Maliye vek&
leti vergi karnesi çı:karm.ıştı. Bunun da esaslı 
bir faydası olm.adı. Bir mükellefin bç kalem 
vergisi varsa, ben bilmiyorum, eskiden varı:nış. 

içimizde yaşlı olanlar belki ha.tırlarlar, bir ıki.ğrd 
üzerine çıkarılıb mükellc1e tebliğ ed.ili~ Mü
kellef de ona göre kendi bütçeaini ı.yarlar böyJ.e 
bir usulün vaziyetin tanzimi .nokta.i .nazaı:rndan 
gerek vatandaş. gerek devlet için kolaylık oLacağı 
f.ikrindeyim_ Bunu bazı viliyetlerde t&tbik et
tiğimiz zaman çok faydalarını görmüşüzdür. Son
ra af meselesine geçeceğim : BendeııR vaziyet.i 
müaa.id olanlar için 'af, vaktinde iktidarları var
Iken vergi borçlarını ödemedikleri için kendilerine 
ceza vermek suratile aftan matlıi.b olan adaleti 
temin etmelidir. Ayni zamanda vergilerin tarh.ı 
sırasında mükellefler üzerinde -adaleti gözetmek 
itloktası:ndan ona göre tevzi yaptlıruı&tm ve mükel
lef ile maliye arasındaki itlerin tanziınini kabul 
tuynrursanız temenni ederim. 

ŞttKRtt NA YJıUN (Kayleri delegeııi) -
Sayın arkadaşlar, arkadaŞiliUzm biıili yol ver
gisinin t:enzilinden ıbah.settiler. Yol errisinin 
mikdarı bnnun da sarahaten ve kati olarak tesbit 
edilmiş değildir. .Bu, vilAyet meclisi umumileri
n <&id bir keytiyettir. Vilayet umumi mecli.sl.eıti 
bunu yer yer kendi vat:iyet.leriıı.e göre tesbit 
ederler. Binaenaleyh, yol vergisinin ten.zilini biz 
vilAyet umumi meclislerinden taleb ed.oaek daha 
doğro olur. 

Aı:lcadaşmuzm birisi de hayvanlardan ka-
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ııanç temin ettikleri nisbette hayvan vergısı 

alınsm talebinde bulundular. Şimdi böyle yer 
yer memleketteki hayvan kazançlarını tesbit 
etmeye filhal imklin yoktur. Eğer Maliye ve· 
kAleti bunu tesbit etmiye kalkacak olursa yeni
den ·bir teşkilat yapması ve hayvanlarm tes
biti 'için bir sürü masrafa ihtiyaç vardır. Bi
naenaleylı şayanr kabul olmıyan bir temenni

. dir. 
Bendenizin asıl arzetmek istediğim .bir fık

ra vardır ki onu da cncümen ııazarı dikkate 
almıştır. O da; amelei mükellefenin vakti 
muayyeııinde vazifesini yapmamasından do
layı ceza ile tecziye edilmesi keyfiyetidir. 

Arkadaşlar; şalısen bedeni mükellefiyeti 
teahhüd eden bir vatandaş bu teahhüdünü ka
nuııen muayyen olan müddet zarfında ödeme
diği takdirde de onun ıçın eezai mesuliyet 
yoktur. Fakat o vatandaşın bu teahlıüdünü ifa 
etmemesi takdirinde ona muayyen bir IDik
darda zam yaplyor. Zaten bizde bedeni mükel
lefiyet ifasını teahhüd edenler nıuhakkak fa
kir halk ve köylü smrfıdır. Parası olan vatan
daş lil.zım olan parayı verir ve yolu başka bi
risi yapsın der. Binaenaleyh esa.sen fakir va
ziyetinden dolayı bedenen mükellefiyeti de
ruhde eden bir vatandaş herhangi bir sebeb 
ailesinin rahatslzlığı ve derdi maişeti dolayı

aile ve buna benzer sair haller yüzünden vak
tinde gelib çalışınazsa o vatandaşa bir de ay
rıca, bir ceza verilmesi doğru değildir . Bu ce
za ışının amelei mükellefeden kaldırılarak, 

mükellefiyctini vaktinde ödeme~;se bunlarrn 
da diğer mükellefler gibi para mükcllefiyctine 
tabi tutulrnasmı rica ederim. 

ALİ CANlB SUMER (Konya delegesi) -
Bendeniz yeni tahrir edilen arazi vergisin
den bahsetmek istiyorum. Bu usulsüz yapri
dığından köylü bunu anlryamamrştrr. Vergi
ye matrah ittihaz edilecek şeyi kavrıyamama

sr yüzünden meraları ve ekime yararnıyan yer
leri üzerlerine ka.ydettirınişlerdir. Çünkü köy
lü tahrirden evvel tenvir edilmemiştir. Hali o
lan sahib iz arazileri var, bunlara köylü mül
kiyet iddiıı eder k kendi namlarrna yazdır
nuşlardrr. Fakat sonra vergiler tahakkuk 
edib ihbarnameler gelince gözleri açıldı. Bun
larııı nisbeti bir değil, iki üç değil beş misli
dir. Bunun icıin bendeniz bir tarla biliyorum 
8 000 1ira krymct konulmuştuı·. ahibi bu tar-

layı 500 liraya verecegım bunu alın, diyor. 
Bunun için idare malcanuna itiraz ediyor. İ 
dare ınakanu bittabi bu verginin tahakkuku-
nu yapan bir makamdır, doğrudur, diyor tas-
dik ediyor. Arkasından Şiirayı devlete mii-
racoot ediyor .bu şekilde binefsihi Akşehirde 

'Şilrayı devlete gitmiş, binlerce itimz mev
euddnı·. Bunlar tabiidir ki vergi borçlarını ve
remiyorlar. Bu şekilele birikecek iki senelik 
bakayayı tarlanın bedeli ilc ödeyemC'zlcr. Ben
deniz bunların doğru yapılnmclı ğına, ve hallun 
anlıj:acağı bir şckildt' clürü ·t olarak yapılmadığı 
kanaatindeyim; bunu u önüne ge~ilmt•siııi Maliye 
vekilinden rica ediyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Ne yapalım, 
aşara mı gidelim. 

ALİ CANlB SUMER (Devamla.) - İkincisi 

buğdayı koruma vergısı. Buğdayı koruma 
vergi ·i malilm11 iiliıı iz köylünün mahsulünün 
değerli bir fiata satılması için yapılmış bir 
kanundur. Fak{lt bununla köyliiye yeniden .bir 
darbe vurulmuştur. Kanun ilk yapıldığı za
man vals teşkilall olan birinci sınıf un yapan 
fabrikalara şamildi . Kara değirmenlerine, 

köylünün ihtiyacını öğüten, kepekli un yapan 
değirmcnlere şamil deği ldi . Sonradan tuttular 
su değirmenleri muaf, beş beygir kuvvetli ka
ra değirmenlerinden de muamele vergisi al
dılar. Aldılar kabul edelim fakat ilk alınırken 
biiyük bir hata yapıldı . Nisbet meselesi malii
mu illiniz köylünün buğdaymı öğütecl'k olan 
adama kırma hakkı vrrmcsi lazrmgeliyordu. 
On havayda.n seksen kuruş ki bn sekiz lira 
üzerinden. Seksen de ku-ma hakkı veriyor, edi
yor yüz altmış. Halbuki kanunda burada
ki gaye !oran fabrika sahibinin aldığı ücret
ten % 10 alınması idi. Yani seksen kurıiş üze
rinden sekiz kuruş alınacaktır. Halbuki bu
gün on havay buğday köylüye 160 kuruşa 
mal oluyor. İşittiğime göre son zamanda bun
da tadilat yapılmış bu verginin 40 beygirden 
sonrasından almacağını işittim. İnşaallah böy
le olsun. Bu vesile il şunu da söyliyeyim ki 
alman bu vergi dolayısile iki senedir kapa
h değirmenler vardır. Yeni müfettişler gel
mişler buralara siz seksen kuruş alacağınız 

yerde selriz kuruş almışsınız, size üç bin lira, 
beş bin lira yeniden vergi tahakkuk ettirmiş

ler, haklarmda takibat yapılıyor. Bu değirmen 
sahibieri hem mağdur olmuştur, hem de hak-



larmda tııkibnt yııpr}mnktıtdı:r. Bu, hakbırmda 
tnkibat yapılan vatandaşinrdan haksız olarak is
tenen bu paralardan kurtnrtlmnları için sayın 

Maliye vekilinden istirhnmda bnJwıuyorum. 
ORHAN KAM.t (Kütahya delegesi) -Su ile 

işleyen elekli köy değirmenleri vnr. Bundan 
vHayctimiz dalıilinde epeyce bir mikdar vıırdrr. 
'Bunlar diğer büyük değirmenler gibi muame
le ve buğdayı koruma vergilerine tabiclirler. 
Buğdayı koruma ve munmele vcı·gilerinin icab
ettirdiği defterleri tutınak mecburiyetindedirler. 
Bu değirmenler kıısnbnlardnn dışarıda olduğu 

ve istihsalatı az bulunduğu için katib bulunclu
ramıyorlar. Bu yüzden teftişlerde mllllJ.Delel e
rini deftere geçiremedildcrinden dolayı ı:ıuı.hke

melerde sürünüyorlar. Ricamız bu gibi ltasabıı
ların haricinde bulunan 3 - 10 beygir lmvvetin
de bulunan elckli köy değirmenlerinin muıımele 
ve buğdayı koruma vergileri beş senedonberi 
a.lınmakta olan vergilerin vasatillinin maktun 
raptmdan ibarettir. Encüroende bwm rica et
tim. Enciimen heyeti umumiyesince tasvib edil
di ve Yüksek Maliye vekilimiz tarnirnclan da 
kabul edildi. Yalnız derci unııtulmuştur. Ra
porda naznrı dikkate alınnınsım rica ediyorwn. 

HAKKI YILANCIO<lLU (Kütahya deleJesi) 
- Muhterem arkadaşlnr, ıııemleketiınizde imnl 
edilen halı iplikleri her türlü vergielen muaf
tır. Fakat maalesef kilim ve kilinı ipliği buna 
dahil cdilmemi~tir. Bu y üzden meml ekctimizde 
asıı-dide kıymeti hniz olan bir çok kilimler ya
pılmamaktadır. JTattn bu kil im1crdcn bir çoğu 
da ibrnç edilmekte idi. Bu yüzden bunu doku
yan işçiler işsiz kıılmaktaclır. Bir de beylik ki-

Jim vı;'rdır ki, velensc tilbir ederler. Bu eski
den el tezgahlarmila yapılırdı. Umumi hnrlıde 
ordunıın bütiin beylik ihtiyacı bu cl tezgahlari
le temin edilmiştir. Şimdi bunlar el tezgahlarm
da yapılamıyor. Sebebi ise üç kilo iplik için 70 
kuruştan 210 kuruş bir ücret alıyor. Fabrikalar
da ise iş metre murnbbnı üzerinden verildiği 

için 10 - 30 kuruş nlıyor. Demek ki, fabrika
dan 30 alan tezgahinrdan 210 kııruş alıyor, ara'
daki iki liraya ynkındır. Bu bir, bir de halı ip
liklerinin vergiden muaf olup da kilim iplikle
rinin muaf olmaması pek gülünç bir vaziyette
dir. Çünkü ayni cinsten olıuı mnddelerdlr. Bu
nu Dilek cneümcninde izah ettiğimiz zaman en
cüm.en tnsvib etti ve linliye vekili de lıunıı va-

id bn:vurdn1ar. Fnknt goruyoruz ki, rapoTa 
dereedilmemiş bunun da rapora dereedilmesini 
yüksek Kurullaydım rica ederim. 

Buna iHlveten bir şey daha nrzetmek istiyo
rum. Bizim memlekı:>timizde iptidai debagnt 
vardır. Bunlıır yünü deriden aldıklan znman 
yalnız üzerinde lrnlan kireci yıkamak için do
laplıır vnrdrr. Bunlar olmazsa çayda veya her 
hangi akar sudn tcpmek suretile ynpıyorlar. Bu
nun için bir iki mütcşebbis dolap getirdi. AJa.
kaclarlar dolnp snhibine deri bnşma iki kuruş üc
ret vererek temizlettirirler. Bu derilerin iinti 
100 kuruştur. Maliye bıırada % 10 hesabile 10 
kuruş vereceksiniz diyor. Demek ki, nldığı iki 
kuruşun üzerine 8 kuruş daha ilave etmek su
retile dolap sahibi para vermek mecburiyetind_e
dir. Durnda da :vergi noktasındnn adalet yok
tur. Btınun için yük ek Kurultayın bir kM·ar 
vermesini ve dilekiere ilave edilmesini rica edi
yorum. 

FAlK KURDOGLU (Manisa.) - Dilek en
cümeninde emvali metruked.en nı·ıızi almış 

olan bir çok mıırah.haslnr müşterek bir derdi 
teşrih etmişler ve bir kararn varıruşlnrdır. Eli
mizdeki mntlıu şekilde belki bir tertib hat,ıısr 

olarak bnzı knrışıklıklnr gördüğümüz içindir 
ki, bir takrirle bunuı:ı tashibini ve imkan olu.r
sa toplanacak olan encümene yeniden veril
mesini, encümence meseleni.n esasen knbul edU
miş olan şekli şundnn ibareWr : Me ela bi
risi Emlak bankıısından bir mikdar para almış 

. ve neticede boreııuu ödeyemediğinden evi ic
rıı. marifeti'c satılınalt icab etmiştir. Bu bi.na
yn layik olduğu bedelle tnlib bulunmadığı için 
Emliik bankası o ucuz fiyatla bıı binayı te
fevvüz etmiştir. Bir iki güıı sonra dn bn müJ
kü büyük bir fiyo.tla snttığı halde borçl.uyn 
mürncaatta bakiyei deyuiııi tnleb et.mi~tir. 

Sonra fa.rnza birisi bir gnyrimenkulü kllJ'Şılık 

göstererek Emlak hankasile bir akid yapm'J 
faknt vadesinde borcunu ödeyememiştir. Em
lak bankası mevcııd icra ve iflas kanununa 
tcvfikan o malr müzaycdcye çıkarmış ve 300 
li.rnda.o fazla talib çıkmamıştır. Emlak bankılaı 
bunu 300 liradan tcfcvviiz etmiştir. Bir ka~ gün 
geçtikten sonra bu mülkü meselA 2000 liraya salmış
tır. Böyle hukuki bir sebebden her hangi bir va
z.iyct mrydann çıktığı için ve cnılli.k bnnkası da 
m:uk.nbili.wlo .mı.ı.ıı.mclıı yapıı.n bir ınii.ıılscse oJ.dJığu 



-592-
için, hiç değilse, ikinci defa istihsal etmiş olduğu 
yüksek iiatı ilk borçlunun ıhesabına kaydetmek 
vo onun mütcbaki emlakine müracaat etmemesi 
mulıik ve umumi esaslara daha uygun görülmek
tedir. Nitekim Ziraat bankası için böyle bir usul 
kabul edilmişti. Dilek encümeninde teşrjh edilen 
istirlıam edilen vaziyetlerden birisi bu idi. 

İkinci bir dilek olarak da : gene Emlak banka
sına aid esld borçlar var. Ziraat bankasının es
ki borçlar hakkında tatbik e,tiği dü~kün faiz mu
amelesiuin mümkünse Emlak bankasından borç 
aliDlŞ vatandaşlar hakkında da tatbik edilmesidir. 
Bu borç· alma tarihleri bulıran senelerine tesadüf 
ettiği için bu şekil tatbik edilmektedir. 

Bir de emvali metrılkedım taksitle mal alan
ların hala devam eden taksitleri idi. Fakat bi
lindiği gibi l'ıialiye vckaluti ciddcn burada arzı 
minncto değer bir aliıka ile bu Şikayetleri her sc
ne takib etmiş ve 1925 senesinden itibaren her 
sene bir kanun neşrcderek bu borçluların vazi
yetim talıfif etmeye çalışmış ve tahlif etmiştir. 

Fakat bu vaziyette toplanan müracaatlardan ve 
müsbet hudiselerden anlaşılıyor ki, bu iş tamamilc 
istenildiği gibi Jıallcdilcmcıniştir. Müsaadenizle 
bir iki misal zikrederek bunları izaha çal ışayım. 

mesela birisi 40 000 liraya bir arsa satUl al!Dlş. 

Mukabilinde 20 000 lira tediye etmiş ve 193!i ka
nunundan istifade ederek bu 20 000 liradan vaz
geçerek toprağııuzı geri alınız domiştir. Maliye 
vekiileti bunun üzerine bu arsayı satılığa çıkar
mış ve Ancak 5 600 liraya talib bulmuş ve sat
mıştır. 

Başka bir kimse; yine isim tasrili etıneycce- · 
ğim, bunların muazzam bir listesi encümcnin elin· 
dcdir. ; 12 000 dönüm bağ al!Dlştır. Kıymeti 

6000 liradır. Bunun 8000 lirasını vermiş ve mü
tcbaki tediyattan vazgeçmiştir. Maliye vckiı.lcti 

onu da sat.lığa çıkarmış ve 750 liraya satmıştır. 
Başka birisi keza 40 000 liraya al!Dlş, bunun 
20 000 lirasını ödeyebilmiş mütebakisini ödeye
mediğinden reddetmiş. Maliye satılığa çıkarmış, 
3 200 liraya 20 taksille satmış. Bunların bazı 

istirhamatı vardı, iki noktaya toplanıyor. Birin
cisi bu vaziyette bulunanlardan her hangi biı· se
·bcble ödiycmedikleri bu malları yeni uzun tak
sit vaziyctinden islifade edebilmeleri mesclesidir. 
Takrir de ayni mcaJdedir. Maliye vekili bu lıu
sus,aki bir kanun Iiıyihas . nın Büyük !ıi.illet Mec· 
llsine mevdu olduğunu söyliyerek onları tatmin 
etmiştir. lkinci meseleye gelince, bunun müsbet 

delilleri ile ele almarak grub idaresince yeniden 
tedkik edilmesi ve mümkün görülürse 8 milyonluk 
bir muhiti, bir salıayı aHikadar eden bu mülıim 
derde daha uygun bir tedbir bulunnın ı lazımdır. 

Riyasete takdim edilen takrir de bunu ihtiva et
mektedir. Eğer tasvib ederseniz encümene yeni
den giderek tedkik edilecektir ve bir şekil bu
lunacaktır. Orada da arzettiğim noktalar üze
rinde mutabık kaldığınız hususlarda itilil.f hasıl 
edcbilirsek bizcc ayni vaziyeti verecektir. 

MUHSlN ATAÇ (Gümüşane delegesi) -Bu 
mevzu üzerinde esasen kanun vardır. Bunu te
lll.fi etmiştir. 

DİLEK ENCUMENl RElSl lSMET EKER 
(Çorum) - Encümen mazbatasında bir karı
şıklık, bir yanlışlk olduğundan bahsettiler. En
cümen mazbatası zabıtlarımızın esasıdır, zabıt

lar mcveuddur. 
Emvali metrılke davasmm vakit vakit hafif

letmek suretilc lıallcdilmediğini , bunu Meclis Par
ti grubu eline alınarak hal çaresi araştırılınasım 
kaydetlik Mcsclcde yanlışlık yok. 

Emlak bankasına borçlu olanların borçla
rrnrn mukabilinde satılan emliıklcri, Emiiık ban
kası üzerine aldıktan sonra talib olanlara satma
sı, salıibierinin Ziraat bankasrndan kolay
lık görmesi. Bunda da bir yanlışl.k yok
tur. Emlak bankası umumi usullerle satışa. 

çıkarmış, talib olmadığı ıçm satılamamış. 

Kcnd i sin~ kalmış bilahare fazla kıymctle sa
tıJmı~. Bu fazla laymetin fa rkını bor~luya 
yani eski sahibine iade etsinler dcniliyor. Akit
ten mütcvellid iktisalı edilen bu hııldaı· üze
rinde c.ncümeııin karar verıniye saiUJıiyeti 

olmadığı menubahs olmuştur. Ferdler ara
. ında dahi bir alım satımıla biri i bir malı al
mış, sonradan onu pahalr satmrş diye tutup 
farkını ötekine mi versin t Bu me ele üzerin-
de karar vermek imkanı olmadığı i~in tesbit 
l'lilcmcıniştir. Bunda bir yanlışlık yoktur. 
.\ rkad:ışlar diyorlar ki Emlak Bankasından 

bonoya mukabil veya taleb · olmadığmdan do-
Inn üzerine aldığı malr bilıllıaro fazla fiatla 
sa.ta rsa bu fazlayı borı,:luya versin. l\Iemscki 
hıılmki hulursn versin. Bir diyeceğim yok
t ur. Yalnız bir şey mcveud dcğildk Bu mcmscki 
Iıuknka ve kanumı medeniye taalli'ık 
eden hususta karar vermek alahiyctini en-
cüıncn kendinde g:i!'mcmi~tir. Bunu da ınbal 
olarak söylüyorum. 
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FAİK KURTOÖLU (Manisa) - Arkadaşlar 

tekrar vaktinizi aldığım için affırazı rica 
ederim. Maattccssüf encümcn rcısı ilc 
lıemfıkir olmadığımızı bir kere daha söylemek 
mccburiyetindeyim. Emvali metrukeyc borç
lu olanlar Emlak Bankası tarafından gösteri
len kolnylığm Ziraat Baııkası tarafından gös
terilmesi yaııi bu bankanın kendi üzerine alıb 

da henüz harice satmaınrş olduğu malları eski 
salıibierine iadesi, bu kayıd Maliye vekili
nin vermiş olduğu bir liiyilıa dolayısilcı geç
miş olan izahattan mülhem olarak Maliye ve
kaletinin Bütçe liiyilıasrnda esas 1938 sene
sinde verilmiş olan saliihiyetcı istinaden Hl.a
kal % 20 nisbetinde taksitlerini ödemiş olan
lardan ellerindeki mallıırı gcı·i vermiş bulu
nanlar uzun taksit devresinden istifade etmek 
şartile tekrar bu yolda tcfovvüz etmek ister
se ben hazırım diyorlardı. Bu mütaleadan 
mülhem olarak hareket edildi. Bu hata, bula
sa o kadar sarilıtir ki.. 

İSMET EKER (Çorum) -Bu tabı hatası

dır. Onu tashilı ettik. 
FAİK KURTOGLU (Deva.m~a) - Esasen 

Emlak Bankası bir ikraz müossesesidir. Yani 
bir toprak parça ·ını satınrş olan bir müessese 
değildir ki tekrar eli nde bulunan bunu iade 
etsin. Burada yeniden sonra iki satır yazı var
dır ki bu miinasrz düşmektedir. 

İkinci kısım; ınulıtcrem kurultay şüphesiz 

mcmlckctte mcvcud umunil mevzuatı nazara 
almakla beraber bütün istirlıamlarr mutlaka 
kanun hududu ve çerçevesi içerisinde olacak 
değildir. Bilfıkis bu kanunlara icabeden isti
kıımeti ''ermek için bir çok temennilerde bu
lunması saliilıiycti dahilindedir. Bendeniz bir 
mahkemede da va eder gibi falan kanunun fa
lan maddesine tcvfikan hareket etmeyi dü
şüomediğim gibi Dilek eneiimeninin saliihi
yctini daha geniş gördüm. Bundan dolayıdır 

ki aşağı yukarı büyük bir dert halinde bulu
nan ve arzettiğim gibi meınlekctte bir kaç mil
yon halkla mcskQn daireıyi alakadar eden bir 
mevzuu teşrih ettim. Emsaline gelince : ken
dilerinin tcmessük edilecek bu gün bir kanun 
mevcud olmadığı mütalenlarrna. iştirak etmek
le beraber orusali bulunduğunu kaydediyo
rum ve hnnıı. istinaden istirlıam ediyorum. Oc
ne kendi fırkamızı temsil eden bir grub esas
lı bir surette ted.kik etsinler. Bunlarm müra-

caat ve tazallümlerinin muhik olduğunu gö
rürse bir şekli kanuni arasın. Ricamız bun
dan ibarettir. (.Alkışlar). 

DİLEK ENCtlMENt REtst İSMET EKER 
(Çorum) - Tabrn sehvi olarak emvali metruke 
cümlesi yazılmıştır. insanlar melek dcğ:l
dir, bir yanlışlık olabilir. Biz bunlal'ı tas-
hih ettik. Okunan raporda bu cümle yoktur. 
Yalnız dava köylünün malını üzerine almış, 

sattıktan sonra fazla kıymetin borçtan düş

mesi davasıdır. Bu davarun memscki umumi
sini görmedik. 

HİKMET BAYUR (Manisa.)- Bu Emlak 
Bankası işinde ufak hiı· noktayı, .Fuik 
Kurtoğlunun söylediğini bir defa daha ha
tırlatmak istiyorum. Burada iki nokta. vardır. 

Birincisi borçlunun borcunu vermediğini gö
rünce mal satılmıştır. Fakat çok ucuza satıl

mrştır. Ve bankaıun üzerinde kalmıştır. Bir 
müddet sonra banka bunu çok pahalıya sat
mıştır. M:esclii 590 liraya banka üzerinde kal
mış fakat bilalıare banka bunu 5100 liraya sat
mıştır. Bu kadar çok farkla satı lınrştır. Bu gibi 
borçlarda banka :fazla aldığı parnyı boı·çlunun 

hesabına kaydetsin, kendisine kar kaydetme
siıı. Borçlunun hesabına geçirilmek suretile 
borcu nzalsm. Ziraat bankası bunu yapıyor. 
Birinci mesele budur. İkinci mescle de şudur : 
Bir çok yerlerde bilhassa düşman tarafından 

tarnamile yakılnıış, tahrib edilmiş ınrntaka

lardaki bnrada öyle olmakla beraber başka 

yerlerde de az çok öyledir, bulırandan evvel 
mal kıymetleri fazla idi. Ondan sorıra çok düş
müştür. Bu düşüş dolayrsile, ·yani bütün eşya
nın ve emiakin ucuza satılmak mecburiyeti do
layrsile bazıları çok acrklı vaziyettedirler. De
min söylediğim hafiflctıne yapılsa dahi bu, on
lar i~in bir çare değildir. Öyle adamlar vardır 
ki ve bunlar pek çoktur. Bankaya bir defa ken
dilerini kaptırmışlardır. Balıasından kalan bu 
hal artık ne kadar çalışsalar çocuklarmnı haya
tını kurtaramııyaeak vaziyct doğurmuştur. Zira
at ~ankası bu gibi borçlar için kauunen bir tab
fif yapmıştır. Ayni suretle yapılmasıru istiyo
ruz. Matbu varakada ancak birinci kısım ıoev
zubabs olmuştur. Encüınende bulunanlar lıabr
larlar ki, bunu encümende konuştuğumuz vakit 
Maliye vekili, eğer kanuni yolla Ziraat bankası 
borçluları hakkında yaprlclığı misilltl bir ~~ro 
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bulursam diyeceğim bir şey-yok:tur, demişti. Bi
zim vereceğimiz takr:ir işte bu ikinci noktayı te
barüz ettiriyor ve takril'imiwe buııan yorine ka
im olmasllll istediğimiz dilek bilhassa bunun 
içindir. 

MALİYE VEK!Lt FUAD AORALI (Elazığ) 
- Aı·!<a.Uaşlarnnızrn mevzubnhs ettiklet·i nokta
lara biı·er birer arzı cevab etmeğe çalışacağım. 

E vvela; bir arkadaş= eski tekaüd kanunu 
mucibince tekaüd edilmiş olanlara tahsis edil
miş olan maaşatın azlığından bahisle btmlarm 
tezyidi hakkındaki muamelenin tesriini söyledi
ler. Gerek bütı:enin heyeti umumiyesi hakkında 
maruzatta bulunduğum sırnda gerek ondan son
ra bu babda söz almış olanlara arzı cevab eder
ken dediğim, ve Başvekilimin dahi bahis bu
yurdukları veçhile bu, Rükılmetçe esas itibarile 
kabul edilmiş, üzel'inde tedkikat yapılmakta 

olan bir mevzudur. Dk imkan husulüııde bunu 
ıslah edeceğiz {Alkışlar). Y:alruz arkadaşımm 
müsaadesile zııpta geçmiş olan bir noktayı tas
hih edeceğim, zannediyorum, kendilerinin de 
kasdı bu olmayacaktır, dediler ki geçenlerue 
mevzubahs olduğu zaman bu mevzuuıı ortadan 
kaldırılması için 14 milyon lira gibi külfeti is
tilzam ettiğ i cihctle mali imkansızlık ileri sürüldü. 
Tekrar edeceğim: zannediyorum J..i kasıdları 

böyle olsun. Yani bu mevzuu kale almak için 
o yolda söylenileli demek istemiş olsunlar .. Şu
rasını kntiyetle arzedeyim ki, ilk mevzubahs 
olduğu zaman da mesele, eski tekaüd kaımnu
na göre kendilerine maaş tahsis edilmiş olan ze
vatm manşmın bu gün hem rütbelerinin yeni 
teknüd kanununa göre aldıkla-rı roikdara ib l uğı 

yolunda idi. Bu yolda bir tadilin mali tesir
leri mevzul>ahs olursa yine tekrar ediyorum ki 
hakikaten 14 milyon liraya ihtiyaç vardrr. Fn
kat sonradan müracaat eden al"kadaşlar dedi
ler ki, esas itibarile alnımamış bir maaş üze
rinden tekaiid hak kı isterneğe zaten mantrk mü
said değildir. !ııtenilen şey, vaktile Iııtalıbul 
Hükumetince yapılmış ve ynrm iade edilmiş ol tm 
teııziliitın diğer nrsfınm da ve'rilm sidir, cliye 
bütçenin heyeti umumiyesi konuşulduğu :ıaman 
izah ettiler. Böyle olunca mali teı iri 4,5 mil
yon lira tutmaktadır ki, hükılmet bunu esa-s- iti
barile kabul etmiştir ve ilk imkil.ndıı yapınağa 
çalışncaktır (Alkışlar). 

Yol vergisi hakkında beyanatta bulunan ar
ltadnşlarıma arzedeyim ki yol vergisinin ma-

liyeye aid dilekler arasında bahsedilmesi sırf 
vergi mevzuu olmak itibarile Dilek encüıneninin 
bunları tevlı id etmiş olmasından ileri gelmekte
dir; yol ve'rgisi idarei hususiyelere aid olduğu 
için buna Dahiliye vekili arkadaşımız tarafın
dan cevab verilmesi daha mttvafık olur. Bir 
a'rkadaşım da hayvanlar üzerinde, her mevzuda 
safi kazanç üzerinden alıyoraz da hayvanlardan 
aded üzerinden vergi alıyoraz, bu adalete nıuva
frk değildir. Bazı yerlerde yiiksek fiatlarla sa
tılan hayvanlar diğer bazı yerlerde aşağı fiyat
larla satılıyor yani fiatlar muhtelif mmtaka
lara göre te hal üf etmektedir. nunları da safi 
kazanç üzerinden mükellef kılmak cihetine git
sek buyurdular. 

Bazı memleketlerde hakikaten bu hayvan ver
gisi kaldırılmış, yerine zirai irad vergisi konul
mur;tur. Tclı:.ifleri bu zirai irad vergisini istih
daf etmektedir. Y&'ll i filan işten falan işten ne 
kadar kazanıyorsun diyor, bir beyanname iste
yerek vergi koyduğumuz gibi hayvan beslemek
ten ne kadar istifade ettiği bakinnda keırdisi ıı

den bir beyı.:ııııame isteınok usulüne varılmasr

dır; bunu istihdaf etmektedir. Bendenizin kana
atime göre bizim de hedefimiz budur. Fakat bu
nun memleketimizde tatbiki zaınaıu henüz gelme
miştir. Çünkü hcı· yerde mezbahaınız yoktur. 
Borsa, alrş veriş borsala~·ımız yoktur. Fakat git
tikçe terakki ederek bu dedikleri usule doğru git
mek bizim için dahi bir hedeftir. Bir arkadıışım 
vergi bakayasrnın affmuan bahsettiler, vergi ai
fetmek fena bir şey değildir, fakat nihayet vakti 
zamanında vergisini vermiş ola'lllıır için cczai: 
bir mahiyet istilzam eder, dediler. Hiç şüphesiz 
ki doğrudur. Fakat orta. yerde mevzuubııhs olan 
yeni l)ir tc ı<kiıı yokttır. Bilmiyorum ne sırret 

ve rnaksadla bu noktaya· temas ettiklerini, IIü
metı:e yapılmış olan şey bir zarnret neticesidir. 
Yüksek heyetinizin de malumu olduğu veçhile bi
zi yeniden arazi tahririne ıııecbur eden b~IŞlıen 

sebeb arazi kayıdlarım= nek e ki zamandan
beri vukuata istinaden tebccldül gönncmiş şayaıu 
ilıticaç olacak vaziycttcn çıkmış ve içinden çıkıl
maz bir hale gelmiş olmasından dolıı'Yı biz dedik 
ki verginin mükellefini bulmak noktasından ta
sarrufa mü ir olmamak üzere bir tahrir yapa
lım da burayı ldm ekiY'or, kim biçiyor, buraıun 
sahibi kimdir, bulalım dedik. Bendeniz burada 
iftiharlll', göğsüm kabara kabara öyliycbilirlm 
ki bu yapıJan ~ büyük m.ali işlel'den birisidir. 



-·-İb.-i sıııre ~inde bu tahtir işi tamamen ö~r.ı.l· 
mıştır, bugün 39 senesinden itibaren bu talırire gö
re vergi tahakkuku vermemiş pek az yer kal
ıXıışlrr. DiKerleri tamamen katğileşıniştir. Bu bü
yük bir muvafiakiyettir. Bunu itıuam edebilmak 
için yani şu kanuntın sebebi ihda ı, arazi vergisi 
kayıdlarmm doğru olmamasma münlıasır olduğu
nu söylemiş olduğumuzdan Yüksek Meclis bu
nun netieei zaruriycsi o: ıırak dedi ki, madem ki 
bu kayıdlar içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. 
1935 senesine kadar bu defterler nıucibiuco ba
kiye veı·gileri terkin cdib ondan sonı-aı yeni tah
riı-e istinad eJclim, denildi. Bu bence çok nııın

tıki idi. lştc bahsetlikleri ai bu, ıztırari sebeb ve 
ınecburiycte istinad etmektedir. Bunun haricin
de horhangi biı- sureLle bir af ve terkine gidilirse 
arkadaşımlll dediği mı.•hzura ben de tamamen iş

tirak ederim ve öyle biı· ş.ey mevzu ubahs değil
dir. 

Vergi karııosiuden bahis buyurdular. ller mü
kellrf, hıır sene ne kı,\Jar vergi ilc ınüke.Jcf oldu
ğun\t bilsin. Dedi ki biı· kere kıu:anç vergisinde 
tebliğ usulü vardır. Ilayvanlar vergisi malumu 
aliniz o.dıığu üzere köylere, malıali ciere asılan 
eedvellerle tebliğ edilmektedir. Yalnız arazi ve 
bina vergisinde her sene tebliğ usulü yoktur. 
Çünkü bu vergiler her sene değişmez. On sene
de bir değişen irad ve kıymetiere müstcnittir. Bu 
kqmet ve iradlnr değiştikçe mükelleflere t<'bliğ 
yapılır. Binanalcyh herkesin, vergilerinin mikda
rıııı bi.mesi ternin edilmiştir. Karnelere gelince: 
karneler bastrrıldı lıı.'kikaten dedikleri gibi pek 
ı-ağbet görcmedik. Bu yüksek encü menae dahi 
mevzuubahs olınu.ştu. Bu karneleri yeniden iyice 
ilan et eniz de herkes vakıf olsa. Bu karnelerden 
istifade et in dendi. Biz bu h u ·usu radyo ve ga
Zl)te ilc ilii.n ettik. Böylece 4 senelik vergilere şa
mil olmı.'k üzere her mükellef almadılar. lllalsnn
dıklarında mvcuttıır. Vatanda.~:arnı alınası için 
bu kcı•c dahi tebliğ ve ilan etmiş bulunmaktayız. 

Yol >ergisi haklanda nnkden, bedcııcn mü
kellc!iy •tini val;:tintiL' ifa l!tmiyen lerden ceza ı.llııi

masr nnktasnıa trmas ettiler. Bu hu usta yol 
vergisi hakknırla izahat verecek olan Dahiliye 
-vekili aTkııdaşım ce~ab ltltfederlcr. Bir arkada
şım du yeni talırir edilen arazinin usul üz yapıl
dığı, köylünün esıı'l ınııksadı bilmodiğini, 3000 
liraya yıı.ııl.ıuı biı.- tarlayı 500 lira')'a vormiye ra.
Zt olduğunu bu tahririn mü k1yot i~n yapıldığını 
Jannederök lrondilerine aid olmıyan mera.ları. da 

kendi üzerlc.rine ya.'zd.trdıklarını söylüyor. Ara.zı 
tahı·.iri iç,iıı diyebilirim ki Uk olarak böyle ):ıir 

şikayet kaı·şrsmda bultınuyorun1. Şimdiye kadar 
veklılcte lıu yolda bir müracaat ve şikayet vaki 
olınıınuşlır. Bu tarlaıru.! çok yazılmış dıycnlcr ol
muştur . .Ama ben bu tahrir tasarruf temin eder 
zannile kendime aid olmayan atiziyi üzerime yaz

dırdım yollu bir sözü ilk olarak işittim. Vatan
daşların tahrir işleri hakkında ta Ştırayi devl<ite 
kadar müracaat etmeğo hakları vardır, kendi
sine aid olmayan bir arazi, üzerine ya:tılınış ise d ü
zel. ilir. Tahrir başlaımıdan evvel ber yerde il.fuı 
edildiği gibi köy mubtarları da komisyonda aza 
olarak bulunmuşlardır. VekiHate şimdiye kadar 
bu yolda hiç bir müracaat. vaki olmamıştır. Ben
donizin ınütaleam la.lırir.in çok faydalı olduğudur. 
Fakııt bu kadar milyon arazi parc;asına şamil bir 
tahrir arasında bir kaç arkadaşın elbette, arazisi
ne faz.la k.ymet takdir edilmesi mümkündür ; 
bunun için de kendilePine itiraz kapı ı b.rakılmış
tır. ldare heyetleri bu gibi itirazlarm tcdkiki ile 
tavzif edilmiştir. Şfırayi devlete dahi m~ea
at etmek hakkı vardır. Fakat umumi olarak bü
yük yanlışlıklarm yapıldığı kanaatinde değilim. 

Bir arkadaşım buğdayı koruma vergisinden 
balıscttiler. Biraz da bunu muamele vergisi üo 
kaı·ışt.cdılar. Evvclco kopekli undan alınmakta. 
değildi. Sonradan kara değirmenlerinden de 
muamele vergisi almmağa başlandı dediler. Buıı
da karışıklık olacaktır . .Malfı.mu aliniz buğdayı 
koruma vergisi evveloo kara değirmenlerine de 
şamildi. Ondan sonra çıkardığımız kanınılarda 
köyde olsun, kasahada olsun, val iz ve eleksi:z 
dcğirmenler~ bu vergiden muaftır dedik. 

Muamele vergisine gelince; motörlü olaulııı

evveldenberi muamele \·ergisilo nıükelleftirler. 

Yalnız geçen sene 10 beygirc kadar olan motödü 
d ğiPmenler bazı şartlaı-la vergiden istisna edil
miştir. Bir de ücraıle un öğüten değirmenleri 

misal getirerek, ·bunlardan iicrct üzerinden vergi 
alınınas.nın muvat:ık. olacağını söylediler. Yük ek 
hey linizin malibnudur ki, muaın Ic vergisi, ka
nunundaki sarahat mucibince satış kıymeti uze.. 
rino müesscs olan bir v rgidir. llari~cn başka-
ma aid malzemeyi işliyerek tam bir mamul mad

de haline getiren müessesut iki kısımdır. Bir Jaıı.. 

ınt tam mamul baline e-etirenler, bir 1munı da. yo
n mo.mnl h lino getirenlerdir. İşte tam mamul 
halino getirenler moyanında olan değirmen! r, 
ücreti& i.malfı.Ua bulunan bu mü sel.crin vü-
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eude getirdikleri mamul maddeler gerek iptidııl 
maddesi hari~ıtcn getirilmiş olsun, gerek o mües
sese sahibi tarafınuan tedarik edilerek vücudc 
getirilsin, bu ild nevi mamul maddenin mükelle
fiyeti arasında hiç bir fark tasavvur edilemez. 
tki müessese yan yana çalışıyor. Birisi buğdayı
nı kendisi alıb öğutiiyor, bunu hepiıruz l.mıyo

ruz, satış üzerinden vergi vermesi lfızım geliyor. 
Diğer müessese de hariçten getirileni ücret mu
kal.ıilinde öğütüyor ve gene mamul olarak mey
dana çıkarıyor. Bu iki müessesenin birisinin 
lllöyle satış üzerinden diğerinin de ücret üzerinden 
mükellefiyeti halinde hayatlarının idamesine im
kin tasavvur edilebilir ıni 1 Gayet tabiidir lU, ib
tidııl maddesini kendisi tedarik eden müessese sa
hibi dahi bir müşteri ilc aulaşaruk muvazaa su
retile §unu sen bıze getirmiş ol, biz onu oğule
lim dcr. Binaenaleyh, ücret üzerinden alınması 
teklifi csasen muam!!le vergisinin matrah.na ve 
kanunun esasına mugayir düşmektedir. Muamele 
vergisi B. M. Meclisinde müzakere edilirken 
bu noktaya temas edilmiştir. Zabıtlar mütalea. 
huyurulursa arzettiğim gibi eneümcnin vermiş ol
duğu izahat yüksek Meclisçe kabul edilerek ücret 
üzerinden alınnuyacağı ve satı.ş üzerinden mües
seseden muamele vergisinin alınması lüzumu tes
bit edilmiştir. Bunun böyle olınası gerek teklifte
ki adalet ve gerek müsavat noktasından zaru
ridir. Diğer bir kısım müessesat vardır ki, arzet
tiğim gibi bunlar iptidat maddeleri tam mamUl 
hale değil, yarı mamul hale getirmektedir. 1\Iese
la; bir fabrika kutu yap.lacak m ukavvaları kesi
yor. fakat kutu yapmıyor. Bundaıı muamele 
vergisi almaktayız. Diğer bir fubı·ika bu kesil
Iniş mukavvalardan kutu yapıyor. Bundan da 
ayrıca. muamele vergisi alınmaktadır. lşte bu gi
~i müessesatın vergilerinin talıa.kkuku ve tarhları 
üzerinde ya birincisini büsbütün muamele vergisi 
verınektcn istisna etmek, veyahud başka bir şe
kil bulmak suretile iki dcfa vergi almmasınm önü
ne geçmek için araştırmalaruuıza ve tcdkiklerimi
zo devam etmekteyiz, Bunu yüksek JUccliso arze
diyorum. Her baldo bu gibi sanayi erbab.na bir 
kolaylık temin edeceğiz. 

