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

••• 

1 - Teşki1a.tı esasiye kanunu 

(Kanun No. 491) 
BİRlNOt !'ASIL 

Ahki.mı esasiye 

Oiimıhuriyet 

Birinci madde - Türkiye Devleti bir cüm. 
huriyettir. 

Umdeler, diZ, makar 

İkinci madde - (Muaddel : 10 nisan 192b 
ve 5 şubat 1!)37 No. 1222, 3115) - Tiirkive Dev
l~~i, Cümhnriyet~i, milliyetçi, halkçı, devletçi, 
laık ve inldHI.pçıdır. Resmi dili türkçedir. Ma
kani Ankara şehridir. 

Halcimiyeti mı1ıiye 

Uçüncü madde - Hakimiyet bil!kaydiişart 
mUletindir. 

Biiyiik lıfı1let Meclisi 

D.ö:d~cü madde - Türkiye Büyük Millet 
Meclısı, mılletin yeg8.ne ve hakila mümessili 
ölub millet nam.rna baldo hakimiyeti istimal 
eder. 

S aldhiy etler 

Beşinci madde - Teşri salAhiyeti ve iora 
kudreti Büyük Milllet Meclisinde tecelli ve te
merki.iz eder. 

Teşri 

Altmcı ma.döe - Meclis teşrii salô.hiyetini 
bizzat istimal eder. ' 

!cra 

Yedinci nıa.dde - Meclia, icra salahlyetini, 

kendi tarafından müntehab Reisicümhur ve 
onun tayin edeceği bir !cra V ekilieri Heyeti 
marifetile istimal eder. 

Hiileunıeti nı1wakabe ve ıskat 

Meclis, HükUmeti her vakit murakabe Tt 

tskat edebilir. 

Hakkı kaza 

Sekizinci madde - Hakkı kaza, millet na.
mma, usulü ve kanunu dairesinde müstakil 
mehakim tarafından istimal olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

V&Zifei teşriiye 

M cclisitt teşekkülii. 

Dokuzuncu madde - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan millet tara
fından müntehab mebuslardan müteşekkildir [•J. 

[*) 306 numaralı Tcara!f" : 
1 - lntihab bitibdo reylerin on çoğunun bir zat 

uhdesinde taav!Jii.n yahud mii.savi revlerde çekilecek 
Tcanun~ kuranın bir zat uhdesinde takarrü:r ettiği an, 
o zatin mebusluğıınun mebdeini teşk:il eder. 

ı - Bir 1nımıuriyette iken mebıLB olanlar haklcında 
TcşldUUı E&'LBiye Tcammunun yirmti ii.çiincü. ve yirmi 
sekizbıci maddeleri ahkô.mı lazimüLtatbik olabilnıek 
yani memuriyct kabulü vesilesile mebusluğun suku
twıa hii.lwıolunabilmek için mcbus olan bıt memurun 
ke?ıdi intihabına -resmen ıttıla hllsıl ettikten sonra 
mcmuriıtette devam etmeTc istediğine dair merciins sa
r-ihan 1nalı'hnat wrzetnıiş olması ldzımdır. 

9 - M eb us intihab edilen bir zatin mebusluk tah
sisatı na istihkakı Mecliae iıtihakı il meşrı.ıttur. Yal
nız Meclisin karar-ile ?nü.eyyed mazerete müstenidcn 
gelmemeTe filen iltihak addolunur. ll!ebu.s ~ntilıab edil
diöine resmen ıttıla h<isıl eden memur va.zıfede bulu'!'
sun ?nezun olaun bu tarihton sonraki müddeto aid 
mer:ıuriyet maaş 111 tahsisatı fevTcalıtdesini alamaz vs 
işteıı el çektirilm~, vekd.let e·ınrine alınmış, aC!kta 
Tcalınış olaun yine bu müddete aid maaş ve tahsısah 
fevkalddeleri verileme:ı. f6 şubat 19f'T 
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lntı'hab etmek halekı 

Onuncu madde - (1\fuaddel: 11 kanunu ev 
vtıl 1934 No. 2599) - Yirmi iki yaşını bitiren 
kadın, erkek her Türk, ınebus seçmek hakkını 
haizdir. 

lntihab olunmak halekı 

On birinci madde - (Mua.ddel: lı kanunu
evvel 193-t- No. 2599 ) - Otuz yaşını bitiren ka
dm, erkek her Türk, mehus seçilebilir. 

l'rf eb1ısluğa mani alıvaZ 

On ikinci madde - Ecnebi hizmeti resmiye
sinde bulunanlar, mücazatı terhibiye veya siı·kat, 
sa.htekarlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, 
hileli i fliis cürümlerinden birile malıklım olanlar, 
ı:ıiahcnrlar, tabiiyeLi ccnebiye iddiasında bulunan
lar, hukuku medaniyeden ıskat edilmiş olanlar, 
türkçe okuyup yazmak hilmiyenler mcbus inti
bab olunaınazlar. 

l ntihab nıii.ddeti 

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

Tekrar intihab olunmak hakkı 

Müddeti biten mebuslarm tekrar intihah 
edilmeleri caizdir. 

Sabık meclisin devamı 

Sabık Meclis lahik Meclisin içtimama kadar 
devam eder. 

lçtimaın temdidi 

Yeni intihabm icrasma imkan görülmediği 

takdirde içtima devresinin bir sene ternilidi ca
izdir. 

V ekrll<1tin şii.mulü 

ller mebus yalnız kendini intibab eden dai
renin değil, umum milletin vekilidir. 

Davetsiz toplanmak 

On dördüncü madde - Büyük Millet Mec
lisi, her sene tcşrinisani iptidasmda [•] davetsız 
toplanır. 

Tatı'l 

Meclis, azaanun memleket dahilinde, devir, 
tedkik ve murakabe vazifelerinin ihzıırı ve te
neffüs ve istirahatleri için senede ııltr aydaıı fllz
l:ı tatili faaliyet edemez. 

Kanu-n. teklifi hakkı 

On be§inci madde - Kanun teklif t>tuı<'k 

hakkı Meclis azasına ve İcra Vekilleri Heyetine 
aiddir. 

Taklif 

On a.ltmcı madde - (Muaddel 10 nisan 
J928 No. 1222) - 1\fehuslar Meclise illihak et
tiklrriııde şu şcl<ilde tahlif oluıımlar 1 u1 : 

rvatan ve milletin saadet ve seltımetine ve 
milletin bilakaydüşart hakimiyetiııe mugayi"r 
bir gaye takib etmeyeceğime ve Cümhuı·iyet 

esaslal'mn sadakatten ayrılmtyacnğrma nnınu

sum üzerine söz veririm]. 

Masuniyeti teş1·iiye 

On yedinci madde - Hiç bir mebus Meclis 
dalıilindeki rey ve mütaJeasından ve beyanatın
dan ve Meclisteki rey ve mi:italeasrıırn ve beya
natının Meclis haricinde irad ve izhnrrndaıı do
layı mesııl değildir. Gerek intihabrndan evvel ve 
gerek sonra aleyhine cürüm isnad olunan bir 
mebusun maznunen isticvabı veya tcvkifi veya
hud muhakemesinin icrası Heyeti umunıiycnin 
kararma menuttur. Cinai cürmü mcşhud bun
dan müstesnadır. Ancak bn takdirde makamı 

[•] - Vc;üncü Dev-renin üçüncü /çtimaı ile beşinci 
Dewenin ilk inikad nii.nlP-ri, o zaman tatil tıünii. olan, 
c1.ı.maya ve beşinci Devrenin ikinci içtimaı bir pazara, 
altıncı Devrenin iknci içtimaı şeker bay?'(11mının bi
rinci günii.ne ve üçüncü içtimaı ise bir cumwrtesiye 
tesadüf etmli~ ve M eclis yine toplantııış tır. 

[ .. ) - Tahlif için mebusun intihap ma.zbatasının 
tasdik edilmiş olması ldzıtıı gelmez (Z. E. Cilt 21. 
Sayfıı. 9. !lS - IX - 1'990). 
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aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mükel
leftir. Bir mebusun intihabmdan evvel veya son
ra aleyhine sadrr olmuş cezai bir lıükmün in.fnzı 
mebusluk müddetinin bitamma kadar talikolu
nur [•] Mebusluk ıiıüdueti esnasında müı·uru 
zaman c reyan tm ez. 

Tahsisat 

On sekizinci madde- Mebuslarm senevi tah
sisatları kanunu mahsus ilc tayin olunur. 

Devkalade davet 

On dokuzuncu madde - Tatil esnasında H.e
isicürnlıur veya Meclis Reisi lüzum görürse .Mec
lisi içtimaa davet edebileceği gibi azadan beşte 
biri tarafmdan taleb vuinı bulursa :Mecl,is Reisi 
<lah i Meclisi i~tiınnn davc>t d r ı ••]. 

Aleniyet 

Yirminci madde - Meclis müzakeratı aleni
dir ve harfiyen neşrolunur. 

H afi eelseZer 

!<"akat nizamnıımei dahilide münderiç şeraite 
tevfikan Meclis lıafi cels ler dalıi akdedebilir. 
ve hafi cclseler miizakcratının ııeşri Meclisin 
kaı·arına ın .nuttıır [•••]. 

Miizakereler 

Yirmi '>irinci llla.dde - Meclis, müzak ratı
nı kendi nizanmaınci dahilisi ınucibince icı·a 
eder. 

. l *) • 27 - XII- 1940 !.:abul oll(nan, Tı•şkilcitı Esa
ınye Encii.nıt• ııiııin bi1· mazbata.sından: 

I:'Jctice: Isnat oluıuuı Ilir suçtan dolayı isten1m 
takılıatm Devre soıııma bırtılı:ılmasına Meclis Umn
mi Heyetince karar vcriln~ olan bir mebusun yeni 
Deı•.reı~e dahi mebııa scçi./.ıniıs olmas-ı halinde c ·vtıclcc 
t•erılmış olaıı tali/,· karvırı Jıillwıiiniln devamı icap 
edere[iiıw v evvelki Det>re esnasında verilmiş talik 
kara,·larının De·vrc sonunda tıncak ycııi<lım mebıı.B 
scçilmiycnler hakkında kentliliöindnı ortadan ka/ka
ra/,, takibatın başlaması ldzımgeldiğine ııe şimdiye 
laıdt~,. bu yolıla cenyan eclcn muanwlımin dcğiştiril
meımıc nutluıl bulunnıadığuıa karar verildi. 

[ .. ) • MrcLi.~. 18 ili< teşrin lJ/;0 (M.,ııulnust:Tcsi) 
ı•c 2J Eylıil 19.)U (Millf ]Xırtt kıynwtinin korım-

lll\fı.~ı) larilılcrindc, Reisicii.?nhtır tara/ı11elaıı içtimaa, 
eıı/uıUııle daııet edibniıstir. 

[**•] - Dahili nizamnmnenin 98 nci ma<ldes::!:; ı 
Bon fıkrasına bak-ınız/ 

Murakab~ 

Yirmi ikinci madde - Sual ve istizah ve Mec
lis tahkikatı, Meclisin cümlei salahiyetind~n 
olup §ekli tatbilu nizamnamei dahili ile tayın 
olunur. 

Mebuslulc ve memuriyet 

Yirmi üçüncü madde - Mebusluk ile Hü
kfunet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez ı •J. 

Reisler 

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

iptidasında. bir sene için kendisine bir reia ve 
üç reis vekili intihab eder. 

Tecdidi intihabat 

Yirmi beşinci madde - İntihab devresinin 
hita.mrnda.n evvel Meclis adedi müret tebinin ek
seriyeti mutla.kasile intilinbat teedid olunursa 

[•] - Bu maddenın ilini mil.:!ukercsinde cDcırii.lfü· 
nım müderrislikleri bundan müstesnadır » mealmde 
Istanbul mebıı.Btı Ali flıza ve Saruhan '!'-ebıutu ~ası/ 
taralından verilen ta/.:rirler Heyetı umınm11ece 
rcddedilmişti (B9/III/l.'J40 - Cild i. Sayıfa 8:J5 : 
896). Hatta lzmir mebusu Sc11id bu y~den miüta/ı 
sayıhıııştır (1840 - Cild 11, Savıla 195). 

- 87 numaralı telsir: . 
Ankara Hııkuk mektebinin d.li bir meslek mcktebı 

olduğuna ve mektebin derslerine."~ değil ücreti ta!'
rir verildiğine binaen bu muallıııılıgın mebuslııkla ıç· 
timaında hiç bir 1nahzur '1/0ktıtr. 15 ,ubat 1916 

- 111 numaralı tefıir : . . . 
Biiyük Millet Meclisi azasından bırıne Hıl1~

nıet tarafından teııdi edilen muayycn t•e muvakkat bır '* Hülctmıet m 11ıuriy Linden addolımomıaz. 
ıo şubat 1917 

- 18 mınıaralı ku-rar : . . 
Biiyii/; Millet Meclisi ıız~ıııııın her Jı.a.ııgı bır ?ne· 

mıo·iyeti u/ıdesinde cem edıp etnı.cuw·sı llltS~~sım.un 
Heyeti Icraiy ııiıı tekli/ ı•ı yıı miitalcası. uzC'rt11 
Büyü/c Millet Jl.leclisıinc<' takarrür C"tlirilmeınnc lı:~rar 
verildi. 5 - VI • 1386 

ıı.Tcşlcild.tı Esaaiycnin :23. nuıdılesi il bıt karar, 
tabiati ile hükiimsilz lwlm~tır.» 

- !99 mımaralı l>arar : . . 
Meclisi Milli azasmdan dııva vrkll.leti ilr ıştıgal 

edenler varsa dcrhal menine karar verildi. 18-11-19~8_ 
« B11 /ro.rar 460 numaralı kanwıun 4 'ncü maddesı 

mucibincc (25 nisa'~ ISitO) tarihindenberi rrıamuliinbih 
değildir ». 

- ıs 5 numaralı karar : 
Meclisi ALi azasının nıüteahhidlik vapmalannın 

menine karar verildi. ts· Il-1388 



yeni içtlm.a eden Meclisin intihab devresi ilk teış
rinisaniden başlar. 

Fevkalô.de lçtima 

Teşrinisaniden evvel vaki olan lçtima., Fev
kalade bir 1çtima addolunur. 

M ecUsin başlıca vezaifi 

Yirmi altmcı madde - (Muaddel : 10 niaa.n 
1928 No. 1222) - Büyük Millet Meclisi kavaninin 
vazı, tadili, tefsiei, fesih ve ilgası, Devletlerle mu
kavele, muahede ve sulh akdi, harb iHi.nı, muva
zenei umnmiyei maliye ve Devletin umum hesabı 
kati kanunlannın tedkik ve tasdikı, meskukat 
da.rbı lııhi8ar ve mali taahhüdü mutazamınm 

mukavelat ve imtiyazatm tasdik ve feshi, umu
mi ve hususi af ilaru, cezaların tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve mücazatx kanuniyenin tecili, mahke
melerden sadxr olub katiyet kesbetmiş olan 
idam hükümlerinin infazı [•] gibi vezaifi bizzat 
kendi ifa eder. 

M ebıısluğun zevali 

Yirmi yedinci madde - Bir mebusun vatana 
hiyanet ve mehusluğu zamanmda irtikab töh
metlerinden birile müttehem olduğuna Türkiye 

[*] - Şeyh Said isyanı münasebetüe harek.itı as
keriye mıntakasında ve Ankarada te.7l•il olunan 1sti~ 
Uil rrwhkcmelerinden birincisi tarafından verilecek 
ölüm cc~alo.rının Meclisi Alice tasdik edilmeksizin in
/fUı ve Ankara lstiklô.l mahkemesince verileeele bu 
kabil cezalan"ln ise Meclisi Alinin tasvib-ine arzedil
mesi, 4 - II - 1941 de tahtı karMa alınmış (K Mar: 117) 
ve idam saldhiueti, :eo -IV - 1941 de me::kıır mahke
mşue de teşmil olunmııştur (KO/T'ar: 196). 

Aşağıda yazılı 595 numara ve 91 mart 1341 tarih
li kanun ile bu saldlıiyet Divanı harblere de veril
mişti: 

c Hali harbde yahud miiseUehan ve mii.çtemian is
yan vukııunda salıai harekat ve isyandaki idarei örfi-
118 mırıtalmlnrındcı. müteşekkil bilılmum Divanı Jıarbler
den sadır olan idam karMları., ordu veya kolordu ve
uahud m.iistakil fırka veya mevkii m.üatahT,em kunıan
danları tarafından badettasdil•, derhal infaz olunur.~ 

Maama/ih, Menemen vakası dola11tsile ildn olu
-rıan idMei ör/iye müddetince bu kanun ?neri olmamış 
ve Divanı hMb tarafından hüknıolunan ölüm cezalqirı, 
Meclisi Alinin tasdi/cına arzolunmıtştur (KarM : 611). 

Bilahare bu kanun, 15 mayıs 1940 tarihli ör/i 
idare (!JB/Jt) kanunu ile ilga edilmi~tir. 

- !2884 sayılı oı: Tunceli vilclyetini1t idaresi lıald•ın· 
da kanun :. un 99 ncü maddesi : 

Idam hükümlerinin vali ve kumandan tMa/ından 
tecile l~um qörillmediği takdirde infazı emrolunur. 

4:-
Büyük 1fillet Meclisi heyeti umumiyesi nzayi 
mevcudcsinin sülüsaru ekseriyeti arasile karar 
verilir yahud on ikinci maddede münderiç cera
iınden birile mahkum olur ve mahkfuniyeti ka
zryei muhkeme halini alırsa mebusluk sıfatı zail 
olur. 

M ebusluğun sukutu 

Yirmi sekizinci madde - !stifa, esbabı meş
rna delayıslle mahcuriyet, bila mezuniyet ve 
mazeret iki ny .Meclis!' ademi llenım l•] 'vC· 
yahud nıeııını·iyei kabulü hallerinde nıebusluk 
salnt olur. 

Yeni mebus intihab1 

Yirmi dokuzuncu madde- Yukarıdaki mad
deler mucibince mebusluk sıfatı z:ıil veyn. sakıt 
olan veyahud vefat eden mebusnn yerine bir 
diğeri intihab olunur. 

Zabıta 

Otuzuncu madde - Büyük }fillet Meclisi 
kendi zabıtasım reisi marifetlle tanzim ve ida
re eder. 

tl'QUNCtr F ASIL 

Va.zifei icra.iye 

Reisicii.mhur va müddeti 

Otuz birinci madde- Türkiye Reisicümhu
ru, Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi ta
rafından ve kendi azas1 meyanmdan bir intihab 
devresi iı;in lntihap olmnır r .. J. Vazifei riyaset 
yeni Reisicümhurun intihabma kadar devam 
eder. Tekrar intihab olunmak eaizdir. 

Devlot riyaseti 

Otuz ikinci madde - Reisicümhur, Devletin 
reisidir. Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise 
ve lüzum gördükçe İcra V ekiileri Heyetine riya-

[•] - J.~t(.ınbul mebusu Haydar ve Mardin rne
bıtsu ll!ulıit.lin Biroenin mPiıııslukları G03 ve 1245 
8111/lh kartı1·lar mucibince ıskat olunmuştur. 

["*] - FevkaULde lçtimadu, intihab tecdid olımıır 
(Dördüncü devre). 



set eder. Reisicümhur, Riyaseti Cümhur maka
mmda bulundukça, Meclis münaka~at ve müza
keratma iştirak edemez ve rey veremez. 

Reisicü,hhııra vekalet 

Otuz üçüncü madde- Reisicümhur, hastalık 
ve memleket haricinde seyahat gibi bir sebeble 
vezaifini ifa edemez veya vefat, istifa ve sair 
sebeb dolayısile Cümhuriyet Riyaseti inhilal 
ederse Büyük Mi.llet Meclisi Reisi voldileten Re
isicümhur vezaifini ifa eder. 

Reisiciimh uru·n intihabı 

Otuz dördüncü madde - Cümhur Riyaseti
nin iııhilalinde Meclis müçtemi ise yeni Reisi
cüınhuru derhal intihab eder. 

~1eclis müçtemi değilse reis tarafından ho
men içtimaa davet edilerek Reisicümhur intihab 
edilir. Meclisin intihab d vre i hitam bulımı~ 
veya iutihabatın te •didine k:ırar verilmiş olursa 
Reisicümlmru gelecek Meclis intihab eder. 

Kanunların ıüinı 

Otuz beşinci madde - Reisicümhur, Meclis 
tarafından kabul olunan kanunları on gün zar
fmda ilan eder. 

Kanunlarm iadesi 

Teşkilatı esasiye kanunu ile bütçe kanunları 
müstesna olnıak üzere ilannn mu vafık görmediğı 
kanunları bir daha müzaker edilmek üzorc es
babr ınucibesile birlikte keza on gün zarfmda 
Meclise iade eder. 

Meclis, mezkıir kanunu bu defa da kablll 
eder e, unun ili1nı Reisicümhur için mecburidir. 

Reisicümhurun nutku 

Otuz altmcı madde - Reisicümhur her sene 
' teşrinisanide Hiikumctiu g ç n seneki faaliyeti-

ne ve o sene ittihaz edilmesi münasib görülen 
tedbirlere dair bir nutuk irad eder veyahud 
Başvekile kn·aat ettirir. 

H aı·içt e De-vletin temsili 

Otuz yedinci madde - Reisicümhur, ecuebi 
Devletlerin nezdinde Türk Cümhuriyetinin siya.-
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si mümessillerinin tayin ve eanebi Devletlerin 
siyasi mümessillerini kabul eder. 

Tahlif 

Otuz sekizinci madde- (Mua.ddel: 10 nisan 
1928 No. 1222) - Reisicümhur, intihabı akabin
de ve Meclis huzurunda şu suretle yemin eder : 

[Reisicümhll.l' sıfntile Cümhuriyetin kanun
lıırma ve hakimiyeti ruiUiye esaslarına riayet ve 
bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sa
dıkane ve bütün kuvvetirole sarfı mesai, Türk 
Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali 
şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vikayc 
ve ilaya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatma 
hasrmefis etmekten ayrrlmayacağrma namusuru 
üzerine söz veririm]. 

V ilkelanın imzası 

Otw: dokuzuncu madde - Reiı:;icünıhurun ı -
dar edeceği bilcümle mukarrerat Başvekil ile 
vekili aidi tarafından imza olunur. 

Baş kumandanlık 

Krrkmcı madde - Başkuınandnnlık Türkiye 
Büyük :Millet Meclisiııin şahsiyeti maneviyesinde 
mündemiç olub Reisicümhur tarafmdan temsil 
olunur. Kuvayi harbiyenin emir ve kumandası 
hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Erkanı har
biyei umutniye riyasetine ve sererde İcl'a Vekil
Ieri Heyetinin inhası üzerine Reisicüınhur tara
fından nasbedilecek zata tevdi olunur. 

Mesuliyet 

Krrk birinci madde - Reisicümhlll', hiyaneti 
vataniye halinde Düyük Mmet leellsine karşr 
mesuldür. Reisicümhurun ısdar edeceği bilcüm
le mukarrerattnn miitevellid mcsuliyet 39 ncu 
madde ınucibince mczkur mukaı-reratr iınza eden 
BaşYckil ilc vekili aidine racidir. 

Reisicümhurun hususatı şahsiyesinden dolayı 
mesuliyeti lazımgeldikte işbu Teşkilatı esasiye 
kanununun masuniyeti teşriiyeye taalluk eden 
17 nci maddesi mucibince hareket edilir. 

Ferdi af 

Krrk ikinci madde - Reisicünıhur, Hiik11· 



tnetin inhası üzer1ne, daimi mnh11iyet veya şey
hubat gibi şahsi sebeblerdon dolayı muayyen 
efradın cezalarııu ıskat veya tahfif edebilir. 

Istisna 

Reisicümhur, Büyük Millet Meclisi tarafından 
itharn edilerek malıklım olan vekillcr hakkında 
bu salahi.yeti istimal edemez. 

Tahsisat 

Kırk üçüncü madde - Reisicüıuhurun tahsi
satı kanunu mahsus ile tayin olunur. 

HiUcunıet teşlcili 

Kırk dördüncü madde - (Muaddel : J 8 şu
bat 1937 ve 29 ikinci teşri n 1!)37 N o. 3115 ve 
3272) - Ba.5Vekil, Reisicümhur canibinden ve 
l\Iecli.s azası meyaıundan tayin olunur. 

Sair vekiller Başvekil tarafmdan Meclis aza
sı arasından intibab olunarak beyeti umumiyesi 
Reisicümhurun tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin 
i.ç.timama talik olunur. 

Hilldirnet hattı hareket ve siyasi noktai na
zarmı azami bir hafta zarfmda Meclise bildirir 
ve itiroad taleb eder. 

lcra Vekillet·i H eyeti • 

Kırk beşinci madde - Vekiller, Başvekiljn 
riyaseti altmda (lcra Vekilieri Heyeti) ni teş
kil eder. 

Miişterek rııesuliyet 

Kırk a.ltmcı madde - İcra Vekilleri Heyeti 
Bükuroetin umtıımi siyasetinden müştereken me
suldür. 

Münferiden mesuliyet 

Vekilierden her biri kendi salahiyeti daire
sindeki icraattan ve maiyetinin eia1 ve mua
meliitından ve siyasetinin umuı:ni istikametin
den münferiden mesuldür. 
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Vazife ve mesuUyet 

Kırk yedinci madde - (M:uaddel : 13 şubat 
1937 ve 29 ikinci teşrin 1937 No. 3115 ve 3272) -
Vekillerin vazife ve mesuliyetlcri mahsus kanun
la tayin olunur. 

V ekaletleri11 adedi 

Kırk sekizinci madde- (M uandel : 13 şubat 
1937 ve 29 ikinci teşrin 1937 No. 3115 ve 3272)
Vekil.letlerin teşkili tarzı, mahsus kanuna tabi
dir [•]. 

Vekile niyabet 

Kırk dokuzuncu madde - (Muaddel : 13 şu· 
bat 1937 ve 29 ikinci teşrin 1937 No. 3115 ve 
3272) - Mezun ve her hangi bir sebeble mazur 
olan bir vekile !cra Vekilieri Heyeti ıızasmdan 
bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak bir 
vekil bir vekaletten fazlasına niyabet edemez. 

V tMllerin itham• 

Ellindi madde - (Muaddel : 13 şubat 1937 
ve 29 ikinci teşrin 1937 o. 3115 ve 3272) -
!cra Vekilltıı·inden birinin Divanı Aliye sevkine 
dair- Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen 
karar vekaletten sukutu dahi o:ıutazamınındır. 

Şılrayi devlet 

Elli birinci madde - İdari dava ve ilitilAf
ları rüyet ve hal, Hükfunetçe ihzar ve tevdi 
olunacak knnun l!yiha.ları ve imtiyaz mukavele 
ve şartnamoleri üzerine beyanı mıiitalea, geru 
kendi kanunu mahsusu ve gerek kavanini saire 
ile muayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şilıayi 
Devlet teşkil edilecektir. Şfırayi Devletin rüesaı 
ve azası vazaifi mühimmede bulunmuş ilim, 
ihtisas ve tecrübeleri ile müteıneyyiz zevat m~ 
yanmdan Büyük -Millet Meclisince intihab olu
nm l .. ]. 

[•] - 9117 ve 9271 sayılı lcanıınlara btıkınız/ 

[**] 809 nıımm·alı lcarar : 
Devlet şUrasının Deavi dairetti, kazaf. vazife gören 

müatakil mahkeme sı/at ve saldhiyetile mücehhez-
dir. U nisan 19$~ 
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Niza»ınanıeler 

Elli ildnci madde - İcra V ekilieri Heyeti, ka
nunlarm suveri tatbikıyesini irae veyahud ka
nunun ım1rettiği hususatı tesbit için, ahki.mı e&

dideyi muhtevi olmamak ve Şı'irayi Devletin na
zan tedkikinden geçirilmak şartile, nizamname 
ler tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicümhurun imza ve ilinile 
mamulünbih olur. 

Nizamnamelerin kavanine mugayareti iddia 
olundukta bunun mercii halli Tii.rkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

DÖRDUNCU !'ASIL 

B:uvvei kuaiye 

M ahimnelerin teşkilatı 

Elli üçüncü madde- Mahkı>melerin teşkilat1, 
vazife v salahi:retleri kanunla mnnyyendil' [ •ı. 

lstililô.l 

Elli dördüncü madde - Hakimler bilcümle 
davalarm muhakemesin.de ve hükmünde miiBta
kil ve her türlü müdahalattan azade olub ancak 
kanunun hükmüne tabidir • 

. Mahkemelerin muka.rreratmı Türkiye Büyük 
millet Meclisi ve İcra V ekiileri Heyeti hiç bir 
veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkô.-
muın ·· ıınunaııı.ıtıt demez [ .. ]. 

Lô.yenazillik 

Elli be,inci madde - Rakimler kanunen mu
ayyen olan usul ve a.hval haricinde ailolunamaz
lar. 

H akimliğin evsafı ve saire 

Elli altmcı madde - Hakimierin evsafı, hu-

[*1 - Temyiz mahkemesi kanun mmw,1·aları : 
ı·ı~' 971, 469 (1,8), Jı85, 834, 1221, 1684, ıoı9, ıoıo, 

" .. , 27fi9, 900fi (!), 9092 

Asliye mahkemelerine aid kanun numaralan : 
967, 1848 (19), f544 
469, 49!, 834, 981, 3'!47, 3748 
Sıılh .mahkemeleri:ne miitedair kanun numaralan : 
14 nısan 18!29 (1086 - 581) 
469 (6), 492, 981, 3'!48 

[h] - 1186 ve 1187 mınıaralı krJ,rwrlara bakınız! 

kuku, vezaüi, maaş ve muhassa.satla.rı ve sureti 
na b ve azilleri kanunu mahsus ile t:ıyin olu
nur [*]. 

H ôkimlcdn vnzif e kabul edenıcyeceği 

Elli yedinci madde - Hakimler kanunen mu-

ayyen vezs.iften ba~a umumi ve hususi hiç bir 
vazife derulıde edemezler. 

Aleniyet 

Elli sekizinci madde - Mahkemelerde muha
k&mat alenidir. 

H afi muhakenıat 

Yalnız usulü muhakcmat kanunu [ .. ] mnci
lıince bir mahkemenin hafiyen careyanına mah
keme karaı· verebilir. 

lıf ii.daf aa hakkı 

Elli dokuzuncu madde - Herkes mahkeme 
buzurunda hukukunu müdafaa için lüzum gör
düğü meşru vesaiti İstimalde serbesttir. 

Vazife ve salahiyet 

Altlil.Ulmcı madde - Hiç bir mahkeme va
zife ve salahiyeti dahilinde olan davaları rüyet
ten imtina edemez. Vazife ve salalıiyat haricinde 
olan davalar ancak bir karar ile reddolunur. 

Divanı Ali 

Vazife 

Altmış birinci madde - (Muaddel : 13 şubat 
J 937 ve 29 ilcinci teşriu 1937 No. 3115, 3272) -
Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vekilleri 
ile Şuı·ayi devlet ve Temyiz mahkemesi rüesa 
Ye azasnn ve Cümhuriyet Başmüddeiumumisini 
ınubakeıne etmek i.izere bir (Divanı Ali) teşkil 
olunur. 

[*] - Hakinıl('r kanumı : .. 556, Jf201l, :.1501. 

[**] - Ceza rıııthuhm('ıeri usıılii 
Hukuk ., ,. 

kanıımı 141!2 
1086 ., 
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Azanın adedi 

Altmış ikinci madde - Divanı ..!li ac~alığı 
için on biri Mahkemei temyiz onu Şftrayi ilev
let rÜ<!Sa ve azasr meyanmdan ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından ledeliktiza reyi hafi ile 
yiMni bir zat intihab olunur. 

Reisler 

Bu zevat reyi hafi ve ek.seriyeti mutlaka ile 
içlerinden birini reis ve birini reis veki1i inti
hab ederler. 

N ıs ab 

Altmış üçüncü madde - Divam Ali bir rei~ 
ve on dörd aza ile teşekkül ve ekı:ıeriypti mut
laka ile karar ittihaz eder. 

Ihtiyat aza. 

Mütebaki altı zat ledelica'> lıeyetin noksl\
nıru ikmal için ihtiyat aza va1.iye<:mdedir. 

lşbn ihtiyat aza üçü MahkeHıei temyiz, iiçii 
Şurayi devletten müntehab aza Mnsmdan ol
mak ÜY.ere kura ile tefrik oiuıııırlar. 

Reisliğe ve reis veldlliı;iM intihab olunan
lar bu kuraya dahil olmıu:l<1r. 

ltfüddeinrnıımilik 

Altmış dördüncü m:ı.d1e - Divanı Alinin 
müddeiumumiliği Başmüddoitıınuırıilil{ tarafm
dan ifn olunur. 

Kararların Tcatiyeti 

Altmış beşinci madde - Divanl A Imin ka
rarları katidir. 

Kanun ı•e usulü muhalreme 

Altmış altmcı madde - Divam Ali mevzu 
lmnunlara tcvfilmn mulıalteme icra ve hüküm 
ita eder. 

Divmı1 Alinin teşkilı: 

Altmış yedinci madde - Divaıu Ali görülen 
lüzum üzerine Türkiye Büyük Millet Mecli.<Ji 
kararile teşkil olunur. 

BEŞ1NC1 F ASIL 

Türklerin hukuku ammesi 

Jlürriyeti tarif 

Altmış sekizinci madde - ller Türk hür 
doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkusma muzır 

olmayacak her türlü tasarruCta bulunmaktrr. 

Hii,rriyetin hududu 

Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için 
hmludu haşkalarmm budurlu hürriyetidir. Bu 
hndud ancak kanun marifetile teııhit ve tayin 
edilir. 

Miisavat 

Altmrş dokuzuncu madde - Türider kantın 
nazarmda müsavi ve bilaisHsna konuna ria
yetle mükelleftirler. Her türlü zümre, srruf, aile 
ve ferd imtiyazları mülga ve meınnudur. 

Ifttkulw tabiiye 

Yetmişinci madde - Ş:ıhs'i masuııiy •t, vic
dan, teickkür, kclam, neşir, seyahat, akid, s5yii
amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şir
ket hak ve hürt·iyetleri Türklerin tnlıii huku
kundadı:r. 

M asıtniyetler 

Yetmiş birinci madde - Can, mal, ırz, mes
ken her tüdü taarruzdan masundur. 

Masuniyeti şahsiye 

Yetmiş ikinci madde - Kanunen nıuayyen 

olan ahval ve eşkalden başka bir suretle hiç bir 
kimse derdest ve tevkif edilemez. 

Işkence ve saire 

Yetmiş üçüncü madde - fşkeııce, eziyet, 
musadere ve nn:garya memııudur. 

lstimml ve istimZak 

Yetmiş dördüncü madde- (Muacldel : 5 şu
bat 1937 Nu. 3115) - 1. nnııni nıcııfruıtleı· için 
lüzuınu, usulüne göre anlaşılmf!tlıkça ve mahsus 



kanunları mucibince değer pahası peşin verilıııc
dik!:.E' hi!: bir kimsenin malı istimval ve mülkii 
istimlak olunamaz [•]. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafnurlan ·idare etmek için istimlak 
olunacak arazi ve ormanların istimlak bedelleri ve 
bu bedallerin tediyesi sureti, mahsus kanunlar
In tayin olunur. 

PevkaUıde hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çaltşmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse hiç 
bir fedakarlık yapına-ğa zorlanamaz [ ••]. 

Vivdan hü1·riyeti 

Yetmış beşinci madde - (M unddel : 5 şubat 
19:17 o. 31 L)) - 1 li <: bir kimse nı ııı·nıp olduğu 
felsefi içtihad, din ve mezhebden dolayı mua
heze edilemez. Asayiş ve umum1 muaşeret adabı
na ve kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak 
üzere her türlü dini ayİnler yapılınası serbesttir. 

Mesken masııniyeti 

Yetmiş altmcı ma.dde - 'Kanun ile muay
yen olan usul ve ahval haricinde kimsenin mes
kenine girilemcz ve üzeri taharri edilemez. 

Matbuat 

. Yetıniş yedinci madde - Matbuat, ka,:ıunu 
daıresinde serbesttir vo neşrerlilmeden evvel tef
tiş, ınuayeneye tabi değilıüı., 

Seyahat 

Yetmiş sekizinci madde- Seferberljkte, i.da
t·ei örfiye halinde veyahud müstevli emrazdan 
dolayı kanunen müttehaz tedabir icabatmdan 
~larak vazedilecek takyidat müstesna olınnk 
uzeı·e seyahat hiç bir suretle takyidata tabi tu
tulamaz. 

[*] -
9$9 - Devlet dcmiryollwrı isti1nldk kanunu 

1 aor - Bu kanmuı müzeyyeZ kanun 
3'1'10 - Belediye istimla/c kanunu 
9887 - Milli Müdaf aa ihtivıaçları. için yapılacak 

istimla/eler haklcırıda lcanun 

[ .. ] -
9780 - Milli korunma kanunu 

9-
Ukud tJt $Gir~ 

Yetmiş dokuzuncu madde- Ukudun, sayü
amelin, temellük ve tasarrufun,, içtimaatm, cemi
yetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti kanun
lar ile musarrahtır. 

Tedri&at 

Sekaeninci madde - Hükfunetin nezaret ve 
murakabesi altmda ve kanun dairesinde her 
türlü tedrisat serbesttir. 

Mürasel8.t 

Seksen birinci madde - Postalara verilen 
evrak, mektublar ve her nevi emanetler salahi
yettar müstanıtık, mahkeme kararı olmadıkça 

açılamaz ve telgraf ve telefon ile vaki olan mu
haberatm mahreıniyeti ihlal olunamaz [•] 

Ihbar ve şika1Jet 

Seksen ikinci madde - Türkler gerek şahıs
larma gerek ammeye müteallik olarak kavanin 
ve nizarnata muhalif gördükleri hususatta mer
ciine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine mün-

[*) $8 kanunusani 1998 tarih ve 3810 sayılı Resmi 
Gazetede çıkan Ş1lrayi devlet kararı. : 

Teşkilatı esasiye kanununun 81 nci maddesinde 
mahremiyeti ihldl olunamayacağı zileredilen nıtthabtJ
rat, ferdierin hulculcuna ve mua1nelatına taall1lk eden 
mevada ve şuna buna ifşası caiz olmayan şahsi h1UU
sata müteallik olma}, ld:ı:ımnelib yoksa asa]liş ve inz~ 
bata müteallik ve Hükılmetin müdahalesini müstelzim 
fevkaldde alıvalde dairei aidesinin luyfiyetten Juı,. 
berd01r edilmesi icab edeoeğine ve nitekim ce:ı:a Teanu
nunun 295 nci maddesinde memurlardan biri vazife
sini yaptığı sırada memuriyeline müteallik olarak tar
kibat icrasını müstelzim bir oürme vakıf olub da aid 
olduğu daireyi luıberdar etmekte ihmal ve t&rahi 
"derse bir sene tnüddetle menıuriyetten mahrumiyetl~ 
beraber ağır cezayı nakdi ile de oczalandırılacağı s~ 
rakaten rnezkil.r olmasına ve teloral nıuhabere memur
Zat-ı da alelitlak memur sınıf ve idadına dahil bu
lunma.larına göre bunların böyle bir emr·i kanunt ile 
mükellefiyetierinde şek ve şilbhe olmadığını ve bu 
babdaki (dairei aidesini luıb rdar etmek) kaydi hig 
bir vakit de telgraf muhaberatının mahremiyetini i~ 
Uil suretinde teldkki edilmiyeoeğinden bu nassı kDI
nuni Teşkildtı esasiye kanunttna asUJ. muhalif dii.şme
yeceği cihetle m1thabere memurları 814l delil~eri"!:i ha; 
vi olduğuna kanaat ettikleri telgrafnamelcrı Muddeı--; 
unıumiliğe ihbar ile mülccllef olmaları lilzımgele~eğı 
ve snç unsurlarının mevcudiyet'indım şübhe ı:dılen 
telgrafnamelere gelince: ceza kanununun talımıl ~t
tiği mükcllefiyet muhabere tnem1trlarına tevec_oilh 
edeceği ve aid oldui/tt mercie haber verınek eeklınde 
tecelli eyleyeceği ciketle muhabere memurla:ının h4-
sıl edecekleri lranaate göre hareket et1nelerı zaruri 
bulunduğu 6 - I - 1998 tarihinde ekseri11etle kabul 
edildi. 
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feriden veya müçtem.ian ihbar ve şikayctte bu
lunabilir. Şahsa aid olarak vukubulan müracaa
tin neticesi müstediye tahrir~n tebliğ olunmak 
mecburidir. 

Tabıi mahkeme 

Seksen üçüncü madde- Hiç kimse kanunen 
tAbi oldu~u mahkemeden başka bir mahkemeye 
oelb ve sevkolunamaz. 

Vergi 

Seksen dördüncü madde - Vergi, Devletin 
umumi masarifine ballun iştiraki nemektir. 

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükmi 
şahıslar tarafından veya onlar namma rüsum, 
aşar ve sair tekalif alınması memnndur. 

Cibayet 

Seksen beşinci madde - V ergiler ancak bir 
kanun ile tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilayet idarei bususiyelı>ri ve beledi
yelerce teaınülen cibayet edilmekte olan rüsum 
ve tekalifin kanunları tanzim edilineeye kadar 
kemakan oibayete devam olunabilir. 

ldarei örfiye 

Seksen a.ltmcı madde - Harb halinde veya 
harbi icııb ettirecek bir vaziyet hudusunda veya 
isyan zuhurunda veyahud vatan vo Cümhmiyet 
aleyhine km,vctli ve fili teşebbüsat vukuunu mü
eyyid, ka.tği emara.t görüldiikte, lcra. Vekilieri 
Heyeti müddeti bir ayı tecavüz etmemek üzere 
umumi veya mevzi.i idarei örfiye ilan edebilir 
Te keyfiyet hemen Meclisin tasdikrna ıı.rzolunur. 
Meclis idarei örfiye müdd.etini, indeliea.b te:ı.yid 
nya. tenkis edebilir. Meclis müçtemi değilse 

derhal içtimaa davet olunur. 
!darei örfiyenin fazla ternaclisi Meclisin ka

rarına mütevakkıftır. 

ldarei örl'i.ve ştıhıs ve ikam t.gftlı mafnıniyotle. 

rinin, matbuat, müraselat, cemiyet, fiirket hür
riyetlerinin muvakkaten takyid veya talikı de
mektir. 

!darei ö"rliye romtakasile bu mmtaka. dahilinde 
tatbik olimacak ahkam ve muamelatm aureti ic
rası ve harb halinde dahi masuniyet ve hürriyet-

J .•ı· iıı 1 nrzı tnkyid ve talikt kanunla tesbit olu
nur [•]. 

M ecburi tahsil 

Seksen yedinci madde - İbtidai tahsil bütün 
Türkler için mecburi, Devlet rnektablerinde mec
canidir. 

Türklük sıfatt 

!eksen sekWnci madde - Türkiye ahaliııine 
din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarile 
(Türk) ıtlak olunur. 

Türkiyede veya hariçte bir Türk babanın 
sulhünden doğan veyahud •rürldyede mütemek
kin bir ecnebi babanın sulhünden Türkiyede do
ğub da memleket dahilinde ilmmet v~ sinni rüş
te vusulüude resmen Türklüğü ihtiyar eden ve 
yahud vatandaşlık kanunu muoibinoe Türk.lüğe 
kabul olunan herkes Türktür. 

Türklük srfatı kanunen muayyen olan abval
de izaa edilir. 

.ALTIKCI :J-ASIL 

Mevaddı miiteferrika 

Vtzayat 

Te~kftdtı mii.lkiye 

Sekston dokuuncu madde - Tiirkiye coğrafi 
vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarından 
vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar nabiyele
re münkasemdir ve nahiyeler de kasaba ve köy
lerden terekküb eder. 

Hükmi ~ahsiyet 

Doluımıncı madde - Vilfıy~tlerle şehir, ka
saba ve köyler hükmi şahsiyeti haizdir. 

Tevsii mezuniyet ve tefrikt vezaif 

Doksa.ıı bir:iııci Dladdt - Vilayetler nınuru 
tevsii mezuniyet ve tefrilm vezaif esası üzerine 
idare olunur. 

[*) • /}rfi idcwıı kanunu No. 38U. 
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Memurin 

M emur olmak hakkı 

Doksan ikinci madde - Hukul<On siyasiyeyi 
haiz her Türk elıliyet ve istihkakrna göre Dev
let rueınuriyotinde istihdam olunmak hakkını 
haizdir. 

M smurin kanunu 

Doksan üçüncü madde - Bilümum memur
larm evsafı, hukuku, vezaifi, maaş ve mu
hassasatı ve sureti na b ve azilleri ve terfi ve 
terakkileri kanunu mahsus [•] ile muayyendir. 

l{anuna rııuhalif evaınir 

Doksan dördüncü ma.dde - Ka.nuna muha
lif olan umurda iıruire itaat memuru me. uliyet
ten kurtarmıu:. 

Umuru mali'JIB 

Bütçe 

Doksan beşinci madde - (Muaddcl: 12 ka
nuııucvyeJ 1 !l:lı ro. ı RH:~) - ~ı m nıeııci nınu
nıiye knnmıu lih·ihası Y<' lınıın lınlilı lıü!relel' -ve 
cech llcı· ile nılilhıık lıütr~e lcı· )1~elisc ı~ınll yıl 
lıaşmrlnn r•n nz iic; ny <'n t-l takıliııı ohıımı·. 

ilftttın?ene hı.wicinde saı"fiyat 

Doksan altıncı madde - Devlet eı:avalinden 
muvazene hal'icinde surfiyat caiz değildir. 

Bii~çenin rııiiddeti 

Doksan yedinci madde - Muvıızenci uruu
nıiye kanununun hükmü bir seneye mı:ı.hsustur. 

H esabı kat ği kanunu 

Doksan sekizinci madde- Tiesabr katği ka
nu:nu müteallik olılnğu sene bütı,:csinin devrei 
hesabiyesi zarfında. i tiltsa ı olunan varidat ile 
Yİne o sene vukubulan tediyatm hakiki mikdarı
nı tnübeyyin kaııundur. Bunun şekil ve taksima
tı ınuvazenei uruuroiye kanununa tamamile mü
tenazır olacaktır. 

İki i6M 

Doksan dokuzuncu madde ~ Heıuıbı katği ka
nununun li)yibası müteallik olduğu senenin so
nundan itibaren nihayet ikinci senenin teşrini
samsinin iptidasma kadar Büyük Millet. Mecli
sine takdim oluırmak mecburidir. 

Divanı muhasebat 

Yüzüncü madde - Büyük Millet Meclisine 
merbut ve Devletin varidat ve masal'ifatmı 

kanunu mahsusuna tevfikaıt murakabe ile mü
kellef bir Divanı muhasebat müesssestir [•]. 

U-nı-ıımi nıutaba.kat beyamıamui 

Yüz birinci madde - Divanı muhasebat, umu
mi mutabakat beyannamesini, taallfık ettiği h~ 
sabı katği kanununun l\1aliyece Büyük Millet 
1\-leclisine takdimi tarilıind n itibaren nihayet 
altı ay zarfında Meclise takdim eder [ .. ] .. 

Teşkilatı esasiye kamuıwna aid zavabtt 

Teşkilatı esasiye kaı~uııımun tadili 

Yüz ikinci madde - J~lm 'l'cşkilatı esasiye 
kanunuınuı taclili aşağıdaki şeraite tiibiJir: 

rı:adil teklifi Meclıs azuyi uıürettelıesıniıı 18.
akal bir sülüsü tarafrııdan inıza olunmak şarttır. 

[*] - 192 numaralı karar : 
Divanı muhasebatııı, lil.zumunda, bir lw.nwnu:n tef

Bi?·iııi Mrclis ri'Jia8etindon taleb etnıelc hak/""na malik 
oldugrı Heyeti ıwıımıiyeniıı yirmi ilcinci içtimaı?lm 
bi1·üıci oelııesinde takwrrür etmiştir. 

6 kanunU8ani ıgır 

1206 numaralı k~Lrar : 
lJivanı nıulıa8ebatın üç aylık raporları üzerine 

M ccli8~e verilebilecek ka.ra1·lar, nıııJcıyyen luidi8elerdo 
meımliyet tuyirıine 1•e yol.sıızlulcların izeılesine nıü
tetiııir olmaktan l>ttşkfı bi?· nwhiuct arzedemiyeceğin
den, bu hddi.selerc 11uı.ksur lw.lııuık labiitli?·. Şayet, 
Diivının teıwii mıırakabeyi temin ve tcs1ıil va:i-
1 eBi Jım·iciudeki ha k ve salllhiyetlcri hııdudıınu 
her luıııoi bir içtihatta aşarale bıt ?·aıJorlar da diğer 
uıınu. 1r11.ınızatı olmuş da bunlar hııkkındıı Meclisçe 
ktıı·wrl.ar itt ilw..z edilmiş ise, bunların nıaslahat 
üzerine 1nii.tiehaz oLmaliı Jılasebile, şımıülünün zatı 
me8eleye munhattır Jcahıw..sı zaruri olduğuna karar. 
ue1•ilmişti1'. 

9 son kanun 191,1 

[ .. ) .z. C. !9-Xl -1989 S. 44 : 45 
1- XII-1999 S. 9 : 9 
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Tadilat, ancak adedi mürettebin sülüsaru ek

seriyeti arası ile kabul olunahili ı· t•J. 

Tadil olunmayacak madde 

!şbu kanunun şekli Devletin Cümburiyet ol
duğW1a dair olan birinci maddesinin tanili ve 
tağyiri hiç bir suretle teklif dahi edilemez. 

Tatı'l ve t7ımal 

Yüz üçüncü madde - Teşkilatı esasiye ka
nununun hiç bir maddesi, hiç bir sebeb ve ba-

[•] - 111 1LUI11flrrtlı lefıı-ir, HiiMmetin bir tez
keresi ii.ze1-ine çıkcwılın~fır. 

TeşkilıHı Esasiye 'TI'UUI.dele?·inin le/siri 27-Xl-1980 
ve 27- Xl 1 - 19.1,0 ta;rihlerinde m.ebwılar tatra/ından 
l;itı· trıkrirlede istenilmişfi?·. 

hane ile ihmal veya tatil olunamaz. Jiiç bir ka
nun Teşkilatı esasiye kanununa münafi olamaz. 

Bu kanunla mfllga kavanin 

Yüz dördüncü madde - 1293 tarihli kamuıu 
esasi ile rncvncldr muaddelesi ve 20 kanunusani 
1337 tarihli Teşkilatı esasiye kanunu ve müzey
yelatı ve tndilatr mülgadır. 

Meriyeti icra 

Yüz beşinci madde - Bu kanun tarihi neş
rinderı itibaren meriyülicradrr. 

2(} niaan 1340 

Teşkilatı Esasiye ko,nurıu ile Indillerinin mii.zakeralını ilıtiı•r.ı eden zabıt ceridelerinin cilt 1.ıe B'(Lyıf nu
mcvraları : 

D. Cild 

5 

7 
8 
J 
4 
5 

25 
lfl 
20 

241 : 287, 290 : 291, 516 : 566, 825 : b58, 851) : 862, 909 : 910 
10.1 : 139, .]8.1, : 420, .1,90 : 438, .1,65 : .1,66, (]8.3 : 720, 1005 : 10.1,2 
104, 112, 125 : 126 
M, 29 
8J, 84, S7 
80, 82 : B.'i, 85 : 86, 86 : 88 
2, J8, 58 : 7!), 7.5, 81 : 84 
76, 78, 83, 86, 87 : 89 

----•.a.a~~-.. ------



2 - İntihabı mebusan kanunu 

[Takvirni vakayi ile neşri : 7 ramazan 1326 ve 20 eylUl 1324] 

FASLI EVVEL 

Devairi intihabiye ve aksamı 

BlRl:Nct MADDE - Memaliki Devleti Os
maniyede mebusan intihabı sancaklar itibarile 
icra kılmacak ve her sancak bir dairei intiha
biye ve her nahiye bir şubei intihabiye itibar 
olunacaktır. 

İKİNCİ MADDE - Kanunu esasinin altmış 
beşinci maddesi mucibince Heyeti mebusan aza
m her elli bin nüfusu .zükılra bir nefer olmak 
itibarile tertib olunacak ve nüfusu zükUru elli 
binden dun veya ziyade olan sancaklarda yirmi 
beş bin nüfus elli bin itibarmda tutulacaktır. 

Şöyle ki ; bir sancak yirmi beş bin nüfusu 
zükfudan ibaret olsa dahi bir mebus intilıab ede
ceği gibi diğer bir sancak abalisi yetmiş beş bin 
n~su zükUrdan akal olduğu halde dalıi yalnız 
bır mebus intihabma hakkı olacaktır. Bundan 
ziyadesi için yüz yirmi beş bine kadar iki ve yüz 
yetmiş bine kadar üç ve iki yüz yirmi bine ka
dar dört nefer mebus intihab olunacak ve hu 
mikdardan ziyadesi bu nisbet üzerine arttırıla
caktır [1] . 

l [l] Bu madde, 9 nisan 1899 tarih ve 920 ntımarar 
1 .ka'!'"ıınun birinci m.addesi ile berveçhi zir tadil edil
mıştır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi mikdan a:zası Tür
kiye Devleti halkından her yirmi bin nüfusıt :zükfl.r
da bir nefer olmak üzere intihab olunur. Bir dairei 
intilıabiyenin nüfusu Z'itkııru yirmi binden dun olsa 
dahi her halde bir mebus intihabına hakkı olacağı 
gibi nüfusu. zilkıtrıın yirmi binden fazlası için beır
veçhi ati muamele ila. olunur. Şöyle ki : 

Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine ka
d'!"' iki, elli bin birden yetm·iş bine kadar i~, yetmiş 
bın birden doksan bine kadaJr dört mebus intihab 
olunacafe ve bu milulardan :ziyadesi bıı nisbet il:zere 
OJrttırılacaktır. 

- BildJıa;re f598 numaJralı kanunun birinci mad
desine göre aşağıdaki şelcli almıştır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Türkiye 
Devletti halkından luıtr kırk bin nüfusta. bir kişi ol
mak ~ere sc~ir. Bir intihab dairuinin nüfusu kırk 

FASLI SANİ 

Müntehibler defterinin ta.nziıni 

ttÇUNCtt MADDE - İşbu kanunnamenin 
tarihi neşrindcn itibaren bilcümle Osmanlılarm 
nüfusu .zükılrunu lıavi her kazada bir defteri 
esa i tanzimine iptidar olunur. 

DÖRDUNCU MADDE - Her kazada mev
cud olan Osmanlı nüfusu zükUruııun esas defte
rinin tanzimile vukuatınm tashihi mevıaddı ati
yede beyan olunacağı veçhile belediye meclis
leri ve nahiye meclisleri rüesası ve eimme ve 
papaslar ve halıarnlar ve muhtarların derece 
derece vazifeleridir. 

BEŞ!NC! MADDE - lşbu kanunname hü
kümeti seniye marnetile idarei belediye reisine 
vusulünde belediye heyeti celb ile alenen kıraat 

oluna<'aktır. B::ı.d bu kaza dahilinde bulunan nef
si şehir ve kasaba malıallatı defterinin tanzimi 
için cimmc v papas ve halının ve mulıtarlar ile 
her mahallenin mutebcranından ikişer veya üçer 
kişi ırasile dairei belediyeye celbolunnrnk hangi 
cemaattan olur ise olsun mahallerinde kadiınen 
sakin olan veya bir seneden beri tavattun eden 
Osmanlı nüfu ·u zükurunun defterini ınerbut 
nümune i veçhilc sekiz gün zarfında tanıimi 

bunlara tcnbih olunacaktır. Mezkftr nümune 
veçbile her mahald yapılacak defter iki kıs

ma nıünka. em olnb bir kısmı yeni tevellüd eden 
O manh nü.f'usu zükfmmdan b d ile yirmi beş 

yaşına d~ğin ve diğer kısmı yirmi beş yaşını 
tecavüz edenlerin esamisini bavi olacaktJr. 
Sinleri lan nüius defterinde mukayyed ol
mayan Osmanlıların kaç yaşında olduklarma 
dair einımc ve papaslar ve halıarnlar ile muh-

binden aşağı olsa dahi her halde bir nıebus soçmeğe 
hakkı olacağı gibi ni.i.fusun kır1c binden yu1carısı için 
aşağıdaki gibi muamele 11apılır : 

Elli beş bine kadar bir, elli beş bin birden 95 bine 
kadar iki, doksan beş bin birden 135 bine kada;r üç, 
1 J .~ bin birden ır 5 bine kadar dört 1neb u.s seçilecek 
,;.; bu mikda-rda.n zi71adesi bu 110Z® arttırılaoaktır, 
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tal'lann ve muteberandan olan mezkUr iki 
veya üç kişinin tahkikat ifadesi mnteber ad
dolunacakhr. Şu kadar ki, mahall<' ahalisin
den kaideten aksini isbat eden olursa deftercc 
tashihi icra olunur. (1] 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir v ya 
kasaba mahıı llatına tenbihatı lfi.zimenin icra<>ını 

mütealdb helediye reisi kaza dahilinile bulunan 
nevahi meclis reisierini muavinlerilc ikişer ve
yabud üç r kişi (' ab ile lıikrolunan d fteri esasi
nin nihayet berabel' bir defaya malısus olmak 
üzere reisi kazaya celh ile beşinci maddede be
yan olıındu€;ru vol'lıilc iki kısım olarak sekiz gün 
zarfında defteri esasinin tanzıııı olunmcısu:ı.ı tarif 
ve tcflıim edecektir ve nihayet meclis reisi nma
vinleri le beı•abet resi mıhiyeye lWdot lt•rindc o 
nahiye dahilinde bulunan Inıranın aiınıne ve pa
pas ve halıaın ve muhtarlı11'ile ımıtob randan iki
şer veyahud üçer kişi eel b ilc zikrol utıtuı defteri 

asinin nihayet okiz giinde tanzimini teııbilı 

edecektir. 
YEDİNCİ MADDE - Her mahalle ve kari

yenin imam ve papas ve haham ve mulıtarları ve 
mutoberanı defteri esasi tanıimi baldonda olan 
emri aldıktan sonra her gün kaı1ye ve mahalle
rinde münasib bjr mahalle teccmınü ile Tüı·kc;:e 

olarak ve lüıam Türkiye vakıf olmayan köylerde 
merkeze geldiği vakit Türkçeye tercüme olun
mak üzere kariyelerinde tckellüm olunan !isan
ları ve z.ikrolunan tertib üzere ueft(•J•i esasıyı 

nihayet s kiz . gün zarfında iki nü. ha olarak 
tanzim ve temlıir ilc bir nüslıasııu hemen na
lıiye reisierine verib diğer ni.i!'lhası mahalle ve 
kariyelerinde en müsin olan muhtarııı hanesin

de lufzolunur. 
SEKtZ!NCl MADDE - Yirmi beş (2) yaşı

nı tecavüz eden Osınnnhlardım hukuku mode-

[1) s nisan 1999 tarih ve SSO numaralı kanunun 
(On sekiz yaşını ikmrıl eden her ferdi ;eiLkur inLihab 
etmek hakkını haizdir) mealindtki ikinci maddesi mu
cibince, bıı madde tadil olımtnuştu. 

- Yitw bu maddedeki (sekiz gün), 1112 nwrrı.cwalı 
kanuı~ ile, 19537 senesi inLihabına malı.sua olmak iize
re, (Dört giirı) eirıdirilmişti. 

_ 53598 numaralı kamm ile d.e, maddedeki (18 ya
gım bitirenliW) kaydi (tJ yaşını bitirenle-r) şeklinde 
değiştiriZmiş ve (zükllr) kaydi kGldırtlMak yerine 
(Kadın, erkek) kcnıulmu~tur. 

[2) Kua, sto numaralı kantın 1nu.cibinoe on se-
ki: ..... 

1598. j ile 11a1, tllrmi iki11e gık<mlmı{ltır. 

niyeden so.kıt olmuş veya tabiiyeti ecuebiyede 
veya o iddiada bulunmuş olan veyahud nizarnı 

malısus mucihiuce muvakkaten hizmeti ecncbiye 
imtiyazını haiz olan veya iflasına hükmolunub
ta iadci it i bar etmemiş vPyahud mahcuriyctinc 
hüküm lahik olubta f:ekki haererlilmcm1ş olunla
rın ve bie kimsenin lıizmctkfırlığında bulunan 
ve sui ahval He müştchir olan ve bir cünha ve 
cinayetle mahkum bulunanların csamisi karşı

sında ve d lt ı:in ınül!thazaL hanesinde koyfiyat
leri işar ve tasrih edilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE - Bir kimse bir se
neden beri hcı· hangi kariye ve mahallede ilm
met etmektc ise ol mahalle \' C kariyenin defte
rine kaydolunacalüır. ~u ı,ıart ilc ki, intihabı 
mebusan hukukunn haiz olduğuna dair terkey
lediği mahalle veya ltariy mu hı arından yeni 
kaydolnna.eak mahalle ,·eya kaı•iy' muht.arına 

h it abc n hi r kı ta ilıni.ihııhcr gtıti ı•ecckti r . 
M.emul'ini DevlC'ti Aliye işhu ilmühabere 

muhtaç olınayıb intihabı ınebusan ı..nmanıııda 

her hangi mahallede bulunur ise o IITlo.hall de 
ı·ey vermeğc haklıdır. 

Silah altında bulunan asakiri niMmiye ve re
dife ve zaptiyeden latıkal mülfuilim rütbcsini 
haiz olanların bulunduğu malıald' m •busan in
tihabında rey verrneğe ı:ıaUUıiyot.lcri olacaktır. 

Mezunon vatanmda bulunan ve mebus intibabına 
tesadüf eden asakiri nizanıiye v redife ve zap
tiyedon münt hiblik şeraitini haiz olanlarm ne
fcrata kadar bilai tisna oümlesinin rey verrneğe 
hakkı olacaktır. Ve asakiri şahane ve zaptiye sa
bitamndan naili haldcr intihah olubda vatanının 
gayri mahalde bulunanlar memurini saire gibi 
ilmühabere muhtaç olmayaaaktır ve kuraları 

çıkıb askere almacak olanlarm intihab için ma
halleri meclisi marifctile tarana nnd.ııı i!itcdildcri
ni vekil tayin etmcğc salahiyetli bulunacaktır [1]. 

[1] Bu son fıkra rı.şağıya dereedilen i5 eylul 13SB 
tarihli kanıtn ilc tadil edilmiştir : 

Madde 1 - Beni, ball!ri. erkdn ııe ü.mera ve ~abi
Lan ile l.."ii.çiUc ıotabitanın ve janda.nn.a ii:mera ve ::abi
tan ve eft·adı ve rı'Ub('.i askeriyeyi Tuı.vi ii.niforına:yı 

Ui.bis bilcümle mensııbin.i askeriye h~meti askeriye
de bıılmıdnkla.rı miiilddetçc gerek müntehibi evvel ve 
gerek mü.ntehibi sani sı/atile hakkı intiha.blannı isti
mal edemezler. 

Mculde f- Ordıı hizmetinde bulunma11an bil'll1ııum 
mütekaidini berriye ve bahriyc ve sildh altında bulun-
mlliJiam. ihtiyat ııabiL ve efradile e/radı redile ve müs
t<ılıfa:ıa. hakkı intihabl<mnı istimal edebilirler. 



FASLI SALtS 

Heyeti teftişiyenin ve müntehiblerin vazaif ve 
hukuku ile sureti intihabı 

ONUN CU MADDE - Kum ve mahallfi ttan 
matlub olan defatir lmzanm merlisi bC\lediyesine 
viirud etmeğe başladığı ~nden itibaren azasr 
kazanm cesamotine göre dörtten ona kadar ol
mak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül edecek
tir. Heyeti teftişiye mecHsi belediye reisinin 
tahtr riyasotinde olmak üzere meclisi idarenin 
abaliden intihab olunmuş bulunan aza ile bele
diye ı:ı.zasmdan terckküh eder ve kazanm ce
sameti hasebile hariçten bir kaç azanın alınması
na lüzıun görüniir ise heyeti teftişiye azalığa 
kabuli:i lıcyoti teftişiyenin intihab1 ile ve ckseri
yeti ara ile olur [lJ. 

ON BİRİNCİ MADDE- Yirmi beş yaşrru 
ikmal etmeyen veya buknlm med<'niy{'df'n sakıt 
bulunan ve tabiivcti ecnebivede ve:va o iddiada 
bullman veya m~vakkaten h.izmeti ~rn<'hiye imti
yazını haiz olan veya nizamen ina~ ile mahkfun 
olub iadei itihar etmemiş veya nıahcuriyetine hü
küm lnhik l"))ub da fekki bacir etmrmiş olanlar ve
ya doğrudan doğruya Devlete az çok vergi ver-

[11 Bu madde, 16 hazi-ran 102'7 tarih ve 10'79 111l

'"'ftral.ı lmnım, ile berveçhi zir tadil edilmiştir : 

1 
K_w':a ve rııalıallattarı m,atlub olan defatir kaza11ın 

neclısı. belcdı"s. .. d ~ b la T • .._.. "t" b ıne 1JU:ru et•mcge aş c ıgı gunucıı 1 ?· 