10 beygire kadar motörü olnn elekli değir
menlerin muamele vergi i kanunun emrettiği 

~ülfeUcrin, defterlerin, muhasiblerin ve def
terlerin tutulmasma mahal kalınıırnak için ver
ginin maktuan alınması hususu dilek encüme
nlnde mevzubahs oldu. Orada ma.liyece buna 

muva.fakat edilmiştir. Burada gene tekrar ede
yim, bu yolda bir liiyiha takdim edilecektir. 
Halı iplikleri vergiden muaf olduğu halde, 
kilim ve beylik kilimlerinin iplikleri vergiden 
muaf olmadığından balısedildi. Bunlar el tez
gahlarında yapılıyor, iplikleri kilo üzerinden 
vergiye tabi tutuluyor. Halbuki fabrikalar ken
di yaptıkları iplikten kilim dokuduklarından 
vergi vermiyorlar deni,ldi. Bu da tıplu demin 
arzettiğim gibi dilek cncümeninde mcvzubahs 
edildi. Bendeniz de encümende söylediğim gibi 
bunun ayrıca müstakil bir mevzu olarak ele alı
narak tedkik edileceğini muaf tutmağa iuıldin 
varsa bu yola gidileceğini yoksa tabfifi cilıetine 
gidileceğini huzurunuıda tekrar arzedeccğim. 
Deriler üzerindeki kireci temizleyen ücret muka
bilinde müesseselerden derinin luymeti üzerinden 
vergi alınm:ısı işine gelince : bu mevzu da de
min arzettiğim gibi her hangi bir ipticlai madde
yi tam mamul değil, nim mamul bir hale geti
ren ve mütemmim sanayi ıtlak ettiğimiz sanuyie 
taniluk etmektedir. Hakikatcn bunlar üzerin
de de liizımgelcn kolaylığı icra için icab eden 
tedkikleri yapmaktuyız ve lıu kolaylığı temin 
edeceğiz. 

Em vali metruke meselesi; emlaki milliyedene 
yültsek bedelle mal alanların borçlarının lıafif

letilmesi ... Encümen reisi tarafınuan dahi izah 
olunduğu veçhile, derhatır buyurursunuz, muh
telif kanunlarla muhtelif müsaadelerde bulunul
du. En son olarak geçen Kurultayın göstermiş 

olduğu arzu üzerine Partice sureti mahsusada 
bir encümen teşkil edildi. Bu encüıneııin uzun 
uzun ted.kikat yapmak suretilc ve ihtiyaca ce
cab vereceği kanatilc hazırlayılı yüksek Mec
lise arzettiği kanun lilyihası Yüksek Meclisçe 
de kabul edildi. Bu defa yeniden mevzubuhs 
edilınektedlr. Ber.deniz bu hususta ayrıca bir 
mütalea dermeyanma lüzum görmüyorum. 

Yüksek encümende dahi dermeyan ettiğim 
veçhile Partice bu yeni temeıııı[ tekrar naz:ırı 

dikkate alınacak olursa ve icab ediyorsa yeni 
bir kanun layiliası yapılır. 

Emlak bankasından borç alanların banknca 
tefevvüz edilen gayri menkulleri meselesi ; de
nildi ki, bu gayri menkuller bilahare tefevvüz 
bedelinden daha yüksek bedelle başkasına satıl
dığı tııkdirde farkı borçlunun borcuna kapatd
sın. Ziraat bankasmda böyle bir usul vardır; 
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Emliik bankasında da bu usul tatbik olunsun 
dedi ler. Dilek encümeninde temas edilen nokt~ 
budur : 

Faik Kurdoğlu arkadaşımız Meclis encümen
lerinde bulunan diğer bir lityihadan bahsettiler. 
Bunları biribirine karıştırmış olsalar ~erektir. 

Mesele ikidir. Birincisi demin arzettiğim gibi 
Emlak bankasma ınesela ]000 lira borçlu olan 
birinin ınalmı, hariçten tnlib çıkmadığı ı~ın 

bankıı kendisi 300 liraya• ·atın alıyor. Bor~lunun 

700 lira borcu kıı.lıyoı·. Bilahare banka ayni 
malı bir başkasına ı 500 liraya satıyor. 

Binacnnleyh deniliyar ki, tefevvüz bedelilc 
satış bedeli arasındaki ı 200 lira farktnn, borç
lunun 700 liralık borç bakiyesi kapatılsm. Bu 
suretle onu borçtan tebrie etmelidir. Bu nokta 
maliyece tedkik edildi. Kanun mevzuu mudur, 
yol<sa kanunsuz dahi yapılabilir mi 7 Hukuki 
cihetten tedkik etmekteyiz. Belki do kanun 
mevzuu olmadan halledebiliriz. Böyle olursa 
derhal bankaya emir veririz ve tatbi

krntL başlatırrz. Olnıaclığı takdirde bir la
yiha ile yüksek huzıırunuza geloceğiz. Bu 
yolda bir Hiyiha henüz !Meclise verilmiş de
ğildir. Encümenlerde olduğundan bahset
tikleri layiha büsbütün başkadrr. Demin 
arzettiğim gibi Paı·tice pro.iesi lıazırlanrb 

Yüksek Mecliste tasdik edilmiş olan kanımda 

bir hüküm vardır, Hazineden aldığı mıı.l bede
linden % 20 sini ödemiş olan adamlar isterler
se aldıklarını Hazineye inde edebilirler ve borç
larmdan kurtulurlar. Bu suretle geri verilen 
mali Hazine uhdesinden Qıkarmış veyahud böy
le değil de her hangi bir sureUe Razineden ınal 
alan vatandaş taksitlerini vaktinde ödeycme
miş, aldığı mal satrlığa ~ıkarılmış, u1an olmamış 
Hazine de o malı tcfevvüz etmiş fakatı. başkasına 
da henüz satmanuş. Yani henüz bu malı elinden 
çıknrmalllllltır. İşte bu iki şekilde, Hazineye geri 
verilmiş veya tefen!üz edilmiş olub da başkaı.ınıa 
satılınnmış olan ınalları ·ahibleri arzu ederlerse 
g ne kendilerine Yeı-ilsin ve diğer vatandaş1 ar 

gibi 15 onelik l~~;sitten bunlar da istifade etsin
ler. Vukubulaıı ınüra<'aatlnr üzerinde Mııliye ve
kalcti bir ];onun lii);lınsı hazırladı ve 1\Ieclisi aliye 
takdim edildi. llalcn enc~menlerdo bulunan lii.
yiha budur. Bilmiyorum. Cevı.lbsız kalan başka 

noktala'l' oldu mu 7 (t.a.mam sesleri) varsa emir 
buyurunuz onları da arzedeyim. 

FARUK ÇELEBİ (Manisa delegesi) - Em.. 
lill< lıunknsrnm faizi meselesini lO.tfetmediniz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Yanmış yer
lerde hiç olmazsa Zirant bankası, bulıran vesa
ire rlıılnyıs i le, nasıl faizi indirmiş ise aynı şera
it tnhtmda hiç olmazsa düşman tarafında n tah
rib cclilmiş kısımlar için tenzilat yapdınasını ri
ca ediyoruz. 

MALİYE V. FUAD AlıRALI (Elazığ) -
Em iiık bankası faizlerin tenzili hakkındaki kn
nnndnn sonra dnhi tnksitlendircli ve tenzilat 
ynptı. Fakat eski mukavcieye müstenicl olanlara 
bu l<'nzil teşmil edilmemiştir. Maamafih tedk ik 
ederiz ve icab ederse bunun için de bir şey ya
ptırır.. 

RİZA (Maraş delegesi) - Çeltik muamele ver
gi~inde ibtidal madde payı ayrılması dileği, buğ
dnydn o1duğu ~ibi çuval payı varsa tabii görüld ü 
deııiyor, liltf n izahını istiyorum. 

MALİYE V. FUAD AlıRALI (Elazığ) -
Bnırr arkadaşlar ta'rafmdan çeltik üzerinde de 
ibtidai madde payı tcnzilatı yapılması arzusu 
izhar edildi. Fakat yapıla'll konuşma neticesinde 
şuna varıldı, mesela buğdayda, unda bu yapılı
yor çünkü un çuvalsız satılnmaz yaıprlan tenzilat 
da bundan mütevellittir. Bu temenniyi yapan ar
kadaşlar pirincin de çuvaıısrz satılamıyacağmı söy
lcdil~r, bu sebeble biz de eğer böyle ise buğuayda 
oldui!n gibi yapılabilir dedik. 

RİZA ÇUHADAR (Mara'! delegesi) - 13u
radnki şey o dciiildir. Pirincin mevaddı ibtidaiye
si çcltiktir. Çeltik bedelinin tenzilinden sonra ge
riye pirinç ka~ır. İşte Ç<'ltikle pirinç arasındaki 
fark için tenzil muamelesi yapılsın· diyorum. 

MALİYE V. FUAD AlıRALI (El8.zığ) -
- devamla - Arzettiğim gibi teıııenni sahibi 
dnhi kanaat hii.sıl etti. Çeltikten ancak zurufun 
muamele ver~si dolı.ıyısile t ll7.ilat yapılır. Onun 
haricinde ibtidai madde tenzilatma mahat ve 
mcvzu olmadığı kabul edilmiştir. Un'arda olduğu 
~ibi zarf yani çuval naozan itibare alınmıyor 

Zarf bedeli üzerinden almmıı, olan muamele ver
gisinin nazarı dikkate a1ınması yolunda bir tc
menni verdır ki söyledikleri onu ifade ediyor. 

RİZA (Ma.raş delegasi) - Vekil Beyefendi 
bnyurdula'l' ki muamele vergisinin satış bedeli 
üzerinden alınması takarrür etmiştir. Yani fab
riknntn aldığı ücret üzerind n vergi ıı.lmaktır. 

Fakat bu muamele vergisi pirinçten sat~ üzcrln-



---den, Çtltikten ise fabrikanm aldığı üeret üzerin
den alınmaktadır. 

Çeltik iabrihiarda tohumluk için cletti.rili
yor. Bunun faruıd lim kilosuna bir kurpş aluısa 
ve f~ brikado yüz kilo tobttm elettirdiğ.imiz za.
man yüz kuruş üct·('t vereeeği:ıı. Şimdi bunu bir 
defa satmıyoruz. Bu yüz kuruşun % .lÖ u mua
mele vergisi olduğuna göre fabrikaya 00 kuruş 
kalmll$1 lazrmgeliyor. E'akb't bu böyJe olmuyor, 
fabrika bunlardan yüz kı:ıı:.uş ÜCJ"Ct, aymıa % 10 
da mnam.ele vergisi alıror ki 110 kUl'llŞ tutuyor, 

tkinci m le; çeltik mescl.esidiı.:. Zürrıı. bunu 
getiriyor v.c fabr1ka da imal ediyor . .Burayw g lcn 
yüı kilo çeltik 50 kilo pjriııç 'Verir. Bunun bir 
defa ~uval bedeli vardır. Bu teraziden boşa akı:
txldrğı: vıııki.t pj.rmein sırtı.ş fiatı üzerinden % ıo 
aJ.ınrypr. Çpvııh kon~ oluı-ııa bu da kiloya da
hil olarak bunQO üzerinden vergi alıyor. Eğer 
dört çuvala konursa bu döı't .çuya!uı sıkieti de 
buna iı.ızi.ıNım edjypr dcmelttir. 

Bir de krrık vaziteti vardn·. Çeltik piı·inç 
yapJlmak için öğütülür. Halbuki bundan ta
biatiJe bir takım kırlklar meydana gelmekte
dir, Jri bu wı.ktan da muamele vergısı alını

yor, Satı.ş fiatı ticaret odalarmen takdir edi
liyor. Bi.r zürra ihtiyacı !_çin 10 bin .kilo çel
tik imal ettirdiği zaman bunu pirinç haline ii-

ı:ağ:mdau sonra 2000 lira ise bedeli imaliyc, 
fabrika ücreti, mwırn.cle ve.rgisi bir de 55 
kuruş vc,rib bir tek çuv.al alıyor. Bu da kati gel
miyor, ~iin.kü tnhaınmülü yoktur. Çift ÇU"<Üa 

koyuyor, 110 kuruş veriyor. Bu 110 kuruş \'cr

,diği çuvallar pirineiıı kilosu 20 ~uş olduğu 
için bu şc'killl51 hesab edUerek veriliyor. Z'ir
ra ihtiyacrru temin için pirinç imal ettirdiği 

bir sırnda muamele vergisi, bir tnra!tan da mu
antcle vergisi biniyor, sıkıntı içinde kalan zür. 
ra -pirincini satmak mecbariyetindedir. Tica
ret odası pirince 20 kuruş takdir etmiştir. Zür= srlrmtdı vaı:iyetini de göz önünde tırtan 
tüccar 17 kuroşa verirsen alınm. diyor. Ve 17 
kuruştan satmağa meeba:r oluyor. Fakat di
ğer ta:raitan 20 ktrruştan -muamele vergisi ve
riyor. Çünkü pirlnç fabrikaya gittiği wman 
ticii1'Ct odası fiatmı koymuş, muamele vergi
si de tahakkuk etmiş oluyor. Muamele vergisi 
fabrikacı: tarafından alıı:uyor. Bunu taksitle 
maliyere ödliyor. İki ay zarfmda 10 bin lira
lık bir pirinçte Ytll'giyi iki üç ay kullıındık

caa ., ... ~ veıVor. Buldaki .U di-

lek çuvalm iki kilo gelen, her çuvahn veya 
her kilo c;uvaldan tcnziHl.t değil, esas iııtilısal 
bedelinin pirincin iplidai maddesi olan çelti
ğe bir fiat t_ıı.kdir edildikten sonra, pirinç ha
line ifrağ edildikten sonra ikisi arasuıdak.i fark 
ne ise onun üzerinden .muamele vcrg,isi alın
sm. 

Maraşta kara değirmcolerinde de nıuame.. 

le vergiıli alll!ı;naktadır. Fabrikalar hesaba u 
düzgün olduğundan ve maliyccc kontrol me
murlan tayin edildiğinden esaslı surette mu
amele vergisi kaçakçılığı yoktur. Kara değir

menlerine gelince : on bin kilo i.5l cdii(iı öğüt

tüğü zaman belki de üç bin kilo öğüttüm di
yor ve bunun üzerinden muamele vergisi veri
yor. 

Çeltik beş kuruş, on kuruş bu tenzil edil
dikten sonra bundan nlınma~ııu, bir de kırık

tan muamele vergisinin alınmnmasifll rica 
ediyorum. 

MALİYE VEKtLl FUAD AORALI (Elazığ) 
- Arkadaşrının beyanatrıu dikkatle clinledim. 
Bütün hülfı usı demin arzettiğim gibi 
satış kıymetinden alınma m, ücret üzerin
den alınsm. Dava burada. Büyük Meclisin 
müzakere zabıtları gözden ge<;irilc<'ck oluı'S!!. 

görülür ki muamele vergisi kanununun müza
kcresi esnasında bu iptidııt madde tentilatı 
ancak şu mnksadla kabul edilmiştir: Fabrika
ya gelen bir madde, daha evvel diğer bir fabri
kada, yahud hariçten getirilmiş olan bir mal 
memlckcte idhal edilirken muamele vergisi vcr
mişso ayni matrah iizerindcn ayni vergiyi tck
ur vermemesi için, bunu önlemek üzere bir ip
tidai madde tenzilatı yapdır. Yoksa maksad 
matralım ücret olması cleğlldir. Gene zııbıtlar 

tedkik edil irse görülür ki; bu nuıvaddı iptida
iye tenzilfıtmm, böyle parası parasına evvclee 
verilmiş olan muamele vergisini karşllayacak 

ni bctt olması şart değildir. Her maddenin 
dereeei tahammülüne göre Hükumet<;e mm•a
fık görülecek ve onun istihldkini tahdid etmi
yceek, i tihsalini tazyik ctmiyecek bir nisbet
te olmak üzere tktisad vckiı:lcti le, .Maliye vc
kaleti mü.~terckcn tesbit eder, denildi. Şimdi 
huyurdukları pirinç meselesine geliyorum. 
Kabuğu çıkanlıyor, şu kadara almıyor. Güzel. 
Geri k11lan maliyet fiatı ne ise onun maliye
ti üzerinden mınımcle vttgisi versin. Pirinci 
aldı, dcğirıneneiye ~. fiatını nasıl 121-
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bit edccck1 ::lııtacağr yerde ticaret odası .fiut 
takdirine gidiyorlar. Eğer bu fiatları muvıı
iık bulınuyorlarsn haklu itirazları vardır. Ilnk
lnrım istimal cd~bilirler. Üzerindeki ı;uvııllar 
yani zuruf arzettiğim gibi giirm·ükll'n g~iril-

miş ve o srrada nıuıımel~ vcrgL~i vnilmiştir. 

Bunların bedelini tekrar muamele vergisine 
t.Ubi tutmak mükerrer olduğu i~in me,·aı.ldı ip-
tidııiye addeı.lilmektt' l 'll tcnzil cdiJmcl<tcdiı· . 

Bğcı· şimdiye kadu yapılmamış i~e buııdıuı 

sonra yapılması i<;:in eııcümcııde görliştük , ka
rarlaştırdık. Bwıdnn baııka bir şey yapınağa 
imkilıı ve bunu kanuııuıı esası ilc kabili telif 
görmüyorum. Kara değirmenlerinden bıılıset 

tıler. 1\'faraşta bir değirmen muamele vergisi · 
ne tilbi olmaması luzımgeldiği halde muamel e 
veı-gisi alınıyormuş. Bu olsa olsa vergi kanu
nunun tatbik hatasıdrr. Bir de ~u h11tn·a gele
bilir. Bunların vergideıı muaiiyeti ınulıitl~rirı

deki çiftçilerin zahirelerini öğüt rııckle ıııe§rtıl · 

tur. Eğer bunun haricinde başka kasabıılıll'(laki 
hıılkm dahi mallarını öğütüyorlarsa gay<·l hıı k lı 
olarak vergi vermeleri liızımgelir. Maauıııfilı 

not aldım, tedkik edeceğim. Kanunun tııt bikiıı 

de bir hata vukua gelmişse tııshih ettiı·iı·iın (Al
kı.şlar). 

GA.LlB DEMİRER (Afyonka.rahisar delege. 
si) - Sayın arkadaşlarım; çok mııhtereııı ::\I a
liye vekilimiz demincek heyeti aliyelerine ur
zettiğinı iki nokta hakkmdıı i.fııdclı-ı·inı J<• lü
zumu kadar sıırııhat bııluııınııdığıııdıııı ııı:ıksudı 
nu anlayamadıkları J.nkkOLda bir il'ııdl' lwyan 
buyurdular. Birincisi vergi afları lıakkıııdn 

neden endişe ediyorlar· diyorlar. Beııdeııiziıı 

maruzatını geçmiş aflarrn tekerrür etıniş ol
ması üzerinde idi. Malumu aliniz 1935 sen~ı~i

ne kadar olanlar üzeı·iııde bir likidasyon yapıl 

mıştı. Bu defa 193 de ikinci bir likidasyon
la bu af sisteminin tckeı·ı·ür etmesi, vergilerini 
vaktinde muntnıamnıı vermis olanların haklı 

endişelerini tebarüz ettirmek istemiştioı. He
sab karışıklıklarmdan fazla ınııtrablar dolayı

aile nisbetsizlik bakımından verdikleri karar 
~nyanı şükmndır. Her lıaııgi bir sebebdeıı do
layı aflar yaprlrrkeu kuı.lreti yerinde olan vn
tandaşlardaıı her ııc sur tle olursa ol un vergi
sini vermemi~ olanlarm sık sık afla;rı dolayr
"ill· diğer ' 'ergi vermek kaı·ekterinde olon vu
tandaşlarm tediye alilkıılarma da müessir olaca
ğını ve müe ir olmakta oldu~nu maalesef 

gördüğümüz için tebarüz ettirmesk istiyoruııJ. 
Bundan sonrası için böyle biı· yol tııtulnınyacu

ğına göre endişemiz tabiatile zail olııcaktır. 

Ikinci ırıc~ele; bu ınesele ile alakadaı·dır. ll<iy

le 4 · 5 senede bir hesablar içinden çıkılıımaz bit· 
hale girdikten soıu·a vergisini verıııeyeı1lerin 
borı;lnrınn bir siing-er çekerek onları affetını·k 

diğı~ı· vergbiııi verıni~ olun borçlularm do dahıı 
~vııt·ası i~in l't•rgi Vl'rmektım l:a~ııııııuloı·ına sl'lwlı 
olacaktır. Bıuııın izaleısi için ::'11aliy<· vekili ar
kadaşımız liizımgeleıı esasları lıazırlunııı;ılaı·sıı 
ıııes~le yoktur. 

Kame usulü için arzedceeğinı, cvvelce ilırlas 
edilen karneler maalesef bu işe yarayacak I'C 

baktığınıız zanınu derhal boı·cumıızıı tayin ed('· 
cek mahiyette değildir . Demincek nrzetıniş

tinı, 1!J:.l3 bakayıısı i~:in lıendcıı ibtedikleı·i ver
ginin ırıikJnrıııı, c::.aşı tenzil edildikten ııon

ı·a geriye kulıın mikdarını heısub için hu kaı·ne

yi bıınu vcı·ou menıura müracaat ettim, maliye 
ıueınuı·u lazım olan covabr veı·eıııedı, ııırasile 

tabsiliH şefi ne, tahsil ve tahakkuk müdürü
ne, vnridat ıuüdiirüııe ve en nihayet defterJarn 
müracaat ettim, ınaııle ·cf bu kaı•nerıin mükel
l ı• fi tatmin etlecek şekilde olması i~;iıı icab 
eden şeyleri bana söylcyemcılileı·. Yl• lıt>tJSi de 
o karnede bu arzuınıı Intmin l'dN·ı·k lıiı· va.qıf 

görmediler. , ilınyet bcııdeııiiiıı mürMııatım 

üzerinı• lımikil tül'lü bir list halind~. fl\lun köy
deki arar.iuiıı vergisi ~udıu·, ttdi,ve edilen ve 
tediye <>dilmesi icab ı>den ıniktlar şuıılnrılıı·, diye 
gösterdiler. 'l'nkdiı· edersiniz ki bııııu heı·kes yu
pamaı. Heı· wıtanda~a yuptırmak güç;tür. Mu
liye vekaletimiıin tatbik etmekte olduğu kurn<.' 
usulii Im esasıı göre daha ıır·atik ınetoıllarla ısialı 

edilirse ıniikollefll' ::1-f:ıliye arıısında vergi tnh<ıi
liitında bir çok kolaylığı olun hir usul olacıılctrr. 

Bu c;;u. ı duhn enel lıiı· nıünascbetle Mali.H \'l'ki· 
li beyl'fl'ndiye de nrıe1ıniştim. Halbuk i lııı !(lin 
beyıııı buyurduklıwııııı göre elde mevl•u<l kar-ne
ler vardır. Bunlnı· isteyenlere n·ı·ilınl'ktedir. 
Pakat benim zanıınnıt göre bu giio elde nıevcud 
karneler bu ibtiyflcı karşdayncak vnsıfta rleğil
dir. Bendenizin mııruzatım, nihayl't bir teknis
yen olarak, işin !enni ieablarma 1-(iirc hir rrıü

talea arzetmek değildir. Yalnız bir votıındıış sı
fııtill• hu ınııhzurlara yakındttıı 1·iikıf hir vatan
dıı~ suatile kendi kefaıruza göre dü~iinılüğümü
zü sö~•leınektir. Bizler, modern rıınliye tekni-
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ğiue viikıf c;ok kıymetli urkadaşlaı·ıınızııı Mııliyc 
vekaleti bünyesinde mevcud olduğımıı iman ct

ınlşizdir. Bu yüksek imanın biziııı ihtiyu~lnrı 

mıza göre, çok yııkmda, bir hasıla vcn!ceğine gü. 
l'endiğiıııizdeııdir. Maruzatım bu kudul'\lıl'. 

MALİYE VEKİLİ FUAD A~RALI (E18.zığ) 
- Efendim, arazi tahriri yapılmasını icab 
ettiren sebebler, demin de teşrih ett i ğiııı 

gibi, tafsiliııe gi ı·ccek olursııııı r:ok Cecidiı·, böy
le tahmin ettikleri gibi bir milkellef göz, açık

lığı cdib de vergi vermemiş ve neticede ııffn 

uğramış gibi biı· vaziyet yoktur. Hüseyin is
minde bir adamın bir arazisi lrendi üzerinde gö
rülmektcdiı·. Fakat bunu satmıştır, alan udrun 
vefat etııniştir, \'Cya başka yere hicret etmiştir. 
Bununla beraber bu arazi yine Hüseyinin üze· 
rinde görüldüğü için biz mükellef olarak onıı ta
nıyoruz. Fakat .l'roscyin bunu verir .mi Y vcnncz. 
Çünkil onu satınıştır. Nihayet ba:kaya, H'üseyinin 
üzerinde toplanrb gitıocktedir. Yok.sa hııkiluıti 

söylemek Hizımgclirso ınualiftihar ·bu küı·südeıı 
arzederim ki, bÜtÜn vatandaşlarm Vergilerilli VC ı'. 

mek hıışusunda·ki sürat \'C gayretleri senc
den seneye r;oğalmaktadır. Hiç kintse aman ver
gimi vermiyeyim, bir af çıkar diye başka yola 
sapmak gibi vaziyet düşünmüyor. ve böyle dü
şünenler varsa •bunların du seneden seneye azal
makta olduğunu elimizdeki istatistik raknınları 
göstermeh-tod:ir. Doğrudan doğruya tabii ve nor
mal vcsaitle yapılan tahsilAt nisbeti, vaktinde ver
.gisini vermediğinden dolayı ha!kık:mda haciz mıı
ıı.melesi yapılmış fakat tatbikten evvel vermiş 

olanlarm nisbeti ve nihayet lıaciz yapılmak surc
t ile tahsil edilenlerin nisbeti, muntazamnn takib 
edilmektedir. 

~ğer taıblolar yanımda. olsaydı Heyeti 'elilc 
.görürdü ki uedcn eneye ve daima lclıdc olmak 
üzere büyük farklar görülmektedir. Binacnaleyh, 
arazi vergisinden kalan bakaya hiç bir zaman 
zannetmeın ki, böyle açık gözlülük yapılmasın

dan doğmuş olsun. Amma haksız olarak alınmak 
istenirse tabii vcı'llıez. Mesela Mazhar üzerinde 
arazi yoktur. Aınma bizde onun ismi vardır. 
Haksız olarak istenen bu parayı Mazhar verir mi 1 
tabii veNnez. lşt e terkin bıı gibi zaruri hallerden 
doğmuştur. Yoksa tekrıır ediyorum ki bu teı,kin 

meselesinin nıahznl'larrııa ben de iştirak et
ınek:teyim. Öyle telakki buyurulmasm. Bu se
nelerdenberi yapılınış olan ihmal ve Ilikaydinin ne
ticesi olan mantilô bir tasfiyedir; ve gayet ye-

ı· inde olmuştu ı·. Şurasını du ıır·zedcyim ki , n razi 
taJır·iri esasen h ıısusi idarelere devrolunmuştuı·. 
ve tahsilat da onlar tarafıııdaıı yapılmaktadii'. 

uetayiei gayet nıeşkfırdür. Yeni tahakkuklar n 
tahsiller neticede gayet yü kselmiştiı·. H l.'rk<'!!i 
memnun edecek bir şeki ldcdiı·. 

Temas huyurdukları diğer lHikta hakkinda ye
ni kuroc vesilesinde aklımızın erdiği kadar da
ima mükelleflere kolaylık gösterdik. talimatna
ınci '1" yapt ık. Liltfederler hangi noktaları nok
san görüyorlarsa onlııı·ı dııhi iza:h buyururlarsıı 

kendi izahlarnıdaıı da istifade cd('rc·k her hııltk 

daha kolay ve mütokııınil biı· ııeklc ifrağııııı ~n

lışırız. (A!lkı~lar ). 

BAŞKAN - Çeltik davası kfıfi mikdarcia ko
nuşulınuştm·. Israr ediyorsımız biı· takrir veri
niz. 

lUKMiET BA Y.UR (Manisa) - (lerek eııı

vııli ınetruke ve gerek Bml8ik bankasına aid olun 
iki meselede Maliye vekilinin beyanat ve izahıı 

tma teşekkür ederim. 
İster bu tavzihatın, isLcı· bizim vcrmiıı olduğu

nııız takririn muzbataya gc«irilml.'siııi yüks('k H<'· 
yetin takdirine bırakırız. 

ALİ RİZA ERTEN (Ma.rdin) - Aı-kadaş
lardan birisi maktuiyete rabtı için yani elekli 
olan değirmenlerin muamele vergisine raptı hak
landa temennide .bulundum. Bu temenııiın bıırıı· 
ya geçmedi, kabul edilmedi, diğer bir arkada~ 
valansa ipliğinin kabul edildiğini fukat dileğc 
geçmediğini söylediler. Billıas.'l!l bu elekli dt·· 
ğirmenlerin maktuata raptı meselesinin görüşiii
düğünü ve bunun tedkika, ooğer olub şayam ·ka
bul olduğu ellietini söyledi. Valansa iplikleri 
için de ılıeı· ne kadar elbise ve sair ncscinde bu
lunımuyorsa ve yukarikinin kaldırılıb kaldırıtma
yacağı tedkik mevoou olduğu, beş numaralıya 

kadar olanların da. tetkik edilmekte olduğunu 
söylediler. Malfunu iiliniz •biz m~batamızı yaJl· 
tığmıız zanuınlarda mevcud olanlardan kabul 
veyahud reddedilenlerin hep ini ayrı ayrı burny~ 
dercetmeğe imkan b1ılamadık. Hükümetin tcd
kik mevzuudur diye tedkik edeceğini vadettikJe. 
riııin ıbir kaçını yazamadık ve nihayet HUkUme
tin •bıı hususta diğer dileklerden bir kıınnrm csa-
en yerine getirdiğini veya getirmesi mutasav .. 

ver olduğunu, bir ikisını imkan dalıilinde olmadı· 
ğı ve verilen izahlarla tatminkar görüldü. Bu su
retle H:ü.kfunet tarafmda yapıldığı olduktan sonra 
bunları zileretrneğe imkfuı bulıı.madık. 
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Arkadaşımızm buyuı·dukları yani b:nıliık 

bankasma borçlu olanlar hakkında, Maliye 
vekili nrkadaşınuz:n ,·erdiği izahlar bizim buı·a 

da.ki mnzbatnmızı tamamen tıwzih eder ma
hiyettedir. Eğer bu tavzilıi kafi görüy<>ı'Sanız 
encümenirniz de buna muvafakat ediyor. Bi
naenaleyh ayrıca takririn rnüznkeresinl' ge~il 
miş olmasm (Kafi sesleri). 
BAŞKAN- Başka söz isteyen yoktur. Ma·. 

arife aid dilekiere geçiyoruz. 

Vekil Hasan Ali Yücelin huzunı ilı· g-ö ı· ü
ııii ldü : 

Orta okul açılıııasııu i~teyen yel'ler : 
Bir çok viluyct ve kazalar haklı olıınık ::ı;; 

yerde orta okul istiyorlardı. Parti progrnmı
ııuz bu gibi mekteblerin sayısını nrttırınayıı önem 
verilmesini amirdir. Nitekim Hükfımetimiz dı• 
lı u esıısa ııyıırıı k diiı·t sene içinde ·1 ı yerı! ı• 
orta okul a~ını~tır. VekiLietin heı· h:ıııgi bir ıı,, ,. _ 

Jet işinde olduğu gibi bunda da bir prensib ,.e 
program çerçevesi içinde hareket ederek dııhıı 

295 yerde orta okul açmak azmirıdl' olduğu, n 
fakat btuıun tahakkukunun yalnız para ile de
ğil zaman ve eleman mefhunılarile de ıııukay

yed bulunduğu tabii görülerek, vekiliıı i[adc;;i 
veçhile temmuzda toplanacak olan Mıınrif şfırn. 
smcn verilecek karara göre orta okul a~ılacak 
yerlerin sıraya konması, ve bina yapmak gibi 
maddi yardimda bulunan yel'lerin ön safn alın

ması muvafık görüldü. 

Milli kütüpane : 
Başşehir olan Ankarada dilek ıuucibiııce 

milli bir kütüpaııe açılııı·ak iı·fan lıııkıınıııdaıı tlıı 

başşehir mevkiine geti rilmesinin vekiılet~ c dr 
matlub ve ınntasavver olduğu öğrenildi. 

Liseler : 
Gerek erkek ve gerek kız lisesi bakmımdıın 

ileride sayısııun arttırılması tabii is de Pııı·

timiz programma tcviikan cvvı•l emirde ınev

l'tıdunuıı ger k bina VP ırerek tedri at bakı

mmdan ıslahı ile i.kmal ve lüzumu hakkında 

verilen izahat kafi görülmüştür. 
Kız enstitüsü haklundaki Aydın ve Sanıınuı 

dileği buralarda ak~am sanat mektebi olarak 
bir deneme yapılacağnu ve ondan onra ensti
tüye . çe,·rililı çevrilmiyereğinin ılüşüniilect>ği

ııi söyledi. 

S:ıııat oku lu 
Knı·s ( Iğdı r ) , Kaysı•ı·i. 8eyhaıı. 'l ' ı·ahzoıı, Ç'o

rulı (Murgul ) vilayetlerinee istenen sanat 
nwktebleri hakkında ise, bu gibi müessesele
ı · in Jl'Ünden güne nrttmlınasınnı ,·ekôlctin e1 ı 

.rük>ek emellerinden bulunduğu ve imkan ve 
eleman nisbPtinde tezyid \ ' t> t eşınil kılınacağı 
konuşu ldu . 

' "ııtı nıekte bleriniıı içtiınııi bünyenıize da
ha uygun ve köylü çocuklarım kendi ocakla
!'llıdnıı uzıı klaştmlmııyacn k bi ı · ş!' kle getirilc
<'1'/i'i ıı e \'f' ınekteb kitablııı·ındn diğer ınemle

kl'tl ı·drki ı·msnlinc gö re mevcud olan ucuzlu
ğuıı biı· kat daha wliler lt>lıin<' ol ıırıık indiri
leeeğine dair olan beyanatı ilc, diğer dilekle
ı·in lıir kısnıınııı tedki.k eıli lib imkan aranaea
;~ ı n 'V" pro!'mınıı cluhil olub sıı·ıısı geldikçe 
yııpılııcağr veya mahalline aidiyeti hııkkmda ve
rilen izıthııt ~ıwünıenimizce ele kiifi görülmüştiir . 

RİFAT KOZAN (Yozgad delegesi) - Ma
nızıı t ını 01ıızlıatn dilekleri meyanrnda olmayan 
lıiı · husustur. J •'ıılmt üz ı·in<le dnrulııcak, oldıık

~a önenıli bir meseledir. Hepiniz biliı'Siniz ki 
ilk ılll• kt eh öğı·elınenleı·iııin kudroları ınulıak

kuk smette tcdrisnt başladıktan, bazı seneler
ıle bir ay, bir b.u~uk ay, bazı senelerde de iki 
ny soııı·u geldiği ,rakidir. Bunun memleket 
ıneııfaatine yapmış olduğu fı>nn tesir· şuıluı· : 
Her hangi bir öğretmen eğer tnhvile tiıbi tutul 
du ise kendisine kadr!l g lineeye kadar kati bir 
lıilgi verilmediği iı;in lmluııduğu yerde huzur
suzluk içindedir. Acaba tahvilirn kabul dildi 
mi 7 Gidecek nıiyjm, buruda mıyını ! Bi ı· tür lü 

k stireıniyor. Kııdı·o geldikten ı:ıonrıı tııh,· il edi
lecekse o arkadaşın yeni tayin edildiği ma
halli memuriyete mııvasalat hakkı olarak 15 
gün vardır. 1cabmda. kadro gcı: geldiği zıımau
lıır vesait yoksuzluğu, harcİrab ve saire dola
.vısil<> son günr kadar kalryor. Eğer tahvili 
kabul edildi ise 15 gün soıı ı ·ıı oı·ayıı ı·ardı ise 
tAbii zaman geçtiğinden dolayı ev yokluğu, 

odun bulunmaması ve kış eksikleri karıınım

da bir takım mü§küllerle kıırşılaşıyoı·. !lu yüz
den böyle bi1· ıll'kndnş vazifesin<' ciddi olnı·ak 

şöyle böyle on beş gün sonra başlayacak. Fn
knt. lıu maruzatıma mukabil alacağım cevabı 

da biliyorum. Muhakkak ~ayııı V kiJimiz eli 
recekler ki, m ırunlar \'ar.i;veti vardır. M ıun
Jıı.rın ı·llZi;veti tt>vRıımh rtm!'cliğiııdeıı dola~· ı 
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muıı.llimlcrin kadrosu geç :kalıyor. Vilayetin 
umumi meclisleri tarafmdan -muallimlcre tah-
sis edilen para muayyendir. Onwı haricinde 
öğretmen alamaz. Onun için ınuallimlerin kad
rosu tati lden evvel yapılarak kendisine tebliğ 

edilse çok iyi olur. Yeni mezunlar için de ayrı 
.bir kadro yapıb bildirsinler. Bu suı·etle öğ

rctmcnlerin zarartarı bertara.f edilsin. Her öğ

retmen de n!'l' ye gi(leceğini ve hatta gidece
ği yerde hı;mgi sınıflan üzerine alacağmı bi
lirsc tabiatilr daha. hazırlıklı olur. Sayın Vc
kildcn bunu tcmenni ederim. Bilir ve ona göre 
lıazırlaııırsa da.hıı önemli olucağı kanaatinde
yim . . ayın Vekilimizden bunu istirham edi
yorum, temin buyurırunlar. (Bravo ~esleri ). 

DUR.AK SAKARYA (Güınüşane) - Ben bu
raya yalıuz bir noktayı tavzih için çıktım. 

.Malumu iiliniz ben burada diiıı di l hııkkında 
birka~ söz söyledim. Fakat her nasılsa bir yan
lışirk olmuş, za,pta yanlış geçmiş . Gıtzeteler d 
bumm bir frkrasıru yanlış yazmışlar. Fıkra şu

dur : 600 senedir lrnlağrmızı dolduran kelime
leri dilimizden kaldırıb atmak doğru değildir. 
Halbuki ben böyle söylemedim v-e bunun ıçın 

ben söz söylerken dinliyMlerin he,psini işhad 

·edebilirim. Bendeniz şöyle söyledim: Kaldınb 

atarken onun yerine tekrar bir takmı ecuebi 
kelimeleri koymak doğru değildir. Bunu bn 
snrct.lc tavzilı diyorum. daha açık söyliye-
yim, dilimizdeki arabı:a, acemcc kelimeleri 
iltarkcıı fransızca, ingilizce bir takım kelimele-
ri 'sokmak doğru değildir. Maruzııtım bundan 
ibar tt ir. (M le anlaşıldı sesleri). 

:RAŞlD USUMU (Çıı.na.kka.le delegesi) -
Muhtercm arkadaşlar, Çanakkale viliiyeti hu
dudu i~indo Ezine, Ayvalık, Bayramiç kazııla

rınrn mcsaft-leri mütcsaviyen yirmi b-eşer ki
lometredir. Bu kazalar, orta mcktob olan vila
yet merkezine 75 kilometre mesafede olub ilk 
okulları bitir n memleket ya,rrulan bu uzun 
mesafeyi katetmek veya talısile veda etm k 
meclnı:riy tiııdcdirlcı·. Bunuiı i ·in vasati bir 
mesafede bnhınnn Ezine kazasında bir orta 
mcktcb aç.mak ihtiyııcı vardrr. Bu açılacak 

nıcktebiıı binası hıızıTdrr. Bu mektebin ilk sı
nıya konutmosını sayın Maarif vekilinden ri
t•n ediyorum. 

M'ıE'MED YILMAZ (Tokad delegesi) -
Muhterem ark:adaşlar; raporda 85 kaza. v-e viiiı

retle orta mektclı j, tcnildiğindeıı bahsediliror. 

Dilek encümeninde bizim Tokad vilayeti
nin Erbaa kazasında bir orta. mekteb .. açılma.sı 
için mürncaatta bulundum. Bu müracaatrmı 
burada da tekrar ediyorum: raporda 85 orta 
mekteb. istenildiği yazılryor. Bu orta mekteb
lerin yeniden açılması isteniyor. Halbuki Er
baada on sene -evvel açılıruş bir orta mekteb 
vardır. Bu mekteb üç sene de tedrisat yapmış

tır. Fakat bilahare bütçe ve kadı·o yüzünden 
kapatılmıştır. Bundan altı sene evvel Maarif 
vl.'kaletine müracaat edilerek bu orta rnekte-
bin yeniden açılması istenilmişti. Jl'laarif vc-
kalcti de 17 ağustos tarih ve 28328 orta tedri
sat numaralı yazı ilc ilk açılacak yirmi orta 
mektob arasında ve 18 nurnarada olduğumuzu 
bildirmişti. Ve her sene orta mekteb istemek
te devam olunmuş ve daima yazılıruştır. 

Binaıruz da Erbaalılar tarafrndan satm ıı.-

lın drğı, hazır olduğu hald-e orta mekteb açıl
mamıştrr. Bu hususun teminini sayın Maarif 
vek-ilimizden rica eder ve şeye dercini dile
rim. 

HALİL DİLMAÇ (Çanakkale delegeai) -
. Arkadaşlarım, bendeniz Çanakkalede ilk okul 
öğretmenlerinin scnelerce zayi olmuş bir hak
kmdan bahsedeceğim. Ve bunun çocuklarrmız 

üzerinde tesir yapacağı kanaatilc bu yüksek 
huzuruntızda bilhassa Maarif vekilimizin hu
zurnnda arzetmek ihtiyacındaymı. Arkadaşla

rım, hepiniz biliyorsunuz ki memurlarla Dev
ı lin arasmda manevi bir mukavelenin aktedil
rniş olduğunu hıı.trnnıza getirin. Devlet öğret

meııc d r ki, bana şu i,leri yapn.caksın, buna 
mukabil öğı·ctmen de, s n de bana şu işleri ya
pacaksın der. Öğretmeniere kanunu mahsusu 
ile verilmesi lazım gelen bir kıdem, bir de mes-
ken bedelleri vardrr. Fakat bunun tahsi atı 
.meclisi um1ımiler tarafmdan verilir. Bizim 
Çanakkale vilayetinde 7 - 8 senedenberi ne kı

nem ıamrru , ne de m-esken bedeli verilebiliyor. 
Bittabi bütçenjn ademi kifayetinden vetile

nı_iyor. Her yıl bu dilek geı·ek Maarif direktör
lüğü tara'fmdan, ger!'!k öğretmeni ı· taı·afından 

vuku buluyor. Btınıı veı·ilon cevab mali iıİıkiin 
sızbk kaı-şLqmda bir ş y yapılamıyacıığıdn. Bu 
qnrctl~ kanunC'n, verilmesi luzım gelen bıı para 
l'!~rilcmiyor. 70 - O bin lira ka'dar bir meblağ 
nıuaUimleriıı alııcuj;ı olurak •ka.lryoı·.•· 'Btı · para 
her eM bu ene kalstn gı>lecek sene verecğiz di
~· kalıyor . ('a.ıuııkka~enin umumi meclisinde hu 
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seneki, gelcook sene ve bundan sonraki senelerde 
de veril emiyeccği kanaali hiisıl oldu. Maarif ve
kiilctine takdim edi lmek üzeı-e, bunlarm muva
zenci umunıiycye alınmaq, üzere, güzel çok uzun 
hir i stidıa.mnanıe yazdık. Bunu mulıtcrern vokiJ 
bu yıl nuzarı itibaı-u alıLJ•ak senelerdenberi hak
laı·ıııı alaınııınış olan öğretnı nlerin haklarının 
verilın.esiııi rica ediyorum. ( Aikışlar ). 