d t:ıren ı:ızal!ı kazamın cesametine görr dörtten ona luı
Hatr o~ma.Jr ii~ertJ bir heyeti teftişiye teşokkiU ed r. 
~~~ telfti§iys meclisi, belediye reisinitı tahtı riucv 

86 ~......., 0
• rnaTc iiz~tre vilayet merkezle-M ol,n.n kazalarda 

encümen1 dai-:· "T" . . . . · ..... ı vı u.yet azaRıle beled1ye azasından ve 
dıger kazalarda ynl b led" ı· . d .... rıız e ıye mec ısı aza.<ıın an 
t~rkib olunur ve kazamın ceaameti hasebile hariçten 
b~r. kaç mıamm. ahmnasına lilzurıı uörillti.rse heyeti tef
tııtıye a,;:alığırıı:ı kMıu, heyeti teftişiyenin intilıa.bile 
ve elc.~eriueti tıra ile olıır. 

il Keza 9 mart 1981 ta-rih ııe 1760 mımaralı kanım 
e bu maddeye aşağıdaki fıkra ild1•e edilmiştir : 

Ancak !eailı, iptal, veya meclis heyetini teşkil ede
cek rnil•darda aza ve y6Mlo aza lcaJmıamak gibi se
bebl rle belediye meclisinin teşekkiilü miimkün olma
~a'": Yerlerde, belediye hududu dahilindeld rruıhalle 
ıtıvar heyetleri belediye reisinin 11eya helediye kanıı~ 

nk~l~un 90 nm m.adtleai rııucibinco nasboltmarı, reis v -
ı ın in . t. lt . . ?"1.1/ase ı a ında beledıye bınasında, topla.rıa-

'l"ak beled · ı· · z · · f ıye mec ısı aza ıiJına. ıntıhab olunmak evsa-
ını haiz olmak üzere kendi aralrırında veya luırigten 

1/Ukarıda gösterilen mikdarda heyeti teftişiye aza.sı 
86CC!rleor, 
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meyenler intihab hakkından sakıttır [1]. 

ON İKİNCİ MADDE - 'Vürud eden elefa
tiri heyeti teftişiye kanıma muva.ük ve sehvü
lıata ve fesadelan salim oldılkları tedlrik ve in
dellıncc nınhalint ve kurada n iktiza edenleri 

[1] Bu ?Mdde, 9 nisan 1399 tarih ve 320 numaralı 
kanmnoı. aLiye derco/ıman 2, a ve ~ ncü maddeleri ile 
!adil olunmuştur : 

Madde 2 - On sekiz yaşınt ilcınal eden her ferdi 
zükılr üıtilwb hakkını haizdir. 

Madde 3 - Muallimin rııiiııteıma olmak üzere rııer
kezdsn ma,ısııb biNimum nıemurin ile müftiUer hü.k
kdh ve miidrlciımıumiler ve belediye reisieri (*) mii.n
tehibi srmi intilıabına mübaşerelleıı iki ay evvel is
tifa etmiş olmadtkçtı mahalli memnriyetlerinin da
hil bulımduğu dairei intihabiyeden rıUJbus intihab 
olıwmayaoakları gibi ordu, fırlca ku.mandanlarile bil
ımıımı ahziask r ve Twlerıı ve şube reisleri, ja.ndar
ma rı.lrr1J, tabur ve bölük kumandanları dahi mevkii 
rııcm 1ıri1fctlerinin dahil bulunduğu dairei intiluıbiyede 
melıus intilıab cdilemezler. Aksi takdirde intiluıbı va
ki mııtchcr olmaz (** ). 

Marlde 4 - Müntelıibi ~vvel, miintehibi sani veya. 
me/11111 oltıbilrııek i~in vergi ile 1ııükellef olmak meş

rnt değildir. 
- 25.98 iltlrıtaralı kanunun ikinci maddesi mttci

bince, (18 yrışını bitirenler) kaydi (!! yaşı't.ı biti
renll'r) şeklinde d eğiştirilmiş ve (ziiJ,:ı1r) kaydi Tcaldı
rılaraTc yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

(•) Bn fıTcra ile alO.kadar olan 41 S numaralı ka
rar şöyledir : 

8 nisa.n 1939 tarih ve aso nıtmaralı intilıab kaııu
mıııa göre, filvaki belediye reisleri 1niintehibi sani 
intilıabına mübaşerctten iki ay eııvel iatifa etnıiş ot
nuıdıkra mahalli memuriyatlerinin dahil bulunduğu 
rlairci irıtiluı.biyedmı rııebus infihab edilemezler ve ak
si takdirde intihabı va.ki muteber ol11ıaz ancak, ka
numm bıt ibaresinin tahlilinden ve iki ay evvel iati/a 
edilmediği halde intilıab ed.ilerııernek neh11inin münte
hibi sani intilıabatına mübaşerct ıommanı ile bir arada 
ziki?· ve irrı.dından da anlaşıldığı iJ.zere bu memnuiyet, 
miintehibi sa.nilcri yeniden intihab edilmiş olan umu
mi intihabata nıatuf ve evvelcc intihab edilmiş miln
telıibi sanilerltı mii.nluıl vukuttnda yapılan intilıablar 
kanıımm rna1cııad ve ifadesinden hariç olduğu, Heyeti 
Umumiyenin ıs nisan 19S8 tarihli altmışıne1 inikcv 
dının birinci eelsesinde takarrür etmiştir. 

(*•) Askrrlorin mebıısluğıı hakk:ındalci alıktim da 
a.şağıy(J; dereolunmuştur : 

5 eylill 1836 tarih ve 18 nımıaralı kanıı.mın il~ 
cii rııaddesi mucibince « Bü.yiidlk Millet Meclisi azalığı 

ile ?ıtemuriyet bir ııat ulıdesinde içiima edemez. An
cak Heyeti VekiltJ azalığ? ve Biiyük Millet Meclisinin 
inzirıuımı reyi iLe se/irlik, ordu ve koLordu kıırııandan
lığı ınmıtu.?'iY tlcritıin M eclis azclığı il8 cemi caiz gö
rii lnıü.şt:ü.. 

BaUidaki $ niaan 1336 tm'i/l.o ve 310 ~ ,. 
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celb ve tahkik edecek ve işbu tahkikat kazaıun 
cesametine göre altr günden nihayet on beş 

güne kadar imtidad edecek ve bu müddetle he
yeti teftişiye her gün içtima eyleyecektir [1). 

ON tiÇUNCti MADDE - On ikinci madde
de beyan olunan müddetiu hitammda tedkik 
eelilen müntehib defterlerinin birer sureti çıka
rıhb cami ve kilise ve havra ve Hükumet ko
nağile dairei belediyenin duvar veya kapıları
na ve sair mcmerrinas olan yerlere ve her resi 
nahiye ittihaz olunan kuraya tn.lik olunacak 
ve bunların muhafazası için zabıta veya bele
diye tarafından bir adam bulunacaktır ve bu 
defterlerin talik oluncluklarrnn. dair matbaa 
bulunan yerlerde gazete veya varakai ma h sus
larile ve matbaa olmayan yerlerde münadilerle 
dairci teftişiye tarafından köylere lazınıgelen 

yerlere talik için reis ve muhtarana göndcrilc-

rıımda mensulıirıi askeriyenin mebus intihab edilme
leri bazı tadilata tabi tutulduğu gibi bilahare neşTolu
nu.b aşağıya deTcolunan 16 kanunue-v-vel 1399 twrih 
ve 985 numaralı kanımla bu takyidat tevsi edilmiştiT : 

Birinci madde - Berri ve balıiri ve jandaTma su
nufıı mulıtelife erkan, üme,a ve zabitan ve bilılmu:rn 
mmsnbini aslceriyeden hak/cı istifayı haiz olmayan
tarla istifa ve tekaüd hakkını haiz olub intiha.batı 
u:nınmiyenin ilanından itibaren nihayet on gün zaT
/ında usulıni i.~li/a ve tekaiidlüklerini taleb etmeyen
ler TilrlciyP Bi.i:yük Millet Meclisi azalığına intilı-ab 
olımamazlar. A lesi talcdirde. bn intihab keenlemyeTtiin 
alldolunur. 

Ikinci madde - Birinci VI' ikinci Tiirkiye Biiyü/c 
Millet M eclisinde aza bulunmuş olan ve bulunan bilu
mmn er/can, iirnrra, zabitrın 11e menaıtbini as/ceriye
nin hukuku mükteıribei askeriyeleri ve kıdemleri me
buslıık miiiiddetince dahi nıah/uz olub devrei inlikabi
yenin hitamında veyahud devrei intihabiye esnasın

da mebıısulctan istifaları halinde mebus olmazdan 
evvel/d sicillerine gö1·e mııamele görüTier. 

V çilncü madde - Nısabı müzakere kanummun 
clörd(ıncü mnddcsi (Yani balıUla münderiç 18 numa
ralı kanun) şiimıllü dahilinde/ci asker mebuslaT vazi
feler·i ultdelerirıde bHI1mdu/q;a tcırnamen kavanin ve 
nizanıatı askeriye ahkd.mırıa Uibi bulımwrlaT ue Mec
lis müzakeratına işt·iralc edemezler. 

!!O 1ıisrın 1.'140 tarih ve 1.91 nnmaralı teşlcildtı esa
.~iye kanununun « Mıwakka. t madde » si ile < Tiirlciye 
Biiyük Millet Meclisine intihah edilen ve edilecek 
olrın bililmımı mensubirıi askeriyenin Uibi olacaldm'ı 
şerait hakkındaki 19 lcdnunııevvel ı.-J99 trırilıli kanım 

ahldimının » baki olduğu tasrih edilmiştir. 

[1] Bıt maddede/ci (on beş) giin, 1112 numaralı 

kanun ile, 1927 senesi intihabırıa mahsus olmak ikere, 
(se/ci%) güno indirilmiştiT. 

cek ilannameler ile ilanr keyfiyet olunacaktır. 
!şbu müntahib defterleri talik olunduğu gün
den itibaren on beş gün nınallak olub on be
şinci günü akşamı şehirl rde belediye dairesi 
ve nevahi de r isleri ınarife1 ile kaldıeılacak

tır [1]. 

ON DÖRDUNCU MADDE - On üçüncü 
maddede beyan olunan on beş gün zarfında her 
kirnin intihaba hakkı olub da ismi yazılmanltŞ 
olduğunu veya ismi yazılmak Hlzımgelnıez iken 
yazılmış bulunduğunu muallıık olan defterele 
görenler adi bir varaka üzerine ve heyeti tefti
şiyeye hitabcn bir istidaname yazıb verecek
tir. Heyeti teftişiye tarafmclan icrayi tedkikat 
ile nihayet sekiz gün zarfında ekseriyeti ara 
ile verilen karar esbabı ınucibesile beraber 
sahibi istidaya muhtasar bir varakai mem
hure ile bildirilecektir ve iddiası ka bul olunur 
ise ona göre defter tashih olunuh reddoluuduğu 
ve sahibi istida bu karara kani olmadığı hal
de böyle intihab davaları iı;in ol kazanm ınah
kemei istinafiyesi addolunacak meclisi deavi
sine ba arzuhal istinafı keyfiyet edecektir. 

Bu istinaf hakkı heyeti teiLişiy tarafından 

müstedinin yedine verilen kararnamenin teb
liği tarihinden itibaren beş gün zarfında mak
bul olub bundan sonra davayı istinaf gayrimas
mudur ve meclisi eleavinin icrayi tedkikat ile ni
hayet ı:ıckiz gün zarfında ekseriyeti .lira ile 
vereceği hüküm kabili istinaf ve temyiz değil

dir. 1\füstedinin hakkı tebeyyün ederse nüfus 
defteri tashih olunacaktır ve böyle istida ve 
istinaf davalarında hiı; bir nam ile harç alınma
yacaktır. On beşinci gün müddetin lıitamile 

defterleri kaldırclıktan sonra itiraz ve İsti

da ve istinafa kit$cnin hakkı olmayacaktır. Şu 
kadar ki, müddet i nıezkfuede kaza dahilinde bu
lunduk larını usulcn isbat edenlerin mebus inti
habımn bedinclen on beş gün kadar heyeti tefti
şiyeye istida veımeğe ve badehu istinaf dahi et
rneğe hakkı olacaktır [2). 

ON BEŞİNCt MADDE - Defteri esa. isini 
tanzime memaliki malırusanın her tarafmda ma
yıs ibtidasında bed olunacak ve haziran nihaye
tinde musahhah olarak hazır bulunacaktır. 

ON ALTINCI MADDE - Mttyısın on beş ve 

[1] Keza. 
(2] Keza. 
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yirmisine doğru beşinci maddede muharrer kaf
fei niilı.ıım ziikuru havi defterler heyeti teftişiye
ye vasıl oldukta her kazanın ne mikdar ni1fusu 
zükuru olduğu bamazlıata serian mutasarrıflığa 

bildi recektir. 
Ve sancağın havi olduğn kailei lcazalardan 

bu yolda ınazbatalar geldikten sonra sancağın 
meclisi idar e ve heyeti teftişiyasi hazır olduğu 
halde her kaıamn nüfusu zük-ilru yeld'lnu cem ile 
sandık dahilinde Osmanlı olarak ne karlar nüfusu 
zükur sakin bulunduğu malfrm oldukta ilcinci 
maddede gösterilen suret ve nishete tatbikan san
cakta bir kaç mehus olmak Hlzımclirse muta
saı-rıf tarafmdan viHiyet gazetesine ve merkez
de lmlnııan lıt>ydi tpl'ti~i~·e~·r vr smırnğın suir 
kazaları kaymakaınlarma ve kaymakamlar nın
rifetile her kazanın heyeti teftişiyl'sine ve neYa
hi reislE"rinc serinn hilclireerk ve hey tl teftişi
Yt>lr.r varakai malısuslar ile intihab olunarak me
busanın mikdarını ilun edecektir [1]. 

ON YEDİNOt MADDE - Heyeti mebusan 
için azalığa intihah salfihiyeti hulunma,,·nn, evve
la tebruıi osmaniyeden olmayan, saniyen ni
zaını malıstls nmcibinr<' muvakkaten hizmeti 
ccnchiye imti)'O?.lm haiz olan, salisen türkçe 
hilmeyeıı, ı•abian otuz yaşını ikmal etmeyen 
hamisen hini intihahda hir kims<'nin hizmetkur
lığında bulunan, sndi en, ifH\s ile mahkum oJub
~a iadei itibar etmemiş olan . ahian sui a.hval 
ile miiştehir olan, samin<>n mahcurivetine lıiikiim 
~nhik oluh da fekki hacir edilıncy~n, tasian hu
_ılcu_ mcdcniy<'den salnt olmuş ol::ın, aşiren tabi
wrtı E.'<'uebiye iddiasında bulunan kimseler. 

Dört sene sonı·a icra olunacak intihahlarda 
mcbus olmak i~in tiirkce okumak ve mümkün 
m rtehe yazmak dahi sar't 'olacaktır. 

. (~eyeti mebusan ~ahğile IIükô.met memu
r~~·eh bir zat uhdesinde i<:tima edemez. Fakat 
vuk J".l · ·h e nııan mtı ah olunanların auıhğJ nıPcnzdır. 

e sair memurinllrn biri mclmsln~a intihab olu
nur ise kabul edih etmemek kaydi lhtharındadır. 
Fakat kabul ettiği halde mem~riveti~dcn infisal 
eder)· I ebusan intihabı umumisi. dört senede bir 
kere icra olunur ve her mehusım müddeti me
muriycti ilöl't s<'neden ibaret oluh tekrar intihah 

. _[1] !2.59!1 numcı?·alı kunwıwn ikinci maddesi nıu
cıbınce, (18 yaşıııı bilireni r) l«ıydi (2~ ynşım. biti
reJılr·r) ıJeklindc deöiştirilmiş ve (zilk(l.r) ka'lldi kal
dırıln'rnl; verine (Kadın, erlcel.·) kcnııd,mıştur. 

olunmak dalı i caizdir [1]. 

ON SEKİZİNCl MADDE - Temmuzun bi
rinci günü mebus intilıabına bedolunması için 
mutasarnflar tarafından kaymakamlar lllarifeti
le her bir kazanın heyeti teftişiyesine haziran ib
tidasmda ihtar olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Emri intihab 
kazanın her nahiyesinde ayrı ayrı icra olunur 
ve bir nahiyrde mukayycd olan bir müntehibin 
diğer nahiyeye gidib rey verrneğe lıakk1 olamaz. 

YlRMtNCt MADDE - ITer nahiye intihabı
ımı hüsnü careyaruna nezaret etmek üzere hini 
intihabda heyeti teftişiyeden kura keşid ile ta- • 
yin olunan bir aza hazır bulunacaktır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - tşbu kanum.m 
on birinci maddesinde beyan o1unduğu üzere hak
kı intihnha nail olmayanlardan ınaada killei 
Osmanlılar birinci derecede müntehibdirler. 
Defteri esaside isimleri ımıharrer birinci derece 
müntchih bulunan beş yiiz Irişinin bir münte· 
hibi sani intihahına hakkı olacaktır f2]. 

YİRMl tKlNCt MADDE - !kinci derece 
müntrhih olmağa snlfihiyctli olmayanlar evv<'lden 
tehaai Devleti aliyeden bulunmayan. saniyen 
nizarnı mahsus mucibinee muvakkaten hizmeti ec
n<>hiye imtiynzmr lıaiz olan, sali~cn on sekiz yaşını 
ikmnl Ptmeyrn, rabian hini intihabda bir kimse
nin hir.mf'tkarlrf.bndn hulunan. hamisen iflacı He 
mahkum oluh dn iadPi itihar etmE'miş olon. sadi
sen sui ahval ile mü tehir olnn, sahian ma!ıcuri
yetine hiiküm lfihik oluh fekki bacr clilmeycn, sa
minen lıulnıku medeniyedPn salut olmuş olan, ta
sian tahiiyC'ti eC'nPhiye iddiasında bulunan kim
sclerdir. 

YlRMl: UÇUNCtt MADDE - Bn naJıiye dai
resinde h<'ş yiizdPn ziyade ve yroi yüz elliden 
dun birinri dcrf'CC' müntchih olduğu hnld bir >C 

y<'di yüı elliden bin iki yüz e1Jiye kadar iki ve 
hin iki yi.iz elliden bin yedi yüz eliiye kadar üç 
ve hin yedi yüz elliden iki bin yüı eliiye kadar 

[1] Bu maddenin ( ) içinde bulunan fd-,.rıın 11 
nci madde zirinde milnderiç 18, 320 ve 385 numtı1'alı 
lramınlorla tndil cdilmişti1' . 

[2] 9120 numaralı kanunun 5 nci maddesi mucibin· 
cıı .500 adedi ıoo e ten:il ecUlmişken ıs ncii. maddelle 
not adile :J691 nmnaralı kanun ile bu t>ıikdcw 400 e 
çıkarılrııış tt. 
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dört nefer ik-inci derecede müntehih olnraktrr ve 
şayed gösterilen mikdardan ziyade hir nalıiyedr 
birinci derece müntehih bulunur ise, lm nisbet 
üzere beş ve altr ve daha ziyade ikinci derere 
miintehib intihah edilecektir. Bir nnlıiycnin mün
tehibi evvelleri beş yüzden dun ve iki yüz rlli
den ziyade olur ise bu ınisillı1 nahiyclrrin dahi 
bir miintehihi sani intihah etmeye haklan ola
caklardır [1]. 

YİRMİ DÖRDUNCU MADDE - ITer nahi
ye nnhilinde mevrud müntehihlerin hir<'r o('f1cri 
tanzim olunuh nııhiyeye memuren goio('(•rk olan 
azaya verilecektir. 1şbu deftrrlerin bir iki gün 

• zarfmda tanzim i ir,in heyeti tcft işiyr lüzum g'i'i
ri.ir ise ka:ı:ıı. kaymakammelan muvııkkııtı>n li.i:ı:ıımn 

kadar kfltih istrycrckt.h· ve kaymakamlık mcı·kc
zinde müstahdcm ketche kifn~'rt etmediği halde 
kaymakam ahaliden ,.c el' ha hr hamiyrttf'n fnhr\ 
katihkr tedarik edecektir. 

YİRMİ BEŞtNCt MADDE - Her nahiye
nin ne kadar müntehihi var ise heyeti tefti iye 
tarafından o mikdar pnslahk ufak ve iizPrinr hir 
kaç isim yazılacak kadar beyaz kağrdlar hnzıı·ln
mh heyeti rnezkfıreye mnhsus hüyük mühür ilc 

:ı.rkast hittrmhir nahiy!'yf' tayin olunon mcmnra 
verilecektir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Nahiye m<'mn
runun nahiye merkezine Yürudundan evvc•l o na
hiye dalıilinelP ne mikdar müntPhib varsa he>hPr 

(1] Bıı mrıddr kPza !J!ıO numarni1 kanımım bcr

veçlı i zir olan 5 nci nıadde.9ilc frulil edilmişti : 
Bir ııalıiye dahilinde lnılunan nüfusu ziildlrdan 

her iki yiiz kişi için hir miintehibi sani infihab olıınur. 
Bıı. mikrlrırdan fıızlıı.sı için lıerwı;hi afi mııwnıele 

ifa olunur. 
tlı; yilzc krıdar bir, üç yilz birden lıcş yüze lwdwr 

il.-i, lırş yiiz lıiı·rlen yPdi yiizt· krıdar ii.ç ilAh ..... milnte
lıibi .9ttni infilırıb olunur. 

- 2598 ıwm.11ralı laınımı.m ikinci maddesi muci
binCP, {18 yrıuını bitirenler) kaydi (22 yaşını bitiren
lf'r) şeklinde değiştirilm.iş ııe (zülc (7') krıydi kaldırı

larttk yrriruı (Kadın, eı·kck) konulmuştıw. 

- Bu 11Ut.rlde 26,,1 sayılı kanunla da bi?· tadil gör
nıüştiir : 

Bir rıalı?ye dahilinde bulunan kaflın ve e1·kek rıü
fuslLn her .1,00 kişi için bir müntehilıi sani seçilir. Bıı 
mikdardan frızlası için aşağıdaki gibi muamele ya
pılır : 

600 e kcular (1}, 601 den bin!J kadm· (!J), 1001 
den bin dört yüze kadar (8) ve fazlası için bu gidişle 
müıılehibi sani seçilir. 

lasmı en ziyade üç yüz müntehibden ibaret ol
mak üzere aksama taksim olunur ve her hir las
mmm müntehihleri için heyeti teftişiye marifetilı> 
bir gün tertib ilc o günde mcrk<'zi nnlıiye olan 
karyrde lmhınmalarr her kısmın alıalisin(' haher 
verilir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - t ntilınbm gü
nünü ve ımrcti icrasınr lıer kary<'nin miintchih
leri hilmck için nihayet haziranm yirminci günü 
heyeti teftişiye rnarifetile her nalıiycnin hnvi ol
duğu lrurayi goezib ihbar !'lmPlt üzere rcfakatindc 
lıir iki süvari ili' hey('ti f<'ftişiyenin cks!'riycti 
arasile intilıah olunnrak nıutelıer kinısel('l'cl('n 

mcımnlnr ~önderile>P<'k V(' bunlara y<'vnıiyı• oln
rak idarci hcle>diye tıırafnınnn miin:ısih mikdar 
ücret verilecektir. 

YİRMİ SEKİZİNCI MADDE - Otuzımrn 

maddcd!' gösterilen memurlar hct' k:ıl'yryr vnsıl 

oldnğıı g-ün mnhtaran ve sair vasrtasile müna
sih ve v:ısi hir mahalle nıüııtehibleri relheclilih 
ı·esi uahiyr olan hariyeyc toplınıaraklnrr giinü 
heyan ile fstnnhula gidecek ınehus:ını intihah 
!'tmek iGin nalıiycleri dahilinde hulunnnlnrilıın 
münasib kinıselcı·i intihab ile tayin cy l rnırlcrini 
ahaliye tefhim eelecek ve her kariyeele hu vN:hile 
vıızi Fesini ifa eylediğini rnüheyyin ımılıtarnn tu
raflarmdıın bir kıta ilmühaber nlııcnk1rr. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Kura aha
lisine itayr malı1mat için gidecek mcınmlurın azi
nıetlerinde müntchihlerin resi nııhiye olnn lmrye
ye giclib liccilintihab teremınülerinden iki gün 
evvel otuzuncu maddede he>yan oluı1duğu üze>re 
heyeti teftişiyeden tayin olunan nıcınurl:ı ı· lıer 

nahiye dahi.linde mevcud mün fehiblNin deflrl'le
rini ve bnlarla beyan olunan aı·kn laı·r mühürlü 
puslalık kllğıdlnrı ve müntehihler tıırııfımlıın i -
bu puslaları ic:itıe atmak için t>V\'clce her şu
beyc iki kilidli ve biri diğe>rine uyınıız iki nnah
tm·ln mnhkcın ve nııhiyenin pnslalarrnı iı-tiab 
erle>cPk ceııamette ve ilze>ri u.Eacık hir znı·f ilwtn 
edebilecek kadar delikli heyeti teCtişiye marifc
tile inşa edilen samlığr ve rnaiyetiııde bir iki 
süvnri ve Iii zn mu varsa ITiikı"ımeti ma hall iye
dPn ve>yahud yevmiycsi idarei hrlediycden Yı>

rilecek ücretli bir kfttib istishab ile müntehih
lerin vürudundan bir iki gün evvel resi na hi
ye olan karyede hazrr bulunacaktır. Nahiye 
memurla.rrna itası lazımgelen ücreti yevmiye 
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idarei belediye sandığından verilecek ve bu 
ücı·etin mikdarı heyeti teftişiye tararınuan ta
yin olunaeaktn·. 

OTUZUNCU MADDE - 1ııtihabua hazır bu
lunacak mennır n•si ııalıiye olan kaı·yeye ,·iısıl 
oldnkta nahiye meclis ı·eisi ve azası hirle:jilı ·~ 
bu kanunnaıneyi alenen kırant edecektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Kanuınııı kıra 
atiııJen sonra heyeti iıttihabiye namile her nalli
yede nıuvakkat bir heye1 tcşckkül edecektir. Bu 
heyetin reisi kazadau gelen intihab meınurudur. 
Merkezi nalüye olan karyc dahilindeki imum Ye 
papns ve haham ilc nahiyc meclisi reisi ve azası 
iş])ll Jıeyeti intihabiyenin azasr olacaktır. :Muvak
kat heyeti intihabiyc teşkil olunduktan ısoura he
yet azasının saat kaçtan kıı~;a kadar nıııhalli in
tihabda hnluna<'akları ve intihabm İcra oluna
cak mahalli kseriyeti ura ıle tayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Nuhiyenin heyeti 
intihabiyesi icr'ayi inlihah ir:in tensil; olunan ınıı
halle gidib ve pusluların ilka olunacağı sandrğ'r 
açı b içi boş olduğunu lı eyeti 1 eftişiyeye Ye hazır 
bulunanlara gösterdikten sonra kil i tl !eni b a nah
t~rların biri kazadan gelen memurı.ı, diğeri na
hıye reisiııe Yerilccek ve badelm saııcltğın rlört 
ta:afrndan siciın ge~irilib uçları mnhtarın ve 
san· azanın mühürlerile teınlıir oltuuıcalttP'. 

OTUZ U'ÇtiNCti MADDE - Sandık teınhir 
olunduktan sonra en uzak karycnin mevcud nıün-
tehibl·•r'ıle · ı " eımıne Ye papaslar ve hoham arr ve 
mulıtarlıı.rı ve ihtiyarlardan iki kişi celboltmub 
heyeti intihabiyenin rcis ve azasr ınarüetile mün
t~hihlerin her birin arkası memhur puslalardan 
bırer tanesi verilib yirmi altıncı maddede beyan 
oluııuuğn nisbet üzerine bulunduğu nalıiye için
de her ne kadar ikinci derecede miintehib inti
hab olunmak lazımgelir ise emniyet ettiği adam
ları · · ı · · n ısıın rını puslusına yazacağı ve yazısı ol-
:~Yanlar emniyet eylediği kimseye mahallinre 

ustamel olan liı:ıanla yazdn·acağı ve ı;ıayed pu -
lada ikinci elereecele müntehib olacak nıikuar
~aıı ziyatle isim yazar ise yazdığı isiınlerin ip
tıdasınuan başlayıb ikinci derece müntehib ol
~ak için taleb olunan mikdarı kaydoluııarak 
zıyade i keenlemyekün hükmünde tutulacağı 
ve ikinci derece müntehib olocaldnrın adedin-
den uah... . . . dıv . . ı . k ... az ısım. yazar ıse yaz gı ısım erın n-
bul ve kayuolunacıı.ğı ve eğer bir nahiyede ikiu-

ci derece üç ıuüntehib olmak lazımgelirken mün
telıib puslasmm üzerinde bir adaının ismini üç 
defa yazarsa yalnız bir rey itibar edileceği ve 
yazılan isimler okunıuaz surette ise keenlenı

yekün hükmünde bulunacağı heyeti intihabiye 
azası tarafınuan ıuümkü.u olduğu kadar müııte
hiblere tefhim olunacaktır. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Pnslalar 
ınüntehiblere verilib bir \'eya iki saat soura he
yeti intilıabiyenin bulunduğu mahalde ıııev ·uu 
lıulunmaları eimme ve papas ve haham ve ruulı
tarlnra tenbih olunacak ve muayyen olan saat
te heyeti intihabiyenin ter1 ih cdeet•ği ü ·:· b er 
kuryeııin ıııüntehibleri sıra. ile geli b puslular 
saullığa ::ıtılnıa<lan evvel Zati Hnzreti Pndişahi
nin düayi ömrü ı;ıevketi şahaneleri inııını ve pa
pas ve babnın tarafrnunn kıraat olunacaktır. 

Dir miiutehib heyeti ihtiyariyenin huımrunn gel
dikçe karyesi ve isim ve şöhreti heyetin kiitibi 
tarafından suııl olunur. Yereceği cevıı.b üzerine 
muhtarhıı· krndisi ()hluğuım şifahen tasdik eyler
se ınüntchib deftel'ine mi.iıarııHtla isminin üzerine 
c·aizc ~ckililı pushı~· ı suıHlığa almasına ruhsal. 
Yerili ı·. Dir müntchilı ımsiasım sandığa atacağı 
vakit elinde bir puslnclnn ziyade bulnnnıamasına 
heyeti intilıahiye elikkat Nlecektir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - . \rkası ıııem
lım: olmayan puslnlurı hile ile sandığa atılm1ş 
ise kcenlem~·eküıı hükmündedir ve bu puslada 
müntelıih kendi imzasını rlahi ~·ııznuş ise yalnız 
ikinci derece ınüntrhihlerin isimleri kıraat ve 
kaydolunuh müntehibleriıı imzas1 kıraat ve kay
ocllwınıayacaktır. 

OTUZ ALTINCI MADDE - ller karyellin 
münh•hibleri pusla.larmı attıktan sonra d ar
ycmizde nıevcnd olan müntehihlcr puslalarını 

sandıaa a.tt1lar:. di~·c kfitihin yanmda bulunan 
müntelıib defteri o kar~·eııin imam veya papas ve 
hiıhaın ve muhtar ve ihtiyarları tarafmdan tcm
lıir ve imza ohmduktan sonra ~ekllib djğer 

karyenin muhtar ve imam ve papas ve hahaın ve 
müntehibleri gelib kezaJik intihaba bededecek
lerdir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Bir karyenin 
emri intihaln hitmn bulubda muhtaraıu ç:ckilib di
ğer karye ahalisi intihaba bedettikten onra ha
zır bulunmayan müntchib gelib rey vermek hak
kmdau sakıttır. Özrü hakikisi olmasa dahi ma-
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halli intiliaba gelmeyen müntchibin vekil ilC' re~·

vcrmcğe hakkı olamaz. Nahiyelerin havi olduğu 
karyelerin intihabı bir günde itmam olıınamaz

sa o gün akşam üstü lı ;vcti inOhabiye dağılmaz
dan evvel sandığın deliği üzerine bir kağıd va
zolunub ve etrafı ve sandık sicim ilc bnğlanıb 
uçları ve anahtar delikleri heyeti intihalıiyc ta
rafından temlıir olunduktan sonra heyet in kara
rile emin ve münasib bir mııhal Ic vazı ilc muha
fazasına itina olunacak ve ertesi günü santlığm 
mühürleri lıuyctı,:e lıilnıııaycııu nçılıb yine intİlıa

ba bedulunacaktır. 

OTUZ SEKİZİNC! MADDE - Ileı· uıüta
hib rcyini verdikten sonra avdut C'der. l\Iünte
hiblerin hir günden ziyade resi nahiye olan kar
yede' cğlennıcmelerine heyeti int ihabiyo gayret 
eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Kaı·yclur
de olduğu ıni!:;ill ü şehir ve ka.sabalıırda dahi dört 
beş veyahud heyeti tcfth;iycnin nıünasib görece
ği malıallerden ibaret muvakkatcn şul.ıcler tc:?kil 
ve her şube için heyeti teftiı;ıiye tara.fıııdan bir 
memur tayin olunur. Kura ve nahiyclcr için ma
hallinde beyan olunan muamcHi.t şohü· ve kasa
balarda teşekkül eden şubelerde dahi tamamile 
icra kılınır. 

KIRKINCI MADDE - Merkezi kazada 1Ju
lunarak mahalli intihaba bizzat gelmeyen, yazdı
ğı rey puslasmı tehmir ederek bir zarf içine ko
yub özrünü beyan ile melfuf puslanın sandığa 

atılmasına dair heyeti teftişiye reisiııe bitaben 
gönderdiği mektub alenen açılıb okunarak mek
tubu gönderen maruf ise gönderdiği pusla kapalı 
olduğu halde sandığa atlır. Maruf değilse o pusla 
hükümsüz bırakılır. 

KlRK BİRİNCİ MADDE - N ahi ye ve ştı
belerin bilcümle müntehibler rey verdikten son
ra heyeti intihabiye nzası k:amilen lıazll' iken san
dık açılıb ikinci derece müntehibler evvelemirde 
isimlerine bakımyaralt sandığa atılan puslalar 
birer birer sayılırken sayısı bilindikten sonra be
tekrar sandığa konularak -«Nahiye ve şuhe şu 
kadar müntehib gelib şu kadar pusla atmıŞ» diye 
muhtasar hemen bir kıta mazbata tanzim olunur. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Rey vrren mün
tehiblerin adedinden ziyade pusla zuhur ederse 
nahiye ve şubenin heyeti ihtiyariyesi şediden mcs-

ul tutularak hile ile pusla atanların zahire ilı

r:ıcı için canibi kaza ve livada.n mahsus memur 
ve nıüstantik gönılcriler{'k ve fakat alıaliyi tekrar 
intilıab ile meı;;gul etmC'mek ic;iıı rcy veren ınünte
hibin ·adedinc mÜilavi ıımılalnr snndıktan ç:ıka 

rılıb fazla kalanlar lllila ac;ılıb olmamaksızın ale
nen ihrak olunacaktır. 

KIRK 'OÇ'ONCU rdADDE - Puslaların ade
di bihndikien sonra her pusladaki isimlerio 
tahririııc bedolunaraktır. ~öyle ki, puslada gö
rülen isimler bir kaç hüyük kağıda huru(u hoca 
tertibi üzere yazılıb sonrtı okunan puslalarda 
o isimler tekerııür cttilq:e isminin yanma (1) 

numaralı rakamı çekilir. Bu amda sandık açık 

tutulmaıuak için isimlerin tahririne bedoluna
cağı anda saate bulnlıb ıııescla tahrire saat ye
dide bedolunmakta saat sekizc kadar bir saatte 
iki yüz elli puslanın havi olduğu isimleriu talırir 
olunınasma karar verilirse üç saat için sandıktan 
yedi yüz elli pusla çıkarılıb bir sofra üzerine 
vazolunarak kıraat ve tahrir olunur ve bir taraf
tan dahl sandık kitlenib ve etrafına sicimler 
geçirilib uçları ve sanclığm deliği teınhir oluna
rak ınünasib bir yerde hıfzolunur ve sandığın 
konul.duğu mahallin kapısı temlıir olunur ve 
her gün tadad ve temhir olunan puslalar bir 
torbaya vaz ile toınhir etlilit·. Ertesi gfuıü heyet 
erkence tecemmü ile evvelemirde o gün kaç saat 
meşgul olacaklarını kararlaştırarak ve sandığı 
alenen açıb o kadar saate kB..fi. puslalar çıkarıla-

rak şayed yine hitnm. bulmazsa kemafissabık de
vam olunur ve her akşam ne mikdar pusla ta
dad ve tahrir olunuh her bir ikinci derecede mün
tchib o gün ne mikdar rey kazandığını müşir 

muhtasar bir mazbata yazılır. Bilcümle puslalar 
kayid ve tahrir olunduktan sonra en ziyade rey 
kazanıb ikinci derecede müntehib olanların ye
dine heyeti intiliabiya tarafından bir lota maz
bata verilir. 

KIRK DÖRD'ONC'O MADDE - Geçen mad
delerde beyan olunan kaideler icra olunduktan 
sonra defterde çekilen caizeler mucibince nahiye
ve şube dahilinde rey vermeğe ialan, falan ku-

radan veya mahallinden şu kadar mi.intohib gel
miş ve usulü üzere sandık açılıb puslalar tadad 
ve tahrir olunduktan ialan zat şu kadar ve ialan 
şu kadar rey kazaruh ve ekseriyet kazanan ve 
falan, falan zat olduğunu m.üşir nahiye ve şube-
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nin heyeti intilıabiycsi tal'afındaıı ayrıca iki kı
ta mazbata tanzim olunuh biri kazaJan gelen 
mcınura, diğeri naltiye rcisirıc verilecektir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - İkinci derccc<le 
mün.tchib olanlar intilıab olunduklanı.a dair rcı:ıi 
nahiyc ve şubcde heyeti intilıııbi.. den alacaklım 
maıbata üzerine resi kazada bulunan heyeti tef
tişiyeye gidib run.zbata irabz edecek ve bu nıaz
batalar defteri malısusuna kaydolunacaktır ve 
mcbusanın icrayi intilıal.n için heyeti teftişiye
nin bulunduğu malınlde hangi gün ve saatte bu
lunması lazımgeleceği t.cnbih ve mcbusluğa nam
zcd olanların isimlerüıi hnvi heyeti tt>ftişeJideıı 
memur yedine bir kıta pıı:slu verilib isterse naın
zed olanlardan, isterse ıınuu.ed olmayıb dirayet ve 
hamiyetine itirnu.d eylediği ve uıebus olmak için 
Hizımgelen evsa:iı haiz olan sair zevattan intiho.b 
edebileceği ve sancakta her ne mikdar mebus ola
cak ise adeelleri o mikdar isimleri yazması ikinci 
derecerle müntelıib olanlara tefhim olunacaktır ve 
mazbatasmı kayid için heyeti teftişiyeye gitme
yen ikinci derece ınüntclıiblcr lımıgi gün ve sa
atte hazır buluruııak lftzıın geleceği mahsus da
vetnameler ile ihtnr olunacaktır. 

KIRK ALTINCI MADDE - IIeyeti teftişi
yeden tayin olunan yevmü saatte hazır olunacak 
ikinci derece müntchiblcrin yedine, arkası heyeti 
teftişiye mühürilo temhir olumnuş birer lnta 
Pnsla verilir. Sancakta her ne kadar ınclıus ola
cak ise balada tarif olunduğu üzere ikinci derece 
müntchib olanlardan her biri o kadar isimleri ya
zayucaktır ve yazı lıilnıeiliği halde he.) etin ic;tima 
eylediği ınahalden ı_:ıkmayıb orada iken emniyet 
ettiği adama yazdırucakt.ır. ~ancak dahilinde mc
bus olacak adeddcn zaid ve noksan isim veya
hud kendi imzasını yazarsa otuz altıncı madde
nin alıkamma tatbikan icrayi muamele olunur. 

KIRK YEDtNCt MADDE - lkinci derece
de nıüntehib olanlar puslularını derununa at
mak için lıeyetit eftişiyenin içtima eylediği oda
da sofranın üzerinde ve ortasında yalmz bir 
pusla sığabilecek kadar delikli bir sandık bulu
nacaktıl'. lkinci derece müntehibler puslaları
nı atmadan evvel sandık açılıb içi boş olduğu
nu huzzara göstcrildikten sonra kilidi üzerine 
büyiicek bir varnka vazolunarak heyeti teftişiye 
mühürile ve yevnıi iutihabJa hazır bulunmak 
içiu davet olunan müftü belde ve rüesayı ru· 

haniye ilc ikinci derece müntehib olanlardan 
üç kişinin mühürlerile teınhir oltuıur. 

KIRK SEKlZİNCİ MADDE - Sandık ka
prı.nıb mühürlendiktcn ııonra heyeti teftişiyeye 

gclib muzhatasını en evvel kaydettikt n ikinci 
derece müntelıibler sırasite da ,-et olunuh ellerin
deki pu ·laları sandığın içine atacaklardır ve 
atar iken bir pusladan ziyade olmanınsına dik
kat olunacaktır. 

KlRK DOKUZUNCU MADDE - Yevmi in
tihabda hazır bulımacak ikinci derece münte
lıiblerdcn kaza dahilinde bilcümle intihab olu
nan ilcinci dcreec miiııtchiblcrin onda ı;ekizi 

nıcwud i'lc Handık aı_:ıbb mcbusluğa rey kazannn
ların isimlerini havi resi sancağın heyeti tefti
şiyesine ita olunmak için atide beyan olunacak 
mazbatauın tanzimine ibtidar olunur ve şayed 
yevmi muayyenede mevcud olan ikinci derecede 
nıüuteh:ibJcr kazamu ikinci derece müntehible
rinin memnunnun onda sekizinden az ise sandık, 
açılmayıb dileği üzerine hir varaka vaz ile heyeti 
teftişiye tara:Undan yalnız yevnıi intilıabda hazrr 
bulunmak için davet olunan ınü.ftü belde ve 
rüesayi ruhaniye ca.ıllblerindcn temlıir olunub 
mevcud olmayan ikinci derece müntchlbler ge
linceye kadar sandık emin bir mnhalde hıfzo

lunacak ve gelmeyen ikinci dcreec münt lıiblcre 
fiHl.ıı gün resi kazada hazır bulunmak üzere 
Hükumeti malıalliye tarafından mahsusan ilitar
nameler göndereeelderdir. Puslusım sandığa at
mış olanlar isterse avdet edecektir. 

ELLİNCİ MADDE - llünci derece münte
hiblerden gelemeyib geri kalanlar muahbarnn 
resi kazaya geldikte, heyeti teftişiye ile o gii~ 
i~n eelbolunan mü.ftii belde ve rüe-ayi ruhanı
ye tarafından sandığın mühürleri 1 delmuayene 
delik aç1lrb ikinci derece ınüntehibler puslaları
m sandığa atacak ve işbu davcttt'n sonra ma~e
reti hasebile gelmeyen ikinci dere .e müntclııh

ler bcklenmeyib sandık açılacaktır. Sandık 
açıldıktan sonra gelecek ilcinci derece miintelıih· 
ler haldcr intihabdan malırum olunur. 

ELLt BİRİNCİ MADDE - Heyetin huzu
runda sandık n~dık.ta eYvel emirde atılan pus
lular tauat ilc alenen okuıınrıık mebus olmak 
için puslada yaztlıın isimler knydolunıır . v~ .bir 
isim puslada tekerrür ettikçe (1) rakanıile ışa
ret olunur ve bu ve~hilc bilcümle puslaların tah-



riri hitam bularak her bir zatin kazandığı 

reyleri cem ile mazbata tanzim ve heyet tara
fından temhir olunub kaza kaymakann marifeti
le livada bulunan heyeti teftişiyeye gönderilir. 
lşbu mazbatada sancakta mesela iki mcbus ola
cak hale kazada en ziyade rcy kazanan yalnız 

ilri isim yazılınayıu sair rey kazanan her ne 
kadar risimler olur ise olsun velev cüzi rey 
kazanmış bulunan mazbataya dereilc ısım

lerin altma reylcrin adedi rakam ve yazı ile 
işaret olınıacaktır. Sancağın heyeti teftişiyesine 

gönderilccek mazhatanın bir sureti tcmhir olu
narak Meclisi belediyede hifzolunaeaktn:. 

ELLİ tKtNCt MADDE - Her kazamn he
yeti teftişiyeden mazbata geldikçe resi liva 
olan kazanın reyleri dahi sayılıb ona dair bir 
nıazhata tanzim olunduktan sonra sancağrn heyeti 
teftişiyesinden başka müWi belde ve rüesayi ru
lıaniyc ve isterlerse saiT kazaların namzedlcri ve
ya vekilleri hazır bulunduğu halde iptida resi 
liva olan kazanın mazbata açılıb iııtilıab olu
nanların isimlerilc her bir ismin kazandığı reyin 
mikdarı: yazılır, badehu kazalardan gelen maz
batalar sırasile açılıb kıraat ve kayid ve 
cümlesinin yekılnu malılın oldulcta sancak dalıi
linde az ve çok rey kazanımş ne kadar zat zuhur 
ederse cümlesinin isimleri birer birer zibohınur 
ve müsa.vat üzere rey kazanmışlar bulunur ise, 
beyinlerinde kura koşide olunur. Badehu en zi
yade rey kazananlar kimler ise onların mebus 
olduklarını havi hemen bir mazbata tanzim ile he
yeti tefLişiyei liva tarafından mührü zatllerile 
tcmhir olunur. 

ELLl UÇttNCU MADDE - Her ismin ka
zandığı reylcri havi tanzim olunan mazbatanm 
musaddak suretleri bilihraç bir kıtası mebus olan
lara ve bir kıtası vilayet matbaasmda tabile her 
kazanm heyeti teftişiyesine verilmek üzere valü 
vilayetc ve mutasnrrıfa gönderilir. 

ELLİ DÖRDUNCU MADDE - Ekseriyeti 
ara ile mebus olanlar sancağın heyeti teftişiye

sinden alacakları mazbatayı sancağm meclisi 
idaresine tasdik ettirerek ruhayet taşrini evvelin 
yirminci günü lstanbulda bulunub yedierindeki 
mazhatai musaddakayi heyeti mebusanm hini 
küşadrnda muvakkat reise ibraz edecektir. 

ELLİ BEŞtNCl MADDE - Elli ii.çüncü 
maddede beyan olunduğu üzere ekseriyeti ara 

ile ınebus olanların mazbataları tamamen canibi 
vilayete geldikten ve merkezi vilayetin he
yeti teftişiyasi marifetile merkezin mebusları 

dahi tahakkuk eyledikten sonra valü vilayetin 
tahtı riyasetinde olarak meclisi idare ve heyeti 
teftiııiye bir yere toplanıb evvela merkezi vi
layet olan sancağın mazbatası ve badehu diğer 
sancaklardan gelen mazbataları kıraat ile viHi
yet dahilinde mebus olan her bir zat için muh
tasar birer kıta mazbata tanzim olunacağı mi
sillt1 her sancağın heyeti teftişiyesi tarafından 
gelen mazbataların birer sureti çıkarıhb he
yeti hazıra tarafından mührü zatllerile ve 
meclisi idarenin mührü mahsusile tcmhir olını
duktan sonra valii vilayetin inhasına leffen bi
latehir Dahiliye nezaretine gönderilecektir. Vi
layette toplandıkları gün zikrolunan maz
bataların sürati tanzim ve talıriri zımıımda 
lüzumuna göre dörL, beş ve daha ziyncll' kiltib 
buluııdurulacaktır. 

ELLl ALTINCI MADDE - Elli beşinci nıad
Jerle beyaıı olunan muzbatalar vililyettcn Da
hiliye uezaretine geldiktc heyPti mebusaıı açrl
mrş ise hemen gönderilccek ve at;ılınamış ise 
küşadına değin lnfzolunucnktrr. Vilayetten bil
\'Ürud Dahiliye neznrctiııden heyeti mcbnsnna 
gönJerll cek bilcümle ınczalııt ve evrak için 
heyeti mebusaıırn reis ve kfıtihlcri tar:ıfmdaıı 
Dahiliye nezareti.n' makbuz ilwi.ihabcı·i veri
lecektir. 

FASLI RABİ 

Defatiri esasiyenin sureti tashihine dair 

ELLi YEDl'Nct MADDE - Dcl'atiri csı.ısiyo 
intihabdnu so ma Meclisi idare i kaz:ı ıııa rifetile 
bir sandığa vaz ilc gelen yerleri tcwlıir olun
duktan soııra idnrei belediyede hıtzolunııcak \'e 

her sene ınayısm birinci günü meclisi iılarei be
lediye hcyetl ri huzurunda sandık açılılı ve 
defteri esasiye çıkarılıb dair i belediye heyeti
ııe teslim olunacaktır. 

ELLl SEKtztNct MADDE - yedinci mad
dede beyan olunduğu üzere her mahalle ve kar
ye muhtarları ııczdindc bulunncak defteri esa
siye müracaatla mahalle ve karyeleri dahilin
de hul•man nıüutchibinflen bir sene içinde ve
fat veyahud diğer mahalle nakletmiş veyahud 
sekizinci maddede beyan olunan ahvalden bi-



-23-
rine duçar olarak rp.üntehihlik bakkından sn
kıt olmuş olanlar ile on yedi yaşnıı ikmal 
ile on sekiz yaşına girmosile veya diğeı· nıa

.halden oraya naldihanc etıncsile ınünlelıilılik 
hakkını knznnanlıı.rııı esamisini havi iki kıta 
defter yazılarak imam ve papaz ve haham ve 
nıuhtarlnr tarafımlnn bauetteınhir nihayet nıa

YJsın Sı'kiziııci güııii meı·kezi knzııua bulunan 
idar{'i lwlt>diyeye gönderilecek ve deftcl'lerin 
tanzim ve hemen irsali için nihayet mayısın 
beşin ·i gününe kadar ıuulıtarlara tahl'iı·cıı tcn
bih ve ihb:ıra iclaı·ei belediye mecbur bu lıııta
caktır [1]. 

. ELLİ DOKUZUNCU MADDE - Altıınş bi
rinci llH'ldcl!'t]c 111 tıhu l'l'CL' cleft rrler vasTl oldukta 
idare i belrtliye l.ara fınclnn mütalea ve iea
bıııa giire icı·nyi tah ki kat oluııdnkta n soııra bir 
kaç snrcti tanzim cttirilib hıfzolunııcak YI' gfir
nıek isfcyrııleı·c nıecenncn biı·er snı· ti verilc
cektir ve itirıız ederek olanlar on ılöl'Clüıwü 
ınadde ahknmma tevfikan hareket ederler. Mu
ayycn olan vaktin ınürurunuan sonra tahakkuk 
eden hale gör' heyet i helediyenin nl'zarcti nl
tru<la belNliye kıHihi şerhilc lağ\' Yeyn il~Ye 
olnnııcak isimlE'ri tashih edeeelüir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri esasive
nln tashihleri her ııene temmuz iptidasma ka
dar ikmal olunncak ve hadcttashilı bu defter 
Yİne [De.ffet'İ c.asii nıün1l'lıihin] namile ratlo
lunacaktır . 

. ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - H<'r kaza dıı
hıliııde 111('veurl lnılun:m müntE'hihlerin isim}('ri

ni nıühl'yyiıı rl<'ftt'rler rlört. seımle bir defa vi
lnyl't nıathanıunrla taholııııur Ye her kr:>::ı i,.in 
kar- niish 1.. ı ı ~ · · · anın uzunıu o c ugn vt' ne fıntlc satıla-
cağı nt('r!İf;i irlar0i vilayette karar verilir ve hH 
kaı·ye ' h ll 1 · 'e ına n c mu ltarlarına lwzasma. mnh-
St~ı:ı olıııı rlt•rteı·i nınthmıdan ikişer nüsluıst Hü
kıınıl't tarıı.fındnn nH'ccanen g-önrl('rilir. 

FASLI HAMİS 

Mevaddı eezaiyeye dair 

4LTMIŞ İKİNCİ MADDE - 1dıırei belerli-

cib .[l] ıso s numaralı Teanun un ikinci maddesi ?nu-
ınce ( ren{, • 1 ~ ynl}tnı bilirenler) ka11di (22 11aşını biti-

... 1 l r) IJeklııule değişti?·ilrniş ve (zükı1-r) kaydi kaldı-
• • a1·ak · 'Verme (Kadın, erkek) konulmuştıı-r. 

ye ve heyeti tefti~iye ve int.ihn.biyenin taleb et-
1 iği ma li'ımatı vermekten imtinıı eden cimıne ve 
papaz ve lıahaııı \'C ınuht.adarılan iki yirıuilik 

ıneeiıliyedrn on yirmilik meciıliye kadar cı·zayi 

nakdi alnur. 

ALTMIŞ UÇttNCU MADDE - Sahte bir 
isiın veya sıfat takılııı·nk veyahud kanunen hak
In iıttihahdcın ınahnıııı olduğunu ketmederek 
kendisini in 1 i h ab defterine yazdırınağa veya
hud ismini ınükl'rrer kaytlettirıneğe cüret ed n
leı·den bir yüzlük osmanlı altın !uuan on altıııa 
l<adar cezayi nakdi ıılımr ve bir ayclan lJir sene
ye katlar hnpsedilir . 

ALTMIŞ DÖRDUNCU MADDE - Yn hiz
uı.t ınebus olmak vcyn diğeı· hiı· zı:ıtı ıııebus inti
ltab ettirınl'k gaı·ezile ınüıı1ehiblcri ihafc ctlen 
veyahud teşvik i~in müutelıiblere akçe ve eşya vc
reııle ve verilen nkç, ve ('şya~·ı kabul ucnlcr ve 

h ir şah ıs hakkında rey ve11nck veya verdirrnek 
nyalıud rey ilasımlan imtina t'fnıek i<;in ])pvlt't 
mcmuriycti Yeya hir hiznwti hnsuı;;iyeyi vaid ve 
kabul edenler iki aydan bir bu~ul· senc~~e kadar 
lıapsı'dilir ve on yüzlük osman h alt ınından elli 
altma kadar crzayi naklli alınır· 'c bu cürmün 
fııili memnrinrlcn ise taı·d eczasile de mahkum 

olur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Rt'ylcrin Ya
zolunrluğu sandığı ve intihahata nıüteallik evra
lo l'('.ıniyc;vi gasb 'e siı•kat. ve tahrib edenler bir 
s~'nerlen üç sene~Te kadar hapi. <'l'Zasilc beraber 
on yüzlük osmanlı altınımlan yüz altma kadar 
ct•zayi nnkdi ilc ınnlıkum olur Y(' bu file etireti 
e'>nasında ınurihi nli.iea.r.at diğer hir file tasııddisi 
t<•hC.'':VÜn cyl •diği halde ceza kanuıın:ınıci hüma
yununa tevfikan bru;kaca mücaznt edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - 1 şhu cPzn 
faslında beyan olunan lıcrakfihı miiessir olub da 

henüz maksadları nısfile mücazat olunur. 

ALTMIŞ YED1NC1 MADDE - fierek nıalı
kemece hir hüküm ınıdurile ve gerek izhari iflas 
r<lcrek iadei itibar cdcmcmesile hakkı intihohdnn 
s :ıkıt iken ma hrnmi~·etinden cvv<'lki ve gerek 
s•mraki de fal iri intihahiycye kendi sunu olmak
sızın mukayy<'d olduğu halde rey verenler bir 
lınftaclan bir aya kadar hapis ve bir mecidiyeden 
beş mecicliy0ye kadar cczayi nakcü ile mücı.ızat 

olunur. 



-24-
ALTMIŞ SEKİZİNCİ ri!Ai.JDE -- Altı.n./ ı 1-

tınCl maddede giisterilrn ilk alıval ile kendisiııi 
kaydettirmiş olduğu halde ve ge>rek sahte ola rak 
diğer mukayycd bir müntehibin isim ve sıfatını 
takınarak bir rcmiyeti intilıahiycdc her kim re>y 
ycrirse altı aydan iki seneye kadar hapis ve bir 
altından on altına kadar cezayi nakdi ile rııüca
zat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE- l:ir ıle
fadan ziyade intihah etmek için bir mi.il<erret• 
kayidclen, istifade edenler hi r a~·a kadar hapso
lunur. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Rer yazıııa~a ta
yin olunduğu bir müntchihin ifaclcl'linin ayri 
bir ismi kay<lcckn her cşhas hakkında hir a:vclıın 
altı a.va kaclah hapis ilc lıerabl'r bir altın <lan on 
altına kadar rezıı~·i nakdi ilc mi.irazııt olunur. 

YETMİŞ BİRİlTCİ MADDE - fleı·<·k ınua
ınrlci cclıı·iye icrmıile ve gerrk mcmuriyett.cn mah
rum etnwk veya zatini veya familyasını Vl'yahud 
servetini bir zarara diiı:ar eylcnıek tchdi<latı ile 
müntelıihi rey vermekten içtinab ettiren veyahud 
rey ilasına iclıar edenler bir aydan bir seneye 
kadar baphılc heraber ])eŞ altmclan yirmi altına 
kadar ecza~'i nakdi ilc mücazat olunur. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE- Eı·a<'ifi kfı~ilıe 
neşrile ve bir takım mürteriyat ilanilc v sair gu
na hile ve desais imalile iııtilıab muamelaJmı bo
zanlar veyahud bir ve daha ziyade müntehihi rey 
vermekten içtinab ettirenler vrynhud cemiyetlo 
ve tehdid umiz nüma)'işle bir <'emiycti intilıabi
yenin İcraatını ihlal erlcrek hakkı intilıabın İcra
sına veyahud lwrkesin seı·lı sir.c rcy vermrısine 
irası nakise edenler bir aydan bir senrye kadar 
hapis ile beraber bir altından kırk altına kadar 
eczayi nak<li ile mü<'azat olunur. 

YETMİŞ ttÇttNOtt MADDE - Dir lwypti 
intihabiyeye meni iııtihab garazile her nevi hiieu
mu i cra veyahud kas1 citenler üç seneelen heş se
neye kadar mnvakkat kürek cczasile mürnzat 
olunur. Cüriim bir veya daha ziyade kaza ve ne
vahiclc icra olunmak üzere evvclce tertih ve itti
fak ilc yapılmış bulunursa muvakkat kürek ce
zası on heş seneye kadar tcmdid olunabilir. 

YETMİŞ DÖRDUNcU MADDE - lşlıu ka
nunda gösterilen ceraimin bir kaçı birlikte icra 

kılımrsn miirtekihleı·i en ağır cczayi miistclzim 
olan cürnıün <'Pznsile müra?.a1 olunur]a-r. 

YETMİŞ BEŞİNÇİ MADDE - Eıııl'i inti
hattan mütcvclliıl hukuku umuıııiye \'C hukuku 
hususiye da vııla.ı:ı h ir intihah n etiersinin ncşir 
ve ilfın olun1luğn laı·ihten altı ııy nıiirıınıııclan, 
gııyri mrsmu hükmüne girrr. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - l\ir nırhu
sun emri intilıııhı makbul ve mutclıpr olıluğn bir 
hryeti mchuFıan tarafınnan tnsi!ik ve ilfin olun
duktan sonra intihaha frsa.d karı:;.tırılnıış oldu
ğuııa dair mnlıkcmNlcn hir hüküm liUıik olsa hile 
mebusluktan ımkııtu caiz olıımaz. Fakat nırbns 
olmak için kaııunrn ınua~'}'en olan şrraiti c:ımi ol
madığına hükiimolumır ise <'vvclki hüküm heyeti 
mchusan~'\. ııazaı·ı tcdh.-i.ke alınıh vrri lecrk karara 
gör<' malıklım olnn mebus ~·n ipkA vcyahucl me
buslnktan ıskat ilc yerine aharının intihah ve ta
j'ini için :Maknnu Saclarete ına7hAta a-rzolunur. 

YETMtŞ YEDİNCt MADDE - ltınış al
tıncı, altrn1ş Y<'rlinci, yetmiş lıirinri, yetmiş iiı:ün
cii, yctmi~ diil'rliinei.i, ~-etmiş hl'şinri. yrtıııiş altın
cı, yetmiş c1okuznnrlı madclPlrrnr p;iiı:ıtrrilen <'fttlin 

mulıakemcsi kaza rl<'avi merlisinde ve altmış se
kizinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci nı:ınrlc
lerdc beyan olunan efalin mulıakemC'si liYn mec
lisi temyizinc1c icra olunur vr Divam temyizi vi
lay<'lte istinnf edilir. 

MEVADDI UMUMİYE 

YETMİŞ SEKİZİNCt MADDE - 1\Icbuslar
dan istifa eden ve vükelillıktaıı maado Devlet 
ınenıuriyefini kahul eden v<' kanunu rsasi hük
münce mebusluktan infisali lazımgelen ve vefat 
•clr.n ve Tir:veti M ebusan tarafından nsulcn red-
dolunan ve hııkuku mecleniyeclen knnunl'n salot 
olanların intihab ohmdukları sancakta mebus
lnğa :V<'nincn diğerleri iııtihah olunur. Alıvali 
mcşrnlıa heyeti mPhusan tnrafmr1an talıkik olu
narıık ı>shahı mucibrsi ve yerine diğer mehusun 
intihahı liizumlu mazbnta alıkarnı Sarlarete bil
rlir<'rrk oradan dııhi tnyin f•lnııarok azanm bu
lunduğu vilayet valisinci şarı keyfiyet olunur. 
füceddeden intihııb olunarak mchus o st'ne>nin 

iı:timaına yctişemez ise Tieycti fehusanın gele· 
<'ek ir,timaında hazır bulunmağa ınrrlmrdur. 
Mchnsluğa kalml ile sanrağm heyeti teftişiyasi 
tarafından aldığı ma.zbatayı meclisi idarei livada 



dik ettirildiktcn sonra istifa edenlerin istifa.. 
yalnu: hey ti meb d kabul olun bilir. 

YETMlŞ DOKUZUNCU MADDE - lntihab 
icra olunur iken bir zat vilay t dahilinde iki 
V ya bir kaç sancakta eksen}"' ti ara kazandı
ğı halde hangi sancağın m busluğunu tercih 
eylediği valii vilay t tarafından doğrudan 
doğruya kendi inden istilô.m olunuh mebus 
olan zat nihayet sekiz gün zarfmda tercih ey
lediği sancağı tahriren va.lii vilayete bildirrne
ğe m cburdur. Bu sUTetl mebmlan adedine 
no an len sancakta mii:ceddeden diğeri inti
bab olunur. 

SEKSENlNOt MADDE - !nti}ıab için na
hiye ve şubeye gel cek olanlar o sırada deyni 
miri için hap olunamaz. Evvelden mahpus i e 
muvakkaten sebili tahliye olunuh intiliabm ik
malinden sonra yine tevkif olunabilir. 

SEKSEN BlRlNOt MADDE - Kanunu esa
siye tevfikan heyeti mebusan dört seneden ev
vel ba İradei Seniye dağıldı· halde İradei 
niye tarihinden itibaren ik ay zarfmda işbu 
kanunun alıkamma tevfikan yeniden intiha-

hata şuru. olunmak ıçın Dahiliye nezaretm 
valiler ve valiler canibinden mutasarnil ra tah-
rirab ma irsal olunacaktır ve o sene i · 
doit ri esasinin y niden tashihi lazımgelıne

• ci b musahhah itibar olunacaktır ve işbu 
raki itibaren tarihi bilamından itibaren m&
bus olanlar nihayet yç buçuk ay zarfında Deme-
dete bilvürud heyeti mebusanm i timamda ha.

ı:ır bulunmağa m cburdur. 

SEKSEN t:KlNot MADDE - Mwı.yyen olan 
vakitten evvel hasbelicab beyeti mebusanm ba
iradei seniye içtimaı lazımgeldikte Derseadette 
ne kadar vakit hazır bulunınaları iktiza edeceği 
Dahiliye nezaretinden valiler ve valiler tarafm
dan dahi doğrudan doğruya mebuslara işar olu
nacaktır. 

SEKSEN ttÇttNOtt MADDE - Dersaadet 
belediye kanununda muharrer hudud dahilinde 
bulunan mahaller bir dairei intihabiye ve her 
bir dairei belediye bir şubei intiha.biye itibar 
oluna ak ve lviy i mülhakada vilayete merbut 
sancaklarda eercyan eden usul cari olub Şehre
maneti merkezi vilayet addedilecektir. 

lnt.ihabı mebusım ka.nunnamesinin suveri ieraiyesine da.ir talimat [• ] 

7 - Ramazan 1336 ve 20 eylUl 1394 

BlıUNct MADDE - !ntihabı mcb an ka- olduğundan kanunnarnci mezktir her M vakit 
nunnam si bilcümle Menuıliiri Mahrusai Şaha.- viiayata va ıl olursa h men bil! teahhür defatiri 
~de nahiy 1 r t kkül tmiş itib rile yazılıb asiy nin tanzimile na müteferri olan sair ah· 
zikrolunan kanunnrun nin n şrinde şayed nab.i- karnın icrası için vülfıtı ızam hazaratı tarafın. 
Yeler teş kkül tmemiş yerler var i müna - dan lazııng 1 nlere emir ve tenbihat v rile kti:r. 
?hatı nı vküy yi göz d r k dört, b kuradan ! · 
ı ar icrayi intihab için llükfun ti mnhalliy 1 r UÇUNOU MADDE - şbu kanunnamenın 
marifetile muvakkat şubeler teşkil olunacaktır vilaye.te gönderilecek nüsha.i müteaddidcsiııden 
ve · her sancağm ce arnetine göre lüzumu mikdım 

resı şube ittihaz olunacak karyenin muhtarı 
nah.i mutnsal'l'ıflara v valinin bulundu~ şehrin i da-
b

. Ye rei inin v ub nin sair kura nıuhtaranı b 
~rle ri belediye rei ine v m rkezi vilAy t m r ut 
. şerek nahiyel rd olduğu misillu m eli in- · 

tihabı vazife ini icra ed klerdir. kazalar kayınAkamlarına iı·sal ve alıkarnı m~ 
d ri sine tatbikan rian i abmm icrıun iF 

lıttNot MADDE - 1ntihabı mebusa.n ka
n~aın.esi iktizasınca defteri esasiyenin tanzi
nu ve işbu defteri re dair olan sair muamela
tın mayıs ibtidasından beddolunması lazımeden 

olunacak ve as defterleri tanzim olunun aya 
kadar ara sıra ne yolda harek t olunduğu isti.
Ui.m kılma aktır. 

DÖRDUNCU MADDE - lşbu Kanunn8Jlle
nin nüshai müteaddi<l · mutasarr.ıtlıfa vürud 
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eyledikte mutasarrıf veya vekili kazalarm cesa
metine göre lüzumu mikdarını kaymak::ımlarn 
irsal ve bulunduğu şehir veya kasaharun meclis 
belediye reisine ita edecek ve ara sıra kayma
kam ve meclis belediye reisinden defteri esasi
yenin tanzimine dair malamat taleb edebilecektir 
ve vilayet kanunnamesi mucibince memaliki 
malırusanın kaza merkezlerinde meclisi belediye 
mevcud olub şayed mevcud olmayan resi kaza 
var ise kanunnamei mezkfue ta.tbikan hemen 
meclisi beledi teşkiline müntehiblerin defterinin 
tanzimine bededilecektir. 

teftlıJiye tanzim eyleyecektir. Kaymakamı ka
za defteri esasinin tanzimine dair heyeti teftişi
yeden ve belediye reisinden arasıra tahrir!'n 

m'aıumat isteyecektir. IIıfzı inzibat için dairei 
belediye reisi veya vekili tarafindan iktiza eden 
muavenet taleb olundukça kaymakam itaya 

BEŞlNCİ MADDE - !şbu kanunnamenin 
nüshai müteaddidesini kaymakamı kaza, idaroi 
belediye reisine teslim edecek ve her kazada 
defteri esasiye atide beyan olunacak heyeti 

mecburdur. Bu mecburiyat vilayetle resi liva
olan kazalar için vali ve mutasarrıfa dahi şa
mildir. 

ALTINCI MADDE - tnlihab lmnununun 
cezaya. müteallik faslı mahsusu her intihab se
nesi evrakı matbua ile intihab mahatlerine ta
lik olunacaktır ve kanunu mezkunm birer nüs
hai matbuası her karye ve mahalleye irsal olu
nacaktır. 

İntihabı mebusan muamelatma mii.teallik bazı mukarrera.t ve tebligat [*] 

(21 eylül 1324) 

1 - Meclisi mebusana müteallik muamelatm 
icra ve ikmali için ve kura ve nevalıiye izam
ları icab eden memurin ve ketebeye verilecek 
ücuratm varidatı belediyesi kifayet etmeyen ya
hud dairei belediyesi teşckkül etmediği için va
ridatı olmayan kazalarda ne taraftan tesviyesi 
lazımgeleceği bazı taraflardan isti:fsar edilme
sile ledelistizan zikrolunan ücuratın evvelemir
de kaza yahud liva meclisi idarelerince mikdar
ları takdir ve tayin olunarak sanılığından veri
lecek mazbata üzerine varidatı belediyesi mü
said olan yerlet·dc mahalleri dairei belediye ve 
varidatı belediyesi müsaid yahud mevcud olma
yan yerlerde dahi mahalleri mal sandıklarından 
itası icab edeceği meclisi mabsusu vükelaca te
zekkür edilerek Babıalice icab1 icra kılındığı. 

2 - İntihabı mebusan kaı·arna.mesinin kn:k 
beşinci maddesinde heyeti teftişiye tarafından 
mebusan namzedlerinin isimlerini havi ikinci 
derecede müntehiblere pusla verileceği mukarrer 
ise de heyeti mezkUrenin kimleri ne suretle nam
ıed addederek isimlerini tahrir edeceği yolunda 
gerek bu maddede, gerek diğer maddelerde sara
hat ve del8.let olmadığından sureti müracaat ve 

[*] Takvimi vekayi • No. 6. 

kabulü hakkında kanunnam~i mı:'zkfırde sarahat 
yoksa da kanunu esa 'inin altmış sekizinci ve in
tihabı mebusan kanunnamesinin on yedinci mad
delerinde mebus intihab olunmas-c caiz olacaldar 
hakkında tafsilftt müncleriç olmasına ve Meclisi 
Mebmıanrn iki içtiının için tnthik edilmiş olan 
talimatı muvakknte fle mebns olınak üzere nam
zed olacakların ya re. men hilrnÜt'fH•aa ııuuızed

liklerini kaydettirmeleri yıı.lmcl mehusluğa ehil 
olduğunu musaddak intihaba salih olanlardan 
laakal üç yüz kişiye bir varalta tahtim eHiri
lerek bilvasrta t bJiğ eylemeleri Hiznngeleceği 
ımıharr r olmasına binaen bu şerait dairesinde 
naınhzedliklerini vazedeceklerin kabul ve ilfım 
icab edec ği Meclisi Mahı·usni Vükelaca tı:'ZPk 
kür kılındığı. 

3 - Mebusan kanunnamesinin ı:ıüveri İcrai
yesine dair talimatın birinci madd sinde ic-ra 
yi intihabat için dört, beş kariyeden ibaret 
muvakkat şubeler teşkil olunacağını ve yirmi 

üçüncü maddesinde bir nahiyeııin müntchibi 
evvelleri beş yüzden dım ve iki yüz elliden ei
zun olursa bu gibi nahiyelerin dahi müntehib 
sani intihab etıneğe salfıhiyetlcri olacağı ınu
harrer olub halbuki, bik çok kariyeler ufak 



'\te nilfusu kalileyi havi yüz elli nüfus züktlr 
bulunmadığından bahsile beşten ziyade karİye
lerin birle§Lirilmesindo beis olub olmadığı ba
zı mahallerce istifsar edilmesile bilmuhabere sa
lifüzzikiı· maddelerin mazmununa nazaran mün
tehibi evvellerin mikdarı müntehibi sani tayi
nine müsaid olmayan kuranın münasebeti mev
kiiyeleri itibarile birleştirilmesi maksud asb olan 
teshili intihabat matlabına muvafık olacağın

dan bu gibi kuradan icabı kadarmm birleştiril
ınesi Meclisi Vükelaca münasib görülerek. 

4 - !ntilıabı mebusan kanununun sekizinci 
maddesinde tanzim edilecek esas defterlerinde 
cinayet ve cünha ile malıkum olanlarm isimleri 
lıizasına şerh verileceği muharrer iken gerek 
müntehib, gerek birinci ve ikinci derecede 
müntehiblerin tadad olunan şerait meyanında 
cünha ve cinayet ile mahkfun olmamak kaydi 
nıusarralı olmadığından keyfiyat ledelistizan 
iilasma hükmolunnıuş ve iadei itibar etmemiş 
olaıılal'm mahcur ve hukulm medaniyeden mah
rum bulunanlarm intihab olunaınıyacaklarr ka-

nunu esasi ile intihab kanununda mübeyyin ve 
ciinha ve cinayet ile malıkfuniyeti sabıkanın 

manii hakln intihab olduğuna dair sarahat gay
rirnevcud olmasma nazaran esnayi intihabatta 
hali mahcuriyette bulunanlada iadei itibar et
memiş olan müflislerin ve cünha ve cinayetle 
malıkılmen henüz ceza görmekte bulunan ve 
binaenalazalik hürriyeti şahsiyelerine malik ol
mayan eşlıasın intihab etmek ve edilmek salA
hiyetinden mahrumiyetleri tabii <'lduğu gibi 
salifüzzikir sekizinci maddede muharrer kuyu
du mania sırasında münderiç hukuku medeni
yeden sakıt olmuş olan kaydi mutlakma göre 
lmlmku medenileri bilahare iade olunanlarm 

da bu salahiyete nail olmamaları icab edece
ğinden ve hukuku medaniyeden sukutu gayri
mutazamınııı bir hüküm ile mahkum olub ik
mali müddeti cezaiye edenlere gelince : Bun
ların maahaza evvelce malıkfun olmuş olma
larmdan dolayı salahiyeti mebhusuanhadan 
mahrumiyatleri lazımgelnıiyeceğinden ona gö
re tcbliğat ifası. 



~ - Dahili nizamnam~ 

:a:t:&tHot BA.B 

Meclisin teşekkülü· . 
Devrenin ilk içtimaı, bazı ı:)tılahlıır 

Birinci madde - DeVTenin ilk içtimamm bi
rinci inikadının ilk celsesinde, daimi reis inti
ha.b edUineeye kadar, azanm en yaşlnıı muvak
kat n lleyeti umümiyeye ı:iyaset euer veyahud 
bir muvakkat reis intihab olunur. 

En g ne dört aza muvakkaten kiitiblik ma
kamında bulunurlar. 

Hangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin en 
genç lduklarnun evveldon tedkikı liususu, va
zif leri ye · ııiyuset divanının intihabnıa ka ar 
devam eJccck ola u, ldarc amirlerine aıcldir. 

Devre, tec<lidinc arar verılınediği halde, 
dört erıcdeu ibaret olan intihab müJdcticlir. 

İçtima, ıer tcşrinisani iptidasnıdan gelecek 
teşrinitıvvel nihayetine kadar dtıvam eden Mco
lis senesidir. 

!nikad, Heyeti umumiyenin muayyen gün
lerde vaki toplauışlardrr. 

Cclse, her inikadın teneffüs tatilile inkitaa 
uirayan kısımlanndan her biridir. 

Tahlif 

tkinci madde - Muvakkat Riyaset Divanı
nın teşekliülünden sonra Teşkilatı esasiye kanu
nunun 1 6 ncı maddesi mucibince ·mebuslar in
tihab dairelerinin hece harfler; rrasile tahlif 
olunur lar. 

Tahlif, Teşkilatı esasiye kanunundaki yemin 
metnini kürsü üzerinJ.e yüksek sesle okumnktır. 

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

Daimi Riyaset Divanı intilıabı 

1toüncü madde- Tahlif merns:mini müte-

[•] - Tahlif için,mebusınt intihab mazbrıtasıtıın 
uudik ediltniş olması liiı-un gelme# (Z. C. Cild - ıı. 
Stıvıfa. • g, 15 -IX -lUO). 

akib daimi Riyaset Diva.m intihabı icra edilir. 

Wymrr:t 1Ji1•anmm miiı.ltVati 

Dördüıı.cü madde - Riyaset Divıwınm va
zifesi bir lçtima içindir. 

Riyaset Divarımın, 11ıı..~ıl lrn·r.kkiib edeceği 

Beşinci madde - Riyaset Divanı: 
1 - Reis, 
2- Üç reis vekili, 
3 - En az ikis1 münavebe ile Heyeti umumi

yeıle hnlumn:ık üzere nlh ~ . lih (ı h1ndôel ~ 27 
nisan 19:33), 

4 - ı,: 'ıdn-re Amirinden mi\rckkehdir. 

lı'iytt ct Viı·anmın ıııısıl inlilı11b edileceği 

Altnıcı madde- 1 iyusdi divnnr, gizli rey Ye 
mutlak ek riy tic intihab edilir. 

).Jutlnk ck~criyet hô..ıl olınndığı tnl dird ur· 
ni usule te1·:fikan ikinci rlcfn iııtihnh jcrn Pdilir. 

l.undn da m\ltlnk cl • iyct hn ıl olmazsıı en 
ziyade izafi el 'ı riyct knznııoııl:ırılıııı i<ıt ~ilen 
adedin iki mi. li ayrılarak htmlar hakkında 
üçüncü defa ı·eye mürae::ınt olunnr. 

Bmıdn iznfl ek eriyet kafidir. 

Heyleı·ıle tesavi olursa kuraya müı·ucaat edi
lir. 

Rci,,, ı·r.isııeki7lel'i. liiitil)ler ııe ı:dore ô.mirleri)ıin 

ayrı ayrı intihııbları 

Yedinci madde - Reis, reis vekilleri, kfıtib
ler, ldnre fuııirlcri için ayrı ayrı reye nıUrncııat 
olmmr, 

Rey vn:rakalarına reis i~in hir, reis vekHleri 
için üç, kfitib1er için nltı, idare amirleri için 
ü~ isim yazılır (Muaddel: 13 mart 1935). 

Reisiciinıhur intiluıbt 

Sekizinci madde - Daimi Riynset divanının 
L.tılıauı nkabinde Reisicümhurun intihabına 
ba~lanır, 



Liaicümh.ur giz:li rey e mutlak ekaerir 
intihab edilir. 

Bu intihabda reylerin tasnifi için kura ile 
dokuz m.e.bus tefrik ve reyler Heyeti umumiye 
salonunda açıkça tasnif olunur. 

lntihabın neticesini Meclis Reisi Heyeti umu
nıiyeyc bildirdikten sonra Reisicüm.hur intihab 
olunan zatı hı.ızrr ise riyı.ıset kürsüsünü işgale 
davet eder. 

Reisicüm.hur, riyaset kürsüsüne çrkıb Teşkila
tı eeasiye kanununun 38 nci maddesi mucibince 
Yiiksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis reisine lıırakrr. 
O da inikada derhııl nihnyet verir [•]. 

Reisicii.rııhur intihab edı1 cm zat hazır değı1se 

Dakuav.st.eu madd.e - !ntil.ae.bı ıtnasmda Re
isicümhur hazrr değilse, MecJjs reisi intiluıbw 
ııeti sini lı.eyete ve intihab olunan zata bUdiı-ir. 

Reisicümhur geldikte yukarıda zikredildiği 
v-eçhile yemin eder. 

MutealUb Içtimalarda Biyaut Divan.• in.tikab• 
ve Rcisiciimhurun nutkunu okuması 

Oıuıncu madde- Her !çtim.a iptidasmda da
lıni reia intihab edilineeye kadar ayni içtimaın 
sabık reis vekillerinden en ya§lısr muvakkaten 
Heyeti uınumiyeye riyaset e.der.. 

Bu takdirde sabık katibler, k~tiblik maks
tnında muvakkaten bulunurlar. Muvakkat reis, 
Yoklama yapar. 
. N ısa b varsa ve Reisicümhur o gün nutknnu 
ırAd erl.ecek:ae ltiimiiyü işgal. ile c else yi açar ve 
sene başı nutkunu jrad eder. 

Oruian 80ilra riyuet kürsüsünii muvakkııt 
reise brrak.rr. 

Bunu müteakib daimi Riya et divam intihn
batrnn başlanır. 

ReiMcümltıırwıı 1t.utktı1tıı Ba1vekil okursa 

On biriuoi madde - Reis.icürolıurun uutku
~u. Teşkilatı esasiye kanununun 36 ncı IllAdde
~n.ın son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak 
ıse hitnbet kürsüsünden krrant eder. 

"'~•] • CeUıeıHJ niJıavet verilmektedir. IV. ve V. Dev-

Merasirtti ma~ 

On ikinci madde - Merasimi mahsusa her 
lçtimo.m bidayetinde ve TaşkıTatı esasiye kanu
nunun 25 nei maddesi mucibince intihabatın tec
didine karar verilmesi üzerine teşrinisaninin ilk · 
gününden evvel vuktt bulan Fevka.U.d lc;.timala
rm bida.yetinde icra olunur. 

txı:JfCt BAB 

lntihab ma.ıbat&ları 

1Zişiksiz mazbatalar 

On üçüncü madde - Daimi Riyn.set Divanı
nın (ve icabmda Reisicüm.hurun) intihabmdan 
sonra intihabları hakkmda şikayet ve itiraz va
ki olmayan ve bu nizamua.meye müı yyel nü
muncsine muvafık olan mazbatalar reis tarafm
dan heye.t ar.z ile isimler bir bir okunarak işart 
rey ile tnsdi.k.ıı. iktiran eder 

llişikli mazbatalar 

On dördüncü madde - Meclis reisi intiliab
ları hakkmda şikayet ve itiraz vuku bulan ve 
niimunesine muvabk olmayan mazbataları He
yeti umumiy kura ile tefrik edilecek otıuz 

azadan mürekkeb Mazbatalarm tedkikr encü• 
menine havale eder. 

Bu eııciiı:nsn devre eanasında bir iş c;rkmca 
toplarup onu intac eder. 

Tedkik enoii.menlsri 

On belinci m&dde - Encüm.en kura ile, be
şer azadan mürekkeb ihzari encümenlere ayrılır. 

Her ihzari encümen gizli reyl& bir reis ve 
bir de mazbata muharrirliğini iia edecek kAtib 
intihab eder. 

Tedkik encümeni reisi her ihuri enciimenin 
tedkik edeceği kadar intihab mazbatalarmı kura 
De ayrrır. 

lhıaıi ımcümenin tedkikatı 

On &Jtmoı madde - İhzart encümen, Tedkik 
eneümeni riyaseti vamtasUe her türlü tedkik:atm 
icrasma salahiyettardır. 

Encümen, bütii.n veaaik ve muhaberatı ted
l.ik ve Hüktlm.etin olAnca tahkik Tesaitine mü-
racaat edebilir. 
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'l'edkikattan sonra. keyfjyet reye arzolunur 

ve mucibince mazbat.ası tanzim edilerek Ted.kik 
encümenine verilir. 

Tedkik encütneninin muamelatı 

On yedinci madde - Tedkik encümeni reaen 
veyahud lhzari encümen mazbata.larında gördü
ğü talil esbabı teik.ik edip müretteb aza ade
dinin mutlak ekseriyetile bir karar ittihaz eder 
ve tanzim edeceği mazbatayı Heyeti umunıiyeye 
gönderir. 

lıfcbtısluğıı talil olunan zatın ketıdini müdataası 

On sekizinci madde - Mebu.sluğu t.alil olu
nan zat lhzı:ı.ri encümende, Tedkik encüıneuinde 
ve Heyeti umumiyede kendini nıüdafaa etmek 
veyahud diğer bir mebus vasıtasile ettirmek hak
kını ha.izdir. 

Bu hak hiç bir suretle takyid edilemez. 
Müzakereden sonra lleyeti umumiye lmrarmı 

ittihaz eder. 

Bu zevatı1~ kend~ hakZamıda re31e iş'im7• ede
meyecekler" 

On dokuıuncu madde - Mazbatalım tedkik 
edilen mebu.slar kendi haklarmdaki reve ~tirak 
edemezler. 

lntihab' tedkik ediilen mebusun istifası 

Yirminci madde - lntihabı ted.kik olunan 
bir mebus mebusluk.tan istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu istifa keyfiy.eti onun intihab 
m.azbatasmın tedkik edilmesine mani değildir. 

Mazbatası reddcdiZen zat 

Yirmi birinci m&dde - Mazbata~~ı Heyeti 
umumiyede reddedilen zatin yerine mebus inti
habı için riyaset, aid olduğu makama ta.hrirat 
ırönderir. 

uottxott BAB 

:lnctimeııler 

Daimi encümenlerin nıüddetleri, intı7ıcıbları, 

adedleri ve baz1 ahkam 

Yirmi ikinci madde - (Muaddel : 7 Ni
san 1927, 10 sonteşrin 1932 ve 13 :M:ll't 
1935) • ller içtiınaın başlangıcında vazife 

leri erte& İqtimaa ıkadar devam et.Jnek ve atuı: 
Heyeti uınunliyece izafi reyle intihab olunmak 
iizere on yedi encümen teşkil olunur. 

Meclis vazifelerile mütenazır encünıenler : 
- -

ı - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf 
kitib); 

2 - Divanı mulıasebıı.t encümeni (20 azıı., ı 
ınuvazzaf katib); 

3 - Meclis hesablımnıu tedk.ikı eucüıneni (10 
aza, 1 muvazzat kitib); 

4 - Meclis kütüpaııesi cHcümcııi (5 aza, bun
lardan birini, Riyaset divanı, ldare amirleri ara
sımlan ayını·. Du cncünıene Kütüpaue ınürliirü 
kiltiblik eder) ; 

5 - Teşkilatı esasiye encüm.eni (20 aza, 1 mu
vazza! kati b). 

Dahili nizamname İfleri bu encümene mııhav
veldir. 

.Bütün Hükfımet hizmetlerile mütenazır encii-

men: 

6- Bütçe encümeni (35 aza, ı muvazzaf bat
katib, iki başkatib muavini, bir memur). Bu en
cümen kendine bir de reis vekili intihab eder. 

Umumi bütçe mazbata8mm yazılması ve mil
dafaasile mükellef bir mazbata muharririndeıı 

başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin. 
bütçe mazbatasmı yazmak ve müda!aa etmekle 
mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi inti
bab edebilir r•]. 

V ekaletlerle mü tenazır enciimenler (Beet 

harfleri tertibile) : 
7 - A.dliye ~cümeni (25 aza, 1 muvWaf kl

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

katib); 
Bu encüınen lüzum göriildük~ bir reia Te- · 

kili de seçer. 
İskan işleri bu encümene muhavveldir. 

9 - Gümrük ve inhisarlar enoüıneni (20 aza, 
ı muvazza! katib) ; 

10 - Harieiye eneümeni (20 aza, 1 muvaual 
kltib): 

ll • tktmad encümeni (80 aza, 1 muvaızaf 
k&tib); 

[*] - Bütçe eMiımaninin m.uv~:af m.emıwlaT lcad
roıtu, (9656) num.Malı kanunla 1 biilro şefi, ı. şef mua
vini, 8 m4mu-r ola-rak tadil edilmiiltir, 
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ı2 - Maarif enetimeni (20 aza, ı munzzıııt 

kAtib) i 

13 - Maliye encümeni (20 aza, ı munzzd 
Utib) i 

14 - Milli Müdataa cncümeni (25 aza, 1 mu 
Tazzat kAti b) i 

15 - Nafia encümeni (20 aza, 1 muvnzzat 
k!tib) i 

Posta, telgrnt ve telefon işleri bu encümene 
muhnvveldir. 

16 - Srhhat ve içtimai muavenet encümeni 
(20 aza, 1 muvazzat kô.ti.b); 

ı7 - Ziraat encümeni (25 aza, 1 muvazzat 
kltib). 

Yukarrrlaki encümenlerl tenazuru bulunma
~an dairelere müteallik lB.yibn. ve teklifler, ma
lıye nmurunn. aid iseler, Bütçe ve Maliye encfi
~enlerinde, bundıın ba~ka büttin l&yiha ve tek
lifler, Dahiliye eneümeninde mtiza.kere olunur. 

Ihtisas ceaveli ve 11amzedlik 

Yiııni Ü9ünoti madde - Enciimen intihft blıı
~a IDedar olma k üzere mebuslarm tercümei

al varakalarrndan anlaşılan ihtisas ve meslek:
l~l"ini gösterir bir eedvel Riyaset canibinden tan
;mı lle bastmlır ve azaya dağıtılır ve kezalik 
evhaya talik ·olmıur. 

Mebuslar, eneümen nznlrk:lanna namzedlikle
rini koyabilirler. 

Namzed.Ierin isimlerini muhtevi cedvel de Ri
.va.-l't r: ~ hııııtwılıı· Y<' aza va rl:ı.ğı tılır ve kezalik 
levbaya talik olunur. · 

Re~ti umumiyede encümen intibablan an
ea.k bu cedvenerin dağıtılmasmdan dört gün sonra 
b~ u. 

Enciinıcnlrrde gizli cclse 

. :irnıi dördiincü madde - Bir encümende rz eelse akdini vekil veyahud eneümenin üçte 
ır a.zası taleb ed bill" G" . e r. 

d izli eelsede eneümen azasmdan ve vekiller
en ~aadasr buluıı.ma.zlar. 

h Gızli celse akdi müzakerenin m olarak mu
a:ta.zaaı taahhüdünü ıta.zammun eder. 

Enciimeıı z aza arının aı·ttırılmast, m1thtelit ve 
nıuvakkat encümcnler 

'!irmt belinet madde - Heyeti um~• 1~ 

rom görilrse eneümen azalarm.m adedint muvıı.k
katen arttırabilir ve Muhtelit veyahud Mu
vnkka.t encüınenler [•] teşkil eder. 

Bu kabil eneümenler kendilerine mnhavvel 
işin intacma kadar vazifelerine devam ederler. 

Muhtelit eneümenlere numara sırasında mu
kııddem olan encümenin reisi riyaset ve mazbata 
muharriri ma.zba.ta muharrirli~ eder. 

Encihnen ı·rısı, mazbata muharriri, 
hususi mazbata muharriri, tmwazzaf 

reüe ııclral ct 

kaHbi, 
ktitibi, 

Yirmi altıncı madde - Her eneiimen, kendi
ne gizli reyle bir reis, bir mazbata muharriri n 
bir katib intihab eder. 

Bir encümenden muayyen bir madde için, Hi
.zum görülürse husust bir ma.zbata muharriri inti
bab olunur. 

Muvazzaf kA.tibler birden ziyade encümene U.. 
tiblik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Reisine aiddir. 
Eneüınen reisinin mazeret veyahud gaybube

tinde ma.zba.ta muharriri ona vek!let eder. Veya
hud ayrıca bir reis vekili intihab olunur. 

Bir encümenc muhavvel işin diğer bir encümen& 
aidiyeti 

Tırmi yedinci madde - Bir encümen, ken
disine muhavvell~yiha veya tekiitin di~er bir en
cümene aid olduğu mütaleasmda. bulunursa, e. 
bobr mucib('ı serdederek o encümene ha.valeain.i 
tnleh etmek hakkım haizdir. 

Diğer bir encamenin mii.taleası alınmak, diğer 

biı· cnciirncndcki iş hakkıtıda miitalea beyan 
etmelc 

Yirmi selrizinci madde - Dir· enciim n ken
disine muhavvcl liiyiha yeya tcklif \' yahud alci
ı! la k bir mcsele hnkkrnda mazbatasr sonra yine 
k ndi ta.raimunn yazılmak üzere iutida diğer bir 
ncüınenin mütaleasmı alınağa lüzum görürse 

lii.yiha veya tcklifin o encümenc havale ini is· 
teyebilir. 

Kezalik bir encümen diğer bir encümene mu-

[•] - Muvakkat en.cümen, her encümenden aza alı~ 
mak surctile, Muhtelit encümen, iki veva daha ııivadı 
e?IOilmenin birleşmeBile teşkil olunur (Z. C. Cikl 1, Sa,
-vtfa. 56 • I~/V/li~1). 
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h 1 bir liyiha nya teklif veyahud &lelıtlak 
bir mesele haklanda müWeamıı beyan etmd< 
üzere o layiha veya teklilin kendisine havalesi
ni isteyebilir. 

Bu gibi ab.valde alikadar olan her iki encü
mcn müttefik iseler Meelis reiııi icabrnr icıra 

ederek ertesi eel edc bundan Heyeti umumiycye 
ruıı.lfunat verir. 

Şayed iki encümen arasmda ihtilaf çıkarsa 
k.eyfiyet re.iB tarafindan Heyeti umumiyeye teb
liğ oluno.rak mesele orada müzakere ile halle
dilir. 

Mütaleası sorulan encürnen mazbatası , diğer 

mar.batalar gibi basılır ve az:aya dnğrtrlrr. 

Encümenlerin vazifesi 

Yirmi dolrıısuncu madde - Encümenler 
kendilerine muhavvel işlerin tedkikinden başka 
bi~ bir işle me§g\1.1 olamazlar [•] . 

Encünıenlmtt içtima mah.alli 

Otuıuncu mıı.dde - Encümenler Meclis bi
nalarmda ve kendilerine tahsis edilen odalarda 
toplanırlar. 

Encümen ruznameleri 

OtUJ birinci madde - Encümen ruznameleri 
encümenler tarafından tanzim ve bir gün evvel 
bütün v killere ve mebuslara ilan olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Mec
rifll reisi veyahud encümen rei i azayı husus\ va
srtalnrla da toplayabilir. 

Encii.menlerde msab 

Otuz ikinci madde- Azadan en az üçte biri 
h.ızır bulunroadıkça encümenler inikad edemez 
ve rcye müracaat olunıı.maz . 

Enciimenlerde milzakere ne vakit başlar 

Otuz: üçüncü ını.dde - Müstaceliyeti Heyeti 
umuuı.iyede kararlaştrolan maddelerden başka 
muhavvel işlerin müıakeresine ancak kırk se
kiz saat sonra başlanır. 

r•J - Encümenler kanun teklif edemr:ıler (Z. C. 
Cild :, Sa.1Jıla. 11 - 9/l/191.8). 

Fakat kendilerine verilen, mes•ld bir te/titr tale
bi1li kanun şeldi11ı k~abili1'ler (Z. C. Cild J, Sa:lfl.!a 
118 : 131 - !8/l/1918). 

Heyeti umumiyede müzakere olunan bir ka
nunun encümene iade olunmuş bir veyahud d&
hA ziyade maddesinin müzakeresi bundan mii.l
tesnadrr. 

Muhavveı evrakın basılması 

Muhavvel evrak encümen azasındnn beşi ta
rıı.fmdan istendiği takdirde veyhtıud reisin ten
sibi üzerine encümence bastrrrhr. 

Encümen zabıtları, mazbataların imzalanmalon, 
takdim ve havalelen, m'l.ı.halefet kaycii 

Otus dördüncü madde - Her encümenlıı 

müzakereleri bulasatan Laptedilir. 
Şu kadar ki, encümen karar verirse har:fiyen 

zabıt da tutulabilir. 
Azanın isimleri zabrt caridesinde tasrih olu

nur. Bu zabtı aza imzalar. 
Encümen mazbatalarını reis, mazbata muhar

riri ve katibdcn manda rnüzakerede bazrr bu
lunmuş aza da imzal&r. 

Encümenler mazbataları:nı eelis riyasetine 
v rir. 

Riyas t bu mazbaalım de:rhal amya 
dağı:ttırır. 

Bu suretle basrlıb dağrtılmayan mazbatalar 
Heyeti umumiyede müzakere olunamaz. 

Heyeti umumiye, mazbatalarm, Resmi Gazete 
ile nqı:in-e de karar \·erebilir. 

Encüıneıı mazbataları Riyasete ~rildikce :re-
sen zabıt ceridesine ve ruzna.meye geçer ve lev~ 
haya ta.rık olunur. 

Bu babda au tarafından itiraz vultu bulursa 
bunun sair müı:akere edilecek maddelere terci
han Heyeti umumiyede halli lazımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı. mazbatadıı. mu
sarrah bulunmadıkca, tarafından imzıı.lanmış bir 
nuızbnta aleyhiııde n azalıt.n:Ddan biri söz 
öyleyemez ve mazbata m'Uhu·ririllde.n i&tizııhat.

tn bulunamnz. 

Layiha ve telcliflerin hangi mazbata mııharriri 
tarcifından mii.dafaa edileceği 

Otuz beşinci madde - Bir layiha veya tek· 
lifi, Heyeti umumiyede, başlıca aid olduğu en· 
cümen müdalaa eder. 

Diğer bir veya daha ziyade encümende aynı 
\iyiha Tera i ii hak " ~miş 
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ve mazbata da tanzim kılrnııu§ ise o encümen
Jer yalnız kendilerine aid olan madde veya kı
sımları mi.idaEna ederl<'r. 

M uhavvel evı·alcm ?ı6 valcitte int aç edı'leceği, bir 
encünıenden dliğerine muhavveı evralcm intacı 

miiddeti 

Otuz altmcı madde - Encümenlere muhaT
vel bir liıyiha veya teklif, havalesi gününden 
nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti umumiyeye 
gönderilmek lazungelir. 

Eğer encümen bu mii.ddette müzakereyi neti
celendiremezse eslıabı mueihesini Heyeti umu
miyeye bildirir. 

Aksi takdirde mezkilr layiha veya tekliiin 
doğrudan doğruya ruznameye alnımasını Hü
kUmet veya sahibieri isternek hakkını haizdirler. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel 
rnesele, on gün zarfmda başarılmak ve kabil ol
tna?..aa esbabı mucibesi bildirilmek muktazi
dir [•]. 

Layi1ıa ve tcklifler-in Teşkilatı esasiye lcam1J.1i1~ma 
muvafakatıeri 

. Otuz yedinci madde - Encümenler, kendil& 
rı.ne muhavvel layiha veya teklifierin ilk önce 
Teşkilatı esasiye kanununun metin ve ruhuna 
tnugayir olub olmadığını tedkik etmekle mükel
leftir. 

Bir layiha veya teklifi TeşkilAtı esasiye kanu
nrı.ma mugayir gördükleri takdirde esbabı muci
besini tnsrih ile maddelerin müzakeresine geç
meyip reddederler. 

Encii:nıenlerin vekaletlerle muhaberele1·i 

OtU! sekizinci madde- Encümenler, bütün 
vekfiıetlerle doğrudan doğruyıı muhabere ede
bilitler. 

Bir mebusıın ikiden ziyade encüme1ıe aza i'lıtihab 
edı'lmemesi 

. Otuz dokuzuncu madde - Bir mebua ikiden 
zıyade dııimt encüınoue aza olamaz. 

l _[•] • Bi?· ('ncümen, kendisine ?nnhavvel bir mese
,:y~;ıı;.uı (veya red şeklinde katiyetle intaç etmek mev
VI/a ; ~r6 Z. C. Cild 6, Sa.yıfa tı : !6 ve Cild 7, Sa.-

. - !9/ll/193!J ve !/IV/109$), 

lntı1ıabları caiz olmayan aza 

Bfıtçe encümenine mensub olanlar di~er bir 
encümene intihab edilemezler. 

Riyaset Divaru azası encüm.enlere intihab 
edilemezler. 

Enciinıenlerin tJekı1leri, memurları, nıutahassu

lan ve telcliJ sahiblerini dinlemeleri 

Kırkınci madde - En.ciimenler, vekiller vıı 

ınutahassısları davet etmek salahiyetini haizdir. 
ler. 

Davet edilen vekil bulunamayacağı takdird~ 
narnma söz söyleyecek memur:in rüesasmdan bi~ 
rini bulundurur. 

Bir kanun teklifinin ıııahibleri tekliflerinin 
tedkikına memur olan encümende hazır bulu
nurlar ve fikirlerini beyan etmek isterlerse mü
talealarmm dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcud değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde encümen işi iııtacla key

fiyeti mazbatasma derceder. 

lıfisrıfir . azanın miizakereye iştiraki 

Kırk birinci madde -Her mebus mensub ol
madığı bir encümen.in vesaikma ıttıla kesb ve 
celBe gizli değilse müzıı.kerelerine iştirak edebi
lir. 

Şu kadar ki orada rey veremez. 
Bir encümen, azasmdan olmayan mebuslarm 

mütaleasma müracaat edebilir. 

Sabık encii.nıenin mazbatası 

Kir k ikinci madde -Bir devre içinde sabık 
bir encümenin tanzim ettiği mazbatayı, · tekab
bill eden yeni encümen müdafaa eder. 

Tatil esnasında toplanacak enciitnenler 

Kırk üçüncü madde - Encümenler meclisin 
tatili esnasmda Heyeti umumiye karaı-ile mua:r
yen işlerin müzakeresi için toplıı.nabilirler. 

J{ eyeti umumiyede enciinıenin nıahalli nıalı.sıutı 

Kırk dördüncü madde - Mazbatası müza
kere olunan bir encümenin azası veyahud eııcü
men namma müdafaaya salahiyetlar mazbata 
muhamri veya bir aza encümenlere tahsis olu
nan masanın başmda bulunurlar. 

Nmab bulunmadığı takdirde, encümen namı-
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ına söz söyleyen zat yalnız maddenin encüme
ne iadesinin teklif edebilir. 

Deuanısızlılc 

Kırk beşinci madde - Mazeretsiz veya ha
ber vermeden mütevaH dört inikadda hazrr bu
lunmayan encümen azast encümence istifa et-
miş addolurıabil ir ler. . 

Bu takdirde yenileri intihab edilın k üzere 
keyfiyet Meclis riyasetine bildirilir. 

Enciirııenlerde intizamı muhil hareketler 

Kırk altmcı madde - Bir encümende söz ke
sHir, şahsiyatla uğrıuşılır ve intizamı bozacak 
nümayişlerde bulunuluı-sa encümen reisi icabm
da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Mecüs l'iyaseti
ne bildirir. 

Meclis reisi bu gibi intizamı bozan Laı·eket

lerinden dolayı hakkında şikayet vuku bulan me
busa ihtar cezası verir. · 

Encümenlerde görüşüZen işler hakkında rapor 

Kırk yedinci. madde - Encümenlerin gör
dükleri işler hakkında senede en ıu iki defa Ka
tibi umumilik tarafından bir rapor tanzim ve 
Meclis riyasetine takdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bastrrılarak mebuslara 
dağıtılır ve Resmi Gazete ile de neşrolwmr. 

Encünıenler evrakı 

Kırk sakisinci madde - Encümenlerin ev
rak ve vesaikı ile zabıtlarr, aid oldukları layiha 
ve teklifler Heyeti nmumiyenin kararına iktiran 
ettikten som•a, Meclisin evrak hazinesinde 
sakla mr. 

Divanı ınuhMebat encümeninin vazifesi 

Kırk dokuzuncu madde - Divam mulıase
bat encümeni, muhasebei katiye kanunu layiha
sile dairelerin sarfiyat ve teahhüdatr hakkında 
her üç ayda bir Divaru mulıasebat tnrairndan 
tanzim olunacak raporları tedkil.: eder [•J. 

Tedkikatm neticesini gösteren mazbata bası
larak mebuslara dağıtılır. 

Bu mazbatalar Heyeti unnmıiyece müzakere 

[•] - Bıı encüme~, ~iğer llivihalor hak/cında da mü
Uı.lea beyan etmek ıçın bu, Uiyihalan:n kendisine tev
diini isteyebilir (Z, C. Cild!1, Sa'llt/G16-1/XII/1137). 

ile karara raptedilir [•]. 

A t'Ztıhal encümeninin vaz if esi 

Ellinci madde - Mecli. r isi, Teşkilatı esasi
ye kanununun 82 nci maddesi mucibince Türkle
rin gerek şahıslarına, gerek ammeye mütealük 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif 
gördükleri husus1arla bir haklan ihkak edi1me
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafnameleri 
üzerlerine bir numara koyduruh husus] bir def
tere kaydettirdikten sonra geciktirmeksizin Ar
zuhal encümenine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tedkik 
olunmakta bulunan bir tek1ife müteallik arzu
haller reis tarafından doğrudan doğruya o en
cümene havale olunur. 

Arzuhal encümeni de böyle bir havaleyi icra 
edebilir. Arzuhal sahibinA bir ilmühaber veri
lir [ .. ]. 

Arzuhalin şat·tları 

Elli birinci madde - Meclise verilecek arzu
haller sahibinin imzasile mümza olmak, şöhreti
le otmcluğu yer gösterilmek ve bir kaç imzayı 
muhtevi iseler içlerinde en az birinin oturduğu 
yer tasrih edilmek icab eder. 

[ • ] - Bıı rıuızf.'rı.talar, l enmiilerı, tevziinden bir haf
ta 110nra vo bir deffı mii.zakertı olunur. F'ık-ralar halr,. 
Tcındcı söz istevon olmazsa, heyeti umı.ım,iucsi rcye ko
nu-r (Z. C. Cild 7, Sayıfa !l4-9/IV/199!!.). 

- 1206 numa1·alı laıra1· : 
Diı\'lnı muha.~ebatın üç aylı/~ raporlm•ı iiZI'rine 

Mulisçe verilebilecrl.· kararl(llr, muayyen hadiselerde 
me~uli11ct tayinine ve 1tolsw:lnkların izalesine müte
dnir olmaktan b a.ş ka bir malıiyct arzcdemiuece{;1nderı, 
lm hfidiselerc rııııkımr /c(tl'rr'ııılc tcıbiidir. Şayet, Di
~·anın /eş-rii nııırıı1hlıcui te1nin ve tP-shil wızifeı;i ha
ricirırirki hal.· vr srılllhiuetleri hııdııdnnu her hangi 
bir içtilıatl,a aş01rııl' bu -rapor7.-ırda diğer gı1na rıuıru· 
zntı olTnuş da Tnınlar lıakkıtıdn Meclisce lcarıvrlar itti
lwz edilmiş ise, bımların mcıslalıat iizer·ine müttelıiız 
olnnaRı hasel>ill', qiimulüniin zatı meseleye nımıhaııır 
knlmcısı :1-ırrtı?'i olduğuıuı karar Vl'rilm'iMir. 

!1 Son Tranıın 1941 

[ .. ] - Doğrudnn doğruyrı mahkemeye aitl ı ıc mah
kemrden sadır olaca,k hii.kme tdbi bir me.,rle hakkm
da A-rzuhn.l enciimMıi l«ı-rair veremez (Karar - 911). 

- Mii.cadelei milliyeue işt,irak etme11cn memurin 
hakkındalci 851, numaralı lcannnıın f nci ma.ddrsirıde 
zikrolmıan H eyeti mrı.lıS?tRnca ittih~ edilen Taırarlllll' 
A-rzuhal encilmeni tara/t?ulan tedkil<- ve nakzedilerııez 
(Karar - :J5~). 

- Encümen, rııevcud ahktımırı tadili mahiyetinde 
kararlar iıtihıız edemez (15- XII -193~). 

- Encümen, Devlet şurası Deavi dai-resi, lcararln,
rırıı bozamaz (Ka-rrt'l' - sn.,). 

- Askerler Meclise müracaat edemezler (Knnun. • 
3.UO). 



Vasıta ile takdim 

Elli ikinci madde - Arzuhallerin bir mebus 
vasrtasile takdimi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasile veril
diğini şerh ile arzuhalin altma imzasını kor. 

Encünıenin nmamelatı 

Elli üçüncü madde - Encümen : 
1 - Bidayeten Hükfunete, Şı1rayi devlete [ •], 

mahkemelere ve DivBJnı mulıasebata verilmeleri ik
tiza eden arzuhalleri aid olduğu makamlara tevdi; 

2 - Gerek resen icranın son kararına itiraz ve 
şikayeti mutazaınının evrakı ve gerek aid olduğu 
makamlardan verilen cevabiarı ruznamesine id
hal; 

3 - Arzuhalin bir encümıme havalc i lfıznn 
geldikte bn muameleyi ifa; 

4 - Tayini nıuamcleye ınalıal olmayan arzu
halleri intac eder. 

Af rııiistediyatı 

t 
tm dördüncü madde - Al veya mücazatın 

ahfifi .. d' · muste ıyatı mahld'inılar veyahud bunla-
rrlu akraba veya ehibbıısı tarafrudan takdim 
o unabilir. 

Bunlıırrn müzakeresinele Adliye vekilinin 
veyııhtıd go"ltl V. d . .. d b' .. h c eı·ecegı evaır rueı:ıa ııı au ı rının 

uzuru şarttır. 

1 . 
Müstedjyat nazara şayan görülürse arzuhal 

)Jr inh 1· 
.. n "nral'ınn merbutan Adliye encüınenine 

gonderilir. 

k 
1
f3.u enciimen icab ederse bir kanun teklifi ile 

ey " 'eti II · · · · eyet ı nımınuyeye arzedm· [nı. 

At·zuhallere cevab 

n Elli be§inci madde- Teşkilatı esasiye kanu-
unun 82 . d . c h ncı ma desmin son fıkrası mucibin-
e eş asa ta ıı~k d n t' . a u e en hususlarda her arzuhalin 
e ıcesı hakkında sahibine ta1ırirt cevab veril

nwRi mecburidir. 

Enciinıenin cedveli 

Elli altıncı madde - Meclise takdim edilen 

. [ •) - ı 011 n l 
mı.ştir. ttmara ı karar, bu rıokta111 teJfid et-

[••] - Tel.:lif H'Lkl 
de çılemaktadı'r. 1 1 metten aelirse, af, karar şeklin-
b. - Adlive encu . . 
ır ma.ıbata. il A menı affı kabul etmezse ke,tfiyeti 

l9J7). e rzuhal mıcümenine bildirir (~-II-
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arzuhaller hakkında her hafta encümene arzu
hallerin numarasını, sahib veya sahibierinin 
isim, şöhret, oturdukları yer ve arzuhallerinin 
hulasasmı ve bu babda ittihaz olunan karar ile 
esbabı muciber-~ini mübeyyin bir cedvel tanzim 
olunarak basılır ve bütün vekiliere ve mebuslara 
dağıtılır. 

Bir arzuhalin miizakeresini istenıek 

Elli yedinci madde- Her mebus cedvelin 
Jağıtılınaı:ıı gününden başlayarak bir ay iÇinde 
Arzuhal encümeııinin bir arzuhal hakkmda ver
diği karar ne oluı·sa olsun lıwıwı Hıqc :i · .. ınu
miyede tedhlk ve müzakeresini isteyebilir. 

Bu halde encümcn, o arzuhal için mazbatıı 
tanzim ve takdimine mecburdur [•]. 

Du müddet geçtikten sonra encümeıı karar
ları katiyet 'kesbeder [ .. ]. 

[") - E11cümen kararının Heyeti Umumi71edc tnü
zakercııirıi istemiş olan zatin artık nıebus olmaması, 
mozbatom:ın Heyeti Umıımiyede müzakeresine '!1u1ni 
teşki.l etmez (8 -I- 1940 • Teşkilatı Esasiye encümeni 
mazbatası • 4/!). • 

r••] - 119!t numaralı km·ar : 
Dahili ni~ıımnammıin 57 nci maddi'sinin son fıJv. 

rası m1ı.cibincıı katnilPsP.n Arzuhal Pncümeni rnukarre
ratının infaz P.dilmtm~~ı8i halindıı meb?.tsların nizamna
mcdeki usul volile mıırakabıı vıuif elerini yaparak ka
nun hükümlerinin tatbikını aramaları mümkün ve t.ıY 
bii olmasına göre tereddüde malıal bırak?ııayacal' bir 
vuzuhta olan Dahili nizamna.menin bu maddesi hük
münün ttı/Birinil mahat nörülmıım~tir. 

1165 numaralı karar : 
Da.lıili nizanınamenin 57 nci maddesinde c Jier me

bus ceduelin dağıtıldığı günden başlıyarak bir ay 
içinde Arzuhal encii.nıeninin verdiği kararın H1J1feti 
Umumiyede tedkik ve müzakeresini isteyebilir. Bu 
halde cncümen o arztth(tl için mazbata tanzim va 
takdimine mecbıırdıır » dmıilmekte olmasuıa göre her 
hang i bir husıtS hakkında Arzuhal encümeninin bfr 
mazbata tauz·im eylemesi diğer encümenlerdcki usuıe 
tabi olmayıb ancak ccdvel halinde mebua ve vekil
Iere dağıtılan kararlara bir mebu.s tarafından itiraz 
edilmesine bağlı bir keyfiysttir. Binaenaleyh, kanuni 
müddet zarfında yapılan bu itira.za karşı mazbata 
tan:ı:imi Uizım ve zaruridir. Bir Devrenin hitamında 
veya, intihabın Lecdidi Jıalinde sadeatı lcanun teklif ve 
l6yihalarının hükümsüz kalacağı hakkındaki Dahili 
Nizamnamenin 69 ncu maddesinde şahsi hukuka dair 
sarahat bulunmmııası btt nıaddenin mc/humu muhOt
li{inden doğan ve Büyük Millet Meclisinin yirmi se
nelik teamülü. ile katileşen bir kaide olmasına göre 
bu nevi ?na;:bataların yeni D vre içinde müzakere 
edilmesi ıa:mııgelir. 

Teşkilatı esasiye Jeanununun 82 nci nıaddesine gö
re vatandaşların ge1·ek şahıstarına ve gerele anımeye 
mii.tcallik olan kavanin ve nizamata muhalif gördük
leri hususlarda Büyük Millet Meclisine müracaat ve 
şikayette bulunnıaları Türklerin amme huk·ıtkuııa ta
alluk eden haklarından bulımmakla sırf şahsi hu
kıılca milteailik olarak tanzim ltılınan bu mozbataları 
hükümden ıslca.t et?niyen teamülün Teskilatı Esasi
tlenin ruh ve prensibine de tamamils uygun olduğu 
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Vekil. veya göndereceği memıı1· dinlendikten 
sonra reye müracaat 

Elli saminci ın.a.dde - Heyeti umumiyeniıı 
müzakeresine arzolunan arzuhaller hakkında 
icab ederse aid olduğu vekil veya göndereceği 
memur dinlenilikten sonra reye müracaat olu-

nur. 

V ekillerin cevabı 

Elli dokuzuncu madde - Vekiller kendileri 
ne gÖnderilen arzuhallerle arzuhaller üzerine en-

meydandadır. Şu hale göre Arzuhal encümeni kara
nna mebuelar tarafından yapılan itiraz anca.k muz
batnın ·tanz·imine sa!k olub ~u ~zbata tarızi~n o.lun
cluktan sonra Heyetı Umumıyenm rıuılı olacagı cıhet
le itiraz eden mebusıın bıt intihab Devresinde mebus 
olub alınaması ve rııüzakercde hazır bulunub bulun
mamasının mazbatanın .H f!Yeti .Umu'"!'iyed~ . müzake
resine hiç bir surı;Lle maııı teşkıl etmıye~egıne karar 
verilmiştir (Cild : 1 - Sa{1.{a : 12 ve Cıld : O - Sa
'Jflfa : 92, 95 : 98 ve Cild : 8 Sayıfa : 18, 29) •. 

8 k6.nunusanı 1940 

1186 numaralı lcarar : 
Artui1ı hudud taburu dördüncü bölük komutanı 

iken 947 mtmaralı kanunun 4örduncü maddesine tev
/ikan tekaii.de sevkedilen Yii.zbaş'l Memed Kamil Süsim 
haleleında Arzuhal enciimcni t01rajından evvelce 
men/i karO/T v~rilmiş .. ve mumail~yh. bunun W:erin~ 
muhtelif mercılere muracaat etmış ıse de bu mercı
lerden lehine bir ka-r01r istiheal edemediği ve Son tcd
kik mercii enciimeninin aleuhinde verdiği karara iti
razert tckraT Meclisi Alille müracaat eylcdiği ve bu 
istidasınm 3410 sayılı kanun rnııcibince Askeri tem
viz mahlcı.ımesine devredildiği ve mescleyi bu suretle 
ele alan Askeri temyiz mahkemesinden lehinde bir 
karar slidır olarak bıı kararın katileşmiş oldtığu an
Zaşıhnıştır. 

A~ııhal eııcii:ıneni kararlarının mahiyeti, bir ay 
::ar/ında. Meclis azası tara/'mdan itiraz vuku bulma
yınca katiyet lcesbederek Meclis !.ararı halini alacağı 
Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesiZe tasrih ve tes
bit edilmekle beraber kaza merciierindım sıldır olan 
iMmların Lebdil ve tağyirine de imkan olmadığı Tcş
kildtı Esasiye kanununun 54 ncü maddesi sarih hük
mü iktızasından bulıındw1mırian sırf b1t hddiseye htls 
ve mıınhasır olmak üzere mahkeme hiikmünün infazı 
ldzwı ve zaruri bulunduğuna karar verilmiştir. 

31 mayıs 1940 

1187 nU?naralı k01rar : 
Askeri katibiikten mütekaid lr!an Altyüzün te

kaüd maaşı hakkındaki talebinin reddini natık olan 
Divan Heyeti umumiye k01rarı, birinci kam.m 1938 
şubat 1999 ayiarına aid rapor üzerine Meclisi Alice 
ittihaz buyurıtla.n 1145 numaralı kO/Tarın 9 ncü /ıkra
silo tasvib buyurolmuş ise de bu karardan evvel mu
maileyhin Di'IJ(ı.nı tnulıasebat ka;rarı aleyhine Aekert 
temyiz mahkemesine dava açtığı 'tle neticede mezk1ır 
mahkerneden iddiasınırı varid olduğuna dair lcarar 
istiluıal eylcdiği anlal}tl1nıştır. Ayni mesl'le luılckın
da daha evvel sildır olan mahkeme illlmının tcbdil ve 
tağyir ve tehir edilmiyeceği Teşkilatı Esasiye Teanu
nunun 54 ncü maddesinin sarıılıali ilctızasındam oldn
ğundan Ir/an Akyii.z hakkındaki mahkeme kararının 
in/azı icab edeceğine karar verilmietir. 

81 maını H40 

cümence ittihaz olunnb tebliğ edilen mukarre
rnt hakkında icra ettikleri takibatı ve kendiJe. 
rince müttehaz kararları, nihayet iki ayda encü
mene bildirirler. 

Meclis hesablarmın tedkikı encünıeninin 
vazifeleri 

Altmi§mcı madde- Meclis hesablarımn tcd
kikı encümeni, Heyeti urnumiyece kabul edilen 
Meclis bütçesile mcrbutu olan bütı,:elerin tatbi
katına nezaret etler. 

.Encümen tedkika.tuıın neticesini Heyetı um1.1· 
tn iye ye bildirir [•]. 

ı 
SarftMr. evvel vize 

Altmı~ birinci madde - Bütün ita emirleri 
cncümen canibinden murakıb intihab edilen bir 
aza tarafınılan sarftan evvel vize edilir; edilnıe
dikçe muhasebe hiç bir guna tediyatta buluna
maz. 

M eveurl defterleri 

Altmış ikinci madde - tdare amirleri tara
fmdan tutulan eşya ve mevcud defterleri encü
mene arzolunur. 

Encünıen, mevcud u9yayı bizzat 1 eftiş ve tlc.f
terleri tedkik ederek raporunu Heyeti umumi
yeye verir [ .. ). 

H C$abı kat ği 

Altmış üçüncü madde - Eucümcn, her sene
nin somında ge~cn sene hütçesinin katği hesabı
nı Heyeti unıumiycye arzecl<'r [U•]. 

Muhasebe ve veznenin teftişi · 

Altmış dördüncü madde- Meclis inikad ha
linde iken eneümen heyeti mecmuasiJe, değil iken 
murakıb intihab olunan aza, gününü ve saatini 
bildirmeden muhasebe ve vezııeyi teftiş eder. 

(*] - Heyeti umumiye buna sadece ıttıla h6.ııl 
eder (10- XI -1992). 

[*•] - Heyeti umumiye buna sadece ıttıla hO-sıl 
~der (10-Xl-1932). 

. [• .. ] - Bn hesabı kati cedvellcri, 1nııhascbei ımıu
''!'ıue kcııw~ımım 127 1ıci maddeeiniıt son fıkra~n muei
bHıce, Mcclısçe ıttıl~ hu~uliLnrlen sonra doğrudan dofi
rıfprı h.e~abı umumıyc idhal edilmek üzere H azineye 
(Jomlcnlır (Z. C. Cıld 8, Savıla 11 : 28- IV -193! ve 
Z. C. Cild R, Saıll/a 90 ; 13 - 1- 1i98), 
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TeCtlşi.n neticesi fillıal bir zabıt vara.kasilc 

tesbit olunur. 
Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün ınuaınelat durdurulur. 
lcabmda neticeden Heyeti uınnmiyeye haber 

verilir. 

1J! 1walcıl) 

Altmış beşinci madde - Eııcüm en n zasımlaıı 
ınurakrb olnn zat tatil zamanlarmda Devlet ma
kanında bulunur [•]. 

DÖRD'UNOtt BAB 

Kanun layihala.rı: ve teklifleri, esba.bı 
mucibe ma.zba.ta.la.rı 

fian1ın Uiyilıalarınm rsbabı mucibc mazbatalan 
ve havaleled 

Altmış altıncı madde - Hükiim.et tarafından 
Meclise takdim olunan kanun l§.yihaları bütün 
vekillerin i.mzalarnu muhtevi olmak lazımdır. 

IIer kanun layiliası kanunun icrasma memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
V'eya. müteaddid esbabı mucibe mazbatasile bir· 
likte Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida layiha.nm heyeti umu
tniyesi, sonra maddeleri haklanda malümat ve
rilir. 

Esbabı mucibe mazbatasmda ilga veya il8.ve
ai istenilen ahkô.nım nelerden ibaret olduğu ve 
neden değiştirilmelerille veya ilAvelerine lüzuın 
görüldüğü tasrih edilmek ımışruttur. 

ıMazbatala.r sarili ve müdellel vesikaları, ica
brnda ihsai malilmatı ilitiv,a etmek IA.zmıd.ır. Bu 
şekilde olmayan mazbatalar ikmalieri zmınında 
aid olduğu encüm.en tarafından gösterilecek lü
ZUtn. Üzerine riyaset ca.nibinden Hükfunete iade 
oluııur. 

Reis, gelen layiliaları aid oldukları encü
ıx:enıere resen havale ve keyfiyeti zabıt eeride
sıne ve levhaya derceder. 

[*] - 1169 numara ve 25 haziran 19B6 Im-ilıli ka
nunu,~ ~.iri ne~ maddesi ( Muaddcl : 9 mayıs .ı ~28) : 
b !31'!JU1c Mıllet Meclisi dahili nizanınamcsının alt~~ 
eşı!.ıcı maddesi mucibiııce Meclis hesablarının tcdkıkı 

encıınıcni a.zo.sıııdan nıııralaıbc vazifesini ila edecek 
zata ~ehri yüz elli lira ücreti huzur verilir. 
b Bu ~~nin hiil.;mü 1 tcşrinisami 1927 taiT'ihinde.ı 

Q.Blu:uatl ıc;tımaa. da ;samildir. 

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

Kamın tekliflerinin esbcıbı mucibc mazbatalan 
ve havalcleri 

AltDliŞ yedinci madde - :Mebuslar tarafm
dan verilen kanun teklifleri bir veya daha. ziya
de imzayı ihtiva. edebilir. 

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede ta
rif edildiği veeili üzere ya.zıhn.ış bir esbabı mu
cibe mazbatasile birlikte riyas'lte gönderilir veya 
verilir. 

Şeraiti cami olmayan teA..tfleri, aid oldukları 
encümenler, sahibierine ikmal ettirmek hakkını 
haizdir ler. 

Kanun teklifleri dahi l:anun lAyiliaları gibi 
reis tara!mdan encüm.enlere resen havale edilir. 

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer 
madde ahkftmı vee üzere dermeyan edilmek 18.
zrmd.ır. 

!{anun layilıa ve tckliflerinin geri alımnaları 

Altmıs sekizinci madde- (M unddel : 21 !a
yıs 1932) ·- Hü.kU.met veya teklif sahibi verilen 
kanun lil.yiha veya tekliflerini rumanıeye alın
madan evvel Heyeti umumiyeye malüma.t ver
mek şartile geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu l§.yiha veya kanun tekliflerini 
diğer bir mebus ve yahud aid olduğu eneümen 
üzerlerine alırlarsa müzak.ereye devam olu-
nur. 

Bu lil.yiha veya teklifler ruznameye alınmış
larsa geri alınmaları için Heyeti umumiyenin ka
rar vermesi lazrmdrr. 

Hiikiirnsiiz kalan layiha ve teklifi et· 

Altmış dokuzuncu madde - Gerek intihab~
tın tecdidine karar verilmesi, gerek Devrenın 

souuııa gelmesi sebebile Meclisin yeniden in~.i
habı halinde sa.bık Meclis tarafından henuz. 
kabul edilmemiş, yahud yalruz birinci müza~eresı 
icra edilmiş olan, veya reye konubda ckserıyete 
iktiran etınecliği için ikinci defa reye koıımasr 
lazımgelen bÜtün kanun layiha ve teklifleri ye
ni Meclis için hükümsüzdür [•]. 

[*] - 8 -1 -191,0 - T şkilatı Esasiye oncünıeni maz-
lıııtaın - 4/S. , ~ı 

- Mudtlo 57 altındaki 1165 ııumarah Twmra bul..-ıtnz 
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Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni cncümenle

rin veyahud on mebusun talebi üzerine Riyaset 
tarafından encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesaila aynen veya tndilen 
kabul edebilir. 

BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet vetakdimen müzakere 

llfiistaceliyet csba.bı rıııtcibesi 

Yetmişinci madde - Bir kanun layihasr ve
ya teklifi hakkınun ya takdim edilirken, yahud 
birinci müzakeresinden evvel Hükumet, teklif 
sahibi veya aid olduğu encümen müstaccliyet ka
rarı isteyebiür. 

Bir layiha veya teklilin yalnız bir defa mü
zakeresile iktifn edilmesi için Meclisin kabul 
etieceği esaslı bir sebeb olmadıkça müstaceliyet 
kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararını isteyenler icabmda o 
kararın geri alınmasını taleb edebilirler. 

liHistaccliyet talebi takri?'i ve nasıl kabul 
edileceği 

Yetmlıf birinci madde - Müstaceliyet kara
rmm talebi yukarıdaki n:ı.nddede münderiç şart
ları muhtevi ve Lahriri olmak lazımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye ko
ııarak müzakeresiz işa.ri reyle kabul veyahud 
reddedilir. 

Miistaceliyet kararının hii.kmü 

Yetmiş ikinci madde - Müstaceliyetine ka
rar verilen Hl.yiha veya teklifler yalruz bir defa 
müzakere olunur. 

Müstacel nıevaddın takdimen- müzakereleri 

Yetmiş üçüncü madde - Müstaceliyet kara
rrum ittihazını mütea.kib IIükfımet veya encü
men tarafından tahı-iren vuku bulan bir taleb 
üzerine Meclis, isterse o layiha veya teklifin sa
ir işlere takdirneo müzakeresi.ne karar verebilir. 

Takdimen müzake1·enin esbabı nıucibesi 

Yetmlıf dördüncü madde -Bir kanun layi. 

hası veya teklifinin ruznamede bulunan sal.r 
maddelere takdirneo müzakeresi istendikten bu· 
nun esbabı mucibesi derıneyan edilmek Hizım· 
drr. 

Ta.k:dimen müza.k:ereyi yalnız HükUmet veya 
,bir encümen taleb edebilir. 

Bu taleb, tahriri olmak şarttır. 

1.'akdimen miizakere1ıin hiikmü 

Yetmi' beşinci madde -Bir kanun ltLyihası 
veya teklifinin yalnız hemen veyahud takilimen 
müzakeresi hakkında ittihaz olunan karar mü.s
taceliyet kararı sayılmaz; binaenaleyh iki defa 
müzakere olunmak icab eder. 

lkitı.ci müzakerenin taeili 

Yetıni4 a.ltmcı madde - Bir kanun layiliası 
veya teklilin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabı mucibe serdile aneak 
Hükt1met veyahud aid olduğu encümen tahriren 
teklif edebilir. 

Reddolunaıı nıevaddın sene içinde teklif 
edı1memeleri 

Yetı:ni, yedinci madde - Heyeti umumiyece 
reddolunan layiha ve teklifler ayni lçtimada bir 
daha Meclise takdim olunmaz. 

ALTINCI BAB 

Ruma me 

Ruznamenin nasıl tanzim edileceği 

Yetmiş sakisinci madde - Ruzname şu su
retle tanzim olunur: 

1 - Riyaset Divanmm Heyeti umumiyeye 
TOaruzatx; 

2 - Sualler ve İstizahlar · 
' 

3 - Tercihan müznkeresi kararlaşan madde-
ler; 

4 - Haklarmda mfuıtaceliyet kararı verilim 
maddeler; 

5 - İki defa müzakereye tabi olan maddeler. 

3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encü
menlerden Riyasete gelmeleri sırasile müzake
reye konur. 



-39 
Şu kadar ki, Meclis bu babta ayrıca bir ka

rar da ittihıız edebilir. 
Ruznanıe, bir gün evvel Başvekalete ve bü

tün vekaletlere tebliğ olunur. 

Et•rakı ııa.ride 

Yettni' doku.EUncu madde - Tebrik, te,ek
kür, takdir, temenui gibi hususları muhtevi 
arizalar ve telgra.fnameler levhaya talik ve har
fiyen veyahud hulasa tan veya sade zikredilmek 
suratile zabn; ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divanı münasib görürse 
Meclis namına cevab verir. 

Reis, bu evraktan Meclise o.rzıru tensib et
tiklerini inikadın başında katibierden birine 
okutur. 

YEDİNCİ BAB 

İn.ikadla.r 

1nikad günleri 

Sekseninci madde- Hilafma Meclisin kararı 
olmadıkça, yahud resen veya Hükumet canibin
den Riynset vıı.sıtasile davet vuku bulınadıkı,:a 
1Ieyeti umumiye, tatile müsadif olmadığı halde 
cumartesi, pazartesi, perşembe günleri inikad 
,ed~r [•]. 

Meclisin. açı.lnıa ve kapanması, msab, yoklama 

ı- . Seksen birinci madde - Rei.s, saatinde Mec-
181 açar ve müzakerelerin sonunda kapar. 
h M:üretteb olan azanın yanmndan bir ziyadesi 
azıl' bnlnnmadrkça müzakereye başlıı.namnz. 
Nısab hususmıda Riyaset Divanmen tered

d"d u hiiaıl olur, yahud azadan beşi şifahen veya 
tah · rıren nısab bulunmadığıru beyan ederlerse 
Yoklama yapılır. 

V Nrsab yoksa Rcis müzakereye başlnnınaya
cagrnı söyleyerek veya bilahare msab hasü ola
~ağı ınuhtemel ise inikadı bir saat sonraya ta
lık ederek Meclisi kapar. 
k Meclis o gün açılımadığı takCirde, ertesi ini- . 
. ad için muayyen olan günde yine o ruzname 
ile toplan.rr. 

Diin.~:] . - !739 savılı tatil hanımuna uymak için., inikad 
(lO .,:ı Pıızarte11i, çıırşamlıa ııc camaya çeıırilmi§tir 

""ıl4/14 aı s). 

loTdamanın nasıl yapılacağı 

Seksen ikinci madde - Yoklarua, divan ka
tiblerinden birinin esami defterini yüksek sesle 
okuması ve 1.\zanm (Burada) demeleri suretile 
iora olunur. 

Rııznanıe haricüıde ifade 

Seksen üçüncü madde - Bir mebusun ruz
name haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis 
takdir ederek ona söz verir, 

Söz isteyenlerin kaydi 

Seksen dördüncü madde - Hiç bir ınebus is
mini kaydettirmeden, yahud inikad esnasmda r e
isten müsaade almadan söz söyleyemez. 

Söz, kürsiiden söylenir ve IIeycti uınnmiy~ey 
hitab edilir. 

Bir mebusun pek kısa bir millahazası olursa 
Reis ona bulunduğu yerden söz söylerneğe izin 
verir. 

Bu takdirde, o mebu.s reise hitab eder. 
Rnznamede bulunmayan maddeler hakkmda 

katibler söz kaydedemezler. 

Taleb ve kayid sırası 

Seksen be~inci madde - Söz, ta le b ve ka yi d 
srrasma göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin 
lehinde, aleyhinde, hakkında, münavebe ile söz 
Eıöylemek takarrür eder. 

Reis söz alanlarm isimlerini sırasile Heyete 
bildirir. 

Enciiınen namrna söz istediklerinde rcis veya 
mazbata ınuharrirleri smı.ya tabi değillerdir. 

Son söz mcbu larındır. 

Söz sırasmın başkasına verilmr i 

Seksen altmcı madde - Bir mebus aldığı 
, öz sıra ınr hir arkadaşma verebilir. 

, öziinü arknrlaşına hıraka.n mebus, onmı nö
l ı etinde söz söylemek hakkını haizdir·. 

Vekillerin. huzttm vs tıama gelcnl erin söz 
söyletneleri 

Seksen yedinci madde - Her müzakerenin 
lıaşmdan sonuna kadaT Hükumet nanıma mülalea 
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beyan etmE>k üzcrr Başvekil "' yııhtıd o nama m ii 
talea serrline mezun bir vekil veya hiriııci sınıf 
devııir rüesasrudan biri bulunur. 

Bundan başka l.ıir vekfi.Jcte aicl bir la.yiha ve
ya teklHin müzakeresi sn·asmcla o veldlin veya
hud o nama gelen birinci srnıf devair rüesasın
dan birinin Mecliste huzuru meşruttm [•]. 

Bulunmaziarsa müzakere bir defaya mahsu3 
olmak üzere gelecek inikada taljk olunur. 

Vekiller veyahurl Hükümet nanımn göndeı·i
len birinci derece devair rüesıısı encümen reis ve 
m~ızbata muharrirlrrinclen evvel ve sımya tabi 
olmaksızın söz isteyebilrlcr. 

Tah,.iri n1d1~k 

Seksen sekizinci madde - Tahriı·i bir mı t
kun kürsü üzer.inden ok1mması veyahud katibe 
okuttnrulınasr caizdir. 

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçe
mez. 

U sul hakkında söz 

Seksen dokuzuncu madde -lVI:üıakereye ma
hal olmadığı, ruzııameye veynhuil bu nizAmn:ı.
me alıkamma riayı>te davet, takdim VP tchir 
teklifleri asrl meseleye tekaddüm erlP-1 

Böyle bir teklif vuku bulursa ancak lehte 
ve aleyhte ikişer mebus - on be.~cr dakikadan 
:fazla sürmemek fuere · söz söyleyebilirler. 

N eticede re ye müracaat lô.zrm gelirse m es e
le işarl reyle halleililir. 

Reis ve lc{itiblerin miizalcereye iştiralclcd 

Doksanmcı madde - Reis, meseleler müzn
kere eelilir ve reye konurken leh ve aleyhte as
la reyini izhar etmez. 

Yalnız meseleler reye konulclukta reyini verir. 
Bu müzakereye karışmak isterse reislik me~·

kiini iliğer bir reise bırakarak hitabet }{Ürsünü
ne iner ve ancak müzakereele bulunan madde 
veya meselc reye iktiran ettikten sonra tekrar 
mevlciine çıkar. 

Fakat bu nizamnamenin latbikı dolayisile söz 
söyler c yukarıdaıki ftkra ahl<am1 ccreyan etmez. 

Söz isteyen katibler de bu usule tal.ıidirJer. 

[*] - Kabine istifa et-miş bulımut'aa, M~olia, yeni 
kabinenin te~ekltiiliine kada'T' kanunlarm mii~ake'T'IJBi-
11i te!ı.ir eder (tS- I ·1939). 

Söz lcesnıelt · ve saire 

Doksan birinci madde - Heyeti umumiye
de söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı 
bozacak nümayişlerde bulunmak katiyen yasak
tır. 

Sadetten çıkmak 

Doksan ikinci madde - Söz ıııöyleyen mebu
sun sözü ancak kendisini bu nizamnameye ria
yete ve ımrlede davet eden reis tarafından kesi
lebilir. 

tki defa saclede davetten f!onra yine ondan 
haric söz söylerneğe devam ederse kendisinin o 
madde hnkkrnda ayni inikatta söz ııöylomekten 
memnuiyeti reis taranndım heyete teklif olunur. 

Heyet, müzakeresiz işı.u·i reyle karar verir. 

Müstehcen sözler 

Doksan üçüncü madde -Dir mebus Heyeti 
umumiyede galiz ve müstehcen sözler istimal 
ederse reis derhal o mebusu lisan nezıı.hetine da
vet eder 

Bir mebus bu gibi e1far;r muhtcvi bir takriri 
Riyaset Makamrmı verirse reil!i o tııkriri tashih 
edilmek üzere iade eder. 

Müzakere esna&ında giirültü 

Doksan dördüncü madde - IIeyeti umumi
ye müzakereleri gürültüyü mucib olup ta reis 
bunu yatıştrrmağa muvaffak olaınıızsa ayaia 
kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse ee1Reyi tati l 
edeceğini söyler. 

Yine iutizamm iadesi kahil olmnzııa bir saat 
müddetle umumi miizakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince cols yi açar. 
.ıııakat gürlütü yeniden başlarsa celseye hi

tam verib inikadı başka bir güne bı:rı:ıkrr. 

Tec.avüze uğt'OIIJMı mebusu.n kel.drıı halekı 

Doksan beşinci madde - Zati hakkında ta
arı"UZ vaki olan veyahud ileriye siirdüğü müta
leıı hiHl.fmdıı ken<lisine bir fikir isnad olunan 
mebus her zaman söz İstemek hakkmı haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasebetle söz söyle
rneğe mecburiyat hissettiğini beynu ve keyfiye
ti reis takdir eder. 

Reis buna mahal olmadığını bildirib mebus ta. 
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bunda ısrar ederse heyet müzakere:siz işari reyle 
bu babda bir karar verir. 

Gizli cclseler 

Doksan altmox m&dde - Teşkilatı esasiye 
kıınununun yirminci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince mühim bir maddeden dolayı Meclir, 
nıüznkeı·elerinin gizli tutulmasmı vekiller veya
hud on beş mebus Lahriren telilif edebilirler. 

Böyle h\r teklif vukuunda içtima saloııu sa
ınilerden ve icabmda memur ve müstnhdemler
den tahliye olunarak gizli celse tcklif eden veya 
.:denlerin esbabı mücibelerini dinledikten sonra 
teklifin kabnl veya reelıli için müzakeresiz işar\ 
reye müracaat olunur. 

Gizli müzakere iet·asım isteyenlerin isimleri 
zabrt ceridesinde ve icabmda Resmi ftazctede 
tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli icrasrnı:ı lüzum gösteren 
mesele hallolunduktan sonra açık ıni.i.zakcrcye 
geçilmesi reis tarnfmdnn heyete teklif olnnub 
bir karar ittihaz edilir. 

G-i.zli eelsilerin zabtı 

Doksan yedinci madde - Gizli eel ·enin zah
trnı divan ldl.tibleri tutarlar. 

1 
Fakat Meclis karar verirse muvazzııf kntib-

b~r. de tahfif olunduktan sonra bu vnzi.feyi göre
ılırier. 

Az~t bu uıbrtlarr görmek hakkını lıaizdirler. 

Zab1t hıılôsası, bunların Jııfzı, neşri 

Doksan sekizinci madde - Bu zabrtlarm tev
hi~inılen soma gizli bir celse aJdedilerek sabık 
IWI.ı)Tt hnlaımın okunur. Zabıt lııılilsasnun okun
nıasmr ınüteakib bu lıulasa ve zabıt ceridesi bir 
?.ı:n·fa konarak Mecliste hazır bulunarı reis ve di
van k5.tibleri tarafındım filhal mumla mühürle
llerek Meclis evrak bazinesine tevdi olunur. 

Gizli zabrtlar en az on sene geçmeden veya 
~I<'cli ı;; kaı·aı·ı olmadan ne redilemez [ •]. 

SEKlZlNCl BAB 

Ka.nunıa.rm müzakeresi 

1ki nıüzaker• 
Doksan dolnuuncu madde _ Kanun Uyiba 

hkr[*] - Teşkiliitı Esasi11crıin ~O nc1 maddesinin RO?t 
rı sına bııJcınız / 

veya teklifleri ancak iki müzakereden sonra kat