BAŞKAN - Niğde Orta okıılıı hakkrnda
Niğ<lr delegesin in bir tııkriri vardır. 

YAKUB UNAL (Niğde delegesi) - Saym 
arkadaşlar; encümcn mazbataııında görüldüğü 

gibi bir çok viliiyet ve kazalar orta mcktcb ve 
lise ıııç ılmasını istiyorlar. Bunu herkes candan ar
zu eder Muzbatanın bir yerinde Parti Grubu 
pı·oğrarnına göre liseler açılınıyıırak takviye cdi
l c(l(.~k. Orta ınektcblcr için a~ılma çaresi vM·clır 
drni liyor. Halbuki orta ın ektebler de tamamile te
kii.mül etm iş vaziyette değildir. Benim bulundu
ğıını viliiyctte üç orta mckteb var, merkezde olan 
ortıı rnektobin altı yüze yll'krn talebesi vardır. 
Bu talebcyi okulmak içi n 15 - 20 asli muallim lii
zım iken halbuki ancaı~ 5, 6 asli muallim varclır. 
Diğerl eri yardımcı mualllim diye şurailan bura
dan getirilmiş zatlardır. Bilirsiniz ki memurlar 
iş, gÜ<; sahibi adamlardır . Muallimlik bir meslek 
mcsrlrsidir. llerkcsin yapacağı iş değildir. Bil
mem, hııışmührııdi~. eczııcr rbu zatlar tabiatile bak
kilo vazife gön•nı iyorl a r. Sonra lisudc okumuş, 
oli{un luğn ~-ı•rcmemiş hir çocuk gelmiş orta mrk
tchte hocalık yapıyor. ı ihayet oradu mckt\'bini 
ik mal l'ıl r<· Pl> dl'ğildir. ~aym v<'k ildcn ve yüksek 
kııı-ultuydıın o ı·tıv ınrktcb!Prin takviye odilm.csini 
riı·.ı •ıJc ı ·im. Bu srııı• tcdris senesi geçmiştir. 
Önümüzdeki sene bu nok.sanm ikmalini ı·ica C(}c

rim. 
BAŞKAN- Başka bir nıütıılea yoktur. 
MAARİF V. HASAN ALt YttCEL (İzm.ir) 

- Arkdaşluı-, lıu son 7 - gün zarfmda ıbir ta
raftan lıüt~rnıi?.in müza•ker si vcqilcsile, dilek 
eııcüıneııindc, soıırn Kuı·ııltay do l :ıyisi l <' bu
raya gelmiş arkadaşl arın koridorda, vekiilettc 
hanıı gelib kt•ııdi nırınl k<'tlerinin maatii ihtiyacı 
hakkında söyledikleri sözlerle ve ~imdi burada 
yapılmışlem ııni n• tcııkidlt•rlc kafam ,-c güııüm 
doludur. Binaenaleyh bizim nıcs l<'lerimizi her 
hııngi bir taraftım biı· bahi~ a~ılıı-sa bu uzun hir 
~ckildr hem tcnkid. hem müııak!l{!a, hem mübıı..
hase rrırvzuu olUI.ı i lir . Yalnız böyle sizi yorucu 
uzun miixııkrrrl<>rrlen soııı·a iıı:ı;lıı ı•ahııtsız etmt'k-

~ızın burada konuşulan şeylerle iktifa edib on
lara cevaib vereceğim. 

Bir arkadaşım ilk okul öğretmenlerinin kad-
rolar dolayisile maruz kaldıkları müşkülden bah

sediyorlar. Dcrlıa11 ve katği olaraık söyliyeyim ki ge- . 
rck ilk olrul öğretmenleri için, gerek orta öğretim 

iiğrctmerıJeri için kadro diye bir mesele mevzubaıhs 
değildir. Yapılacak değişik l iklerin bir kısmı öğ
ı·ctınçnlerin kendi arzusundan ve ailesi dolayisile 
beni .filan yerden falan yere nalkledin diye ıbir 

tcmcnni izhar cilib ib'l:ida vermiş olmasından do
layıdır. Yalıud inzıbati mesele dolayİ ile bir yer
ılCil diğer bir yere tahvili mevzubalıistir. Bu
nun haricinde bütün öğretmenler yerindedir Ar
kı.Uıışım müteseJJi olsun, kadro diye bir ımesele 
mevzubahis değildir. Pek güzel de, tedbirini de, 
çaresini de söylediler. Zaten biz de buna benzer 
tedbirleri düşünüyoruz, yapacağız. Arzettiğim 

sebeblcrlc yerlerinin değiştirilmesi lazrm gelen 
mua'linılcrin dcğişı-n.esi birer kararname ile ve 
ilk öğretimda villiyetlere yazıla>rak yapılacaktır. 

Binaenaleylı endişeyi mueib bir cihet yoktur. 
Bir arkadaşım Çanakkale vilayeti dahilindeki 

ıkazalaTın uzaklığı ve yakınlığı dolayisile orta. 
mckteb lazım g(lldiğini söyledi. Diğer ·bir arka
daşım da Erbaada açılmış bir mektcbin ka-
paııdığrıu ve aqtı sene evvel orada. bir orta 
mekteb açacağrz diye vaki bir vaitten bah
sot.tiler. Sonra diğer bir arkadaş çıktı o da, 
Niğde orta okulundan bahsetti, dedi ki, 15 mu
allim bulunması lazımdır. Bunun beşi asil, di
ğerleri yardnncıdır. Bir takım muallimler bun
larm yerine ders veriyorlar. Meslekleri mual
limJik olmadığı halde ders veriyorlar. Geliyor
lar, çocuklarımızı okutaııuyorlar. O da memnu
niyetsizliğini söyledi, düzeltihn ini istedi. 

Her birinizin kendisini benim yerime koy
roanızı ve bütün bunlarnı içerisinden bir haki
kat çıkarmaya zihinlerinizi yormaruzı rica ede
ceğim . Burada yapılmış olan tenkid ve te
menniler, Çanakkale e Niğdeye munııasrr 

olmaksızın bütün memleket için benim kafam
da vardır. Ben de i terim ki, değil dilek encü
meninde mevzubahs olan 85 kazada, daha ya
pılması lazımgelen 297 kazada. orta mekteb 
olsun. Fakat Niğde gibi bir vilayet merkezin
deki, burada arkadaşnnm bütün samirniyetile 
noksanmı anlattığı mektebleri tadad ve tek
rar etmekte mana görmüyorum. Hoca yokken 
her hangi bir binanın kaprsı iistüne burası or-
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la mcktebdir, burası Jisedir, demiş ulruak uraya 
orta mekteb, orayı lise yapmak demek rleğil
dir. Hatta deği l lise, hatta daha yüksek rnck
tebleri de, hattatlar yazıyorlar. O leı·Jıu koıı

duktan sonra o yer ınekteb olmaz. Onun için 
takdir buyurursunıız içinde bulunduğum nıüş
külleri, o müşkülün haddi azamisinden yenilc
cek taraflarını yenib bir progranı dahi linde ye
rine getireceğiz. Nitelcim dilek eocümeniıulc 
de arzettim. Burada huzurunuıda da söyleyf.'
yim : Orta okul açılması lazımgelen yeı·leri, 
oraların nüiu u, orada mevcud olan ilk okul
lardan çıkan · çocuklarm adedi ve o civarclıı hu
lunan orta okullarm uzaklık ve yakınlığına gö
re bir liste hazırlıyoruz. Bu listcyi Maarif şil

rasmdan geçirib ilan edeceğiz. Orta ınektebleri 
şu sıraya göre yapıyoruz, bu grupmanla:-ı hazıT
Iayacağız, şu grupmanları bina ve lcvazımları 
tcmjn edilenlerilli bütçemizde paraıruz mev
cud olduğu takdirde yapacağız, diyeceğiz . Hii
kCımetçe düşünülen tarzı hal budur. 

Bir arkadaşımız ilk öğretim işinin a l ııcakla

rı dolayısite Çanakkalede aJacakJarını ıılamıı

ınış öğretmen arkadaşlarının bu alacııklarını 

vermek lazrmgeldiğini, btmları ödemek icalı 

ettiğini söylediler. Bu Maarif vekilliğinizin 

ana meselelerinden biridir. Bu ana meseleyi 
Milli Şefimiz Kurultayı açarken söyledikleri 
nutukla bariz bir şekilde sizin ve bütün nıille

tin ı ttıla nazıırlaı·ma verdiler. Orada buyıırulu

yor ki, Türk köylüsünü tahsil ve nıaişet bakı

mmdan yükselteceğiz. ünkü ilk tahsil davıı 

mızın asıl ha1ledilmemiş kısmı köylerde yH tı 
yor. Onları mecburidir dediğimiz ilk tahsilden 
nasibedar tmedik<;e bu dava halledilmiş değil
dir. Ve nitekim bu davayı halletmek için lıu

günkii <;areler de kafi gelmiyor. Evve.lce hi ı· ınü

ruısebetle de arzetmiştim ki, memleketimize ya 
km bazı komşu memleketlerde bile ilk tnhsili 
vilayetterin bütçeaile yürüten memleketler knl
ruarnıştrr. Civarımızda onun için bu dnva ile biz 
gene rneşgulüz. Bunun için Hükumetçe bir he
yt>t tl teşkil edilmiştir. 

Bu heyet g rek mali bakımdan, gerek idar 
bakı:mmdan, gerek bizim nnzarımrzdnn işi t d
kik ediyqr. mnrız ki kısa bir zamanda bu hal
lolur. onun taallılk ettiği para me eles~ ma

'liıııeseleler mümkün bir vıı.ziyete gelir. Ve arzu-
:: ıirr kendiliğinden hallolur Dava yalnız ('ıınıik-

' .. 

kaledeki arkadaşlarımrzm vaziyetleri deği l dir. 

Bendenizin maruzatını bundan ibarettir. Baş

ka bir emriniz varsa onlar hakkında dıı izahat 
vereyim ( Alkışi ar). 

YAKUB UN'SAL (!.sparta. delegesi) - Önü
müzdeki ders yılı i~eri ·inde muallimlerimiz ta
manılnnacak ınıdır ? 

UZAKTAN BİR SES - Orta okul öğretmen
lerini •oğaltmak ic;in vek8.let ne gibi bir prog
rıım takib ediyorf 

MAARIF VEK.tt.t HASAN AU YttCEL 
( İzmir) - Mnııllim ihtiyacınıızı biz muhte
lif membalardan karşılıyoruz. Burııcln On zi 
terbiye enstitüsü var Muallim mektebi me
znnlarmı, lise mezunlarını oray:ı nlıyoru ı. Iki 
senelik tahsilden sonra onları orta mekteb 
muallimi yapıyoruz. Sonra teerübeli ilk mual
Jim ın ektebi ınezunlnrını alıyoruz, oıılnı· ı lnır

sa tabi tutuyoruz, o kurstan nıuvaffnkıyctle 

·rkıınlnrr orta rncktcb nıııalliıııi y ııpı,V<>rnz . 

Ondan sonra Avrupayn gönrlerrliğimiz talebe
ler var, onlar da g liyor, mualliııı ynpıyoru7. . 

lstanbulda yüksek nıu:ıllim mektebi vardıı·, o-
radan ç.:ıkanlarr muallim yapryoruz. Birde lise 
tahsililli gördillrt f.' n sonra hu usi teto'bhudıı bu
lunınuş liyakatli oldnklımnı iddia edenler olu
yor. Bunlar i~in de liyakat imtihanları vardır. 

tımversiteye imtihana giriyorlar, bunlardan ıla 
liyakat gösteren t'hliyetıııırn e alanları muallim 
yapıyoruz. 

Bu sene 400 küsur nıuıı.llim elimize gelecektir. 
Geçen sene ders senesi başmda iken 4 000 ders 
açıktı. Sene sonuna kadar huyurdukları gibi oo
zaeı:, memur, tahsil görmüş arkadaşlardan istifade 
ettik. Eğer bunları da yapmazsak Niğdede de •hir 
orta mektebin ııçılmasmm imkanı yoktu. Ttbla 
Erbaadakinin akibetine uğrar V (' Niğdedeiri mek
teb do kapanrrdı. 

BAŞKAN - ·Mııarif dilekleri hitam bulmuş
ı ur. Maliyeye aid dilekler hakkında Maliye ve
kili iza.hat verecektir. 

Mal. VEK.İLİ FUAD AGRALI (El8.zığ) -
Ordu maliilieri birliğinin Kuıııltay yüksek riya
ıı tine hitaben bir arzuhalleri geldi. Emrederse
niz ayıJ.en okuyayım; Yüksek Riyasetten tebliğ 
olunmuştur. Burada istedikleri şu : Birincisi; 
iromın mueibince maltil efrada beşinci, altıncı de
receye kadar bir defaya mahsus olarak arazi ve
rilm . i vRrdır. 200 lira kıymetind . ŞikAyctte 
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derıiliyor ki, bu arıızl verilmemiştir. Eğer arazi 
verilmezse, verileeek arazi bulunamazsa onun ye
rine 200 lira verilmesini kanun iimir iken Lu dM 
verilmemiştir. 

!ıkincisi harb malUlleri zahitaııa yani ı·ütLı, li 
malil.llere son deia yapılm1ş olan tcı·filı zıtınının
dan dolayı .bazılarının ma<.ışları yeni kanunla 
malilliyet rnıı.a.şı talısiıı oluuanlarm ueroocııine 

çıktığı hı.ıldc bazılurıııın çıkmamıştır. Biııacna

lcyh, ikilik vardır. Bu ikiliğin izalesi ve arada·ki 
:t:arkıu verilmesı rica ediliyor. Bımlaı-ın tutarı 

olan 150 000 lira <bütçeye konulsun ve müııııvat

sızlık -kaldırılııın. 

Birinei kısma aid ınaruzatım; fıfıl numaralı 

terfilı kıınwıunuu birinci maddesinin ı;oıı tıkrası 

aynen şöyle demektedir. Beşinci altıncı derece
de malul küçük zabitan ve efrada kıymeti asli
yeleri itibaı·ilc bir defaya mahsus olmak üzere 
ikişer yüz liralık arazi tdfiz olunur. Kanunwı 

ibaı·esi budur. ~imdiye kadar bu kımuna tevfikılın 
4831 nüfusı.ı, yani mal w ııefcrc 962 9~0 1 i ralık 

.arazi verilmiştir. 1907 malili drad daJıa \· aı-dıı· . 

Bunun için dalıi kanwı mucibirıec 381 ~00 lira 
lık .arazi verilmesi lü.zımgclir. Ekserisi keııJilı·

rine verilecek araziyi kcnili bulunduklurı kiiy ı·i

varınJan istiyorlar. Orada arazi bulunmadığı 

iljin vcrilenıcmiştir. Bulwıuııca wrilccektiı· . Bun
lara, arazi bulunmadığı takdirde ııakucn ltdiyat 
yapılacağıııa Jair kanunda bir kayid yoktur. 

İkinci nokta : Rübbcli askeri ma!Ullcr, ümera, 
zabitan ve saire meselesi eski .kanun nıucibince 

nıalUliyet ınıı.aşı tahsis olunanlara, 1341 oonesindc 
birinci tcrfilı zamını dediğimiz 551 nwnaralı ka
nun mucibince bir ~m verilmiştir. Sonra, 1683 
nwnaralı askeri, mülki tekaüd kanunu mucibince 
•bunlaı-ın talıııisatlarına ayrıca yüzde 25 zaınmolun
muştur. 1937 senesinde kabul huyurulmuş ikinci 
ter:Cih kanwıu ile de ikinci bir zam daha yapıl
.ıruştll'. Bu ikinei teriili zammından dolayı bütçe
de yapılan ilave 344 616 liradır. Bu yapılan 
zamla bunların bir kısmı yani evveloo malillen 
tekaüuü icra olunanların bir kısım bu günkü em
sallcri dercccııine çı.k.IIUIJDJş, Iıı.k.at bazıları çrka
mamıştrr. şimdi aranılaıı, bu cınsıılleri derecesi
ne çıkıınarnış olaıılarr rlnlıi ayni dereceye çıkarmak 
için yeni ·bir zam talebidir. Bu taleb kendileri
nin dedikleri gibi 150 000 lirı.ı değil300 000 lirayı 
ıbulmaktııdlr. Mevzubah~imiz olan eski kanuna 
göre tekuüd olmuş malili zabitanm yekilııu 969 
dur. Bunlardan 219 u son yapılan terfih zam-

larile yeni kanuna göre tekııüd olan cmııulleri de
recesine çıkmıştır. 750 si kalmış! ll'. , Işte 750 yi 
daha emsalleri derecesine çıkarmak içiJı ıeı:ıı.eııııi 

ediliyor. Bunun portiresi arzettiğim gibi 300 000 
liradır. Bu meblağm bütçeye ilavesini kabul et
mek büyük bir küliet teşkil etmez. Fakat mese
Jo yalnız paraya değil ayni zamanda bir pı•ensib 
mesaJesine tuallük eder. E ki ıkanuna gör . maaş 
alan alelfuııum mütckı.ıidler hakkında bir karar 
alırken bu mcııcleyi de tedkik cdııc ğiz. (Alkış

lar, bravo sesleri) . 

NAF1A VEKALET1LE 1JıG1Lt Dll~EKLER 

Nafia vekili Gl. Ali Fund 
il<' müzakere olundu: 

ebesoy huzuru 

Demiryollar inşa'nu ve limanlar 
Cümlıuriyet Hükum tinin demiı-yollıırımız in

şaatına verdiği ehemmiyet ve gayretin şükranla 
kaydlıtı bir borr; sayan eneüım.enimiz bu uğurda
ki ı,:ıılışın alaTı memleketin ik-tısadi veya askeri 
yüksek nıcnfaatlcrinc uygun bir suretle ilerliye
reğini sevinçle dinledi. 

Tesbit edilen proğrama göre evvclii geriye 
luılan l' a hatlarm ve bu meyanda da Bolu Jıa1-
tııım, ve ondan sonra da bir kı ·ım dileklerde gö
rülen şube lıatlarrnın nıızarı dikkate almacağı 
öğrenildi. Ve bu sene bütçe ile yol işlerine de 
ehcmmiyet verileceği ifade olundu. 

Sular işinde de tahsis olunan 31 milyon lira 
ile ve tesbit olunan proğramıı göre haylı mesafe 
alındığı söylencrek dilekt<>ki yerlerden Amasya' 
Aydın, Mencıneıı su işlerinin eksiltıniye kondu
ğu ve Meriç işi hakkında. konı.~-u Yunan Devleti 
ilc temasıı geçildiği, diğer malınller su işleri için,, 
de sırasile su po tası göndcrilerek etüdler yapı
lacağı, ve <>vclcc etüdü ya')lılmış olanlarm da 
yapılması için tahsisata v cl 'rnana göre sıraya 
k<ınacağı ve sular için lıır ka'lllm proj i hazırlığı 
olduğu bildirildi; \'C şoscler \' C köpriiler için de 
yapılması lüzuııılu olanlar hakkında aynı sistc
min tatbik edileceği, vr esa n bunlardan bir 'kls
mrnın ma-halli idaı- 1 •re nid bulunduğu ifade 
olundu. 

Limanlar balısinde şimdilik Karadenizin şark 
\-C gıwbindc olarak iki limıın UÜŞÜnÜJdüğü bun
lardan şarktakinin Tralbzonda, garptakin.iıı de ya 
Er • i Zonguld:ık veya ~·atalağzmda inşa edile
ceği, Akdenizde de Mer in '\'eya lskenderunda 
lrurulacalğı, bu meyanda Amıısra mendireğinin de 

' 



bith·ileceği öğrenildi. 
Gümüşane elek,tt·iği ılıakkmda, Nafia vekili 

henüz projesinin gelmediğini, Erzineun ve Erzu. 
rumnnkinıin tnsdik edildiğini, Boyabadmkinin 
muvafık görülmiyorck iade olunduğunu, Alibey 
köyüne elektrik verildiğini, söyledi ve diğeı· di
leklere dair izahatı da k·afi göriilclü. 

OSMAN CUDİ GURSOY (Sa.m.sun delegesi) 
- Sayın arkadaşlar, vilayetlerin dilekleri ara
sında Samsun limanının yapılması dileği do 
vardır. Encümen raporundl! Samsun li'maııınd.ın 
bahsedilmiyerek yalmz Karadeıtizde, biri şark
ta, biri garpta iki liıınan yapılacağına işaret edi
liyor. Bunlardan biri bütün şark viluyetlerini, 
!ranı denize bağlıya.ıı. en kısa yolun kapısı olan 
Trabzonda, diğeri de kömür havzasında ve ağır 
demir sanayiimizin kurulduğu Karabükle allı

kalı olan biı· yerde olacağı için bu hususta ve
rilecek karart şükranla karşdarız, takdir ede
riz. Bu arada şimali Anadolunun, çok geniş ve 
feyizli bir bölgesiııe iskelelik ' yapan ve senelik 
idhalat ve ihracatı 250 000 tonu aşan Samsun
da da liman inşası zamanının çoktan geldiği"ne 
ve hatta geçtiğine işaret etmek isterim. 

Arkadaşlar, Samsunun bir hususiyeti dAha 
vardır: tafsil edecek değilim, hepiniz hatrrlıu·. 

snuz. İnkılup tarihimizde en şerefli mevkii U,gal 
eden Samsurıda bir liman inşasında çok istical 
etmemiz, büyük hatıralarını kalplerimize ha
kettiğimiz, Ebcdi Şefimizin de rnhuı!U '!ıt tle<l <'

cektir. 
Seneden seneye ıııüt ezayid inkişııf arzeden 

amsun rlenıiı·yolu siyasetimizin ilerleınesilc de 
iktisadi hıırcketleri ıırtınaktııdır. Bu lıususi va
ziyetler iktısadi zaruretler icablar er geç Sam
suııa bir liman getirecektir. Buna kaniim. Esa
seıı asrrlnı•ı yıllara sığdıı·an ve dünyayı şaşırtaıı 
büyük Türk milletinin, Cüınhuriyet idaremizin 
yapamıyacağı bir şey yoktur. Bütün vilayctle
ı·in dilekleri de Büyük Kurnitayda göriUıülerek 
bunların mühimleri kabul edilib sıraya koıımı:ıl:

tn hükumetimiz de bunları birer birer yapınak
ta vo bütün btı büyüık cs~rlet·i millete vermekte
dir. İhtiyaçlar p k ~oktur Arkadaşlar bendeniz 
ufak bir şey ııöyliycceğim. Bir çok cvlildlnrr olaıı 
analar ba'balar vardıı·. Bunların hepsini şefkutlt• 

sarmak isterler. Fakat bıma bir aıı için be'ki iın

kiln b1ılaınazlar. Fakat bu evliidiaTm hep i ana ve 
bıı.b.ı kucıığındıın hi sel •rini, ıııısibl~rini alı ıak 

isterler, baba kucalğmo can atarlar. İşte am-
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~unun vaziy(•l i d(• liınuıııı kııvu:;acnl: k:ırcll'>,dc

d arasıııda yl'r ıılınııktadır. Bunun i~in bir di
lek hazırladım . Yüksek Riynsetl' sunacnğrm. 

Sııyın Nafiıı vekilimizden de bir noktımm tav
zilıini rica ediyorum. Hükumetimizin liman 
tesisi hııkkmdaki proğrıımmdan Samsım lima
nı iıışıısı maddesi çıkarılmış mı ? YoksA encü
ınen raportında bıılıınnıaınaklıı. beraber imkan 
V<' fırsat bııluııdıığu tııkdircll' önümüzdeki 
c!Pvrede mi yııpılııcaktırt 

Arkadaşlar, bu takriri vermemin sebebi de 
şudur : vilayetlerde Parti kongresi yapıldı. 

Her toplantıda ve kongrede Samsun !imam 
ıçın temenniyat yapılıyor ve Büyük Kurulta
ya arz ediliyor. Encümcn dilek listesinde Sarn
sun limanı da yazılı olduğu halde buna temas 
edilmemiştir. Yalnız Trabzon, Çatalağzı Jima
nından bahsedilmemesinin Samsun ve hinterlan-
dmda fena bir tesir yapması ilıtimali vardır . 

Bu dört senelik planda Samsun limanı tedkik 
edilmiyecek mi, yapılınıyacak mı Y gibi böyle 
bir kanaat husulünc · meydan v·ermemck ıçın 
buının tavzih edilmesini ·rica ederim. Bu hu
susta yüksek ı-iyasete bir do takrir sunuyo
rum. Dilekler arasına kabul buyı.ırmaruzı eliler 
cümlcnizi saygı ilc seluınlanın. 

SAİM ALTIOK (Bursa delegesi) - . \ı-kn 
daşlar, encümenin yüksek heyetinize tevdi 
ottiği csbabr mucibenin metninde bizim çok 
eski davamız olan Bursa - Karaköy hattı iste
ğimiz şube hattı şekline girmiştir. İsim tasrili 
Pdilınemekle beraber bize de tcşmil edildiğini 

zannediyorum. Belki biraz sonra okunacak bir 
takrirde sarahalle öne konduğu gibi C. li. 
Partisi Bursa vilnycti tcşkilfıtmda bu dava a
nanevi bir madde halinde, bir dilek halinde
dir. Bursaıun bu dileğinde hiç bir zaman ge
li şi güzel blr özeııç havası da yok-tur. Çünkü 
tabiatın hiç bir güzelliğini esirgemediği, tani-
lı in bütün güzel sanatlarını bağrında taşıyan 

gene bu güzel memleket son yıllarda Türkiye
de yeni kurulmuş olan kar ve dağ sporlarının 
ııantral yeridiı·. Gene •bu memleketin şöhrctli 

bir sebze yetiştiriciliği ve sanat şehri, ayni za
manda bir su ş lıri oluşı.ı bütün bu arzuları

mm takviye eden sebebler halinde ortaya kon
mııktadır. Yüksek Kurultayca kabul edilen 
Paı·ti nizamnamesinin 22 ve 26 ncr maddele
rinde ınevzu ve mana itibarilc dava üzerinde
ki ısrarrmızı kuvvetlendirmektcdir. 



. \ rkadaşla r; Bu ı·su yuı'<iun mı güzel tw·ist ik 
hi ı· ~chtidir. Bazı ın •nıleket l rdc ve bazı mil-
letiC't-de ilmi re teknik u ·ullcı'C duyanmak ·u ı·c -

tilc orgıınizt• l'<lilcıı turizm o memleketler içiıı 

kuvvetli biı·cı· ~c·liı· kaynağıdır. Bıı kadııı· gü-
zt•l hir şelıiı· olan Bursa bu gcliı· kaynak.ların-

<lıtıı ıııulınıııı bir Jıaldcdit. Bıırsıı ayni zanıurıda 

nıc1·simleriıı biı·biriııi taıııııınlayan bütiin te
zadlarıııı biı· arada tıı~ıı ·. Bu itibul'ladıı· ki ha
ldl 1 bir tuı·ist yeridir. ~!ahali! teşekküllcı· hun
luı· üzc riııdt• takııtlıırııım yc1tiği kıtılaı· ~;ıı lı~

nıaktadıı ·. :\1udauya - Buı·sa asfııltı tuıııaınları 

ınuk üzcr~diı·. Uludağa biı· havu hattı yapıl-

mak dava~ı rard ıı·. Rkononıik hu uslaı·ı dıı 

snydığıınız ~~·.rlcı·deıı kııt i~·cıı ıışıığı dcğlldiı-.. 

Bilhassa kı.vıııctli hir hntmıyı ~iizlcrimı• son 
yapacağını . 

.\ı·kadaşluı· l~bedi ı$d Kulıraman Atatürk 
Bımıayı soıı ziynctloı·iııdc ve unıMndıı buhı 

ııan !::lııyın Bukaııluı·daıı Inızılaı·ınııı ınevcudi 

~·,•tih• Buı·sanııı bu haklı dileği ~·cııidcn mcv-
zuhahs olınu~tıı. 

ec ~· apı! ıııış olan 
•elıdıleı·Jı•ıı rlııla,vı 

Bu koııııı;mııı sırasında cvvd
lt·~cbbüsltır gibi klasik bazı 
~ürünccmede kaldığı vt• 

huııuıı .vnpılm ad ığı kcıırlileriııc izah ed il-
ınişti . 

l<1bC'dl Şef cBcıı yakıııda Buı-s;ı,vıı gelmek is
ı i,I'Oı·uın I'C ıı;elt'<'l'Kim:. diyerek, bu lıııttm yapıl 

masını ı•nıiı· Vt' işııı·et lıuyuı·mnşlardı. 

.\rkada~laı·, 'l'ürk ınilletiııiıı g-üzel Huı·~a-

sr 1·ı· vataııda~IHı ·ııı , Atııtürküıı dP arzu lmyıır-

duklııı-ı gibi ~cı·ef hulıııuştuı·. .' on ?.amanlar
•hı da daha im:ı.ı· yoluna ı<il'lniştil·. Bu son em
ı·i ~·e ı·im· gı•tirmek de elbette daha büyük
biı· şcı'Cf leşkil ed ·ct•ktir. Ordular lıPdcf'iniz 

.\ krlt-nizdiı·. ileri cmrini ve ı·diği zaman hizi 
ta Akdeniz kryılarııııı indiren Bbceli Şı•fimi-

ziıı hu ı,ründc bir )!iizü kalıyor. Bııı·sıı - Kaı~.ı.köy 

hat tmrn ~·apılnıa.'ıını işıı ı·et buyuı·muşlarrlrr. 

Bunun Üz('rind etüd yapıldığı ,•ncümcniıı 

izuhlarıııdım anlıışılınıştır. 1940 Devlet büt-
~t·sindc .' t·r ıılııııısınr t klif n rica t'<l.iyoı·unı ; 
•:ünkü Buı·sıı yıllardanbeı·i hakikateıı ve dni-
ınıı lııv.t• hir lıaıısasiy<'tlı • lıaş.~l'lıirdC'ıı ufııkla-

ı·ı yuı·arnk Hıırsaya ıı;in•cek olıın V<' Kunılta~ 

karıırmıı ırıütcallik işlerd ıı olan tı· nin n kah 
raınan ,\tntürkün bııyr·ağmı elinde tutan sııyııı 

Milli •, l'f I Rınt>t lniiııiiniiıı sesini h<'kli:or (. ı . 
lo lar). 

MUSTAFA TURAN ( Sinob delegesi ) -
.\laruzalııı planlaşııııık üz ı·e olun ~i nın 1 ~ i ıııcn -

diferi hattına nid olacaktır. 
'aym arkadaşlar, umumi haı·hde ve ist i ldü! 

savaşmda ~ekilcıı zorluklarııı. ıııuııtıızıını ,vollnı·

dıııı v şiıneodifcr hutlıll'Indaıı nıuhrnııı oldu
ğumuzdan ileı·i ~teldiğiııi ~ok iyi bileıı. gören 
ve içinde buluııa1ı biı· ııcsilir.. 1 ~te bu emniyet
I dir ki Cüıııhul'iyct Hükiinıcti millet idaresini 
ı·liııe aldığı güııdeııbcl'i 1;ulik biı· irade kuvveti lc 
yol siyasetine verdiği eht•nııııiy<-t hiı; hızıııı 

knybet m eden ilcrl<>ırıektedir. HükCınıPt iıııiziıı hi~ 

durıııadaıı ilerleyen bu huııılı•silc. ,volsuıduktaıı 

ıııiitevel lid fariıılıınn bütün ı~tmıbıııı ~ekmiş 

ulaıı bizlcı- , kısa hir zunııııı içinde yurtlun ir;iııdr 

Jört ~ev resini lıütüıı ~ebckelerilc bımılıeı· ba. • 
t ıınhaşa dcıııiı· nğlaı·la öl'iildüğünü l.(iiı·ı·ı·ı•ğir.. 

Haym Nafiıı n•kilimiıdıı dilek eııcüıııı•ııiıııll' bize 
ıııüjdelediği gihi Hüki'ıınetimiı:in şa rka ve cemı
ha doğru inşasına ılevıını etnıl'kle olduğu anu 
hıı llıırJan başkacn .. \dıı pnzal'lndan itibaren geııe 
~m·kıı doğru inılidacl etııı~k üzt•ı·ı· ~imal hattı 

im;usı i~iıı dı· <'tüdleı·e lıaşluıııak üzım•dir .• \vnı 

pa~· ı, .\ syııy~ iiı:üncü defa bağlnyıı~ıık olan hu 
hattın ıla elıemıniyeti ~ok büyüktür. 

Hu hnttm g çe ·cği İstikamelle hııluııaıı Bo
hı. Kaslanıonu ve Çorum vililyl'tlcri hu sayede 
pııı·lıık hir istikbale malik olacaklardır. 

.\ r-iz arkadaşlaı·. rlöı·düneü Kııı·ultııyda htt 
hat hııkkındaki temenııilerimizi beşinci Kunıl 

tayda tııhııkkuk etrnektP olnıasıru göı·mckle bah-
1 iyımz. Yıılnır. bir t'ihcti yüksek huımnııııızdu 
ııı·?.etmek istiyorum. 

Gcı:en dördüncü Kurultay ıııüznkerelcriude 
N nfin vekiJimjz olan VI' §imdi l\llirlakalat " •ki
linıiz hulunnn snym Bay . \ li Çetinkaya bu hat 
hakkındııki diişünceleı·ini lıı • yan ederken 
_yapılına~ı ılüşünüleu şinıııl hnttnıııı iskcle
~inin 'iııoh olacıığrıu da ilaveten müjdeleıııi§leı·
di. Şiındi bu cilı t iııevznbabıı edilmemiştir. 

ayın ıırkada~lar, Hüyiik Asyaımı şimalin
deki ve .ırnrhindeki ülkelerin enıtialir Kafknı~ n 
Kil'Inı sahillerinden ıılrııarıık .\vrııpıııım Akd -
niı: sahillcriııe, .\frikııya ln şın ılığı ilk l'tı uı·tıı 

•:ıı~Hardu Sinob limanı trruıı>ii ıııerkezi idi. Tn
ı·ihtc ııiya~i ve iktisadi hakrıııılnn bu kuduı· ınü
lıiın ı·ol oynııyıın 'e tıılıiıllııı Pnıiıı IJir liıııonrıın 

ıııalik bulunan, istikliıl sU\'Il~ında faik ılPtıiz 

ku n·ı•t lı>l'i önündE> milli Aııadulu urılııııuııu mal
ıı·rııl' il<' hP~)!'~' n, hüt üıı Vf!. aitin, 1·n tııhii 1 • 
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('min ve Karadeniz fırtınalarıııdıı kezıı bütün 
ııe ııı ileri n :vegiı ııe nıelcei bulunun Siııolı : Şiıııa l 
hattının iskel e~ i ittihaz edilince yeni iı:ablımı 

gÖL'tl Kııı·adenizde ı{eııi~ ve en ıııükenırnel ve tu 
bii bir liııınnı en kısa yoldan Hükumet ııırrke 

zinıiz olan Ankaraya bağlanu~ olacaktıı·. 
, uyın arkadaşlar, şimnl hattının etdüleri 

başlaııdribnda Siııoba kadar olan kısnuıı Ja plll
ııa alınarak kcş(iniıı yııpılnıasrıır sayın vek ili
nıizden tenıenııi pc)iyunını. Ru lll('Y?.Il lıııkkıııdıı 

bir de tal<l'ir veriyorum. 
KAziM AZAMET ( Antalya delegesi ) -

.Arkadaşlaı·, ııafia siynsctirııiztle l inıanlaı· n tle
miryolları nih aye t Devletin ve Rükiuıı e tiıı bir 
umumi siyas<>ti olıluğu iı:in rıı ·üıııcndc lıiı· ı;ok 

delegeler bu nıevzu iizcrilllle aı·zulııı·ıııı izhar et
mişler ve Hükfııııct nıiitııessillcri ıııizcc ııııılıte

rem vekilierirniz dahi. nihayet mıı. halll biı·t> ı · za
viyeden göriiler<>k arzedilmi~ olu n hu dilekler 
üıerinde Devlr tin ııınuıui zııviyedf'n teı'lki k vr 
bunları sn·asilc tatmin ı>dcceklcrini vaid bıı .nır

muşlardn·. Birıaeııııleyh be ncl e ııi z, ıııeın lekPtin 
umumi nafia siyasetine taıılluk eden V<' nih aye t 
memleketin umumi cepheden g-erek linııın V(' 

~erek demiryolu cephesinelen icab eden husus
ları kavraya ı·ak bunlardan ehemleı·iııi mühiınlc 

rinc takdim etmek suretile Hiikfuıı c tiınizin az 
zaman zarfmda tatlıik eclcceğinc kaniim. 

Encümenıle bendeniz biı· iki tukrirle, hir iki. 
maruzatta hulunmuştuın. nu . ııafia si.vııseti

mizdc en ıııiihim oları bil' rıoktııdıı· . O da 
vil!yetleı· ılıılıilindeki lınsusl yollaı· nı esele 

sidir. Maliının iilinizelir ki bu hmıusi ~·ollar 

hütı;esi idaı:li lıu:,usi.wl .. ı · tıı rafıııllnıı iılııı·e v(' 
tetliye edilıı ıı·k t.ed iı · . !•'a kat lıeıııleniz hıısıı~l yol
lııruı idııı·ci lıususiy~ hiıtı;esile ,.,. o ııla ı·ııı sıılii 

hi,ıretleri dııhiliııdr lı'dvi riıı i nızifei kanuniye 
ve '' "ı·im lııık ııııınılıı n kilfi ırönııem ekteyinı . Şu
nu k endi nıuhiliııı olnı ıı k itibıırile al'Zederim ki 
. \ ntalynuın iı taı·ci husuı.iyt> bütçe · iııd en Nafi
ııya nyn·lhğı pıırn memleketin kazıılaril(• vi la
yet arasuıdııki ynllaı'fıı lıııtulıı uıııuıniye~i iti 
barile ıuwak l ıtıı ıirc kiiııyet t'd<'t' biı· zarurettı> 

hulııııınaktııdır. Bu ci het lıütüıı vi lfi ye ll c ı· için 
ıle Yaridcliı· ;.ıın ıı cıh:ı·inı. V i l fıyr! l eı· ılıılıilinde 

hııııusl yullıır uıııuıııi yollıırınu zıı ıııııamn çok 
geı·idi ı· . Aı·ıe tııı ek iı<terliğiııı ~ey; hnsusi yolla
rımızrıı dahi um ıııııi yollur gibi • afia .ıiyaset i 

içinde mütal<'a c<l ilıı ı ı>si di ı ·. Bıı suretle umum i 
ınuYaZ('nl'yt• kuyınııktıı lııı~usi yollıır eehhesin-

deıı dahi ihtiyacı karşrla.mak kabil olur. Çok 
dei/:erli vekilhwimizin husus i yollı. ı· eebhesinilen 
bu dileğimi ıı azarr dikkııtl' almalıll'lrıı ı:ok isıı · 

h et] i io('ÖrÜ~'OI"Uill. 

İkin ci dilei!iııı : Müs!iadc buyurursıı ııı z. ben
deniz ıııenıl eket iııı olan Aııtıılyııyıı ııid biı· nok
tayı arzeil eceğiın: 

Arkııdıışlaı·; hendeni zin nıümessili olarak 
;:relıliğiııı Aııtal .vaııın: tah il krvıııPti itiharile 
takdir buyııı·ııı"Su ıııız ki ı·nk krV'llH'tli bir mPvki 
\'C şöhrcti Yardıı·. Bıı itih>ırla Aııtııqy>ıva avı·ı hir 
yer avırmak. bi ı· ~'"1' vc·ı·ınck nH'I'huri yoti ıııle hıı
luıınıa:klıı hc ı·ahe ı · ik1ı sarli. sivas! ve ııskı-ri hıı -

krıııdıın da h ir clı eın ıııi vc· t i nın h sıısnsr olrlııihııııı 

arzetınt'k isterim. Bıı itibarl ıı d ei{~?rli ml'lnısuıııur. 

Rasih Kaplanın vı' diireı· m~bus a ı·kaClııslarrnıız ııı 

daim1 surette hu hususta ı·ok kıvmetli R rvrti 
Vckik·ıııiz nezıl indeki m sa1il<>r·ini cok sanıinıl ola 
r ak Antalyalılar nnmınıı. tesrkkii r ı•ıl, • ı ·i m. Yal 
nı z kemali ehemıniyPtl c sunu sövl eınPk istrriııı ki 
Anıtalya hattı Aııtalyahla'ı· i~i1ı sen l' l crrl rrılwl'i 

kaqp]erinclc .vl' ı·l i'şr ıı ve .vn.ııını hir nşkt rı·. C:ok ele
ılerli bir Nııfia vrkili olan - eski - Ali C'rtinka
yunın m cmlPkı •tiıı bir ~ok ycı·lr ı·in<l c demirvoL 
laı·ıııı -toınJid ve tevsi l't ınrsiıı i iftilııırl a ,·p siik
raııla yııdetıne.vi bir vıızifc• bilirim. Ali Çctin k:ı

yıı ınemlcke lt e ha'kikııt!ln ~ok kryıııetli ve \'t'rinıli 

bir eser yarat.mışt ır. Bu itib~l'la Tlirk millı' tiııiıı 

Büyük Kurultaymnı huzurunda eski • ~fifl ve
kili Ali Çetinkayaya bliti.in nıeml ekt-t ve ınilh· 

tin hL,siya.tın a t erc üııı a•ıı ola ı·ıık ~iihaıılnnmı arz 
vr ibl§ğ etın c.vi hiı· hor~ bilirim. Bu itihıwlıı. J..-ıy

nH'tli Nafia vrkilinıiz Antııl~·a lıattr mesclrsinıh· 

1.rınadi l'rlcn cl il rkleriınizi nnz~n itihııı'C ıılıwııl; 

bu hatt ı Btmlnı·a kadaı · ı.:c t irııı isl eı·dir. Bııııdıııı 

sonra t ckaddiim cıı ilfıw Nh·~·im ki nı('1!1)eketin 

afia ccblıesin<kki s i yııst·t i ıınııııııi~'(•sini hiz ~·al 

mz bizim ~ördii~üııı ii z za\• i.rN'f<oıı olmııılıibııı tc·
knddümen itiraf otmiş olııyoı·nnı . F akat Bur
durdan Antalyaya kndar olan hattıınrzm ilk PV· 

V<'lfi in şa edilePek hatlar ıne.vaıımda bıılnnınasr

nr diliyorum . Takd i ı· buyunırsııııuz ki Antal.nı

nm tabii va?.iyetini bir 1.arııfu bırııkalrm , Annrlo
lıınun centıb kısııımr nısa t l Anadoluya, .\kd<'ııi. 