ği surette kabul edilmiış olur [•]. 

Iki nıiizakereye tabi olmayan ZayihaZar 

Yüzüncü madde - İki defa müzakere hak
kındaki şerait varidat ve masarifat bütçeaile he
sabı katği kamuıuna, munzaın, fevkalade tahsi
sat ve bütçe fasıllarında münakale taleblerini 
muhtevi kanım layihalarma şamil değildir. 

Bunlar lınkkında hir müzakere kil'lidir [ .. ] · 

Layiha ve tekliflerin bastırılması 

Yüs birinci mıulde - Rilafrna Heyeti umu
miyenin kararı olmadıkça hiç bir kanun layiha
sr veya teklifi bastırıp azaya dağTtıldıktan en 
az lurk sekiz saat ız-ecmeden müzakere edilemez. 

Esbabı mucibe ve maddelerin okunması 

Yüz ikinci madde - Bir kanunun müzakere
sine maşladıkta reis, esbabı mucibe mazbatala
rile maddeler heyeti umumiyesinin okunma ma 
lüzum olub olnıadrğmı heyete sorar. 

Btma lüzum gördükte aynen okunur. 

Il eyeti um ımıiye hakkında söz, müzakerenin 
kifayeti teklifi 

Yüz üçüncü madde - Layihıı. veya teklilin 
müzakereye başlanmasmda reis, Heyeti umumi
ye hakkmda. mütalea beyan etmek isteyenlere 
söz verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak
kında söz isteyenlerden en az ikişer mebus iradı 
kelam etmeden müzakerenin kifayeti reye kona
maz. 

• 
lıfii.zakerenin kifayeti aleyhinde söz 

Ytiz dördüncü ma.dde - Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa i~lerin
den yalnız birine ruhsat verilir. 

Ondan sonra işari reye müracaat olunur. 

[•] - Kiil halinde kabul olunan kanunlar da vardır. 
[ .. ] - Team.iilen, Divanı nıuhasebat raporları da 

bir defa mikakere olunur. 
- 114 ?!.CÜ maddenin son bkrMı ile !Jt nci 1714&-

denin ikinci /11.:ra&ı:rıa bakınız/ . . d 
-Birinci nıiizakercde tayyi kabul.cd!len. bır ma -

deııin tekrar mü::akeresi hrılikında, ilrmct mıl.z~~7'ı)de 
tariilnamc ve1-ilebilir (!6- VI -1940 - S. 157 · • 
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Maddelerin müzakeresi 

Yüz beşinci madde - Heyeti umumiye mü
zakeresi bittikten sonra maddelere geçilmesi re
konur. 

Reye iktiran etmezse lilyiha veya teldifin 
reddedilmi' olduğunu reis tebliğ eder. 

Beş gün -sonra ildnci miizakere 

Yüz altmcı maddi - tkinci müzakere birin
ci müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra 
ruznaıncyc aJırur [•]. 

Ikinci müzalceı·e 

Yfuı yedinci madde - İkinci müza.kerede ıa.. 
yibn ve teklifin heyeti umumiyesi Jı.akkmda mü
zakere cereyan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri fu:erin
d müzakere ccreyan edeı·[ .. ]. 

M iiteaddid meselelerin birbirinden ayrılmaları 

Yüz sekizinci madde - Müzakere edilen bir 
madde müteaddid mesele veya fıkralardan mü
rekkeb ise bunların birbirinden tefrikile ayrr ay
ı·r reye konmaları tekJjf olundukta muktaza.sı 

ifa olunur. 

lbar·e ve tertiô yanlışlıkları 

Yüz dokuzuncu madde - Liiyiha veya tek
lifin katiyen kabnlü reye konmadan enel, iba
re ve nslüb, yahud tertib ve tensik itibarile nok
san veya iltibas olduğu aza veya eneümen tara .. 
fından derm yan olUIJUl'B.a metin aid olduğu en
cümene gider. 

~ Edilen tashiblerin reye iktiran etmesi Hizrm
drr. 

Son şekı"l iizerinde milzakere 

Yüz onuncu madde - U.yiha veya teklifin 

r•1 - Bir ld11ilın, ikinci nıii1"1keresi rsnn.qındrı, Heu
eti umumi11ece, aid oldutiu e;ıriimeııe değilde, m.uvnl'
kat bir encii11tR1ı.e lıavale olunmlt-Şıta, Heyeti nmumiye·yo 
tekrar nelrliiiinde 11eni b<ı$lan ikt ?nil:ı:rıkereve tabi tntn
lar. (.10- Xll-1 !J}ıO. Sayfa 210). 

[**] - Biri11ci milzakere rıtnMında l)ir m(tddımin 
tay teklifi reddediCm.iş ve madde kalıul edilmişken 
ikinci müırıkere CIJ7la.!J'Inda o maddenin tavyi tekrar 
L1kU! olunabilir (Z. C. Cil d 6, So.vıf a 6-4, ve 7~ - 19 
11fS J.!,/111/193#). 

maddelerı üzerınde müzakere bittikten sonra 
heyeti umumiyesi hakkmda lehde ve aleyhde söz 
söylemek i. teyenJerdcn yaJnrz birer mebusa ruh
sat verilir [•]. 

M iizahere ı>ırasında .nuıı 

Yüz on birinci madde - Bir kanunun vey:ı 

bütçenin müzakeresi sırasında her mebus Hü
kumete veyahud mazbata muharririue istediğ' 

sunlleri sorabilir. 
Sualler. sözler bittikten sonra, sıra ile soru

lur. 

Muahede ve mukaveleler 

Yüz on ikinci madde - TeşkilU.tı esasiye lm
nunqnnn 26 ncı maddesi mucibince tasdikleri 
Meclisin müsaadesine mütevakkrf bulunan Dev
letlerle münakid muahede ve mukavelelerin tas
dikı talebini mutazammm kanun layihaları M"ec
lise takdim edildikte o muahede, mukavelenin ih
tiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinle
ri hakkında tadilitt tekli.f edilemez. 

Birinci ınüuı.kere strasmda mı:ı.dçlclcr haldun
da vulnı bulacak itiraz la.yihanm encüınene iade
sini isternek suretinde olur. 

Bu itiru, müzakereden sonra nazarr mütalaa
ya almdığı takdirde encümene havale olunur. 

Eucümen, tedkik edilmek için kendi ine mu
havvel teklifierin heyeti mecmuası bakkmdn bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastmlrb aıaya dn.ğıtrlrr. 

Encüınen, mnzbatasmda layihanm ko.hul, te
bir veya reddine karı:ır verir. 

Tehir kararı, şu esbabı mucibeyi ihtiva ed r: 
« Mecli , ınuahede veya mukavelenin filan 

ve filan maddeleri (Tehiri mucib maddeler ta.
mamile yazılmahdır) hakkında Hülcum tin na
zarı dikkatini eelbederek tasdilu için muktazi 
müsaad sini tchir eder » . 

Bu muabede ve mukaveleler hakkında müs
taceliyet kararı verilmişse ncümen tadil teklii
lerine dair olan ınazbata mı itiı·nza uğramayan 
maddelerin müzakeresi akabindc Heyeti umu
m iyeye tA kd im eder. 

[*] • Kendisine böyle bir «,-uhsat-. verilen mebus, 
ytni bir teklif yapamaz (Z. C. Cild 6, Sayıla : 75 • 
!.t/lll/193t). 



Mukaveleler 

Yüz on üçüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kabulüne muallak olarak Hü
kümet~e akdedilen mukavelelerle bunların tas
dün talebini mutazammın kanun layihaları hak
krnda dahi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

Iade ol'fcnan katıunların tcktar müzakeresi 

Yüz on dördüncü madde - Teşkilatı esasi
ye kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası 
mucihince Reisi"cümhurun ila.nrru muvafık gör
meyip esbabı mucibesile birlikte bir daha müza
kere edilmek üzere on gün zarfmda Meclise iade 
ettiği bir kanun, Heyeti umumiyeye haber ve
rildikten sonra, aid olduğu encü.mene havale 
olunur. 

Encümen, Reisicümhurun iade esbabı mucibe
&ni de mütalea ettikten sonra o kanunun müza
keresini iade ve netic~ndo mazbatasıru Heyeti 
Uinuıniyeye takdim eder. 

4 
İade olunan bir kanun, reye iktiran etmem.i.t 

laalettayin bir kanun layiliası veya teklifi gibi 
lteyeti umumiyede yeniden müzakere ve intaç 
edilir. 

Hakkında valttile gerek mustaceliyet kararı 
Verilıniş olsun veyl\ olmasın iade olunan bir ka
nun Yalnız bir defa müzakere edilir. 

Bir nutkun ila'nı 

Yü.ı on beşinci madde - Bir nutkun talik ve 
ililnı teklifi ancaJc onun zabıt caridesile neşrin
~en ve o nutkun taallük ettiği madde ıkabule 
ıktiı-an tti k ten soııra re ye konahilir t• J. 

DOKUZUNCU BAB 

Tadil.Dam.eler 

7'aclilnamelerin nasıl verileceği ve encilmcnlere 

tetıdii 

Yüz on altmcı madde - Bir en~ü.mene mu
havvel kanun l~yiha veya teklifi hakkmdıı. bir 
veya bir kaç mebus tadilat teklif etmek ister-

("'] • Aia'iıa ile ilı1n ke:ta 
ı ı. Vll * 1'940. S. 63 : 64:·· 
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lerse bir tadilna.me tanzim ederek reiae takdhn 
nerl('r [•]. 

Tadilna.melerde bunlarm kanunun hangi mad
desine veyahud bütçenin }!angi faslma ıı.id bulun
duğu tasrili edilmelidir. 

Bu tadilnameler encüınen mazbatasmm zeylln
de sahibierinin esba.bı mucibeyi havi muhtırııları 
ile birlikte bastrrılara.k haklarmda encUm.ence itti
haz edilen kararlar ile esbabı beyan edilir. 

LRyihanın Heyeti ttmumiyede müza.kerf!li es
nasında o tadilit'm ması geldikte gtthibi eabıı.bı 
mucibesini ta:İsil edib mevcud azadan terviç ve 
teyid eden bulunursa müzakereye konur. 

Aıksi takdirde müzakeresinden vazgeçilir. 

Biri1ıci m.üza.kereden sonra vedlen tadilnameler 

Yüz on yedinci madde - Kanun llyfh8sı ve 
ya teklifinin birinci müzakeresi bittikten sonra 
arzolunan yeni tadilna.meler o liyihanm tedldla
na memur encümene verilmek lılzımdır. 

M-tiza~·ere sırdsında ilenUn tad.ftndmel~r 

Yüı on sakinnci madde - Birinci ve ikinci 
müzakerenin coreyanı sırasında takdim olunan 
tadilnamelerin aid olduğu encümene havaleeini 
mazbata muharriri taleb ederse bu havale mec
buridir. 

Birinci ve ikinci mii.zakere sırasında verilip en
cümene havaZeleri istenmiyen tad-ı1twmeler 

Yüz on dokuzuncu madde- Birinci ve ikin
ci müzakerenin cereyanı strasmda takdim olu
nan tadilnamelerin encümene havalesi encümen 
tara.fmdan istenınediği halde tadilatm esbqbı 
mucibesi sahilıleri tarafından mücmelen b yan 
olunur. 

lkinci müzake1·e stl'asmdn buna yalnız eucü
men ceva.b verebilir. 

Bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütalaa
ya alınıp a.lmma'ınasma Heyetıçe karar verilir. 

Nazarı mütaleaya ahnırsn. encümene havale 
olunnr [U]. Encümcn isterse filhal lmbul eder. 

[•] - Birinci mıüakerede tayyi kabu_l . ccl!len ... bir 
maddenin tekrar m~aker si hQkkında, ıkınC'I mıua.
kerc.de tadil?ıanıe verilcbilir (26-VI-191,0- 8.157:~61) 

[ .. ) - Encilmen, nazarı mdltaleaya alınan tadılnOt
me ile mukavved değildir ($101 numa-ralı kanını -
15-J -1937). 
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Tadilô.t teklif edenlerin salahiyetTeri 

Yüz yirminci madde - Tadilat tekli:f eden
ler, tadilnamalerin havale olunduğu encümende 
fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalea.larmın 
dinlenmesi zaruridir. 

1 kinci miizalcerede encümene iade olunan mad
deler hakkında tadı1 teklifleri 

Yüz yirmi birinci madde - tkinci müzakere
de encümene iade olunan maddeler hakkında sa
ir mebuslar tarafından encüm.ene tadil teklifleri 
verilebilir. 

Tadı1nameler ne zaman t·eye konur 

Yüz yirmi ikinci madde- Tndilnameler asti 
maddeden evvel reye konur. 

Mun.zam maddeler 

Yüz yirmi üçüncü madde- Munzam roaddr
ler teklifi için de tadilnameler hakkındaki usul 
tatbik olunur. 

ONUNOU BAB 

Kanunlarm tefsiri [*] 

T•ftir 

Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun 
tefsiri Iazrm geldikte, tefsir talebini havi esbahı 
mucibeli tezkere veyahud takrir o kanunu bi
dayeten müzakere etmiş olan encümen veya en
cümenlere havale olunur. 

[•] - 29! nurnararlı karJJr : 
Divanı muhasebatın, litzu.munda bir lcanıınun tel

sirini Meclis riyasetinden taleb etmek hakkına mar 
lik olduğu, Heyeti Umumiyenin yirmi ilcinci içtimaının 
birinci eelsesinde takarriir etmi.§tir. 

6 kdnunusani 1917 

869 numaralı karO/Mn 8 nci maddesi : 
Tefsirr kararlOIMnın makabline şümulü tabii ise de 

telsirden evvelki usul ve ahkıima tevfikarı icra ve 
ikmal ve aUllcası katedilmi.§ ve emri vaki halini almış 
olan mesaile de teşmili halinde te/sir ile az çok müna
sebettOJr kll,ffei mumnelatın yeniden tedkik ve tadili 
icab edib bıına ise malıal ve imlcd.n olmadığından 158 
numaralı te/sir lGOh'OJrından evvel tasfiyeye tt1bi tu
tulmuş ve müddeti hizmeti on beş seneden dun olmak 
dolayısiZe iktramiyesi verilerele alakası katedilmiş olan 
memurlara mezldlr te/sir kOJrarına istinaden iadei mu
hasebe suretile tekaüd maaşı tahsisi gayri oaizdir. 

,_. kanunııevvel1~3l 

Şayet o kanunu, husmı1 bir encümen tedkik 
etrRiŞ ise veldl.letlerle mütenazrr encümenlerden 
aza alınmak suretile on beş kişiden mürekkeh 
muvakkat bir encümen teşkil olunur. 

Encümen mazbatası Heyeti umumiyeye arze
dilerek te:f.siri mutazammm fıkra müzakere edi
lir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nısabı laznn. ise tefsir fıkrası da ayni 
usul ve rusaba tabidir. 

Tefsiri mutazammm fıkralar yalnız bir de
fa reye konmalda iktifa edilir [•]. 

Tercihan müzakere 

Yü.a yirmi beşinci madde - Tefsiri mutazam
mm talebler ve mazbatalar encümen ve Heyeti 
umumiyece tercihan müzakere olunur. 

ON BİRİNCİ BAB 

Bütçe mii2akeratı 

Biitçe enciimenince tedkik olunacak işler 

Yüz yil'mi altmcı madde - Bütçe encüme
ninin tedkik edeceği işler şunlardır : 

1 - Meclis ve merbutatı bütçesile munzam 
tahsisatı hakkında kanun layjbalarr; 

2 - Muvazenei urouruiye kanunu; 
3 - Munzam tahsisat, fevkalade tahsisat ve 

fasıllar arasmda müna.kale talebini havi kanun 
layihaları ; 

4- Devlet varidatınm veyahud masarifatrnrn 
arttn·ılması veya eksiltilmesini intM edecek her 
nevi kanun l3.yiha ve teklifleri; 

5 - Muvazenei umumiye kanunlarrna ve 4 ncü 
fıkradaki kanunlara müteallik bütün tefsi,. ta-
1eb1erinin tetkikı. 

Bütçe hakkında tadilname, bütçeye munzam 
madde 

Yüz yirmi yedinci madde- Muvııze.nei umu
miye kanununa taıılluk edib masarifin arttn·ıl
ması veya varidatm eksiltiJmesini mucib olacak 
tadilname veya muıızam maddeler ancak ııH\.lca-

[•] - Bir Ulyiha, encümenden Heyeti umumiyeye 
tefsir şeklinde sevkolunıırsa, te/sir gibi, bir defa milza
kari olunur (f7-Xl-U33. Z.C.Cil18-Sa2J1fa 55;5g), 



• 
-45 

dar bütçeye aid mazbataıım dağıtılınasını takib 
eden yedi gün zarfmda teklif edilir. 

Umumi ve zntl maaşlar, tnhsisat, gündelik 
ve hnrcrrahlarm art.tıl'Ilmnsma, mcıuuriyet ilıda
sma veya bnıılarm ıneri kanuıı]arla muayyen 
olan huuucllarr haricinde tevsiine dair ;,ebus
lar tarafaıtlan tadilname veya bütçeye muıızaru 
madde teklif edilemez. 

ller iki fıkradaki hükümler biliivasrta vergi
ler kanunlarma tnhsisat itasını tazammun eden 
kanunlara da şnmildir. 

Bu nıadde<le münderic tıı.kyidat Hükümet ve
ya Bütç:e eneümeni tnrafmrl:ın kabul edilen veya 
elli imzuyı havi olan tekliflere şamil değildir. 
Bu tcklifler Bi.it~c eııcüıueııiııe havale olunur. 

Bidçcye ve vergi kanunlanna taalluku olma,yan 

ahlcam 
Yüz yirmi sekizinci madde - Muvazenei 

umunıiyc kanunile hil:lvasrtn vergiler k:ınıınla
-rına ve tnhsisııt itnsmı iktrzn e1tiren kanunla
ra, varidat veya masarife taniluk etıneyen hü
kümler dercedilemez. 

Bu knııunlanu mü:r.ııkeresi sırasında vukn
bulacak tcklifler an<>ak mevcud mııddelere doğ
rudan doğruya taalluk etmek şartile reye kana
bilir. 

M aliye vekilinin huzurile {asıl {asıl miizakere 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - Muvazenei 
Utnumiye lmnuııuna mcrbut cetveller, Maliye ve
kilUe aid olduğu vekil veya göndereceği birinci 
sınıf devair rüesasmdan biri hazır olduğu halde, 
fasıl fasıl nıüznkere ve rey istihsal olunur. 

llilkmii bir seneden fazlrtAJit şaınil mnddelcı· 

Yüz otuzuncu madde - Muvazenei umumi
ye kanununa veyahud merbutatma hükmü bir 
seneden fazla zamana şamil olan madrleler der
cedileınez. 

ON lKlNCt BAB 

Reylerin istihsa.li 

M'Uhtelif şekı'Zler 

Yüz otuz birinci madde - M üzakereye ar
zolunan meseleler hakkmda Mecliste üç suretle 
rey Verilir: 

1 - 1şari rey (El kaldırmak veya ayağa kalk
maktrr); 

2 - Açık rey (Üzerinde mebuslarm isimleri 
yazılı vernkalarm kutuya atılması veyahud, ta
leb vukuunda kabul, red, istinkaf kelimelerinin 
telaffuz edilmesidir) ; 

3 - Gizli rey (lşaretsiz yuvarlaklarm kutu
ya atılmasıdır). 

lşnri rey 

Yüz otuz ikinci madde - Müzakere sırasm
da bu nizarnname alıkamma tevfikan harekete 
daveti mutazaınnun meselelerle mebuslardan biri
nin söz söylemekten menine, takbihine veyahud 
muvakkaten Meclisten çıkarılınasma dair husus
larda işari reye müracaat olunur. 

Bu niznınname mucibince açık veyahud gizli 
reye müracaat zaruri olmayan bütün hususlar
da işar1 rey istimal olunur. 

lşnri rey istimal halinde evvela lehde, son
ra aleyhde bulunanlarm reyine müracaat edilir. 
Ondan sonra netice reis tarafından heyete bil
dirilir. 

Vckillcrdrn şikliyet ı • c uı.ebıtslnnn itlıamııırln 
alınacak elcseriyct 

Yüz otuz üçüncü madde - İcra Vekillerin
den biri baklanda şikQ.yete ve mebuslardan 
birinin ithamma nid tek1iflerin kabulü mevcud 
azanın üçte iki ekaeriyetinin husulüne nıütevalt
kıfttr. 

lşari 1·eylerin sayılması ve takdi1'i 

Yüz otuz dördüncü madde - !şari reylerl re
isle kntibler mütte:fikan saymak ve takdir et
mekle mükclleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretile rey istih
salinin neticesinde lttifak edemezler veyahud ek
seriyetin husulünde şüpheye düşerler veya aza
ılan hcşi ayağa kalkıb bunu isterlerse [•] 
ayağa kalkmak usulüne müracaat euilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahud yine 
şüpheleri baki kalrrsa açık reye müracaat olu
nur. 

Hiç hh mebus rey istihsal olunuı·ken söz söy
leyemez. 

[*l - Beş tn~·buswı ayağa kalkınası derhaL va~ 
olnwlıd1r. 410dan zammı geçtikteli sonra lmıuı mesag 
voktıır (Z. C. Cild : 18 9- V -101,1. Sayfa 42). 
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Para, vergi ve nvuahede meselelerinde açtk rey 

Yüı otuz beşinci madde - Muvazenei umu
miye kanunu layihasilc vergi ihd-aa veya ilgaı:ıma 
veyıllıuıl vergilerin arttrrrlmasmıı. veya eksiltil
mesine ve muahcde ve ınukavel~lerin tasdiluna 
müteallik kanun layihaları hakkrnda doğrudan 
doğruta a~ık ı•eyc müracaat oluıı'tfr. [• J. 

Taleb üzerine açık rey 

Yüz otuz altmcı madde - İşarl rcye müra
caat zarı:ıri olmayan saiT hususlarda açık rey 
vhrilrnN;i talehe mii1 ı-vakkrliır. A~rk rey, bi'r me
. e. nin ük rt.\:Ve komnasmda on bt.\ş ml!bL\R tara
f1tld:an tahtiren taleh olunabllir. 

.Mesele ı·cye konurken reis ve Jdi.tihlcrce )iÜh

he lıuıul olnrsa yalnız be~ mebus şHahen açrk rey 
tal('bcdebilir. 

Açık rey isteye"nlerin isimleri Resmi Gazete 
ile ilan olunur. 

Açık 1·ey nasıl istihsal olmıur 

Yüı otuz yedinci madde - Açık rey $U su
retle istihsal olunur: 

lbtida, mebuslarrn davetine mahsus çıngrrak 
üç dakika müddetle çalı'lllr. 

ller mebus üzerinde, ismi yazılı beyaz, kır
mııı ve yeşil renkli, rey varakaları bulunur. 

Beyaz varaka kabulü, krrmızı reddi, yeşil 

istinkafı mutazamınnıdır. 
Reye başlanmadan evYel reis, rcylerin neyi 

tazammun edeceğini kısaca söyleyebilir. 
Rcye müı•acaattan evvel mebuslar raylerinin 

gayet veciz bir surette esbabr mucibelerini kür
süden söylem k istertetse, reis lehte ve aleyhte 
yslnız birer zate ıııhsat verebilir. 

Sonra kntiblerden biri mebusların intihab 
dairelerine göre hece harfleri tertibi üzerine 
i;imlerini okumağa başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından 
çekilen kura ile taayyün eder. 

İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine 
konmuş kutuya rey varakasmı bizzat atar. 

Bütün isiroJerin okunmasını müteakib kıraat 
esnasında rey vermemiş olanların isimleri bir 
daha olmnur. 

[•] - Münakale ve tahsisatı munzamma kanwnla
rl ile hesabı katği kGnımlarmın da açık reye l:onnlmrı
ıı 115 numaralı karar vo teamül iktızas1ndandır. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar vnrsa rey 
verrneğe davet edilir. 

Yahud: 

lsnıi okunan mebuslar ayağa kalkarak (kıı.
bul), {red), ( istinkfı.f) kelimelerinden bil· ini tc
Hi.ffuz ile reylerini bildirirler. 

Bu rey k!tibler tarafından kaydedilir ve 
zapta geçer. 

Reyler toplanınca reis muamelenin bittiğini 
söyler. 

Bundan sonra rey verilemez. 

Rey kutularını kB.tibler açıı> her birinin için
de bulunı:in varakalan sayarlar . 

Müstenldilerin adedi rey üzerine te$ir icrıı 
etmez . 

Karar yab:\ız lehde ve aleyh'de bulunanlarm 
mikdarma göre taayyifu eder. 

Müstenkiflerin \tarnkalarr sadece nisabıı 
dahil olur. 

Katibierin istihsal ettikleri netice her haide 
o eelsede tafsilitile (Yani mevcud az'anm adedi, 
nisnb olup olmadığı, lehde, a1eyhde bulunanlarla 
müstenkiflerin mikdarr ve ibtal edilmiş varak
lar va'rsa bunlılrm adedile iptallerinin sebebi 
tasrih 6lunmak suretile) reis tarafından Mecli
se bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi ad
dedilerek, ancak nisaba idhal edilir. 

lnli rey 

Yüz otuz sekizinci madde - Açık reyin tat
bik olunabileceği hususlarda azadan on beşi giıı:
li rey usulünün tatbikını isterlerse bunun icrasr 
heyetçe müzakeresiz l:!kseriyetle karara müte
vakkıftrr. 

Gizli rey isteyenlel'in isimleri zabrt ceridesi 
V'e icab ed~rse Resm.l Gazete fle ilan olunur. 

Gizli rey nasıl istihsal olunur 

Yüz otuz dokuzuncu mıı.d.de - Gizli rey, açık 
rey gibi istihsal olunur. 

Yalnız bu şıkta mebrulla'r, l'eisin solundaki 
katibden biri beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak 
alı:dar. 

Bu-nlardan beyazı kabul, k:mnız:rsı da redde 
işarettir. 

Mebuslar, bunlardan birini arzularma göre 
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kürsü azerindeki rcy kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise 
istinkaf manasını ifade eder. 

Katibler rey kutı,ısunda bulu~an yuvarlakları 
bir tepsiye döküb beyazlarla krrmızıları ayırır
lar ve aı;rkça. sayarlar. 

Tatbik kutuatmdaki yuvarlaklar da mura
lcabe için sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

Re.y istihsali tcadditd ederse 

Yiiz kırkmcı madde - Bir kaç madde v~ la
yiha veya teklif hakkmda açık l!ey istihsnli te
ıuldiirl ı>rtersfl vıırnknhırrn muhtelif kutularn nv 
ni zamanda atriQıa~r suretile iera olunabilir. 

K'I.Ltuların dolaştır-ıl,nası 

Yüz kırk birinci madde - İtiraz vuku bulma
dığı takdirde, haderne tarnfmdan kutularm do
laştrrılnıası suretile de açık rey istihsal oluna
bilir. 

Gelse sonunda rcy istihsali 

Y~ kırk ikinci madde - 'Sir maddenin ııçık 
reye konması cclse sontma bı~alnlal.ıilir. 

fntihablar 

Yüz kırk üçüncü m~dde - II~yeti umuwiye 
ve encümenlerde icra edilecek iııtihablar şu şo· 
kilde olur: 

Kürsüye, rcye mahsus olmak üzere bir kutu 
konnr. 

Her mcbus, hece hnrfl ri sırasile isrui okwı
du~ça kürsüye gelerek tensih ettiği zat veya zat
lerın isinılerini lıavi varakayı kutuya atar. 

1 ~isin çekeceği kura ile taayyün eden üç me
bus tartıfrndan bu rey varnkaları tasnif olu
nur. 

. Muııanniflerin tanzim edecekleri ınutassııl (Ya
nı azanın mi.\tdarını, nisab olub olmadığını [•], 
rey varakalarının adedini, müstenkifleri, iptal 
~~ı.tnmıış varakalaı:ı ve bunların niçin iptal edil
l ık lerini ve rey n lan zatleri n isim lerile aldık
~~ reyler mikdarnır gösterir) mazbata reis tara-

dan okunmak suretil intihabm neticesi he
Yete bildirilir. 

r•ı - Reve · t · k · t · ış ıra Ilden a:::anın mutlak e/GtliJn'JIIJ •· 

Karar msabı 

Yüz lark dördüncü madde - Dütün nıüza. 
kerelcr, üçte iki ekscriyet rneşrut olmayan hu
suslarda, lıazrr bulunan azanm mutlıık ekseriyc
tile knrıırln~ ır. 

Reylcrde tesavi olursa reisiııki iki sayılrr. 

Huzuru muktnzi azanru ınevcmliyetini reis 
ve katil.ıler ınü~ahede ederler. 

Dir rnesele rcye koıım·ken mevcud azanın 

adediııi tahkik hususunda reis ve katibler itti
had edeınezlersc yoklama yapılır. 

Nısab bulunmadığru(ian rey istihsali müm· 
kün olmazsa ruüı;ak t•e cdileıı madueniıı k ırnı•ı 
ertesi eel ye brrnkılarak ikinci defa reye mü
racaat olunacağı rııznnmeye geçirilir. 

tkinci defa rey vercıılet·in adedi ne olur a 
olsun netice nıuteberdir. 

Neticenin nıis tarafından tebliği 

Yüz kırk beşinci madde - Heyeti umumiye
de her madde kabul veynlıud reddolundukça ka
rarın neticesi reis taralından yalnız « Kabul 
olundtn veyahud «Reddedildi~ diye beyete bil
dirilmek lfizıın gelir. 

Teşkilatı esasiye kaııımınum tadilinde icab 
eden karar nısabı 

Yüz kırk altmcr madde - Teşkilatı esasiye 
ikanun.un.un 102 nci maddesi mucibince mezldlı' 
iktınun.,un tadili ic~b ettikte teklifin Meclis mü
rctteb azasmm en az üçte biri tarafından imır..,_ 

edilmesi meşruttur. 
'İ'adillt müretteb aza adedinin üçte iki ekse

' r iyetile kabul olunur. 

ON ttçttNott BAB 

Zabıtlar 

Iki nevi zabıt 

Yili!: kırk yedinci madde - Mecliste iki za
bıt tutulur : 

1 - Harfiyen zabrt - Bu zabrt, zabıt ccridesile 
vo icv.bm.da Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Bu zabtm, itiraz vukuunda, muterizin ilk eel
scde söz alması veya riyasete göndereceği bir 
va.ra~anm gelecek zabıt ceridesiılln sonuna aynen 
derei suret,il~ t8.9hihi lAzımdır. 
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! - Zabıt bulasası - Bu hulasa, gelecek hükad 

günü zabıt caridesine dere ve levhaya talik olu
nur. 

Bu zabıt hulasasına aza tarafından itiraz varid 
olursa harfiyen zabta müracaatla tashih ve o su
retle bir daha neşir ve talik olunur. 

Zabrt hulasasınr reis ve inikadda bulunmuş 
olan iki katib iınzalar. 

Son iııilwdın zabıt huliiMsı ve znbıt crı·idcsi 

Yüz kırk sekizinci madde - 13il' lr•timaın 

son inikadının zabıt bulasasr katibler tarafından 
filhal tanzim ile o inikadın sonunda okunur. 

Tashih, krraati müteakib olmak lazrmgelir. 
Son inikadın harfiyen zabtınm tashihi me

buslar tarafından verilecek varakanm ilk inti
şıır edecek Resmi Gazete ile ilanı suratile olur. 

ON DÖRDUNCU BAB 

Sual 

Sual hakkı 

Yüz lmk dokuzuncu madde - Her mebus 
Hükfunet narnma Başvekile veyahud vekiliere 
şifahi veya tahriri sualler sorabilir. 

• 1 

Sıı,alin tarifi 

Yüz ellinci madde - Sual, sarih ve muayyen 
maddeler hakkrndş. malfunat İstemekten ibaret
tir. 

Sual takriri 

Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek tah
riren, gerek şifahen istenilen anal mutlaka tah
riren vuku bulur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 
Reis bu takrirlcri, verilir, verilmez, zabıt ce

ridesine geçirir ve bir tezkere ile aid olduğu ve
kile bildirilir. 

Cevab 

Yü.z elli ikinci madde-Suale tahriıi cevah 
istenmiş ise, gelecek cevab, sual ile birlikte, 
aynen zabrt ceridesinin sonuna dercedilir. 

Suale şilahi cevab istenmiş ise, Riyaset tez
keresinin vüsulünden nihayet iki inikad sonra 

vekil ona Meclis kürsüsünden cevab verir. 
Reis, cevabdan evvel suali katibierden birine 

okutur. 

Cevabın geciktirilmesi 

Yüz elli üçüncü madde - V ckil, sonılan su
ale umumi menfaat mülahazasına mebni veya
hud muktazi malumatın elde edilmesi için ceva
bı muayyen bir müddet geciktireceğini - sual tah
riri ise tahriren, şifıı.hi ise kürsüden - beyan eder. 

Vekil, umumi menfaat mülll.hazasma mebni 
\sterse, suale gizli celsede cevab verebilir. 

Veldl, sorulan suale gününden evvel de ce
vab vermek haklanı haizdir. 

Suali somn giiniinde b1Llunrnazsa 

Yüz elli dördüncü ma.dde - Suali soran ce
vab gününde hazır bulunmazsa keyfiyat bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle 

yalnız bir defa daha ayni suali tekrar edebilir. 

Soranın rnii.talea beyan etmek hakkı 

Yüz elli beşinci madde - Mesul veltilin ce
vabmr müteakib yalnız suali soran mebus mü
talea beyan etmek hakkını haizdir [•]. 

Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla 
süremez. 

Biitçe miizakeresi sı1'tısında suaUe1· 

Yüz elli altmcx madde - Bütçe heyeti umu
miyesinin müzakeresi sırasında veyahud bir ve
kii.letin bütçesi müzakere olunurken bir me. 
bus sunller hakkındaki usule tabi olmaksızın 
ona dair istediği sualleri vekilden sorabilir n 
lüzum gördüğü izahatr taleb eder. 

[*) -Mardin mcbusu lr!an Fe1·id Alpayanın, Cii:nı
lı uriyet gazetesi1ule çıkcın bnzı yazıla1· hakkındaki !m
aline cepvab veren Adiiye veT.;ili Mııhrııud Esad Boz
kurifdan sonra, bu cevn.bda şrılı.gı mrvzulınlı.P olan, 
M?l[iltı mı•lınsu Y1mus Nndi11e söz verilmiştir ( Z. C. 
Ciul 20 • .C:Icıuıfa 5/7- 5-Vl-1930). 

- lzmir mrlmııtı Mahmud Esn.d Bozlrurdun, iş ka• 
nımu. hakkındaki snaline IM1 .~rıd vekili Muslr.ıfa Şe· 
rr f Ozlwn ce tın b verdikten som·a nıı'zktır ldyihcını1ı 
me-vdu bıdnnduğu lktısad encümeni mazbata muha'l'· 
ririne .9öz 1'eri!rniqtir (Z. C. Cild 9, Savıla B · 

1-VJ-tg!!). 
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ON BEŞİN'Ct BAB 

İstizah 

1stizah hakkı 

:'üz elli yedinci madde - Bir maddenin Baş· 
vek1lden veyn vekilierden istizah olunmasını me. 
huslardan biri teklif ederse, istizah edilecek 
ııındde tasrih edilmek suretile reise bir takrir ve
l'ilıııelt Hizrmgelir. 

Ru tnkrir, Heyeti umumiyede · okunduktan 
son ra kab tü veya red di hakkında müzakeresiz 
isa • ·, rı reye müracaat olunur. 

JCenfli.sinden istizah vuku bulnca k vekilin o 
ıı:~i.ıı 1recJise gelmesi veya maiyetindeki memu· 
rııı l'iiesasındıın birini göndermesi için İstizah 
olunncak maddenin tasrihile reis tarafından o 
vekile davetname yazılır. 

'l'akl'iı·in geri alınması 

Yüz elli sekizinci madde- Takrir sahibi He
feti nmumiycce istizahm günü tayin edili~ceye 
taelar takr· . . . 1 bil' ırını gerı aa U'. 

1 
E::ğer giin tayin edilmif?Se bu takririn geri 

a ınmasr Re t• . • .. k . • ye ı umumıyenın muza eresız işarı 
rcyle kara . · r vermesına menuttur. 

Geri alınan tnhirin bir diğeı·i tar-af1nrlcnı 
telcabbiiW 

y.. . 
uz elh dokuzuncu madde - Sahibi tarafm-

dan geri alınan bir istizah taktirini diğer me
bus te ka hlıül edehiliı·. 

1stizalr ta lı cı· 111 rlmsıın söz söyleycbilnıcsi 
y .. 

uz altınışmcı madde - Davet olunan vekil 
m~ayYen günde bizzat, yahud maiyetindeki de
"Vaır :üesasmdan biri vasıtasile Heyeti umumi· 
Yede ızahat verir. 

1 . 0n.~an sonra teldifin sahibi, veyahud salıib
eı: muteaddıd ise ilk imzası olan mcbus önce ve 
s~ır mebuslar onu müteakib leh ve aleyhde söz 
soyleyebilirler. 

Ruznameye geçilrııesi 

d Yüz altmış birinci madde - "V;ekil tarafın· 
k an 'Verilen izahat ve mebuslar canibinden mu· 

t a~~oten vuku bulan ifadelerden sonra lıiç bir 
aıu-ır ver·ı · ı mezse reıs ruznameye geçer. 

lstizahın. kifayeti 

Yüz a.ltiD.IŞ ikinci madde - !stizahm kifıı.yeti 
ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler di
ğerlerine takilimen reye konur. 

Esbabı mıteibeli takrirler 

Yüz altın~ üçüncü madde - Eğer sadece ruz
name~'<' gec; ilınesi kabul ohmmazsa esbabı mnci· 
beli takrirlcre sıra ıı:elir. 

Bunların bir encümcne havaJeleri kararlaştı· 
rılnıazsa iptiJa Uükumetin tercih ettiği takrir 
açık reye konur. 

Bmılara fıkra ilaı•csi 

Yüz altmış Jördüncü madde- Eshabı muci
hl'li bir tnltrire bir frkm ilavesi hakkında vaki 
olacak teklifin mutlaka takririn reye konmasın
dım evvel tanzim ve lleyeti umumiyeye arzı 11-
zrındır. 

Enciime1ılere mulınıovcl tahirler ve bunların 

reddi 

Yüz altmış beşinci madde- Encümene mn· 
havvel takrirler haklnnrlrıki. encümen mnzbata
ları müstnccl mevad usuliine tevfikan müzakere 
nrl ilir. 

Bıırilmcn nınzhntıısr rrılılolnnchığu takdirde 
eslınht muciheli tnkrirler Riyasete talı:climleri 
ı:urasilc okunarak rcye iktiran eder. 

Bir istiıaha diğc1·inin ı?avesi 

Ytiz altmış altmcı madde - Dir istizalıa. ic
ra edilereği gün üzE>rinden üç ini.kad geçtikten 
Y<'ynhnrl nıüdakeresine hn~lnndrktan sonra diğer 
bir istiznh zam ve ilhak P.dilemez. 

lliH<:e müzakeresine hiç bir istiza lı zam ve 
ilhak olnnamaz. 

Bir istizalıa. mımzmıı istizahlar 

Yüz altmış yedinci madde - Dir istizalıa di
ğerleri imdmam ederse her istiza h tnkririnde 
ilk imzası olan veyahud o bulunmadığı talcdir
de imza rdcnlerden biri dinlcuınedikçe müza
keı·enin kirayati istenemcz. 

Açık reye mii.racaat 

Yüz altmış seki.linci madde - Mebuslar isti-
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zahin neticesine taallllk edecek takrirler vere
bilirler. 

nu takrirler ac:ık reye konur. 
On beş mchmı tnr::ı fmdaıı isteııirse gizli rcye 

de müracaat olunur. 

ON ALTINCI BAB 

Meclis tabkika.tı 

lki şekı'l 

Yüz altmış dokuzuncu madde- (Mıındclel: 

13 lıazirıııı 1933) - Hiikfınıt>tiıı v:ıld olan bir is
tizah vr,rıılnHl lıütı:crı i n ıııüznkcı·pı:;j sır:ısrml:ı vı· · 

ya ııctiecsinrle veynhud rcs~>ıı T<'~kiltıtr csn.siye 
lmmnnunın lG ıu•r maılılcsiııiıı 1 tH'i ve 2 nci frk 
ralai'IlHln ıııiinrlerir: Hüld'mıel in n nınıni s i ,\·:ıst'tiıı

den ve nk;ildlet·iıı ifn ve iet·:ısıııa ıııcelınr olılllk
larr v :ızifr• lcr<1Pn tlol::ıyr vckillcrtlcıı biriııtlrn ve
yahuıl lcm Vckillcri Ilt',\Ctiıı<1en cczai ,·eyahud 
mali mNmliycf i ınüstelzim dnl vnlnıımdun bn
hisle tahkikat icı·ası taleb olunuı·sa rcisc bir tak

rir [•] verilrnek iktiza eder. 

Meclise arz ve vekı1e haber 

Bu takrir reis tnrafrnrlan Meclise nrzolımm. 
Alakadar vekil ''cyahnrl \'ekiller de keyfiyctteu 
habeı·dar edilir. 

Adliyece ınii.mcaat 

Yüz yetmişinci madde - .( fıındclel: 13 hazi
ran 19:-12) - "\dliycce biı• i~in fakibi srrnsmclıı 
!cra Vekillerinden biı·inin \'nzifesinden ınünhnis 
bir husustan dobyı vazife noktasından veri len 
bir kaı·arla Meclise müracaat vuku bulursa He
yeti umnmiye bu hususta MerliR tahldkntmn ma
hal olup olma(lığrnr tnyin i~in eV\'el emirde beş 
kişilik hir eneiiınen teşkil eder ,.e Meclise bu 
enci'ımenin muzhatasr ıırzcdilir. 

-· Vekil ve tahir sahibinin dinlenmesi, tak1·irin 
nazara alınınası 

Yüz yetmiş birinci madde - (Muaddel : 13 
haziran 1932) - Allkadar vekil ve takriri veren 
veya verenler veya mazbatayı yapan encümen 

[•] - Eski Ticaret vekili Ali Genani nıcselesi, 
Meclisi Aliye, Diı•anı mııhasebrıt cncümcninin bir 
ma.zbatasile sevkedilmiştir (10/Ill/19!8), 

dinlendikten !Onra takririn veya mazbatanm na
ınrr dikkate alrnıb alınmaması hakkında Meclis 
bilmüzakere işar1 reyle kararım verir. 

Alakadar vekil mebus değilse, Meclis bir müh
let tayini ile yalnız yazılı müdafaasmı alma~a 

karar verir. 

Encii.menin tah kilrat icrası 

Yüz yetmiş ikinci madde - Bunun üzerine 
Heyeti urmımiye, tahkikat icrasmı, ya Teşkilatı 
esasiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkeb 
ı-ruhtelit eııcilmene veyahud beşten on beşe ka
dar azadan teşekkül edecek hususi bir tahkikat 
enetimenine hnvale eder. 

lliikıimrtiıı vesaiti1ıden istifade ı•e ııesaik celbi 

Yüz yetmiş üçüncü madde - Tahkikata me
mur olan eneümen, Hillrumetin bütün vesaitinden 
istifade ve istediği evrak ve vesaika. vnzryet 
eder (•J. 

Enciimenin rnii.ddeti, scyrıhati, şalıid ve ehlilıibı .,• 
dinlenınesi 

Yüz yetmiş dördüncü madde - Heyeti urou
miye kararmda tahldlrata memur 'Cncümenin ne 
"tlüddetle vazifesini bitireceği, icabmda baskıı. 
mahalle gidib gitmeyeceği tesbit olunur. 

Bu encümen vekilieri isticvab edebileceği gi
bi hariçten herkesi şahid ve ehli hibre sıfatile din
lemek salahiyctini haizdir. 

Davet olunan şahidierin icabetleri mecburi 
olub haklarmda usulü muhakemntr cezaiyede mcv 
zu abkam tatbik olunur. 

Jfese1enin intacma kadar istizalı hakkında tak
rir verı?memesi 

Yüz yetmiş beşinci madde - Eğer bir lstızab 
neticesinde tahkikat İcra olunuyorsa tahkikııta 
memur encümenin meseleyi intaç etmesine ka
a:ar ayni madde hakkında tekrar istizah takrlrl 
1erilemez. 

Enoürnenin nihai ma patası 

Yüz yetmiş a.ltmcı madde - Encilm.enin ni· 

[*l - Eslri Bahritll' 1ıelı:ili lhııttnın Ynvuz ve 
hrıımz nıı'.qc[e8iude, Trıhhil;ut encümeni, bazı eşhast 
tevkif dahi etmiştir (Mııhtelit euciimen ztıbtı: 22. 
1- 19J8). 
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h.at ~azbata.sı eezat ve m..alt meeuliyetl mbt.ı. 
zım ıse, tahkikat evralo, Teşkilatı esasiye kanu
nunun 67 nci maddesi mucibince Meclis kararile 
~e~kil olunacak Divaru Aliye, nihayet on beıJ gün 
ıçınde tevdi olunur. 

Me ı· t· · · su ıye ı m1ıcıb olmayan ışle1· hakkında tahkikat 

YiU yetmiş yedinci madde - Meclis, bir mad
de hakkında resen malfunat edinmek isterse bir 
Tahkikat encümeni te_,k.il edilir veyahud mevcud 
encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

.. Bu kabil tahkikatm İcrasını ~a veyahud tn
eumen t.ekli:f edebilir. 

ON YEDİNCİ BAB 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Şekli 

t ~üz Yetmiş sekizinci madde - Bir ınebusun 
1 
eşrıi mas·uniyetinin kaldırılması için vulru bu

tabcal~ Lalebler, İna11lcemeden Adiiye veltnleLine 
e ıg olunur. 

t :dliye vekftleti, esbabr mucibeyi muhtevi bir 
'A~z ~-re i~e mezkUr talebi Raşvekalet vasıtasile 

ec ıs Rıyasetı'ne g" .ı,, . 
onu.,rır . 

.. Reis, bu talebi TcşkiHl. tr esasiye ve .Auliye en
cum.henlerinden nıi.irekl,eb muhtelit bir encüme
ne avale eder. 

b' ~nhcfunen reisi, kura ile beş azadan mürekkeb 
ır 1 zari encüınen tcfrik eder. 

Bu ihzarAı e .. . ı· 1 k di b' . " .ncumen gız ı rcy e en ne ır re-
ıs v b' ' kati~ . lr. de ınazbata nıuharrirliğini ifa edecek 

ıntıhab eder. 
En cü men b .. t .. dini . .' u uu evra.kt tetkik eclib o mebusu 
er. Encumen şahid dinleyemez. 

1iJ ııcii.?nenin ne miiddette işi in taç edeceği 
Yüz · "" h Yetmış dokuzuncu madde - 1lızari ve 

··•U telit e .. 
ın ncumenler bir mnsuniyetin kaldrrıl-
ço~ıb ~akkrn la kendilerine muhavvel evra kı en 

ır ayda intac ederler. 

Masn · t' nıye ın lcaldınlmasınm sebebleri 

Yüz sekseni · . · , 
tı e . ncı madde -Bır mebusn Tcsl{l Lı 

sasıye k ·. 
a.nuınınuu 12 ve 27 nci maddelerınde 

mevzubahs olan memnu fiillerden biri isnad otu
nur ve lhzari cıtcümen tetkikat neticesinde bu
na l<annat Msı! ederse teşrii masuniyetin refi 
lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve 
i\Iuhtelit encümene takdim eder. 

Eğer isnad olunan memnu fiil yukarıda zik
redilen maddelerde sayılan nevilerden değiiBe 
ihzııı·i !'llcüıncıı takihat ve muhakemenin Devre 
soııuııa l• J talikı lıaklmırla bir mazbata tanzim 
'c ke;,,ılik :\lu!ııdit encüınene tnk<lim eder. 

l\fuhtelit enciimen, bu babpta ikinci bir karar 
ittihaz eder. 

O mebus isterse ilızari encümende, Muhtelit 
encüınende ve Heyeti umumiyede kendini mü· 
dafaa eder veyahud bir arkada.~ma ettirir. 

Heyeti urouruiye bu hususta kararını verir. 

Bu. babda bizzat mebusım talebi 

Yüz seksen birinci madde - Masuniyetinin 
kaldırılması için bir mebusun kendi talebi kafi 
gelmez. 

Açık müzakere 

Yüz seksen ikinci madde - Hilafına. karar 
olmadıkça masuniyetinı kaldırılması hakkında

ki müzakere açıkça cereyan eder. 

ON SEK1Z1NC1 BAB 

İnziba.ti cezalar 

Nevı'leri 

Yüz seksen üçüncü ma.d.de - Bu nizam.name· 
nin muhafazası noktasından mebuslarm uğra
yacakları cezalat· üç türlüdür: 

1 -İhtar; 

[•] Teşkilatı Esasiye Encii:ıneninin, 11-IX-19.1.1 
tıırUıinde lw.bul olunan bir n~ba.tasınm hii./ciim fık
rrı.~"'.; 

Netice: Bıt scbcblere binaeıt isnat olunaıı bir sııg
tan dolayı istenen takibatın Devre sonumı, bırahlm.a.-
81.111' Meclis Ummııi Heyetince kcırM verilnıiş olan 
bir m.cbnsun yeni Devrede dahi mebııs seçil1niş olmtun 
lıa linde e vvelce ve1·ilm.iş olan talik kararı hillcnıünii.n 
devamı icaıı edcoeğine ve evvelld Devre csnasın~~ 11~
?'ilnıiş lu lik ha ra?· larının De VI' C son ı mda anCfl k yeııı· 
den mcbus se~ilmiyeıılcr hakkında keııdilğind~'!. orttı· 
tlnıı 1.-alkarak, talcibatın başlfı,nıası lıi:mngeldıgı'!l.e ve 
şimdiye kadar bu uoldh cercyan eden muam.elc~m~ de
ği~tirilnıesine nıahal bıtlı,mıı.adığma karar vcrıldı. 



2- Takbih; 
3 - Muvakknten Meclisten çıkarrlınak. 

lhtar 

Yüz seksen dördüncü madde - 1htar ceza-
smr müstelziın harckrUcr ~llıı l arılır: 

ı - Söz krsml'k, 
2 -:- Sül\ltl1f'f i boz ı n nk, 

3 - Şahsiyntlıı tığr:ı!iııınk. 

Tal,dir halekı 

Yüz seksen beşinci madde - lhtur cezııımu 
takdir ve infaz etmek hakkı Riyasctindir. 

Bir nıebus ihtara uğradıktan sonra. mutavaat 
gösterip kendini telıriye etmek isterse ona ruh
aat verilir. 

Mezun ılcğil iken süz ı;öyleJiğiuden dolayı 

ihtar cezasma uğrayan ınl'lıus inikndm veyahud 

eelsenin soııuııJa söz alabilir. 
Duııuııla b cra lı cr Lu nılısıüm, inikadm ve

yahud ccls •nin soııuıHlall evvel vtırilıııc:si reisin 
elinJedir. 

Reis, nıclmsuıı izalıatıııı kafi gtirmczso ilıta

l'I ipka eder. 

Kat i b ler lmııu kaydcılürlcr. 

nir nıebus n~ııi in ik:ı ılıln iki defa ilıtnr cr7a· 
ama uğı·:ıı·sa kı y f' .) ct ?.:ı lııt huluı-.a sına. dcrcol u

nur. 

lki defa ihtarın neticesi 

Yü.z seksen altmcı madde - Bir inikaJJa iki 
defa ibtnr ı·Pzasma ıığ rıı yıııı bir nıclıwmn o ini
kadro sontma h.aılar söz söylemuld(·n ınr.nınniye. 
tine, re i sin teklifi üzerine .M eel is nı iiza keresiz 
i~nri reyle karar verebilir. 

Takbih 

Yüı seksen yedinci nıadJe - '1'al lı ih cezası

nı müstelzim <Jlıııı harı ·kdler ı;:ıııılardır: 

ı - Ayni inikatldu iki kuı:e ihtnr cezn sıııı gör
düğü halde bunu ınüstelxiın harehtlertlcn vaz

geçmemek, 
2 - Bir ay içinde üç ker~ı ilıl.. : ~ t' zaımıa uğ

ramak, 
3 - Mecliste bir güriiltüye selıeh o1ınak \ L 

yahud l\feclisin işlerine i~tiı·akten imtina için bir 
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ittifak akdctıncğe Heyeti umumiyede açıkça ve 
gürlütülü lıir surette önnyak olmak, 

4 - 1hkııdaşlarılan bir v<>yn bir ka\:ınr tnlıkir, 
l<avlen tehdid etmek. 

!ti eclisfen vuwrıklaıten çıkarılmak 

Yi.iz seksen sekizinci madde - .M<>clistcn 
ınııuıkk;ıtı' n ı;ıkarılııı:ık ce>zıısıııı ıı ı iLtelz i ııı lıa

reketleı· ştuılaı •dır: 

1 - 'l'al<lı i h L'rzasma uğı·udrğı h:ılde bunu 
nıüstelziın hnreketlcı·ılcn va?.geçmenıek, 

2 - Ayni iıdkaJL1n üç l•ere takbill ceza ına 
uğramak, Reisicümhuru, Meclis Reisini, Ieclis 

ve Ueyeti Tiükfımeti tehdid ve tahkir etmek, 
3 - Heyeti uınumiye müzakerelerinde halkı 

cehrl ınnnmclelcre, dahili kıyanı ve isyanlara 
veyahurl Teşkilatı esıısıye !\anunu alıkamma te
cavüze teşvik etmek, 

4 - Meclis binaları ve ıııiiştenıil5tr dahilinde 
mc;nnu bir ftli irtikab etmek. 

M ecli.~tcn çıkanlma cezası nasıl icm ulıımır 

Yüz seksen dokuzuncu madde - Tnl lıih ye 
nıuvakkatcıı l\fcclistcn ~ıl,nt'rlııınk cczalnrı rei: 
sin teklifi iir.criıı' fh:yc1çc ıuüzakercsiz ve işa

ri rcyle karnrln.ştmhr. 

~\leylıinıle lıiiylc bir (:eza tekl if cılilen ıııchu
Slın bizzat veyahud aı·kaılaşlnrıtıtl:ın lıiri vasıla

aile izııJHıt veı·weğe hakkı vardır. 

Taltbih ve nmYnkknteıı ~leclisten çrkarılınnlt 
cezaları znbrt hulfısa ma dcreedilir. 

Af dilerııelc 
Yüz doksanmcı madde- Muvakkatcıı Uec

listen çıkarılmak cezasına uğrayan bir nıchus, 

ruhsat alıp kürsüye çıkarak aı;:rJ,çn af diler e, 
tekraı· Meclise girıııek lınl<Jmır haiz olm·. 

Mükerı·irler l.ıu haktan mahrmnJurlar. 

Salona airmektcn mcnınuiyet 

Yüz doksan birinci madde - Meclisten mu· 
'nldtatcn çıkarTlmuk ceznsma uğrayan ınebus 

hrnıen içtinın salonundan dışarıya çıkınağa mec· 
' -r \ l ' ondan sonra bir inikattan üç inikada 
kadar içtima salonuna girmekten memnudur. 
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ON DOKUZUNCU BAB 

Mezuniyet 

81'1. i: yıi11itik ı .: ın 

Y\U doksan ikinci madde - Müracaati üze
rine reis lı i ı· ııı~·lnısn ı-t h i; gıııılıik ıııı -ı ı Yl'i 'l' 
rebilir. • • 

Dnlıa fıı ;.Jn ıııı ·~u: ıi:, f'{ lı•r iı,:iıı :\lı.:ı·lısiıı ıııiisn 
adeı i Alıııınıık şart lıl'. 

Vıiltıt fıı ~ l.ı 11/I'<IUti!J C' f 

Yüz doksan. üçiincii madde - ~ .. ı i;: giinılı•ıı 
fazla ııwzuııiyı•t t ·ılcll ı·ri ipt ld:ı H ı . ,ısı ı d ·:ı 
ıınırıı tetkik olnnııl'. 

Mı , li.tl' l .• ır.ır 

Yüz dol<san dördUncU machle - H ı·ı, ııı .. ıı ı 
niyet laiPlılc ·l'iııi .\i(•ı li.~· nı :t.l ı, '"', ı • 1 ,:ıı·ııı 
her biri hakkında Divanın mütalcasını da bil
dirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

hiıı ~i:lil; 

Yüz doksan beşinci madde - Bir biri ardı
na .. · uç ınikadda yapılan yoklamalarda veyahud 
açık rcy istihsaliude bir melıusun .Meclise devam 
etmediği tebeyyüu ederse o mebus izinsiz adde
dilir. 

Mebusun gayhubetini muhik gösteren husus
ların tcdkik ve takdiri Riya et Divanma aiddir. 

Gaybubeti meşru bir mazcrete müstenid olma
?ığı anlaşılan mebusun ismi Re.smi Gazeteye dere 
ile ilan olunur. 

Bu lıususta.k.i şikayetler Riyaset Divanma ar
&edilir. 

'l 'c~luıi.wdm 7.-ı.~illlıcsi 

Yü.z doksan altmor madde - !zinsiz veya me
~yetini geçiren mebuslarm geçirmiş oldukları 
6f\b:ıler tahsisatlarmdan kesilir. 

Iki a!lrlrnı .frdn nır:wıiyrl fal,·dirindc lrılısl.srıt 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtima se
nesinde iki ayJ:ın fazla mezuniyet alana tahsisat 
vel'ilelıilıııesi Heyeti unıuıniyenin kararma va
bestedir. 

YİRMlNCl BAB 

Riyaset Divanmm vazifeleri 

.Vulıtrlif l'll::ifelrr 

Yüz doksan sekizinci madde - Riyaset Diva
nının vazifeleri şunlardır : 

1 - Dahili hizmetler teşkilatı ve Meclis m&
sur ve mü tahdemleri haklanda Memurin kanu
nunun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre in.zi
ba t komisyonu teşkili hal.:kmda istişari olarak rey 
beyanı; 

3 - :\Ieznniyet işleri; 

3 - l\Icbuslardan isimleri Resmi Gazete ile izin
siz VC.) n ııamcvcud kayJolunanlnrın şikayetle
rini tliıılcıııck ve fasletmck; 

4 - \1 rl'l is biitçesiuin tanzimi; 

G - Daireıtiıı tcbuilat, tamirat ve inşaatına dair 
kurarlar ittihaz etmek. 

lJiı ·a n rı:a.q lırılıl;ıllı!rı ~ikıiyct 

Yüz doksan dokuzuncu madde - Riyaset Di
vaıımm bir Ye)'alıud daha ziyade azası hakkın
ıh nıüııfe l'iı.len derubdi:! ettikleri işlerden dolayı 
vaki olacak itirazlar ve şikayetler azası kD.ınilen 
hn.zn· bulunuuğu halde Divanca müzakere oluna
rak nıuktazi tedbirler kararlaştırılır. 

Diı·mula tcsrıvi 

İki yüzüncü madde - Riyaset Divanmda 
r cylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 

Rcy ta,~nifi/1(/t>. ymılışlık 

İki yüz birinci madde - IIeyeti umumiyede 
vald olacak rey istihsalincle tasnii vazifesi ka
tılı lere ııir1 olmakla beraber, mühim bir yanlış
lı!< olılıığn inikad veya eelsenin bitmesinden son
:. nıı' ... ılrr a Reis, Hiya et Divannıı toplamağa 
dnvetlc takib edilecek yolu kararlaştırır. 



t rıtihablardan çıkaıı mesclel er 

İki yüz ikinci madde - Heyeti umumiyede 
yapılan intihablardan çıkan dahili nizamname 
meseleleri Riyaset Divanmca müzakere olunur. 

Riyasetin vcızif ele ri 

İki yüz üçüncü madde - Riyasetin vazife-

leri şunlardir : 

ı - Dışarıda Meclisin temsili; 

2 - Nizaınname ahkammm tatbiki i 

3 - Müzakereler in idaresi i 

'* . Zabıt caridesinin ve zabıt hulasasınm tan
zimine nezaret; 

5 • Bütün Meclis memurlarının Riyaset Di
vanile istişareden soura tayinleri veya memurin 
kanununa göre haklarmda muamele ifası ve 
müstahdemlerinin idare ii.mirlerinin teklifi üze
rine nasıb ve azilleri [•]; 

6 - Riyaset Di varuna riyaset; 
7 • Riyaset Divanı kararlarının tamamile 

i cra ve tatbıkatını murakabe ve temin; 
8 • Encümen ve kalemleri ımurakabe etmek. 

Reisvekilleri 

tki yüz dördüncü madde - Reis vekilierinin 
vazifesi, mazeretinde veyahud gaybubetinde, re
isin makamına kaim olmak ve reisin bütün hu
kuk ve salahiyetlerini istimal etmektir. 

Iiatibler 

tki yüz beşinci madde - Katibierin vazife
leri şunlardir : 

ı . Müzakerelerin zabtma nezaret etmek, za
bıt bulasasını tashih etmek ve bunları imzala
mak; 

2 • Heyeti umumiyede evrak okumak; 

3 . !nikaddan evvel söz isteyenleri kaydet

mek; 
4 • Yoklama yapmak; 
5 • Reyleri saymak ve sıralamak i 

[*] - Büyük Millet Meclisi memurlarıımı teş/.:ilıilı 
hakk:mdak'i 355j numaralı ka1ıuna bakını:ıl 

M-
6 - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

ldaı·e iimırterı 

İki yüz altıncı madde - !dare amirlerinin 
vazifeleri şunlardir: 

1 - Meclis binalarile salonlarına, mefruşat 

ve muhteviyatma ve bütün eşyanm muhafaza
sına itina edib bunların muntazaman defterleri
nı tutmak; 

2 - Merasimi mahsusayı tertib ve idare ; 

4 - l [ıı.dcınc i5ler ı ııc 

3 1ıır.ihala 
5 - Masaı·ifin tesvİ) pı; i ııe 

G - Riyasct divannun ı·py j alındrktıın sonra 
l\lcc)iı; bütçesini tanz im ile yiııc Riynset diva
nınu vermek; 

7 - Duhuliye veraksları tevzi etmek. 

1 dan~ ômirle1·i1ıin tatilde Ankaı-ada oturmaları 

İki yüz yedinci madde -1<1nrc amirleri J\fcc
lisin tatiliııe müsadif zamıınlanlu münavebe ile 
Devlet mıı.ka.rrımla otnrnl'lnr. 

V azife ve mesııliyrte iştirah 

İki yüz sekizinci madde - lrlııre nmirlel'inin 
vazife Ye mcsnliyctlcri nıüşterektir. 

lntizamııı mnlıafazcısı, miifrczcniıı iı;timali 

İki yüz dokuzuncu madde - SüHm ve inti
ınının tınılıafazasr, müıo.kcreh't·in aleniyet ve 
serlwsl isi n iıı tcrrı iıı i ve lüzuııı görülJük1 e inzibat 
kuvvetilc asl,cri mi.i.ftezcu•iıı istimali lınsm;lnnn
da (dare amiı·leri reisin icra vnsı1ıılnrıdır. 

Idareden S'ttal 

İki yüz onuncu madde- :\lelmslur, Riya.sct 
divıııu ve iclare hususları hakkmnıı, Rt'İsc tahl'iri 
veyahud şifalıi sualler sorabilirlcr. 

tdm·c amıirle?·inin hesabı 

tki yüz on birinci madde- lılnre i'ııııiı·Jpı•i lıer 
! ,' iıııa hnşınıla lııılrfll' l ' İ. h · · ·1' ·1 ı • ; ;ı l' ıııdnki 

icraa.tlarmın hesabiarını vermekle mükelle.ftirler, 
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YtR.Mt BİRİNCİ BAB 

tnzıbat 

Riyaset konağı 

İki yöz on ikinci madde- Reis, Büyiil< Mil
let Meclisi Riyasetinc mahsus konaltta ~tnı'ur. 

Dahı?i, ha1·ici inzibat, aslcer1. miifreze 

İki yüz on iiçüncü madde - Rcis, 1\fec•lisıı . 
ilahili ve hariı•i <>ınııiyC'ti haklnnıla lfı?.ınwC'Iı·ıı 
takay-yürlnfı iı•r;.ı C'tnwkle nıiikelldtir. 

İnzibat kuvvetile askeri muhafız müfrezesi an
cak · · , reısın emir ve kumandası altındadır. 

M er lise sı?filıJı girmek 

. İki YÜZ on dördüncü madde- Meclise silahlı 
gırın.ek yasakttl'. 

. Giren her kim olursa olsun Riyaset marife
tUe Meclis binasmrn dtşarısma çıknrlılır. 

lifeelise girme mcmnuiyeti 

~ yüz on beşinci madde - Heyeti umumiye 
salonıle ·· encumen odalıırma mebuslardan, Meclis 
~~nı.ur ve miistahdemlerinden, Hükumetten iş 
ıçın .. . . 

gonderilmı...,s memurlardan ve Davet edilen 
lll"t h u e assralardan başkalarrom girmeleri yasak-
tır. 

d Girenler reis veyahud idare amirleri tarafm
an dışarıya çıkarlılır. 

. Meclis binalarmı görmek isteyen seyircilere 
reıs ancak iş zamanmdo.n başko. bir saatte mü
saade edebilir. 

Samiler 

Iki :VÜZ on altmcı madde- Mrdis iniluıdlıı
~rnrnh . nrvann ınüd(lctince sarnilerin kcnnilcrine 
a sıs olnn 

v .. 
1 

A an mah::ıllerde bası ııı:ık oturınnl:ın 
e su tut etmeleri mechuridir. 

Samilcrunu t 'b . . . za " a.svı veya ndrmı 1asYıhı mııtn-
mmın knvlen f'1 . nanı · Vl:'ya ı en bn· harel<ette bnh.ı-

ar oranın · b olatı] . c ının atını mulıııfnzayı:!. memur 
I1 ar tara-fnıclan derhal drf3ııt•rya çıkarrln·. 

ler . eybeti nmıuniye müzakerelerini ihlRI eden-
ıca ında h A • 

oluı:ı.urlat'. enıeu salahıyettnr ıuercie teslim 

\ 

Mecliste cüriim iTcaı 

!ki yüz on yedinci madde - Meclis binaları 
veyahud nıüf)teınilatı dahilinde mebnslardnn baş

ka hir kimse hir eürUm irtikab ederse, eğer o 
cüriim müdrleiumumiliğin resen takib edemeye
reği fiillrrd('n biri ise, Riynsct Makamı mücri
mi dtşıırı çıkartır. 

Bğer riirüın, ı·eı;en miitldeinmuınilikçe takib 
nlının<•nk fiillı>r<'len ise, Riyııset Makamı mücri
mi ııcHi~·C'yP teslim eder. 

Ru JnpyzjJl'rde hir nll'hUS Cİlltli bil· CÜrmÜ 
me~hnrl iı·tikfih cdt>ı"ı'H~ Riynset 1\fnknnıı tclııre 
ilıııirlrri y::ıc;;rtasile miiı·rhnin MecliR hinıun hari
cine ı:ıkınasnıı mf!nedPrelr tNlhirlrri i1t ilııız ve 
müılrlPi111ıınnıiyi clrrntle tn J,iJıııt i erası Hiznmıl
ıın kı'nılic;;iııe tehliğ vr nıiiı'riıni onıı tesliı'1 eder. 

tl't ik ii h nlnnnn rii riim, rinnl ciirnıii mN,ılnıd
dnn lını:luı Ye fnknt resrn miirl<leinmurn liğin ta
kihntmr miislelzim hir fiil İl'ie Riynsrt 1\fnkann 
1rlnre fiınirlrri vasrtasile Hizım ~elen iptidai tah
ldkntr icra ve tahkiknt evraJum Adliyeye tevdi 
eder. 

Adliye, cürmüıı teşri! mnsmıiyetin eefini 
i c ah eti iı·ecc~ini ta kcl h· cclerı;;e Bn~veldllet vası

tasile ~önderect>ği tıılehn:ıme Heyeti unıumiye
~'e arzolunur. 

YİRMt tKlNOt BAB 

Meclisin dahili hizmetleri 

Meclisin dalıı"li hizmetleri 

tki yüz on sekizinci madde - Meclisin dahi
li hizmetleri: 

1 - Katibi umumilik; 

2 - Kntihi umumiliğe merbut encümen k~i.tib
lrrini de ihtiv eden Kaıınnlar, Zabrt, Evrak ve 
Mn1haa müdürlükleri; 

::ı - frl nrP nınirlerinr mcrhut Muhasehe ve 
Dnirc ınii.dürlüklcri ve Muhasebeye miilhak vez
ııednrlık r•J; 

4 - Encümenlerine mülhak Bütçe encümeııi 
hıı.şl<Hfilıliği [U] ve Kiitiipane müdürlüğü tara
fnıdan görülür [• .. ). 

[*1 - 3656 numaTa.lı Jeanıma görl', mutemedlik .... 
[ .. ] - .1656 nıım.n.Trı.lı kanuna göre, $P/i ...... 
[U*l - .'Jfi58 nı.muırcılı kanıma 1nerbut cedvel mtlr 

cibince MPclistP bir dA, Riyasete baıllı c Husıısi Ka
lem > vtwdır. 

• 
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Merasimde btılunacak heyetler 

İki yüz on dokıuıuncu madde - Meclisin, he
yeti umumiyasile ispatı vücud etmeyeceği me
rasimde Riyaset Divanı Meclis namrna haZil' bu
lunur. 

Meclis narnma bir heyet iznmı takdirinde aza
um adeui Meclis tnrnfmdı:ın tayin ve heyet kura 
ile intihab olunur. 

Reis vekilleriııden, katibierden ve idnre amir
lerinden birer zat behemehal lm heyete dahil 
olur. 

l'ckillrr ?lfWI!IIn snz snylryrrck UIOI!llrlar 

tki yüz yirminci madde - Vekiller narnma 
Heyeti umumiyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece deva ir rüesasr veltiiletle
rinden her veyahud münhasıran bir iş için be
yanatta bulunmağa mezun olcluklarrnıı dair Ri
yasete hitnlıen tahririntı barnil olacaklardır. 

Bu tnhrirat müzakereden evvel Riyasete ve

rilir. 
Reis gelen zat.in hangi vekalet narnma söz 

söyleyeceğini heyete bildirir. 

Divnm muhnsebat reis ve reisi sanileri de 
icnhmıl:ı. Meclise iznhat verebilir. 

Dııhili idare loliıııflfıırımrsi 

tki yüz yirmi birinci madde - R iya.set Di
vanı tarafından tanzim olunacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dahili idaresi talimatnamesi za
bıt ccridelerinin tanzimine, dahili idare ile Mec
lis memur ve müstahdcmlerinin vazife ve sureti 
tayin, terfi ve infisalleriııe müleallik kaideleri tes
bit edecektir [•]. 

'}'( mcnni tııkrirlr l'i ı·r ri/r·ıııı·~ 

tki yüz yirmi ikinci madde - İ cra hususları
na dair Heyeti umnmiyeye mebuslar taraf.ıudaıı 
temenni takTirleri verilemez. 

(*] • Büyük Millet M Pelisi mrmıularımn teşkiwtı 
hakkındaki 855fJ numaralı kanıma bakımzl 

Y1:R.Mt ttQUNOtt BAB 

Kütüpa.ne 

J(iiliiprıncye ncznret 

İki yüz yirmi üçüncü madde- Kütüpane en· 
cüııH"Ii azasımlan bit'i bilhassa ldHüpaneye neza
ret eder. 

_ rr.:ıretiııiıı neticesini mulıtevi rapor her sene 
bosrl:ıı·ak azaya dnğıtılır. 

.1fiidiiriin isfişcn·i reyi 

İki yüz yirmi dördüncü madde- Kütüpane 
cnri.iınenine ldlti l.ılik eden kütpane müdürünün 
encüıııem1e lııtişari reyi alımr. 

llitnl, ı·c .wtirr. iııtiluıbı 

İki viiz yirın' be<;;ı'ri madde- 1\it·ılı. 1-!. zete, 
mecmua, harita ve saire intihabı encümene 
aiddir. 

Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan 
Pdl'fıılii'h 1'. 1 _!tıl.•l'lll ! Ulül'ı j Plli'Üili('IIC aiddi r. 

Jfiiıliiriiıı. ı•ıı if~ ı·r '"' .~u liyrti 

tki yilz yirıni: Hmet ·ı ı.l ı1e - ~!iidliı· ınev
f'llılıııı ıııııııtnznııı ka,)d'ui t utıııııl·la ıııii1u·lh•f ve 
lııındaıı ııH sıılür. 

lıı;ık lııılııııdııı'Pıı 

ıınıa\'iııi lıdıcımhal 

eıl{·ı·. 

~<ııııtlı • rdr. ıııiidiiı· veyulıud 

l:ii1 ii pam•dl' ispıılı vtieud 

Kitob irırcsi 

İki yiiz yirmi yedinci n}adde- Kitnhlardaı 
l ıaıı~ilı•r;nin kiitüp:ııH••1rn ·•knı·ılııııı~·arartı v, 

. lıı!lı•!dı riııin nır1ı•ıo.;larn i ıı·ro Pılilı lıilı•c·r·t:i cncü 
lllt lt ı .. •ri'! lı 1111 11' ıı;ı ( j llıl 1'. 

~ lnldııı·~. :ılıııın. lıh·:ı lı'ı: lıiı· k ilah kiitüps 
lıl'ı! •ıı c;ıhnıaz. 

Eıw i'ıtıı<'lılı• ı' ılil(•diklf·ı·i kitıı!ıl:ırı t('(lkik e· 
ııwk iı'iıı :ılalıilirlı•rsc dr. cııl'iitııeıı oılnlnı·ın dıı 

ılı nrı~ıı ı;ıl<ııraııı;ır. lnr . 

.:\fplııısl:ıl':t i:ıı·c ('clilen Jdt:ıhl:ll'ln en çok b 
n~ da inıh•lı•ı·i m<'~rnttnr. 

,\y i•;;ııılc iaılc cc1ilmcy,.n kitabiarı müdi 

tahı·ircn i~ter. 



-57-
Bir haftada ilade edilmeyen kitabiarı me

buslar öderler. 

Y!RMt DÖRDUNCU BAB 

Mebusluğa müteallik vesika ve alametler 

Tercilmei haller 

İki yüz yirmi sekizinci madde - .Meclise il
tihaklarr günü Kiitibi umumilik tarafından yeni 
nzaya bir terciimeilıal varakasr nünıunesi verilir. 

Encünıen intibablarına medar olacak cedvel
lorin tam:im olunabilmeleri için bu vnraka ertesi 
~üne kadar dolclurulup Katibi unnuniliğe iade 
olunur. 

Bu varnka şu maddeleri ihtiva eder: 

1 - Mebusun isimleri, aile ismi ; 

2 - Baba ve anasmm isimleri i 

.3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 
tarıhii 

1 
. 4. • :a~.sili, bildiği diller, varsa ilıtisasr, eser

arı, ilmı rutbeleri · 
' 

5 - Meslek ve meşguliyetleri i 

lm
6 - Harcrrahlara esas olmak üzere evli olup 

o d v a tgı, varsa çocukları. 

Tekrar intilialı olunan mebuslar bu varakayı 
doldurmaktan vareste iseler de evvelki devredeki 
vukuatr varakalarrna zeyletmekle mükelleftirler. 

Bu varaka ahvalcle vuku bulacak deği~iklik
ler kaydedilmek üzere bir haneyi muhtevi ola
caktır. 

Her değişiklikte mebus keyfiyeti tercürnei 
haline hemen Irayelettirir ve devre sonundu mu
saddak bir sureti mebusa verilir. 

lntihab mazbatalarmın mebusa verı"lnıesi 

İki YÜ! yirmi dokuzuncu madde - Mebus
luğu kabul olunan zatin esasen iki nüsha ola
rak tanzim edilen nıazbatalarmdan biri kabul 
t il . ' ;~ ~~nin ilavesUc ve Meclisin büyük mühüril.e 

ühurlenerek o mebusa verilir. 

M ebuslara verilecek maebata 

İki yüz otuzuncu madde- Her mebusa dev
re~n sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu 
muddet zarfmda aldığı tuhsisat ile verdiği ver-

gileri ve tekaüd aidatı mikdarını gösterir bir 
mazbata verilir. 

Hüviyet ·cüzdanı, rozet, JıamaiZ 

İki ~ otuz birinci madde - Her mebusa 
üzerinde fotoğrafisini muhtev:i ve intihab daire 
ve devresi yazılı, Meclis Reisi tarafmdan imza
lanmış bir hüviyet cüzdam verilir. 

Mebuslar Riyaset divanmca. şekli tayin edi
lecek bir mebusluk rozetini taşryabilirler. 

Merasirnde kullanılacak mebusluk alameti 
kenarlarmda birer beyaz çizgi ve üzerjnde (Tür
kiye Büyük Millet Meclisi) ibaresi bakkediimiş 
bir madeni plakı muhtevi bulunan krrmızr renk
te bir hamall sonuna asılı mineli bir ay ve yıldr.z
drr. 

YİRMİ BEŞllfCİ BAB 

Bu ımamnameye a.id .zabrtlar 

Tadı?., ı'latıe, ı?.ga 

tki yii.z otuz; ikinci madde - Bu ılizamname
nin tadil veya bir veyahud daha ziyade madde
sinin ilga.sı veya bu nizamnameye bir veyahud 
daha ziyade madde ilavesi hakkmda vuku bu
lacak teklifler evvel beevvel Teşkilatı esasiye 
enetimeninde tedkik ve ondan sonra kanunlarm 
müzakeresi usulüne tevfikle Mecliste müzakere 
ve intac edilir. 

Bu babda yalıuz bir müzakere kafidir. 

Bu nizarnname ile bundan sonra vukubul~ 
cak tadilatr, teşkilatı esasiye kanummun 35 nci 
maddesinde gösterilen şekilde ilana tabi değil
dir. 

Bundan sonra vukubulacak tadilat Meclis
çe kabule iktiran eder etmez mamulünbih olur. 

Bu nizamnamenin tefsiri 

İki yia otuz üçüncü madde - Bu nizamna
menin tefsiri kanunlarm tefsiri usulüne tabidir. 

-
Bu nizarnname ile mülga nizarnname ve kararlar 

İki yüz otuz dördüncü madde - Sabık Mec
lisi Mebusanm nizı.ı.mnamei dalıilisile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 23/ll/1338 tarilı ve 38, 
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40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mülgıı.
dır. 

Meriyetin başZa1ıgıct 

tki yiis otuz be§inci madde - Bu niznmna· 
me kabulünden itibaren meridir. 

Bu nizamnamenin icraM 

tki ytU otu altmor madde - Bu ni%am.na
me Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
icra olunur. 

2 mayıl!l 1927 

Dcılıili Niıtitllıllnm,e müzakerelerini ihtiva eden :ıabıt c eridelerinin cil d ııc srıyıfrı nıımarrıla,.ı: 

z.c. 
D. Oi.lt Sayfa, 

Il 10 (369 : .166) 
ll so (no, 102, 1ro : ıoı, ıra : !99) 
Ir 90 (71 : 72, 89 : 91, 104 : 105) 
II J1 (6.1;, 1U,3 : !68, !68 : !398, !10! : !If", 

991 : 958) 
Il 92 (.!; : 7) 
IV 8 (194 : 195) 
IV 9 (199 : 14/,) 
V 1 ( 1,8 : .1;7) 
VI 1 (1!) 
VI 9 (98, 998, 977) 
VI 6 (S!, 95 : 88) 
VI 8 (18, 29) 

.... ,. 



4 - Sayın üyelerin taJısisat ve tekaüdlerine aid kanunlar 

Büyük Millet MeolW. azasının tahsisa.t ve harcırahları hakkında. kanun 

( Resmi Gazete ile ne~ir ve ilanı 

Kanun No. 1613 

BlRlNot MADDE- Büyük Millet Meclisi 
~zasrnın senelik tahsisatı (6 000) liradır (1]. 

u tahsisat her ay ba~da be§er yüz lira ola
~a.k v:rilir. !çtima senesi esnasında intihab edi-

denlerın tahsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
an 't'b 1 ı aren ve mebusluktan ayrılanlarm mu-

hassa.satı ayrıl<lıldan ay nihayetine kadar he
sab edilir. 

V efat eden mebuslarm 
se l'k ' . ~e 1 tahsisatın yarısı 
ri1iı: [2] 

kanuni ınirasçılarma, 
tazminat olarak ve-

'ral [~Bıı ~kdM, 7 mMt 1991 ta'Y"ih ve 1757 numa,. 
ma." l un ıle 4 200 liraya tetwil edilmiş ve 1847 nu-

b. m ı kanuntın 2 nci maddesinin (H) fıltrıısı muci-
ı.ııoe kaa . . . 

nıı anç vergısmden, mııaf tutulmuş ıse de 1395 
'11ııwalı kanun ile bı~ istisna refedilmi~tir. 

b~] 11 -IV -1985 tMih ve U07 numaralı kanun : 
ve ~ı mebu.gların 1683 sayılı kanun muoibince dul 
ten Yt:::~ maa!ına milatahale ailesi efradına ?ni&ıava
mina~ :~ edılmek Wı:e?·e bit· seneliiG tahsisatları taz-

y· Oowrak verilir. 
temi Wmi. Yaşını bitiren ve geçimi babaın tarafından 
'»!(ta n de.~ılen kızlar dahi bu tazminattan müstahaklcı 
nın 6 .. ıoer evlddlar gibi hissedar olurlar. Müteveffa
nat ~ustahakkı maaş kimsesi bulunmazsa bu taznıi-

B Ganuni mirasçılarına verilir. 
r-}' tazmina.t, bOf"{l igin, luıczedilemez. 
n.arar : 695 
Bil yü. k M ·u . . . ra ı., ı et M ecliaı azasınııı tahsısat ve harcı-

•uarına. .. t d . 
n?.ı:nıa. l mu e aır olan 7 mMt 1921 tarih ve 1757 
(V ef r; ı kanunun birinci maddesinin son fıkrasında 
tahs .a eden mebıtaların kanuni mirasçıla-rına senelik 
ru.Jı ::tın Yll'rıSı tazminat olarak) verileceği musar
'~'e v f da mezlcu/1' kanunun hilküm ve rımlesadına gö-

e at edeı rtı. · • • 
len ta . ı m.,v1taların kanuni nııraaçılalrına verı-

zm?.natın v · l · h· tinde l b • arıs ere yapılan bır yardım ma ıye-
alluk. 

0
, u vefat etmiş bulunan mebusu.n hakkı ta-

- e .. nı.emel~ d l ·ı . . . uine kar 0 ayısı e, terekesınden addedılmeyece-
ar verilmiştir. 

J.767 9 nisan 199S 
num<»"alı kanuna ek olan 18- VI -:l986 tOII'ih 

21- V- 1930 - Sayı : 1499) 

1KtN01 MADDE - 1452 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinin aidat ve vergilere müteal
lik hükümleri bu tahsisata da §8.ID:İldir [3]. 

ve tt050 numaralı kanun a11nen ~ağıya konulmuştur : 
Birinci madde - Büyük Millet Meclisi azaınnın 

tahsisatını ihtiva eden çek ve tcdi'JIB ımıirlerln.e aid 
banka nıuameleleri 2999 nurnaralt kanunun 14 nciL 
m.addeB"inde [*] ya:zılı istisnai hükümlere tO.bidir. 

tkinci ·madde - 1757 numaralı kanunda1."i yıllıM 
tultsisat için mali sene baştnda verilen çek ve teditJe 
emirleri, ölilm veya ıtmumS intihahın tccdidi IUJU:nıl4 
iıttif!dad olttn'tnlUJ, Anca.k bunla'l' IUl!l'icindeki sebeblt.,.._ 
den birile mebu.slulctam aynlanların vadelerinden 
önce ödenmiş çelc ve tediye emirlerinin bedelleri Bilt
yiUc Millet Meclisince, bunları ödeyen bankalara tB
diye edilerek ald.kadarlardan talcib ve tahsil edilmeTe 
Wı:ere Maliye velcdetine bildirilir. 

O çüncü madde - Bu kanun neşri tarihinden mıı-
teberdir. 

Dördüncü madde - Bıı kanun hükümlerini icra11a 
Büyük Millet Meclisi memurdur. 

(*] Yirmi dördüncü madde - Bankalar, D6vlet 
ve Devlet milesseelerilo olan veva 500 lirayı geçme
yen tııuamelelcr ile kote ~sham ve tahviliU veya altın 
tarhini mııkabilinde açılacak kredier ile Ziraat ban-
kasınca verilecek zirat krediler hariç ol?ııalc üzere, 
açacakları ticari krediler, verecekle1·i kefalet veya te· 
rninatlar için bunları isteyenden en son vaziyetini 
gösteren ve mesul heyet ve mümessillerinin imazalan
nı taşıyan bir heaab vaziyeti istemeğe tnecburdurlar. 

[3] 1452 numaralı Devlet memurları maaşatının · 
tciJhid ve teadilüne dair kanunun ügiıtıoü maddesi : 

(1) numaralı cedveldek·& maaş asıllannın onuno
cu derecedeki (i,S) ve dokıızuncıı, on birinci Vf cm 
ikinci de-recedekiler (2,8) ve altıncı, yedinci, seki· 
züıci, on üçü,tıoil, on aBrdüncü ve on b6fi,nci def'ece
dekiler (9) ve dööt'düncü, beşinci, ve on altıncı de'l'e
cedekiler (8,~) ve on yedinci derecedeki (9,B5) 
ve on selcizinci derecedeki (8,5) ve on dohuzuncu 
derecedel,·i (9,75) ve birinci, ikinci, uguncü ve 
yirminci dereoedel~iler de ( 4) enı.salile darbedilib 
MsıUan maaş olam/c verilir. Bu ma~lar tekaüd 
aidatı, lcazanç vergisi ve maktu vergi ile kaza1ı9 VM'• 
gisi munzam kesirlerine ve maarif vergisine tdbi de
ğildir. Damga pulu ve m.emurların yol vergileri diğer. 
mükelleflerde olduğu gibi tahaiZ edilir, 
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UQ'ONCU MADDE - !ntihab dairelerine 

gidib gelen Büyük Millet Meclisi azasına her iç
tima senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de 
her intihab devresi için azimet ve avdet harcıra
hı verilir. Harcırah ve tekaüd hesablannda (125) 
lira esastır [1]. 

DÖRDUNCU MADDE - Nisabı müzakere 
kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu
addi! 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı ka
nunla buna müzeyyel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 

numaralı kanun ve yedinci maddeyi muaddil 6 
taşrinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanun 1 haziran 
1930 tarihinden muteberdir. 

ALTINCI MADDE - Bu kanunun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi tarafından icra olu
nur. 

19 mayıs1930 

Riyaset talısisatı 

1339 senesi son dört aymdan itibaren, Riya
set tahsisatı, mebusluk muhassasatından başka 
eehrl üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolu
nurdu. 1927 de bu mikdar «Meclis Riyaseti ile 
Başvekalet tahsisatları arasmda tenazur temini 
için> 1880 lirası Divanı Riyaset azası tazminatı 
maddesinden naklen, 8 400 liraya iblağ edilmiş
tir. 

Riyaset tahsisatı ile alakası olan 923 numaralı 
karar da a.şağıya derced'l.1miştir : 

.Asker} ve mülkl tekaüd kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük l\fillet Meclisi Reisliğinde 

bulunanlarla bil:fill vekillik etmiş olanlara teka
üd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile birinci 
derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunacağı 
mutlak olarak zikredilmesile içtiıtnai mülahaza-

lara binaen vazii kanunca ismi geçen zatler hak
kında meslekleri memuriyat olsun olmasın maaş 
için birinci derecenin ve hizmet noktasından da 
hizmet müddeti ne olursa olsun en ziyade yirmi 
beş senelik bir kıdemin iltizam edildiği anlaşıl
makta olmakla beraber huku.kan mecburi sigorta 
mahiyetinde olan tekaüd maaşlannın kanunu me
deni mucibince ımirasçılara intikali iktiza eder-

ken vazü kanunun bunu daha dar bir çerçeve da
dahiline alarak 1683 numaralı kanunun 48 nci 
maddesinde sayılı miraaçılara hasretmiş bulun
masma göre bu kanunun 25 nci maddesinde bah
solunan makamlarda bulunmuş olan zatlarm 
kendileri için kabul edilmiş olan hakkın 49 ncu 
maddedeki es~lar dairesinde bunların ailelerine 
de intikali tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir 
nokta bulunmadığma karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Diva.nı Jıiyaseti ~asuıa tıwnina.t itasuıa. d.a.ir kanun 

Ka.nun No. 756 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük :Millet 
Meclisi Divanı Riyaseti azasına her içtima senesi 
için bin sekiz yüz lira tazminat ita olunur [2]. 

[1] 1846 nıtma.ralı harcırah kanununa ba,/c/ 
(2] Bı~ tazminat, 1991 bütçesine llL< uzıı kayid mu

cibiııcc, 11ehri ıso fC1' lira iize·rinden tesviye olunuT. 

lKtNCl MADDE - !şbu kanun ikinci dev
rei içtimaiyenin üçüncü içtima senesinden iti
baren meridir. 

UçttNott MADDE - İşbu kanun Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur . 

27 şubat 1926 
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Meclis hesablarımn tedkikı encümeni aza..mıdan murakib olan zata ücreti huzıtr itasmct dair olan 

25 haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kanunun birinci maddesi 

Büyük Millet Meclisi Dahili nizamnamesinin 
altmış beşinci maddesi nıucilıince Meclis hesabla
rınm tedkikı encümeni azasından tatil esnasında 

murakabe vazifesini ifa edecek olan zata şehri 
maktuan yüz elli liı·a ücreti huzur verilir [1]. 

2603 numaralı ka.nunun 5 nci maddesi 

. Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci, ikin
cı ve üçüncü mad<.lelerin<.len verilmekte olan tah
sisatın 1934 m'ali yılı sonuna kadar olan bakiyesi 
defaten verilir. Kezalik bu bütçenin birinci fas-

lmm dördüncü maddesine konulub toptan veril
miş olan tazminatın işbu mali yılı sonuna kadar 
olan lnsmı geri alınmaz. 

2638 numaralı kanunun 2 nci maddesi 

. Büyük Millet Meclisi 1934 mali yılı bütçesi
nın birinci faslının beşinci maddesinden veril-

mekte olan tahsisat 2603 sayılı kanunun beşiuci 
madde indeki hülane göre verilir. 

Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin hakkmda kanun 

(Resmi Ceride ile neşir ve iliını : 30 mart 1927 - Sayı : 580) 

Kanun No. 995 

. . BlR:Ilwt MADDE - Gerek birinci ve gerek 
ikinci Büyük Millet Meclisinde aza bulunan 
asker ve sivil mütekaidin dahi memurin kanunu-

ka [I] -!3tt kanım 1!J88 mımarrı. ve 9 mayıs 19!28 tarihli 
nun ıle tadil edilmiştir : 

Birinci madde - t5 haziran 1928 tarih ve 11(]9 
numaralı 1canıınun birinci maddesi berveçhi cıti ta.dil 
olunmııştwr : 

Büyük Millet Meclisi dalıili nizamtıanıesinin alt
mt ış .beşinci maddesi mucibiııce Meclis hcsablcırınm 
edhıkı enc ·· . .1 . . .1 d umenı azaımıdan 11ı11rakabe vazı esım ı a 

e ecek zatc şehri yüz elli lira iicreti huzur verilir. 

b 
Bu rn.addenin hül,·mii. 1 te~rinisani 19$'7 tarihinden 

aşlayan · · ' ıçtınıaa da şamildir. 

f2J Memurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi : 
Mebııslııkta geçen müddet tekaüde mahsııb edilit· 

1/e mebıısl•· •· J • • kaild ""' ta ısısatının aslı olan on bın lcu:ru~ te-
e esas tutulur. lşte bu madde hükmü birinci ve 

nun yetmiş üçüncü maddesi ahkfunmdan istiiade 
etlerler [2]. 

!KİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü, 
memnrin kanununun bilUınum mali mevaddı ah-

ikinci Bii1Jii.k M illet M eelisi azalarına da şamildir. 
Mebus olmazdan evvel bıılundı.ıkları memm·iyetler do
layısile 1~esbi istihl;alc ettikleri tC'Iraiid nıaaşı milcdarı 
bu haddi miitccauiz olanlara memuriyet nuıaş-ı ii.::e
rindım talu;is olunur. 

92!, numaralı karar : 
Mcıııurin kammıınıoı yetmiş üçihıcü nwddesi mct

niııdeld «. On bin kurıış » kaydi nin, ?lıcnııtrini mü.ll>iye
nin tekailfl ma.aşııtına aid 11 ağustos 1925 tarihli ka
nıınun on 1'icüncii. maddesindeki c Mikdarı vasali şeh
ri ,. kaudi ntıwdili oltıb tekaii.d rna.aşının, on bin ku
ruş mikdan vasati şehri addcdilerek o11a göre hcsab 
ııc tahsis edileceği, Heyeti Umıımiyenin 19 nisan 
l!J2l tarihinde münalcid eUi yedinci içti'maının birinci 
oolsetmdş ta.karrür etmiştir. 
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karnının tathikı tarihinden m11taberdir [1]. nü icraya Maliye vekili memurdur. 

UÇtl'NCU MADDE - R11 kanuntın hül{mü- 21 mart 1927 

995 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

(Resmi Gazete ile neşir vt ilfını 

Kanun No. 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 maı·t 1927 tarı~ \i..: 

995 numaralı kanını, hükmü Büyü!{ :'11illet Mv·

lisinin üçüncü devresinde ıuüntehalı azadutı as

ker ve sivil ınütekaitllere de şaınild;, .. 

2/Vl/1930 - SaYl : 1509) 

İKİNCİ MADDE - Bu kanuntır hükL .ü J 
haziran 1930 tarihinucn ıuutcbcrılir. 

UÇttNCU MADDE- 13n kt~nnı! hiikımi.ııü ı•!
raya }1aliye vekili ınemurJ:u·. 

3 haziran 1930 

Memurin kanununun 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE- (.MuadJd : 
9 mart 1938) - .Memuriyotiııin ilgası dolayısile 

açıkla kalan m('murların, ilganm vuku bulduğu 
ay ile anı müteakib olan ay zarfında maaşlan 

tam olarak ve bu müddetin hitamında t ·krar hiz
mete tayin kılınınnmış iseler yeni memuriyete 
tayini rine kadar, fili hizmet nıii<ldcti yedi sene-

[1] 19ıt7 senesi muvazenei ıımıınıiye karıuııwıun 

sekiz ve dokuzımcıt marldeleri : 
Mcıdde 8 - 18 mart 1920 tarihli mcmu.rin, kanıımı 

ile 7 haziran 1026 tarihli ordu, bahriyo ve ju.ııdarma 
zabitcın ve memurini halekında/d kanıı.mm mali me
vaddı cıhkamı ted11.een tatbik, ve her sene hangi mad
deler alıkdmıının tatbilcına ibtidar edilebilect•ifi muva
zenei unıumiye ku.nu.nlarile tııyin olunur. 

Madde 9 - 18 mart 1926 tcvrilıli nıc.mu1·in kanu
nu.nım !lO, J1, !25, 69 ve 72 rıci ue (D - H) fıkraları 
mU8tt'8'1ta olmale üze1·e 84 ve 88 nci. maddderinden 11e 

7 lutziran 1926 tarihli ordu, balır-iye ve jandarma za
bitan uc memu·rini luı./,kındalci lcanu111m birinci mad
desinin merımrin kanıumnun 88 nci maddesirıo matuf 
hükmile 2, 8 ve 9 ncu maddelerinden maada bilı'lmum 
ah Ica mı 19!ı7 senei maliyesi haziran ve yalnız me
mur in kanununun 80 ncı maddesi hühmiinün 19!l7 se
nei maliyesi teşrini vvel ibtidasmdcııı itibaren baş

lanır (Bıı madde 1~04 nmna1·alı kanuntın birinci ve 
1452 numaralı lcan.ımun on dokuzııncıı maddelerile 
kısmen tadil olunm.u~tur ). ["'] 

(*] 1204 numaralı 1027 senei maliyesi mm•tro::r
n i umumille kanununun dokuzuncu maddesine mu
ZClJllel kanunun birinci ve ikinci maddeleri : 

ye kadal' olunlara dörtte bir, on beş seneye kadar 
olanlııra üçte bir, on beş seneden fa~lo. lılaulıırrı. 

yarım nisbetinde açık maaşı verilir. 
Mesleki memuriyet olan mebuslaı· ınüdclc1luri 

bittikten sonra tekrar intihab edilmezle!'~l· mdJU!i
luktan evvelki memuriyetlerine nazartın lıukln

rında bu madde tatbik olunur. 

Bi·rirıci madde - 1.9~7 senesi nııwruıenei umumi
ye Tcwıımıuıun doh.-ıızunoıı maddesindeki (D, H) fık

raları ınii.slesna olmak üzere (84) iba-resi ta'I/'1/0lun
mniJ/Rr. 

Ikinci madde - Birinci m.addeııiiı hüT..ınü. 1927 se
nci mııliycııi ibtidasından itibaren tatbile olunur. 

145:e nımıaı·alı Devlet me·nı.urları mcıaşatının te-v
hid vıı 1 eruliilii.ne dair Jeanunun on doku.zımcu maddesi: 

- 1J kd.nıınuevvel1985 tarihli tahsisatı fevkalfide 
hırtır7Uınwsinin memıırlcı.ra müteallih ahldimı ve •ma
arif te~lı:ilcUına dair SS mwrt 19S6 tarihli kanunun 
dokuzmıcıı maddcsinÜl son fıkı·asındaki orta tedri
sat nıuallimle?-ine aid hüküm ile mezk-ıır kanıtnun 
onurıcıı maddesi ve 18 mart 1926 twrihli memıırin lca
nımıınıın :J7 nci maddeı~inin maaş zMnmına. mii.teaUik 
h'hkmii. ve bıı hükme nıütencızır olaTa/c diğer kanu'Tir' 
lrLrdu. mevcud hii.Tdl.mler ile nıem?trin Teanununun yir
mi lıbrinci maddesi ve maas /canwmnun 17 nci ve ha
kimler kanunwum on dol~uzuııcn mc.ıddele-rinin maaş 
ve trıhsisatı nıikda-rlcl/l"ına. aid hü.ldimlı'ri ve 25 haziran 
1927 tarihli flwriciye vekdlcti mcnıuriıı kanunutıun 

dokuzımcu maddesinin maaş IJ( talı~isrıtına mii.teallik 
hükmü ve bu kanuna muhalif olan sair ahlcdm mül
gadıf'. 
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Bu maddeye aid 947 numaralı ltarar şöyledir : 
Memurin kan,ununun 85 nci maddesinin son 

fıkrasında şöyle yazılıdır : 

(Mesleki memuı·iyet olan mebuslar müddet
leri bittikten sonra tekrar intihab edilmezler 
ise mebusluktan evvelki memuriyetlerine naza
ran haklarında bu madde tatbik olunur). 

148 sayılı tefsir fıkrası şudur : 

(Memurin kanununun tarihi neşrile mezkur 
kanunun 85 ve 89 nem maddelerinin mevkii 
meriyete girdiği ılıaziran 1927 tarihi arasmda
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu
liyet kanunu alıkamma tevfikan maaş tahsis 
olunur). 

Bu tefsirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise : 

. (85 nci maddesinin son fıkrası hükmü, Büyük 
Millet Meclisi birinci intihab devresinden 
~e~ar intihab edilmemiş olan mebuslara da, 
~tıhab edilmedikleri tarihten itibaren, şamil· 
<Ur) denilmektedir. , 

Birinci te:fsir mukayyed olarak memurların 

açık maaş vaziyatlerini tayin ettiği, ikinci tef
sir daha geniş manasile mesleki memurluk 
olub da mebus bulunanlardan tekrar intihab 
eililmeyenlere aid ise de ikinci te:fsire dayana
rak eski mazul memurlarm da böyle bir hak 
taleb etmeleri varid olacağı mülahazasile tef
sir taleb edildiği, :fakat henüz böyle bir taleb 
vald olmadığı gibi Divanı muhasebatça da bu işe 
müteallik reddedilmiş bir muamele meveud bu
lunmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyet tedkik olundukta : 

85 nei maddenin son fıkrası 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 huyurulmuş olduğuna göre tefsirlerin bi
risi umnmiyet ifade ettiği 201 numaralı ilcinci 
tefsir de hususi hükmü taşıdığı için bu iki tef
sir arasmda bir mübayenet de görülm.ediğinden 
pek açık olan 201 numaralı tefsir fırkasının tek
rar te:fsirine lüzum görülmediğine karar veril
miştir. 

Telmüd kanunu 

Yirmi üçüncü madde - Bilfiil yirmi beş 
~e~e hizmet eden mülki memurlar tekaüd 

a bkına n:ı.alik olur. Mesleki memuriyat olub :e U.Sluğa intihab edilenler mebusluk müd-

vet~ fili hizmet addolunur. Haı·b mevkünde 
aıife i.fa ı d'' . d'' ey eyen ve uşmana esır uşen 

v~ ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak 
~ ?n nıem11rlarm harb, esaret ve seferberliğe 
ıştırak n:ı.üdd tl · ik' k k b' k filA 
h. e erı ı at sayılara ır atı ı 

1ZD:tete v di~ · d hi e gerı tekaüd maaşlarının hesabm a 
ztnet n:ı.iiddetine zammolunnr. 

n:ı. ~88 numaralı men:ı.urin kanununun miizeyyel 
fı~ des~le kabul edilen müddetler de yukarıiri 

a hükmüne tabidir. 

a~ M:emurin kanunu ve diğer kanunlarla mu
.rJen ·mınta.k: 

oln:ı. b a zamları yirmi beş 1ıeneye dahil 
~~ ~~cak tekaüd maaşlarmm hesabında 

t nıuddetine ilave edilir. 

Mazuliyet veya açık maa.şı almak suratile 
geçirilen müddetin nısfı yalnız tekaüd maaşı
nın hesabında itibare alınılı diğer nısfı hesaba 
alınmaz. 

817 numaraıı karar·ın 3 ncü fıkrasından : 

Mesleki memuriyat olan ve tekrar intihab 
edilmeyen mebuslara verilecek olan açık ma
aşları ile kanun, bu zevatı evvelce mensub ol
dukları daireye mal ve vaziyeti sabıkalaruıa 
irca etmiş denilebilib mebusluktan tekaüd olan
lara gelince; 1683 numaralı tekaüd kanunu
nun 23 ncü roadesinin ikinci :fıkrasında « Mes
leki memuriyat olub mebuslnğa intihab edil
lenlerin mebusluk müddeti fili hizmet addo
lunur :. denilmesine göre bu müddetin fill hiz
met itibar edilmesi ve ·tahsis olunacak ~eka-
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üd maaşma mebusluk tahsisatının esas ittihaz 
olunacağının salifüzzikir memurin kanummun 
73 ncii maddesinde tasrih ktlmmasr hlmların 

tekaüd maaşlarının umumi bütçeye maletmiş 

olmasma delalet eder. 
Yirmi be~inci marlde - Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin t<'essüsündPn itibaren Büyük 
Millrt Meclis Reisliğinde bulunanlar ve !cra 
Vrkilleri Heyetine dnhil o1ubda hilflil vekillik 
etmiş olanlar, tekaiid müdd<'tini ikmal etme
miş olsalar bile krndilerine birinr.i derece üze
rinden telmüd maaşr tahsis <'dilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara 
keza birinci derece üzerinden a ltmrr madde 
bi.ikmüne tevfikan tekaüd maaş1 verilir. Bun
lardan on beşinci maddede yazılı zamlara is
tihkak! olanlam1 bu zamları mezkfu maddeye 
tevfikan ayrrca hesab ve ilave edilir. 

Yukanda zikrolunan makamlarda bulunmnş 
olan zPvattan clyevm mütekaid olanlar hak
kYnda da bu madde ahkarnı earidir. fstik-
181 harhi esnasında orduya veya kolordudan 
büyük cepheye filen kumanda etmiş olanlar
dan tekaiid olmuş bulunanlarm almakta ol
duklan tekaüd ta.hsisatlarma ayda yüz elli 
lira zammohınur. Bunlardan vekillik yapmış 

olanlar iki cihetten tahsisat a]maYJb yalruz fazla 
olan cihetin ta.bsisatmı alırlar. 

797 numaral1 karar : 

1683 s:ıyrh Mkerl ve miilki tekaüd almunu
nnn 25 nci maddesinin (Türkive Büvük Mil
]Cit Mecli inin teessiisünden itibare~ . Büyük 
Millet M <'C li si Reisliğinde bulunanlar ve İcra 
Vekilleri He:vetine dahil olubda bilfiil vckillik 
etmiıı olanlar tekai'id müddetini ikmal etmemiş 
ol&-ılar hile krndilr.rine birinei derece üzerin
den tekaüd maaşt tahsis edilir) diye muhar
rrr olan ilk frk:ra."fllldaki (Büyük Millet Meclisi 
Reisli~nde bulunanlar) tabirinin sarı.ıhati kar
ııısmda ne ilcinci reislerin, ne de reis vekilierinin 
bu hükmiin lfÜmnlü dahiline gir<'miyeceğine ka
rar verilmiştir. 

.923 nurnamlı karar : 

Askeri ve mülki tckaüd kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 
bulu~anlara bilfiil velcillik etmiş olanlara te-

kaüd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile 
birinci derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis 
olunacağı mutlak olarak zikredilmesile içtimat 
mülahazalara binaen vazu kanunca ismi geçen 
zatlar hakkında meslekleri memuriyet olsun ol
masın maaş için birinci derecenin ve hizmet 
noktasından da hizmet müddeti ne olursa olsun 
en az yirmi beş senelik bir kıdemin iltizam 
edildiği anlaşrlmakta olmalda beraber hukukan 
mecburi sigorta mahiyetinde olan tekaüd 
maaşlarmm kanunu meden1 mucibince miras
ı:rlara intikali iktiza ederken vam kanun bunu 
daha dar bir çerçive dahiline alarak 1683 nu
maralı kanunun 48 nci maddesinele saYJlı 

mirasçılara lınsretmiş bulunmasma göre bu ka
nunun 25 nci maddesinde bahsohman makam
larda bulunmuş olan zatlerin kendileri ıçın 

kabul edilmiş olan hakkm 49 ncu maddedeki 
esaslar dairesinde bunların ailelerine de intikali 
tabii oldnğı.ma ve muhtacİ tefsir bir nokta bu
hmmadığma karar verilmiştir. 

Tekaiid kanununa ek olarale çıkan 2941 nıı

'lnaralı kanun da §Öyledir : 

Birinci madde - 1683 sayrlr askeri ve mü1-
ki tekaüd kantınunun 23 ncü maddesine a~a
ğıda.ki fıkralar eklenmiştir : 

A - Mesleki memuriyet olub mebusluğa seçi
lenlerden gerek mebus olmazdan evvel, gerek 
mebuslugu sırasında tekaüd müddetini doldu
ranlara tahsis olunacak tekaüd maaşrom hesa
bmda (125) lira asli maa~ esas tutulur. Bunlar
dan mebus olmazdan evvel veya mebusluktan 
ayrıldıktan sonra bulundukları memuriyat dola
yısile istihkak kesbettikleri tekaüd maaŞı mikdarr 
bu haddi mütecaviz bulunanlara memuriyetleri 
maaşr üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunur. 

B - Mesleki memuriyet olub tekaüd müddeti
ni doldurmadan mebusluktan ayrılanlar tekrar 
memuriyete tayin oJundnkları takdirde hakla
rmda 1683 sayılr kantıntın 6 ncr maddesi hükmü 
tathik olnnnr ve memuriyete tayin olunmayan
larm kendileri veya yetirnleri haklarmda hiz
met müddetlerine göre (125) lira. asli ma.aş esas 
tutularak yine mezkftr kanunun hükümleri dai
resinde muamele yapılır. 

!kinci madde - Mesleki memuriyet olub bi
rinci ve ikinci Büyiik Millet Meclisi azalıklarm
da bulunmuş olanlara - biliUıare memuriyet ka-
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hnl etnıiş olsun olmasın - tahsis olunucak telm
üd nuıaşnırn hesalımda ( 125) lira esas tutulur. 
Ancak bunların birinci maddenin (A) fıkrasmııı 
son bendi nıucibince nıükteseb hakları ınahfuz
dur. 

Üçüncü madde - 788 sayılı ıncmurin kanu
nunun 73 ncü maddesi kaldırılnuştrr. 

Dördüncü madde - Mesleki memuriyat olan 

mebuslara 'eya bunların yetimlerine bu kanu
nun neşrinden evvel tahsis edilmiş olan tekaüd 
maaşlarının verİlınesine devam olunur. 

Beşinci madde - Bu kanun neşri tarihinden 
ınuteerdir. 

Altınet madde - Bu kanunun hükümlerini 

icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

5 - Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ F ASIL 

l l:iitiipane e1ıcümcni ve kiitiipa.ne mcmul'lan 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Mertisi 
kütüpan-:ısi, Kütüpane eucümcninin i<lnresinde
dir. Kiitüpanc nınuruna nczaret, kitab, haı·itn, 
gazete ve snireyi intihab ve kütüpane tahsisah
nı tayin ve alelusul sarf encümene aiddir. 

İKİNOt MADDE - Kütüpnac mrmurlar1, 
ltütüpane müdürile muavini olan kütüpaııe ve 
'V'esaik mulıafızmdan ibarettir. 

Kütiipane vezaifi 6 ncı madrlede muharrer 
bir veya iki müstalızır istihdam olunur. 

U'ÇU'NOU MADDE - İnhilal vulmnnda kü
tiipane müdürü mckitibi a.liye mezunlım arn
sından bilimtihan tayin olunur. 

Müsabaka imtihanı ulumun taksim Ye ımaha
tından ve tnksiıne esas olan nazariyc v~ tea
müllerden ve külüpano ve fihristierin usulü 
tanzim ve tertibinden ve uh1mu hukukiye ve ik
tı::ıadiyc hakknıda malumatı umumiycdcn ve 
Tü · .. rkıye hakkmda nıalunıatr umumiyeden ve 
{u:kiye kanunları hakkında malumatı mücmc
; ıle fransızca kitabctten icra ve müteaddid 

san bilen tercih edilir. 

U 
. Bu imtihan tahrir1 olup Büyük Millet Mec

sı R .. 
'V •• eısı tarafından tensib olunacak bir reis 
clti}ı 'Ve bir idare memuru ile Kütüpnne encü

tneni r · · d · eısın en teşekkül edecek heyet tarafın-

dau icra ve imtihanm yevın vtı sureti icras1 Ka
t.ihi umumi vasıtasile ilan olunur. 

DÖRDUNCU MADDE - Müdür muavini 
iransızcadan tercümeye muktedir mekatibi ali
ye vı>ya lise mezunları arasmdan Kütüpane en

cümeni tarafındon yapılacak imtihan ile bil
müsabaka tayin ve müteaddid lisan bilen ter
cih olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

J(iUiipane vezaifi 

BEŞİNOİ MADDE - Kütüpane vezaifi ber
veçhi atidir: 

1 - Kuyudat, tertib ve teftiş: 

Beşinci fasılda beyan olunan usule teviikan 
mcvcud asarnı mevrude, hecai ve tasnifi kuyu
dat ve fihristierinin yapılmast, numaralanacak 
ve etiket vazı ve asa.rın fihriste nazaran tasni
fi ve usulü müttehaze veçhile hususi mahalleri
ne vaz ve tertihi ve nıuayyen zamanlarda kü
tüpanenin teftişi. 

2 - İhzari muamelat: 
Tctebbüatı teşriiye için istenilen kanun, ni

zamname ve bunların zeyil ve tadiHitı ve müte
fcrri esasatı ilmiye ve kavanini mümasilei ecne
biycyi ve asar ve vesaikı saireyi cem ve ilızar 
ve Türkiye kaınınlnrınm kütüpaneye mahsus 
fihristi umumisinj tıınzim ve aleddevam kanun-
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larm t bcddülat ve Havat ve müznkerahnı ta
kib. 

3 - Muamelatı kalemiye : 
Kütüpaneye alman eserlerin zeyil ve malla

dini ve yeni çıkan eserleri takih ile alınması H1-
zım gelenleri ve tecdid olunacak aboneleri Kütü
pa.ne encümcnine arz ve Encümen tarafından te
dariki takarrür edenl!'r ile kütüpaneyc aid, eneti
menin diğer mukarreratı hakkında icab eden mu
ameleyi ifa ve intaç ve kütüpanenin muhabeı·ııt, ve 
kuyudatı kalemiye ve daktilografisini ve kütüpa
ne istatistiklerini icra ve kitabcılarla olan he
sabatı kayjel ve tediyc edilecek mcbaliğin mua
mel sini ihzar ve lwyeti idareye arz ve encümen
lorden alınan eserlerin iadesini temin. 

4 - Vesaik ve neşriyatı teşriiyenin cem ve 
mübadelesi. 

Büyük Millet Mecllsine aid zabıt reridcleri, 
csbabı mucibe muzbataları ve kanun lfı.yihaları 

ve mi.i.fredat. hütc:eleri ve saire ile Hüknmetin 
neşriyatı resmiye..<ıini ve gaz teleri cem ve kollek
siyonlarma ilave ve ecn 'Oi 'Parli'tmentolarHe Bü
yük Millet Meclisinin neşriyatını mübadele ve 
mevcud vcsaik:ın kuyudatını tanzim ve muhafaza. 

ALTINCI MADD.E - Müdüı· maddei sali
fede mczkfır v znilin hey ti muuıniy silc mükel
leftir. Muavin işbu vazifed müdüre muavcnet ve 
talimatname vPçlıile kuyudat ve fısarı t rtib ve 
tanzim ve müdür tarafından irae olunacak sair 
hidematı ifa ile muvazzaftır. 

l\füstahzır kü.tüpanenin hidematı dahiliyesini 
ve mevcud kitab ve sairenin ve alat ve 1 vazımmı 
tatlur ve muhafazasun ve gazete ve risalrl ·rin ih
zarını ve kütüpaneyi açıb kapamak gibi sair hi
dematı ifa ~ler. 

Kütüpanede ınii<Jtahzirdcn ba~ka lüzumn ka
dar haderne var<lır. Bun!aı· kütüpanc a~ık iken 
ve müdürün malCımat ve mi.isaadesi olmadan 
kiitüpane haricinde fc'J:•ıin diğer bir hizmetilc 
tavmf edilem zter. 

YEDİNCİ MADDE - llüyük Millet Mecli
sirun tabı ve tcvzi olunan evrak ve vesaikından 
beşer nüshası ve Meclis nanuna olarak Kô.tibi 
u.munıilik makamma veya Evrak kalemine gelen 
sair vcsaik ve asardan :kiş r nüshası daima mü
taleaya arzolunmak ve ihtiyat kolleksiyoıılnı·ma 

ilave ed1lmek Ü7el' Katiln umum1 Laranndan kü
tüpaneyc gönderilir. 

Kütüpane müdürü lıeı · .,ane, kütüpaucrlı' kol-

lolcsiyonu yapılan ve ~kc!is ruznamesine dahil 
olarak tevzi edilen matbualann muntazam fihris
tini yaparak kütüpanc iilıı istine zeylen ilave 
eder. 

SEKİZİNCt MADDE - Kütüpane müdürü 
ecnebi parltımcntolara n~ ülıadcleten g-öndoTilccck 
Büyük :Millet Meclisi M~riyutının (\ins, mikdar 
ve mahalli irsalini bitlay •ten J ntibi umumi ile 
tesbit ve bunları matbaadan alarak muhtasımleh
lerino irı~aı eder, bu babdaki mulıaherat dosyası 

kiitüpaneye aiddü·. 
Ecnebi parHlmcntolaı·ına gönderilerek işb.u 

vesaikin perakendeleri rapt ve tcclid ve sername
leri fransızcaya tercüme ve ür-erlerine talırir 
olunur. 

DOKUZUNCU MADDE - Dilmnltahele Bii
yük !illet M <'li;ine g<>lccrk vesaiki crnrhiye 
kiitüpaney teslim ve kü1üprmede her memkkctn 
malısus olanları ayrı drfteı·e kaydedilcliktrn son
ra aynca tanzim edilerek 1ibristi de kütüpane 
fihristinin vcsarki ecncbiye lmımınn. ilaveten ta
bedilir. Bu vesailct.cn biı·i encümenler 1arıı.fından 
lınsbellüzum terciime ettidlm ·k iı.tenılirMe Katibi 
umumilikçc icra ettirilir. 

ONUNCU MADDE - Ktitüpane müdürü 
Kütüpane ncümeninde müzakere erlilee k mc
vadelı ihzar ve kitabet vazifesini ifa eder. 

ON BİRİNCİ MADDE - lleriçtimas nesi 
bi dayetinde külüpan müdürü kütüpan >cl eki asa

rı birer hirer teftiş ed ı·, zayi olanlal'1 ve sureti 
ziyaı Küt.üpane encümeniı1e arz ve cncilmen kara
rile zayi nüshalar yeniden iştiı·a ve ziyııa sebeb 
olanlardan b delleri tahsil olunur. 

ttÇUNCtt F ASIL 

!{itablann sureti iştil'a 1ıe tesollilmii 

ON İKİNCİ MADDE - Kütüpane enc\h tPni 
kararı olmadan ki.itüpaııeye mahsuı; <'Ser cclb ve 
iştirası memnudur. 

Encüm nce alınması takarriir eden asann 
aleltısul karaTı tanzim olnnur. Bu knnı.ı· alına

cak şeylerin müfredaiım ve mallım ise fiatı da 
muhLcvi olur. Ancak bundan sonra Kütüpane 
müdürü bu kltabları sipariş eder \' bedelleı'İ
nin tesviye olunmasuıa nıfuian.dc için heyeti idıı 

reye müracaat ve bayiden alacağl iştira sened

lerini veya faturalarını lef ve kitabiarın kütü-
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) aneye tc liın olunduğunu şerh ve imza ederek 
muhasebeye ita eder. 

Bu suretle heueli mukannen hcnıeı1 tesviye 
veya irsal olunur. Eğ r bervec;hi peşin para ir
sal ve tediyesi iktiza ederse bu h n hda heyeti 
idare muhasebe müdih•ünüu muyafakati lc meb
lağr ınezkı1ru yezned n ahiz ve görı.derildikten 

sonra bankndan vt>ya postaneden alacağı ınak
buzu ınuhaseheye vererek ınuvakkat senedini 
istirdau ed ı•. 1·tira olunan veya h diyeten ge
len eserler Yt>ya listesi eneiinıen reisine irae 
olunur. 

ON UÇUNCU MADDE - Küf üpaneye gelen 
her eser kırk .ekiz sa:ıt zarfmda kayele Ye fih
riste gl'~iriliı·. Çok mikdarc1a hirden gelen ki
tah ve vesaikm kırk sekiz saat zarfmda tasnif 
ve kayeline başlanması laznndır. 

• 

DÖRDUNCU F ASIL 

M cvaddı miite[M·rika 

ON DÖRDUNCU MADDE - Büyük Millet 
Meclisi Kütüpanesi cyyamı resnıiyci ta1 iliyt'dcıı 
ma:ıda her gün sabahları dokuz hu uktan ak~ 
ııam beşe kadaı· ve Medis devam ediyorsa eelse
nin hitamrıın kadar ac,:rkhr. Meclis münakid 
iken Kütüpanc cneüıneııinr<' veya Heyeti 1da
r c takarı•ür •d tee anma günleri d~ kütüpıı-
11 küfiad olunur. Du takdirde kötüpan m -
nıut'in ve müstahdemini münav beten gelirler. 
'I'atil e~nasmda Meclis mcmnrlarmın devaınr 
hakkında ittihaz edilen u~ul kütüpano ıuenımi
~i tınkkmctn da caridir. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Açık bulunduğu 
zatnanlarda kütüpaneye m buslnrdaıı maadası
nın girmesi mcmnudur. Katibi uuıuıui her zn
ınan ve {eclis nıeınul'ları vaz i fet en girerler. 

ON ALTINCI MADDE - Mensub oltluğu 
vekalet veya daireleri tnrafnıdan resmen nıüra
caıü üzeı·inc Heyeti tdareden tahriri mü. aad 
alınale ŞRı·tiJe zevatı saire daJü kıtaat salonıın
~a mütall'n d biliı•l r. TJAkin bu nıüsaııdt>nin 
ıtaı,'l mütaJra rrliJecek a ·ar Ye Vf', Alkın .i\fecJi. 
ki.Uüpanesindcn manda diğ('r kii1üpnnl'lı>rde hu
lunnıanıasına ınütevakkıftrr. 

k' ON YEDlNCt MADDE - Kıraat sıılonundn 
ıtab i teycn zevat kitab tal bine mahsus pus-

lnyn kitnlıın rümnz ve uuınaı·a ıııı v UD\'Illl1lll 

\'e zirine kendi ismini yazarak memuru mahsu
ııuna v l'ir. Bu pusla istenilen kil.abııı yeı·iue 

vazolunarak kilab dolabtan çıkat•ılır . 1 tellileu 
her eser ic;in ayrı pusla yazılrr. 1 itab iadesin. 
de pusla da sahibine verilir. 

ON SEKtz!NCt MADDE - M busım kü
tüpane için ınubayaasıııı Ul'ZU ettild l'İ a arıll 
i ·imleı·ini lnmat salonunda ınevzu d f re ka· 
yid ve zirini imza ederler. Kütüpane encüıne· 
ninin ilk içtimarnda tnhsi atı ın Ycude uazarı 
dikkate almarak bu babda bir karar ittihaz ve 
netic i munhasıran ınezkılr tlefteıe v tıı.l bjn 
zit·ine talırir olunur. 

ON DOKUZUNCU MA.DDE - 1 ütüpaneye 
gelen e erler üı·ati mümkine ile tecliu v cil· 
din üzerine Meclis Kütüpan sine a.id olduğu 
işaret ettirilir. 

YİRMİNCİ MADDE - Kıraat salonunda 
enciimen toplanınası ve yüksek sesle münakaşıı 
edilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatıl

ması memnudur. 

YİRM! BİRİNCİ MADD:E - Her intihab 
devresi iptidasmda kütüpane fihristi tabedile
rek azaya tevzi " her encünıeııe bir nüsbası ita 
olunur. 

Y'tRMl t.KtNct MADDE - ıtütüpane me
ımn·in ve nıüstahdemini yedl emanetlerin ınev

du ve kütüpaııede meveud asar ve Jevazun ve 
eşyanın mnluıfazasile mük llef ve mesnldürler 
ve her şeyi yerli yerine .koymadan müfarakat 
edemezler. 

Y!RMt ttÇUNOU MADDE - lütlü'l', azi
fPsini ifa ile b raber lllaiy tinin d vsz.i.l' deki 
devamına ve kütüpane mesaisinin temıib ve tan• 
zinıine ve nezafet ve tathiratmm teminin ilik~ 

kat eder. M:aiyetinin mucibi u, bilı ' müca· 
zat ahvalini ve şayanı takdir ve Uı.lti! masilisi
nİ ııazarı itibare alınmak tenı nrıi il ll yeti 
1dareye arzeyler. 

YlRMl DÖRDUNCU MADDE - Müdür, 
hastalık v ya air mazer ti makbul ine bina n 
vazifesine gelemiyec k olur a H y ti 1dareye ar.
zı mal~at edeT ve maiyetine bu gibi maz ret
lerden dolayr ancak ayda üç gün için izin ve-



rebilir. Daha ziyade için Reyeti idarenin mü
saadesi lazımdır. Biliimüsaade devam etmeyen
lerin maaşından lnstelyevm icrra edilm~k üzere 
müdürün Heyeti idareye beyam keyfıyet et-
mesi mecburidir. 

rtRMt BEŞlNCt MADDE - !şbu nizamna
menin tatbikına Kütüpane encümeni ve Heyeti 
idare nezaret ve lüzum görülecek tedabiri sai
reyi ittihaz ederler. 

68 
BEŞ!NCİ F ASIL 

Sıırrti trrtib ııe tcı.mif 

YİRMİ ALTINCI MADDE- Büyük Millet 
Meclisi kütüpanesi için csasen üç kayid tutulur : 

Evvelen, mevrude kaydi, 
Saniyen, huru.fu heca tertibile kayid, 
Salisen, mevzu itibarile kayid. 

YİRMİ YED1NC1 MADDE - Mevrude kay
di deftere berveçhi zir tanzim olunur 

Şekil : 1 

ı 
G) CISro Sureti teda.ri.ki ,g 1>- t- G) 

ı~ ro 1>-~ 
~ro il ~ c) Q cu 

ı:ı ro=a z ~ CIS ro 1 ~ 
cu Q .§ .. ro ı::ı ı::ı cil 

~ ce 
~ ~ s ';:i!!~ ~ z ~ 

b 
4) 

·~ 
~ m 

3 
3,5 

3 
2 1,5 13 ı ,5 ~ 4 

nk sütunda senei maliye ibtidasında (1) 
den başlamak üzere sıra numarası tahrir oluna
caktır. Senenin son iki rakamile sıra numarası 
kitabın mevrude numara ını teşkil eder ve hem 
kitabınunvan sayıfasına, hem de huru.fu heca 
kaydine tahrir edilir. Mesela; kitabın unvan sa
yıfasında. veyahud kayidde 125,32 numarası gö
rülür ise mezkUr kitabın 1332 senesinde kütüpa
neye alındığı ve 1332 senesi mevrude kaydine 
125 nurnaraya müracaat olunduğu halde ne su
retle tedarik olunduğu tafsilatı görüleceği an
laşılır. 

İkinci sütunda kitabın kötüpaneye girdiği 
tarih yazılır. 

Üçüncü sütunda muhtasaran müellif, unvan, 
kaçıncı tab, adedi cild, mahalli tabı, senei tabı 
yazılır. 

Mesela: Refik Ahmed, tarihi umumi, !stan
bull328 veyahud .Ata «M> tarihi osmaru, ikinci 
tab, cild 2 - 8 İstanbul 1330. 

Dikkat edilmelidir ki, bir eserin kaç cild
den ibaret olursa olsun, yalnız bir mcvrude nu-

.. 
G) 

1» CIS 

'i )~ +> 
~ ! CIS 

~ .c 
.ı= 

~ .t1 J ~ 
...., 
:a ce 

~ ~ ~ ~ 

3 
1,5 

3 
1,5 2 2 3,5 4 4 

marası olur ve fakat ayni numara her bir cilde 
yazıhr. Mahaidli asar ve rcsaili mevkule için 
her bir tam cilde bir vürud nun.arası vazoluııur. 

Dördüncü sütunda eser kaç cildden ibaret ve 
kaç nıücclled ise ikisinin adedi de tahrir olunur. 
M esela, sekiz cild olarak telif olunan bir eser 
dört mücelled içinde ise 8/4 sureti işaret ohmur. 

Beşinci sütunda kitabm mücclled olub olma
dığı tahrir edilir. Kitab mücelled ise (C) terkim 
olunur. Değil ise, tcclid edilineeye kadar sütun 
boş kalır . 

.Altıncı sütunda eserin sureti tedariki yazılır. 
Mübadele = B, hediye = II. iştira suretile 

yeni ise = Ş. ve müstamel ise = A. 
Yedinci sütunda fiat neşrine ve sekizinci sü

ttında fiatı baliğa yani malolduğu fiat terkim 
olunur. Dokuzuncu sütunda kitabın mazmunu
na göre sımfa tahrir olunur. 

YİRMİ SEKİZİNCt MADDE - Mükerrer 
tediyatta bulunmamak üzere kıymeti tediye 
olunan ô.sarın fiati baliğa sütununa sürlıle (S) 
harfi yazılır. 
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~İRMl DOKUZUNCU MADDE - Cüz cüz 

neşrolunan asarın hitamına ve resaili movkute
nin bir cildinin itmı:unma değin asıl roevrucle 
defterleri haricinele tutulacak muavin bir kayele 
idhal ve cüzler ayrı rafa konulur. Bu rnıuavin 
kayid huru:fu hcca tertibi üzerine dizilmiş ve 
klasör elerununda cemeililıniş listelerden ibaret
tir. 

OTUZUNCU MADDE- Her birkitab ınev
rude kaydine idhal olunur olunma.z mevrude nu
marası unvan sayilasına işaret edilir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Huru:fu hoca 
tertibile tutulacak kayid fiş üzerine usulü atiye 
dairesinde tanzim olunur. 

(1) ller bir eser 12 ı/2 X 7 1
/ 9 santimetre 

ebadında ilızar olunacak karLlardan birine ve ki
fayet etmediği takdirde yukarı köşcye mütesel
silen sıra nunıarası vaz ile kafi mikdarda kart 
ilavesile eser için bir fiş yapılır. 

(B) Kartın yalnız bir yüzüne yazılır. 

(T) Mulıtelü unvanı havi müteaddid eser
lerden müteşekkil mecnıualar vo ell1Sali için 
Ulnumuna malısus bir esas fiş tanzim olunacağı 
gibi aksarnı için birer tll.li fiş yapılır. 

(S) Esas fişlerde izahat verileceği giLi tali 
fişlerde de esas fişlere müracaat işaretile mulıta
saran kayid icra olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Fişler berveçhi 
zir doldurulur : 

(a) Birinci satırda müellifin ismi yazılır. 
İsim mümkün olduğu kadar kUmilen talu·ir edi
lir. 

(b) Bir eserin müelli:fleri mü teadeli d ise bi
rinci satıra ilk isim ve altındairi satırda diğerleri 
Yazılır. Mesela Necib .Asım ve Memed Arifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asıın 
Necib ve altında .Arif Meınet ve tali bir kartta 

Arif, Memed 
(Osmanlı tarihi : 1331) 

.Asım ve Arif Osmanlı tariliine müracaat 
(c) Müntehabat, naşirin ismile kaydolunur. 
(d) Unvan k8.milen talırir olunur. 
(a) Müelli.fin rütbesi, eşgali ve diğer asarı 

Varsa bunların müellifi olduğuna dair ibareler 
ta:yyolunur. 

(e) Kitabın sayıfa adedi ve ebadı nihayetin
de yazılır. Bir eser müteaddid cilillerden müte
şekkil ise kartın nihayetinde tadad edilir ve her 

bir cild içiu ayrıca satır ifrnz olunur. Cildierin 
ayrı ayrı unvanlan var i-se uuvaııları dahi ayrı 
ayrı gösterilir. 

Şekil : 1 

İktısad 

Vağner (.Adolf) 

llmi iktısad 5 Cild Laiprizizoml 1895 
Cild 1 Mukaddeme 
Cild 2 V ergiler 
Cild 3 Ticaret ve ziraat 
Cild 4 Sanayi 
Cild 5 Maliyet 

1ki cild bir arada teclid olunduğu halde bala
da gösterildiği veçhile kavis ile irae olunur. 

Bir eserden müteaddid niishalar olursa yal
nız bir kart tanzim olunur. Bu nüshaları tabıları 
ve yalıuel neşirleri muhtelif ise tabm adedi, nll.
şirleri ismi ve tabın senesi de gösterilir. Şu ka
dar ki, mazmunu ni:ishadan niishaya farklı ise, 
yani tadilat icra edilerek yeniden telif olunmuş 
ise her bir niislıa için ayrı bir fiş tanzim olu
nur. 

(f) Esas kartında mevrude numarası ve ınev
.zuu tertibi üzerine sınıf ve kısmı rümuzu ile nu
marası va.zolunur. 

Mevrude numarası var ise bu numara dahi 
terkim olunur. 

(g) Resaili mevkute, neşriyatı teşriiye, asarı 

mulıita misillu muayyen müellüi olmayan eserin 
hurufu heca tertibi noklai nazarından müellifin 
yerine eserin unvanı geçer. 

(h) Eserin sayıfa adedile ebadı gösterilir. 
Ebadı bervcçhi zir terkim olunur : 

Kitabın zalırı ledelnıcsalıa anlaşılacağı veçhi
le irtiiaı 20 santimetreye kadar olanlar sa
ğir = S, ve yirmiden yukarı 30 santimetre kadar 
vasat = V, ve 30 dan fazla olanlar kebir = K 
tesmiye ve bu rümuz :fişte sayıla adedinden son
ra kavis içine konulur . 

(i) Her bir cildin ilk ve son sayıfaları dam· 
galanır. Sayıfa adedi yüzü mütecaviz cildierin 
kuru miilıürü ile 99 ucu sayı.fası dahi damgala
nır. Atlaslar, haritalar, ve müteferrik resim lev
halann her biri kuru mühür ile damgalanır. 

OTUZ UQUNC UM.ADDE - Fişler müel
lif ismi tertibilo hurufu heca sırasında kartlara 
mahsus gözlerde hifzolunur. 
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OTNZ DÖRDUNCU MADDE - Kitablarm 

nıuhteviyatına göre berve<;hi zir sımflara taksim 
ve hizasında. bulunan harflerle yadolunur. 

(1) llillıiyat I 
(2) Tarih H 
( 3) oğrafya C 
( 4) Neşriyatı teşriiye R 
(5) Hukuku esasiye S 
( 6) İktısad A 
(7) Asan muhHa ve resaili mevkutei 

umumiye 
(8) Kavanin 
(9) Lisaniyat 

(10) Asarı mütenevvia 

u 
K 
L 
M 

OTUZ BEŞlNCt MADDE - Bunlardan her 
sınıf b rve •hi ziı• kı ınıJara ayrılır ve kezalik 
Jıarfl do tarif olunur, olv <!bil ki birinci harf 
sınıfı ve ikinci harf kısmı gö terir. 

1DAH1YAT ( A) 

(1) Aı,an mulıita ve resaili mev-
kute I. 

(2) Teisir I. 
(3) Iladis I. 
(4) Ilmi kelil.m, hikmet, tasa.vvuf I. 

TARIII (T) 

T 
F 
s 
A 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

Kanun ıayihalaıı R. 
Encümen nıazbataları R. 
Bütçeler R. 
[alümatı ilısaiye R. 

Neşriatı miitenev·via R. 

liUKUKU ESASlYE (S) 

A.<ıarı mulıita ve rcsaili mcv
~te S. 
Iluk:uku csasiyei unıumiye S. 
Ilukuku esasi l!İ hususiye 
llukuku idarei nınuruiye ve 
hususiye S. 
Hukuku boyn lmilel ve muıı· 
h edat 

iyasiyat s. 

1KTISAD (A) 

(1) Asarı muhila ve ı·esaili mev-

K 
T 
B 
s 
1 

'1' 
u 
H 

R 

M 
s 

kute A. T 
(2) lçtiınaiyat A. O 
(3) İktısadiyat A. K 
( 4) İlmi mali A. L 
(5) Bütçe A. B 
(6) Istatistik A. S 

(1) Asarı muhita ve resaHi mev
kute H 

u 
A1JARI ıl!UIIlTA VE RESAtLl MEl }(U'l'El 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(1) 

. Tarihi unıum.l 
Tarihi islam 
Tarihi smani 
T varilıi hususiye 
Teraoümü ahval 

COGRAFY A (C) 

Asarı muhita ve rusaili m w-

H. 
II. 
II. 
B. 
Il. 

kute C. 
oyahat C. 
oğrı:ıfrayi siya i ve iktisadi. C. 

Atln ve haritalar O. 

NE.,'R}YATI TE.., RllYE (R) 

Zabıt cerid~lcri R. 

I 
K 
II 
c 

T 
s 
c 
ll 

z 

U-MUM11'E (U) 

(1) Asan mulıitai muwniyc U. T 
(2) R ·aili mevkutei mnumiye U. R 
(3) Yevnü gazeteler U. G 
(4) Takvim v salnameler U. 
(1) Asarı muhita ve r ·aili mcv-

kute K. U 
(2) Kavanin v • nizaınu.t K. Z 
(3) Fıkıh ve şerhi K. K 
(4) Fcl afei hukUkiye ı<. F 
(5) Tarihi· hukuk K. T 
(6) Hukuk v ha ınıini ın d niye K. D 
(7) Hukuk ve kavanini cczaiy L C 
( ) sulü muhakcınatı hukukiy 

ve teşkili melıakim ı . S 
( !>) C cıa muhakeme usulleri K. 1\I 

(10) Iltıkuk ve kavanini ticar t K. R 
(ll) Kavanini iktisadiye K. L 
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L1SAN1YAT (L) As"iRI JitJTENEVVlL-1 (M) 

(1) .1-\sarı muhita ve resaili mev- (1) .!sarı mütenevvia M. l\1 
ku te L. T (2) Ulılmu tabüye M. T 

(2) Sarf ve nah.iv ve mantık L. s (3) Ulumu riyaziye M. R 
(3) Kaınus ve lftgat L. K (4) Askeri ilimler M. A 
(4) Edebiyat L. D 

Şekil : 2 

s, B Stourm 

s. B 606 125,33 Bütçe 5 nci tabı, Paris, Lih'us kumpanyMI 

sene 1905 - 608 [V] 

s. B. 606 (A) 
345,34 

Keza ikinci nüsha, altmcı tabı 906 
305,85 s. B 606 (B) Keza üçüncü nüsha, yedinci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MADDE - Miiteaddid nüs
haları havi birer eser mesela Stourınun bütçesin
den üç nüsha bulunur ise ayni sıruf ve birinci 
nüshaya . B. 125 işareti konulmuş ise ikinci nüs
haya S. B. 125 «A> ve üçüncü nüsbaya S. B. 
«B .. konulur. 

Şekil : 2 

OTUZ YEDİNCİ MA.DDE - Evkatı muay
Yenede neşrolunan asar ve resaili mevkute ev
vela sıra numarası ve badebu sınıf ve kısmı mü
heyyin rümuz ve sonra eserin birinci cildinden 
itiba;ren müteselsilen adedler konur. Mesela Mec
lisi Mebusan zabıt ceridelerinden birinci cildine 
15 R. Z. - ı ve ikinci cildine ı5 R. Z. - 2 ve ikinci 
cildin bir ikinci nüshası var ise 15 R. Z. - A ter
kim olunur. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - Ber minvali 
manız fişler tasnif olunduktan sonra her bir kı
sım için bir taloını elsinei şarkiye, diğeri elsinei 
garbiyeye mahsus üçer liste tanzim olunur. Lis
telerin 33 X 1/2 santimetre ebadında varakalar-

dan teş.kil ve bir klasör derununda hıfzohmur. 
Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve 

üçüncüsü sagir hacminde olan asar içindir. 
Listelerin başmda birinci satırda şarkiye ve

ya garbiye ve ikinci satırda sınıf ve kısmı hiza
sında lıacıni yazılır. Liste, arzan dört sütuna 
taksim olunur. Birinci sütunda yukarıda sınıf ve 
kısım rümuzu ve bunun altında müteselsilen sıra 
numarası, ikinci sütunda. müellifin ismi, kitabın 
unvanı, malıal ve tarihi tabı, üçüncü sütunda 
adedi cild ve dördüncü sütunda mevrude numa
rası yazıbdn-. 

Şekil : 3 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - :M.ezkftr 
listelere sıra numarası vazı için kaiuei atiyeye 
riayet olunur : 

Elsinci şarkiye ile yazılan kitabiarın hacmi 
kebir ise ı den başlar 99 za kadar devam eder. 
Yasat ise ıoo uen başlar 249 za kadar devam 
eder ve sair ise 250 den başlar 499 za kadar 
devam eder. 

Şekil : 8 

Elainei garLiye 
Kavıınin, &ıarı muhita ve 

resaili mevk u te 

K. T. 
643 

Pozener Kamtu;u kavnnin 2 105,33 
Berlin 1909 

KIRKINCI MADDE - Bu listeden mütelıas
sıl rünıuz ve erkarn eserin hüviyetiııi tayin eder. 
Mesela şekilde gösterilen kitabın işareti K. T. 

6 b3 olacaktır. 
Listelerin ikmalinde her bir eserin riirouz ve 

erkanıı ve esere mahsus fişin sağ hamişinde üst 
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cihPtinde tahrir ve k!'zalik o eserin unvanı sa

yıfasma terkim olunur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Ynvnı·lnk glfıse 
kağrclmdan mamul etiket üzeı·iue 15 nf!i nınll
deele mezkılr riiınnz ı:c rı·k:ım yazılarak vtikı>t 
kitabm zahrma yapıştlrılrr. Hacmi krhir olnn 
kitablarm etiketi yukarıda, vasnt olanlar or
tada ve sagir olanlar altta ilsak olunur. 

KIRK tKINOt MADDE - Zahri ct ik eti is
tiab ederniyecek raddede dar olan kitahlnı•a eti
ket sağ kabın zahrına karih bir mahallinde ya

pıştırdır. 

KIRK UÇUNCU MADDE - Eı:ıer kaç r.ilrl
den ibar t olursa olsun, her bir rilrlin zahrına 
ayni rüınuz v numarayı havi etiket yapıştırılrr. 

KIRK DÖRDUNCU MADDE - ~ııııfları 
mümkün olduğu kadar ayrı ayrı clolablarcla 
yerle~tirilmck Üz(•rc dolablnr ilıti) ıı ca göre tak
sim ve sınıfın isıııi dolahlnrm haricine terkim 

olunur. 

KlRK BEŞİNCİ MADDE - Kital.ılar umu
m iyi' tl e alt taraflardan h il i pt id n ı· sağdan s ula 
evvela kehil'lcr, haclehu vasatlar ve nihayet sa
girler dizilir. 

Her bir sınıfın Jnsnnlıırr hirhirindcn tr.frik 
ertilir ve ymtiden varicl olacak kitıılılaı· konula
bilmek üzere aralarındaki hııli yerler hırııkılrr. 

KlRK ALTINCI MADDE - Atlaslar, ha
ritalar, hüyük resimler ve fevkalnuc büyük ki
tablar aid olduğu sımfm dolabları altında mev
cud gözler dcrunmıa koııulur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE - Raflarda ev
veU\ iare oltuıan, saniyen ınefkut olnn. sııliscn 

hacmi büyüklüğünden veya sair eshaht1nn dola
yı muayyen olan yerin gayri bir dolnbda bulu
nan, rabian verilen kitahlarm yerine kitah 