7-<' birkştirl'tı 1[ersindcıı hıııiı·c· kıı\:lnı· ııza~·mı 
ıuonılekt't havzıısındu lıiı; bir ılı · nıiı·yolıı hattı 

yoktur. Takdir lıu~· m·ur~nııuz ki h ıı lınt ~·apıJ . 

ııınkla Jı!ersin le İzıııir arasında g-en i~ bi ı- saha 
vı' onun hinteriandı olan ycrl c ı·in ilctrsadi faaJi . 
ycti yükselmiş olacaktır. Binaenaleyh iktrsadi 
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eebhooen ehenuniyeli deııkar olan bu hıı.~tımızın 
projcıeı·jnc, blıttin muamclatı mukaddimcsinc 
HükCımetımiz taı·afmdıın ba.şlıınma'klıı. beraber 
bunun çok yokm bir zamanda tahakkuk etti
riinı sini diiPI'i~ .. Bu ve~ile ilc şunu da arzetmek 
istL• ı·im ki bugün nııfianuzm başındıı bulunm ve 
1stiklfı.l lııı.rbindc hizmeti mc bıık, Meclisin başm 

dalıulwıaıı Ul. Ali 1•\uı.d Ccbcsoyun dahi nafia ceb
hcsiııde aynı kıyınet ve kalıramıııılığı gösterorel; 
nnfiıı. dşlerinüz ve bu dill'klcriıniz üzcri'llde ıııynı 
yüksı.:k kıym<'t ve bize verinıli istikbıLIIer bahşet 

melerini cıındıın dilerim. 
FEYZI BAYRAKDAR (Burdur delegesi) -

~ayın aı·kaJaşlıır; mcmlckctinı olan BurdurdH 
ıırııısn·a husulc gelen ve büyül; :feliikı:tlcr uyan
dıran bir vaziyeti tekrar hu. ulc gelmemesi için 
:ırzedeceğinı. 

Burdur - Aııtalya arasında biı· şose vaı·Jıı·. 

Antnlyııyı Burduı·a bağlıyan ancak bu şose

dir. Burada Kestel ismile anılan bir yer var
dn· ki yol bunun kenıv:mdan geçmektedir. Bu
myn. et.r·nftıın dökülen sulıır. bu hali Joğurııı·. 
Bu sulaı· lıurnc.lan bilinmeyeıı bir yer·<> gid~ı·. 

Yapıinn gudrn!Pı' tıkandığı zaman bunun et 
ı•afJndn lııılıınan köyler YP bıı köyleı·e nid tııı·

lalarr hll husaı· ve artık Buı·durdıın Antalya
ya da gidilemez. Hi1hassn Antalya gibi bir 
yeri Burdura bağlayan bu şose memleketin ru
hu ıuesn.besindedir. Bu itibııı-la Diltık eııcünı~

ninde de arzettiğimiz gihi burada ııfiıı veki
limizden de rica ederek kendisine arzettiğimiz 
vcçhile bu iş için yııpılıı1'nk ctüd l eı·in biran cv
ve.! yııpılnıasını i st irlıııın cd eri nı. 

RASİM EREL ( Konya. delegesi ) - J<~ıı
cümen raporunda hat.nklık işleri sıhhnt işleri 

arasına girmıştıı·. Fokal henderıir. zıınnediyo

ruın ki, kü~ük h~Y ile kuı·utulac.ı k bntaklıklıı 

rnı haı·irinrlc knlıın işler rloğrudan doğruyıı 

ııfiıı. vekiiletine tnalliık eden işlerdir. Hu 
ıuiinnsebetle arzedeyim ki ocak kongrelcı·indl'n 
itibnı·~n Konyıı vilayet-inin, üzerinrll' dıırdnğu 
bir ınevzu olnıasrna rağmen greğli bataklığı 

meselesi bu dilekierin ara mda yeı· ulınamıştıı· . 

Zaman znınon Devletimizin işlediği bir ınev

zıı olmak itihnrill' Bı·eğli bntBklıjh, iş progrn 
mı ınesaısı ıırasınn girmişse mPsPle yoktur. 
Ereğli batnklrğı, bıı giin lıir clc> fabrikn lnu-ııl 

ıııuş olması itihaı-ile genişlcy n, nü:flısu aı·tnn 

ve her suretle geniş biı· ehir olup içerih'ndeıı 
geç~ n su 1 O 000 hektaı· n razi s1ılnıuakta 1 25 000 

hektarlık salıada da bataklık tevlid etuıekto• 
dir. Uaha doğrusu Breğlideki ınevcud sular, 
~;rcğli kasabası dahilindeki atn.ziyi ıska ettik
ten sonra ~imalde münhnt bir araziye düşmek
tc, omda toplanarılk bir bataklık vüeude ge
tirmektedir. O araziy~: düşmesine ıniini olarak 
doğrudan doğruya suyu götürecek olursak, 
Bı·eğtide böyle bir bataldık mevzubnhs olın.rya
cııktrr . Bunun üzerinde tedkikat yapılmış, fa· 
kııt bu tedkikat ikmııl odileıuediği için Jı:reğli 
lmsııbası bundan kurtulamamıştıı-. Bu civaı·

uu J 3 köye ınübadil isklin edilmiştir. Bu ba
taklık kaldıkça vatandaşlaı·ın ömürleri niha
yet elli yıldn·. .b;yvelce yapılan tedkikııttan 

eltle edilen neticeye göre lı:reğli bataklığmm 

l>uı·utulnıası nihayet oranııı bir senelik istih
saliitma tekabül etnıekt('dir. Ayni zamanda nıu
hacir vııtandaşlarımız müreffeh olacaklardır. 

\'arın, iskan etmek gibi bir mevzu üzerinde 
durduğumuz sırada Breğli lın.tuklığmı biran 
evvel kunıtınak lilzınıdıı·. Bu suretle ink..i§af 
•truekte olan Ereğlinin sıhlıııtini Inırtarucak 

belki bir iki bin hııııelik muhacir iskanma iııı

ldln verecektir. Öyle zaıuıcdiyorum ki, Ereğli 
bataklrğr, planla çalışmakta olduğumuz iş l er

d<"u olduğuna göre saym Nafin vekilimizden bu 
i~ üzerinde dıu·malaruır iııtirhn.m ediyorum. 

ABDULKADİR GUNEY (Çorum delegesi) 
:')ıı)·ın ıırkıırlaşlıır, Yilfıyetinıiıı: \.)orumun kıı

l.asr olan Osmaneığuı kasııba ve arazisini iki
ye ayırmak suretilc geçen Kızılırmak her iki 
sahada bıraktığı 500 000 dönüm arazinin 
JOO 000 dönüm kadar mikdurı i.izeriııc kuru
Inn dolablarla teııün edilerı ım ile çelilk ziı·n

ı~ti yapılınaktııdn·. 1-ördi.ik ki diğer sulurlu 
yııpılan ıliı·aat bire 10 - 15 verdiği halde, Kı

ırln·mnk Rnyn ile yapılan ziraat biı·e O veı·
nıektedir. Tabiidir ki Çorı1ma Yerilecek su, 
ıniidürii tedkikat yapmak sureti! ınü~bet nc
ti<:e elde edeceği anlaştlınaktn i. e de şu nokta
yı arzetmek i tiyorum. KıZlln·ınnk yukarı sa
halarda pek derinden akma ındun, yapılacak 
baraj büyük masra.f.laı-la. .eld edilecek. O -
mancıkta ise yapılacak baraj, su toprağın tanı 
yüzüne çıkmış olınasrndan, pek az mıısra(la 
bnşurtlııbileeek1 ir. 13n masrafın iııo ilk senede
ki ha ılatından elde dileceği muhakkak hn
lunduğunrlau biran evvel tedkikat yapılarak 
lınşlatrlmnırını sayın Nııfin v kilind n rica edi
yorum. 
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RİFAT KOZAN (Yozgad delegesi) Yul'-

umnuzıın Heı·vetine YC iktısadiyatıııA Jıfı kim 
olan zi raat işlerile ilgili sn işlerine, n •. ,._ 
!etin 31 milyon Jir~ kndaı· miihim hir paı·a 

talı.~is Pttiğiııi :,:örııa•k l e <;Ok ~evinuiın. !·'a
kat lıepimi1.iıı mal(ımudur ki, kurakhk np c·e
nüb' ı · ilayPtlerinıizrle, ne F.ğede, ne rle Ak
Jeniz lıavıasıııdarlır. Knrııklığın hükmünü İC'

rıı ettiği yı>r orta Auııdoludnr. Yarııdılı~ıııdıı 

zaten lnıvve i inbıtti:v~ i tibaı·ile fakir olaıı ı·e 

bu mıııtakada yaşayan zümrenin el<seriyeti hi
re 5 - 6 il e yaşanalıildiği bi ı· yerde Dev let in, ha
husus Nafiıı · vekfılet.iııin orta Anarlolnııuıı su 

işlerine önem vererek oradaki vııtaııda~lıırı 

sevindirm('leriııi hııs~ııtıııı ı·ic·ıı cd t•ı·iın. Vakw 
nıeınleketiıı hi~ bır yeri ihmal edilemez. Jo'ıı

kııt kıırııkJrktaıı en ~ok zıırar ıı-ön•n yeı- orta Aııa
Joluduı·. D{)l g<'si oldu~ıını Boğazlıyıııırıı iı;<'ı·i

;;indt•n go~en Kozan ~ayı Kar·ıısu ve Dt'li<'<' ıı·mıı

ğ.mnı geçtiiii ınınt.a.kalaı·ın bu işe çok ihtiya<•r nı ı· . 
dır. 'ayın I'Ckilimizdcn etüd ·ırıı ındıı bıııı la l'llı 
da göz önüııtle bulunclurulmasıııı, ilk programa 
:ı.lınmasmr gcı-ek yüce başkanlıktan, Nafiıı. vr·ki
limizden r·iea ediyorum. 'ok ihtiyacıımı vurdıı ·. 

( Alkışlar). 
ABDU'LHAK FIR.AT (Erzincan) - 13ıı di

Jekçenin SOUlındu kr:ndi tlıüı-ci intihahiyenH' ui<l 
bir fıkra vardır: ·lck-ırik işleri. Bunua (J ·nili
yor ki, Erziııcan elektrik işinin projesi g"lmPmiş
tir. Ha1buki :Erzincan elektrik işiuiu g<•ı·ek kt·
şü ve gerek proj i gct;<'n ·cııe mulıt<• ı · •m Ali \,\·
tinkaya.n.rıt vekili ti znınu.nıııda yn.)Jılmıştrı· ve 
parası alınmak iiz ı·edir. Bir yanlışlık ulnıuştnı·. 

Bllnun tashilıini rita e•Uyorum. 
BİR ZAT - Zaııııederinı tıüuıiişaıw olaeıık

tır. 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 
(Konya) - .0\lulıt~>reın arkacla.;ılar; lıu kiirııüdeıı 

gerek elefun 1•e gerekse bend~ııiz hakl<rnd:ı iz
har huyurulan ta.kdir ve teşvikden dolayı arka
daşlarıma aru teşek:kiiı· edt'rim; .,imdi bm·ııdu 

söz alan arkadaşlaı· el'olıl. limanlar, sonı-n şiın<'tı

dü rler, daha sonra. sular hakkınua beyruıı mii
talea ctııuşl ı-dir. Bunların bıızılaı·ı hııkkrnda 

cncüm nde anı malfımat ctıniştim. O<iı-iiyorıını 

ki, bazı noktalur iyi unlaşılıuna.ımşlır. 8iizc baı:;. 

laıru.ıda.n evırel şunu da arzedeyim ki, \-l'k~ l l'tinı

ıin ancak tah ·isut ve clcma.ıı im.kıinı Jıaliııtle her 

şoyi yapabiHr. oun ı~ın Yer ğim cevııb!an 

Httf<'n bu ba,krmdan nazıırı itibare ıılmanıu ricıı 

ediyortıııı. Yoksa \' l'l'Pl'l'ğ iın ccvablada sizin gtl
zr lrL' tt•şh i ı· l 't' tı·şrilı t'11iğiniz noktai nazariarı 
~crh vC'yıı ı·Nidı• ıl ecC'k d<•ğilinı. Limıınlar meRP
lesi : Yekıilrtiniz zaman za.ınan uzun olıın sıılı ille

rinıiı: iizcı·indı•ki l imıınlarımız ha.kkınr!a <'tüd yap
nı:rştıı-. Fakat bu güne kadar t.ahsisat. inı.kanı ol
ınadığıru:laıı tabii bir t('~ebbüste hnlıınulıımamış

ta· .• 'on defa 1 ngüiz kı·eılisindcn ııyı:r1rruş ola u 

biı· mikdar para ile ve Hii.h."\ınıetiniz Karndenizin 
şııı·J ında rı· gaı·bindc iki liman yapınayı düşün
ınüş H' hııııu \'ı•kiılctiıniw lıavalt · etmiştir. Bu 
ingi liz kl'ı ·disiııdcn ayı-ılıııı tahsi, ıı t ilıtim:ı l ki, bu 
iki limanlll tuınuıniJe inşautma J;:'• Fi p:dıneyeeek

tir. ~iuaınıı filı ı·ıık:il ctinız Jikkatle etüdlerini yıı
pabiııni~tiı·. :;>imdi Karaticniz ımlı.ilini Plı• nincuk 
ulur ak, lı~kikatc ıı bu kür~üdıııı sö~·h·ndiği gibi, 
l\HIIlth•rıi ZII I Ol'liiSilld:J .~HillSHil \'(• ~1 ~ 

nulı gilıi •;ol< loynı('tl i l i ıwııı .ı·t·ı·l<-ı·iıııiz 

1ııı · clıı·. Bnııl:ıı· üzPrindc ı;ok ~heııımiyetli 

siizlcı· siiylPııdi. Vekfıll'liııiı: tnuılanu hepsini ka

bul ve tasdik eder. l~akat bu günkü iktisadi ı•a

ziy tiınizJc, ta lı ·isut imJ,fınsıı.lığı sebebile bu yer
Itır ıııcvzubalıs olmamı~, yalıı.rz Kumdenizin gaı·lı 
I' H şııı-J;ı ını·ı·ıııbahs olıııu:;ıtw· . Kıınırkııizin ~ııı·

kıııda Tı·abzoıı liıııaııı iizt• ı-ind hiı· etiid yapıldı. 
\ l\ o ııoktn<la lliiküııwtiııiz karar v ·r·di. L•'akut 
gaı·ht" eı·vpJf~ !)utalıığzı drıwıı yerde bir linııııı 

km·ulması lkt ısa<l \' Ckalctiıı<·<· düşünülmüş v,• ımı
jcsi yu pıl nuştıı ·. ~oııı·ıı :\ a ı'ia. vckiilct i niz ~;re ğ-I i 
limanı hakkında h ize l't ii d hıızırlamr~tıı·. Daha 
sonra ·bunhıı ·dan hııııgisiııiıı dıılı ıı lüzumlu olduğu 
ve hangisine daha ewel lıa!jlaınıı.k lazııu.g ldi ği 

~ııfia \'ckaletinizc hııvak- t·dilmiştir. Naiia vt'
kructi bu iki Jimını üzt•ı·iııdcki etüdlerini da.ha 
ziyade dt•rin](' ıirirkeıı hıııılarduıı başka bir dı· 

Zon<>ııldal-: liın ıııııııııı ıcr~ii hıı.kkında da biı· etüd 
hıızıı ·l:ıdı. If t.'yüti \ ' <•kilcnin bunlardan Jıangis i 

Jıakkıııda kıırıır wrccı·ği lıeniiz malum dPğildiı·. 

Her halde yakında lıir kaı-ıır verilcccktjr. Arka
daşlar başka yeı·lcrtlrki limanlar hakkrnda bir şr~· 

·ormadrlaı·. Bunlar eııcümcııde mevzubalıs oldu , 
keodiit'ı·iııc o nı da cı·vab vı11·miştiın. , $imdilik li 
manlar hakkınılaki sözlerim bundan ibarettir. 
Bıından soıırıı ~imeııılifeı· leı·l' g •iyorum. Gerek 
tlill'k en ·iiınrniııd e g,•reksc Heyeti Umumiyede 
siiyll•nC'ıı siiziL•rdeıı V f'kfı Jet inizin şimendifer si.yu
. •ti hııkln ndaki kıırar v • faaliyetini stu·eti umu
Hıiyedl• toıbııl etmiş (llduğıııını ,-<' bilhns-

.ı tt>Şdk t>!ııı (•kll• ııldıı~ııınız anlaşıldı. Yal

nız bir noktıırlıı göı·üyorlım ki ımlaştlaınııynn 
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cihcL vımlıı·. 0 ıla ~nbo haLlım rlcyiııel'; ikitıt·i. "' nı elııiıı. hcrdc vck;ilctiııiz en büyük gayrct-
ii<;üııcii derecede yapılacak hatlar z<ııuıı hô- [ leı·ini yollar üz rinde tt•mrrküz cttircccl:tir. 
sıl olınaktadrr . .Hayrr evvclii şchckt>lrı· kuru- \ J<ir-l'ğli bataklı!;rnıdaıı bahst•dildi. Btı batak-
lurken mınııni ana hatlar üzerinde çalışı i- lı!;rın kıırutulma. ı ıniihiındir. 1 mkilıı ol·a birıın 
ınış, bıınlarnı hitnmile herabeı· şube hatlaı·ı <wvel bu bataklıklaı· ü1.erinıle etüd yapmamız 

Ja ııa?.an dikkak almnıı':itrı·; bnııi>ll'ln aı·aı.ın- lfi?.lmdır. 

da hi~ şüplw~iz Buı·~a - Kımıkö_r luıttı da ıne1·- Bu S'THJ Kon_rnyıı gönderilccek sn şubesine 

l'lidduı-. Rıı hıdtrıı rlıcnınıiyeti muli\ındur·. Şub~ hu vazifeyi d<' l'rı~cej(i7.. Bunu knnıtmak me-
Jıatlıll'l <la di~Pr-lrri kadar miihimdir. Bu hat- selesine gdince şimılil i k hiiyiik su prograını-

la.rırı in~ıısı için hu sene hütçenıi1.r bir tahsi - na dahil <lrğildiı· . Fakat imkiin bnlunursa 
sat koı.ıılınaıiıı •_; t ıı· . '!'ahil g-elecek ~pnr, iınkiiıı .vapma.ktaıı kıı.~ııınıayacağız. Zııune<liyorurn 

ılalıiliıırlr bii) ll· lıir talısisat kouulnr. Yaparıı - ki arkııdaşlarınırıı bu kür~üdeıı sordnklıırı sü-
ğ'rmız Jıutlıınn lı : ı·isi de hıı olacaktır. ııiiPı·e eevah I' CI'l·hilıliın. Eğer uııulnlırruş bir 

Antalyaya trmdid t•d il<'cek şimcııdifl'ı·ı· şı•y varsıı t•t•vıı.b vt·ı·ıııiye lıazn-mı. 

geliııre : bunun zaten Vf'kal<>tiıni7.<'• ' etüdii ,1·a- CUD1 GURSOY (Sa.msun deleğesi) - Uiı· 
pılnuş nı lıattıı bir teklifi kanuni ile inşası ııokhı.yı nı·wde<'cğim. ı ,inıaıı işinin büyük za-
isteııilıniştiı ·. F'ııkal l'"''"'''" ıl<' arzettiğim gibi ınaııu ihtiynrı olduğunu takdir ı'<li.voı-117.. Yıı.l-

bu sene de tıılısisııt cldt• Pdil ı-ıncdiğinilı·ıı hiı· ııız Sıım uıııııı biı· hususiyeti vardır. liN· se-
tı·şebbüstc lıulıınulııınıımı~tır. ııe bnraya g<'lrn yolcu mikdaı-ı 60 000- 70 000 

?:ınınrdiyonım ki şirn<'ndif r hııkkııı lıı so-
ı·ulınuş snni iPr hnndnn ihaı'!'ttir·. 

Rıı l ıı.r hııkkındıı : t'I'I'Pifı Bıınlıır· - , \ nt ıı l y;ı 

~osesi rivımnda Kı•sLel ~ölündeıı bııhsctt ileı·. 

Vl'liitl<'t lııırayı rvl'ı·leP kıırutmuştu. Pııkııt Dü-
drnll•ı · tckı·a r tl'mizlf'nmediğ'indcıı sn ~·olları 

hozulıııu~ ,.,. ı•lı·ııfı su ııltınn almıştır. ~'akııt 

lıuıılaı· idnrei ıııahalli~· ,.c·c yupılınıısı lazınıızı• -

lirıli. yııpılmıınıış vaziyı•t krsbi vıılınnıet rl
miı:-1 ir. ~imdi bu nı t>se lr il o• ml'şgul olat•ıık !'lP
mıı.ıııınız yoi<tıır·, olduğu 1.anııuı vr talısisnt v<·-
rilirsı• trkı-nı· bu bataklık kurululııı•aktır . 

Knr.ılmnaktan lıahscdildi. Jiükfuneıüıiz 

1937 s ıwııinılc bir kanunla bir sıı siyfls<'1 i kıı-

lıul rtmiştir. Tnbii biz bıı siyaseti haı·fiyrıı 

takib l'<lil..ı vı· giinii ~üııüıır tathikıı <;ıılışıyo-

ı·uı. Bunda. oı·tıı Ana{lolıı uınıtulmıış ıl<'ğilrlir. 

Mrml •ketiıı bıı kı,;ını da melımaimkan ııaza

rı dikkatr alınmıştır. Bu ıııryaııda Çoııını:ı da 
bir sn şubrsi ~iindrı·iyoruz. Bu ~('DC Kı7.ılır

mak üzerinur miihim rt iidkr yapacağız. Bıı 

rtüdlt>r üzrrinılı' ııer<'l c·rdc baraj )'apılması lii
umgelerı·ğiıı i kıı.rarlaştırıı.cağız. 

Bir d .I'OIIardıın bıı.lısedildi. Denildi ki, 
husus! yollan idan·i hıısıısiyedrn alarAk doğ-

rudan doğruya ııfiııya llcvı·edeliııı . Şimdilik 

yol tahsisatı hakkmdııki vnziyetimiı ınalum -

dur. F~liıni1.drki eleman müsbet. YP ınikdııl'l 

da ınaluınduı·. BöyiP Lir teşebbüsü imkıimıız 

görüyorum. Fakat ilerde cok arzu rdeı·iz ki 
tekmil yol i lerini Yeki.letimiz bir elden idu-

anıı;ındııclıı· V<' .volrıılaı·r ka.rşrlaımya veya 

·' olr·ıı l'l rııiyc ıı,-clenlcriıı adedile 150 000 i 
hıılur. .l. ~rrrrıı :22fi 000 ton kadaı· idlıııl ve ib
ı·ıuı maddesi vaıxlır. Bil'<;Ok sc·ııdcrd tcdbir
sit.lik yüzünden mnl ,.~ ı ·aıı zı.vnınn ~rbcbiyrt 

v .. rildiği giirülüyoı·. Bııı-ııdıı linııııı yııı.ıınak işi 

tabiatile uı.ııyaraktıı·. F'nkot hir dalgakıran, 

rryu. betonarmc bir iskd<' yapılamaz nuf Böy-
h· olu~n boşaltma ve indirme ıınırliyesi 

J~ıne1 1'<' ~mniyrtlr yapılabilir. Saym Vekili-
ınizd<'n il<'il bir tcdlıiı· olarak bııııu ri<·a ediyo
ruz. 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) - 'Ru husus için ı•leıneıııı hulnbilirseııı Inı 

i~ hakkında etüd yapınayİ vildedebilirinı. 

CUDt Gtl'RSOY (Samsun delegeııi ) - aynı 
\·ı · kilimiziıı bC'yanatı bizi ı,;ok iimidlendir
di. Biz d..- nızifemizi ya pt ıi!;ınıııa kani olıı

ı·uk ~·eı-lt'ı·iıniJ.r olönebiliri:ı .. 

BAŞKAN - Knşka ı:ııiitalen var nu? i'ılulııı

bl!rl' I'C Münakale vekii lPtile ilıı;ili dilokiere g ·i
yoru:t. 

Mt ' AK ( ,~; YEKALET1LE fLG!Iıl 
D1LEKLER 

Vekil Ali ~·etiuknyımııı lıur.ııı·ıı ilı• uıii~ıı 

kPre>ye gecildi 

1nebolu ve Bodruuı ıuendireğiuin yapılm~ 
işinin program dahilinde olduğn, Afyon vr Kon
ynıım tenezzüh trenleri i.steiinin yerine geti-
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rliiliği, istenilen zahiri' hangarlarırun da bir 
program ve sistem dahilinde il<maline çalışıl 

makta olduğu, Mamak istasyonunun bu sene ya
pılacağı, ve bazı duı·aklarda memur ikamesi
nin temin kılınacağı; .1! ütahya - Balıkesiı· ara
sında tarife tenzilatı olacağı, Mersin - Marnu
re şimendıferlerinın .l!'evzipaşaya kadar gideceği; 
Silıs istasyonunda bir bekleme salonu yapılınak
ta olduğu; Haydarpaşa - Pendik - .Adapazarı 

treıııeriııin hareket saatleriniıı değiştirilmesiıı.in 
hailedıldiği, ve bütün iskele işleriııin su·asile 
tanzim ve inşa olunacağı; Eğridir - Karakuyu 
trenıeriııin her gün işlemesine imkan bulunmadı
ğı, !stanbul - Bdiı·ne hattı üzeriııde ll6 ncı kilo
metrade bir istasyon yapılmaamın münasıb gö
rÜlmedıği, diğer dı1eklerin de iııcelemeye mıilı

taç bulundukları görüldü. 
Posta, telgraf, telefoıı : 
Bır çok yerlerden posta merkezi açılması is

tenmektedir. Verileıı malılınata göre Posta 
unıunı müdürlüğü varidatı her scııe artmakta 
olduğundan bu dilekierin varidat arttıkça tahak
kukuna gidileceği; Tekirdağ şehirler arası te
lefonunun bu sene açılacağı; dığerleri içiıı de 
çalışılmakta olduğu; halka ucuz radyo temini 
içiıı de bir kanun layiliası hazırlandığı bildırıldi 
ve diğer dilekiere aid izahat da kafi görüldü. 

B~KA.l'J - Bir mütalea var ını? (Yok ses
leri). 

İKTISAD VERALETİLE 1LG1Ll DlLEKLER 

İktısad vekili Hüsnü Çakırm huzuru ile ko
nuşuldu : 

Hayat ucuzluğu : 
Devlet idare.siııiıı bir çoğunun alacağı tedbiı·

lere bağlı olan bu mühim mevzu hakkında 

İktısad vekilieti cebhesinden yerli malların ucnz
luğunu temin için fiyat kontrolü işiıle ehemmi
yet verildiği, bir tarııitan fiyat iııdirmeye, di
ğer taraftan da ihtikirm önüne geçilmeye çalı
şıldığı bunun için de gerek yerli ve gerek ccnebi 
mutehassıslar tarafından incelemeler yapıldığı, 
ve ona göre de teşkilat kurulduğu öğrenildi. 

Şeker, mazot ve gazin ucuzlatılması hak
kmdaki Ordu, lçel ve Zonguldak dileklerine 
karşı pancarm da kıymetiendirilmesi için Bi
lecik, Edirne, Eskişehir ve daha diğer yerler
den yapılan dilekler uzun bir müzaker ıeroi

~ teşkil etti. Şekerin dııha fazla ucıulatılmıı-

sma inıkıin olmadığı, bununla beraber bu yıl 
kampanyasında pancarın 10 para fazlaaile nlı

Jlacağr, bu 10 para zaın dolayısile sarfı iktiza 
eden bir milyou li ra nın tasarrufla karşılan

maya çalışılacağı 'c elde edilecek neticeye 
p;ürc tedbirler alınacağı ifade olundu. 

Gaz ve mazotun da geçen sene yapılan 

giimrük tıırife tenzilatı ile h8.sıl olduğu söy
lendi ve ayni şel;ilde ın~nsücatta da fiyat tcn
zilfıtı meydana getirildiği bildirildi. 

Kok kömürünün ucuzlatılmasına dair olan 
Konya dilcğiııin yakında temin olunacağı ka
naati verildi. 

Çimentounu tonu esasen (15) liraya iudiril
ırıiş olduğundan daha aşağı düşürülmesine şim
dilik iınküu olmadığı öğrenildi. 

.Fabrika iıışaatı : 
Her taraftan şu veya bu fabrika veya ima

lathanenin istendiğini uzun uzadıya aulatan 
İktısad vekili bu tesisııt hakkında devletçi ik
tısadın bir sistem ve program dahiliııde hare
ket etmek mecburiyetiııde olduğu gibi mad
di imkanlarm ve iktısaili şartlarm da en ön
ıle hesab edilmesi iktrza edeceği ve esasen 
pillın harici fabrika veya inıalathanelerin şah.si 
teşebbüsle meydana getirilmclerinin mümkün 
bulunduğu ve sürprodiksion endişesile ko
nıılan kanuni kayid ve tahdidlerin kaldırılma

smın düşünilldüğü, bununla beraber memle
ketiıı her tarafmda yapılan fabrika tesisi di
leğinin biı·er zamret ifadesi olduğunun göz 
öııiinde tutularak her bir yer dileği hakkında 

ayr ı ayrı araştırmalar yapılacağı, ve nitekim 
Erıurum ve Buı·sada birer şeker fabrikası 

tesisi mevzubahs olduğunu bildirdi 
Maden i§letmesi hııkkında da ayııi ıtoktııi 

nazar dermeyan olundu. Diğer dilekler i<:in ve
rilen izahat da mnvııfık göriildü. 
BAŞKAN- Bir mütalen var ıru 1 (Yok ses

leri). 

•rtC.AHE'l' \BK.ı\LE'l'fLE JT_,olJ ... t DlLEKLER 

ekil ezmi Erçinin huzuru ile tedkik olun-

du: 
Afyon işi: 
Tüccar eliııde kalan afyonlar lınkkmda hal ~a

r · bulunarak .Afyon ve Kütahya ve Burdurını di
llc'klcrin.in yerine gel irildiği; afyon nıuhayaa iş

lerinin ı lahını temin için ha.ı:r formalitolcrin ba-



sitleştirilmesi ~;ıu·eleriuin arandığı bildirildi. 
Buğdayı konuna işlerinin genişletilmesine 

doğru gidildiği ve koruına siyasetinin daha 
faydalı bir şekilde idaresine ı:alışıldığı ifuclı• 
olundu. 

Tarım kredi kooperatifleı·i ve diğer kredi 
işlerile buğday ofisi faııliyetine ve silo ve am
barlara aid dilekler haklundaki beyanat kilfi 
görüldü. 
BAŞKAN- Bir nıütalea varım~ (Yok, n

kil izahatını csascu vermiş sesleri). 
Ü<: vekaletc aid dilekler kaldı. Müsaade 

ederseniz onları da bitirelim. Zira yarın sabah 
da göre<'cğimiı~ i~ler vardır (Muva{ık , bitiı·clim 
sesleri). 

SIITH.A'l' Vl•: İÇTİMA1 MU.AVE. ET VEKA
LETlLE ll..GtLt DlLEKLEH 

Vekil Dr. llulılsi Alata~ın huzuru ile dilekler 
giirüşüldü: 

Bataklık kurutulması : 

Antalya, İzmir (Kundıtz ), Kıı·klarelı, Ku·~t·
hir ve Muğla bııtaklıklaı•mm kii~ük sil.y ile kıı

rutulabileceği ve diğerlerinin aı·yıca Hükumet 
çe gözden geçil'ilip ona göre baklarında bir kn
raı· verileceği anlaşıldı. 

Uispanscr açılması : 

Mevcudmı arttırılınıısı esas prcnsib olan bıı 

müesseseler sayısınm 150 den 175 e çıkarıldığı 
ve iıııkim buhnıdukça dilekte ınevzubahR olun 
yel'lerde de tesis olunacağı bildirildi. 

Doğumevi ve sanatoryom: 
Doğum evlerinin en ziyade hi~ olınııyan Yl'l'· 

lerde aeılarağmılan ve !stanbulda dıı bir kaç yeı· 

de mevcudu bulunduğundan şimelilik İstaubnldıı 
Doğunıevi tesisine zarurct bulunmadığı, bunuıı
Ja beraber Haydarpaşa, Heybeliada sanatoı7om 
veya veremiilere mahsus pavyonların kurulacıı 

ğı ve İzmirde de ayni işe teşebbüs edildiği (iğ. 
renildi. 

Eczane açılması veya arttınlma ·ı : 
Çanııkkale ve Yozgııd dileklerinin t~dkik 

ı•ılilerek ~artlara uyduğu takdird~ oralnı·dn rı• 

:mııı• A~ılnırısrna izin veri lecektir. 

~;tıe gönderilmesi: 
• fahalli bı>lediyelerı.ıe tııhsisat konduğ-u tıık

diı·d hemen ebe göndeıil c ği aulaıırlrh . 

!•'rengi ' ' C sı1ına mücadcleııi: 

'Ru iki mühim hll8talık üzerindt duruldu ve 

e ıs 
!renginin bizde zannedildijti k adar münte§ir 
olmanıakla beraber lüzum görülen yerlerde ta
rama yapıldığı, ve srtma mücadelesi için de bir 
program dahilinde çalışıldığı; bu sene çalışma
n m daha ziyade teksif kılınacağı Devlet ve mec
cııni kinin mikdar= arttırılacağı anlaşıldı. 

Hükftmet tabibi : 
Dilekte ismi geçmiyen dııha bir çok yerlerde 

de tabib bulunmııdığmı anlatan Silihiye vekili 
bu sene askerliklerini bitiı·cn 122 doktorla il.ı

tiyacm biı·ıız daha azalacıığmı, tabib adedinin 
artınıısı için de İstanbul ve Ankarada yeni ted
biı·ler almdığmı izah etti. 

Hastane: 
meınleketimizde 10 000 nüfusa yedi yatak 

isabet etmektc imiş. Bu nisbetin on senede 15 c 
çıkarrlmasmm programlaııtırıldığı Çorulı, Erzu
runı, Kütahya hastane i§lerinin de bu programa 
dahll olduğu anlaşıldı. 

Gerek iskan Ye gerek sair dilekiere kar§! veri
len izıılıat da muvafık görüldü. 

ABDULKADİR GUNEY (Çorum delegesi) 
- uym arkadaşlar; tlelegesi bulunduğum Ço
rum un O ·ınancık kazıısımn sııthıbahı·e 400 met
re irtifada bulunuıasmıı göre ve Kızılırmağın 
da tııın ortıısmdan geçmesinden dolayı etrafa 
yHptığı bataklıktan her eue % 95 vatandaş 

srtmalı buluıunaktadır. llurasmm srtma müca
dele rumtakasma alrnması her sene kııza kon
grelerinde teklif edilerek nihayet Dördüncü 
Büyük Kurultayda kabul edilmişse de ıhhat 

vekU.leti, tahsisat olmadrğmdan şimdilik irn
kuıı görülemediği, cevabuu vermiştir. Çok acık
h bir vaziyette bulunan bu kazanın srtma mü
cadelesi mrntaka ma alınması yerinde bulun
duğundan, alınmasım saym Kurultayıımıdan ve 
Sıbhat vekaletinden rica ediyor ve bu babdaki 
tı•ldifimi de Yüksek Ba§kıınlığa sunuyormn. 

Dr. ALİ SUHA DELtt.BAŞI (Kütahya) -
llendeniz fuengi mücadelesi hakkında k.ısııca 

bar.ı ııııu·uzatta bıılunacağmı; bazı teınenniler 

arzedceeğim. 

Bizde m vcud olan firengi mü ·adelPsi iki 
ıjckilde yapılll'. Bir kı ını esasen mevcud ·ıhltat 

leşkilfitının, mahalli sıhhat teşkilatnun yaptl
ğı tcda\'i. Bunda usuller vardır, ona göre 1 -
da vi edilir. lkincisi de; Ve kAletin kendi trıl
.• 1·lcrilc ıı~ı· lıııngi bir ekilde mütekasif bir 
şek i lele fireııgiy ınüsub lnılunau romtakolııı·· 

dıı ll'kbif edilmi tir. Bunlar ayaor ükraıı ~ey-
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lerdir. Bazı ıruııtakalıı.ı:da fazla mik<.lurda fiı-en
gi mevcnd olduğunu Vekalet haber aldığı za
nıan bwılarm tesbiti için o ınıntakalanı tara
ma heyeti gönderilir. Orada firengilileriıı ade
di tesbit ettirilir. Bunlar hakilmten guyt•t ilmi 
bir §ekilde yaptmlnıaktadıı·. l:luraya kadaı· 

vckrılotin yaptığı mesai gayet cloğı·udm. Yal 
ım: beııdeııizin teın eııııi ettiğiııı nokta şudur : 
Bir turaftan tarama yapıln·keu diğer ta ı-afta ıı 
milcadele yapılıııalıclır. Bendcniziıı dııiı-ei iııti 

lınhiyeınde biı· iki nınıtakadn taı·anıa yapdnıı~-

1ır. Bunlııı·dııu birisiJıde tarama bittiği lıalcl<· 

hcııüz mücadele ba~Janu~ değildir. Diğer tu
rafa da tarıırua heyeti gönclı>ı-ilmcuıiştir. Ht•
piıniz biliriz ki riı·engi deııil e ıı lıııstıılık gerek 
rcwl i~in, gerek ııesi.l i~iıı , ~e rek ınıılıil i<;i ıı 

çok tehlikeli hiı· hastalıktır. HPııim teınrııniııı 

t;.ıraınu hey<•tleriııin faaliyete gittiği ııııntıı 

kalarda firı·nıti l ilcri tecrid etme<lik~e dl'rhal 
ve ayni zuıHundu §iddetli ve mütckii~if hiı· te
d:ıviııiıı yapılıııastdıı·. Knldı l<i ~sasl' U fiı·pııııi 

laı·ıuna heyeli taranıasım h it irdiktı•ıı son nı YI' · 

kaletin ıLlütekilsif 1·ı· eııtaıısif bir nıücııd<>lcy<· 

g ırı~m es ı ıçın Inı ni~bct orada buluııınuzsa bu 
lunanlaı·ııı tı•<lavileı·i ıııahallt sılılıiye hcyctll' · 
ı-ine bırakılnıaktarlrr. 1\'l;.ıalcscf hepiniz biliyoı·sıı 

nıız ki knzrılıırııııızııı ~oğuıırla H.ükuıııet tah i lıi 

bile ~·oktuı•. Bazrlıırıııchı. .;ok rl<'fa yalıuır. lıiı · 

Hükümet !ahibi, nadiren bir hı-lt•rli.v!! tahibi V<' 

tııılıınu yaıuntla ıııuavin oluı-nk lıir ·ılılıiye ıııe 

nıunı vardır. Vekaletiıı ıuütckiisil" v~ e ııtaıısif 

olamk bir mücadele yapıı:ııısı iGiu l azın ıgelen 
uisbetto fireııgili bulunmazsa hunlıı ı ·ırı tt"dal·i
si tesbit edilen kazıdaı·du ınıdıaili sılılıiye te~
kiltıtıııa gene ıuuavin olarak sıhhı~t ıueıııuı ·

lurı buluınıyor. Beıırleniı~ sıhlıat i~lrı·iııe ;.ıra sı

m girmiş olun bir nrkada~nırı srfntilf' siiylü
:vorum ki l)ir kazıı tabibinin t>sas~ıı o karlııı· 

~ok yiildü i~leri vurdu· ki bir de fi ı·engi nıü 
<'adelesini lınnıı zammederseniz diğer işleri de 
yıırru ı kalıı·. Söylediklerimi hulfisa edeyim, bi
riııci teuıeuıı.im bu firengi mücadelesi ile ın ı>~

gul olan tnı·amıı heyetleri çalışu·kt'n diğer tu
ı-aftım Jıı tarnma ınilcadelesinc ha~lıımıın ı. iki n
<• isi de kazalardaki Iiı·engililerirı tedavi i mu 
li ııcbeblcrle yupılanuyorsa, fireııgi müradelesi 
içiJı eJde edil<!1't'k MhJıat llll'ıliLU"lıtl"lll8 ilıtiyııç 
vardır; 

ŞUKRU CONKBA YIR ( Kastamonu dele-
gesi ) - 1uhterem arkadaşlar, ııym Srhlıııt 

ı-ek i! imiziu eııciiııı~ııdeki izahlurında yeni 
ı; ıkaeıık lıPkiııılcr-dt•ıı Hükunıet tahib i olmayan 
ı ııalıallt• r<· tııyiıı t•dccekiPı·iııi vatl hu .vuı-nııı~

laı·drr. lüıstauıoııuuuıı Dadııy kıızası 50 000 
uü1'uslmhır. Be l ediyeıııiır.irı bütı;t•si -+,3 biıı li
ı·u. olduğundau dolayr kabile, eezanc teıniııi 

ıııüıııkiin ulıııadığı gi lıi dokto ı ·sıı z luktaı ı du 
~ok ıııü~tc kir!ir . Hillıassıı luı z;.ı merkezinden 
100 kiloııı etn· uzaktıı olıııı i{: köylcriıııi~ ~ılılıi 

ııııııı.v ı·ıu· i~iıı hillıa~~~~ yol rnükellefiyctlerin
deıı nıalii.liyı•1leı·iııi tc1·silı el tirıııek i ~ iıı 1\ııs 

laırıoııu.l' a gitııı<·k hut·uı·ctiııd<·<liı·l~r. Huııd ıııı 

<'VI"cl nıki ıııiinıeaat ı ını~. üxeı·ine Sılıhiyt• l"t• ld -
1<-ti "'c<:<·ıt sene 1\tPV.ttıılarınclaıı lıiı· lıekiııı lıı 

yin etti . llu aı-l<nda~ k ı ızı ı ıııt·ı ·hziııin kiic:iik 
lüğü V{' ıııüşteri ;.ızlıil;ı dolu.rıoiiP kazan~ lı'ıııiıı 

edemen.ıe:ıindcıı dolayı daha fazlu kazuıı~lı ulıııı 

Bol vaclma nakl ct tircli. :::lıWıiyı· n :kiill'f iııdeıı is
tirlıammuz tayiıı ccli lt•ıı mecburi lıiznıek t itlıi 

hekimlerin az nüJıısln Juızalardı~ bu mcrhuı·i Jıi~

mctlcrinin bitirilıneleriııin temini V<' bu ~urcılt' 

niifu.su az olan kazalaruı da hekimsiz kalnııııııııl<ı 

ı·ıııı i~tirham ed iyorum. 
BAŞKAN - Haşk;.ı söt. isle.veıı yokluı·. 

SIHHlYE VEKİLİ Dr. HULUSİ ALATAŞ 
(Aydnı ) - !:lıtma müeııclelesi i;;iıı c ııeünı cııde 

kilfi dcret·edc izalıat vcrmişt iuı. Osınaııı-ıil;ııı d:ı 

nıümıdcle ııııhasıııa girecı•ğiııi ur7.etıııi~tinı . 

l!'ireugi meselesi üır.cı·inde bir aı·lnıda~ııııı z söz 
siiylcili. 'l'c.~kiliitmuz ,alı~maktadır. ' rurama 
yapmaktıı olduğıımuz yeı·lcrdt• J •rhııl i~e gc\:

mcntiz için t'limizdc ki\fi ııriklardu ı ııutchassıs 

tahib ve bu iş i\:iıı yet i~tiı ·ilnı iş sılılıııl ıııcınuı-J:ı. 