zahrı §eklinde sade beyaz tnhtadıın imal olunan 
bir levha vaz ve üzerine ele kitnlnn etiketi ko
nulur. 

KlRK SEKİZİNCİ MADDE - Kıraat salo
mında mü tn lea için ki ta h taleb olnııdnğ-n halde 
zirele şekli muharrer pusla i ta olunnca ktrr: 

K itab talebine mahsus pusla 

Riimm~ ve Müellifin 
Kitı:ı.bru unvanı 

numarası ismi 

Talibin ismi ve mahalli ikıınıeti: 

Tarihi: 

KlRK DOKUZUNCU MADDE -1stiare için 
kitab taleb olnnduğn halde şekli nınharrer pus
la iıııza olnnacaktrr: 

Büyük :Millet :feclisi kütüpanesinden 
lstiare olunan kitab senedi 

Rümuz ve numara : 
Müellifin ismi: 
Müddet: 

tmza: 

Ad ed 
cild 

M:eşguliyet: 

.Mahalli ikamet: 
Tarih: 

Mülahazat 

ELLİNCİ MADDE - 1ıırı.•si arzu olnnan ki
tab lmhmınadığı veyahud iade olnntlnğn halıle 
uıaddei sahrkada beyan olunan st•ııed sahibi im
znya iade edilir. 

ELLI BİRİNCİ MADDE - tnrc seııedi hıf
zınclan evvel idare defterine kaydolunur. M z
kfır rlefter zirdeki ş kilıle olacaktır: 
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Tarihiita .Ad ed Tarihi Kıymeti 
KülAhazat 

cild Unvan iade teclid 

ELLllKtNCl MADDE- Teclid için kütüpaneden mücellide kitab verildifj. halde zirde ,ekli , 
gösterilen mücellid defterine kaydolunur. 

Sahibi im.zanm ismi ve Eserin Ad ed Tarihi 
~ahalli ikameti unvanı cil d No. iade 

Unvan sütununda kitabm zahrmda basılacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclid m üceilidin hesabı tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

Tarihi Müddeti 
iare i are 

ELLt UQ'UNOtt MADDE - Ayni oekilde tanzim olunacak pusla mücellid tarafından imza olu
cıarak hı:tzedilir. 



B - Heyeti Umumiyenin mesai liulasas1 

ı - Heyeti umumiyenin açılması 

Altmcı Devrenin ikinci lçtilnaı 1 - XI - 1940 
cuma. günü saat 15 de Reisicümhur İsmet İnö
nünUn şiddetli ve sürekli alkı~lar arasmda şe
reflendirdikleri Ba~kanlrk kürsüsÜl\de ira.t 
huyurduklım aşağıdaki nutukla. açılllllştır: 

Büyül< Iillct Meclisinin muh1ercm azası; 

Altıncı intihap dcvresiuin ikinci Jçtima sene

sini açıyorum. 

Mnhter m azayı scygi vr saygt ilc selamla

rrm (.Alkrşlar). 

Kurulduğu giindPnbl"ri tek kaygmm vatan 
selameti olan Biiyiil< Mı•rlisimizden örnek ala
rak, ge~irdiğimiz mühirn sene zarfında, vatan
daslar arasında sükun ve lıirhidne dayanma, 
en\ yüksek rnertr.b de rulılaTa hakim olmuştur. 
(B ra vo sesleri, a lkışlar). Cü m huriyet IHikluneti 
fasıla!nZ biı· (!ikkatle dahil! ve harici C'mniyetin 
muhafazasr için bu dürüst hava içinde c;alıf?mak 
inıkftnını bulmuştur. (Bravo sesleri). 

Dahili idaremiz, ıı;eniş hir hüriyet içinde va
tandaşın hulmlmnıı ve emniyetini tcmine lmd
Tetli, hakiki ve hukuki bir nizarn tesis etmiş 
olmakla mütemayizdir. (Alkışlar). Denilebilir ki 
geçen bu bir sene i~inde memleketin emniy<'t 
ve a ayişine <'iddi surette müessir olarak hiç bir 
hadi e vukna gelmem i., tir. (Bravo sesleri, alkış

lar). Yurdun emniyetine müessir olabilmekten 
uzak nfidir hftdiscler de adaletin hükmüne tes
lim olunmuşlardır. 

Dünyayı sarsan büyük lmhrana rağmen Tür
kiyede yaşıyan herkes, bütiin hak ve hüriyet
leTine sahip ve bunlardan C'n geniş bir surette 
müstefit olmaktadır. (Bravo sesleri). Memleke
tin her tarafmda emniyet ve süln1n, hale ve iiti
ye iti~at mevcuttur. Türkiye serbesti ile nizarnı 
telif eden bir hava içinde vatandaşların huzu
runu temin edebilen müstesna memleketlerden 

biridir. (Bravo sc:;lcl'i, ~ürekli ve şiddet li al
kıı;ılar). 

Yazifedarlarm dikkat ve ihtinıauu asil nıiJc 
Jetimizin ve onun Bi.iyiik "Meclüıiııin yurtsever
liğindPn ve. basiretinden daima. fcyz ve kuvvet 
alıyor. Milletten llükfuucte karşı göriincn lam 

ve samimi itimat, milli kuvvetimizin kayna
ğıdu. (Alloşlar). Bu lıalmcsuliyet alııuş olanlara 
işlerinde ccsar t ve neşe v<'ı'Tl\ckt dir. Diğer 
taraftan husust idarclerle hcl diyclerimiz, sala
hiyet ve vas[talııı·t uereeesinde, vaıifelcrini yap
maktadll'lar. (Brııvo sesl ri). ~Icdeııi seviyenin 
yükselişi ile mütcnasih ·n artan ihtiyaçlara, arzu 
edil fiği gibi rev ap wrchilıncl<'ri i ı_: in salahiyet
lcrinin ve muli memlıulııı-ınm takviyesi urZ11ya 

şııyandır. Belediyelerin ve bunlara hağlr mü
cs.cı srierin nwmur1arınm tekaiitlcri hakkında 

Büyük Meclise tak d im edilmiş olan lilyihanııı 

kammiyct iktisap et m esi, hmalarcla çahşan va
tanda ·larm ve ailelerinin istikhali ve günlükleri 
hizmetin selameti bakınundatı faydalı olacaktır. 

Cümhuriyet adliycsi, gc~en hiı· sene zarfmda 
kabul buyurdnğtmuz yeni kanunlarla teşkilatını 

lmvvetlcndirip amme hizmetlerini daha amclt 
ve şamil bir şekilde görmek yolundadrr. Ha
kim sınıfının yeni anasırla mühim bir adette 
takviye imkanı hB.sıl olmuştur. İcra. işlerinin 
süratle işlemesi için kanunda yapılan tadilô.t
tan iyi neticclcı· a lmaeağım ümit etmekteyiz. 
Cezaevleri durunnmun ıslahı üzerindeki çalrş
malar ilerlemektedir. Bir çok vilayetlerimizde
ki ceza vlerinin inşas1 hazırlıkları bitmiştir. !ş 

esaS1 üzerine kurulmuş olan cczaC'vlcrinin kad
Toları, bu bir sene içinde biraz daha tcvsi edil
m.iştir. Müstakbel adli faaliy timize ni1.aın hiz
meti görecek olan adli teşkilat kanunu layiha
sr yakında. huzuruımza takdim edilecektir. Bu
na mütcnaz1r olmak üzere kanunlarunızda ya
pılması ikttza eden tadiller haklanda yakında 
Büyük Meclise teklifler arzolunacaktır. 



-'~ 
Arkadaşlar, 
Geçen içiima devresinin başmda zuhurunu 

en sanıinıi tecssi.irlerlc kıı.ydctıniı;ı olduguın .As 
rupa muharebesi, on dört aydan beri, bütiin 
şiddetilc tlcvanı ediyor. {}österdiği inkişaflar, 

faicaınıı Avrupa haricine de sirayet ederek bir 
dünya ııınlıarclıcsi şeklini almasmı imkfuı da
hilinde lıulunJuruyor. 

::lon sene zarfında bir çok hür ve müstakil 
ülkeler ccııclıı iı>tila.suıa maruz kalıııışlardır . 

. Ancak Fransadan sonra lugiltcrcye tevec
cülı cdcll lıücumların çetin bir mukavcmete 
çarpmu~ olması, muharebeyi yeni lJiı· ı:ıailıaya 

intikal cltirmiştir. Görünüşte bu saflıa uzun 
ı:ıürccck ve imıaniyciin sefalot ve ıstırabı tcnıatli 

edip gitlccektir. Bu hazin ihtimaller önün<lc 
l.ıüyük elemler duymamuk, metleniyctin tered
disini tcessüf ve tcessürle kaydctmemck rufun
kiin değildir (Bravo sesleri). 

l\lcmleketimiz, ge<,;cn zor zamanları, istik
lhl ve masuniyct davası etrafuıuaki ycJ.nrücut 
çehrll:)ile sarsılmadıı.n ge~irdi. (Brava sesleri). 
llakkından eınin, lıaklaı:a hüı-nıetkar ve vatan 
ınüdaJ'aasına karar vermiş (Alkışlar) vaziycti, 
bu metanetin sırriDI teşkil eder. (Brava sesleri, 
şiddetli ve sürekli al.loşlnr). llarici siyas ·ti
ınizi tavsi.ı: ederken, millelimizin sayısız fazi
letlerini vatan i-.in eıı cıum, en verimli şekil
de kullanmak düsturuııuıı, yeglı.ne rehberimiz 
olacağını bir kere daha tel>arüz ettil'mek iste
rim. (Bravo sesleri). 

Ueçen i~tirua devre 'ini açarken, harp kar
şıı:nndaki vaziyelimizi izah etm~tiın. Uüınlıuri
yet lliikı1motinin harici siyasetinde, gcC!en ı:ıc
ıteden beri, bir tebcdtlül valü ohııaınıştır. Bn
nun cu birinci s bebi, o siyrumtin, siyasi istik
lhl vo mülki taıuaıniyctimizin mtı.bfuziyotini 
esas tutması ve hadiselerin seyrinc göre tahaY
vill eden lıuris emeller ilc alukutlar bulunma
ma ıdır (Bravo sesleı·i, alkışlar). 

lltikfunetiniz muhtelif vesilclorlc size ar
zetıniştir ki, Türkiyenin, lıudutlarr haricinde 
h_it kanş toprakta gözü, biı· hakkı ilılUlc niyc
tı Yoktnr. Bize, enuıiyetimizc, o emniyctlc ınii
terutlif olan hayati meniaatleriınize tec>aviiz ui
Y~tindo olmayan hiç bir Devlet, bizim siyaseti
nuzdcn cııtlişc ve bizi, lıakkımıırn mahfuziycti
ni istediğimizden dolayı mualıcze edemez. (Dra
vo sesleri)_. 

Muhterem arkadaşlar ; 
Bizim hnrp harici vaziyetimiz, bize karşı 

ayni iyi niyeti güst •ren ve tatbik eden bütün 
Devletlerle en normal müuasebetlere ına.ni de
ğildir. Kezalik, lıaı·p harici vaziyetinıiz, bi
zim topraklarunızın, deniz ve havalarımı7..ııı mu
lıariplcr tarafından birbiri aleyhine kulanılma
sına islisnasız olarak mauidir. (Brava sesleri) 
ve biz muJıarebeye girmedikçe kati ve ciddi 
olarak man i kalacaktır (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; 

Son zamanlarila harp haı·ekU.tr bazı yeni 
vesileledo dikkate şayan inkişaflar gösterdi 
Sühilı \'C seltı.ıueii bizim için ~ok ehe.ınmiretli 

olun cınn i;y ct sahaııuzın iı;indc dostumuz ve 
komşumuz Y nuanistan maalesef bu gün lıarbe 
sürüklemniş bulunuyor. BundUll uoğun vaziye
ti, müttcfikinıiz lııgiltcre llükfunetile ınüştore
ken tetkik ve nıütn.lea etmekteyiz. (Btavo 'eslcri, 
şiddetli alkışlar). 

~ize aı.·zetnıiş olduğum bu siyıı.ı:ıi wndtüer, 
ıneuılekctimizi harp facialarmdaıı lm güne kadar 
nasıl maı,;ıuı lıullllldurdu ise, yarmııı emniye
tine de ayni veçlıilc hizmet edecektir, üınidiu

duyiz. 

Dünyruun geçirdiği vahim bulıran içinde 
n.zak yakin bütün Devletlerle münru:ıebotlerimiz 

normal seyrini takip etmiştir. Sovyet Rusya ile 
aı-aınızda yirmi seneye yakın Lir ınazisi olan iti
ınatlı ınünascbetler, her ikinıize do atfcdilenıiye
cck olan bulıranla.ı· geçitdikten sonra esa olan 
dostane rualıiyotini tekrar elde etmiştir. (Brava 
seslcl'i, ı;üı·ekli alkışlar). B unu meııııı müy •tl e 
kııydetınek isterim. '!'ürkiye - ı:)ovyei münasebet
leri dünya siya etinin ivicacları içinde ba~ 

başına bir mevcudiyettir ve ınen:ıleketlerinıiıo 

diğer tesirailan mü takil bir surette bu ruev
cudiycti tlevnm ettirmck ıstırarındadır. Bu si
yaset, böyle telfı.kki eJildikçc, iki üu·al mem
faati için dünkü verinrini yarın da verir, k.iın

scuiu zararına olmayatak yalmz memlekctlel'i
miziu nciine işler, kanaatindcyiz. 

Aziz arkadaşlar; 
Önümüzde insauiyet i\:in uzun ıstırap dev

releri olmak nıünıkün, hatta muhtemeldir. Bu 
dl'vre esnesında hayati men fnntlcriınize karşı 

lıassa bulunurken tlostlukltırmuza ve ittifakla
tımıza vefalı kalacağız. (Bravo sesleri, şiddetli 
ve süı•ekli alkışlar). 
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İngilterenin zor şartlar içinde kahramanca 
bir mevcudiyet harbi içinde bulunduğu bir za
manda onunla olan ittifak bağlarımızın sağlam 
ve sarsılmaz okluğunu söylemek benim için bir 
borçtur (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli ailoş-

lar). 

Muhtereın Millet vekilieri ; 
Cümhuriyet ordusunun kuvvetlenınesi ve ilı

tiyaçlarmın tamamlamnası için Büyük Meclisi
miz hiç bir ihtimaını esirgememektedir. Türk 
milleti bu hususta kendisinden istenilen vazife
leri iftiharla yapıyor. Silah altına çağrılan va
tandaşlar vazifelerine seve, seve koşuyorlar. 
(Alkrşlar). Her gün menkıbelerini dinlediğimiz 
bu asil hareketlerin, Türk milletinin ruhundaki 
engin fedakarlık hislerine bir yeni işaret oldu
ğunu sevinçle görmeki yiz. (Bravo sesleri). Bu
gün Büyük Mecliste ve onun Ilükı1meti.nde, bü
tün işlerin başına ge~ıniş olan müdafaa vazifesi, 
bütün milletçe de en sevgili bir gaye halindedir. 
(Alkışlar). Biz de iftiharla söyliyebiliriz ki, 
ınilletçe yapılan fedakarlıklar yerindedir. Cüm
huriyet orduswnuı va.zi:f sini hakkile başaracak 
bir ehliyette hulnnduğnna emin olabiliriz (Bra
vo sesleri, şiddetli ve sürekli allnşlar, yaşa es
leri). 

l\lünakaltı.t işleriıniz, mevcut vesaitin müte
hammil lmlundnğu azami suretle Ha edilmek 
hususunda çalışılmaktadır. Memleketin müda
faası, iktısadi teşebhüslerimizin kıymctleııdiril

mesi; nakliyat ve muhabere imkan ve vasıta
larının bilgili ve inzilıatlı bir teşkilata dayana
rak, sürat, emniyet ve intizamla işl mesine bağ
lıdır. 1\Iünakalat vek3.leti hu esasıann tahakku
ku için çalışmaktadır. 

Bugünkü şartlar altmda bir kat daha elıcm 
miyct kazanmış olan hastalıklardan kornnnın 

işlerinde, llükumetin aldığı tedbirlerin muvat'fa
kiyetJi neticelerini görmek memmuıiycti ·murip 
olmaktadır. Bu tedbirler, memlcketimizi, için
de bulunduğumuz şartların doğurabilf'eeği hü
yük salgınlardan korumuş olduktan ba:;ıka, ha
riçten memleketinüze girme i mümkün hasta
lıklarla mücadeleyi de kolaylaştırmaktadır. 

Geçen kış, merkezi Erzincan olmak üzere bü
yük bir vatan parçasında vukua rclen yer sar
sıntısının ne kadar v:ı.taudaş hayatına krydrğını 
esefle gördük. IIükfunetçe alınan acil tedbirler,, 
ilAveten her sınıf Türk vatandaşlarının, bu fel8.-

ket ıstrrabı içinde krvranan kardeşlerine yarı
tıkları asil vardımları ve bütün medeniyet ale
ıninin bu .ı:;lakete karşı gösterdiği yüksek ala-
kayı, burada şükranla yadederim. . 

Felakete uğrayan vatanda.cşlara bütün bır 
millctiıı sıcak ve çok samimi yardımı olma....aydı, 
bu yaranın l.ıu kadar kısa bir zamanda onulması
na imkan lnılunamazdı. 

Bu münıı.sebetlc teşkil bnyurunğunuz l\filli 
yardım komitesinin yüksek hizmetine huzul'u
nuzd:ı. teşckkül'lerinıi ifade ederim. Bütün bu 
yardım işlerinin tatbikınt üzerine alarak ferağat 
ve intizamla çalışan Kızılay cemiyetinin çalış
malarını da şükranla yacletınck isterim. 

Zirai istilısalimiz memnun edici bir vaziyet
tedir. U r ş yuen önce 'rül'lc köylüsünüıı, Uü
kUmetin tedbil'lerinc uyarak fazla istilısal husu
sımda gösterdiği gayreti tebarüz ettireccğim. 

1940 umum1 istilısali geçen yıllardan aşağı düş
memiştir. Toprak mahsullcrimizde, miktar ve 
kcyfiyet bakımmdan inkişaf ve salflh aşiktırdrr. 
Nüfusunıuzıuı çoğalması ve hayat seviyesinin 
yükselmesile alakadar olan istih lak ihtiyarını 

Prnniyetle kapatmaktadrr. Yurdumuzun tabint 
ve ziraat şartlarının, usullerimizi ve çalı~mala
rmuzı ilerlettikçe, daha verimli olacağma kana
aLimiz vardır. Bu scno getirilen yeni ziraat ma
kineleri, yurdun muhtelif bölgesinde işletilroş
tir. Türk köylüsü bu makinelerin faydasını 

derhal kavramış, iyi, fazla ve ucuz İstilisal yapa
cağına kani olmuştur. Bu gibi rasyonel zimat 
niıullerini biran evvel yerleştirmek ve yaymak 
laznn olduğu kanaatindeyim. l öyliinüu muh1a~ 
olduğn diğer küçük ziraat aletlerile nakil vası
taları, üzerinde duracağımız ehemmiyetli ınev

zulardır. Ziraat teknik ve ilim adamla.rmm, ki)y 
tetkiklerinc dayanan bir plan dahilinde, çiftçi 
ilc iş birliği yapınasından süratli ve f yizli neti-

ccler umuyoruz. 
Ticaret vekfılcti, bir taraftan dünya iktısadi 

vaziyatinin içinde lmlunduğu şartlara uymak, di
ğer taraftan istihsal ve mübadele salıalımuda 
krediyi i::ıabetli bir surette tevzi ve lüzumu de
recesinde tcvsi eylemek noktasından çalışmalcta
dır. Başta, zirai kredi ihtiyaçları geliyor. Bu 
sene de çiftçinin ziraat ve istihsal ihtiyaçlarmr 
ve mahsul satışlarını kıymetlendirmeğe yaraya
cak geniş krediler yapılmıştır. 

Zirai ikrazlarda faizleri imkamn müsaadcsi 
nisbetinde indirmek suratile de istihsali teşvik 
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eylemek, lliikiımetiıı başlıca diişüncelerindeıı
dir. lstihsal kıymetlerini en iyi kortıyacak sa
tış kooperatifleri teşkilfıtı inkişaf haliııcletlir . 

Bu hususta kanuni mevzuatınıızın tckemıııülü ur
zuya şayandır. llll'aeat ın kontrolü, başlıca. ih
raç ınallaı:rnırzın istanda l'da. buğlaııınasr yolun
daki ~:a.hşmalar, ati için ümit verici mahiyette
dir. 

Köylü ve müstnhsilin iktısatli kalkuıma iht i
yacr, hayat pahalılığı ilc istiklıalin huhrun en li
şesi kadar üzel'inlle hassasiyetle dumlan bir 
mevzudur. Beyııelmilel nıünusebetlere sıkı sıkı 
ya bağlr olan ticaret işlPriınizin umumi zorlıık
lardan mütcessir olması, içtinalıı kabil olma
Yan bir zaı'uı·ct idi. Bir tnraftıı.n llükfıınct, ti
earettc, ıncmlekctiıı ınnlıtaç olcluğn ipticlai mad
de ve maınnllcri tc mine çnlıı;nyor, d iğer ta l'<l r
tan sıkı biı· fiyat iıızibatı ve nıunıkabcsi kuı·
mağa uğmşıyor. Milli korunmu lmnunıma gö
re, bir çok lüzumlu tcdbil'ler alınmıştır. Bu Im
austa irabeden yeni kantm'i ınevzuatnı yükst•k 
huzuruımza takdinıi ınukarrcrtlir. 

İktı sat vekıi lel.imiz, gerek tesise, gerek istih
sale matur faaliyetlel'(lc, i~iııdc bulnnduğnnıuz 
şartıann müsaatlcsi nisbetinde çalışmaktadır. 
Iruı·ulmuş olan sanayi şubelerinin faaliyetlerini 
nıuııtazanı idmneyc ve memleket ihti~'fı<•ınııı mü

him bir kısmını dahili muam lolerlc karşıla
mağa gayret edilmektedir. Sanayiin ınuhtt• li r 
şubclerintleki istilıı-;alin hacmi, gec;cn Sl'neyl' 

nazaran fazla olduğu gibi, madpn krl'lmmdaki 
is~~hs.~ lde de ha riz . terakkiler kayd<'dilmişt ir. 
Kornur havzasmın millileştil'ilnıesi için kalıni 
huyurulan kanunun tatbiknın haşl·ınnıış vi' hııv 
zada tatbik edilmekte olan iş mükellefiyeti miis
bet netiee vermiştir. 

Marleneiliğin mcın lekcttc son senelerde kay
dettiği inkişaf, sevinçle giirülecL•k haldı>dil'. 
~eçen yıl faaliyete ge<:nıiş olan Brgaııi istiluı -
atı, normal hiı· şelcildc inkişaf etmektedil'. l\lilli 
~!üdafaaınrz i~iıı muhtaç olduğumuz saf hakırın 
ımaline ınuvafi\ıkiyet hasrl olmuştur Ker·ibodu 
kük" . ' " .. Urt tesısatı tevsi ve ikmal edi !miştir. Önü-
muzdeki yıl i~inde, ilıtiyacrınızuı kfiınill'n lın 
r~d~n karşılanahilcrcği, kaydedilnıeğe değer bir 
hadısedir. 

~ivriki denıit', ?ıturg-ul hakır, Rol~ard:ığr 
ve l~chan kut-şuıı madcnlerine ait tesisat devam 

etmektedir. Kömür lıavzamızda enerji ihth-a

cını ternin edecek olan 60 000 kilova.tlık bü~ 

Çat al ağzı santralmm ihalesi yapılmış \'e inşa
atma lıaı;;lanmı~ttr. l\lııdcn arama ııahasmda 

nznıı srn<'lerJcıılll'ri petrol nraştrl'nıalarma sar
feılilrıı ııwsai, ilk nıihdıet scmcreiNini vermi · 
hulnnınuktadır. Ranıım dağmaa yapılan son
da,idn 1 0!>0 ııwlı·ede petrole tcsudü[ edilmişti!'. 

Rnlıaııın jeolojik bünyesi bir pel rol ınrntakasnım 
mevcudi~ et ini knvv<'tle ümit ettirınekte oldu
ğundan, lınkiki Hl'imi aniaşılmak üzere, arama 
fauli~· eti lıımıcln teksif edilmiştir. 

Hatuydu <la, pet eol fısarı lıulnııuıı Arsus ııwv
kiiııdl' sondaj yapı] maktadır. 

~öğ-üılözü kiimürlel'iniu jeolojik tetkikntma 
dı•wıın ı•dilt>rdc arııma nıneliyair denesine ge
çilmiştir. 

<Hiııden güne inki .,af etmekte olan maden
ciliğiıııizin ıııulılaç oluuğu ınadl'n tcknisy nl ri 
içi n Zoııg-ıı Id n kt a h ir ınektep a<:ılınasına karar 
wrilmiştir. 

l~ıı elwınmi~· etli küçük sanatlarrınızdan hu
lunaıı el trzgiıhı clokumaeılığrnııı ıslahı ve teş

vikı Ye i pt itlai madde ile kredi i ht i~ u~:hırınm te
mini hususunda faaliyrte grçilnıiş, mmtakavi 
olaı·:-ık dokıımnl'ılarııı kooperatifleştirilmesine ça

lışılıııakhı bulunmuştur. Halen srkiz dokumacı 
koopernt if i Inı nılınuş ve E'l dolnmıaetlığımn, ge
niş nıiist l'lılik vr ıııiista.hsil kütlelerinin menfa
atine olarak. inkiı;;afı ~·oluna girilmiştir. 

Yalnız ziraat Y<' ha~-vancılıkla uğraşan köy
lülcriıııiziıı hoş zamanlarda çalışmalarına ' ' C en 
ınülıı·ı•nı ihtiyaı:lnrnın hadiın olmak Ye hu snrel
h' rPfah w iı;tinıai scYiyclerini yükseltml'k ba
kmundnn, ilk morhale o1nmk, dokumacılığın 

kü,\·lcrimizdr ınınimi için ger!' k en fıııı Ji~-et <' gr
r.ilmiş lınhınmııktnclır. Cayr, nııntakıwi husu
siyetlt•r giiz iiniind<' tntularnk, Türk kii~·liisünü 

ziraat alrt Yl' va. ıtalan ~·anındn, hir de el tez
gahrna s:ılıip kılnıaktır. Şimdiye kadar 17 vi
luyetiınizt>, ııümnne olarak tezıriıh ve ~:ıkrtklar 

giiııdet'ilıniş ve ayni zamanda bazı yerlerde ıle 

gezici ehliyetli ustalarla kur lar a~tlımştır. Bu 
snhtttla fnaliyete, bu sene içinıle vüsat verilmesi 
ve duh:ı lıiiyiik mikyasta tezgfıh re tarak dağı
tılınası muluıl'l'erdir. 

n<'vl<'t iktısndi teşehbüslerinin son sene için
dr kendi mevzularına giren mamulatm pazar 
fiatlanııı ititlnlde tutmak hususundaki muva.f
ı'akir<'tli hizmetlerini takdir ehnek yerinde olur. 

Güınrüklcrimiz, dünya hudiseleri karşısında 

milli iktısat ve ihtiyaçlarmuza uygun olarak 
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alınmalda olan tedbirl rin ve D vlctlcrlc mev
cut ticari miibadelclere ait anlaşmnlarııı tat hi
landa, vazifelerini olgunlukla ve ticari tedhir
lı>rle ahenkli hir surette yı.ıpnıakladrrlar. 

Daha mütckaınil bir güını·ük kanunu pro.ic
si, bn içtima devresi esnasında Büyük l\h•elise 
arzrdil <·ektir. Uümrük tarife kanunu cetveli
nin de, ilmi ve arneli esaslara giirc tertip ve tas
nifi üzerindeki çalışmalar ilerlcmiştir. 

ı ac;ak<:ılrğı önlemek yolunda dikkatle çalışıl

makta ve tedbirler alınmaktadır. 
lnhh;arlar varidatmın artln·J]mn. r ve mamul

lerin r.nıaf<;a yiiltsehilmesi hususunda çalışıldığı 

gibi, sert içkilerin iı:ıtihlakini azaltmak için, ha
fif içki ll! ri revaçlandı.rruak yol un daki mesaiye 
devam edilmekte ve hu çalıı;ımalat'Clan iyi nrti

celer alınmaktadır. 
Natia vekfıletimiz, senelel'(leıılırri mııvaüalti

yetle takip edilmekte olan na6a işlerini, umumi 
ahvalin doğurduğu iktuıadi tPsirlı>r altında kal
nıakla hcrahı•r, takipte devam etın<'kteclir. 

Ucçen sene Diyaı·hakır- Irak lıattmnı 159 ki
loııwtrrlik kısmıtım inş:ıatr bitmiş ve 4-8 kilo
mc! re lik kısmı işletmeye aı:ılımştır. 

Knlml lınyı.ırduğunuz hiı' kanımla Elfızığdan 

ba~lıyanık Muş - Van istikamotinrl" tran lıudu
dnna uzıı.tılnıası kararla.-:;trrılan d<'ıniı';\·olnnnn 

70 kil om t ı·clik EHizrğ - Pal u krsnımm ihalesi 
yapılmış. Zoıı•mldak höl~csindrki kiimiir lıattr

mrzm Uanı:ı.va daha fazla nüfuzunu tl'miu için 
Zoııgulunk - Kozlu kısmının inşaatma başlaıııl

mıştrr. 

Iludisat ın tloğurduğu znı·ur'i ilıtiya<:lımlnn 
miHc,·cllit hir kııınn iskel(•lrrin inşaaLını.ı tlcvnm 
edildiği l{ilıi, rsa~lı Umanlarıımzm inşaııma Jıuş

larahilro('k iı:in hazırlanıınş olan kanun projeRi, 
hu i<;tinıa de\'l'eAi esnasında yüksPk huzurnnuza. 
takdim edilerektir. 

Büyük su işi ı·i faaliyeti, pro:.:ı·amnıa !eYfi
kan il rlrmektedh'. Bu meyanda, g ·rn s<'ne 
Tarsn snlıınması kı ·men tamamlanmış ve yapı
lan tect·iihdHi Çl)k ümit V(lri<'i olmuştur. Öııii

miizrleki RC'ne içinur Eg-e lınvzmnnda başlayan 

sulama faaliyetinin tanıamlanmnsmın mümkün 
olacağını ümit ediyoruz. 

Aziz millet vekilieri; 

Maarif işlerinde knhnl huymdnğunıız kiiy 

enstitüleri ve Devlet konscrvatnvan kmıunluı· r
unı hayrrlı tatbikleri, şimdiden iftibarı mueip 

vai(llede doludm. Memleketin muhtelif romta
kalarında a(~ılan 14 enstitüde, şimdid('n 6 000 
talebemiz yetişnwktediı·. Büliin a\iil<adıırhırııun 

en geniı;ı bir emek ve r,alışma ölçüsü ilc kurnlup 
yüıiiıncsiııc savııı;;tıkları lm müesscsclt>r, 15 yıl 
içinde 'l'ürkiyNle ilk öğretim meseleıoıini tanı ola

rak hallctnıeğe imkan veıwektir (Alkı~;~lıır, hı'B.

vo sesleri). 
M us iki ve tiyatro sanatında Türk çocukla

rının yaı'atma kalıiliycllerini, iyi lıir iukişaf yo
lunda giirerck mcnunm olmnktayız. l>ovlct kon
servatnvarı, kalml lınyunluğuınız kannıı la da
ha verimli bi ı· t •kı"ımüle doğru yürliyclıileccktir. 

TL•lmik iiğrctim sahusıııda hnlk için a~rlan 

kurslarda yapılan ümit verici tecrübelerin nınu
m ilcşnıesi, vatandaşın iş terhiyesi laıkıııımdan 

mülıimdir. Bunun takviye cuilmt•sini V ' daha 
esaslı lıir programla daha yaygın hir r;alışıua 

ınevzuu yapılmasını çok lüzuınln lmlni'Um. 
Arıkararım )iiksek iri'an nıürssrsderilc tak

viyı•sını, kültür davalarıınızııı iiııünde tutmak

tayız. ) eni hiııasıııda çalışma,,-a haşlayrın Dil, 
1 ari h ve cuğrafya faküllesil<', h u yıl .Maari.l 
vckilliğinin idaresine Yerdiğ'iniz Hukuk fakülte

si, ınUstnkhel v şuhrlrri tam Ankara Üniver
sitı·siııin iki riiknü olarak kurulmuş hulunmak
tadıı·, lstıuıhul Üniversitesi ve diğer yüksek 

(leı·rccli olmllarımız, tabii seyirlPı·iııi takip ede
ı·<'k ileri yürümektcdirler. 

Umumi kültür veren okullarmuzm mükem
ıııellc~ııt!'!li için k('yfiyete LeC'evvüh eden ve satlıi 
ohn:ıktnn kıırtulup derinliğine i!itiknınct alan 
t eel lı i l'lcl'i, Jiizum lu ve faydalı hulmaktaynn. 
Tiiı·k grnı:liğinin bedence, huımsile inz'ihat ve 
ahlitlc ııwvzmwda iyi yetiştirilmrlet·i içiu çok 

uikkıılli ve ciddi lıarck<'t ('flilrnl'sini, milli tt•r
hiycınizin kııvvetlenmcsi baknnmdan bir zaru
t'Pt t<•lilkki C(lcrim. (Bravo sesleri, alkrı;ılar). 

'l'ürk kültürünün iki mühim v esaslı teme
li olan lil ve tarih iı;ıleriınizc yakm :ıliika ile 

önem veı·iyornz (Alkışlar). Türk dili' ve tat'i
hi için çalışan iki lmnımtuı lugnt, imlti, ~ra
mm·, teriın ve tarihjmiziu h<'r sa rıuısına ait tct
kikleri iı;in yeni hızla cmrkl<'ı·ini tcksir cdtwk
lcrirw emniy<'tiın varuır (Allaşlar). 

Avrupa harhinin cihan mali Jıayatmua vü
eudc getirdiği huhran ve bütçr külfctl<'ri m<'m
lcketimizi de mütees ·ir rt miştir·. Den k ,.e sa

Jiıinıi hüt~e prcnsipl•ri~t' Jaiına bağlı l,uJıııakla 
l.ıernber, hadiselere tekaddüm ederek isabotll 
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tedbirler bulunmuş ve bu suretle Devletin mali 
itibarı muhafaza edilmiştir. Her şeyden evvel, 
Türk vatamnrn mııhafazasrnda lnıvvetli ve ha
zırlıklı bulunmanın istediği külfetleri karşıla
mak yolundaki muvaffakiyeti, bilhassa kaydet
mek isterim. 

Cümhuriyct maliyesi, ba. ta, memleket mü
daCaasına ait fevkalade tedbirler olmak üzere, 
bütün Devkt işlerinin istediği masrafları, mem
leketin kt>ndi vasıta \·c membalarile karşıla
maRa imkan hulınaktadır. Jçinue yıışaJığımn 
hal " şart lar. bilhassa gihnrük resi nı lerind 
ve bunlara hağlı vergilerde ıııühinı hU~?luklar 

Yapmış ve lnımı kapatmak ır,ın ilıdııs rdilt>ıı 

muvakkat n'rgikrin, vatandaşların tediye ka
biliyctleriııi aşınadığı ve ha!ta ırıntcdil luıd da
hilinde kaldığı. içinde buhmd\ığumuz 1940 hiit
çesinin ilk tatbik aylarında drrhal kendini giis
terıniştir. Bir tn raftan millet im izin giist erdiği 
olgunluk ve fedakarhğm, diğer taraftan mem
lek<'tin kahiliyctlerini, Dı>YlPtin fıcil ihti~-a~la
rile eıı iyi telif edrn iı;;ahctli trdhirlcrin r~eri 
olaıı hu netice mcmnmıi~·e l iniıe lfıyıktır. (Al
kışlaı·) . Mnv:ızrneli hüt<:l' prrw~ilıinc sarlık kal
mak ı.ayesiııde, bundan ~onra da. Türk Hazine
sinin itibarını V<' dü:ı:rnini. muhafaza edceeğinc 
katt Himadmuz vardır. 

Bn saycd!'tlir ki harici liearrt muvazene
miz ve döviz yaziyeti, geçen . cn<>lere nazaran 
çok iyi ve S<'viııdirici lıir netice vermiştir. Bu 
arada 1933 Tiirk hoı'<'U lıakkındn IIülnlmetçe 
alınan son knrarı, yani eski Dü~'l.mu umuıniye 

meclisinin ilgasile, bu husustaki taahhüdatı Dev
lı•! in iizerinr aldığını kaydetmekle sevinç duya
rnn (Alin. lar, hrRvo sesleri). 

Büyük Millet Merlisinin Mnhtcrem azası; 

Milletleriıı, tarihte misali geçmemiş en ağır 
mücadele Jıalinde hulunduklarr bir zamanda, 
şanlı Türk milletinin mukadderatnn sevketmek 
gihi şerefli, müstesua ehemmiyetli bir vazücyi 
he ra hl'r ifa ediyoruz. 

Rasih Kaplan (Antalya) - Allalı kolaylık 

veı·sin. 

Reisicümhur İsmet İnönü (Devamla) - Çok 
a~ık olarak hir daha görüyoruz ki, milletlerin 
ya~ama haklnrı, hin t.i:irlii isabetli t.edhirlerin 
h3.\lnıda ve hepsinden tesirli olarak hir temele 
da~Tanryor. Bu. milli birlik, fedakarlık ve kah
ramanlık temelidir (Bravo sesleri, şiddetli ve 
sürrkli alkrş1Rr). 

Bii~rük 1\f111Pt Merlisinin a"'ll misalilP milli 
h-irlik, hrr zamandan ziyade c:;ağlamdrr. (Bra
vo sesleri. nlkrşlar). t rahrdPrııc, m.illetc;:e her 
fedakarlığr göze almak. hepimizin kati kara
rmu.:ı:dn·. (Bravo sPı:ıleri, siirekli Vf' şidd(ltll a.l
kışlar). Türk milJetinin h u günkü evlatlarr, 
kabramanlılrta, kPndi gec:mişlerini herhalde miH
tehir <'dercklcrdir. (Rrnvo St'sleri, alkışlar). 'Mil
letler ic:inne istikhalin, her vMıtRdan sonra niha
~'Ct kıılıraman ve ft'dakar olanlara müyesser ol
dui!u hir dcvir<k Ti1rk milleti temiz, emin hir 
istikhale ırnrurla bakmaktadır (Bravo, yaşa ses
leri ve ayakta şidedtli ve sürekli alkışlar). 

------.. ·~<· .. ------



2 - Heyeti umumiyenin akdettiği inikat ve eelselerin adet ve tarihi ile ne kadar 
devam ettiğini gösterir cetvel 

Altmcı Devrenin İkinci İçtimamda Tür- (3) ay (12) gün tatil yapmıştır. C elseler 
kiye Büyük Millet Meclisi Heyeti umumiye- kam.ilen açıktı, bu İçtimada gizli celse ak-
si I son teşrin 1940 dan 22 eylul 1941 tari- dolunmamıştır. 

bine kadar 10 ay 22 gün zarfmda (81) ini-
katta (85) celse akdetmiştir. Bu müddet Aşağıdaki cetvelin tetkikmdan anlaşıla.cıı.-

içinde 6- I -1941 den 10- III- 1941 e ve 22 - ğx üzere Heyeti umumiye ceman (125) saat 
IX - 1941 den 1 - XI - 1941 e kadar ceman (15) dakika içtima halinde bulunmuştur. 

Ne kadar 
devam ettiği 

Inikat C else CclRenin cinsi Tarihi Günü Saat Dakilm 

ı ı çık 1 - XI - 1940 Cuma ı 5 
ı 2 » 1- XI -1D40 Cuma o 35 
2 ı » 8- XI - 1n-ıo Cuma 1 5 
2 2 » 8- XI - 1!)40 Cuma o 15 
3 1 » ll - XI -1940 Pazartesi o 10 
4 ı » 13 - XI -1940 Çarşamba o 3 
5 ı » 15 - XI - 1940 Cuma o ıs 

6 ı » 20- XI - 1940 Çarşamba o 40 
7 ı » 22- XI - ı940 Cuma o 30 
8 ı » 25- XI -1940 Pazartesi o 15 
!) ı » 27- XI -1940 Çarşamba o 35 

10 ı » 29- XI -1940 Cuma o 21 
ll 1 » 2- XII - 1940 Pazartesi o 20 
12 ı » 4 -XII· 1940 Çarşan.ı.ba o 4 
13 ı » 6 -XII-ı940 Cuma o ı5 

14 ı » 9 - XII -ı940 Pazartesi ı ı5 
15 ı » 11 - XTI-ı940 Çarşamba o 40 
16 ı » ı3 - XII - ı940 Cuma ı 40 
17 ı » ı6 -XII - ı940 Pazartesi ı 5 
ı8 ı » ı8 - XII - ı940 Çarşamba ı 40 
19 1 » 20- XII- 1940 Cuma ı 50 
20 ı ) 23 -XIT- 1940 Pazartesi 3 25 
2ı ı » 25- XIT-ı940 Çarşamba 4 5 
22 ı ) 27 - XII - ı940 Cuma ı 20 
23 1 ... 30 - XII - 1940 Pazartesi 3 54 
24 ı » 3- I -194ı Cuma 3 3 
25 ı » 6 - I -194ı Pazartesi 1 5 
26 ı » ıo - III - 194ı Pazartesi o 25 
27 ı » 12 - III -ı94ı Çarşamba o 5 
28 ı ) 14- nı -ı941 Cuma o lO 
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Ne kadar 
devam ettiği 

İnikat C else Celsenin cinsi Tarihi Günü Saat Dakika -
29 ı Açık ı9 - III - ı941 Çarşamba o 10 
30 ı » 21 - III - ı941 Cuma o 22 
31 ı » 24 - III - ı94ı Pazartesi o 18 
32 1 » 26 - III - ı941 Çarşamba o 5 
33 ı » 28- III - ı94ı Cuma o 20 
34 ı » 3ı- III - 194ı Pazartesi o 40 
35 ı » 2- IV -1941 Çarşamba o 20 
36 ı » 4- IV -1941 Cuma o 55 
37 ı » 7- IV -1941 Pazartesi o 30 
38 ı » 9- IV -1941 Çarşamba o 35 
39 ı » ll- IV -194ı Cuma 1 20 
40 ı » ı4- IV- 1941 Pazartesi o 55 
41 ı » 16- IV -194ı Çarşamba ı 37 
42 1 » 18- IV - 194ı Cuma o ı o 
43 1 » 2ı- IV -ı941 Pazartesi 3 45 
24 ı » 25- IV - 194ı Cuma o ı5 
45 ı » 28- IV - 194ı Pazartesi 2 20 
46 ı » 30- IV -1941 Çarşamba o ı o 
47 ı » 2- V -194ı Cuma o 10 
48 ı :. 5- V - ı941 Pazartesi o 20 
49 ı » 7- V -ı94ı Çarşamba ı 35 
50 ı » 9- V -ı941 Cuma ı 30 
51 ı » 12- V -1941 Pazartesi o 35 
52 ı » 14- V -1941 Çarşamba 3 20 
53 ı » 16- V -1941 Cuma o 15 
54 ı » 21- V - 1941 Çarşamba ı 20 
55 ı » 23- V -ı941 Cuma 3 3 
56 ı » 26- V . 1941 Pazartesi 3 47 
57 ı » 27- V -ı94ı Salı 6 o 
58 ı » 28- V -1941 Çarşamba 5 55 
59 ı :. 29- V -1941 Perşembe 2 50 
59 2 ) 29- V -194ı Perşembe ı 50 
60 ı » 30- V -1941 Cuma 3 ~o 
60 2 :. 30. V -ı94ı Cuma 3 7 
61 ı ) 2- VI -ı94ı Pazartesi ı lO 
62 ı ) 4- VI -ı94ı Çarşamba o 36 
63 1 ) 9- VI -ı941 Pazartesi o 25 
64 ı ) 13- VI - 194ı Cuma o 20 
65 ı » 16- VI -1941 Pazartesi 3 22 
66 ı :. ıs- VI - 1941 Çarşamba ı 25 
67 ı ) 20- VI -194ı Cuma 4 o 
68 ı :. 23- VI - 1941 Pazartesi 8 25 
69 ı ') 25- VI -1941 Çarşamba 3 40 
70 ı » 27- VI -1941 Cuma o 13 
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Ne kadar 

devam ettiği 

İnikat Celse Cels('nin cinsi Tarihi Günü Saat Dalrika 

71 ı Açık 30- VI - 1941 Pazartesi 2 o 
72 1 :. 2- VII- 1941 Çarşamba 1 25 

73 1 :. 4- VII -1941 Cuma 2 10 

74 ı :. 4 -VIII- 1941 Pazartesi o 15 

75 ı » 6 -VIII- 1941 Çarşamba o 10 

76 ı :. B -VIII- 1941 Cuma 2 55 

77 ı ::t 11-VIII-1941 Pazartesi 4 18 

78 ı ::t 15- IX -1941 Pazartesi 4 !) 

79 ı ::t 17- L- -1041 Çarşamba o 10 

80 ı ::t 19- IX -1941 Cuma o 32 

81 ı ::t 22- IX -1941 Pazartesi 2 40 

125 15 

3 - Umumi Heyete muhtelif encUmenlerden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete muhtelif encümenlerden 
(495) mıubata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel bun
larm hul8.sala.rile muamele neticelerini göster
mektedir. 

Bu (495) ma.zba.ta.nm (382) si kanun, (12) 

si tefsir, (73) ü karar olarak, (8) i okunarak 
· kabul, (3) ü encümenlere iade edilmiş, (16) sı 
okunmuş ve (1) nin de Hükümete tevdüne ka
rar verilmiştir. 

A - DAIMl ENCfJMENLER 

Adiiye enetimeninden gelen mazbatalar 

ı - Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkere-
sine dair (3/273) 27- XII · 1940 tarihinde 1201 sayılı karar ola-

2 - Afyon Karahisarın Çobanlar nahiyesin
den Bekiroğlu üleyman Yılınazın ölüm cezası
na c:arptırılma~ı haklutıda Başvekfllet tezkeresine 
dair (3/317) 

rak kabul edilmiştir. 

18- VI -1941 tarihinde 1247 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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3 - Akdağmadeninin Emerek köyünden 

olnp Karaçorak köyünde mııkim M:ustıa.boğlu 
Şükrü İlbasnuşın ölüm ceza.sına çarptıruması 
lıaldunda Başvckalct tezkeresine dair (3/238) 

4 - Aksaray kazasının Çardak köyünden 
l\Ievludoğlu Kadir Aygünün ölüm cezasına ı;.arp
tırılnıası hakkında Başvckalet tezkeresine dair 

9 • IV- 1941 tar:ihinde 1221 sayılı karar o1a-
' rak kabul edilmiştir. 

(3/2!l6) 25 -IV- 1941 tarihinde 1235 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - Akyazının Balballı köyünden Hüseyin 
oğlu Tevfik Alp<•kin ölüm: cezasına ı;:arptırılmasr 
hakkınila BaşvekftleL tezkeresine dair (3/163) 15- IX- 1941 tarihinde encümeııo iade edil

miştir. 

6 - Alıkeri ceza kanununa ek kanun layiliası 
hakkında (1/567) 

7 - Askeri ınuhakeme usulü kanununtın 53 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkmda kanun 
liyihasına dair (1/455) 

8 - Askeri. mulıakenıe usulü kanununa ek ka
ının layilıası hakkında (1/568) 

9 - Askeri ve müllrl tekaiit kanununun 61 uci 
tnad<lc. inin değiştirilmesine ve bu kanuna bazr 
ınaddrler •klenınesinc dair kanun lftyihasr hak
kınua (1/246) 

10 - Baymumn Yenire mahallesinde mukim 
Aydınlroğullarından Uüseyinoğlu Altmdiş Mus
tafa Küçükaydrnlının ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında BaşYeki\Jet tezkeresine dair (3/241) 

ll - Bigaclicin Seı-vi nınlıallrsinden Cclllit 
ltaliloğln 1 asım Afacnn il Knyn ınahalhı i nd '11 

Mcmet Alioğlu Kara M usta ra Özkulaıun ölüm 
cezasına ı;arptırılmalan lıakkmdn Başveltulet tez
kcresine dair (3/242) 

12 - Boln ın busu Lütfi Oörmıin, Af knnu
ıınna ek kanun teklifine dair (2/41) 

13 - Bursa vilnyeti iski'In işlerinde kullanıl
maktıı iken vckulet emrine alınan Jsmail llakkı 
hakkında Şurnyi devletçe ittihaz olunan nnılcar
ı·cratn dai.r Arzuhal eneümeni mazhatası hakkm
da (5/2) 

14 - Ceza ve tevki-f evleri uınuın müdürlü
ğünün vazife ve teşkilatı hakkındaki 3500 sayılı 

12 - V - 19':1:1 tarihinde 4026 sayılı kanun ola
rak kabul edilnıiştir. 

29 - .. /I - 1040 tariliinde 3929 sayılı knntm ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - V- 1941 tarihinde 4033 sayılı lrnm.ın olarak 
kabul edilmi, tir. 

2 - VI - HI·U tarihinde 4056 snyılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7- IV - 1941 tarihinde 1219 sııyılı karar olarak 
kııhul edilmiştir. 

ll - IV - lfl.!1 tarihinde 1224 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

23 -VI- 1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu husustaki .Maliye enC'üıneni mazhatası 28 -
TTI - 1!)41 tarihinde kabul edilmiştir. 
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kanuna bazı maddeler ilavesine dair kanun layi-
lıası hakkında (1/626) 30- VI- 1941 tarihinde 4077 sayılı kanun ola-

15 - Çerkeşin Dere köyünden Kadı~a
rından Ilüseyinoğlu Balıadilin Aksunun ölüm 
cozasma çarptırılınası hakkında Başvekfilet tez
keresine dair (3/376) 

16 - Çarkeşin Ören köyünden Bek.iı·oğulla
rmdan lbrahimoğlu Mustafa Özdemirin ölüm ce
zasma çarptırılması hakkında Ba.'IVekalet tezke
resine dair (3/252) 

17 - Çiftçi mallarmm korunması hakkında 
kanun layilıasma dair (1/409) 

18- Çorumuıı .Alaca kazasının Küre köyün
den Ilüseyinoğlu Bayram Purun ölüm cezasma 
çarptırılması haklanda Başvekalet tezkeresine 

rak kabul e<lilmiştir. 

23 -VI - 1!>41 tarihinde 1252 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - VI - 1941 tarihinde 1248 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4081 sayılı kanun ola
rak kabul e<lilıniştir. 

dair (3/243) 21- IV- 1941 tarihinde 1232 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - Demircinin Azizbey köyünden Halil !b
rahimoğlu Veli Acarm ölüm cezasına çarptı
rılınası hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/287) 

20 - Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılr kanuna bağlı ı 
numaralı cetvelin Adliye vekrueti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun layiliasma 
dair (1/650) 

21 - Disiplin amiri tarafından verilmiş olan 
kısa hapis cezalarile mahkemeler tarafından veri
len kısa hapis cezalarının mahiyetinin tayini hak-

31 - III- l!l41 tarihinde 1213 sayılı karar ola
rak kabul e<lilmiştir. 

4 - VIII - 194:1 tarihinde 4:096 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kında BaşvekiUet tezkeresine dair (3/359) 13. VI -1941 tarihinde 1246 saytlı karar olarak 

22 - Eleşkirdin Çeli köyünden Koçakoğulla
rmdan Selimoğlu Namaz Koçağın ölüm cezası
na çarptırılnıası hakkında Başvekôlet tezkeresi
ne dair (3/169) 

23 - Ereğli kömür havzasındaki ocaklarm 
Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı ka
nunun 8 nci maddesinin tefsirine dair Başvekft... 
lct tczkeresi hakkında (3/379) 

24 - Fevkalade vaziyet dolayıaile bazı vergi 
ve resimlere zam icrasma dair olan 3828 sayılı 

kabul edilmiştir. 

31- lll- 19.U taribinde 1214 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

11· VIII· 1941 tarihinde 236 ııa.yılı tefsir ola· 
r:ık kabul edilmiştir. 
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kanuna ek kanun tA.yihasr hakkında (1/570) 

25 - Geyvenin Maksudiye köyünden Cafer
oğlu Hasan Yılınazın ölüm cezasına çarpt.ırılnıa
sr haklanda Buşvekalet tezkeresine dair (3/169) 

26 - Gözlükçülük hakkında kanun layiliası
na dair (1/12) 

27- Gürünün Kirazlık mahallesinden .Ahme· 
doğlu Sait Yen erin ölüm cezasına c;arptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/164) 

28 - Hapishane ve tevkifanelerin idaresi 
hakkındaki 1721 sayılı kanunun 2 nci maddesi
nin tadiline dair kanun layiliası hakkında 

29 - Hatay kadastrosu itiraz müddeti hak-

29 -V. 1941 tarihinde 4040 sayılı kanun oİarak 
kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde 1215 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3958 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - IX - 1941 tarihinde 1257 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

23 . VI - 1941 tarihinde 4068 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

kında kanun layiliasma dair (1/488) 22- IX- 1!>41 tarihinde 4111 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - Karaderenin Geçitti köyünden Hüse
yinoğlu Ali Öztürkün ölüm cezasına çarptu·ıl

ması hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/293) 

31 - Kayserinin Molu köyünden Hasanoğlu 
Memet Bektaşın ölüm cezasına çarptrrrlması 
hakkında Başvekalet tezkeresine daiı· ( 3/172) 

32 - Korkuteli kazasının Karahayır köyün
den Ahmedoğlu !smail Dedenin ölüm cezasına 
çarptıı·ılması hakkında Başveka.J.et tezkeresine da
ir (3/191) 

33 - Kütahya merkez jandarma komutanı 
yüzbaşı Zeki Borkınana bağlanan tekaiit maaJ$I· 

nnı nıalU.liyet dereceaile tashiblne imkan olup ol-

18 - IV -1941 tarihinde 1230 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - TV- 1941 tarihinde 1231 sayılı karar olarıüt 
kabul edilmiştir. 

2 - IV. 1941 tarihinde 1216 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

madığının tayini hakkında (5/24) 20- XII. 1940 tarihinde 1200 sayılı karar ola· 
rak kabul edilmiştir. 

34 - Kütahya müstantıkı Memet Saidin, ha
kimler kanununun muvakkat maddesinin A fık
rasına tevfikan tekaüde sevkile müddeti hizme
tine göre verilmek istenilen paranın vizesi hak-
kında (5/3) 19- III. 1941 tarihinde 1210 sayılı karar ola-

35 - Mardin mebıısu Edib Erginin, MemU· 
1'lıı. tnuhı1kemat kahtuıu hükümlerine nazaran 
hangi vıızifö stthiplerinin ml:!ınUrin muhakenıatı 
hükiitnlerine tabi tutulı:ıcaldarrnrn tefsiri hak
kında takririne dair (4/27) 

rak kabul edilmiştir. 

8 . VIII - 1941 tarihinde 1255 sayılı karar ola
rak kabul edil~ir. 



36- Mersinin- udiye mahallesinden Os-
manoğlu AJımct Cingözün ölüm cez ma çarptı
rılması hakkında Başvf'kalet tezkeresine dair 
(3/187) 17- Lt -1941 turibinde 1259 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
37 - Muradiyenin Duavan köyün •n 1\ürzn

oğlu Memct Yaylahnın ölüm ceza<ıına <:arptırıl-

ması hakkında BaŞ'Tek~let tezlt re ine dair (3/291) 28- IV- ın..ı 1 1arih in uc 1237 sayılr karn1· ola
rak kabul edilmiştir. 

38 - luşun Orgunos köyünden Seliınoğl u 
Ccmil Yurgaıırn ölüm cezasına çarptrrılnıa<ıı 

hakkmda Raı;ıvekalot. tezkeresine fluiı· (3/16G) 11- nr- Hl41 t rihindı! 122!) flayrlı lotı•:.ıf olu
rak kahul edilmiştir. 

39 - Nizibin Kefericebel köyünden Ali Os
manoğul larından [emedoğlu Davut Turgudun 
ölüm cezastna ç.arptırılmıı. ı haklonda. Başvcka-
let tezkeresine dair (3/244) 14- IV- 1941 tarihinde 1226 sayıh karar ola

rak kabul edilmiştir. 
40- Ordu, bala-iye ve jandarma subay ve me

murini hakkındaki 912 sayılr kanumtn 6 ncı 
maddesindeki (l.Vluhakeme altına alnımak) tabiri
nin tersirine dair Başvckalet lezkeresi hakkında 
(3/383) +-YI-HI:J.1 tarilıinrl• 1244 sayılr kaı·ııt' olaı·ak 

41 - Ordunun Kııracaömcr ki)yünden G('dik
oğuJlarmdan atihoğlu Asım Ocdiğin ölüm ceza. 
sına ~arplırılma.sı hakkıııda Başvekili •t tezkere i-

kııhnl edilmiştir. 

ne dair (3/334) 14 -IV- 19H tarihinde 1227 saYllı karar ola
l'ak kabuJ edilmiştir. 

42 - Of kazasının Yaranoz köyÜnden Deli 
İbrahimoğuJlaroıdan Sadullalıoğlu Mustafa 1'" or k· 
mazm ölüm cezasına çarplırlimaın hakkında Baş-
vekalet tezkeresine dair (3/170) 4 -lV -1941 tarihinde 1217 say1lı kaı·ar olarak 

43 - Örli idare kn.nununnn bazr maddeleri· 
nin tadili hakkındakamın luyihasrua dair (1/5831 

44 - Reşadiyenin Soğukpmar mahallesinden 
.Melhemoğullarmdan İbrahimoğlu Aşçı Ali Çağ
larm ölüm cezasına çarptırılmasr hakkında Baş--
vekalct tezkeı'esinc dair (3/192) · 

45 - Rizenin Ça:mlıb 1 mahallesinden Şatn·· 
oğuJlarmdan 1 brahimoğlu 1\iemct Salrmcniıı ölüm 
cezasına çarptrrşlması hakkında Başvekhlet tez. 
keresine dair (3/143) 

46 - Sandıklının Koçağıt köyünden Kmı:ıv 
diğer adı KaramoUaoğullarmd· n Süleyman Ak· 
bulutun ölüm cezaama çarptırılması hakkında 

kahul edilmiştir. 

11- VTTI -lfl-ll taı•ihinde 4106 :-ıııyıh kanuu ola
rak kahnl edilmiştir. 

28- 111- 1941 tarihinde 1212 sayı h karar ola
rak kabul edilmiştir. 

9- IV -1941 tal'ihinde 1222 sııyıl1 kı:ırat' olarak 
rak kahnl edilmiştir. 
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B·aşvekô.let tezkeresine dair (3/193) 

47 - Sökenin Konak mahallesinden Karabe
kiroğullarından Hüseyinoğlu MeıneL Gökgözün 
ölüm cezasına çarptnılıııası hakkında Başvekalet 

20 - VI - 1941 tarihinde 1250 sayılı karar ola
rak kabul edilmi~tir. 

tezkeresine dair (3/262) 4- IV- 1941 tarihinde 1218 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

48- Smıgurlnnun l\'Iemcdbcyli köyünden Ab
dül~anioğlu llacr Osman Sel(:ukun ölüm eczasına 
çarptırılması hakkında Başvckalet 1ezker sine 
dair (3/263) 

49 - 'l'arsusnn Ali Fakılı köyünden Osman
oğlu Ali Rıza Çölgeçcnin iilüın rezasma çaqıtırıl-

.J6- IV- l!J·H tarihinde 1228 say1lı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ması hakkmrla Başvekmet tezl<eresine dair (3/199) ~1- IV- 1941 tarihinde 1233 sayılt karar ola
rak kabul edilmiştir. 

50 - Termenin Gefri köyünden Salih Çavu~
oğln Davut Gürler ve Ordunun Ebulhayır nahi
ycsinin Sefercik köyünden Osmanoğlu Ali l' ap
lanrn ölüm cezasına çarpt ırrlmaları hakkında 

BaşvckaJct tezkeresine dair (3/335) 20- VI- 1941 tarihinde 1251 sayılı karar ola
rak lmbul edilmiştir. 

51 - Tokadın Sulusaray köyi.indcn lmam
oğullarından Salihoğlu Ilasan Yılmazın ölüm ce
zasına çarpt.ırrlnıaı:~ı lınklmıdu Bnşvckt\lrt trzkc-
resiııc dair (3/213) 16 -IV- 1941 tarihinde 1229 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
52 - Trahzonun Krınerkaya mahallt>.'!inden 

llucı İhrahimoitnllamıdaıı Zaim diğer adı Sa
imoğlu Naci Brdikct'in ölüm cezasına çarptıni-
ması hakkında Başvekalrt tC'zkercsiııe dair 
(3/305) 7- IV- 1941 tarihinde 1220 saytlı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
53 - Türk ceza kanununun hazı maddeleri

nin rleğişt.irilmesi hakkındn 1/78, Türk Cl'za ka
nununun 4!)4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
knıda 1/241, ve 'I'ürk ceza kanununun 18 nci 
ve 403 ncü maddelerinin tadili hakkında 1/60-t. 
sayılr kanun layilıalarnuı dair :! -VI- 1941 tarihinde 4055 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
54 - Türkiye - İngiltere Adli muzaheı·et nıu

kavclenaıncsine müzeY)·cl 10 şubat Hl39 tarihin
de imzalanan ek ınnkavelE.'ııamC'nin tasdikı hak
kında kanun IAyiiHlsına dair (1/369) 

55 - Ürgühün Dere mahallesinden Mahmud
oğlu 1\!enıet Altmışrn ölünı cezasma çarptrrılına
sı hakkında Başvekalct tezkeresine dair (3/259) 

25- XI- 1 fi.W tarihiııde 3927 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

25- IV- 1941 tarihinde 1236 sayılı karar ola
rak kabul edilm.iştir. 
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56 - 27 kanunuevvel 1939 tarihinde ve mü

tealcip günlerde vukubulan zelzelade fevkalade 
hizmetleri görülen bazı mahkllmların cezaları 

nın affi hakkındaki 3 04 sayılı kanuna ek ka-
nun layihasma dair (1/532) H· JV- 1941 tarihinde 3999 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Arzuhal encümeninden gelen mazba.talar 

1 - Ankara mebusu Aka Gündüzün, Arzu
hal encümeninin 7 - VII - 1940 tarihli Haftalık 
karar cetvelindeki 2031 sayılı kararın Umumi 
lıeyette müzakeresine dair takriri hakkında 

(4/21) 
2 - Bursa vilayeti iskan işlerinde kullanıl

makta. iken vek5let emrine alınan İsmail Hakkı 
hakkında Şı1rayi devletçe ittihaz olunan mukar
rerata dair (5/2) 

3 - !stanbul mebusu Ziya Karamursalm, Ar
zuhal encüm.eninin 1 -XII- 1939 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 350 sayılı kararın Umumi 
heyette müzakeresine dair takriri hakkında 
(4:/9) 

4 - ls tan bul mebusu Ziya Karamursalrn, Ar
znhal encümeninin 20- XI- 1940 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 2264 sayılJ kararrn Umu
mi heyette müzakeresine dair takriri hakkında 

21- III- 1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu hnsu taki Maliye encümeni mazbatası 28-
III - 1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

22- XI -1940 tarihinde 1194 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

( 4/29) 19- IX- 1941 tarihinde Maliye en<>Ümenine. 
5 - Tokad mebusu Nazım Poroyun, Arzu

hal encümeninin 6- XII- 1939 tarih ve 10 nu
maralı llaftalık karar cetvelindeki 463 sayılı ka.
rarın Umumi heyette müzakeresine dair takriri 
haklanda (4/11) 22- XI- 1940 tarihinde 1195 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
6 - Tokad mebusu NAzım Poroyun, Arzu

hal encümeninin 6 - XII - 1940 tarihli Haftalık 
karar cetveHndeki 2292 sayılı kararın Umumi 
heyette müzakeresine dair takriri hakkında 
( 4/32) 16- IV- 1!)41 tarihinde kabul edilmiştir. 

7 - Yozgad eski mebusu Emin Dramanm, 
Arzuhal encümeninin 13 -IV- 1936 tarihli Haf
talık karar cetvelindeki 263 sayılr kararın Umu
mi heyettP müzakeresine dair takriri hakkında 
( 4/1) 14- III~ 1941 tarihinde kabul edilmiştir. 
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Bütçe encümeninden gelen mazbatala.r 

1- .Adliye lıarç tarifesi kanunuunu 100 ncü 
maddesinin tcfsiri hakkında Bnşvekillct tezkere-
sine dair (3/273) 27 -XII- 1040 tarihinde 1201 ~ayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
2 - Ankarada lJir Tıp fakültesi tesisi hak

kmdaki 3228 sayılı kanuna ek kanun lr!yilıa.sıua 
dair (1/316) !'l- XII- Hl40 tarihinde 3935 sayılı kanun ola

rak kalml edilmiştir. 
3 - Ankara şclıri kanalizasyoım hakkında 

kanun Hiyiha~rna dair (1/64-l) 8- VIII- Hl·H tarihinde 4099 ayılı kanun ola
rak kulml edilmiştir. 

4 - Antakya ve İskrndrrnıı elektrik mües
se~clcriııin mahalli belediyelere devri hakkında 
kanun 15yihasma dair ( 1/283) 28 - IV- 19-J.l tarihinde 4011 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
5 - Arttrrma, eksiitme ve ilıalı> kanununa hir 

muYakkat madde cklcnnıcsin(' dair kanun layi
lıası hakkında (1/657) 

6 - Askeri izin kanununa bir madde ilavesi
no dair 312!1 sayılı kanunun 1 nci maddesine hir 
ftln·a ua,·csi hakkında kanun layilıasma rlnir 

8- VIII- 1941 tarihinde 4097 .sayılr kanun ola
ııak kahul edilmiştir. 

(1/450) 23- XII -l!'l-1:0 tarihinde 394 sayılı kanun o1a
rak kabıli cdilrniştir. 

7 - Askeri münlıoııdi. lerle feıı ınenınrlarına 
verilerek ihtisas ücretleri haklandaki 2204 sayılı 
kanunun hirinei mHddesinin ( ) fıkrHsınnı lı>f-
sirine dair BaşveldUrt tozkoresi hakkında (3/ 280) 16- :XII- 19-1:0 tariliinde 233 ·ay:ılı i fsir olarak 

kabul cdilmiştiı·. 
8 - Askeri tayinat ve yem kanununa mü

zeyyel 1-!Dfi sayrlı kanunun 1 nci madde. inin ter
siri hakkında Başveldl.let tezkeresine dair (~/267) 

!) - Askeri tayinat. ' '"e yem lrnnununtın bi
rinci nındd('sine ınüzeyycl 1-1:95 sayılı kamına ek 
kanım l uyihas ı hakkında (1/625) 

10 - Aııkeri Ye mülki tekaüt kanumuıun 61 
nci maddrsiııiu değiştirilmesine ve hu kanuna ha.
zı nıadch•lcr eklenınesine dair kanun Hlyilıası hak
krntla (1/2..J.6) 

ll - Askeri ve mülki t.ekaüt kanununun 4 
ncü maddesinde yazllr cctv('lin de_ği~tirilmcsi hak
krntla kanun l§yihasnıa dair (1/586) 

.20- XII- 19-1:0 1 arihinde 234 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

4- Vll- 1941 tarllıiııdc 40 7 sayılı kanun •ola
ı·ak ku.lıu.l 'dİlmiştir. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4056 'Sil)nlı knnun olnrnk 
kabul edilıniştir. 

tl -VI -19-il t.arilıiude 4067 sıryılı kiınuo olıı
rak kabul edilmiştir. 
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12 - Beden terbi)·esi genel direktörlüğü 

1941 mali yılı Bütç:e kanunu layihasma dair 
(1/ 540) 30- V- 19':1:1 tarihinde 404fl sayılı kanun ola

rak kabıli edilmiştir. 
13 - Bedt-n terbiyesi umum miidii.rlüğü teş

kilat kadrolarına müteallik kıınun Hiyihası hak-

kında (1/259) 30- V -1941 tarihinde 4047 sııyıh kanun ola
rak kabıli edilmiştir. 

14 - Belediyclerlc bunlara ba.ğh müessesclrr 
ve BE'lcdiyelcr bankası memurları Tekaüt sandığı 
teşkili hakkında kanun lilyihasına dair (lj-1-35) ı- VII -1941 tm·ihinde 408!1 sayılı kanun olH

rak kabul edilıııiştir. 

15 - 1!)40 mali yılı :Muvazenci umumiye ka
nununa bağlı hazı daire hütç:elerinde ve tD) ve 
(L) <'ctvcllerinde değişiklik yapılmasma dair 
kanun lftyihası hakkında (1/4 1) 

16 - 1940 mali yılı :Muvazenei uınumiye ka
nununa bağlı bazı da i rP bülçıılrrindc münakııle 

yapıimmıma dair 1/ 515, Ziraat vekalcli 1940 
•mali yılı biitc;esindc 78 20 liraWc münakale ya
pılma ma dair 1/ 517 ve l!l-lO mali yılı muvazP
ııci umumiyesine dahil bazı dail'c biit~elerinde 
dPğişiklik yapılmasma dair 1/ 518 sayılı kanun 
lfıyihalarr hakkında 

17 - 1940 mali yılı muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütç:elerine fevkalade tahsisat 
verilmesi hakkındaki 3849 sayılı kantma ek ka
nun layiliasma dair (1/527). 

18- 1940 mali yılı muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerine fevkalade tabs).sat 
verilmesine dair olan 3849 sayılı kanuna ek ka
nım Hi.yihası hakkında (1/569) 

19 - 1940 mali yılı muvazenei umum.iye ka
mmuna bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılması hakkında 1/573, 1'940 mall yılı muva
zenei umumiyesine dahil bazı daire büt(!elerinde 
değişiklik yapılması hakkında 1/574, ilarioiye 
veka.J.eti 1940 maü yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında 1/575 sayılı kanun Hlyihala
rile İdare IIcyetinin, Büyük Millet Meclisi 1940 
mali yılı bütçesj,nde değişHilik yapılmasr hak
lunda 2/37 ve Divanı muhasebat 1940 mali yıh 
bütçesinde değişiklik yapılmasr hakkında 2/38) 
sayılı kanun tekliflerine dair 

27 - XI- 1D40 tarihinde 392~ sayılı lnınnıı ola
rak kabul edilmiştir. 

1 

!) - _. II -1940 tarihinele 3936 sayüı kanıın ola
ı·ıık kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3967 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

21 - m - 1941 tarihinde 3985 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştil' . 

31 - ur - 1941 tarihinde 3'9 8 sayılı lm nun ola
rak kabul edilmiştir. 
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20 - 1940 mali yılı muvazenei umumiyesine 

dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yap~ 
ınası hakkında kanun layihasına dair (1/622) 

21 - 1940 mali yılı muvazenei umumiye k~ 
nununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklıik 
Yapilmasına dair kanun layihasile İdare Hey
etinin, Büyük Millet Meclisi ve Divanı muha e
bat 1940 mali yılı bütçelerile Büyük Millet Mec~ 
lisi ve Milli müdafaa vekaleti kara kısmı 1940 
mall YJlı bütçelerinde münaka.le yapılmasına 
da,ir kanun teklifleri hakkında. (1/638 2/42, 
43,44) ( 

22- 1941 mali yılı muvazenei uınunıiye ka
nunu layihası hakkında (1/539) 

23 - 1941 mali yılı muvazcnri tum1miycsine 
dahil bazr daire bütçelerinde deği.,iklik yapıl

ması hakkında kanun luyiha ına dair (1/ 6 4) 

2.,J. - 1932 scnesindPn itibaren Tıp fakültcsi.n · 
den ncşet edecek tabiplcrin mecburi hizmetleri· 
nin laiJ.vi ve Leyli trp talch ~rurduna alınan Ttp 
tal<'lıero;inin tiibi olacaldarr mccburiyetlcr hak
kındaki 2000 sayılı kanuna ek kaıınn lilyilıo.smn 