ı·ınm olmayışrnJan dolayıdrı· . l\Iüc·a ıl elcosi ilmıni 

edilen ınrntakulaı-dnıı ahb nınlıtııı; oltltığıı t;ı

JıakJmk etmiş olan yerlere ,. ,,riyoruı. Bu sene hı ı 
yolıla Tıı.vı;;anlrya bir mücadl'it> h<'.Yl't i giiııdı'ı·vı·t·

ğiz. llükfuııet lııbibl criııiıı eksikliği ~llUCUL'ıı sı· 

ııeye azalınııktHclıı ·. Mccbw·i hizmetleri olaıılıı

rm kazant;Iarı azdır tliycı'Ck bulu.nduldıırı yl'ı-deıı 
kulclırılmı~ olıııası asla menubahs ıleğilclir. Kal 
dırmayı icabeden st"bebler kaııııni mecbnriyell~r 
Vll :;,'llıhl mazeı·ctlerdir. Bunları seneden setll'Y<" 
ik.ınal edeceğiz vu ınuhta~ vaziyetten kuıtı~ı·ı.ı.ca 

ğıı. 

Arkııdaşlaı-ını, yıılııız bunlar üzL•rindc söz sö~·
ledileı·, başka bir şey eııınx.liyoı·hıı·sıı izıı h nt w1·i 
riııı. (Kiifi ~'"sleri , alkı.')lar). 

BAŞKAN - Bıışka sö~ istı·ycıı yoktur. 
U iiııırlik Vl' inhisurla.ra g<.•~iiyoruz : 
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GtlliRÜK VE lNJI!SARLAR VEKALETlLE 

lLGlL! DiLEKLER 

Dilek, Vckil Raif Karadenizin huzuru ile gö
rüşüldü : 

Ispirtolu içkilcrc nid işler : 
·Balıkesir, Dilt..cik, <;aııakkalc, Kocaeli ve Kon

yanın dikideri arasında birer şııralı fabrikası ya. 
pılması isteği de vardı. 

Vcldl lzmir ve Tekirdağında şnrab fabrikala
rının mcvcud ve i st ihsnlütıııııı da yeter olduğunu, 
V4l her kes tarafından da şııralı imalii.lıanesi açı
labileceğini, imal cdcnkr hııkkıııda en fazla ko
laylık temini için ineelemiye giı·işilcccğini söyle
di ve i~ki fiatıııııı indirilmesi dil cğin e karşı az is
pirtolular da tatbik edi leceği ni \ ' C nitekim birndan 
inhisar resmi olau 13,5 kuruşun indirilcceğiui lıil
dirdi. 

lspirto fabrikası : 
Bul u ve dulıu bir kaç vilayet, ispirto fabrikası 

istiyol'iardı. lspirtonun ş~kcr falıril;alarmca ih- . 
tiyaca yeter olurak çıkarıldığı, bununla beraber 
bcnziııc ispirto kunştınlma işi müsbet netice ve
rirse ayı·ıea ispirto fabrikası n~ılmasmın düşünü
l cccği ve ispirto fiaııııda ge~cn sene % 35 ııisbc

tiııdu ucuzluk yapıldığ.ndaıı dalıa.fazla iııdirilc

mcycceği lıiiJirildi. 

Tütün işi : 
Fiatiann indirilmesi işinin bir Ilazinc ve va

ridat meselesi olduğunu ifade eden vckil geçen sc
nclerde yapılan bir kısım iııdirnıelerin tckraı· ço
ğaltmalara mÜn(•cr olı.Jıığuııu, 6,5 lukların tedri
cen şarktan garlıa doğru getirilerek satışının art
tırılacağı nı, tütün nciusctiniıı ziyaclt•lcştirilmcsi 

için de mcnılcketiıı üç yerinde imalathane açıldı
ğını, tü ı ün ekimi tuhdidi için yeni lıiı· kanun pro
jesi hazırlaııdığıru bildirdi. 

Tuz işleri : 
Tuzun % 50 nisbetinde 1935 senesinde indiril

diğini söyliycn lnhisaı·lar vekili, kolaylık olmak 
üzere 231 istıısyonda tuz satışı yapıldığını halkın 
kendi vasılasite getircıniycceği yerlerde depo ve 
ambar açılması zarureti lıulunuuğunu lıilclinli ve 
diğer dilekler hnkkıııdnl<i müslıet veya menü ce
valılar da mu\·afık görüldü. 
BAŞKAN- Mütalea var mıt Geçiyoruz. 

ZİRAAT VEKALET11LE 1LG!Lt DiLEKLER 

Zira at vekili lllulılis Erkmenin huzuru ilc in

celendi. 

Orman işleri 
Orman kanunu doTayısile her bir iktısndi ka

nunlar ve alınan tedlıirler neticesinde oldu
ğu gibi vuku lıulnrı sıkıntılaı·m önünün aluı

dığı söylendikten son ı·a ormıın mahsulleri top
lama işlerinde lwlaylık göste ı·ilıncsi çareleri ara
nacağı, bir lusmının resimsiz ularak çıl<anlması 
i~in de incelemeler yapılııcağı köylünün ge
rek yakacağı ve gerek satucıığr kısıııılnra aid 
ve di !ek te yazılı olan noktalaı· üzerinde de du
rulacağı orman l<oruına işlerinin henüz lıir 

tecı·übe devı·i geçi ı·nıckte olduğundan leh ve 
aleyhte söyleııcnlcriıı mevsimsiz olub lıiliikis 

lelıe doğru emureler arzeylediği, kanundan zi
yade tatlıik:ıtınn nid olan yaıılışlıklıırın ve ida
ri noksanlık ların elueki elcııınıı müsuadesiııce izn
Iesine çalL5ılacıığı bildirildi. 

Veteriner i~leri : 
Daınızlık ihtiyacını her yerde karşılamak 

için çalışılacağı ifııde edildikten sonm aşı pa
msınııı onda bire kadar indirildiği ve bir kı
ı;ımlnrında da büsbütün parasız olarak dağr

tılmaya lıaşlanı.lığı, Çoruhtnıı istenilen hayvııu 
tedkik işinin yapılacağı lıilclirildi. 

Ziı·aat işleri : 
Ziraat işlerine aid olan dilcldcriu mühim 

bir kısmının alet, makine, tohum, çubuk, fidan 
temini veya bunların ucuzlatılnıası veya ıslahı 
olduğuna işaret eden Ziraat vekili vckületin ga
ycsinin de bunların tah:ıkkukundan ibaret ol
duğunu ve dilekte gösteı·ilen arzularm kuvve
den fiile ~ıkmasınıı çalışı I neağını; nı emur iste
nilen yerlere bıı sene kadroya almncaklıırdan 

kısmen göndcrileceğini bildirdi. Zirai asayiş hak
kında da Dahiliye vekilietince bir kanun layihası 
hazırlanmakta olduğu anlnşıldı. lllücadele işle
rinin vekilietin bir sistem dnhilindc şüınullendi
rileccği, Ziraat aletleri ve dikeııli teller için de 
gümrük resminin kaldırılncnğı bildirildi. 

Snir dilekler için verilen izalıat da muvnfık 
görüldü. 

BAŞKAN - :M:ütnlea var nu t 

ZİRAAT B-<\.NKASİLE iLCİLİ DİLEKI.ıER 

Umum müdür Nusret ferayrn huzuru ile di-
lekler görüşüldü : . 

Yarılım ve zirai krcıliler hakkındaki di
lekleriıı yeri no gctirileceği, tedk ik nt neticesin
de lüzum görülen yerleı•e şulıe açıloınsınn ve-
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ya ajan gönderilmesine çalışılacağı ifade edil
dikten onra diğer dilekierin bir çoğunun esa
sen yapılahilen işler olduğu ve bunların da na
znrı dikkate alınacağı neticesiııe varıldı. 

ABDttLKAD! R GttNEY (Çorum delegesi) -
Sayın arkadaşlar, dilek encümeni ınazbatasınn 
deı·cedilınenıiş olduğundan !$U noktayı :ırzet

mek istiyorum. Vilayet.imiz Çorumun kazn
sı olan Osmarıcığın arazisi ve havası tütün 
yetiş1 irmeyo ı;ok müsaid olduğundan Bafra tü
tünleı·ine mundil tütün yetiştiı·ilmekted i r . 19~8 

senesine kadar tütün ziraatine devam edilmek
te iken müstalısilden bazı şahsın tütün i~e.isi

ne ceviz ve bağ ya·praklaı·ı karıştırmAk su
rctile suiistimal etmeleri yüzünden bu tarih
ten sonra Osmancıktn tütün zirantiRe ınİisaa

de edilmemiş ve şimdiye kadar uuıhrıun edil
mişti,·. Esnsen ötedenberi bununla iştigal edilı 

uiak bir ·ebeble menedilmiş hultınıın ve zürrarn 
mağduriyetiııe sebeb olan bu verimli ma.l!sulün 
hiç bir tcdkike lüzwn· görülmeksizin menedilen 
bu kaznda zerİlle müsaade edilmesini arz ve tek
lif ed i yorum. 

İSMAİL IŞIN (Sıı.msun de~egesi ) - Sayın 

ıırkadaşla.-rm, ben de bu kürsüden mühirn te
lakki ettiğim bir meseleye temas etmek istiyo
rum. Bu da Zirant bankasından borç suretile 
zirai ikrazııttan isliiade ederek para alan zür
rııın borçlarını ödeyrmeme.leri yüzünden mnlla
ruu satmak vnziyetinde bulunmalnndır. Bunu 
daha şümullü olarak anlatabilmek i(;in şu şekil
de arzedeceğim : 

Takriben 10 - 12 sene evve.l zirai ikrnznt ko
operatifi mahiyetinde borçlulnrm müteselsil 
kefalet sur tile bor~landırılmak suretile ziir
rıın para verilmesi idi. Zannederim bu ınu
knvelenin müddeti üç sene irll. Bu üç sene 
müddetin hitamında borcunu vermeyen zürra, 
verimsiz ene.lerin de buna inzimnm etmesi dJJ
laymile dii~tükleri vaziy li Hiik.ılmetimiz =zıırr 
dikkate almış, Ziraat bnnkasua bir kısım tuz
ıninat vermek ııuretile 1 Ot''! mürldeti 15 sen ye 
temdit edilmişti. Burada tebarüz <'1tireccğiın 

mesele Ziı•aat bnnkıı ·r için ne7redilen lıiı· ka
nunla yurddaşm tasarruf hakkmın kı.ı~· ıd altına 

alınmış olmasırlrr. Vııni Zi!'Uat bııııka:wıa lıorı;hı 

bulunıın yurddıış borcu mikdarı ne olursa ol un, 
emlakini satamamak vııziyetindedir. Tapuya gi- . 
den her hangi bir muamele daima Ziraat bnn
kı.ıaına ha•alc edi ir. Zirnat banknsr borcu ne 

ohırsıı olsun, faraza hiç borcu olmnsa da miite-
sc'sil borçlu sıfatile de bulun un o muamelenin 
altına kefaletten bor~;lulluı· diye bir damga vu
rur ve bu adam mn·lını sa tnmaz. Mesela yüz ki
şilik bir köy hallurun 1000 lira borcu varsa, bu 
bin lira yüzünden 10 000 liralık malını satmak 
lıııkknu bir tck yurdda~ knybetmcktedir. Bunu 
dıı•ha açık bir şekilde hesııbla ıırzcdcyim: Bu bin 
lirayı 100 yurddn.5a taksim etm ek surctile adam 
başına 10 lira isabet citi~iui fnrzedcr~k oradaki 
umumi vaziyet i t clı a~·üz rtl irmek isiyorum. Bu 
vaziyet bir ~ok ınuvazanlara da yol a~maktadır. 

B ir kimsenin malı satı'mak vıı'Ziyctinc düşerse 

notrı·likt(']l veyu di~er ~·erlerden muvazaalı se
nedlcrlc bunu yapmak iı:in uğraşmaktadır. Ben bu 
hak.~ı?.lı~rıı önüne geçilmesini diliyorum. 

R!FAT KOZAN (Yozgad de'egesi ) - Kaza
ımı Boğnzlıynıı ~ift~i me m leketidi r. lstnsyonu
mıız, Fakr1 ı ist a-syoııudur . Hnrnda bir arnhar ve 
silo hulunmndığı ici n kö.vlii.lcr ora:va buğdayla
rını sa.tmıya geldikleri zaman ornrlaki alım mer
kezi kiiyllinürı tnma'mC'n bni{da~•ını almak için 
y<'r bulnmryor. B~ilavlan 20- 25 gün arıkin ka
lıyor. Bu htıstJ<;ta Zirant vekalı-tine köylülerin 
yııptıih bir ı;ok ,miirnc·natlaı· varılır. Kiiylü orada 
15 r>iiıı 20 gün ka'ı~·oı·. TI:ıtta bu lıu~nsta Ziraat 
vekfılı>finin maknmntınr isırnl eil i~·orl a'l' ve di:vor
lar ki efrndim biz burada. günlrl'('P aylar('a bck
lh·oruz. Btmdan bir rok dcdiko"'ıılar doihı;t"or. 

B;z:m ricıımız Bo~azlıvmı i1P Fııkılı nrR~mrlPki 

kira fnrkmı nnzarı dikkatr alarak vr köylüler 
narnma Bo~azlıvan merkezinde bir bııltdnoy alım 
mcrki!Zinin ıırılmnsını rir·a rdiyornm. Bu J..-nzamı
zın en biiyük bir d<'rdiilir, en mührem bir ihti va
eıilır. Hunu onlar narnma heyeti urnumiycden 
rica rrlivonım. 

E~ER (Deleıte) - Arkadaşlar, Zirant ve
kiiletir>in dilekleri mevnnmda orman konıma 
t~okilntı hnl1kmdn bir kıL<: sö?. . (}vliyeceğiın. 
i\fevkii nıerivette huhınan ormlln kıınununa ek 
olnrr•k vnpı'mış bir ormıııı mnhnfnzn kanıımı var
nır. Hnnıın R'ITI vanılmasrnrlnn yrgiine gaye esa
SC'U tahr;b t'dilmis olan ormanlnrrmızm mnhafa
za~ını tt'min etmektir. Ormnm koruma ilrnince 
ormnna bckc:i ikamesi mana ı ('ıkmnz. Bırndan 

avııı znmanda orman hnkımı mann!>ı miinrlPmiı:
tir. Bilhn~<m ormancılık iqJerinin hir :vnrdnncısr 
olıLrnk bek'Pnen bu fe.qkili\t mcmlrkrtimizrlc ma
alrsrf yn'!lılnmamı~trr. nilC'k enetimeni raporon
da da tcbarüz ettirildiği üzere bunun tecrübe 
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tlev'rcsi geçirdiği zikrediliyor. ller menılekcttc 
.tecrübe edilmiş teşkilat varken biz memleket or
manla.rımızı böyle bir teşkilalla tecrübe sahasına 
gitmemiz doğru bir kcyfiyct değildir. Yeni or
man kanunumuz mcmlı:ıkclin orman ihtiyacı mch
maimkan karşıtıyacak vaziycttedir. Bu kanunu 
ha:kımızın ve alii.kadarlann şikityctleriıü mucib 
olma'Clan tcdvin edecek bir teşkilat lazımdır. Es
ki orman muhafaza teşkilatının memleketteki or
manlan mulıafaza ettiğiıLi iddia etmek doğnı de
ğildir. Aynı zamanda l?imdiki yaptlmış ola·n ye
ni muhafaza teşki . atınm da hiç bir zaman mu
hafazaya kafi olduğunu iddia etmek doğru ol
maz. Eski orman muhafaza teşkilutını Devlet 
bütçesinden 500 000 lira sarfilc 13 000 tane or
man muhafaza memuruna yaptırıyordu. Bugün 
1 500 000 lira sarfilc bu hususta bir muhafaza 
teşkilatı yapılmıştır. Buna rağmen ormanıarımız
da ıınnansız baltalar gene işliyor. Orman yan
gınları gene de,·am ediyor, köyiii tahribkur bal
tasını tarla açmak uğrunda insa(sızeusına kuEaL 
nıyor. Gerek maddi ve gerek manevi bakınıdan 
memleket müdafıı'Jsmua hepimizin de seve seve 
iştirak edeceğimiz askeri bir teşkilatın halluıı 

her güııkii nıe~uisinde onun karşısına çık

ması da maddi manevi bir çok mahzurlıır 

arzetınektedir. Bunu Yüksek Meclisin huzlı

runda söylemeyi zaicl görüyorum. Bu te~ki

latın süı-atle l{aldırılurak orman kanununu 
arlepte ettii{iın iz muasıı· nıcmleketlcrdeıı o u
ların orman teşkilütına muadil lıir teşkilütm bir 
aıı evvel yapılınasını Yüksek Kuı·ultaydan mem
leketim nanıma rica ve istirbam ediyorum. 

ŞUKRtİ NAYMAN (Kayseri delegesi) 
Muhtereın arkadaşlar; Ziraat vckiıl~tini a!51m
dnr eden oı;nıan dilekleri arasında delcg~si bu
lunduğum Kayseriye lıağlı Develi ltaznsınrn iki 
köyü vardır : Kızıl, Kulpak Erciyeşın yalçm. 

sarp kayalıkları üzerinde 2 000 rakımlı bir köy
dür. Bu köylcrin bir dönüm bile zira .. te sa
lih arazisi yoktur. Ancak bnsusl birer balta
lıkları vardır. Kendileri yetiştirirler, kendile
ri korurlar. Bütün geçinıleri lıudur. Yeni or

man kanunundu bir madde vardrr. Beş hektar
dan fazla ağuçlı yerler Devlet ormanları urnsı
nn girınişti'r. Bu knyiddcn istifade ederek iki 
senedenberi ormnn mnhııiaza teşkilatı bu balta
lıklardım köylünün istifadesine müni olmakta
dır. Köylii bu baltıiliklardan odun kesiyor, 

yakininde olan lO 000 nüfuslu Develiye satı
yor·, nafakasını temin ediyordu. Develi köyü 
şimdi lıaşka yerden odun satın alıp iht:yaçla
rmı temin ediyorlar. Hiç şüphe etmiyorum ki 
orman kanunu vazedilirken bu mak ad i~tih

duf edilmiş değildiı·. Belki de o zaman bu ka
bil ycrleı·in bulunduğu iyice tedkik edilmemiş
tir. Bu gibi işlerde hassasiyet gösterdiğini bil
diğim sayın Ziraat vekilimizden orman kanu
nuna bir fıkra ilave etmek suretile bu kabil yer
lerden bersabı.k köylünün istifadesini temin ede
cek olm"Sa kendilerine te~ekkür ederim. 

KAZIM AZAMET (Antalya delegesi)- 0~·
man kanunu mevzuatı üzerinde bir noktaya 
işaret etmek isterim. Bir arkadaşımız, milli 
servetimiz olan ormnnlarımızın tahı·ibe ma
ruz vaziyette bulunduğunu ifade buyuı·dular. 

Diğer bir aı·kadaşınıız da köylülerin bir çok 
yerlerde bultalıklardan malırum olduğunu söy
ledi. Bendeniz kanunun mevzuatına aid ruü
taleada bulunacıığım. Hatırıında kaldığınn gö
re kanun 316 numaraldıır. Birinci maddesin
de der ki :beş bektaı·dan dtln miri bududiarlu 
iltisakı olıııayaıı yerleı· orman mefhumuna da
bil olmaz. Bunuulu Hükanıct ve kanun demiş
tir ki, beş hektara kariu bir mikdar ~nbada buhı
nan ve Devletin, hukuku umumiyeye aid olan 
orman iltisakı olmayan, müteferrik bir şekilde 

çıkmış olan ağaç ve ağaçlıklar üzerinde kanun 
hakkı tasarrufu kabul etm.iş ve miri orman 
mefbumundan dışarıya atmıştır. Fakat arka
daşlar, lıer kanun vaıcdiliı·kcn takdir buyu
rursuııuz ki bir çok lıu uslnrı (tabiriın af bıı

yurulsun, eski ifade ilc söyleyeceğim. efı·ndr

nı cami, ağynrınr muni) yani etraflıca tedkik 
edilmişliı·. Fakat · tatbikııt sahasında bu m:ıd
denin, iki arkadaşunın baltalıklar meselesi
ııi işaret eelerek Röylüyorıım, Inı madde uıaal
esei tatbikat sahasında bazı yurddaşlıır tara
fından, serveti ınitliyeyi teşkil eden bu or
manlarr talıribi noktasından, suiistimal edili
yor. Demek istiyorum ki, kanunun bi.riııci mad

desinde, beş hektardan diln ve miri ornıana 

ilti<~akı olmayan yerler üzerindeki orman ve 
ormancıklar yurddaşlarm hakkı tasıırruiuna 

bırululmakla b~raber maalesef vaziyet bn ş kli 
arzetm~mekledir. Köylü değil, kiiylUlerclen 
gayri .kimseler efendim bu beş hektardan dOn 
diye, arkad~rm.ın bayurdukları gibi ınirl oı·-
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mımlarımızr tahribe uğrntmaldadırlar. Buna 
karşı Devlet teşkiliitınııı aldığı cephe cshalır 

mucilıe olmak üzere 3444 numaralı lıir kanun
dan bah etmektedirler. 13u eşhas diyor ki lıir 
hektardan dfııı olan salıada verilmiş olan ihti
yar heyetleri mıızbatalnrr lıir nakliye tezkere
si hükmünued ir. 13inacnnlcyh bciyle orman ka
nununun birinci maddesinin hükmüne göre ona 
ek kanundaki - mndtlcsi hatırımda değil - mad
deye tcvfikan her hangi bir kimse köylünün 
elinden tapusunu alıyor . Köylü bir mnz
batıı tanzim ettiriyor. O nıazlıatn i~in de hey
eti ilıtiynriy<! burası beş lı ektnrdnrı dundur, di
yor ve bir mühür basıyor. 3444 numnralr ka
nun mucibin ce tanzim edilen bir ihtiyar hey
eti mnzbntn~ile, burası nakliye lıükıııünde

dir. M.üdnhnle edemezsi niz, denilmektedir. 
Biııncnııleyh bu ınescle üzerinde Ziraat veki
liınİzin çok tecrübekur kıymctlcrinflcn rica edi
yorum. Orman denilen serveti milliyenıize tıı

ıılluk eden bu lıu~usa lutfen dikkat buyursnn
lar. Devletin, miri ormnnın üzerinde lıukkr ta
snrrufuııun mumessili olan orman klaresi bu 
hususta bir mürnkatıc yapmalıdır. Bunu şart 

ittihaz etsinler, lıuııu teşk ilatlarına yaptrısın

lar. Çok rica ederim bir mühendis olmayan 
heyeti ihtiyariye nasıl beş hektardan dun ol
duğunu tayin edebilir Takdir buyurursunuz 
ki malıkernel ere gidilcr<'k bin bir şekilden geç
tikten sonra tcayyün eden hudud işini bir ih
tiyar heyeti takdir edemez. Böyle olduğu hal
de onun bir mazbatasınıı güvenerek mırı or
manın naldiye hükmünde tcliikki edilmesinin 
önüne gL>çilmcsini sa)'ln Ziraat Yckilimizdcn 
rica ederim. (Doğru sesleri). 

ZİRAAT VEKlLl MUHL!S ERKMEN (Kü
tahya) - Ar kadaşlarım, bir arkadaş muhafaza 
teşkilatı üzerinde durdu. Orman kanunu ve 
muhafaza teşkilatı bundan iki sene evvelisi 
1\'Icclisi iiiice tasdik edilmişti. Ancak iki senc-
denberi mevkii latbiktcdir. Bu teşkiHit iki 
sene zarfındalci faaliyeti hakkında encü-
mendc de izahat Yerirken dedim ki, bunun a-
leyhinde ve lehinde çok söz söylenebilir. Fakat 
daha henüz tcşlüliit bile ikmal edilmemiş-

tir. Bunun hakkında bir hük-üm yürütchil-
rnek için mevsim ve zaman gelmiş değildir. 

Kendi şah i kanaatim; bu teşkilatm bir sene 
zarfmda yakaladığı kaçak mikdan 13 000 i 
mütccavizdir. Bu ınikdarı teşkilatın faaliyc-

tiııe işaret etmek ıçın söyledim. Yoksa bu teş

kilatın asıl faydasını kaçakçıyı yakalamakta de
ği l , önlemektc bulurum. Bu teşkilatın mesaisi
ni de bu vadide faa liyete sevk ve iınalc ediyo
ruz. Evvclcc 1300 şu kadar mulıafızımız bulu
nurken bir arkadaşımızın da işaret ettiği gibi 
bunlara bir çok orman işleri de verilmiş oldu
ğu için tabiatile bu muhafaza işi tamamile 
temin ed il cmiyol'uu. Bu ise 1600 ü talimde bu
lunmak üırre 6000 i mütccaviz askerimiz var
dır. Bunlar teşkiHitnıı ikmal ettikleri zaman 
meşkur hizmetlerine başlıyacukt ır. (Al k ı şlar) 

ve önümüzdeki seneler zarfmda bu muhafaza 
tcşkili\tımn daha ~ok muvaffak oldLığn hak
kında delil ve beyyineleri size g5stercccğimi 

ümid ediyorum. 

Diğer bit· arltaduşım, beş hektardan fazla olan 
ormunlnr Devlet oı·manları mcyanına idhal 
ediliyor ve köylünün ihtiyacı temin cdilcmi-
yor, dcdilrr. Biz beş hektardan uz olan orman-
ları orman addetmiyol'lız. Bt'Ş lırktardan fazlıı 

olursa bıınl ıı r Oevlet ormaııı kabul edilmiştir . 

Bu ormanlar ya Devlet in olur, ya köylünün 
olur. Devletin oı·ınunr ise doJ; rudan doğruya 

D<'vl t't ormanı olarak telfıkki edilir. Fakat köy-
lünün şahsiy e ti nınneviyesin e aid ise 
dan doğruya kiiy l üııünıliir. Maamafih 

doğru

köylü-

n ün de olsa, Devtel in rk oba kiiyliinün ihtiya
cını temin etmek i~in o ornıanrıı tnlıammülü 

nisbetinde kendisine mii~nadı' vcı·ilınesi !Uzırn

dır. Diğer arkadaşınun huyurduklan ve tcdkik 
etti,kleri doğru ise oı·manın da tahammülü var
sa buna rağmen köylünün ihtiyacı temin edil
miyorsil o tatbikat hatıısı olmalıdır bunu tııshih 

ederiz. 

Diğer bir arkııdaşm1, beş hckt.ar üzerinde 
durdu ve Alıtalyadaki bir mcseleyi mcvzu-
bahs ett iler . Bu hakikııtcn ek kamınmıuıı bir 
neticcsidir. Bunun üzerinde uzun uzadıya 
tafsiliit vererek sizi yormak istemem. Böyle 
tapu senedini göstcr ib de beş hek tardı diye
mez. Bunun için bir ve ika alması ve nakliye 
beyannamesi şeklinde teliikki edilmesinin bir 
çok suiistimalc meydan açtığım biz de tesbit 
ettik. 

Bunun için murakabeyi teşdid etmek, arka-
daşıının da işaret ettiği veçhile, ve orman me.f
humuna girib girmediğinin tcdkik edilmesi için 
tcşkiliitrrnıza emir vereceğiz. (Alkışlar). 
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TİCARET VEKİLİ CEZMİ ERÇİN (Antal

ya) -Ziraat banka~ııım '!'icaret vekiilctine uağ
lı ol ması dolayısile ona ::ıid somlan şeylere 
bendenız arzı ccvab edeceğim. Arkadaşlardan 

biri, :.!t)H numaralı kanuııl::ı tescil edilmiş 

borçl::ırı ol::ınlann ııatmadıklamıdan bahset-
tiler. Merhurıatı borcuna kiifi gelenlerin 
fazlası için baııkunııı malılınatı tahtmda 
mallarını satınal;La serbest olduklal'lna göre 
zaııııcuıy..ınını ki arznları hasıl oımıışLLır . 

Zaten burc·uıı::ı ancak kilayet eden ıncl'im· 

nalın lıorc,; öJcıııncdikc;c satılaınıyııcağı ah
kiiıru uınuıniyc cümlcsindcndir. 

ll;iıı ci olarak da, ınütcsclsil kefaletli yeni 
ikrazlaı·da ıııüstahsil rqalısulüuü scrbc~Lçc sa-
t::ımadığıııdaıı bahsetıiler. Yeni kredi sistemi
mizde a~ıl::ııı zirai krccJiler istihsal için veril
mekte ve malısul de lıoreun ödcıımesiııe karşı

lık tutulnıuktuuır. Borcunu vııktiııdc öJiycmi
yenleriıı malısulüne müracaat edilmesi bittabii 
istilısal vcsaitinc müracaat cdilmcsiııdeıı daha ch
vendiı·. O itibarlu mahsulü ıncrhun olduğu 

müddetçe borca kaı·şılıl• tutulub satılması bittabi 
zaruri olur. 

Bir de Boğazliyaııda, bir arkadaşım, Buğday 
alım merkezi t~sisini istedi. Alım mcrkezleı·inin 

mümküıı olduğu kadar tcvsi cc.lilmesiııe csascn t::ı

ruJ'tarız. Bu itibarlu alım merkezleri bu seneki 
vaziyette Uoğuzlıyandn da bir alım merkezi Lesisi
ne gayret cdccl•ğiz. (Aikışlur). 

BAŞKAN- Başka mütalea yoktur. Emlak 
ve eytam unakasilc ilgili clileklcre ge<;iyoı·uz. 

E.ıULAK VE B'ı."r.A~l UA:ı\IKASlLE 1LG1L.I 
DiLEKLER 

L:ıııuııt müdür L'I•Vcl!'t . Uölctiıı lıuwrıı it.• ıı;i.;

rüşüldü : 
Zoııguluakta bir şube açılması veya ajnn gön

derilmesi dil~;ğinin tahakkuk ettiği, Ordunun 
ayni Jileği lıakkıııda Bankacılık tclmiği bakımın

dau iıııkiin uuluıımauığı anlaşılc.lı. 

BAŞKAN- Mütalea yoktur. Çocuk esirkc
me kurumu ilc ilgili dilekiere geçiyoruz : 

ÇOC K EBilW 8!11.E KURIDi 'NA AlD O.L.A.N 
DlLEKL.ER 

Çoçuk esirg-cııııı kw'Umuııa aid olan ve tütün
den alınan lıisso ilo köy çocuklarına da 
yard.m edilmesini isteyen Kocaeli (Gölcük) dcle-

gesinin mahalline bildirildiği bu kurumun başka
m ''e KırKlareli mct.ıusu JJl'. l<'uad lJmaym izn
Iundan anlaşılmıştır. 

BAŞKA.!.'{ - Mütalea yoktur. Dilek komisyo
nu tcdkık ettiği bütün dilekleri mütalea etmiş 
bulunuyoruz. Binııenaleyh, komisyonun raporu
nu tekrar okutarak rcyinize arzcdiyorum. 

(Dilek komisyonu raporu tekrar okundu). 

BAŞKAN - Raporu reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş

tir. 
Hatayın bir temenni takriri vardır. Okutu

yor um. Nazarı itibare alırsanız her mevzu 
ai d old uğu vekıllete vermek üzere takriri Parti 
Gcucl Sekreterliğine tcvcli edeceğim. 

Parti Beşinci Büyük Kurnltayı Yüksek 
Başkanlığına 

Hatayda C. ll . .Partisi teşkiliitı yeni vücuda 
getirilmiş ve bu defa ancak teşki lat kongreleri 
yapılarak dilek kongreleri yapılamaımştır. l'ıia. 

amafilı yurdda partili ııı·kadaş l urla tcmaslar.ınız

dan hiisıl cylcdiğimiz inlibalar ve Ilatay ilyönku
rul u tarafıııdan bize verilen direktifler le Hatay 
narnma aşağıda arzcdcc·cğimiz muhtasar dilekierin 
dahi müzakcreye konulmasını arz ve istirham ey
leriz : 

1 - Hatayda büyük srtma yuvaları t~kil 

cdc:ı Amik bataklığınııı kısa bir zamanda kuru
tulması, 

2 - llatayda en kısa bir zamanda sıtma ve 
truhom mücuc.lelesi teşkilatının vücudc getiril
mesi, 
3- Eti Türkleri arasmda Türkçe dilinin !asa 

ıbir zamanda yayılması için Maarif ve Parti ccp
helcrindtn acil hareketler ve faaliyetlere geçil
mesi, 

4- An takyada bir memleket hastanesi yapıl-
ması, . 

5 - Demiryolunun Antakyaya kadar uzatıl

ması, 

6 - Ziraat hankasile diğer ticaret bankaları
mn kurulması, 

7 -Hatay ilo Tiirkiye arasındaki iktisadi mü
bad eledeki kayidierin dcrhal kaldırılması, 

8 - İskenderun limanının vücudo getirilmesi. 

Hatay mümessilleri : 

Abdurrahman Mursal Dr. İbrahim lnııl 

Cevad A.balı AliŞclhum 
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~AŞKAN- Takriri nyinize arzediyorum. 

Nnzarı itibare alanlar ... Almayanlar ... Takrir 
nazarı itibare alınmıştır. 

Ruznameın:izde müzakere edilecek ba-şka hir 

şey kalırrannştrr. 

Yarın saat onda içtiınıı. etmek üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapaırma saati • 21,35 

Be~inci toplantı 

3-VI-1939 

B!R1NC1 CBLSE 

Açılma san ti : lO 

BAŞKAN - lf. Abdülhalik Reııda 

KATlBLER. - Cavid Oral (N ii:; de), Sadri Ertem (Kütahya) 

BAŞKAN - cl5e açılmıştır. Ruznameclr 
mevcud bütün maddeler müzakere edilmiş vı· 

bitirilmiştir. Söz Genel Başkan Vekilinindir. 

(Genel Başkan Vekili Dr. Refik Saydam, al
kışlar arasmda riyaset makamına. geçti). 

BAŞKAN - Arkadaşlanm, Kurultayın iki 
miihim işi daha kalmıştır. Kabul huyurduğunuz 
nizam1ınıne mucibince Umumi idare heyetini 
ayni :ı:nmnnda Partinin Miistakil Oı·ub azalarını 
intihab buyuraeaksınız. Evvclfı Genel Başkanlık 
Divanmrn umumi idare beyeti aznsı olarak ar
ndeceği isimler vurdu·, okunacnktı:r: 

Dr. Fikl'i Tuzcr 
Tevfik Fikret Sılay 
Halil Türkmen 
Ali Rıza Erem 
Cevdet Kerim !ncedayı 
Dr. Zibni Ülgen 
Harndi Yairnan 
İskender Artun 
İsmail Salıuncu 
1\iumtaz ökmen 
Nafi .Atuf Kansu 
Rahmi Apak 
Sali\h Cimcoz 
Sırrı Day 
Şevket Erdoğnn 
Şükrü Ali Ögel 

Erzurum 
Konya 
Zonguldak 
Çorum 
Sinob 
Bolu 
Ordu 
Erzincan 
Giresun 
Ankara 
Giresun 
Tekirdağ 

!stanbul 
Trabzon 
Gümüşane 

!stanbul 

BA.ŞXAN - Umumi idare heyeti a:msı ola-

rak Riyııset Divıınmm tcklif ı>ttiği zcvat lıuıılıır
dır. Reyinize arzediyorum: Kabul buyuranlıır ... 
Kabul buyurmayaıılıır ... l\Hittı>i'ikaıı !<abul bu
yurulmuştur (Alkışlar). 

Gene nizaıuname hüküml er ine tevfikan Par
ti Müst a.kil Grubu azaları olar&k Div&ru Riyıı.

setin namzedlerini Heyeti CelileDizin reylerine 
arzediyorum : 

Dı·. Büsanıettin Kural 
Atıf Akgiiç 
Fazlı Güleç 
Emin Aslan Tokad 
Zek i lifesud Alsııı1 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
lzzet Arnkan 
.Ali Rnna Tarhan 
Ahmed Şükrii Esmer 
Ziya Karnınursal 
Şehime Yunus 
Ali Rızıt Tünl 

adri Ertem 
Eınruliah Barkan 
Rıdvan nfiz Edgüer 
Hüsnü Kitalıcı 
Fund Sirmen 
Kemalettin Kaınft 
Al?durrahınan aci Demirağ 
Nazım Poroy 

.Ağrı 

Bursa 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 

Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

lstnııhul 
1stanbul 
1stıınbul 
İzmir 
Rnnya 
Kütahya 
Maloty& 
Manisa 
Muğla 

Rize 
Rize 
Sivas 
Tok ad 

BAŞK.AN - Heyeti eel.ileııWn reyino uıe-
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diyorum. Lutfen kabul bnyurnnlar ... Kabul et
meyenler ... Kabul edilmiştir. (A i kışlnr). 

Verilmiş bir t akrir vardır okunacaktır: 

Beşinci Büyük Kurultay Yüce Başkanlığına 

Kurultayımızı ilk celsede yüksek huzurla
rile şereflendiren; her zaman gösterdikleri yük
sek misallerle ruhiarnmza mukaddes vazife ıış
lunı telkin eden ve Partimize nurlu itilii yol
larını gösteren, Büyük Milli Şefimiz ve Değiş
mez Genel Başkaruınız İsınet lnönüne Knrult.a
yın derin sev~i ve candan bağlılıklarının karar 
altına alınmasını ve bu karann Riyaset Divanın
ca delegelerden seçilecek bir heyet [1) vasıta

sile yüce huzurlarına ar= teklif eyleriz. 
(63 imza) 

(Sürekli alkışlar). 

BAŞKAN - Müttefikan kabul edi l miştir . 

Beşinci Büyük Kru·ultay Yüce Başkanlığına 

1 - Aziz ve nıuhterem Genel Başkan veld
limiz Dr. Refik Saydamla lera V ckill.eri Heye
tindaki mesai arkadaşlarına, 

2 - Beşinci 13üyÜk Kurultayırruzın kıymetli 
Reis vekillerine, 

3 - Partimizin sayın Genel Sekreteri Brım
rum ıncbusu Dr. Ahmed Fik1·i Tuzere ve ça
lışkan idare heyeti arlmdaşlarma, 

Kurultayın sevgi ve saygılnrınrn sunulma&'I
m arz ve teklif eyleriz. (.A.l.kııılar). 

(18 imza) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz. 
CEHTl ÇETİN (Manisa) - Ordumuza da 

Kunıltııyın tnziınleı·inin bildirilmesini teklif 
ederim. (Alluşlnr). 

BAŞKAN - Maalmemnuniye, varuemizi ya
par, arzederiz. 

[1) llcyet şu zatlerden miireHebdi: 
Abdurrahman Mursal Ilatay murahlıası 

Arif Çuhukçn Ankııra :. 
Naci Ali Moralı İstanbul :. 
Dr. Mümtaz Muğla » 
Gıılib Demirel Afyon » 
Mustııfa Rifat Kölek St•yhıın » 
Ahmed Fnik Abasıyaruk Kocaeli » 
Ekrem Oran İzmir • 
Tevfik Dilgin Zonguldak • 
Etem .Uen<l.cres Ay<l.m , 

KAZIM AZAMET ( Antalya delegesi ) 
Çok muhter('nı arkadaşlarım; biT haftadan bır 
ri Büyük Meclisin illi çatısı altmda Partimi
zin Beşinci Büyük Kurultayıuru mesai devresi
ne iştirak ve bu gün de ikınal etmiş bulunuyo
ruz. Takdir buyurursunuz ki şimdiye kadar 
toplanmış olan her Büyük Kurultay aziz Tüxk 
milletinin inluliib ve medeniyet yolundaki en 
hızlı hamlelerinin kaynağı olmuş ve çalışarak 
lıazn·ladığı verimli programlarla Türk milleti
ne geniş ve engin bir istikbal hazıı-larruşt.Lr ve 
her yeni devrin bir başlaııgıcı olmuştur. Za
ten tenıci ve esasları memlek tin en acı glin
lcrinde, istildfıl sııvaşmın kudsi bir teşekkü
lünde l<uran ve bütün uınnl ve amacını Türk 
milletinin bünyesindeıı, kalbinden alan ve ni
hayet onun bütün varlığını, enerjisini nefsin
de topluyan Türkiye Cüıııhm·iyeti Halk Partisi 
dün de, bu gün de bütün Türk milletinin en 
kuvvetli biı· ınuhassulasıdır. (Alkışlar). Tari
hin hiç reva görmediği bir derekeden yepyeni 
ve canlı bir mill t yaratan genç, dinç bir 
Devlet kuran Büyük Ebedi Şef Atatürkün ay
ni zamanda nıüşııhhas bir ınanevi vMlığı de
mek olan Partimiz asrm millet ve cemiyetler 
idaı·eleri ıımdeleriniıı ve onun terıı.kkiyat ve 
tekfımiUiıtı siyasiye ve içtiınal esaslıırmı nefsin
de en kııvvetli bazınetmiş ve siyasi t~ekkül
lerin ınensub oldukları millet camjaları üze
rinde en derin bir hassasiyetle vazifesini gör
müş ve nihayet milletler tarihi huzurunda, ci
han huzurunda büyük inklliibrmrzın en mü
him eseı·idir. i.\IIillet tarihinin buzmunda, cib.an 
huzurunda büyük inkrliibımızın seyri kema.
linde en mühim bir nizrm rol vazifesini i!a 
eden bir Parti olduğunu bütün ciluın önünde if
tiharln, gururla kaydedebiliriz. 

Pnkat şunu da ilave etmek isterim ki ar
kadaşlar, çok lrndim olduğu kadar asil o1au 
Türk milletinin yaraclılrşı; milli haslet ve 
ncealıetine gösterdiği kabiliyet ve kudretine 
Partimizin muvnffnkiyet amilleri arasında en 
yüksek yeri vermek lazımgelir. Asrın ve ta
rihin en bilyük adamı oldu~nu eibonm ka. 
bul etiği Atatürk, işte Türk milletinin milll 
yarntılJıj, neeabet ve basletini:n kabiliyet ve 
kudretinin taşan bir dehasr, bir timsalidir. 
(Alk1şlar). ninlerce sene asaleti kanlarında ta
şnnırı olnn Türk urliletinin ııon a ırda gösteıı

miş olduğu en yüksek kudret ve kııbi.liye't 
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asırları a§an en büyük bir eseridir. İşte bu bü
yük eserin büyük müessisi olan Devletimizin 
ve Partimizin hanisi bulunan Buyük ve Ebedi 
Şefiu namını bu Büyük Kurultayın samimi. ve 
aziz toplantılarında derin bir vecdi huşu için
de ebedi minnet ve tazimle tebcil ve takdis ede
rim (Al kışlar). 

Arkadaşlar; istiklal savaşından, inkiHib dev
relerinden bu güne kadar Türk milletinin ener
jisinin yarattığı en büyük kudret timsali da
hi başımızda büyük bir şükranla bağlı bulun
duğumuz Büyük Milli Şefimiz 1suet luöııüdür 
( .A.lkışlur). 

Harb cebhelcrinde bizi zaferden zafere ulaş

tıran, sulh musalurında Türk milletine şerefli 
bir millet, devlet yaratan ve nihayet takdir 
buyurursunuz ki, iııkılab devrelerimizde 'l'ürk 
inkişafınıu seyrükemalinde en mühim bir ilmi! 
olan ve Türk milletinin varlığına, imanma ken
di varlığım karıştırınış olan Büyük Milli Şef 
İsmet lnönüne dahi bu Büyük Kurultayın huzu
runda Türk milletinin sonsuz tahassüsat ve ta
zimatını arz ve ibliiğ etmeği bir şükran borcu 
bilirim (.A.lkışlar). 

. Arkadaşlar, memleketin değerli mebuslariJe, 
kıymetli delegelerini bir arada toplayan Büyük 
Kurultay beş, altı gündenberi encüıuenlerde, 

Umumi Heyet huzurunda milletle devlet baş
başa senelerce memleketi bir aile sıcaklığı ve 
samimiyeti içinde idare eden Partinin ve o
nun icra kuvveti olan Hükılmetin mesaisi
ni takclirle tedkik ederken gene bu mesa
inin doğurduğu esaslar dııhilinde Büyük Kurul
tayın vermiş olduğu müsbet kanaat ve ka
rarlar Türk milletine gene engin bir istikbal 
hazırlamış bulunınaktadır. Bu itibarla diyebi
liriz ki, arkadaşlar, Türk milletinin en kuvvetli 
bir meclisi akdi meşvereti olmakla berııber ge
ne Türk milletinin en salfıhiyetli efkfırı umu
miyesinin en kuvvetli tecelligfılu, en yüksek 
mercü ve makesi hiç şüphesizdir ki, Büyük 
Kurultaydır. • Anadolunun diyar di yar gezdi
ğimiz ülke]erinden Büyük Kurultay huzurun
da Türk milletinin cfkurı umumiyesinin arz 
ve iblağ edilmesi vazifesini şu yüksek huzuru
nuıda ifa etmek vazifesini düşünürsek arka
daşlar; diyebiliriz ki Türk milleti kendi sulh 
ve sükıln muhiti içinde başardığı iukılfıblnrı, 

yüksek gayelerinden dolayı hiç endişe etmek· 

sizin ve fütur etmeksizin yürümekte ve yük
seltmektedir. Türk milleti bu itibarladn· ki bu 
yüksek gayesine doğı·u giderken diğer millet
ler ufuldarıntla baş gösteren karaltı.ların ve ci-· 
han siyasetinin karışan münasebetleri arasın

da kentlisinin daha kayidsiz bulunmak mevki 
ve vaziyette olmadığını bilıakkın müclriktir. 
Uilıanın şimdiye kad ar bin lıir t(' zebzübü için
de kendi ~arlığını yaratmış ve yaşatmış olan 
Türk milletinin bu gün dahi cihan hadisatı si
yasiyesi karşısında kendi emniyetine karşı hiç 
lıir ferdinin hiı; bir cntli~esi, hiç bir düşünce
si, hiç bir lıorkusu yoktur. Onun yalnız en bü
yük endişesi; asırlarm vücuda getirdiği bir 
medeniyet ve insaniyetİn harabisine ve niha
yet sonsuz tekfıınüle yürüyen beşeriye tİn inlıi

duınıııa meydan vermernek ve sulhu kurtur
mak için arkadaşlar, uınuıni muvazeneyi ya
ratnıaktıı ·. 'T'lirk ıııillcti suıı itil !ı fııaııı edc t :ı 

rih huzurunda en büyük vazifesini şe ı·p Cle yap
mı~lır (Aikışlar ). 

İBRAHİM İNAL (Hatay delegesi) - Sa
yın arkadaşlar, Ebedi Şef Atatürküıı yüksek de
hası ve büyük milletimizin sonsuz fedakoldığı 

ilc istiklal ve hürriyetine kavuşan ve Milli 
Şef İsmet 1uönüne ve asil milleLimize o büyük 
kahramarn armağanı olan ır~t:ıylı.l a rııı. .. ( ~id 
detli ve sürekli alkışlar) sonsuz saygı ve selam
larını Ebedi Şef Atatürkün manevi huzurlarında 
eğilcı·ek sunorun (Ailuşlar). iliıleri esarettcn 
kıırtaraı·ak bu yül1sek ve samimi toplantıya 

iştirak ettiren ve bu mukaddes kürsüden yük
sek huzurunuıda söz söylemek fırsatını bahşe

den değerli lıükfııııet ve Parti erkiiıııuuza ve 
kahraman oruuınuza şükranlarımızı aı:zeylerim. 

Dileklerimizin kabulünde Yüksek Kurul
tayın ve saym vekillerimiıin göstermiş olduğu 
deı·in ve sıcak alaka bizleri eidden nıütelı a s is 
etmiştir. Hürriyetimizin knzaııılıııasında ana 
vat<ııım göstermiş olduğu fedakildığı göz önün
de bulundurmak diğer yardımlarm da yapı

lııcağınu emin bulunmaktayız. Esasen kanun
ları, ilham kaynakları, imanı ve ülküsü bir 
olan bir milletin biribirine yardım etmemesine 
imkan yoktur. 

Hatayın ana vataıuu yüksek yaı·dınıile bü
tün milletimizin arzu ettiği şekle ve gnyeyc en 
kısa bir zamanda vnsıl olacıığıııa bütün inıalll

mızla kani buluıımııktayız. 
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Arkadaşlar; B'ntny sizinrlir. Orndnki bütün 

HataylılAr da emirlerinizi if.aya muntazıl! bir 
kıtııdır. (Aikışlnr). 

HataylılaT kendilerini nyrı bir Devlet ol
maktan ziyade ana vat.anm bir vi'aycti olarak 
telakki etmekte ve bu haklı düşünceaile de her 
zaman iftihar etmektedir. (Sürekli n·llaşlar). 

Bunu müteajpb Genel Başkan Vekili, Baş

vekil Dr. Refik Saydam ira.d huyurdukları a~a
ğıda.ki nutukla.rile Kurultayı ka.pıı.mışlardır. 

Genel Başkan Vekili Dr. Refik Saydam 
(Başvekil) 

Bii:viik Kıırııltayın ııııılıtrrrm azası, 
Partimizin beşinci Büyük K"urull:ıyı Mll''ln

mcsindcki meselclerin müzakeresini muvaffu·ki
yctlo b i tirmiştir. 

Büyük Kurultayın çalışma tam, delege ar
kadaşlarımızın gösterdikleri ciddi ve samimi 
a'iıkıı, geçmiş ve gelecek yılların icrnoatı hakkm
daki A"Üzel düşünceleri, bilhassa aTkadaşlarııru
zın mil.J ctimiz, memleketimiz için fırydab buldıık
ları kanaat ve mütalcalarrnı serbestçe ve isabetli 
bir tarzda izhar etmiş olmaları Parti mcnsub
larının DC'vlet i ş!Prini ne kaılnr ynkrndan takib 
vo m urakabc ettiğine de güzel bir misal teşkil etti. 
Bıı hul, Partimizin takdirini, Milli Şefimizin if
tihnrını tahrik eden, Parti lnıyatTımzda oldub'11 
kadar milli hayatrmızdıı. da kıymetli bir hatıra 
olarnk kalacak mcsud bir hii.disedir. 

Kurultayrmızın müzakerelerini yakından taL 
kib buyurmuş o'aıı Değişmez Genel Başkanımız 
İsmet İnönü, müzakerclcrin cercyan tarzrndan, 
dcl egclerin millet işlerinde gilstcrdiklcri derin 
alükadnıı, bilhassa vazifelerini büyük bir iktidar 
ve kifııyctlc başnrmııktnıı hakikatcn iftihar dııy
dııklnrını size ıu-za beni memur ctmişlcrdiı:. (Al
kışlııT). 

Aziz arl;ndıışlarrmızın bize vermiş olduk'an 
bu güzel misal, büt lin Part i t<'Şkiliıımuzrn vazi. 
fdcriui yaparken göstcrı.liklcri dikkat ve tcyak
kuzıın cani bir deli li olmııı_<t ur. 

Büyük Kurultay, Partimizin bütün hcsııh:a
rrnı inceden ineeye tcdkik t>ttiktc:ıı sonra vermiş 
olduğu kararla, Parti hesabiarının muntazam \"C 

sarf iyAtın usııl ve m!'vzıuıto mutabık olduğunu, 

ııliıknlılarııı bu işlerdeki dikkat ve itinasını tc
burüz cttiı·di. 

Küy vo. mahalle l>®grclc.cindcn. başlıyarak. 

nnhiye, kıwı. ve viluyet kongrelerinin tedki
ki.ııdon geçen, Büyük Kurultayın müzakere mcv
zularının en mühimmini teşkil vo yurdumuzun 
bütün ihtiyal!'arını ihtiYa eden dilek ve şikuyct
:er hakkında ll!lmış olduğu kararlar, izhar etmiş 
olduğu tcmcnnilcr; bütün mcmlckettc dikkat ve 
nlilka celbcden, Pnrti Hükümetlerinin müstakbel 
icraatında rehber olmak mnhiyctini mah!uz tu
rtr.'n isabetli, faydalı kararlar olarak tecelli ct
miştir. 

nilyük Kurııltnyrn yeniden ı:rözclrn ıı-e<:irmiş 

olduğu Parti proğrnmıııda, Parti Rükünıetleı·i
ne ho lde ve istiklıa lde takib edecekleri en isa

betli yolu göstorm iş oldu. 

Büyük Kuru' t nyın, ymıi <lıültüml cr de ilil.vo 
etmek suratile kabul etmiş olduğu nizamname. 
miz; Partililer aTasında samirniyet ve bağlılığı 
kuvvetlendirecek mil'ctimizin tcşkilatmıızn karşı 

muhabbet ve ll!lükasrrır nrtı:racak csıı ları ihtiva. 
etmektedir. 

N:iznınnamenin yeni lıükümlerinc ~?Üre t<'Şkili 
karar altnıa alınan Meclis Müstakil Grubunun, 
milli miirakahe ciha 7.la'Mmızı takviye edecek ve 
bu bıı.kımdan aziz milletimiz i~in bir teminat ha
zrr.byırc.ırk mahiyette o'ıluğu kadıir, Cümhuriyet 
Hükumetlerine de csa'Slr yardımlarda bulunacıı
ğma samiıniyctle inanmaktayız. 

fhdns etmiş· olduğumuz, daimi tefti, tcşkilô.
trnm Parti ve Halkcv'eri faaliyetini tcı.ıvik, tan
z~m ve murnkr.tc edecek müiid bir ciba.z olacıığr
ııa da şüphe ctmemoktcyiz. 

Aziz nTkndaşlnrrm, 
Hnl' ve istikbnl için en musib kararTarı 

almak; Partimizin değişmez biT vnsfıdrr. Al
m~ olduğumıız kaTarlar dnimn büyük milleti
mi:r., aziz vatanımız için meııud neticeler vermiş
tir. 

Rallamızın bütün tabakaları, ideallerini ta
hakkuk ettiren unsurları, Kurultayınuzın karar
larında nranuşlar ve bulmuşlardır. 

Beşinci Düyük Kurultayca alınan kararlarm 
da ayni kıynıct ve isnbcttc olduklarında biç 
§Üphemiz yoktur. Her iınkilııdan isti(adc ederek 
bunları t:ıhakkuk. ettirmoıı.iıı Bükilmctleriın.iz 

i~in miUl ve mukoudcs bir vazilc olacağııu söy
lemekle en büyük. lınzzı duyarım. 

Partimizin, mnzideki nğrr tartiarn rağmen 
memleketin yükselme. i yoluııdn aldığı meMfele
ri göz öııüııe getlrclikçe; .iııtikbahlc de millcti-
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mize ve vatammıza daha parlak hizmetler göre
ceğine büyük imammız vardır. 

Büyük Milletimizin muhabbeti, Büyük Mil
let Meclisimizin rehberliği, Milli Şefimizin cihan 
değer yarilim ve muzabereti bu ümid ve imanı-

mızm en büyük teminntrdrr (Alkt§lar). 
Hııpinizi hürm<'tle, muhabbetle selamlarım. 
Cümhuriyet Halk Partisinin Be§inci Büyük 

Kurultayını kapıyorum (Şiddetli alkışlar) . 

Kapanma saati : 10,30 

B • C. H. P. Grubu. 

1 - Parti grubunun İdare Heyeti atideki zatlerden müteşekkildir : 

Rcis Vekilieri: Hasan Saka Trabzon 
Hilmi Uran Seyhan 

Aza: Rasih Kaplan Antalya 
» Abdilihak Fırat Erzincan 
, Aziz Akyürek Erzurum 
» Şükrü Koçak Erzurum 
, Ol. İhsan Sölcnıcn Giresun 
> Şevket Erdoğan Oümüşan<' 

> Emin İnankur İçel 
> R. Nafiz Edgücr :Un n isa 
> Damar Arıkoğlu Seyhnn 

2 - Parti grul>unun faaliyeti hakkında matbuatta intişar eden tebliğler şunlardır: 

- C. H. P. Büyük Millet Meclisi grubu bu gün (2 ·IV· 1939) öğleden sonra saat 15 de Başbakan 
ve Grub Reisi Dr. Refik Saydamın riyasetinde toplandı : 

Bu toplantı rumamesini Biiyük Millet Meclisinin altıncı devre fevkalade içtima yılına aid Riyuset di
varu intihabı ve Parti grubunun reis vokillcrilc idare heyeti üyelerinin seçimleri teşkil ediyordu. Bü
yük Millet Meclisi Reisliğiue Genbaşkıırca namzed gösterilen Çankm mel>usu Mustafa Abdülhnlik 
R.enda ile Riyaest divımı reis vekilleri iı;in Aydm mebusu Dr. Mazhar Oermcn, Bursa mcbusu 
Refet Canıtez ve Sivas mebusu Şeınsettin Günaltaym, Grub reis vekillerine de Trabzon mebusu Hasan 
Saka ve Seyhan mebusu Hilmi Uranm namzedlikleri reye konularak müttcfikan kabul olundu. 

Bundan sonra Hasan Sakanın rcisliğinde cclseyc devam olunarak namzedlikleri Umumi Heyetin 
intihabına brrakılan idare li.mirlcrile Riyasct divanı katilılerinin ve Grub idare heyeti üyelerinin seçim
lerine geçildi ve aşağıda i imieri yazılı zatleı.- ekscriyl'ti kazandı. Ruznamede başka bir madde ol
madığından celseye nihayet verildi. 

!dare !mirleri : 
Dr. Saim Uzel (rıfanisa),· Halid Bayrak (Ağrı), İnan Ferid Alpaya Mardin), 

Riyas t d.ivanı katibieri : 
Vcdit zgöreu (Kütahya), Ziya Govher Etili (Çanakkale), Cavid Oral (Niğde), Dr. Sad.i Konuk 

(Bursa), Kemal Ünal (İsparta), Bekir Kaleli (Oazianteb). 
Grub İdare heyeti üyeleri : 
Aziz Akyürck (Erzurum), Gl. İhsan Sökmcn (Giresun), Rasih Kaplan Antalya), Abdiilhak Fırat 
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(Erzincan), Damar Arıkoğlu (Seyhan), Emin İnankur (İçel), Şevket Erdoğan (Gümüşane), Şükrü 
Koçak (Erzurum), Ridvan Nafiz Edgücr (Manisa). 

- C. H. Partisi Büyük Millet 1\feclisi Grubu bu gün (4 - IV - 1939) öğleden sonra saat 15 Sey
han mebusu Hilmi Uranın Rcisliğinde toplandı: 

Söz alan Hariciyc vekilimiz Şükrü Saracoğlunun B. M. 1\feclisin.in tecdidi intihab fasılıısı esna
sında cercyan eden dünya siyaseti ve Bükrcştc toplanan Balkan Antantı müzakerelerile Bulgar Baş
vekili Ekselans Köseivanolun .Aııkarayr ziyrcti haklanda tafs!len verdiği izahatı ve bazı aza taraimdan 
sorulan süallcrc aid cevabiarı Grub tarafından aliika ile dinlenerck tasvib edilmiş ve celseye nihayet 
verilmiştir. ~ 

- C. H. Partisi D üyük Millet Meclisi Grupu bu gün •(ll- IV -1939) öğleden sonra Reis vekili 
Hasan Sakanın Riyasetinde toplandı : 

Müzakere mevzuu son .siyasi hadiseler hakkmda Hariciye vekilimizin vereceği izahat idi. 
İki defa söz alarak kürsüye gelen muhterem Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu, son haftanın belli 

başlı siyasi vakaları hakkında beyanatta bulundu. Bilhassa Romen Hıırieiye nazırı Oafenkoııuıı ls
tıınbul ziyareti ve Harieiye vekilimizle mülakatınıı ııid beyanatı deı•in aliika ile dinlendi. 

Son günler zarfında !talya tarafından .Arnavutluğun askeri işgal altma alınması ve Hatay me · 
selesi ve bunlardan tevellüd edebilecek bütün siyusi meselelere dair uzun uzadıya izahat verdikten 
sonra kendisine ayni mcvzular üzerinde muhtelif hatibler tarafından tevcih edilen sunUere cevab 
verdiler. 

Dir çok hatibler söz aldılar ve Hariciye veldlimizin izahatma mnvazi mütalealar beyan ettiler. 
Müzakere suat 18,30 a kadar devnın etti ve Huriciye vekilinin izahatı tasvib olunınakla celseye 

nihayet verildi. 

- C. H. Partisi Meclis Grubu salı günü (18 . IV -1939) saat 15 de Reis vekili Hilmi Uranın 
Reisliğinde toplanili : 

Söz alan Hııriciye vekili Şükrü Snracoğlu son hafta içinde cereyan eden siyasi hadiselerin akis
leri hakkında geçen haftaki toplantıda verdiği malumatı itmam eden beyanatta bulundu. Bir çok 
hatibierin sunllerine tatmln edici cevablar verili ve Hariciye vekiliııin bu izahatı Umumi Heyetçe 
tasvib olundu. 

- C. H. Partisi Meclis Grubu bu gün (25- IV- -1939) saat 15 de Reis vekili Hasan Sakanın reis
liğinde toplandı : 

llk defa öz alan muhterem Başvekilimiz Dr. Refik aydam, umumi siyasi vaziyeti izah etti. 
Umuıni sulh gayesi ve Türk ali meııfoati bakımından Türkiye HükUınetiuin büy\ik devletlerle ve 
komşularile temaı;ta bulunduğuna dair malUınat verdi. 

Daşvekilden sonra söz alan bir çok hatibierin mütalealnrı dinlendı ve sordukları sunUere Harl-
eiye vekilimiz Şükrü Saracoğlu lazınıgelen cevalıları verdi. ihayet Parti nınum.i heyeti Hükiııne-
tin siyasetini ve takib ettiği hareket hııttmt ittifakla tasvib etti. 

- O. II. Parti i Meclis Grubu bu gün (2- V- 1!l3!l) 81lat 15 de Rcis vekili lllimi Uranın rciııli
ğinde toplandı : 

Sö.ı: alan llariciye vekili Şükrü Saraeoğlu, son hafta zarfında cereyan eden dünya siyasi hadi ele
rini ve bunlardan bilhassa bizi cntere e eden lasrmları çok canlı ve vıızıh ekilde izah e~~. . . 
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Surııcoğlttnun iznhntmı büyük n1ilka ile dinleyen Grub, bu oeynnntr tamamile tasvib etti ve rnz

nnınedc müzakere edilecek l:n§ka bir mnddc bulunmadığı için reislikçe cclseyc nihayet verildi. 

- C. TI. Pırrtisi :r.Ieclis Grubu bu gün (5- V- 1939) saut 17 de -Rcis-vekili Hasan Sakanm lleis
liğindc toplandı : 

lçtimnm mevıuu, Hariciye-vekilimiz Şükrü Snrncoğlunun harici siyuset hakkında -vereceği izahat 
idi. 

İlk söz !ılan B. Şükrü Sarneoğin harichncsııilin heyeti umumiyesi üzerinde beyanatta ·bulundu . 
.Ayni mevıua dair muhtelif hatibierin mütaleı.ılcrr dinlendi ve B.ükılmcte teYcih edilen suallerc vekil 
tıırııfmdan icab eden eevablar verildi. Neticede Hi..kümctin bu husustaki noktai nazarı Grub 'Umuırii 
heyeti tnraündan ittifakla asvib olunarak celse nihayet buldu. 

- C. II. Partisi Jıfcclis Grubu bu gün (9- V- 1939) saat 15 de Rcis vekili 'Hasan 'Sakanm baş
kanlığında toplandı: 

Ruznamcye dahil mcselc, lifuğla mcbusu Hüsnü Kitııbcı tarafından lktisad vckaletinc tevcih edil
miş üç maddelik bir sual takriri idi. 

İlk dcfıı suni salıibi Hüsnü Kitnbcı, bu sual t:ıkriri ile sanııyic mütMllik hangi meseleler ha-k
kmdn iznhut vcrrlmcı.'İni istediğiıli bildira. 

1\lütcukibcn lh:tisad vekili B. Hüsnü Çakır sual tnkririnin ihtiva ettiği 'meselenin bu gün ne su.f
hada bulunduğuna dair uzun ·izalıat verdi . 

.Ayni mcvzu üzerine söz alan bir çok hatiblcr :ırra ilc fikh· ve müta.cıılnrını beyan ettiler. 
Bu iznhat arıısında 1ktisad vck5.lctinc yeniden tc,•cih edilen bir çok suallcrc son defa söz nlarilk 

kürsü~·e gelen lktisad ''el<iü icab eden cevabiarı verdi. 
Ruznumcde 'lıuşka bir madde olmadığından saat 20 de müzakere nihayet buldu. 

- C. II. Partisi Meclis grubu (16- V -1939) saat 15 de Rcis vekili Hilmi Urımru bnşknnhğmda 
toplandı: 

Söz alan IIııriciye vekilimiz Şükrü Snrncoğlu, geçen hıd'tnki beyanııttan sonra siyasetimizin takib 
ettiği seyri izah etmiş TC bazı hntiblerin saallerine ccvnlılnr \"ermiştir. 

'Umumi lleyetçc tnsvib edilen bu beyanıttı müt,akib ruznumcde müzakere edilecek başka m-ııdde 
knlmndığındun celseyc nihayet veril~tir. 

- O. H. Partisi ·Meclisi Grubu bu gün (6- VI -1939 saat 15 de <Reis Vekili Hasım Sakanın baş
kımlrğrnda toplandı: 

Haşvekil Dr. Reiik Snyilam ilk söz ıılnrak, sermayesinin tamamı Devlet tıırafmdnn -veril
mek üzere kurulan iktısntü teşckküllerin teşkil <i tile idare -ve murakabeleri hakkındaki kammun 
tntbikı neticelerine dair Antnlyıı mebmm 'Rıısih Kaplanın muhtelif vekiiletleri ilgilendiren sual 
takririuin Orub ldnre Heyetince seçilecek bir konrisyonda aliikndar vekillerin de huzuru ile 
görü1ülerck ııetieci tcdkik:ı mübcyyin alınncak rapor üzerine Umumi Heyetçll müzakere nçrlma· 
sını tcklif etti. 

llnşvekilin bu teklifi üzerine Umumi Hcyet<:e on kişilik bir komisyon teşkili kabul ve tas\riL 
olundu. 

nevJet sanayiinin gerek kurulu~ ve gerek işl<1yiş işlerinin tanzimine dair Kütıılıya mebusu 
.Aliiettiıı Til'idoğlu tnrnfındnn v~rilnıiş olon takririn de bu koınisyonn tevdii tezokkilr kılındı. 

Duııdnıı sonra Büyük Millet Meclisinin 7- VI -l9H!J tnrihindeki içtimn ruznam in dahil ka
nun luyihnlnrnıdıın Devlet devair ve müessesatı haremlerine aid olıınlnrmm ~wvelemiı:de 1ııd-



Jtik -ve intnet hakkmdald Başvekilin teklüi, cereyan od'll1l müzakereden ve bu hususta söz alan 
bir çok hııtiblcrin ınütalcnlnrından sonra 12 ha ziran pazartesi i_çtimnrna .kadar bu liiyihalar üze
rinde .Meclis azasına tedkikut icra edebilmeleri için vakit htrakılmaıır ve o günün .ruznaın.esinc 

.ıı.lnımusı Umumi Heyetçe tıısvib olw1du . 
.Bn güuüu ruznnmesine dahil maddelel'den muhtelif mevzulıırr ihtiva eden M.~ ınebusu Hakkı 

Kılıcoğlunuıı ve Satiye binıısmm satın almınasr Jıakkmda Antalya m husu Raııih Kaplanın tak
.rirlcrinin müzakere i Umumi Heyctçe gelecek h aitalri içtimaa talik olundu. 

Bunu nıütenkib söz alıın Hariciye veltili Şüluıü Saı:acoıjlu, son on beş gün zariındaki lıaııici 
ve siyasi mesai! ve münasebata ni d uzun izahııt ve beyanatta bulundu ve JlOrulıın Jı.uallf.ll!e icab 
eden uahat ve cevalılıırı verdikten sonra toplan tıya nihayet verildi. 

- C. H. Partisi Meclis Grubu Umumi Heyeti dün (13- VI -1939) saat 15 de Reis Vekili Ha
san Sakanın başkanlığında toplandı: 

Bn§vekilimiz mnhtcrcm Dr. Ucfik Saydıını ilk sözü ıılarak kürsüye geldi. Hariciye vakili Şük
rü Sarncoğlıınun, ınisafirimiz Romanya Rariciye nazırı B. Oregııvar Gafenko ve arkadaşlarile 
beraber bulunduğundan bu günkü celscye i.ıjtirak ederek ma!Uınat arzedemiyeceğini ve ona veka
Jeten netayiciui mulıtcre~ Heyetin sabırsızlıkla beklediği, Rutf\Ya aid, Türk - F.ransrz müzake
resinin vardığı neticeyi Umumi Hey.cte bizzat ar zedecejlini bildirdi. 

Bu müzakerelcriu tam bir anlaşma ile nihayet bulmı.l§ telakki edileceğini ve pek yakın bir 
atide llutaym ana vatana ı,atği olarak iltihaknır tesbit etmakle bahtiyar olucağını müjdeledi. 

Unıuuıi Heyetin şiddetli ve sürekli alkışiarı arasmda kürsüdcn indi. Bu, münasebetle söz alan 
Kocaeli ınebusu İbrahim Dıblan, Ebedi Şefimi zin yüksek hatırasım hürmetle andrktau ııonra 
bu ınuvıı.ilakiyctlerden dolayı onun y giine halefi mnhter.em ])tilli §efimiz lnönüne ve bu işde 
büyük faaliyet v gayretleri görülen Cümhuriy et RükUınetine ve Dll,§vekilimize ve memleketin 
daiıııi koruyucusu ınuazzez Türk ordusuna Ha tay nallllila minnet ve ııükranlıır .ifade eden ve 
hııraretle alkışianan bir nutuk irad etti. 

lluııdıın sonra ruznameye dııhil takrirlerden Satiye binasma ııid olan suale M.ünakalat ve 
Muhaberat vekilimiz B. ..Ali Çetinkaya kürsüye gelerek cevab verdi. 

Yeni teşkil cdilıniş olan bu vekile.te evvelki vt!kiılet en müdevver atiye i.§ine :aid dosya-
mn tedlükatı ikmal oluııınnş ve bu ıneselede su c;lnrı görülenler hakkında icab eden adli .taki
batm icı·nsı i~ in tahkikat enaknun .Ad liye ve k aletine tevdi cdilınit ıılıınduğunu bildirdi. 

Ruznamede bundan başka müzakere .e.dile.cek bir mevzu kalma~ğından gelecek ,h:&fta i.gt.ima 
Jıdil.ıruık üzere celseye nihayet v.erildi. 

- C. II. Partisi ~[eclis Grubu bu gün (20- V I -1!!39) saat 15 de Bcis Yolrili llilmi Uranın baş
kanlığında toplandı: 

Söz olan Hariciye vekili Şükrü Snraııoğlu, son hafta zarfmda dünya v ~pa aiyasetinin 
vaziyatini ve bizim bu siyaset içinde takib etm ckte olduğumuz hareket tarzını izah etmiş ve 
bilhassa son ~iinler i~inde Romanya ve :Uısrr gibi iki dost Devlet ve millet Hariciye nazrrlarr
run ınemlckctimiııi ziyaretinde duyduğumuz yüksek oıemrıuniycti tebarüz ettirmİ.Jjtir. 

Hariciye vekili bu meyanda harici politikarn ızın seyri hakkında tenevvür etmek iateyen bir 
çok hatibieri de tatmin etmiştir. 

Mnbuslar, hazı yııbancı memleket gazeteleri nin, Romanya ile bu g111.etelerin mensub olduk
lnııı memlck tl r ara ındııki ihtilaflar hakkirıda yazılar Ae~rine B. Oa!enkenun .Ankara ziyareti
ni ve ile ittihıız eylcıneleriııi, Ronı11nya için oldu ğu kııdar, Türkiye için de gıcytidottan.e teliikki 
etmişlordir. 

~Iuş mebustı ffiıkla Kılıeoğlu tıırafından veri !ip Grub ruzllAmesi;e dahil bulunan ve muJıt.e
viyatı itibarilc bir kııc; vekilleti ~lU.kadıır den t.akriı:in, takrir aahihi tara.fmdan izahını miUaa-
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ki b müzakeresine başlanmış ve sunllerden Tayya re cemiyetine tallftk eden fıkra, bu hususta söz 
alan müteaddid hatibler tarafından münakaşa edilmiştir. 

Takrir sahibi ile birlikte söz alan diğer arkıı.daşlara, Hava knrıımu başkanı Şükrü Koçnk ta
rafından kurum namına cevablar verilmiş ve nihayet kürsiiye gelen Maliye vekili Fund Ağralı 
Hükümet narnma beyanatta bulunup haziı·an ayından itibaren mnlısulutr arziye ianesi namr altmda 
şimdiye kadar Hava kurumu için müstahsillerden alınmalda olan ianenin kaldırılmış olduğu gibi 
tayyııre piyangosııııun da Hükfunet~e bundan böyle Merkez bankası tarafından idaresi derpiş edil
diğini ve buna mütedair kanun layihasmm bir kaç güne kadar Büyük Millet Meclisinin müza
keresine arzedileceğini bildirmiştir. 

Grub, Maliye vekilinin bu beyanatım tns\•ib etmiştir. Vaktin gecikmesine binacn Hakkı Kılr
eoğlunun takririnin diğer kısrmlarınm müzakere si gelecek rııznameye baakılarak Riyasetçe eelse-
ye nihayet verilmiştir. • 

- C. H. Partisi Meclis Grubu dün (27- VI- 1939) saat 15 de Reis Vekili Hilmi Uranın baş

kanlığında toplandı: 

Ruzıiamede mevcud olan Hakkı Krlıcoğlunun takririnden Milli Müdaiaa ve Maarif vekulctlc
rine taniluk eden sunilere Vekillerin verdilileri cevablar dinlendikten sonra Heyctçe, Devlet sa
nayi plunlarnım tatbikmdıı. ve sanayiin işletilmesinde m veud murakabenin kifayet derecesine ve 
gene bu mevzuun tntbikr için bir koordinasyona ihtiyaç olduğunıı. dair Antalya mebusu Rasih 
Kaplan v-e Kütahya inebusu Alaettin Tiridoğtu nun takrirleri muhteviyatmı tedkik için daha 
evvel Grub Umumi Heyeti kararlle tavzii edilıniş olan komisyon raporu müzakereye mevzu itti
haz· edilıniştir. 

Sanayi pHlnlarmın tatbik safhalarmda. ve 'bilhassa ınııli neticelerde tahmine nazaran görü
len bir misli fazlalık üzerine ehemmiyetle nazarı dikkati eelbeden rapor, birinci sanayi planrıım 
ikmali için lüzum görülen tahsisatm verilmeaile i.ıerııber sıınayileşme hareketinin Parti progra
mı mucibince ve mali teknik imitanları dahilinde tertib ve tanzim edilmesi ve bu nıevzuda çalı
şan müesseseler faaliyetinin ısialıile beraber kı·e eli ve finansman işlerinin ayrılarak sanayi ve 
maadin i§letmelerinin bünyelerine uygun idareler halinde teşkilutlandrrılnıası ve 3460 numaralr 
kanunla kurnlan murakabe sisteminin kcyfiyet ve kemiyct noktasından takviyeaile tatbik ve 
idamesi ve ayni zamonda Devletin smai ve iktısııdl bililnı;olnrile hesabı katğileriııin Büyiik Millet 
Meclisine arzmm usul ittihaz ve milli sanayiin hayatiyetini ve rasyonel çalışma kabiliyetini art
tırmak için gümrük tarifelerinin ihtiyaca göre ayarlanmasile beraber iç pazarlarda istihsalin 
rekabete vücud verecek şekilde kayidierden korunması gibi esaslı teklifleri de ihtiva etmekte ve 
haddi zatinde lüzumu kabul edilen ve muhtelif vekD.letlcre iş birliğini tazammun eden koordi
nasyon için ayrı bir kanun tedvinine ihtiyaç ol madığmı ilave etmekte idi. 

Rapor üzerinde bir çok hatiblcr söz söyleelik ten ve İktısad vekili Hiisnü Çnkrr da mevzı1 üze
rinde kmni yon raporuna .iştirnkcn esaslr mütıılealnr dermeyan ettikten sonra Heyetçe rapor Hü
kfunete tebli/r edilmek üzere tasvib edilmi§ ve Riynsetçe ceL~eye nihayet verilmiştir. 

- C. H. Partisi Büyük 1\Iillet Meclisi Orııbu bu g:in (12 ·IX -1939) öğleden sonra Reis Ve
kili Hasan akarun reisliğiude toplaudı: 

1lk söz alan Hnriciye vekili Şükrü Saracoğlu, Areelisin tatil nıcbdeinden beri cereyan eden 
slynsi ahval ve vokıtılar üzerinde ve bu günkü siyasi nıe ailin her safhıısı hakkında uzun izıı.

hat ve bı>yıınatta bulundu. Bir çok hatiblcr ayni mevzulnr üzerinde .fikir ve mütalca beyan et
mlı1ler ve Hükumetten bir çok noktalar hakkında sunller sormuşlıırdrr. 

Bu suallere Hariciye "~~ekili ve diğer alô.kadıw vekilierimiz cevıı.b vermişlerdir. Umumi He
yet, memleketin müdafaa ve emniyeti için alınan karnrlarr ve siyasi tedbirleri memnuniyete şa
re.n iÜrm~ ve ~ilkümetle Grub arasmdn t~ bir tcsanüd olduğu bir daha tczahlir etmi§tir. 
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Hükiimetin izahatı müttefikan Grubca tasvib ol undu k tan sonra saat 18,45 de celseye nihayet 
verilınlştir. 

- C. H. Partisi Meclis Grubu bu gün (19- IX - 1939) öğleden sonra saat 15 de Reis Vekili 
Seyhan mcbusu Hilmi U ra nın riyasetinde toplan dı: 

İlk defa söz alan Hariciye vekili Şükrü ara ~oğlu, son hnf t.anm siyasi vaziyetini bildirın~ ve 
bu meyanda 1ngilteı·e ve l!'rııusa ilc müzakere edilmekte olan nihai muahede görüşmelerinin şa.
yanı meınnuniyet bir tarzda ilerlemiş olduğunu anlutnuş, bu günlerde yapacağı Moskova ziyare
ti hakkında da malılmat vermiş ve V ekilin beyo nntr Grubını umuın:l tasvibiııe iktiran etmiştir. 

Dundan sonra Bütçe encümeni reisi lsparta mebusu Mükcrrem Ünsal söz alarak dünkü Mec
lis ruzuamcsiııe dahil iken encümen namına kendi ynptığr teklif ile gelecek eclseye tehir edil
miş olan ve Düyük Millet Meclisi binasında bir sığınak in ası için başka bir tah i attan müua.
kale icrasma dair bulunan maddenin daha evvel Partide müzakere edilmesi maksadile tehiri is
tenilmiş olduğunu anlatmış ve bu babda ccr yan eden müzakere sonunda, şimçlilik ~!eclis bina
smda sığmak yapılması için münakale yapılmaması kararlaştırılmıştır. 

Grub ruznamesinde dahil diğer iki takı·irdcn Manisa mebusu Refik tncenin bu günkü icab
Jarrna göre idarede bazı tedbirler alınması hak kındaki şümullü tcklifinin daha evvel Grub Ida
re beyetince teşkil edilecek bir komi yonda oıü zakercsi tasvib olunmuş ve Konya mebusu Dr. 
Osman Şevki Uludağm, hava tchlikelcriue kaı·~ı halkın korunması tarzına mütcallik almacak 
tedbirler hakkındaki sunline de Dahiliye vekili Faik Öztrak tarafından cevab verilml§ ve bu ce. 
vab Grub Umumi Heyetince tasvib olunmu§tur. 

Ruznnmede müzakere edilecek başka madde olmadığından Riyasetçe celseye nihayet veril
ınlştir. 

- C. H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu Umumi Heyeti dün (26. IX -1939) saat 15 de 
Reis Vekili Hasan Sakanın riyasetinde toplandı : 

Ruznamede, yalnız Manisa m busu Refik 1nccnin, Düyük Millet Meclisinin eski za.bıtlnı·rnm 
yeniden tabı ve tevziine dair olan takriri vardı. 

ilk dcia takrir sahibi kürsüye gel rek takriri vermekteki maksadını izah etti. 
Büyük MiJiet Meclisi muhtercm Reisi Abdiiibalik Renda . zabrt meselelerine müteallik Riya· 

set makamrom noktai nazarrnı izah buyurdular. Dir ltaç. hatib ayni ınevıu üzerinde fikir ve mü
talea beyan ettikten onra takrir sahibi Refik 1nceniıı, bu me elenin Uiyaset Divaıunca ctrafile 
tedkik edildikten sonra bir teklif yapılmnsmı m übeyyiıı olarak verdiği tekHf tnkriri reye kondu 
ve ittifakla kabul olundu. 

Ruznanıede başka mesel e. mevcud olmadığın d an saat 16 dıı celseye nihayet verildi. 

- Parti Grubu Umumi Heyeti bu gün (10 - X -1939) saat 15 de haftalık iç iınamı Reis Ve
kili Hasan Sakanın reisliğinıle akdetti: · 

nk defa Ba§vekil Dr. Refik Saydam söz ala rak Tiariciy(' vekili Şükrü arn~oğlunun Mos
kovaya muvasalatmdan beri orada ve ona muvazi olarak Anitarada yapılmaltta olan siyasi mü· 
zakere ve teınıısların ·ureti cereyanma ve viisıl oldukinn saCboya dnir izohııt verdi. 

Bu iznluıt üzerine söz alan bir ka~ hatib noktai nnznrını beyan ettikten Ye Ol'lılnn suallere 
Uaşnkil ttırn!ından icab eden ce\>ablar verildik ten sonra, Hükümetin bu ıne ııil hakkında takib 
etmekte olduğu noktııinıı.zar ve hareket tarzı U ın um i llcyctçc tasvib oluıınrıık ı-uznam ye gec;il
di. Ruzııamede riğdc mebusu Cavid Urolın, mütencldid zirai meseleler hakkında bazı sualleri 
ihtiva eden bir ta.kriri vardı. Zirant vekili bu ta krirde mevzubnhs o Inn stıallcre aid cevablarla 
birlikte meınleketin umumi istihsal vaziyeti ve ziraat durumu hakkında mnlfunnt verdikten son-
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ra:, gerek ımırT sahitri €:avid Wral, gerek diğer hı:rtibler tarırfmdan zirai mesaile ve bu senenin 
istihsal edilmiş mahsullerinin sürüm ve satışına dair ileri sürülen fikirler ve sunller üzerine ay
rıca müteınmim izah at verdi ve müzakere saat 18,15 de nihayet buldu. 

- C. H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bu gün (17- X:-1!J39) öğleden ıronra Reis Ve
kili eyhan mebusu Hilmi Uranın riyasetiude toplandı: 

Kürsüya ~ren Başvekil Dr. Refik Saydam, MaRkovada Sovyetlerle Hnriciye vekilimiz arasın
da cereyan etınekte olan ıırüırn:kereler haK:kmdn bcrvcçhiati iznhat ve beyanatta bulundu: 

c Hariciye vekilimiz }Ioskovaya giderken Sovyetlerle aramızda ne yolda bir muahede yn-pr
labileceğj iki Hil.kii'met beyninde görüşülmüştü. MoskoYada bu esaslar dalıilinde cereyan eden 
müzakerelerin bir itilitfa varması mümkün ola manuştır. 

Bunun sebebi. Sovyet. Hil.kftmctinin Rıı.rlciye vekilimize büsbütün yeni teklifl.cr serdetmiş 

olmasıdrı:. Bu :yeni teklifleri Türkiye ilc !ngilterl\ •:c Fransa arasmda Sovyetlerin \'Ukufu dahilinde 
tek:ırrür eden esaslar.ta telif etmek. mümkün olm adığr gibi emniyetimiz bııkııııından bize verilen 
garantllerin bizden istenen taa.hhüdlere tekabül etmemektc bulundu;;u Ye Doğnzlnr üzerinde de 
Türkiy.enin beynelm.ilel taahh.üdlerinden başka hükümlerden tevakki etmeyi esas itilınz eden si
yasetine So,·yet metalibi uxgun göı:ülmediği cilı etle Türkiye - Sovyet Rusya müzakeratmın bu 
defa Moskovada intacı. miimkiin olamamıştır. 

Bnnunlıı.. heraber Sov:yetl.erl.e olan miinasebatımrz eskisi gibi dostane esaslarda herdevnın bu
luıımaktadır. :. 

Hükılmet3;ıe ittibaz edilim.. hareket. farı:nu tasviben beyanatta bulunaıı bazı lıatibl.cri de dinle
dikten sonra Grub Umumi Heyetince Başvekilin beyanatı mütteiikan tasvib olundu ve Riy.asct, 
çe eelseye nihayet verildi. 

- C. H. Partisi Meclis Grubu bu gün (19- X-1939) saat 14 de Reis Vekili Seyhan: mebusu 
Hilııı.i Uı:ıı.nrn teisliğinde. toplandı.: 

CeL<~enin açılmasını müteakib kürsüye gelen Başvekil Dı:. Refik Saydam, daha evvel yapıl
mış olan deklarasyonlaı;m hüküml cine tC\dikan Fransa ve İngiltere Hükı1metlerile imza edil
mek: :üumr hazırlanrıu olsa mii.tekabil yardnn.. paktı projesinde Grub Umumi Heyetini teferru
atıile. birliktll' haheı:dar ederek iJıab eden bııınıslar bakkmda izahatta bulunmuş ve bu paktın Hü
k:ilmetge imzast i~n Pıu:.ti: Oıınh Heyetinin ta ·vlbi ni ist®ıi§tiı:. 

Ri.y.asetçe Rüktluıetin bır talebi reye konulduk ta, Crub Um unu Heyeti kcy!iyeti uzun alkr§larla 
ve ittifakla kabul etmiş ve rnznamede başka bir madde de olmadığından celseye nihayet vel'il
miştir. 

-l?art.i. Gxubır Umuıni. Heyeti: bu gün (23 - X -1939) Düyük Millet Meclisi Umumi Heyeti 
içtimarndan sonra saat 15,30 da Reis Vekili Ha san akanrn bil§ kanlığında toplandı: 

B=.ııamede yalnız ?.toskova. seyahatindon avdet etmiş olan Harieiye vekiliinizin Grub Umu
mi Heyetine veı:eceğj izahat mevzuu vardı, 

Calsenin açılıruısıru miiteakib H.a.ciciye vekili Şükrü Saracoğlu söz alarak yirmi günden :fa"Z
lıı. devam oden Moskov.a urüzakeratma ırid izo.ho t n başladı. 

Moskovada. temas edilen.lll:ll4Eliııl.frr hakkmdıı teati edilen. fikirlerdeki vuzuh ve sarahat ve iki 
DltYJ.e.t ımı:sınıitıki dostluğun. sam:imiymiui gösteTen karşılıklı beyanat, Umıım.i H eyetin memnuıı.b

~ihi mucib olııııı§tıır. 
İltiı saattan fazla. d :v.anr eden_ bu. izıı.hatı müteakib. bir iki hatili söz aldr. Dnzı suallcı:. irı:ıd etti

ıcı: :V~ izalı&t.ta lnı.l.undıılıu::.. 
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Hnririye Vl'kiliıııiz hu suııl ve izahata icab ed en l't'\' tıiıları vt·ı·dikteıı ~onra saat ı ,.30 da cel

ıwy(' ııihu.vet verildi. 

- Pııı·ıi (lnıbu L'ıııuıııi He~·eti hu güıı (31- X- ı 9:~9 ) ı;aat ı;:; de Bıış,· ~kil lk Refik Sayda· 
ının riynsetiııılc toplandı: 

l:ıı ş'·~kil .. \l tıiH·L Jlüyük ,\lillct Mcclisiııiıı yaı·uı ıı~ılaııak olaıı lıif'iıı<:i l çtiııııı yılı 1\lcclis He
isi iji:iııe (,'u ıı k 11'1 ıııelıusu .\ lıtlüllııılil< J~eıırlanııı, ReiH \'ı> ki IJikleı·iııl' _ \ ydnı ıııebusu Dr. Mazhar 

(h'nncıı \'(' Bursa ıııl'imsn Hcl'ct 'uıııtez H ·i \ ' llS ııwhusu Şcmı<cttin Uüııultuyııı Part i H.iyaset 
lli vuııı tıınıfıııdıııı ııuıııZl'd g-östl'r ildiklcriııi lıild ini i. ' nıuıııi Heyet hu ıınııı~<'fl l > ı·i ittifıılda kabul 
etti. 

(:cııı· ltiyaset J)i,·a ıuııca. Parti Unıbu Heis Yckillikleriııt• ııaııızcd g-östeı·ilt•n 'l'ı·ıılı?.oıı ııwhu

su Hu ·nıı S:ıloı \ 'C 't',vhaıı ııwlıusu Hilmi L'nııı L"ıııuıııi lleyctçro ittifakla seçilıııi~leı·dir. 

Hnııdaıı soııı · u. 1\üyiik !\Jillı•t ..\1eclisi lduı·e _ ıniı·likll'rile Hi.vuset Divanı Kfıtihliklt>ri h;in ya
pılan 'crlıt•st iııtihnhda iıı·iı tıısııifi ıı~tke~iııd · t'\'\'r'lki !dal'(• .\miı·leı·i Ağı·ı ııwbusu Halid 
lln~· ı·ak ,.c ı\laı ·diıı ıııclıusu İrfan .]o'(•rid .\lpu,,·n \ 'C .Manisa nıehusıı Dı·. 'aiııı zel büyük biı· ck

st•ı·iyctlc sıoı;ildileı·. 

llinnı kıitihlikl!'ri iı;in yapılaıı sN;iınuc d • ı(cne t• ,·vclki J)i,· nıı kutilılt'ı·i Vedit l'III(Ül'('ll Kü

tahya, llekir Kuleli Uııı.iıwteb , Keıuııl Vııul L~p art u. Ca,·itl Oral :\iğdc, Dr. ::!adi Konuk Bıırmı, 
Ziya C:e\'lıl'l' Jo:tili ('auakkal(• , kıı~ıııııııııılıırdıı·. 

l'ııı·ti C:rulnı Id are H cyeti üyı·liklt•ı·i iı;in yopılall scçimJc A1ıuülhak l!'ıı·al t-:r~incıııı, Jüı ilı 
Kııplıııı . \ıı tnlyn, Duııııır Aı·ıkoğlu :::it•yhıın. !)ükı-li J o~ak Eı.·r.m·ııııı, hmet ı•;ker <;onmı, Atıf Tü.
zliıı (,'onılı, W . lh Kıııı l::lükın(•ıı Ciresun, Kıtmil Dıırsuıı lzıııiı· ckseriyctle scı;ilnıiş lt'rdir . 

Huxıı a nıc<l(' hnııkıı hir ııcy olııındığnıdnıı ~ııııt. 1 .30 da i~tinıaa nihayet \·c ı·ilıuiştir . 

C - '. 1/. P. .lliislııkil Orubu 

1 - :'ıfnııdd e l (' . H. P. :-<izaııııııınıcsi mııciuiıı~o \ -. ıı•i Büyük Kurultııy·ıı Leı:;kil olııııaıı f'. H. P. 
:'ılüstnkil g-nılıuııun Idare H ey ti ile ıw.ıılnı·ının i~iınleri aşağıya yazılınıştn: 

Heis \ 'ekili lstıınlıul ın lıusu _\ı i Ra na '1\ıı·haıı 

luııı· . ll c,\·l'ti azası 1\oıı.va :. Ali Hıza 1'üı·el 

" :0 ~lıığlu :. llil~ııü Kitıılwr 
,. » Rize » l•'ııaıl Sirmroıı 

~\ z:ı . \ !'yon K . .. lk 1 J iiı<ı.uıı eti i n Kul'lı i 
,. Bımııı :. Atıf .\kırii~ 

» » > Jo'ar.lı Uiih'ı; 

:t Dl'nizl i :t ]·;min A.~lau Toknıl 

:0 l>i.nırhııkır » Z(•ki :'ıfe.ud .\lsıın 

:. Erzurum :0 . \ 1.iz Akyür k 

» :. ,. Xakir(' l•;Ig-iin 
,. Eski ·ehir » lz?.et ~\l'ukıın 

:. l ·tnıılıul » . \lııııcu ~ükı·ü E~nıeı· 

» » :t Zi,,·ıı 1\ıırnıııtll'l>UI 

:. l zıııir :t ~l·lıiııw Yuııuı< 

> Kütalı ,nı .. HııJri l~l'lem 

» .\lulııtyıı :t Eılll'nllnh Bııı·kan 

» ~lıınisn » Ridnııı ~ııJ'iz ~;ılgiier 

.. Rir.o > Kcırı:ıl<·lt in Koııı i ı 

.. ~h·u:-i » ,\IKhınıılnnıııı Xııt·i 1 lı • ı iı·u~ 

> Tokııd » :\iıı.ııu l'oroy 
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~ -- Grubun fağali,Yc•t i lıııkkmua nıatlıuııtta ~u t •lıliğler iııtiş<ll' etmişti!': 

- (J . H. P. Değişmez <:enel Bıışkıııu, T'ııı ·liııin Bliyük Millet Mccli~i i\iüstukil g-nılııı l{~i~ 

Vckilliğiıı l stııııbııl mebusu Ali Hana 'l'nrhaıır iııtihalı IHr~·uı·ıııu~lııı·ılıı·. 

- Pıll'ti Müst<ıkil ~rubu. bu ~ün (6 - \"l - lD::l!l ) ·aat 17,:30 du toplamırak Idare lfeydiııy Kurı
ya ıııchusu . \ li Rı;m 'l'ÜI'(• I, Muğla ıııebusu Hüsnli 1\itııb ·ı ,. ll ize nıebu~u l•'nad Siı·ıııeni Sl'~ıııi~ 

ve ruznuuıesindeki diğ t madde! ri müzakere e ılel'l• k 8- Y 1 - 19:39 perşembe sa al 13 dt• topl:ın 

lllak üzere i(:tinıaa nihayet \·emıi~tiı·. 

C. R. P . .Müsta kil Uruinı 13- IX -] 9::1!1 taı·iTıin de saat 1 !i de Hı• is Vekili j\li Hunıı 'l'arhaııııı n•
bliğinde toplananık Hükfuıı et in , Bn~vekiliıı M •cl.istcki bcyaııntındn ifııd c(lilt•ıı 1·e llııı ·iı·i.n· 

vekili t arıı fnıda n l'arti Utııhurıun dünkü topl;ııı tısında izah olııııan harici si~·as~t hakkınıla ıııii

zal,eretle lıuluıııımş ve bu siyaseti tımııııııile tas vi b etıııi§t'iı·. 

Müzakere saat 19,30 da ııihnyct bulmuştur. 

C. H. l'. Müstakil Grubu, 19- X -1939 p~rşeııı be güııü toplıınıııış~ır: 

Evvclce yapılnıı~ olan dek larasyonlarm tcııın d isi olmak i.ir.ere Türkiye - Ji' ransa - lııgiltctc a ı ·a
smdn imza i~iıı hazırlanan muah~de projesi h:ık k ıııda Ua~l'e kil ve Hnriciyc l'l·k~leti Vl'kili Dr. 
Refik. aydnııı tıll'ııfırı<laıı, gerek Paı·ti Onılıtııı (la , gerek Miistakil Unıbda , vcrilt>ıı izalıat üz e riııd t• 

mür.akcrcdc bulunulmuş ve pro,je ittifakla tasYib edilmiştir. 

3 - Devlet memurları ve baııkalnrla Devlet müc•Kscsclcri mrınurlan n ın a~larııım hnr~ıııi hak
kındaki kanunlarm rııüzakeı·esi t•sııasındıı, Hi z~ ıııebli$U Fuad 'iı·ıııen. C. H. P. illüstakil (inılıu 

namnın dcfantle söz alaı·ak bazı ta<liliit tekli!leriııd lınluııııııı~ \'(' bu bııbda Ht·,,·Pt i l,;ınuıııiyl'!'c 

altı t akrir n· ı·ıni tir. Hunlanlnn bt>~i reddohııım uştlu'. 

2 - Müstakiller 

] iiyi.ik M re li. te 4 ınüsta kil m bus vıı.wlır: 

Berç 'l'ürker 
Dr. Taptas 
l stamat Özdamar 
Dr. Abrıı.vıı.ya Marmaralı 

.\fyuıL Karnhi.sar 
Ankara 
Eskişehir 

Niğde 

1\Iumaileyhimtlen Uel'~ 'l'ürker : 1939 büt~ i, YııloYa kııplırıılııı·nuıı ~ılıhat ,. kiilctiıı • <lc1· ı·ı "'' 
··ünıeı· 13auk erm~ıycsinin tczyitti hakkmtlaki lfLyihnlar; 
lstamat Özdamıır : J 939 hüt~esi: 

münıı ebetlcrilc lTe.''~ti mnıııııiyede söz alıırak bazr mütaleat scrlletnıi§lenlir. 



] - Bütçe 

Büyük Meelisiıı 1939 biitçcsilc, lıu büt ·cde 1- I - 1940 tarihine kııdar yaprlan tııdillıt a ağıda 
giisterilmiştir: 

F . .lVI. Mubassıısıüııı nevi 

Birinr;i kısım - Uiizlerde miiJI'rck ınıılıas. 'rıRal 

Hil'iııc·i lıah - 'l'a lısi sat, lıaı·c•ıı·ıılı 

1 Tahsisat 
Rinısei tnlısisntı 

2 _\;a tcılısi. · atı [ı J 
:3 Divam Rinıset azası inzıııiııat ı 

[Tediye 1757 nuınıırnlr knııuıı ııııı<·ihiııc·e ,rupılır] 
"~ :\lunıkkat tazminai [21 

[Toptan verilir) 

G ~\'lmnkıl> iiC'ı··ti hıızııl'ıı 

Fasıl yekünu 

2 Harcırab 
.\zu han·ınıln [:3 ] 

2 13c·yıwlmilt'l Pal'lnııınntol:ıl' IH ilıaı1ı koııfcrıuısııın işti
rak Pdec·ek olan mıırahlıaslın lıal'<'l raln 

:~ l~ crıwlıııilPl Pınlaınaııtolar '!'ii ı·k !!,'l'ııhıınun masaı·ifi 
ıniÜC' fe ni k::ısı 
[Du pm·a Ur nh I' Ci siııiıı rıııı·iıw' \'~ ı· i lir) 

Fasıl yekünu 

Bil'iııci bah yeki\ıın 

lkinC'i lıab - Mııa.;, ii<'J't·t, tahsi at 

3 Maaş 
MPınııı·lal' nımışı 

2 . \ c;ık ıııaaşı 

Fasıl yekt1nu 

1 [ J .~7.~9 llliiiHII'n/1 kalillit i/r ,'j;J 200 /ira Zfll/1 lllflfUIIIliUŞlıtl'. 

j:.!j .~739 111ımnmlı kamın i/ı 5 600 lira zam molıımııv.~tur. 

t:i J 37 39 ıııımar11l1 kanım ı1< 5 000 li1·a zımı llıolııuıım~ lıır. 

Lira 

400 
ı 776 700 

21 600 

!107 f:iOO 

ı 800 

2 316 100 

42-:1: 000 

6000 

ı 700 

431 700 

2 747 00 

149 196 
509 

149 705 
----------



-BM-
r. M. MnhassnsAiın nevi tlı·ıı 

4 Müstahdemler ücreti 180 420 
5 Muvakkat tazminat 23 280 

lkiJu·i bab yt•klıııu :~53 405 
==== 

Üçüueii bab - Mas ı 'af 

6 Mefruşat 7 000 
7 Leva.zım 

ı TcnviJ' 5 6ti0 
•) 'l'cslıin 10 000 
3 Kırta. iye 2 000 

Fasıl yekünu 17 680 
=--== 

8 Muhtelif masraflar 
L Mii tefenika n gayriııwllı ı ıza :30 O<X) 
2 ZiyafPt ,.<. merasim n ımımfı 2 500 
:1 Bahçl'l <> r daim[ nı aı:; ı·afı ,.<. ıı ıı ı ,·ak kat an w le· ii<·r('ti [ 1 ] :n ooo 

[Staj için yabancı nıPnıl~k<•tl!'n· ı.riiııdrril<'<'rk htıh~ivnnııı· iirrcı . 

lıııı·rıı·nh n• saiı· ııııısrıırlııl'l hıı ll'rlihıll·ıı ,·ı•riliı·J 

Fasıl yekünu 63 500 
====-== 

9 Milli saraylar masrafı 
1 Aa. aı'ifi ııın ıı ıniyr 70 000 
2 ' L'rıniı·, m{'rasim n• frYkaiA<l<· ıua. l'a fla ı · 2H 800 
3 Harn.vlarııı tamir \ ' €' bo.va mm' rafı :~5 000 

Fasıl yekün;u 133 800 
==== 

10 Riyaset otomobili işletme ve tamir masrafları 4 500 
ll Mütenevvi masraflar 

ı Defatir n' t:>nnkı matlma 2 000 
2 [elbusat ö 000 
3 ~ 'i"'orta 1 700 

Fasıl yekıinu 9 700 

12 Daimi memuriyet harcırahı ı 000 
13 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 000 
14 Resmi telefon tesis ve müka.le me masrafı 3 550 
15 'ttcretli muhabere ve mükalem e bedeli 300 
16 Posta ve telgraf ücreti 425 

[1] 37.99 ııımı1ıralı knmııı il :2:3 (}()() lira uıııımn1ıımıııı , fur . 



F. M. 

ı7 

ıs 
ı9 
20 

2ı 
22 

23 

24 
25 
26 

27 

-M&-
Jlrulıassıısulııı nevi 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve 
saire masrafları 

l~ ~i i u ·U. bab yckfmu 

1liriu<·i kısmı yckfuıu 

l kinci k1sım - ( 'iiu 111 a.lt .·us nmho.çsa.sat 

Birinti bab - l>ai ıııi ııııııınıflıır 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüphane masrafı 
Beynelmil el Par lamantolar ltt ihadına iştirak hissesi 

Biı·iıı c i hab ~· t•kfııııı 

lkiıı ei lntlı - l\Jıı,· akkat ıııas ı·aflar 
İnşaat ve tamirat [ı] 
3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Mec
lis binasının inşaat masrafları ve istimlak bedeli [2] 
Tesisat ve demirbaş 

1 kin<·i bab yekfmn 

lkiıı<·i kısıııı ~·t'kı1nıı 

C~·iilll· ii lı'lmll - Jf iilr· frrrik ıntısı·a.flaı· 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
ı934 ve daha sonraki senelere aid tahakkuk edecek 
aza harcırahı karşılığı 

t~<;iiıwii kı. ım )'C'kfiuıı 

UMUM! YEK"O'N 

!stimlak bedeli [3] 

Jlj .~73.9 llllnWI'Oiı kall111l t7r fl ()()O /1rl! Zll!ll l)lf(li/ıni .. lir. 

12] 3i8.9 tıllmtmılı lmmm ilr 16i O:.tti lim Inı zi/ ((/ilmiştir. 

131 3739 mıııınrrılı kmımı ilr ll(' ılmışlır. 

2 500 
=---== 

246 955 
=== 

3 348 ıöO 
=== 

ı2 000 
6 000 
ı 700 

J9 700 

30 000 

ı 000 000 
6 000 

ı o:J6 ooo 

ı 055 70 
===== 

ı2 000 
ı 000 

15 000 

2 000 
----------
4 43ı ·soo [4] 

3 000 

f 4] .'1'73.9 mwırırrılı kmııı11 mııribi11cr 1/llpılrnt miiıııı~n/ r 11ıli• t.~iııdı /ııt ye1(11ıı .J 41:! C31 ı i11mi~-

tir. 

_.......,.,.. >.<~ 



K - Memurlar ve mustahdemler 

1 - Büyük Millet Meclisi memurları ile müstahdemlerini alakadar eden ka
nun ve talimatnameler 

A -Büyük MillGt Mccli ·i ııı~nwl'lun nm teşkiltJtı lıakk·mda kamm (3552} 

B1RlNC1 hlADJ..>E - Büyük .\!ill et ;u~clisi 
memurlarının derece, aded ve nevi merbut ecd
velde gösterilmiştir. Bu eedv<llde yazılı memuri
yetlcrden her Jıangi birinde daha aşağı dereecdcil 
maaşlı memur tayin ve istihdanı olunııbilir. 

.th:i1NC1 M!ADDE- Büyük Millet Mcclisiııin 
bütün memurları bağlı olduklan hla r·o arıtil'leri
nin veya Umwni katibin inha.sı ve .l\lııkamı Hi
yasctin tasvibi üzerine tayin olunur·. 

ÜÇÜN(;Ü M . .AlDDE - Büyük )iillct Mecli
sinde bir memuriyete tayin olunmak için mcmu
rin kanunu muei.binee memuriyete girmcğc malı
sus şartlan haiz olduktan başka a.~ağrda yazılı ev-

.sa.fa da sahib olmak lii.zımdrr : 
.Aı) Umumi kJl.tibliğe, yüksek tahsil görnıü~ 

olmak ve cıı az on beş sene Devlet işlerinde çıı.

lışmış bulunmak; 
B) Kanunlar, zabıt vo evrak kalt'ınleri ıııi.i

diir vo miidür muavinliklerine, daire nıüdürlii

ğü.n , Bütçe cneümeui bütosn ~eJ:Jiğinc vc rnuu
vinliğiM ve alclilmunı kanunlar kalemi ilc Blit~e 
cnciiıneni bürosu mcmurluklamıa yüksek tahsil 
görmüş olmak ve kanıınlar kaleııı..i müdür ve ıını

avinliği ilc diğer nıoınurluklarına ve Bütç cıı

eiimeni büı·osuna alınacak olanlar iı;iıı yapacak
larl vazifenin icab ettireceği malfunatı haiz olub 
olınadıklarr aniaşılmak üzere icra olunacak im
tihanda muvaifakiyet kazanmış olmak; 

C) Muhasebe müdür ve müdür muavinliği 

ne yüksek tah ·il görmüş e Matbaa müdürlüğü
ne oıı az li eden ııı.ezun olmak ve kendi 1111' ·lcklm·i 
içinden yetişmiş buhınmak; 

D) Yukarıiri fıkralarda yazılı uıcnıuriyetler ha
ricinde kalan Büyük :um t l\leoli i meılllıriy<>l 

lerine derecelerine göre li c ' 'eya orta ıncklt>b to lı
sili görmüş bulunanlar da tayin edilebiliıı. 

Bu ınemuı·iyctlerc de yüksek tahsil J5Öl'euler 
talib olursa tercih olunur. 

E) iUünlıal vukuwıda keyfiyel gazele ilc 
ilan olunur. Her hangi biı· memuriyete ayni evsaf
da bulunan bir kac;kişi talibolursa aı·utamıda lalı
rid müsabaka imtihanr yapılır. .Mütcaddid ta
libler aı·asında yüksek tahsil göreııler, lise ıııc

z unlarına, lise mczunlal'l da orta ınckt.:ıb ml'zun
larına ve müsavi şartlaı·r hıı.iz olanlar tınısında 
ecuebi lisanı bilenler ve ecnel.ıi lisaıu lıileiıl er ara
sıutla da birden ziyade !isan bilenler tereilı olu
nur. 

DÖlWONCü ~LWD.E - Büyük ~!illet Mec
lisi mennu·lım Dev !etin diğer hizmet ,·c mc m u
riyetlcrine dercct:lcrilc veya terfiaıı nakil ve tayin 
olunabilir. 

B.EŞ1NC1 ~.IAI)JD.E - Büyük ~!illet ,\lcdisi 
meıuw·lıırından (lnz.ibat. ıııeınurları lıariıı ) terfi 
su·alarr geldiği halde meL'but kadro ecd ve! in -
de yazılı bulunan ma.fcvk dereeelerin birind~ 
açı:k ıuenıuı·iyct bulıııımamasmtlaıı dolayı terfi 
ettirilemeyen ve t.erfio liıyik oldukları amirle
rince tasdik edilenlerden yüksek tıı.hsil görnıü~ 

olanlar için üç ve diğerleri için döı·t. senıı bir de
recede kalmış bulu'uaıılaı::ı. bir deı·ece ma
fevk maaşr verilir. Bu muamele bir me
mur hakkmda bir defadan Iuzla tatbik cdilenıc
ycceği gibi bu suretle keııdilcriııe ıl.ıiı· den•cc ıııa 

fevk maa~ı verilenle!' nıünbul vukuu ilc bulundu
ğu memuriyct del'cecsinin üstünde bir mcnıuı·iyc

to tayin olwıdukları takdirde ~bu mcmuriyctiu 
kiderni bu tayin tarihinden başlar. Bu snı·etlc 
mafevk derece ınaaşı vel'ileu ıncnıurlurdaıı telmüd 
hakkına malik olanlara lG • snyılı kaııuııuıı hü
küınlcri dairesinde bu ınnfeV\k ınıınş üzf.'rindcu 
teknüd maaşt tahsis olunur. 
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ALTINCI :u.A.DDB -Meclis iıızilıat mcıııuı· 

larından bulunduğu derecede dört sene kaldığ-ı 

halde mafevk dereceye terfi cdemeycnlcı·<' ?ıll•ı·lis

de müstalıdeın bulundukları müddetçe ıılınaktn 
oldukları maaş emsal hsılı ile bir elereec ynkııı·ı 
ma~ cmsali hasılı arasrnduki fark ücret olıll'lık 

asıl ınaaşlurına zamiıncten verilir. . \.n cak !ın 

muamele her memur i~iıı biı· defa tutbik olııııııı·. 

YEDt "'ll\I.A;DlJE - Stcııoğraflaı·, h ı· ılört 
senede bir terfi ctti rilir. Bu suretl e terfi rttiı ·i

lcnlcr hi~ bir zııııııııı 1-!52 sayılr D!'vlct nı cıııur

larr maaşıı.tnun tcvhid ve tcadülü hakkındaki kıı

nunla tesbit edilen . ekizinei dereceden ynkıu·ı 

geçemezler. 

SEK!ZL."'IC!li.A.DDE - ll1emuı·lı.u·w nııifc 
ve salô.lıiyetleri Riyaset Divanmen tanzim YC tc -
bit olunur. 

DOKUZUNCU M.AiDDE - 2512 ve 3158 nu
ınaı·alı kanunlar kaldırılnuştır. 

1\:t;UVAKK.Afl' M.A.DDE - Bu kanunun neş
r i tarihinde Büyük Millet Meclisinde bulunan ınc
mm·larm ınükteseb hakları malıfuzdur. 

ONUNCU M.A:.DDE - Hu kanun neşı·i tari
Itinden muteberdiı·. 

O B1R1NC.t li1.A;D'DB - Bu kanun lıüküm
leı·i Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından icra 
olunur. 

ll. ;\ l ı"'ııııı·iy~ıtiıı llt'\' İ ,\dL•d .i\Iıııı>J 

2 Kfılibi umumi 125 

ll ıı~tı .~l ka h ın 

rı .\1 üdiir ı o 
J ı Birinci sınıf kiıtib ı 30 

J(mmn/(l'r ka1rnti 

5 Müdlir ı o 
(i , muaviui ı 70 

Şef 2 50 

8 Riyaset diva.ru lı.fıtibi 50 

lO Sicil memuru ı 35 

10 Uuziuei cvruk memuru ı 35 

10 Kavıuıin ve nmhabcrc ıııemuı·lnrı 2 35 

ll Birinci sınıf katib 5 30 

12 İkinci smtf katib 5 25 

Zabıt kalemi 

5 :Miidür ı o 
() ll muavini l 70 

Şef 2 50 

LO Bıriııci sınıf stenogı·af 35 

ll l k inci sımf stcııoğruf 12 30 

Eı·ı·al.' l;,1rmi 

6 :?.1üdür 1 70 

7 :. muavini ı 60 
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D. ~l emuı·iy•tin nevi 

12 Do~yu ıueınunı 

12 1kiıı ci sııuf ld\tib 

13 Ü1·i.incü srnrf katib 

6 Müdür 
7 Bıı\jnuısıılılıilı 

9 Mwıahhih 

ll :o muavini 

lO Ldare memuru 

.lla/b{l(t ıniidiirliiğii 

.ll ıılıa~rlıc ıniidii. rl iiğii 

ri ~l.iidür 

6 :o muavin i 
H ~ruaın ·Hit şefi 

H H eSfllınt şefi 

H .Vlııtcnıcd 

lO Uo~yu muJıaborc nıemu ı·u 

11 Muha~cbe katibi 

lJcıire müdiirliiğii 

;; ~tüdür 

!l Ambar ve levıı7.un ıncnınnı 

ll yniyat nıemtu·u 
ll Birinci smıf klıtib · 
12 tkinci sınıf kfLtib 

Po~lrı, lrlynıf miidiiı·Uiğii 

7 .\lüdür 
ll Birinei ımf ıııeınm· 

12 İk inci sınıf memur 

10 Bıı.şkomiser 

ll J< emiser 
12 » muavini 
10 Sidl lııışkonı.iscr 
ll :o komi ·cr 

ln zibııt memurlan 

J2 :o :o muavini 

13 Polis memuru 

JJ iitçe cndinıımi 

5 Şe.f 

6 :o muavini 

AdııLi :vt aa~ 

ı 

2 

ı 

ı 

3 

ı 

l 

] 

ı 

ı 

1 
1 

l 

1 
ı 

ı 

ı 

22 

ı 

1 

:w 

70 
60 
.ı o 
30 
;J;j 

so 
70 
;;o 
:;ıı 

GO 
30 
30 

~o 

.ı o 
30 

30 
25 

()Ü 

30 
25 

3fi 

30 

25 
35 
30 
25 
20 

o 
70 
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D. .Memuriyctin nevi Adcd l\1aaş 

7 Memu.r ı 60 
9 ,. 40 

ll Kiitib - daktilo ı 30 

KütüphMıe müdürlüğü 

6 Müdür ı 70 
7 , muavini ı 60 

ll Birinci smıf kô.tib ı 30 
12 Kıl.tib 1 25 

B- Büyük Millet Meclisi menıurin ve nıüstahdeminirıe aid yardım sandığı talimatnamesi [ı] 

Büyük Millet Meclisi kadrosuna dahil bulu
nan memurin ve müstıı.hdemine atide zikrolunan 
şerait dairesinde muavenette bulunulmak üzere 
bir yardım sandığı teşkil edilmiştir: 

MADDE ı - Yardım sandığrıun scrıuayei 

iptidaiyesi 1929 senesi Meclisi Ali bütçesinin 2 
nci faslıııa mcvzu 2 500 liradır. Bu paradan işbu 
talimatname dairesinde Meclis memurin ve müs
tıı.hdeminine vak:i olacak ikrazattan alınacak se
nevi yüzde on iki faizle sermayeye zaııunoluuur . 

M.ADDE 2- Mebaliği mezkılre ancak birinci 
maddede zikrolunan Meclisi Ali memurin ve müs
tahdeminiue ikraz olunur. Bunların haricinde 
her hangi bir su.retle bir şahsa veya bir mahalle 
ikrazat rapılamaz. 

MADDE 3 - İkraz vadesi azami dört aydır. 
Bu müddet hiç bir suretle tezyid edilemez. Me
murlar& bir maaş ve müstahdeınlere de şehri üc
retlerjnin uısfıudan fazla ikrazat yapılamaz. İk
raz olunan ıncbaliğ dört müsavi taksitte istifa 
olunur. 

MADDE 4 - Sandıktan ödünç para alan ve
levki üçüncü maddedeki haddi azam dairesinde 
ikraz etmeiniş olsa dahi aldığı nıebaliği ödeme
den ikinci defa istikraz ııdemez. 

MADDE 5 - Para ikrazmda memurini me,·
eudenin i~tikraz edecekleri mebaliğin yekfuıu san
dık mevcuduna nar.aran şayed üçüncü maddede 

zikrolunan ınikdarlardan daha az ikrazatı istil
r.am eylediği takdirde müsavatr hukukiyeyi te
min maksadile kezalik üçüncü maddııdeki mik
darlardan .fazla olmamak şartile ikrazat mik
darlan komisyonca tayin olunur. Üçüncü mad
dede beyan olunan azami had sandık mevcudu
nun kifayetile mukayyeddir. Sandığın idare he
yeti indelicab istikraz talebleri mikdarında ten-
7.iliıt yapabilir. 

MADDE 6 - Veznedar, ikraz senedierinin 
üzerinde reisle muhasibin imzasını havi tediye 
işareti olmadıkça para veremez. 

llf.ADDE 7 - İkrazat memurinden iki zatin 
kefaletile yapdrr. Şayed borçlu memur Meclisten 
infikak etmiş olduğu takdirde mütebaki deyni 
kefillerinden tahsil olunur. Kefiller hiç bir su
rette buna itiraz hakkma malik değildir. 

MADDE 8 - Ikrazatta bulunanlarm aylığı 
bir mahkeme tarafından malıcuz veyahud Mec
lis veznesine eski borcundan naşi kısmen kesil
mekte dahi olsa yardım sandığından yaptığı is
tikrazdan naşi tevkifi 18.zrmgelen taksitlerin 
maheuz· mikdarlar haricinde ve başkaca kat ve 
tevkif olunur. İkraz senedindeki borçlunun ve kc
fillerin imzası, bu husustak:i taahhüdü tazammun 
eder. Bundan dolayı da kefil ve medyunlar bir 
gfuın itiraz dermeyan edemezler. 

MADDE 9 - Sandığın idare ve mua.melatr 
mcmurin arasmda İdare Amirlerince seçilecek beş 

[ı] Bu 11ı1ıdık, 19 -lV - 1930 tan"Mn.de ieşkil edilmiştir. 
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kişidorı ıııürckktıb bir koıııisyou tımı.Jmdım tedvir 
eclilir. Bunlardım biri reis, biri nıuhusib hiri vez
ııedıırlık nızi1cısini ifa eder. Bu komisyonun ınüd
dcti iki senedir . • \ ncak her sene ııisıı.n iptidasrndıı 
Sa.ı:ldığııı vaziycti ınaliyesini ınülıcyyin bir bi l iiıı~o 

1 nrı>.im ile idnrr amiri heyetine "\'CI"ilir. 

:->anılık işlcriııiJL v' lıE>.sablarınm mıuıtuzaııı w 
lıu talimal dairesinde cercyaıı edib etmediğini 

.\'[eclis iduı·(.' Ilmiı-i ht'r znmnn tNikik ve ınurakabe 
t'der. 

MADDE 10 - Her ay -maa:ıı verileceği zaman 
sandık ınuhasibliği taratından Meclis ınubasebe
·inc verilccek li&tc mucibince borcu olan memur 
\'C müstalıdemlerin maa.~ ve ücretlerinden borçla
rma aid taksitll'r kesilerek sımdık veznesine tes
lim olunur. 

:vLADDJ<: ll - Riyııset. divanıııca .kabuJ edi
len btı talimatnamenin ahkÔimı Büyük Millet :M:ec
lisi İdare ii.mirl el.'i tarnfından tııkib ve icra edile
<•ektir. 

l - )leclis hiııuetine giı-~:cek olanlımıı yaşları <!O l dıııı .VLıkarı olm:ıyacıık ve a ·kerlilderiııi yupmı~ 
olduklarına dııir terhis tezkeresi ibraz edeceklerdir. 

:1 - Poli cc yapılııt!Hk talıkik<ıttau uhlôk ~ahibi oldukları vt• hi~ bir ırıahkfımi;vııtleri l.~tılllllU1a.dığı 

ıııı lıı. ılrruş olacaktır. 

:3 - Hadtımelik hizmetini ~· apabilecek bir kabiliyctlc buluuduklıw ve :ulıhaticl'i tam olduğu Mec
lis dok1orn tarafından verilecek rapoı·lıı tesbit olunarak n ııoksıııı ıızvu bulnnmayacaktrr. Boyları 

( 1 . 6~) ) d n aşağı' olmayacaktrr. 

+ - 01'Umak ve yazmak bilecekler ve lisanlanndıı ı•ekiılwt l.ıuhınmııyaeıı.ktıı·. 

Okuma, yazma kabiliyııtl ri bir tahrir! imtihan ile anluşılnMtktır. 
Bu şartları hııiz olmayanlar ~feclis hizmetine kabul olnumazlaJ' . 

. ) - Muayycıı olan sin haddi (55) yaştn'. Bu ya~r <loldııruııltımı hizmetlerine devam edib edP
nıeyc·eı-kl el'i 1 dııı·e Bey •tinilı takdirine ba~lıdlr. 

6 - YeuLd n himı: te alınacal<.lal-dan yukımki maddc:kı·tlt· yazılı şaı:tlıırııı lıcvtıi.ııi cami olduk
ları anlaşıldıkt.an soı1ra kııyid ve kabııl edilmeden evvel, (55) yaşını doldurduktaıı sonra hizmet
lerinden a(foluı~ caklanm dı.ılııı. hjzı.ıı.ete •irerkeıı. kabul elıııiş ~ldnldaroıa vı> <;ıkarken hic; bir taz
ıninnt tnlob etıniycceklcrine dair bir taıılıhü<lname alnıacaktır. 

7 - liiı~.root.l<!r.inin deYanı. etti -;i ınüd.d.ctçc ıılıvıı.lindı• telıeddüJ I!Örülcnl<>r vt' lihr.mctlcrinden isti
fade kabil olmayanlar bilak.aydi'ışart işten c:ıkanlırlar. 

~ - Mü tııhdl:'lniniıı umumi ve grub halinde hayal sigortıılaı·ı yapılacaktrr. Hadeınclel' de bu sigoıı
taya dııbil olma~ me<'bnrdlıl'l&r. . i~rtH r;ıerait,i m<'~·ıınrnda takarrür ~decok prim ht>r a;v iicretl~ 

rindon kEl(jlt ekt:ir, 
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Hademeliğ~ı giı·mek için verileeek tıı.lebııaııw 

Adı 

Soyadı 

Mcmleketi 

Doğum tarihi 

.\nkaradaki adresi 

i•]vvelce bnlıınflttğLı vazif1• 

Bilgisi 

Boyn : 

Siklet.i 

:-;ıhha1 ı·apoı·ıı 

Metre 

Kiloıınıııı 

Tn ri hi 

Doktortın fıilı 

Polis mpoı·u Tıwilıi 

daire 

~·oıoğra r 

~;ıııtinı 

Numarası verdiği 
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Em rı· l sen . . . . 

Hııındi Temuthı . 

~nlıAlı' l'ııw .. . .. . 

. :ılf1hııttin J\ ltıntnş . . 

Jlidny<'t .\rman ... . 

:\iyazi Ağrrnnslı ... . 

Bahıı Kutan .... . 

AbdüLTahim -ansu . 
Mahmud Ergenekoıı 

::lükrü Etcm . . 

Hıı~·ri ı 1ıızkıı1·ıl . . .. 
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,. ..... 10 (35) 
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2. S. l\fernur . ı ı (30) 

» .. ll (30) 
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ı ı (30) 
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ll (30) 
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:t :t M ... 7 (60) 
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9 (40) 
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lO 
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ıo (35) 
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10 (35) 

ıo (35 ) 

10 (35) 

10 (35) 
10 (35) 

lO (35 ) 
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5 ( O) 

6 (70) 
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ZPki Öğretmenoğlu .. 

C'evııd Durıı 

ll nli l lgen 

. Onar ... 

. \ri f Veldct 

Burhan Çak ıı· 

Hemv.i Vıırol . 

\ ' ecihi Işık . . 

Ş. Doğanay . 

İsmail Özgül . 

ı aiın_Okay . . . . .. . 

Kiimiiran 'l'üzgiray . 

Atıı Pamir ...... . 

. \ vni Yasal .. . 

edet Ulutan . 

ecıni gıı t>ı' . 

uri J<~rdiuç . 

H.üşt li EYreıı . 
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Fikret 'l'aıııl ... 
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Muzarter .\1 üstt>t'nbl:-

oğlu .......... . 
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tarihi 
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1901 

1903 

1904 
1908 
1909 
1901 
1906 
1899 

1908 
1903 
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1906 
1910 

1908 
1908 
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1908 

1909 

1907 
1911 
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1904 
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Lise .... . .. . 
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13 
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13 

13 

13 

13 

t:l 
1:3 

ı :3 

ı :3 
ı ;ı 

13 
l3 

.. 13 

13 

13 
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"l':ıhsin Üzktl' ıııı~ 

Jlııstıttıı Çakıı· .. 

:)ı•l ' k<'t Briilı.r ıı ... 

' l':ıhsin 'l'aııdoi';:ııı 

.\Ti.vuzi Çakır . . . . 

.\hitlin Çn~lı ... 

Akıl Erdnrıın .. 

D:ınıd Do~nııalp ... 

Jfi1s!:'yiıı Ç'üı·lik .... 

l\reıned Sadık llelntl'ı -

oğlu ....... . 

Yalıya Hasözbek 

.\li Hızn Çakı ı ·c ı· 

Ri fııt ÜZ('l' ..... 

Abdnrralı Hıısclrnıiı· . 

l~n1·er J~ker .. 

Nnzıııi Nı·giiıı ..... 

Ahmed Ham di Po! at •r 

\ını r J ,ti tfi Yazı cı . 

Jfı• ııı<'u T!'l'!'ik Daş~ı 

H iiRtcı n Ha~ 

Ru~cn Atak .... . . 

,\ hııH'd Sur i .. 

.\dem 'ıı.nı:ıı ıı . 

l sımı il naykıııı . . .•. 

Rızıı Altıtş . . . . ... 

1 i Aslaııtu~ . . 

1brahiın Mutlu ..... 

){eıııetl eng-iz . 

.< sııııııı Tıuıcay 

A hı n ed Or.kıı,,·ıı 

Do~ um 
tarihi 

1902 

1902 
ı 2 

1899 

18!!2 

l!J02 
1 !l9 
1901 
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18!12 
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1 90 
ı 96 
ı901 

1896 

1909 

1900 
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ı899 
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1909 
1902 
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1!)2+ 11 c~rliıl 

l ~J:!+ 14 111111'1. 

Hl~.J. ~r; ~ubat 

:ıo '1'. saııi ı na:ı 

:ı 1\ii sarıi Hl2!1 

7 şulıııt 1!110 
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-~ t•yllıl 1!12!! 

:{1 1\ii. 1'1'\'1'1 1 1 )~!1 

:: ı ıııııı·ı ııı:ıo 

:ll llğltsitiS 1 1)31) 

: ı 1 nıayıs 1 !):{() 

1'. ,.,·ni 1 !i:! H 

~ı 11'111111\1 ~ ı ıı:; ı 

28 nisan 

ll lı"zi ı·aıı 

.ı şulıal 

1-J. '!'. sııııi 

Ui ~ubat. 

ı 'r. suni 

29 cyli\J 

ıfl '1' . e''"t'l 

~6 lıazirıııı 

+ Kıi. saııi 

:!0 ağustos 

:!6 haziran 

2H hazirıuı 

19 'l'. Vl'eJ 

19 T. cn·rl 

;~ 1 1\ iı. 1' \"VI'I 

1!J2!J 

1!)31 

19:!:l 

1ll3:l 

I !l l-! 

1!J3::i 
1!l2R 

J!)21 

l!JaH 
1!)3::! 

193!! 
)!122 

1922 

1933 
Hl27 

l!l2fi 

1937 

192tı 

l!ll!l 

1!!2!) 

l!:J31 
Ul27 

1939 
1937 
1934 

1931 

1934 

193-! 

193-l-

1987 

1937 
1!13(i 

So u terfi tın· i h i 

1 'f. evvel 

1 eyltil 

1 eyli'ıl 

ı eylul 

•·ylül 

··~ · lfı ı 

'1'. ('VI'Cl 

ı ·.vi ı:ıı 
l teııınmr. 

1 cylCıl 

ı ı>ylıil 

ı l'ylı1l 

ı eylul 

t rylfıl 

ı eylul 

1 ey!Cıl 

1 cyliıl 

1 e.rllıl 

ı eyliıl 

ı l')'lfıl 

ı •·yliıl 

1 eylul 

l cy!Cıl 

1 c.vlfıl 

1 cyliil 

ı ey lfıl 

ey!(ı! 

cyllıl 

1 e~·lul 

1 cylfıl 

eylul 

l'~· llı ı 

Hla!J 
1!139 

J939 

1!1:37 
Hl37 
1 !)!l!l 

1!):!7 

ı !l:l!l 

1937 

l!l37 

1!J37 

um 
Hl37 

1!!37 
1937 
1!J;l7 

1!1:H 

ı!l~7 

1!l3i 
1!J37 
19:37 

1937 
J937 
1!137 

1(137 

ı!l37 

1937 
1937 

l!J37 
1937 

l9!37 

!lv li olup 
)fanş lutarı lta ınikdaı·ı olmadığr 

Çocuk 
adedi 

100 

90 

90 
90 

113 

ıoo 

90 
llfi 

ı on 
90 

7fi 

75 

75 
75 
75 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

75 
75 
75 
75 
75 

:2 25 

74 59 
74 59 
H 59 

!13 75 

2 :2::i 
H 59 

9:3 75 

2 25 

H 59 

():) (ili 

65 66 

65 66 
65 66 
65 66 
6Fi 66 
65 fi6 

G5 66 
65 66 
65 66 
65 66 
G5 6G 
65 66 
6Ci 66 
6:i 66 
65 66 
65 66 
65 66 
65 66 
65 66 
65 611 
65 66 

» . 

Bvli 

Evli 

Dul . 

Evli 

..•. 2 

. . 3 

.. 4 
•) 

o o • ••••• -

. .ı 

. 2 

. :3 

. ı 

. 3 

» . •. ...... ı 

» ......... 3 

:. ...... ... 4 

:. . 2 

> . 5 

Be kar 

Evli 

:. ........ 1 

Beknr 

. . ı 
. 5 

. 3 

. 3 

Evli.. . . 5 

> ... 4 

> ... 2 

» .. 2 

Bekar 

Evli .. , . . . . . 3 



M7 
•reşkilat Şioıdiki Doğum BiJ o [iği 1\fı•ınul'i,,•ut 1nvli olup Çocuk 

Memuriyeti deı·ecesi derecesi lsuıi tarihi 'l'ahsili li~anlıır diilıulii .\l ı•ı·lis • dülınlü :->oıı ı .... ri lıtrilıi ~la:ış tutaı•r lt. ıı mikdan oluıadığz adedi 
----

Bütçe encümeni bürosu 

Dü1 •:e enetimeni büro ~efi . 5 (80) 
.,. ;p > M ... 6 (70} :1 (80) HamçU Ak.san . . . 1882 Liııe. ... .. . It1ransızca 22 111111 '1 HJO~ 17 1\iı . Klllli Hl2:1 ı ·1uhnt 1939 2!)0 222 i ii R,•Ji .. . ,. • nwınıırıı 7 ((ill ) 7 A. İsınail Koşer .. 1894 Harbiye ve hu- Prnnsrzcf\ 1 T. sııııi 1!) ı :3 28 1'. xııııi 1934 1 hniı·aıı l!lı3i' 192 149 3+ ,. 2 . ' 

kule . • • o •• 

> > .,. ... 9 (40) 

» lt ,. .. 10 (35) 

Kütüpane 

iitii paıll' nıilıliiı· . . . . . 6 (70) 5 (RO) N chil Em il'hulııu·] 1883 Mülkiye. ..... :F'ransrzcn 8 şubat U'l(k 22 ]ollll'f IH2:1 'jllhııt l!h!H 290 222 75 B ekılı· 
araben 

» » mııııvini 7 (60) 6 (70) ~ııiın 'Payyar . .. ıs 2 Hcnrlesei nıiiU<iye Fransızca 13 Kil. ~vv~l HI O i 22 ınarl ı !):!:J ı şuhııı 19:3!) 232 178 90 Evli . . .. 3 
» ,. 1. ~. kiitiıt . 11 (30) 11 Ş<' Ii k Ergnn . . . . 1903 Oalatasarıı.y : 2. .. . . . ~ 5 T. l'\~\'P[ 1 ~~~.; 1 ryltıl !!ll!}) ı >jıthıtl IHB9 100 2 2!i » . 1 . . 
lt :t ~. R. kati lı . . 1:! ı::!:l) ı~ Rl·~:ıd Ozuı·dıııı . . 1009 r,isı> .. ... tngilizc 27 njsmı Hl:l5 30 llllll'l ı !):l!l ::ıo ııım·t ı9::ın 90 74 59 » 

• 



Vazifesi 

~ı.>f dnktilo 

Dııkfilo ... 

tsmi 

llehit·t· O:diik~l .. 

• . lo' i L'tlt•vs i\ If ıış . .. 

.. Mt'tliha Oz<'n~ 

. . Mnklıııle Bıı~u 

Kii1üp:ııır nıüstalızm ... Yııknh Beugou .. , ..... . 

Bıışhudeme . . . . . . . . . . Alıba Hilmi Dinçer . . . .. 

-. Mu. . .. Abdüllmdir Özbek .. 

:t :t. 

ır ıı• ll>lııe S. ı. 

. . IT asım Gönen . . . . . . . . . 

.. Receb Cantekin . . . . . . . 

. . Mem d Rıza Sunter 

» 

.. Kadir UniLt .. .... . 

. M em d ıu·i Kubuş . . 

.. •rnhsin Bombatepe . .. 

Haileme S. 2. .. Şevket 'rnşkın .... . . 

) 

) 

. Necib Karabacak ... . 

. üleyman Suzan . 

. Bekir Göksoy ..... . 

. Abbas Özdemir . . . . . . . .. 

. Meıned Ali Altny . 

. !ızet Bayrak . 

. Yaşnr Özkıı.nlr . 

.. ·Yahya Diizyurd 

. Meınet.l Çengel .. 

. Arif Baş ..... . 

. Yusuf Kocnoğlu . 

» . . . lliiıwyiıı .\ vııi Pııcr<'ll 

» • . . llırahinı emtıtlu 

» . . hzl't Karhan . . . 

» ........ Recelı Özmen 

3 - Müstahdem1et 

YüksC'k Mecliste ıo6 ınüstahdem çalıı,ır. Buıılatın ııyhk iieı·<'t ıniktlıu·ı J;j O% linı.vı lnılur 

Doğnm 

taı·ihi 

ı ~)7 

'!'ahsili 

sküdnr Kıı~ sanııyi nıektebi ve 
i\faarii: v kfıl<'ti daktilo kıırsn 
me:r.nmı ............. . 

Meclis dülıulü Son tt'rfi trıı·ihi 

9 ~uhat .. Hl2!l 1!lil 

1912 Tical'<'i ıııelttebi S. : 3 . . . . . 1 T. suni ...... 192K » ........ J93, 

. . . . . . . ]9:1 19J7 T ... ise . : 6 (Stt•ııo şahadetna- ı3 Kil. evvel . .. . 1930 1 » 
ınesi vardrr) .. .... ..... . 

1909 Kız mnallim nıektebi S. : 2 ı haziran . . . . . . t9:i 1 

(~tt'no ~nlıad ctııuııı e~i vaı·dn·) 

ın :ı:-< 

18!lt 

1 96 

1891 
1882 
1879 
ı 

ı894 

JH9A 

1894 

ı 9 

1886 

1872 
] 96 

ı899 

ı894 

ı893 

1904 

1897 

1901 

18 8 

1901 

1876 

ı896 

1904 

18 7 

11k ....•. 

Okur yazar 

» » 

» » 

» 

» 

» 

. 
• o ••••• 1 şuhat ....... 1923 eyli\1 . . . . . . 19:3:1 

l T. evvel ... ... 1927 4 T. evvel ....... ı935 

16 Ka. evvel ..... ı930 4 » ... 1.935 

ı nisan . . . . . ı932 4 . .. 1935 

. . . ..... 23 ) . . ı920 ı Ka. sani . . . . . . 1933 

ı temmuz . . . . . . 1933 

7 nisan . . . . . . . . 1938 

28 mart .... 

ı eylül . 

ı5 'l'. snni 

1 hav.irıın 

. ı922 

.. 1923 

.. ı926 

.. 1928 

7 

7 

3 şııbııt . ... . - . ı923 {i htı%iı·aıı . 

3 temmuz . . . . . ı923 ı » 

ll eylUl .... . .. . ı923 

ll Ka. evvel . . . . . ı923 ı 

1 mayıs . . . . . . . 1925 

.... 1938 

. ... ı938 

... 192:1 

... 1928 

. .. ı928 

1 » . . ı925 13 şubat .. ı930 

ı mart ....... 1926 29 eylill . . . .. ı93ı 

1 eylOl ... . . ... 1926 21 nisan . . . . . 1930 

1 » ....... ı927 ı haziran . . ı928 

6 Ka. evvel . . . . . ı927 ı nisan . . ı932 

l mayıs ....... ı929 8 şubat . . . . ı933 

ı5 » •...•.. ı930 ı temmuz ....... ı933 

15 mııı·t ... .... ı930 l haziran ... . 

1 haziran . . . . ı930 1 eylill .. ... . 

15 şubııt . . ı931 18 '1'. sani .. 

ı nisan • . .. . ı935 

. ı933 

. ı933 

. 1934 

Ücret. tt.A Ti:vli oltıp 
olııııulığr 

Çocuk 
ndrdi tut~u·ı miktları 

!)5 

85 

5 

75 

70 

65 

65 
60 
Ci O 

60 
fiO 
60 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
;:;o 
50 

50 

50 

50 

50 

7::. !)!) l~rJi ......... 2 

67 !)3 :t 

fi7 H3 n ... k.ir 

67 !l3 HC'kfn· 

(10 ~(j 

:)1) -1::! 

,'\:! ii!l 

.i2 !i!) 

51 :.!-1 

51 24 

5 1 24 

!il 24 

51 2-t 

42 70 

43 70 

42 70 

· ~2 70 

42 70 

42 70 

-~~ 70 

42 70 

42 70 

42 70 

42 70 

42 70 

42 70 

42 70 

+2 70 

42 70 

E \'li ........ :! 

l•lv li ........ -1 

» ......... 3 

» .. 2 

» . 3 

» ........ 1 

» .... 2 

.... . .. ' . 2 

........ :i 

. .... . 4 

.. 5 
.2 

.2 

. 4 

) . ;, 
... 2 

...... 3 

... 2 

» .•.... .. 4 

.. ı 

.. 3 



Vazifesi 

ııadeıııt• ::i. ::!. 

.. » 

» » 

» » 

» 

Hndcnıc S. 3. 

Hadeıne S. 4. 

" » 

" » 

» » 

» » 

" " 
» » 

» » 
;> ,. 

lln.h~l' mutı•bııssrsı 

( lııh~I\"11 11 . 

;ll 

---·--- ~----
. Şevki Öztürk .. 

. Yusuf 'i' ekincan 

. lurahim Saclık Mo1·ovn . 

.. Alımed Yüksek .. 

. Ahıned Özbek . , . 

. Yusuf Rrza Şeker 

. Hu.sau Güvenç . 

. Hüseyin Dilsiz . 

bdül Çatlak .. 

. Şükı:ü Öztürk . . 

. Meıne<l Akınan .. 

. Dıwua Balkansoy 

. Ali Rııltısi Yum.uk . 

. Memed Mısn·lr . . . 

. Nuri Kayseı-illoğlu .. 

Ömer Gökbaş . . . .. 

. M. Eşref Üstün .... 

. Muhittin Jüımgüırıüş 

. Oıtııtan Keskinbalta 

. 'Etem Gölge ..... 

. Abdüll~arlir Kacliroğlu .. 

. Memed Eı·bil ... 

. Metneıl Özoeı:nh· . 

. f:Jutılımş Görgü .. 

. !zzet Pehlivım .. 

. Ali Ünal ..... . 

. 11Jcmed Arslıın .. 

. Ahdnllah Okur .. 

. .Ali Aksu ..... . 

. Kf'nıal Kadiroğlu .. 

.\dnlpl~ı · J>eı·cıin .. 

O~ıııaıı Akıız .. 

gı<•ııı Uiilı;iı;('k . 

~lı;ııwd ~!ıığıl'luıtı . 

.\I •med .\car .. 

-649-

Doğum 

lariJti 

19J.! 

1884 

1914 

1902 

1906 

1898 

1900 

1912 

1905 

1904 

1 97 

1 76 

] 80 

1906 

1905 

1909 

1906 

1910 

1905 

1905 

1906 

J907 

1910 

1911 
1906 

1913 

1914 

1913 
1912 

1909 

'l'ahsili 

Olmr yazaı· 

» » 

» » 

» » 
» » 

» » 

» 

» » 
» 

» 

» 

» » 

» 

" » 

» 

» 

» ·. 

1 ~ 7 lhıı·sıı l•'ı·t• ı·lı•r v~ ~·ı·ıınsn Aııjt• 

bıılıı:ı vaıı ttıthikaı, uıoktt'l)i rııe

zuııu ( fl'ı:aıı~ızeıı) 

ı 72 
18i2 
l 76 
1900 

Meclise dülıulü 'uıı tcl'fi tıırilıi 

7 te=uz .. 

ı Kil. sani . 

:!i 1\fi. CI' VPl 

1 lıaziran .. 

ı eylül .. 

27 şubat . 

1 nisan . 

1 haziran 

ı » 

ll :. 

18 T. saı:ı:i 

17 mııı·t . . . 

ı nisan . 

22 T. sanj 

13 mayıs . 

1 hııziran 

15 :. 

1.0 eyl(U .. 

26 Ka. evvel . 

1 temmuz. 

4 şubat . 

ı haziran . 

1 eylUl .. 

1 1'. evvel 

H mart . 

ağustos .. 

8 » 

G Kil. evvel . . 

w » 

3 maı·t .. 

. 1931 1 n is au . . . . . . . 1935 

. 1932 

. 1932 

. 1933 

4 T. evvel ........ 1935 

ı h a7.i mn . . . . . 1936 

ı » . 1936 

. 1933 10 oylfıl . . . . . . 1936 

1934 26 Ktı. sııııi . . . . 1937 

ı934 "" '1'. <'\'\'cl . 
1931 -! '1'. l'VI't'( .. 

1934 l.J. 'l'. C\'\'l'l ...• 

. 1934 2L F u. ·yv~l 

. 1934 J3 lıaziı-ıın 

. 1925 ı ~ 

. 1935 lO eyJ(ll . 

. 1935 l :. 

. 1936 21 uıa ı•( . 

1936 

. 1936 

8 ıığu~tos . 

8 :t 

. 1936 2İ Ki\. 'Vvcl 

. 1936 2 şııbııt 

. 1933 

. 1937 

. 1937 

. 1937 

. 1937 

. 193 

. 1938 

. 193 

. 1938 

J93 

1939 

uı:J!j 

. J ~ı ;ı;:; 

. 1!135 

. 1938 

. 1936 

. 1936 

. 1936 

. 1937 

. 1938 

1938 

. 1938 

. 1938 

. 193!l 

eylul ....... ıııao 

ı lıııziı·un . 

ı '1'. ,.,.yel 

l:l nisan 

l~ mnyıs 

1927 

ıfl 8:3 

]!)30 

J9;3(1 

l Jıaziı·nıı 

(i » 

19:J.j 

Ücret Jı:ı Evli olup 
olmadığı 

\)oc ıli< 
adedi tutan ıııil< d:ırı 

50 

50 
50 

;;o 
50 
[il) 

!)1) 

50 
50 

50 

.Jij 

.t5 
45 
+ii 

+5 
Mi 
45 

45 
.j.:; 

40 
40 
-!0 

.JcO 

40 

40 

40 
4.0 

-ıo 

40 
40 

100 

100 

60 
60 

+ll 70 

·t2 j() 

42 lll 

» . . 3 

» .. 

Heldır 

[']vii 

» 

» 

+:! 70 
.Jıı j(j 

42 ili 

.J.:l 70 ,. .. - .. ..• 4 

t:.! /(ı Bı •klır 

f2 j(J » 

4:.! ?li Evli 

3t ı : ı 

:ıı< ~:ı 

:~ ~:1 

3R .t:ı 

:38 4:~ » 

:~R .ı:ı » 

:)ıı ı : ı » ...• . ..• ;{ 

3 .t :ı Be ld\ı· 

3,~ ı : ı Evli 2 

» 

» 

» .. 
» 

Bel fıı· 

.., .. , 

3~ ı ı 

31 ı-ı 

3+ l·l 

3·1 ı-ı 

3·1 1.4 

3ı I+ 

3+ l·l 

3~ H 

3-1 ı.ı 

3-1 14 

3-t l4 

Evli ........• 1 

» 

D kiit 

ı 1\ -1:! J<:vli . , 

'i!l 42 

7~ -12 

fi 1 :U 

!il ~+ 

» .. 
Dul .. 

bvli .. 

» .. 

. ı 

.. 4 

. . 1 

1 

.... ı 



Vazifesı 

Daimi ıııncl~ . 

) 

!sm i 

l\[uracl Biırleıı . 

Hıı~an !l.oı· ... 

l\leııı d Akoğlu ...... . 

Alırıı(ld Kıınıkayıı 

Ahıııed .\likuç .. 

. Ilıılil Ekiışı k . . . . . . . . . 

Hasan Aytac: ........ . 

. Rifnt Oıtnıı ........• 

Tamirater ........... ,\li Dı>nıiı·cl ...•... 

.'ıfııı·aııı;ıuı 

Elcktı·ikçi .. 

'Pel<•toııcu . 

1ıl otosiklet~i 

~[ttkiııisl 

Şoför 

1\alorifı·ı·ı•i . 

IJııktuı· 

- :-lrrırıürctlih .. 

) l\f. 

1.. '. peratör. 
) ) 

~. " .. 
~-s .. 
l. S . .Müı·cttilJ . 

lt ) 

2. '. • 
2. ~ ,. 

Asım Emz ... 

Hıı..ıTaııı l~rııshııı 

!,iiinu· Üzı:ıııı . 

ll.l·ıt~ Oııaldı .. 

Halil lhııııtıt . 

llakkr Aktüı·k 

Mı•ıiıcd ~aııcr . 

ll ıı "ıııı Üıı;!iir ....... . 

Hııııııli l\ ar . 

lbmlıiırı Artıııı 

lı·fnıı . \kl'r .. 

. Ya§llr Akyny . 

. ilasan olgun 

. ! mail Tebcr 

. Xıı •i Dizici . 

. Hııkkı 'iislüay . 

. Tayyib Gerçek 

. Kemal Kök ... 

. liiL~nü Yurduşcn . 

. tbrahim GökmC"n 

. Ihrahim ezen 

. Ahmed Mumcu 

. Ahmed Sev . 

Doğu nı 

taribi 

ı 99 
1900 

1 70 
J902 

ı 98 
19U3 

1901 
IR 

ıı-m 

18 G 
1902 

1 -! 

1!!06 

190:-

1905 

1904 

1 UH 

190 

19ıo 

1 2 

ı !13 

J 99 

1902 
] 98 

1913 

1!)14 

1907 
]!!09 

l 95 

ı . 90 

1!'l03 

uıoo 

- MO -

Talısili ı\lcclise diilıulü ~rın tl'rfi lRrihi 

Okur, yazar . 

Okur yu:w r 

:0 • 

Hü~ti)'l' : 3 

(kur yaım ı· . 

Okıır, yıızın· . 

Oı·t a Nun sııııf . 

Okuı· yııxııt • . . , 

• » 

:0 ) 

B!'rliıı 'l'ıhhiyl'~indı·ıı (i\lııı:mca 

ve l•'rıuısızca) .......... . 

hn7. İraıı 

1 ,. . . 

» .. 

ı Kfı. l'VV<·l 

ı ın:ıyıs 

J 1 ıııııı·t . 

9 trıııııııı z. 

ıııayıs . 

hııziı·ıııı 

21i Kil. E'Vv<·l 

ı :0 

1 hıızinııı . 

'r. Hııııi . 

13 Ki\. saui 

'J'. !'1'\'l'l 

20 ni.~ n ıı 

23 eylul . 

:~0 1'. sııııi 

Matbaa 

Rüşti rı• ..... 

Sanat ııırl;trbi 

.Rliştiyc 

Rüştiyı• 

lık ... 
Ortıı (Almanca) 

Hüştiy ..... . 

fık ( Alnııııı~a) 

Orlıı 

01"111 

lik 

llk . 

1 nisan .. 

12 eylül. . 

1 eylül .. 

'1.'. sani ... 

H T. evvel. 

1 '1'. evvel . 

1 lıat.irıııı 

ı mart. .. 

19ıuayıs ... 

ll '1'. uvvc•l . 

ı ııiııan 

ı lllll l 'l 

l!li!O 

19!30 

l!J:lO 

1931 
19(12 

19!3-1 

1934 
1!139 

J 925 lıaziı·aıı 

1927 ) 
1!:!33 l6 :0 

192 

1936 ı-ı oy liıl 

1938 

. J930 ı.ı 'l'. e1·vel 

19:36 

ıııao ı haziran 

19!30 :ı:1 eylul . 

193!l 

1!)3 

] !l:.!t 

ı!no 

19:.!:3 

L!J23 

1925 
1925 

. l!tlil 

1 Jı:ızirım 

ı :0 

ı ) 
1 :t 

ı ) 
1 :t 

1 :t 

. 192G 1 

. 1921 ı 

l!'l25 1 

1925 ı 

l!lil:i 1 

ııı :ır. 

19:Jr. 

ı !):3!1 

t!J :H 
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lloğuın Ürrrl lı ıı F:vli oluıı ~'ueuk 

Vazifesi İsmi tarihi 'ralısili M&Clise diilıulü :-;"" trı·ri lııı·ilıi tu lıın ıııikdııı·ı ıılmudığı auedi 

r makinist . . Iliisi'yi n Hnk11ı·ya 1903 Rü~tiyc. .. 21 ağustos . . 1920 ı lınzinııı ]!J;)'j 1 10 7 00 i': \'li 2 
» ,. M. . O man Evinsay . 1' Ol Rü~ti?l'. 3 teınmu7. . 1920 1 ,. 193 100 79 42 ,. .. 3 

Makinist muavini . Xiv.ıımettin Yılmaz . uno Jik . . .. ll ııisan . . . . . l!JU 1 ,. 1937 70 56 .J:l Bt'lıür 
,. ,. . Şükrü Bozlm . .. Hl l l Ilk 1 haziı·aıı 1927 ı ,. 1!!37 70 56 42 Evli ı ,. c:ırağı . . Halil Şen 1l102 lik .. ı hıızirau 1932 1 ,. 1937 .j(J ;j.j ](j ll 2 
» ,. lln·nhiın Balkansoy . Ul21 Orta ll ı '1'. vvel. 193 lt•mırıuz 19:3!1 .ı u a.ı ll:i BPkfır 

.M.otiiı·ı:ii nı el ekı ı·ik~i 1ı li Cunkarpusıı.t 1!J05 lik. 15 mart. 1935 1 'r. evvel . 193. 100 7!J li2 ~\· li .. .4 
Ba~mücollid .• iikrü Öucı· . 1907 H.üşti~·t· . 15 [(•IJlffiUZ . 1925 ] 'I'. 8\'\' J .. Hl:J !ll! 71 7;} » 2 
Mücollid . Fund Gü~. 1!!10 !lk . 12 ağııst .... 1929 lıııziı·an l!):l!) i'ICJ H+ O!J BPlıiir 

,. muavini af r an. Hl14 lik 31 mayıs 19:39 ı lıuziı·ıın 1!1:39 60 51 24 l'~\ li .. ı . . , ,. . Riv.a Zııren 1!! H Ilk 1 haziran .. . 1931 15 Kô.. vv el 19:l8 50 -12 70 Bl'lıiir 

~lü ·eli id çırağı 'eınal A lıı.ıı HJHJ Orta. . . . . 20 T. evvel. 1937 1 T. eYvel . 193 ~IJ 3"' 16 » 
,. ll . Hasıın Knysl'rili t!IO!l tık li nisıııı ..... 1939 JO ııisaıı ]!)!jf) 40 3-l 16 l•:vli ı 

Kalorifcrci . Mustafa Bakır 1 !)6 lik . 9 T. sıı.ni ... . 1926 ı hazirıın ııı:J7 ıjJ 52 5!) Evli .. . 3 
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Milli saraylar müdürlüğü 

Vazife 

Müdür ..... 

Koutrol rncınm·u ve ııyııiynt muhıısibi . 

Ba§katib ve nıutemed . 

Mimar 

Doktor . . . . . ..... 

Kiit,ib o o o o o o o o o o o o 

icil ve masrat talıak1:uk ınemtu'U . .. 

Bvı·ak ınukayyidi ve dosya memuru . 

Ayniyat katibi .. 

:. » 

Lcvazrm memuru . 

1nşaat sürveyanr .... 

Ayuiyat memuru . . . . 

Malzemei tei'ri§iye dcpoeusu . 

Elcl<trik levaZ1m d~poeusu . 

ıfuhııfaza memuru . 

Eleklrikçi . . . . . 

1\Iefnışat maı·angozu . 

Mnlzeınei inşaiye aıııbarcısr . 

Dülger . . . ... 

:. 

Doğramacr . 

rıırşuncn 

Tenekeci ..•. 

Su yolcu . . . . . .....•.... .. 

Gnraj bademesi .. .. 

" o o o 

:. " 
Yorgnncı 

" 
Bckçiba§I . 

" o. o •••••• o •• o o •••••• o 

İsim ve soy ııdr 

_ 'ııc i Erişkin . 

Mıızha ı · Altun . 

'ııl:lhnttiıı Yakııl . 

Haındl Bııer .... 

Hüseyin Erduru . 

M. Yaşar. . . 

Mustafa Olcay .. 

FPvzi ııgııııçgeıı\; 

t~ıııail Uyson ... 

Kemnl 'l'uııcr 

lhsıııı Şcrııııi B rzin . 

Rc~id razıı 

Kıı<lri Yüceynltrrrk . 

Z<.'ki elik ... 

Receh Duyg-ııln 

Ali Bnız . . 

lfazhaı· !ren . 

l\'[emed Ülkümen . 

Halid Uslu.. . . 

Mustafa Şenyener 

İsmail Çıılyuk .. 

Hüsnü Köksalan 

Iemed tnııada 

Yusuf Kaı·aoğlu 

Kii\;iik i\fcnıed Yalkııçoğlu ... 

_\lımed Atıf Ellibir . 

frf;ın Oörıı 1 . . . 

Ziyıı ert .. . 

Rt•cclı Tal5pnıııı· 

BahııcUin ... .. . 

Ywmf lzg-ı ...... . 
Mustafa ]<Jtern Güney . 

Ali Fettah l:zuıı .. 

eyid Ahmeıl Demir 

llızıı. Şen ..... . 

Tevkifut 
çıktıkton 

sonra itu 
Aylık ın.ikdıır ı 

ücr ti Lirıı K. 

350 261 31 
140 109 75 

135 105 96 
150 117 :34 

100 79 42 

80 64 09 

5 67 93 

70 56 42 
75 60 26 
70 
60 
o 

50 
60 
65 
65 
60 
o 

50 
65 
55 
65 
65 
65 
35 
40 
40 

30 
70 
60 
60 
55 
55 

45 

45 

45 

40 

56 42 

76 

64· 09 

4 1 09 

48 76 

52 59 
:.2 5H 

4 76 

64 09 

41 09 

52 59 
44 93 
52 59 
52 59 
52 59 
29 60 
33 42 

3:3 42 

25 62 
56 42 
.J 76 
4 76 
4.J !):1 

44 !l3 

37 2G 
37 26 
37 26 
33 42 



Vazife 
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İsim ve soy adı 

Hülcyın~ n CHil beyaz . 

11. Ibrahiın Akar . 

Ateş Memed evin . 

l\hıstııfa Halil Ba~·dar . 

Ri fat 'rıı bu .. 

Mu~tı;J:ı Hulil Aydın . 

Nuh 'L'ıış .. 

Ahmed l\fustııfa 'l\mrn. 

Mustafa ll üs'yin Üzıh·nıir. 

()nıt'r ı,fıt fi Kalıruıııaıı . 

Elınııs A r·uskııy 

::ladrk Doğan 

l\fnstuJa ÇaVlış Uül~ş .... 

Mahmud ı\ l iı·zıııılı .. 

Ömer ('anı~ Değirnıerwi . 

Hiistl'ın K()(•a .. 

l\ l ~ıııed Osnııııı Dar·yı•l 

Sal~lıııttiıı Dunıl 

]{;ı ll r ·rıınr~· . 

NN·ilı Kotarıslıın 

l iısıın Aq.:tuı 

.M.tıstııfa Osman Akycl 

~~~ad ÜZI'l-(Uil 

Hüsnü Açat . 

Ahıııed Heyid Ali Ak.nl . 

Bıısiııı 1 hı sun Sayııı 

Na7.i.C Gülbeyaz . 

Y.i.va Danıiş ..... 

o~ııııııı l\ l crııcd (lürsu 

ı\h·ııwcl Ataoğlu 

ll:ılid Halil Topuz . 

l\l~ıııt•d l hsıın Hcrgiil .. 

.;\lııstııfa Hasaıı Kııbadıır·ııınş . 

~lııstnfıı . \ hm<'d Oyludıığı 

~P.vid Hereh Doğıın 

.. \lıınt•d Hasan A~kıın 

Onlib Hıza Özdil .. 

buıail llıılı:kı Öncü 

Tc1rki.fat 
çıktıktan 

sonra itıı 

Aylık mikdurı 

ücreti Lira K. 

-lO 33 .J.2 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 .J2 

40 33 42 

-!0 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

40 33 42 

.J.O 33 .J.2 

.J.O 33 -12 

40 33 .f2 

40 33 -12 

-10 3:3 .J.:! 

-10 38 -12 

-10 33 .J.:l 

3:) :l!J 60 

35 29 öO 

3:> 2!1 60 

:i:i 2!) 60 

a;; 29 ııo 

arı 2n ııo 

3.3 29 60 

:ı:ı 20 60 

35 29 60 
35 2!1 (}() 

a:ı 20 60 
35 29 60 

a.- 29 GO 
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TevklCat 
çrktıktnn 

sonra ita 
.Aylık nıikdurı 

Vazife İsim ve soy adı ücreti Lii·a K. 

Bt•l; (; i Puzıl Sı-lıM AykuUn . .. 35 29 60 

» Hiknwt 1'azir ... .. 35 29 GO 

:t İ sınail Yu~ıı:f Yarınıdünya 35 29 60 

» Kerrwl Yusıı:f Kıı.rııoğlu . 35 2fl GO 

~ ncceb İsınail Dereli 35 29 60 

:> Şaldr Öze ı· ... 3G 29 60 

» oyfc1tin l::lözet .. 35 2~) 60 

• flısan isınail C:ülpınur . » 35 29 ()0 

» i\Ioıncd l\Justıı.l'a Uaı·i.b . 35 29 60 

» Ha nı di Nazii Yıldı:r. 35 29 60 

» Halid Mu.~tafa Şimşek . 3fi 29 60 

K>~pı rı Önırt Çavuş :Üıılii§ 45 37 26 

» 1\[u ·a Kazınıerel . 40 :33 42 

» Şevki Yiirü:ün .. 35 2!! 60 

» !Jırahim Karakuş . 35 29 HO 

» lsmııil Mcmed Snygılr . 3[) 29 60 

» Şabo.ıı Şirin .. 3:i 2!1 60 

Bıdı ~rnı n lıa~r Hakkı Özlıck . . . ... 60 51 2-l 

» Elem Nclıcr . . 50 43 16 

» Z~yhek i\Temrd 'rokfi7. . 50 43 16 

ı \ah~:ınııı 
llü.~({yi n Ka~rıua . 40 35 08 

» .\hıııe<l Tıı·pıı.ıt 40 35 08 

» Bcsiın Kvı·gı 40 35 o~ 

» Os ınan lgü. 35 31 0-t 

» 
ofu Jlü~f'yiıı S1ıydeıııiı- . 35 31 0-1 

:t 
Bü. eyin l.Ccsim 35 31 (l-l 

» Salim Usta .. 35 31 0-1 

) 
Rulılmış .Akkuş 35 31 0-1 

» 1\feıned Ali Din~ı 35 31 0-l 

),. 
Alıııwd ~lulw n·cnı Eı·giıı 35 31 O-t 

)> 
Halil llasan Alııııkaya 3'i ~ ı o-ı 

» Ras:m Ah med ı ·giin 3!l 31 o .ı 

» Hıısnn 'ai d e.b ci . 35 31 o-ı 

» ITalid mnıiıı ncı· 3!J ;n 0-l 

» i\[nstııfa Jvn .. . . 3ii 31 O.J. 

:0 
Uustaf:ı UHsaıt Akbıış . ::!5 3J o-ı 

» Kadri lsnııı il .\J'k 3!) :n 0-l 

) 
BtJkir t:s:ı Akgül 35 :n 04 



Tevkirat 
çıktıktan 

sonra ita 
Aylık mikdarr 

Vazife İsim ve ROY adı ücreti Lira K. 

Balı~n·an . . . . . . . . . . . . . . .. Alımed Vahicl lnce . 35 31 04 

> . . . . . . . . . . .. , . 1\fnhtaı· Kosa 3fi 31 04 

> Ali Mahmud Ar kan 35 3J 04' 

> a]jın Mrmed Akasya 35 31 04 
.; lbı-alıi:m Ömer • .\şıkl ar . 35 31 04. 

» Hameli \~akuh Y şiiçay 35 31 ().[ 

» Aluned AJi Önal .... 35 31 04 

.Ahnıcd lbrahim Sıı.knrya • » 35 31 04 

» Gen~ Arif UluocaJç . 35 31 04 

» Mıılıııı:r ın Şokiı· Akaıwı. 35 31 04 

» f.ifıtfi Ibı·ahiın Kiırgacr. 35 3J 04 

» 1\tusta f:ı lsmıı il Ark . 35 31 O<l 

» Necib Ş i şmrın . . . . 35 31 04 

Kıılorifl't'. ıııotör v itfı)i.veei 1smail Arcıın . o 64 09 
Knl oı•irc ı• vo itfniyeci Ahmed U\lfi Aykan . 5() 41 09 

» » 'ali h Rü~tem ıtl<a . 45 37 2ô 

» » J<'ehıni Bulıı1 . 40 33 42 
Ot ımohil şol:iirü ... Mustafa Beşir 60 4ll 76 
Knınyoıı » Hasan Yener 50 41 09 
Teleioıwn .. . Tlııyati Koral 55 44 93 

» lbra.hiın Olcay 55 44 93 
» Memcd Yıldıran . 50 4J 09 

» Nurettin Ayğan .. 40 33 42 

C: iliıcı .. Andon Bron. 40 33 42 

Kayılthııne hek ·isi .. . . .. Memed Ali Kestaııc . 40 33 42 
~al.it(:i ... .. Tevfik Şener . 40 33 42 

ofr·a ·ılıaşı .. ... Jıemzi Erden 75 60 26 
~orı·ucı .......... Kadı· i Aydan . 50 41 09 

» . · Fethi Eı·giiler . 50 .u 09 
> Abdullah Caylaz . .. 50 41 09 

Heıı~b •ı·. ... Kaclı·i Kırkköprü .. 33 29 fiO 

» Haydar Özün. 30 25 62 
Tiııyacı ... .. Kemal Uysal .. 4fi 37 26 
Dolmınnhııne nınha rcısı . Kemal Alkaya . 50 41 09 
l>okuıııncr ... .Alınıed Okyay . 60 4 76 

:t Am Çııkn· .. 50 41 09 
» J:iett in Canlı . . . . .... 50 41 09 



L - Matbaanın mesai hulasası 

I.- 'L'ER'I'IB D.Lll!E,'l: 

1 - ~ııbrt cedd si - Lıiknd 1 : 45 

2 - Zabıt cild filn·istleri - il d ı : 5 [ 1] 

3 - Kanunlar mecmuası - ild 20 
4 - Ruznnnıclcr 

;:; - 'ub ık zııhıt lıtılfısnlatı w gr'leıı evı:ıık 

6 - Rnzname matbual arı ( umaralı liıyilıalar 

. 'mı ı : 221 [2) 
7 - Ruznaıne matbaıılarr (Nmnarıılı lıiyilııılııı·

dıın ikinci de.fa bası laıtlııı·) ek layilıaJaı· : 

o. 90, 107, ) 09, 139 [3) 

[1] Znbıt cihl filiristlcri 
Cı'lrl No. • ayıfa adeeli 

1 14 
2 26 
3 80 
4 20 
5 10 

100 

Sayrfıı 

adedi 

ı 282 

100 

1 300 
45 
45 

2524 

Baskı 

adedi 

00 
1 000 

00 
ı 000 
ı 300 

550 
800 

ı 350 
ı 030 

Meclis 
Bıış. V. 
:\[ecl is 
Baş. Y. 

Meclis 
Boş. V. 

ı 330 :\I eel is 
1 630 B lU). \" . 

Baskı 

Yckuııu 

1 o2n 600 
122000 

o 000 
100 000 

ı 690 000 
24 7:)0 
36 000 

3 407 400 
2 599 720 

LO '00 
R ::ı.ıo 

rzı lfr.~Obı Juıfği rii]JOr/(11'1111 muJıielli o/mılrmlrtll 100 1!C iit;rl' aylık /YlflO!'(III'I ifıtit•(l edcıı /ı• rtJ 11 de 
150 lrınv n. yrıca Uiııam nmlıa.~dıaf içiıı /)(lsı/ııırrklacbr: {l~liyilı(l !VfJ. , 1 , 39. 1, 127. lt , 129, 115, 

155, 188, 217, 218, 21.9, 220). 

[3] lkiıı ri drfl! /ıasılmı ııııııı(lra/ı cl> lıluilılflur 

Ek lOyi/ı(l ayıfu. oılrrli 

90 
107 
1n9 
13!J 

2 
2 
2 
2 

8 



8 - Eneümcnlcr için basılan l5.yiJıalur (Nu
marasrz [ı] 

9 - 'fcşkilfıtı esasiye ve duhill nizauuuınıe 

(3- IV'- ı939) 
ıo - Encümeııleriu nıesaisi lıakkrnda mnmi 

katiblik raporlan D vre : V. - 1 : P. 
ll - Haflıılık karar c elveli 1 : 
ı2 - Devre Y. lçtima 4 yıllığı (1- XI -193 

28- II- ı939) 
13 - Devre VI. lçtima F. A.lbüınü (11-IX-1939) 
14 - Devre V. Zabıt umumi fihristi 
ı5 - Kamınlnr mecmuası - ild 5 (2 nci tabr) 
lG - Meclis hiııası in,aat şartnamesi 
17 - Devı·e III. Zabıt umuoıt fihristi tahlili 

kısım (S. 267 : 320) 
ı - :Muhtelü işler : (Enciimcu karar kağıcl

larr, devam ccdveli, Jjsteler, icil cüzdanı 
ve defterleri, Aıırt - Kabir ı·aporn, ihti-' 
sas eedveli, ankaya karakol İnş. Şart-
namcsi, Talrrirlikler, defterler, bordro 
ve emsali muhasebe işleri, Grub işleri, 

Biiiçe encümeni işleri ve saire) 

Bu daire 8 66 sayrfıı iş teı-tib etmjştir. 

Sayüa 
adedi 

150 

ı46 

92 
226 

432 
106 
4ıO 

762 
432 

54 

55± 

Baskı 

adedi 

ıoo 

500 

500 
400 

550 
600 
250 

ı 000 
200 

300 

Vasati 

500 Vıısatl 

Baskı 
Yekiinu 

15 000 

73 000 

46 000 
90 400 

237 600 
63 600 

ıo2 500 
762 000 
86 400 

16 200 

277 000 

(Fcvkalude İçtinıa senesindeki me ai içinde : Dcvı·e T. Zabıtlıırındaıı Cild 1. in 1 : lO lnikııcl
larr (Suyıfa ı : ı9 ) ve Dene II. Znbrt U. filıristinderı de ı : 20 saytfa ( Ceınnn 406 sayıfa) hıı~ıl

mış i e de, bunların tertib 've tabı işleri bitmcdiği için yukarrki yekurıa idhıtl !'dilmemiştir.) 

II.- 'l'ABI DA1RESl: 

Bchcr fOl•mn, 16 nyrfn lıesabile 541 tam forma ve 12 sayıfalık (Ve 8 sayıla lwsabile de 1 083 
forma ve 4 saytfalı:k) iş alım.,, ve basla adediııe göre ı2 034 210 baskı i. i yapmıştır. l\Iulıtclif iş 

olarak ayrıca: 
Baskı adedi Cild 

25 500 552 Duhuliye varnkaları D VI. t : F. 
50 000 ı 000 Ziyru· t~i Yarakaları 

100 000 Zabrt nıtisvcddcliklcri 
85 475 Teııkere ve müsveddelik başlıkları, zarf (KalcmJere) 

Kıtğıcllıırı kalem ve ncümenlerden verilmek suı:etilo basılan: 
Saskr adedi 

305 62 
350 650 
150 000 

Tezkere lik, makbuz, ınazbatalık, cluhul iye, ı,:cklcr, knrne ve sn i re 
Çift ve tek mektublu.k kağrd ( Azayı:ı mahsns) 
l\Icktubluk zarf (Azaya mahsus) 

fl] Erıciiınımleı· i!;iıı basılan mımara ız lô.yilıawr: 

Sııyıfa sayısı : (14, 6, 2, 10, 6, 30, :12, 4, 2, 14, .f, 161 4, 14, 2, 6, 4 - Veliiirt 150} 
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lll. - '1LD D..llRESl: 

- Fo.rma katlama ve toplama ve tel dikiş iş leri: 
668 (ı 083) formalık) 

B - 'l'elli ve telsiz kapak işleri: 
1 300 Cild 20 Kamınlar mecmuası 
l 000 Cild 5 Kanuıılıır ınecınnasr (2 nc·i tıı. bı) 

500 Teşkilatı esasiye 
550 Yıllık D : V - t : 4 
250 D : V. Umumi fi.hrist 
300 D : m. Unu'U'lli :filırist ('l'altli l! lasıru) 

5 700 Muhtelif işler (Uınıımi kfttiblik ra porrı, haHnJrk ka mr, isim defteri, :Meclis hinusı 

şat'tnaınesi, bordro ve saire) 
650 U. Biit!;C 1939 

' - Blok işleri : 
ı 331 1\Iüsvcddelik, makbuzlar, Grub işle ri, devam ecdveli ve saire 

450 Şer cild (ıOO yapraklı) kiiçük ve bÜ>' lik tahirlik 
552 ( 50 » ) dulıul:iye varalmlal'I 

1 H3 ~ ( 50 » ) ziyaretçi varııkaları 

450 Rey Inı nı esi 
450 'l'ııhsisat çekleri 
769 Biı·iç 

Ç- Cild işleri: 

207 Kitalı c:ild işleri (l\f şinli, bczli) 
600 D : VI. - t : F. Albümü (Mıırohıı, h ıli) 
310 Sicil eüıdalll ve defterleri 
460 Takvim 1939 

69 D~fter işleri (Bezli) 
460 Hüvi,1•et vı.ırııkıısr (D : VI. - İ !<'.) 

D - Dosya işleri: 
13 Surnen 

825 Kaı-ton dosya - Kapsüllü - (J\1elms sicilleri için) 
360 » » ». - (Ka.l'ar, tetsir, kımlm i~iıı) 
500 » » - şeridli - (l\fuhase be için) 

"'•>··--•••>e>-<-<1141_.., __ ,-(·· .. 



'l'ASHlH 

-125 n i sııyıfada, lise tnhsili görmiiş olanlar antsı:rıdan , Antalya ·'l'ııyfur Söloneu çı.karılmalıdı:r. 

:... 