12 - V - 1941 tarihinde 4027 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 403 sayılı kanun ola
rak kabul ediJ.mjştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4042 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

22- LT- 19-J.l tarihinde 4123 sayılı ktnmn olu
rak kabul edilmiştir. 

dair (J / 554) 2 ·IV -19-ıl 1aı·ihinde 39 9 sayılı kanun ola
rak kabıli edilmiştir. 

25 - Bina ve arazi vergisi kanunları hüküm
lcriuc t vfiknn vcrgiuen istisna edilmiş olan hük
ıni şahıslal'a ait mnkataalı gayrimenk-ullerin kry
ınetlncdil'ilnıesi ha.ldnnda kannn l5.yihasıua dair 
(1 / !07) 

26 - Bina vergisi haklundaki 1 37 sayılı ka
nuınm 3 ncü madd 'Sinin 6 ncı fıkrıısmm tefsiri 
ne dair Baı;ıvckaJct tezkeresi hakkında (3/121) 

27 - Bolu ıncbusn Lı1t.fi ÜI'enin, Askeri ve 
mülki tekaüt kanununnn 66 ncı maddesine bir 
fıkra il il vesiu drur kanım teklif il Askeri ve 
ınülk'i tckaüı kanununun 66 ncr maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun layihasına dair 
(2/ l H, ljl 2) 

2 - ami ve ıncscitlerin tasnifine ve 1 asnil 
bariri kalacak cami ve ıucscit hademelcı·in veri
lccek mııhassasala dair 2 45 sayılı kıtnunnn bi
rinci matldesine bazı fıkralar ilavesi hakkında 

25- XII- 1940 tarihinde 3950 sa.yılı kanun ola
rak kabıli edilmiştir. 

29 - XI- 1940 to.rihiııde 119 sayılı karar ola
rak kabıli edilmiştir_ 

ll - .... II- 1940 tarihinde 3937 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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kanun lil,yihasrna daiı· (1/376) 9- IV- l9..J.l tarihinde iHl9-1- sayılı kınnın olarak 

kabul edilmiştir. 
29 - Ueza. ve te\'kif evleri umuın müdürlü

ğünün vazife ve teşkilftLı hakkındaki 3500 ııayı:II 

kanuna bazı maddeler ilavesine dair kanun layi-
ha ı hakionda (1/626) 30- VI -l!J.U taı-ihiııdc 4077 sayılı kunuu ola

ı•nk kabul edilmişti.ıı. 

30 - Dahiliye mcmul'ları kanununun ikinci 
ve ü~üneü madde inin değiştirilmesine dair ka
nun lftyiliası hakkında (1/649) 

31 - Devlet demiryollan ve limanları işlet

m umunı nıüdürlüğünfuı 194:0 mali yılı bütı; '
ı:. inde değişiklik yapılmasına dair kanun luyihmıı 
hakkında (1/536) 

32 - Devlei Demiryolları v • linuınlan i~let.

rnc wııunı nıüuüı·lüğü 1!140 mali yılı bütçesine 
J :..00 000 liralık fevkı.ı.liltle talısisat verilmesi 

4 . VII - 19!1 tarihinde 40 !J snyıh kanun olıı.

rak kabul edilmiştir. 

6 - I - 1041 tarihinde 3979 sayılı ltanun olli.ı•ak 

kabul edilmiştir. 

wı.kknıda kanun liiyihasma dıtil' (1/5ö7) 6 - I - 1941 tarihinde 3() O sayıh kanun ularak 
kalml edilmiştir. 

33 - Devlet denıiryolları ve Jimanları işlet

llle uınuın müdürlüğü lO·H mali yılı Bütçe kanu
nu layilıasına daiı· ( 1/541) 

34 - Devlet demiryolları ve limanları işlet

m umumi iJ.ııresi memurları teka.üt sandığı 

ııakkıudaki 2454: ve 2!)04 sayılı kanınılara bazı 

:naudcler ekleıunesine ve bazı maddelerin değiş
tirilmesine dair kanun Hi.yilıası hakkında (1/41) 

35 - Devlet dcmiı·yolları ve limanları uınumi 
idaı·esiuin t..cşkillıt ve v "'Zaifinc uair olan 1042 
sayılı kanunun 32 nci maddesinin tadili hak
kırıda kanun layiliasma dair (1/482) 

36 - Devlet demiryolları ve limanlan umumi 
ıdaresinin teşkilat ve vazifelerine dair kanuna 
-rnüzeyycl 1667 sayılı knnıuıa ek kanun ltıyihası 

Juıkkında (1/3 O) 

37 - Devlet denizyolları işletme umuın mü
dürlüğü 1 g.ıo mali y1lı bütçesinde dPğişiklik ya
pılma ·ı halcimıda kanun Hlyiha ·ma J.air ( l/611) 

38 - Devlet denizyolları işletme unmm mü
dürlüğü 1940 mali yılı bütçesinde münnkalc ya-

30 - V - 1041 tariliinde 4050 sayılı kaııwı olarak 
kabul e(lilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 4001 sayılı kııının ola
ı·ak kalml ecliltniştir. 

21 - IV - 1941 tariliinue 4004 ı'!ayılı kanun ola
ruk: kabul edilmiştir. 

4 - vn - 1941 tarihinde 4090 sayıb kanun ula
rak kalıul cdj}mi~tir. 

28- IV -19-1-1 tarihinde 4009 sayılı kanun ola
rak k<1hul edilmiştir. 

pılmasma dair kanun 15.yilıası hakkında (1/576) 2 -IV -1!.l41 tarihind• 3901 . ayrlı knmm ola· 
rak kubul edilıniştiıı. 
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3!) - Devlet denizyollan işl tme nmum mü

dürlüğü Lll41 mali J ı h llüt ı;e kanunu layihasrna 
dair (1/5-J.~) 30- V- 1941 tarihinde .t-051 sayılı kanım ola

rak kahul odilnüı;ıtir. 

4-0 - Devlet ucııizyollcırı ve Devlet limanları 
işlet me uınum müuürlükleriııin teşkilat \'C vazi 
fclrı·im• dair olan :.l633 sayılı kanunun 20 nci 
.-ııııddcsinc iııt innılt•n le ra \T ekilleri llcy<rti ka.
ıaı·ilc ,nıııılan sarfiyatm kabulüne daiı• kanun 
~fıyilıası luıkkındu ( l/640) 

41- Devloto ve nıüllıak hü1r;eli dairelcre ail 
mukatan ve icar<'lcyuli ~ayriml'ıılmllcrin Vakıf

la ilişiğinüı kesilmesi lıuldwH.lu kanun layilıaıu-

2 -YI - 19U truıilıinda -ıo:m sayılı kanun olnrıık 
kıı lıııl etlilınişlir. 

ııa dair (1/610) 23- VI -1941 turihiııde 4070 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

42 - l>evlet hnvayollnı·r unııım müdürlüğü 

1941 ınali yılı Bütc;c kımnıın Jayilımmıa dair 
(1/543) 30- V -l!>.U t.ar.ihind 4 4::1 s yılı kanun ol· 

rak kabul edilmiştir. 
4:3 - Devlet kinini mütetluvil serıınıyı~ ·i hak-

krnclaki kanuna ek kamm Hiyihasma dair (ljM5) Hi- ·n -1!>40 tarilıintle 943 ıt'j•ılı kanun ola
ı•ıık kabul dilmiştir. 

44 - Devlet koııservatuvarı ve lıiymwti Ctim
hur Filarmonik orkestrası laralındau verilet•ek 
teın, il ve koıısel'lurin f,l;iri.t,ı iicreLiuc t<ibi tuutlııuı.

sı hakkında kanun Hlyilıasına dah• (1;/4 4) 

45 - DevlPt linııı.nlııı·ı i!;'lctnıc umum müdür
lüğü 1940 mali yıtr bütçesinde münaknlc yapıl
masına dair kanun lilyiluısı hakkında (1/633) 

46 - Dtıvlet liın:uıları işl •tm muuın ınüdüıı
lüğü 1941 mal! yılı Bütçe kaııtmu layihasınn da· 

16. Xli -1!'1-t-0 tarihinde 3fl-l2 sayılı kanun ola

ral kabul edilmiştir. 

20- V. l!J41 lıırilıindc JOaH sayılı IGınun ola

rak kahul edilnıişt ir. 

ir (1/544) 30- V -1941 tal"ihindc 405~ ıınyrlr kaıHın ola
rııle kııhul edilmiştir. 

47 - Devlet memurları aylıklarıtım tevhid 
ve teadülüne dail' olan 3656 sayılı ltnnuna ek 
kanun layiho.sı haklanda (1/258) 3 - I • 1941 tarihinde 396 sayJlı kamıu olarak 

48 - Devlet memurları aylıklarnun tcvlıid 
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun muvak
kat 6 ncı maduesindcki mıı.iyet memuru tabiri· 
nin tefsiri hakkında Bıı.şvekalct tezkeresine dair 
(3/295) 

49 - Devlet ıneınurlo.rı aylıklarmnı tcvhid 
ve teadülü hak1mıdaki kamıua ek 38 8 silyılı 
kanuna bağlı 1 numaralı cetvel ilc Muvazenei 
Ullı.umiye kanununa bağlı (D) cetyelinin A.dliye 

kabul edilmiştir. 

9 • XII - 1940 tarihinde 232 sayılı te:fKir olarak 
kabul edilmiştir. 
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vekaleti kısmtnda tadilat yapılmasına dair ka
nun layihası hakkında (ı/669) 

50 - Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
ı numaralı cetvelin Adliyc vek.illeti losınında 

değişiklik yapılması hakkıııda kanun Hlyihasına 
dair (ı/650) , .._, 

51 - Devlet memurları aylıklannın tcvhid 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 
3888 sayılı kanuna bağlı cetvelin Emniyet 
uınum müdürlüğü kısmında değişiklik yapll-

22 - IX - ı941 tarihinde 4125 sayıh kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VIIT - ı941 tarihinde 4096 sayılı kamuı ola-
rak kabul edilmiştir. 

masına dair kanun layilıası hakkında (1/658) ll - VIII . 1941 tarihinde 4103 sa)'llı kantın 

52 - Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
ı numaralı cetvelin Maarif vekaleti kısmında 

tashihat yapılması hakkında kanun layihasma 
dair (1/423) 

53 - Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
bir numaralı cetvelin Maarü vekil.leti kütüpha
neler kadrosunda ünvan değişikliği yapılması 

hakkında kannn layiliasma dair (1/623) 

54 - Devlet memurları aylıklarrom tevhid 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayıh kanuna ek 
3 8 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı (3) 
numaralı cetvelin değiştirilmesine ve 3907 sayılı 
kanuntın birinci maddesinin lll.ğvine dair kanun 
layihası hakkında (1/651) 

55- Devlet memurları aylıklarımn tovlıit ve 
teadülüne mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanu
nun 3 ncü. maddesine bir fıkra ilavesi hakkında 
kanun layiliasma dair (ı/577) 

56 - Devlet memurlan aylıklarının tcvhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci 
maddesi hükmünün 3546 sayılı kanuna göre Dev
let şurası azalığına intihap edilenlere şümulü 

olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekalet 

teZkeresine dair (3/346) 

57 - Diyanet işleri Reisliği teşkilat ve va
zifeleri hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapıl
masına dair olan 3665 sayılı kanuna ek kanun la-

olarak kabul edilmiştir. 

9 · Xll - 1940 tarihinde 3934 sayılı kanun ola
rak kabul ed.ilıniştir. 

4: - VII - 1941 tar,ihinde 4086 sayıh kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - vn- 1941 tadbinde 4088 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1941 tarihinde 4060 sayılı kanun olarak 
kabul edil.miştir. 

9 - IV - ı94ı tarihinde 1223 sayılı karar olal'ak 
kabul edilmiştir. 



95 -
yihası hakkında (1/485) 

58 - Diyarbakır istasyonundan Irak ve 
İran huduUarına kadar yapılacak demiryolları
nın ikmali için istikraz aktine dair kanun layi
lıası hakkında (1/578) 

59 - Emniyet teşlrilat kanununun 49 ncu 
maddesine bir fıkra ilavesine dair kanun layiliası 
hakkında (1/462) 

60 - Ereğli kömür havzasmdaki ocaklarm 
Devlctc;:e işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı ka
nunun 8 nci maddesinin tefsirine dair Başveka

let lezkeresi hakkında (3/379) 

61 - Brzincıuıdı:ı ve bjrzincan yer sarsmtlsm
daıı nıüt <'ssir olan ınıntakada zıırar göl'en !ere 
yapılm·ak yardım hakkındaki 3773 saydı kanu
na ek 1/ 479 ve Erzincanda ve Erzincan yer sar
snıtısınunn müt essir olan romtakada zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkmdaki 3773 sa
yılı kanmmu 4 ncü maddesine bir fıkra ilavesi
ne dair 1/487 sayılı kanun lılyiha ları hakkında 

62 - Erzincanda ve Erzincan yer saı'Sın
tısından müteessir olan :mıntakalarda zarar gö
renlere yapılacak yardnn hakkmdaki 3773 sayı
h kanuna ek kanun layiliasma dair (1/486) 

63 - Erzincan ve Erzurum belediyelerine 
3 300 000 lira ikrazına dair kanun layihası hak
kında (1/693) 

6.J. - Frııerlrr ha rlat ın m yrmsrnm JJ azi ne
Y<' ödenmesi hakkında lnınun lu~'ihasma dair 

30-XII-1940 tarihinde 3960 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 -VI - 1941 tarihinde 4057 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16-XII-1940 tarihinde 3939 sayılı kanun olarak 
kabul e~tir. 

11-VIII-1941 tariliinde 236 sayılı tefsiı· olarak 
kabul edilmiştir. 

16 - IV- HlH 1arilıinde ..ıooo . nyılı kaıımı ola
rak ka bul edilmiştir. 

23-VI-1941 tıırihindo 4071 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

22-IX-1941 tarihinde 4126 sııytlı kanun olarak 
ltahul dilmjştir. 

(1/602) 30- Vl- Hl-1-l tarihinde 4076 sayılı kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 

61) - Iı'enerlcr illaresine vcrilerl'l\ tazıninat 

karşılığuım temin sureti \'C IIazinrn in ort aklı 
ğı hnluııan şirketlere ait hisse srnetkri sııtın 
alınması lıaklnnuaki 3:302 sayılr k:ıııuııım 2 ııei 
maddcsih• Bütçe kanunlarının hu hapiald mad
del<'rinin t ~fsiı'inc dair Başvekfı !et t •zkcresi 
lıakkıuda (3/387) 4 _VIII. ın.n tarihinde 125!) sayıh kıınu· ola-

66 - Fevkaladc vaziyct dolayı ·ile bazı vergi 
ve resimlere zuın i<·ı·asına nı:ıir olan :3 2 ayılı 

kanuna ek kanun layiha •r lıakkıJJda (1/570) 

rtıl' ku bul edilmiştir. 

29 - V- 1941 tarilıiııd 

rak kabul edilmiştir. 

4040 sayılı kanun ula-
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67 - Göçmenlerle nakh•dilcn !ere ve ınnhtıı(,; 

çiftçilere tolnımlnk ve yemeklik dağıtılması hak
kmdaki 3242 sayılı kanıma ek kanun H\yihasına 

dair ( 1/512) 

6 - Oiizlülu;üliik hakkıııda kanun layihasr

na. dair ( 1/ 12) 

60 - Gi.imrülc kanununun bazı maddelerinin 
ttıdilin<' dair olan !J06 sayılı kanunun 39 ncu 
ınadrlcsiııclcki (Ardiye ücreti) tabiriııin td:-ıiri 

h aldanda Raşv<•kiilet tczkeı·rsine dair (3/~77) 

70 - nümrük muhafaza ınemmları teşkilat 

11- XII - 19JO tarihinde 3938 sayrlı kanun ola
rak ka lml edilmiştir. 

30 - XTI - 1H40 tarihinde 3958 . ayrlı kamm ola
rak kahrtl edilmiştir. 

30 - VI - 1!141 tarihinde 1253 sayılı ktrı•aı· ola
rak kabul edilmiştir. 

ve Memuriı1 kamuın J[ıyihaıuna dair (1/JOO) 18 - XII- 19-W tarihinde' 30-W ayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

71 - H~ılı•.ı 'J pul'ları işletme inlıisanna dair 
kanun Hb ıh:..sı hakkmda (1/634) 

72 - Ha re ı ra h kararnamesine ek kantın Ht
:y""ihasl hakkında (1/632) 

73 - ffariciye vekiileti tcşkiltüı hakinndaki 
3312 ·aYJlı kanuna ek kanun layilımıına dair 
( 1/5f16) 

74 - Harit;ten salın alman buharlı v mo
tiidii gemilerle memlf'kette yapılan mümasillHi 
ı;in getirı1 ek efiyttnm giiınriili: rfl!'!minden istis
tıasına tlair 3339 sayılı kanuna ek kamuı liıyihnsı 
lınkkmka (lj!'i55) 

75 - Harp dolayısile karadan, denizden ve 
lıava(l;m memleket im ize gelmekte olan mülteciler 

2 . VII - 1941 tarilıiudc 40R3 sayılı kanun ola
i'ak kabul edilmiştir. 

ll - VIII - 1941 1 ariitinele 4101 
IJlarak kabul edilmiştir. 

~a:ı.rılı kanun 

21 - V - 1941 tarihinele -!0~7 sa:\'llı kamm olu
rak kalml edilmiştir. 

2 - Vfl - ı H..n tel'ihinde 4084 sayılı kanun ola
rak kabul eflHmiştir. 

lıaklnnda kanun lfı~-ihasma dair (1/665) ll - VIII - 1041 tarilıim1o 4104 sayılı kanun 
o!ıırak knlml edilmiştir. 

76 - Ilatay llükumetindrn devrollınan mü
tt>kait ve yctimlrrin aylıklan hakkınnda kanun 
layihasına daiı· (1/356) 

77 - llata;ym ann vatana iltiluılnnclnn önce 
orada öğr •lmenlik ya.panlnr hakkında kanun Hl.
_dhasma dair (1/;)79) 

7R- llata.v Ziraat hnnknsuıın ipot(•kli ve mü
ı eselsil kefalt>tli zirai nlaraklaı·ının tak 'itlcuuiril 
nırsine dııir kanun layihaııı hakkında. (1/428) 

79 - H:ıva taatTuzlarma. kıı.rşı koruuma ka, 

nununun 10 ncu maddesinin tadiline Ye bu ka-

6 - I - 1941 tarihinde 3977 sayılı kanun olarak 
kuhul edilmiştir. 

4 - VII - J 941 tarihinde 40!ll sa)'llı kanuıı ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VII- 1941 tarihinele 40Dt snvılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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nuna bazı hükümler ilavesine dair kanun layi
hası hakkmda (1/571) 

80 - Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya ltadar 
bir kısım suhaylara ve seferde bütün subaylar
la askeri memurlara elbise, kaput ve çizme ve
rilmesi hakkındak i2811 ve 2962 sayılı kanunla
rm deği~Hrilmesine dair kamm layilıası hak
kında (1/ 661) 

81 - Hazinenin taksitic sattığı bütün gayri
menkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hak
kmdaki 3524 sayılı kanuno ek kanun layihasmıı 
dair (l / 533) 

82 - Hudut ve sahiller I'IIhhat unıum müdür
lüğü 1940 nıall yılı bütı:esinde d<'ğişiklik yapıl
ması hakkında kanun layihasıııa i!air (1 / 492 ) 

83 - lindut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1941 mnl'i yılı hüt~c kanunu lnyihasına 

7- IV- 1941 tarihinde 3992 sayılı kanun ola
rıık kabul edilmiştir. 

ll -VIII - 1941 tarihinde 4108 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 -I- 1941 tarihinde 3975 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - XI- 1940 tarihinde 3924 sayılı kanun ola
rak kabul cdilıntşir. 

dair (1/545) 30 - V - 1941 tarihinde 4044 sayılı lt amın ola
rak kabul edilmiştir. 

84 - İdare Heyetinin , Büyük Millet Meclisi 
ve Riyns<'ti Ciiınhur 1940 mali yılı bütçelerinde 
40 000 lirnhk müıuılqılc- yapılmıısmıı dair ka
nun teklifi hal\krnda (2/ 31) 

85 - İdare Heyetinin, Devlet memurları ay
lıklarının tcvhit ve tetdülüııc- dııir olıın 3656 
sayılı kanuna hıığlı 1 sayılr <'<'tvelin Riyascti 
f'ümhur rlııirrsi memmlarına Ait kısmının değiş
tirilmN-d hakkındn kanun teklifinE> dair (2/ 39 ) 

R6 - l rlııre h<'yctinin , Divıım mnhasebııt 1940 
mııll yılr hi.it~esinrl<' değişiklik yapılmARı hakkm
ila kanun teklifine dair (2/ 27) 

R7 - trlnr<' Heyetinin, Riyııı;;eti Cümhur 1940 
mal1 yılı hütçE>sinde değişiklik yapılınıısı l111kkrn
da 2 /3~ vr Rüvi.ik Millet Meclisi 1940 mııli vılı 
büt<:E>ı:ıinne df'ğ.i . iklik yapılmasrnn dııiı· 2/ 35 .sn
yılı kamın teklifle-ri haklanda 

88 - İnhisarlar umum müdül.'lüğü 1940 ma-
li yılı bütçesinde değişiklik yapılmasma drur 
kanun layihası hakkında (1/590) 

29 - XI- 1940 tarihinde 3930 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 -IV- 1941 tarihinde 4006 sayılı lmnun ola
rak lwbnl edilmiştir. 

15- XI- 1940 tarihinde 3925 sayılı knnun ola
rak kabnl edilmiştir. 

6- I- 1941 tarihinde 3981 snyılJ kanun olarak 
kııhul edilmiştir. 

ll - IV - 1941 tarihinde 3995 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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89 - İnhisarlar umum müdüı·lüğü 1941 ma

li yllı bütçe kanunu layiliasma dair (1/ ;146) 

90 - !nhisarlar umum müdürlüğü mütedavil 
sermayesinin 36 500 000 liraya iblağı hakkında 
kanun layiliasma dair (1/670) 

91 - lnhisa:çlar umum müdürlüğü te:;ıkilat 

kadrolarJ.D.a müteallik kanun layiliasma dair 
(1/264) 

92 - İskan karıununun 39 ncu maddesinin ta
dili hakkında kanun layillasına dair (1/ 384) 

93 - İspençiyari ve tıbbi ıııüstahzarlar 
hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin tadiline ve yeniden bazı maddeler ilavesine 
dair kanun layilıası hakkında (1/175) 

94- !stiklal harbi malfıllerine verilecek para 
mükafatı hakkında kanun layillasına dair (1/ 617 ) 

95 - lzınir vilayeti hnsusi idaresine yapı

lacak istikraza Hazinenin kefaletine dair kanun 
lô.yihas1 hakkında (1/557) 

96 - Ilıca iskele- Palnmutluk hattının satın 
alrnmasrna daü· mukavelenamenin tasdikı hak
kında kanun lftyilıasma dair (1/ 690 ) 

97 - llıca iskele - Palumutluk hattının işle
tilmesi hakkında kanun layillasına dair (1/691 ) 

98- Jandarma eratı hakkındaki 1861 ı-~ay1lı 

kanuna el' kanun layihasına dair (1/495) 

99 - Jandarma erat kanununun bazı mori
nelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenınesine dair kannn layihasr hakkın 

da (1/225) 

100 - Jandarma teşkiHl.tı için yapılacak bi
nalar hakkrnua kanun layihasma dair ( 1/226) 

101 - Kızılay cemiyeti v harp ve afet vu
kuunda onunla birlikte çnlr ·mak üzere Hükü
metin müsaadesile ~-!elecek bu türlü ıhhi ve in
sani yardnn heyetleri namına viirut edecek olan 
eşyanın gümrük resminden muafiyetine dair 

30 - V- 1941 tarihinde 4045 sayılı kanun olarak 
kabul edil~tir. 

11-VIII-1941 tarihinde 4110 say1h kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21- V- 1941 tarihinde 4036 saytlı kanun olurak 
kabul edi1ıniştir. 

9 -VI· 1941 tarihinde 4062 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

16-Xll-1940 tarihinde 3940 sayılı kanun olarak 
kabul edi.lın.iı?tir. 

27 -VI- 1941 tarihinde 4074 sayilı kannıı olurak 
kabul edilmiştir. 

14 - V - 1941 tarihinde 4031 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22- L'\:- 1941 tarihinde 41~i sayılı kııuuıı oln 
rak kabul edilmiştir. 

22-IX-1941 tarihinde 4128 sayılı kanu11 olarak 
kabul edilmiştir, 

25 ·IV -1941 tarilıindc 4005 sayılı kanun ola
rak kabul dilmiştir. 

23- XU - 1940 lal'ilunde 3949 ı;ayılı knııuıı olıı
ı•ak ka bul edilmiştir. 

16- XII -1940 tarihimi 3941 snyılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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kanun layihas· hakkında (l/677) 

102 - Mıı.aş kanununa müze-yyel 1574 sa}'llr 
kaııtmun :3 nrii malldesinin 1Adili h:ıkkm<hı ka
nun lfı.yihasnıa rlair (1/ 323) 

103 - Maliye vekuleti teşkilat ve vnzifelcri 
hakkındaki 3996 sayılı kanuna ek kanun 11\yllw
sınn dait· (1/ 652) 

104: - M eri gümrült tal'ifesindc ınnv:ı k kat 
mahiyette değişiklikler yapılınası ve yabancı 
meınleketlerle muvakkat ticari anlaşnınlar akdi 
ve ticart anlaşmalar akdine yanaşmayan Dev
letler nıihnrNlatma karşı tec'lhirler ittihl:l7.ı hu
ımslarındı.ı. Rükftmcte saHiJıiyet verihneııi hak-

22- IX- 1941 tarihlnüe 4:119 • ay:ıh kanun o\a. 
ra k kabul edilmiştir. 

3- I - 1941 tarihinde 3969 sayı h kllnnn olıu·nk 
knhul edilmiştir. 

4- VTI-1941 tarihinde 4093 sayılı kanun ola
rak kahnl edilmiştir. 

kmdıı kanun Hiyihasma dair (1/ 473 ) 3- l - 1941 taı•ihind 3970 sayılt kanun olarak 

105- Milli .Müda.iaa vekôlcti l94J mali yılt 
bütçesine 83 000 000 lira fevkalade tahs~snt .ve
rilmesi hakkında kanun layihasma dair (1 / 639) 

106 ·-Milli Miidafna. vekiUeti 1941 mali yılı 
hütçesine 83 000 000 lira fevkalade tahsisat ve
rilmesi ha.1tkındaki 4054 sayılr kanuna ek kanun 
layihasına dair (1/688) 

107 - Milli :Müdafaa vekt\leti 1941 mali yılı 
bütçesine 83 000 000 lira ievkaHid~ tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 4054 sayıh kanuna ek kanun 
layihasma dair (1/672) 

108 - Muamele vergisi hakkındaki 3843 sa
yıh kanuna ek kanun H\yihasma 'lah· (1/513) 

109 - Nafia vekaletine bağlı Deı~ncc 'l'rıı
vel•s fa.brikasmm Devlet ôemiryo11arr işletme 
Umutn müdürlüğüne devri haklanda kanun layi-
hasına dair (1/496) 1 

110 - Ot•du men nplarına hir el' tayını jstilı
kakı verilmesi. hakkmda kanun layiha ma dair 
(1/666) 

lll - Orrlu, bahriye ve jandartıuı subay ve 
rnetnurini hakkındaki 912 sayılı kanuntın 6 net 
maddesindeki (Mubnketne altına alınmak) tahi
l'İn,in teisirine dair Başvekalet tezker si hakkln
da. (3/333) 

kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tatibinde 4054 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4124 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - VUI - 1941 tarihinde 1256 sayılı karaı• ola
rak kabul ed.ilmiştir. 

6 - J - 1941 tarihinde 3973 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - XII • 1940 tarihinde 3945 sayılı kanun ol~ 
l'ak kabul ecUlmiştir. 

11 - VIII - 1941 tarih.inı.le 4105 sayılı · kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

4 - VI - 1'941 taTibinde 1244 i.llyılı karar ol~
rak kabul eclil.mi§tir. 
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112 - Orman umum müdürlüğü 1940 mali 

yılı bütçesinde değişiklik yapüması hakkında 

kanun layihasına dair (1/591) 

-
113 - Orman umum müdürlüğü 1941 mali 

yılı Bütçe kanunu J.ayihasına. dair (1/547) 

ıı.ı - Orta tahsil mekteplerind.e yardımcı 

nınaHim çalıştmlması hakkındaki 262-1 ve 3299 
sayılr kanunlara ek kanun Hiyihasına dair 

(1/535) 

1J 5 - Posta, tclgraf ve telefon um um mü
dürlüğii 1940 mali yılı büt~r. inde değişiklik ya
pılması hakkında kanun layilıasma dair (1/592) 

116 - Po ta, telgrar ve telefon umum mü
dürlüğü 1941 ma1i yılı Bütçe kanunu layihası 

ll - IV - 1941 tarihinde 3996 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4046 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6- I- 1941 tarilıiııd.e 3976 sayılı kanun olarak 
kahul edilmiştir. 

1] -IV- 1941 tarihinde 3997 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

hakkında (1/548) 30- V- 1941 tarjjıinde 404 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

117 - Sermayesinin tamamı Devlet tarafm
dan verilmek smetile kurnlan iktısad1 tcşekkül
lerin teşkilatile idare ve mmakahclcı·i hakkrnda
ki 3460 sayılr kanuna ek kanun layihasuıa dair 
(1/624) 30- VI- 1041 tarihinde 4075 sayı h kanun ola

rak kabıli edilmiştir. 
118- 'iyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 

sayılr kanuna ek kanun layihasma dair (1/293) 8- VIII- 19·1-1 tarihinde ..J-09 ayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

119 - Sıhhat ve içtimai muavenct vckaleti 
Teşkilfıt ve meınurin kanununtın 53 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun layihası hak
kında (1/559) 

120 - Sıima mücadelesi kanununa göre tah
sil edilen mebaliğin tahsisat kaydının tasdikı halc
landa kanun layihasuıa dair (1/612) 

121 - Şeker ve glikozdan alınan istihHilt ver
gisinin arttrrılmas1 hakkmda kanun layihasına 
dair ( 1/595) 

122 - Tasa.ı·ı-ui bonoları ihracma dair kantın 
l8.yihas1 hakkında (1/593) 

123 - Tasarruf bonoları ihrMına dair 4058 
sayılı kanuna ek kanun layihası hakkında 

(1/682) 

!:! -IV- 19.U tarihinde 3990 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4053 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 - V -1941 tarihinde 4041 sayılı kanun olarak 
kalml edilmiştir. 

2- VI· 1941 tarihinde 4058 sayılr kanun olarale 
kabul edilmiştir. 

22- lX- Hl41 tarihinde 4120 sayrl1 kantın ola· 
ı-ak kabul edilmiştir. 
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124 - Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası 

kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddeleri-
nin tadili hakkında kanun l§.yihasma dair 
(1/474) 

125 - Türkiye Cümlıuriyeti Merkez hıfZJSSılı
ha enstitüsü vo Hıfzıssıhha mektebi leşkiline dair 
kanun lAyiliası hakkında (1/345) 

126 - V akrllar umum müdürlüğü 1940 mali 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kar 
nun layiliasma dair (1/566) 

127- Vakıflar umum müdürlüğü 1941 mali 
Y,llı bütçe kanun ·layihası ha.k.kmda (1/549) 

128- Valoilar umum müdürlüğünün Üskü
dar - Kadıköy halk tramvayları şirketindeki his
sesinin İstanbul belediyesine devri hakkında ka
nun layiliasma dair (1/506) 

129 - Yeniden yapılacak su işlerine 

31 000 000 lira tahsisi hakkındaki 3132 ve bu 
paranın sureti teminine dair olan 3483 sayılı ka
nunlara ek kanun layiliası hakionda (1/662) 

130 - Yüzde beş iaizli Hazine tahvilleri ih
racma dair kanun layiliası hakkında (1/585) 

131 - Ziraat bankasının göndereceği Hazine 
paralarmdan posta ücreti alınıp almmıyacağmın 
tefsiri hakkında Ba.şvekalet tezkeresine dair 
(3/73) 

6 - I - 1941 tarihinde 3978 saylı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-X.II-1940 tarihinde 3959 sayılı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir, 

21-III-1941 tarihinde 3984 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir .. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4010 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22-IX-1941 tarihinde 4118 sayıl1 kanun olarak 
kabul ed.ilmiştir. 

8-VIII-1941 ·tarihinde 4100 sayılı kanun olarak 
kabul edi.lmiştir. 

2 - VI - 1941 tarihi~de 4Ö60 sayılı kanun olarak 
kabul edi.lmiştir. 

26 - III - 1941 tarihinde 1211 sayılı karar olarak 
kabul edi.lmiştir. 

Da.hiliye encümeninden gelen ma.zba.tala.r 

1 - Ankara şehri kanaliza yonu hakkmda 
kanun liyihasına dair (1/644) 

2 - Antakya ve İskenderun lektrik mi.ies .. 
seselerinin mahlıllt belediyelere devri hakkında 
kanun layiho.sına dair ( 1/283) 

. .. 3 - Belediyeler imaı• hey tinin ien işleri t ~
kilatına dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilii
\'esi hakkuıda kanun layihasıua dair (1/480) 

8 - VIII - 1941 tarihinde 4099 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28- IV- 1941 tarihinde 4011 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

23 - XIL - 1940 tarihinde 3946 sayılı kanun ola· 
rak kabul edilmigtir. 
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4 - Belediyelerle bunlara. bağlı müesseseler 

ve Belediyeler bankası memurları Tekaüt sım
dığı teşkili hakkında kanun layihasma rlair 
(1/435) 2- VII -1941 tarihinde 40 fi sayılı k:ıııun ola~ . 

rn k kabul edilmiştir. 

5 - Bina ve arazi vergisi kanunlaı·ı hüküm
lerine tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hük
mi ·ahıslara ait mukatanır gayrimenkulleı•in kıy
metiendirilmesi hakkında kanun lftyihnsma 
dair (1/407) 

6 - Bina veı•gisi hakkındn ki 1 37 sayrlr ka~ 

nnnnn 3 ncü maddesinin 6 ncr fıkı'nsnıın tefs
rine dair Başv kAJet tezkeresi hakkında (3/ 121) 

7 - Bolu mebusu Ll'ıtfi Oörenin, Asker! ve 
Mülki tekaüt kanununun 66 ncr maddesine bir 
fıkra ilavesine da i ı· kanun tcklifile Askeri ve 
:Mülki tekaüt kanununun 66 ncı ınaclrlesine bir 
fıkra ldenmesİ bnkkıncla kAnun lilyihnııınn ua~ 
ir (2/ 19, 1/ 182) 

8 - Çiftı:i mnllarınm korunması hakkında 

25- XII- 1940 taribineltı ~950 snyılr kıı.nnn r ola
rak kabul edilmiştir. 

29 ·XI- 1940 tariMnde l 198 ı:myılı knrnr ola
:rak kabtll edilmiştir. 

ll- XII- 1940 tarihinde 3937 sayılr knnun 
olarak kahul erli lmiştir. 

kanun layihasına dair (1/409) 2 - VII -1941 tarihinde 408 1 sayılı kanun ola-

!) - Dahiliye memurları kanununun ikinci 
ve üçüneü maddelerinin değiştirilmesine dair 

rnk kabul <'dilmiştil.". 

kanun la:rihası hakkmda (1/ 649) 4 - VII - 1!)41 tarihinde 40R9 sa~'ılı kannn olıt-

10 - Dahiliye memurlarından bir kısmının 

tahdiJi sinlerine dair olaıı 2169 sayılı kanunwı 
2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanım Hl.yilıasına dair (1/598) 

ll - Denizli mebusu Emin Aslan Tokadm, 
Bt>lediye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkmda (2/17) 

12 - Devlet memurları aylıklarının tevlıit ve 
teadülü hakkındaki 3656 saYJlı kanuna ek 3 88 
sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı (3) nu
maralı cetvelin dcğitirilme in ve 3!)07 sayılı ka
nunun birinci maddesinin liığvine dair kanun la
yihası hakkınnda (1/651) 

13 - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
1<>arlülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 388 
sayılı kanuna bağlı cetvelin Emniyet umum mü 
dürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair 

ı·nlt kabul edilmiştir. 

21- V- 1941 tarihinele 4034 sayılı kamm olnrak 
kabul edilmiştir. 

14 - TV - 1941 tarihinde 3998 sayılı kanun ola
rak knhul edilmiştir. 

4 • VII - 1941 tal'ihinde 4088 Rayılı kanun ota.. 
rak kabul edilmiştir. 
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kanuu layilııısı hakkında (1/658) 

14 - Emniyet teşkilat kanununun 49 ncu 
maddesine bir fıkra ilavesine dair kanun Hiyihası 

ll • VIII . 1941 tarihinde 4103 sa)'llı kanun 
olurak kabul edilmiştir. 

hakkında (1/ 462) 16 - XII - 1940 tarihinde 3939 sayılı kanun 
olDrak kabul edilmiştir. 

15 - Erzincanda ve Eı·zincan yer sarsıntısın
dan müteessir olan mmtakalarda zarar görenlere 
yapılacak ~·ardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna 
ek kaııun lfiyihasına dair (1/ 486) 

16 - Erzincan ve Erzurum heledi:vclerine 
3 300 000 lirl\ ikrazma dair kanun layihast 
hakkında (1/ 6b3) 

1,7 - Haliç vapurları iş.letnıe irıhisarrna dair 
kanun lnyihası hakkında (1/634) 

18 - Hatayın ana vatana lltihakmdan önce 
orada öğretmenlik yapanlar hakkmda kanun 
layihasına dair (1 / 579) 

19 - İskan kanununun 39 ncu maddesinin 
tadili hakkmda kanun layihasma dair (l/384) 

20 ,_ İzmir viılayeti husus) inaresince yapı
Jaeak istikraza Hazinenin kefaletine dair kanu11 
layihası hakkında (1/ 557) 

21 - .Jandarma erati hakkmdak:i 1861 sayılı 

kanuna ek kanun layihasma dair (1/495) 

22- Jandarma erat kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna hazr lıii
kümler eklenmesiııe dair kamm Hlyihası haldoıı
da (1/225) 

23 - Jandarma teşkilatr i~in yapılacak hina
lar hak1nnda kanun layihnsına dair (1/226) 

24 - Köy kammunun 78 nci maddeRinin a('. 
ğiştirilmcsine dair kanun 1ayihası hakkında 
(1/678) 

25 - Mardin mehnsu Edi11 Erginin, Meınn
rin nıulıakemat kanunu hükümlerine nazaran 
hangi vazife salıipierinin memurin mulıakematr 
hüküm lel'ine tabi tutula<'a klarmm te fs iri ha k
kında takririne dair ( 4/27) 

23 · VI - 1941 t arihinoe 4071 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX · 1941- tarihinde 4126 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4083 sayılı kanun ola
rak kabtti edilmiştir. 

4 -VII - 1941 tarihinde 4091 sayılı kanun ola
rak kabu1 edilmiştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4062 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - V - 1941 tarihinde 4031 sayılı kanun ola
rak kabtıl edilmiştir. 

25 -IV- 1941 tarihinde 4005 sayıl1 kanun ola
rak kabuJ edilmiştir. 

23 . XII . 1940 tarihinde 3949 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - XIJ - 1940 tarihinele 3941 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4114 sayılı kanun ola
rıı.k ka.bul edilmiştir. 

- VIII - 1941 tarihinde 1265 layılı karar ola
rak. kabul edilmiştir. 
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26 - Memurlarm tahsil müesseselerincle ta

lebe olamryacaklarma dair kanun layihnsı hak
kında (1/582) 

27 - MilH müdafaa mükellefiyeti kanunu
nun 27 nci maddesinin hirinci fıkraamın değişti

rilmesi hakkında kanun Hiyihasrna clair (1/ 679 ) 

28 - (kfi idare kanununun bazı ınafldelPri 
nin taclili hakkında kanun liiyilwsına dair 
(1/ 583) 

29 - Pasaport kanununun oıınnru maddesi
nin tanili hakkında kanun layihasmıı dair 
(1 / 621) 

30 - Riyasal hilg-iler okulu hııkkmdaki 2777 
sayılr kanuna ek kanun layihasma dair (1/ 293 ) 

31 - Taşorakları niuımnamesının birinci 
maddesinin tpfsiri hakkında naşvekftlct trzke
resirıe dair (3/ 149) 

32 - Vakıflar umnm miidiirliiğünün Gs
]{üdar - Kaılrlti)y Halk trnınvayları ~irketindeki 
hissesinin lstıınhnl RelediyPsine devri hakkında 
kanun l~yihasma dair (1 / 506) 

33 - Vilayı>t iclaresi kanununun 2 nci ve 71 
nri mail.drlerini i!P~iştiren 3001 sayıh kanunun 
1 nri macielPsini tadil eılC'n 3451 sayılı knııımun 

hirinri maılclesinin E fıkrıısrnrlııki (TielediyC' kıı

nnnnnnn 7 n,.i manelesinde :vazılı mmle riayet 
eililnı<>k Uzer<> ) kaydının tefsiri hakkmda Bıışve
kiil<'t tezk<'resine dair (3/ 337) 

34 - Vilay<>t idarPsi konuınıntın 6 nC'ı mıırl

ılC'sinin tanili hakkmfb kanun layilııısma clııir 

( J ' 572) 

28- IV -1941 tarihinde 4007 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - L~- 1941 tarihinde 4112 sayı Lı kanun ola
rak kabul edilmi~tir. 

ll- VIII- 1941 tarihinde 4106 sayılı kanun ola
rak ](abul edilmiştir. 

4- VI- J 941 tarihinde 4061 sayı h kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8- VIII - 1941 tarihinde 4-09 snyılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

18- IV- 1941 tarihinde 235 sayrlı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

22- IX- 1941 tarihinde 4118 sayılı kanun ola
rak kahul edilmiştir. 

12- V -1941 taribinde 4025 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

28- TV- 1941 tarihinde 400 sayılı kanun ola 
rak ka bul edilmiştir. 

Divam muhasebat encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Ankara şehri !mar miiclürlüğünün 1937 
mali YJlı kati hesabına ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divnnı muhasebat ri
yas t.i tezk rcsil Ankara helediyesi 1mat mü
dürlüğünün 1937 maü yılı kati hesabı hakkında 
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luınuıı lftyihasma dair (3/ 310, l / 4!l9) 

2 - 1!137 mali yıh Hazine kati hesabma ait 
.' tn lahakat b,~ :mu amesinin sunulduğuna dair 
O i van. mulıaseba1 riyasc1 i tczkcrt>sile l 937 mali 
yıh hesabı kail kımunu la)rjhası hakkında (3/ 324, 
l/2:11) 

3 - Devld havayolları umıını müdürlüğü 

1938 mali yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat l'iyaseti tezkeresile Devlet. havayolları 

umum müdürlüğii 193 mali yılı hesabı katisi 
hakkmda kanun lil;vihasına dnir (3/ 331, l / 461) 

4 - llazit'an - ağustos 1940 ayiarına ait ra
porun sunulduğuna dair Divam muhasehat riya
sefi tczkerc~ü lıaldnnd:ı (3/ 30-!) 

5 - Iludui ve sahiller sılıbat unıum müdür
lüğünün 1938 mali yılı hesabı katisine ait muta
bakat hcynnnmncsinin ımnuldnğunn dair Divnm 
muhascbat riyascti tczkercsile IIurlut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü Hl3R mn11 yılı hesabı 

k nt isi hııkkımla kanun layihasma dair (3/ 311, 
l/11) 

6 - !nhisarlar umum müdürlüğü 1937 yılı

na ait hiliinçonun göndcrildiğine dair Başvekalet 
tezkeresile !nlıisarlar umum müdürlüğü 1937 mali 
yılı kati hesabına ait mutabakat bPyannamesiııin 
ımnulduğuna dair Divanı nıuhasebat riyaseti tez
lccre<;i ve lnhisarlar umum mürlürlü~ü 1937 mali 
yılı kati lwwhı !ınkkmda kanun lfiyihasma dair 
(3/ 1!)0, 274, 1/15) 

7 - Kütahya merkez jandarma komutam 
:vilzhaı;ı Zeki Bcrkınana bağlanan tckaüt maaşı
nın malUliyei derrecesi1e tu ·lıihine imkan olup 
olmadığının tayini hakkında (5/24) 

8 - T ütalıya müstanttkı lfcmct aidin, ha
kimler kannnmmn nıuvakkat maddesinin A fık· 
rasına tcvfikan tekaiide sevkile müddeti hizme
tine göre verilmek istenilen paranın vizcsi hak
kında ( 5/3) 

9 - l\fiUt piyango idaresinin 1939 :rılrua ait 
h ila n<;:onun gönderildiği lı aklonda BaşY kal et tez
keresine dair (3/279) 

2 - XII - 1940 tarihinde 3931 sayılı kanun ola
rak kahul edilmiştir. 

10 - JU - Hl·H tarihinde 3fl 3 sayılı knmın ola
rak kabul cCülnuştir. 

24 - III - 1941 tarihinde 3!)86 sarılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - I - Hl·U tarihinde 1205 sa~nlı karar olarak 
kahul crlilmiştir. 

10 - III - 1941 tarihinde 3982 sayılı kamm ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - XII - 1940 tarihinde 3932 sayılı kanun ola
ra k kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1940 tarihinde 1200 sayılı karar ola
ı·ak kabul dilmiştir. 

19 - III - l!Hl tarihinde 1210 sayılı karar ola
rak kn.hııl edilmiştir. 

5- V -1941 tarihinde okunmuştur. 
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10 -Milli piyango idaresinin 1940 mali yılı

na ait bilançonun gönderilcliğine dair Başvcka-
let tezkeresi hakkında (3/347) 31- III- J 941 tarihinde okunmuştur. 

ll - Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü l!J3 mali yılı hesabı katisine ait mntaha
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divam 
muhasebat riyascli tezkeresilc Posta, tPigraf ve 
telefon nnnırn müdürlüğünün 1938 mali yılı he
sabı katisi hakkmda kanun Hiyihasrna dair 
(3/373, 1/445) 9- I- 1!>41 tarihinde 4063 ·ayıh kanım olarak 

kabul edilmiştir. 

12 - Vak1flar nınnın müdürlüğü 1038 mali 
yılı hesabı katisine ait mutabakat bryannamesi
nin suıınlduğuna dair Divaıu mnhaschat riyascti 
tezkcresilc Vak1flar umum müdürlüğü 1938 ma
li yılı kati hesabı haklm1ela kanun layihasrna 
uair (3/368, 1/329) 16- V- 1941 tal'ilıinde 4032 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarla.r encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Antakya ve L kenderun elektrik müesse
s lerinin mahalli belediyelere devri hakknıda ka
nnn layihasına dair (1/283) 

2 - Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısm
dan mütcessir olan mıntakada zarar görenlere 
yapılacak yardmı hakkındaki 3773 ayrlı kanuna 
ek 1/479 ve Erzincanda ve Erzincan yer sarsm
trsından müteessir olan ıruntal<ada zarar gören
ler<' yapılarak yardım hakkındaki 3773 sayılı 

kanunun 4 ncü maddesine bir fıl<ra ilavesine 
dair 1/487 sayılı kanun Hiyihaları haklanda 

3 - Fcvkaltıde •aziycl dolayı~il bazı vergi 
Ye t'csimlcrc zam icras1na dair olan 3828 saYJh 
kanuna ek kanun lfıyiha~ı hakkında ( 1/570) 

4 - <ıüınrük muhafaza mrınurları teı;ıkilat ve 
1\Icmurin kanunu Hiyihasına dair (1/400) 

5 - nariçten satın alınan lıuharlı ve mo
törlü gcmilcrle mernlekette yapılan müınasilleri 
i~in getit·ileeek eşyanın gümrük resminden istis
na.-ına dair 3339 sayılr kanuna ek kanun layihas1 

28 - lV - lD.U tarihinde 4011 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16- IV - 1941 tar ihinde 4000 sayılı kıınun ola
rak kabul edilmiştir. 

2!'1- V- 1!)41 tarihinde 4040 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18- XII- 194-0 tarihinde 3944 sayılı kıınun ola
rak kahul edilmiştir. 

hakkınrlu (1/555) 2- Vll- 19-!1 tarihinele 40 4: sayılı kannıı ola
rak kabul <'dilmiştir. 
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6 - İnhisarlar umum nıüdürlüğü teşkilat 

kadı-olurma ınütcallik kanun layilıa ' 1 hakkında 

(1/ 264) 21 - V -194-1 tarihinde 4036 sayılı kanun ola
rak kalınl edilmi.,tir. 

7 - Kızılay cerniyeti ve harp ve afet vulm
unda onunla birlikte çalışmak üzere Ilükfunetin 
müsaadcsilc gelecek bu türlü sılıhi ve insani 
yardan lwyetJeri namma vürut edecek olan 'ŞYU
nuı güımük resminden muafiyetine dair kanun 
layilıasr hakkında (1/677) 22- IX- l!J·I:l tarihinde 4ll9 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

8 - .Mcri gümrük tariresinde muvakkat ma
hiyette değişiklikler yaprlma ı ve yabancı mem
leketleı·le muvakkat ticari anlaşmalar akti ve 
ticari anlaşmalar aktine yanaşmayan Devletler 
müvarcdatına karşı tetlbirler ittilıazı hususlarm
da Hükılmete saUihiyet verilmesi hakkında ka~ 
nun lilyihasına dair (1/473) 3- I- 19·11 taribinde 3970 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Ha.riciye encümeninden gelen mazbatala.r 

1 - Almanyaya ihraç edilecek Türk mn.Ua
rrna mukabil klirinO' hesaplarmdaki Almıtn mat
lubatında ya pılacak değişiklik ile 'l'ürkiye - Al
manya nı·a~mda ticari ınübadelclrre mütedair 
llu~usi Anlaşma hakkında Almanya Sefaretile 
tcati olunaıı ııotalarm tnsdilnna dair kanun la-
yihnı:;ı hn.kkmcla (1/ 596) 9- VI -1941 tarihinde 4064 sayılı kanun ola-

rak kabul edilmiştir. 
2 - Buenos Aires posta koııgr(ltıi kaı·nrla

rnn hnvi srııetlerin tasdilmıa dair kanun Hiyi-
hasr hakkında (1 / 552) 7- V- 1941 tarihinde 4023 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
3 - Hariciye vekaleti teşkilatı hakkmdııki 

~312 sayılı kanuna rk kanun lnyihasma dair 
(1/ !156) 21 -V- 1941 taribinde 4037 ayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
4 - lsve~e sipariç edilmiş olan şimendifer 

mütl'harrik levazı:mmm Türkiyeye ithalleri müh
lctin in temel idi hakkmcla kamın lfi.yihnsına dair 
(1/ 494) 

r; - t s,·it:rcye gönderilen frnclıklar hedelll'ri
nin ınııli borc:larm ödenınesine tahRifıi için 'l'ür
kiyc ile tAYiçre arasında teati olunan notalarm 
tasdiln hakkında kanun Hiyihasına dair (1/ 630) 

25 · XII- 1940 tariliinde 3951 sayılı kanun ola
ra k kabul edilmiştir. 

30- VI- 1941 tarihinde 4078 sayılı kantın ola
r ak kabtıl edilmiştir. 
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6 - Meri gi.imrük tarifesinde muvakkat ma

hiyette değişiklikler yapılnıasr ve yabancı mern
leketlerle muvakkat ticari anla~ınalar akcli ve 
ticari aııla!imalar akdine yaııaı;maynn Devle1leı· 
müvaredatma kaq~ı teuhirler ittihazı hnsuısla

rında Hükuınete saHilıiyet verilmmıi hakkınıla 

kanun layihasma dair (1/473) 3- I- 194:1 tarihinde 3970 sayılı kaııuıı olurak 
kabul edilmiştir. 

7 - Milletlerarası Telekomünikasyon ınu
kavelenam.esine bağlı telgraf ve telefon nizam
nameleri ve nihai protokolleri ile Radyo komü
nikasyon umumi nizaınnamesi, nihai protokolü 
ve ilave nizarnname protokolü reviziyonlarının 

tasdikı hakkında kanun layihasına dair ( 1/558) 

8 - Mill! korun.ma kanununun 36 ncı m.ad
desine bir fıkra ilavesine daiı· kanun layihası 
hakkında (1/466) 

9 - Pasaport kanununun omıncu maddesi
nin tadili hakkında kanun Hiyihasıua dair (1/621) 

10 - 8 ikinci kanun 1940 tarihli istikraz tak
sitlerinin Fransa sefaretince istimaline mü aade 
olunabileceğine dair kanun Hiyihası hakkında 

(1/530) 

ll - '!'ürkiye - Almanya arasmda Ticari 
ınübadelerele ınütedair Hususi Anla.c;maya mer
but (C) listesindeki meyan kökü kontenjanının 

meyan hulisll.!ima ve balma tahsisi hakkında te
atı olunan notalnrm tasdikına daiı· kanun layi
lıası hakkında (1/648) 

12 - Türkiye - Alınanya arMmda Ticari mii· 
badelelero mütedair 25 temmuz 1940 taril:ıli Hu
susi Anl~mayı.ı. bağlı 3 numaralı protokolün 4 
ncü maddesinde tayin edilmiş olan müddctin iki 
ay daha uzatılması hakkında tcati olunan nota
lann tasdikma dair kanun layiliası hakkında 

(1/618) 

13- Türkiye- Almanya arasmda imzalanan 
Ticari mübadclelere mütedair llmmsi Anla.c;ma 
ve Ticari mübadelclerc ait Tcdiyc Anlaşmasında 
mevzubahs bazı hükümlerin tavzihi hakkında tc
ati olunan notalarm tasdilana dair kanun layilia
sı hakkında (1/525) 

14 - T\irkiye - Alınanya arasmuıı. innalan
mış olun ticari mubadelcJere müteuair lıususl 

7 - V - 1941 tarihiııde 4024 sayılı kanun olarak 
kabul edi]mjştir. 

3 - I - 1941 tarihinde okunmuştur. 

4 - VI - 1941 tarimnde 4061 sayılı knnwı olarak 
kabul edilmil?tir. 

27-XII-1940 tarihinde 3955 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22-IX-1940 tıı.l'ilıinde 4115 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-VI-1941 tarihinde 4079 sayllı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12-V-1941 tarihinde 4028 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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Anlaşmaya lıağlr (B. T) listesinde ısıın 1ashihi 
ymlmpasma dair kanun li\yihası hakkında 

(1/ 490) 

15 - Türkiye - Belçika Tirarct v-c takas iti
Utfnamelerilc hunhmı müzcyyel Anlaşmanm tom
dieli hak k ın ıla kaıınıı layilıasına dair (1 / 434) 

Hi - Türkiye - Bulgaristan arasmda ınrvcut 
Ticar!'t Aıılaşınasma lıağlı ( .ı\ ) lrılıiknsmrla dcr
piş edilip bir seneye çıkarılan alt ı aylık takas 
miilldctinin altı ay daha tenıdiui hakkında ka-

25 -XII - 1940 tarihinde 3952 sayılı kanun ola
r·ak kabul edilmiştir. 

2 -n· -1941 tarihinde 401~ sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

nun lfi,vilıasııuı dair {1 / 562 ) 28-1 Y- Hl.J.l tarihinur 401-! ıuıyılı kanun ola
mk kahul edilmiştir. 

17 - Türkiye - Bulgaristan Ti('aret Anlaş

ınasma merlıııt (A) liılıiknsmtla derpiş olnnım 

takas nıüdd tinin allı ayunn hiı· scnl.'ye ibliiğı 

hakkında yapılan :Anlaşmamn lasdikına dair ka-
ntm layihası haklanda (1/500) 28- IV -l!l·U tarihinde 4013 sayılı kanun ola

rak kalın\ edilmiştir. 

18 - Türkiye Cümhuriyl?ti ile Alman Reieh 'ı 
arasında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen 
nınalırcl<'nin tasdikımı tlnir knmın 1fı~·ilımn lHık -

kmda (1/654) 2G- VI- 1941 tarihinele 4072 sayrlı kamuı ola
ı·uk kalıni edilmiştir. 

19 - '!'ürkiye - Filanuiya arasmda 9 ~1irinci 
teşri n 1940 tarihiııde imzalanan Ti<'arl.'t ve Te
diye Anlaşmalarının tasclikma dair kamuı lıi~~i-
hası hakkında ( 1/ 528 ) 28 - I V - 19H tarihinde 40Ui sayı lı kanun ola

rak kabul edilmi., tir. 

20 - Türkiye - Fransa arasında iınznlaıımrş 
olan Ticaret, Kon tenjan ve 'l'<'diyc Anlaşma ları 
ile mcrhutlaı·r hükünılerinüı 30 haziran 1~-llta
rihine kadar temelidi hakkmdıı kaıımı lfLyihasma 
dair (1/563) 30- VI- l!l..t.l tarihinde 4080 sayılı kı.ıınuı ola

rak kahu1 edilmiştir. 

21 - Türkiye- Fransa Ticaret, Kontenjan ve 
TcJiye .A nluşnıalarilc nıerlıutlarr h üküınierin in 
temdidi hakkında kanun liiyilı:ısına dair (1/ 501) 25 • • Tn -1940 1arilıinde 3!lfl3 sayılı knnun ola

rak kahul edilmiştir. 

22 - Türkiye ile Hollanda arasmda nH'Y

cut 27 ~nhat 1937 tarihli 'rediye Anlaşması ve 
İktıımcH iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 ta
rihli Ticaret Anla~ması ve hunlurııı ıneı·hntlal'ı
ııın hitanı tarihinden itilıareıı J mayıs ]940 tn· 
rilıine kadar iki ay müddetle tenıdi~E hakkmda 
kaıııın li!yihasma dair (1/362) 28- IV- 1941 tarihinde 4016 sayılı ımının ola

rak kabul edilnıi§tir. 
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23 - Türkiye - Bollanıla Tediye Anlaşma

sı ve fktrsaıU iş birliği prolokolü ilc Ticaret An
laşmas1 ve bunların mcrhutlarınm teındicli hak-
kıntla kanun layihasına dair (1/437) 28- IV- 1941 tal'ihinde 4017 sayılr knnuıı ola

ı·a.k kabul edilmiştir. 

24 - Türkiye - İngiltere Adli muzo.hcrct 
mukavelenamesine müzeyycl 10 şubat 1939 tari
hintic inızulanan ek mukavelenamenin taııdiln 

hakkında kanun lfıyihasıııa dair (1/ 369) 

25 - Türkiye - İngiltere arasmda 2 birin
ci kauıın 1940 tarihinde akt dilmiş olan Tecliye 
Anlaşmasrnın tasdikma dair kanun lfıyihas1 

hakkında (1/ 531) 

26 - Türkiye - ingilteı·c arasmda 3 şubat 
1940 tarihinde imza edilen Ticaret ve Teuiye 
Anlaşmasının 3 ncü maddesinin 2 nci bendinin 
tavzihinı> dair leati olunun notalarltı tasdiki 

25- XI- 1940 tarihinele 3927 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 -I- 1941 tarihinde 3971 sa)rılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

hakkında kanun liiyihasına dair (1/520) 28- IV- 1941 tarilunıle 4018 sayıh kanun ola· 

27 - 'l'ürkiye - İı;vcç Kliring Anlaşmasının 
küsbe bedellerine müteallik hükümlerini tadilcn 
yapılan .\nlaşmanm tı:ısdikı hnkkınrlıı kanun lil.

yihıı.sına dair (1/524) 

• 28 - Türkiye - İsviçre arasmda mevcut 30 
mayıs 1940 tarihli 'T'icnret ve Teniye Anlaşması
nın iki oy teıncliıline dair kanun H\.yihasr hakkın. 

ıln (1/ 653) 

29 - Türkiye ile İsYiçre arasında mevcut 
Tirnrt.itilaf ile Treliye nlaşmasmm terndieli 
hakkında kanun layihasına dair (J / 396) 

30 - Türkiye - İsviçre Ticaret. ve Tediye 
Anlaşmasmm tasdikı hakkında kanun layihaıır
na dair (1/447) 

31- Türkiye - !talya arasmna mevcut 29 
ilk kanun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisafnin 
muahedenamesinin terndieline da.ir teati olunan 
notalarm tasniki hakkında kanun Htyihasına. 

dair (1/605) 

32 - Türkiye ve Irak Tiükumetleri arasmda 
aktedilen V eteriner mukavelenamesinin tasd.ikı 
hakionda kanun layihasma dair (1/564) 

rnk kabul eılilıniştir. 

28 -!V- 1941 tarihinde 4019 sayılı kanun ola
rak kabul edilm iştir. 

22 -IX - 1041 tarilunele 411 6 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 -lV- 19H tarihinde 4021 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4020 sayılı kanun ola
rak kabıli ed.ilnıiştir. 

9 - VI - 1941 taribinde 4065 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 4003 sayılı kanun ola
rak kabul edilı:njştir. 
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33 - Türkiye - Macaristan arasmda 3 ma

YIS 1941 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret 
ve 'l'ediye Aıılaşuıaları ile ınerbutlarının tasdi
kına dair ltamm luyihası hakkında (l/643) 

34 - Türkiye - Romanya arasrnda. tea.ti olu
nan 14 ve 19 şuhat 1941 tarihli notalarm tasdi
kına dair kauuıı layilıası hakkında (1/606) 

35 - Türkiye - Romanya arasmda 26 eylul 
1940 tarjlıinde akit ve imza edilen 'l'icnrct YP Te
diye .Anlaşnıalarile merbutlarnım tasdiki hak
kında l;:~nnn luyilıasına dair (1/503) 

36 - Türkiye - Romanya arasmda 29 son
kanım 1940 tarihinele teati eelilen mektnh ile 
buna ınüteferri 30 temmuz ve 9 ağustos 1940 ta.
ı·ilili mektuhlerın tasdiki hakkında kanun layi
hasrna dair (1/502) 

37 - Türkiye - Romanya Tedjye Anlaşması 
mucihince a~ılımş huluıuın ldiring hesablaı·ma 

yapılacak peşin tediyeler hakknıdtı ki anlaşma
mn ve iki ticın·i pı·otokoliin tasclikma dair ka
nun lilyihasr hakkında (1/504) 

38 - Ttiı·kiyr - Romanya Ticaret Anlaşma
sm n zeylc>n imzıılnmın pı•otokolün tasclikr hak~ 

22 - lX - 1941 tarihinde 4117 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1'941 tarihinde 4066 sayılı kanun ola
rak kabtıl edilmiştir. 

22 - XI - 1940 tarihinde :1!)26 sayılı kııınm ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3962 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3963 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kınCia knmın Jayihusmıı clair (1 / 475) 30 - XIL - 1940 tarilıinde 3961 sayılı kanun ola
rnk kahnl edilmiştir. 

::\9 - Türk - Yugooslav ham afyon ı:ıatrşı An
la§masma nınnzanı rı·otokoliin tasrlikıııa dair . 
kanun lnyihası hakkmrta (1 / fi05) 

40 - 'Tüı·kiye - Ynıı:oslavya hnın afyon ı:ın.

h~ı Anlaşımumını 1 nisan 1940 tnrihindrn 1 
trınınm~ 1940 tnrilıinr lmclar iir, ny tc>mclirli hak
lnnrlıı klllıım Hlyilıaımıa clnil' (1 / 414) 

41 - 'l'ürkiyP - Yımanistan arasmda imza 
<'clilPn Tiearet vr 'l'erliy<> Anlaıımnınnın tnsrli](ma 
dair kanıııı lnyihaı;;ı haklnncla (1 / 363) 

42 - 'l'i.iı·kiye - Ynnanistan aı·a. ında 26 
eylul 193fı tarihinde imza NlilPıı Kliı·ing Aıılaı:ı
maı;;r ilr merhutlnrımn tı:ı sdikı hakkmda ka
nun Hlyilınsınn flair (1/ 448) 

43 - Türkiye - Yunnnistan Kliı:ing Aıılaş
ınasrnm bir ay mücldctle uzatılınası hakkmda 

30- xn- 1940 tıırihint1<1 3965 sayllı kanun ola
rak luıhnl eclilmiştir. 

30- XTI -1940 tarihinde :396J sa~rrh kıınmı ola
r ak kabul edilmiştir .· 

30- XII- 1940 tarihinde 3966 sayıh ka.ııun ola
nk ](ahul edilmiştiı·. 

13- V -1941 t:ırihincie 4029 suyılr kaııuıı ulııı·ıık 
kabul edilmiştir. 
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1/326, Türkiye - Ymıuni:ıtaıı Kliring Anla§ına
smm bir ay daha uzatrlması hakkmJa 1/327, 
Türkiye -Yunanistan Kliring Anlaşması hüküm
lerinin 10 mart 1940 tarihine lcaJar JO t.('Ün müd
detic tı>ındidi hakkında 1/350 ve Türkiye- Yuna
nistan Kliring 1\nla ·ması hüldiıııleriııin 20 maı·t 
19-!0 tarihine kadar 1 O g-ün müddetlc tenHlidi 
hakkınıla 1/351 sayılı kanun Hiyihalarına rlair 12- V -1941 tarihinde 40:H> sayılı lwınııı olııı·ak 

ka btıl edilm iştir. 

44 - 'l'ürkiye ( 1940 BıulHpP~tP parın,vrı) na 
i~tirnki masraflarım kar~ılamak üzere 1\facııris

tana göııclerilN•rk J !1 000 liı·anrn tarih ı:nrasrm 

hf'klpıııcden Türk- rtiaı·ar kliriııgindeıı tNıviyesi 

h rı kk ında :\f araris1 an Ilükfıınc1 ilr yapılım An
laşmanın tasdikınıı ılair kanun li\yilıasr hakkın

ı la ( 1/397) 

4!l - 2:5 temmuz Hl40 taı·ihli 'fiirk - Al
man Huımsi ı\nl:ıımınsrnn miitr.rl:ıir not:ılnnn 

taseli kı hakkınila lmnnn lnyihasnıa dair (1/561) 

46 23 hazit•an 1939 tarih li Anla~mnyn mer-
hut prrıtol<Olün 2 nri macldeRi hükümlerine tevfi
kan Fran~aya ü•sYiyP Nlilen 7 milyon Jj'ransız 

franı.tmrn trm:i!Mn t~hi tııhılmamasr hakkında 

kanmı layillasına rl:ıir (1/469) 

2- VII- 1941 taı·ihinde 4082 sayılı kanun ola
rak kabul edilmi~tir. 

28- V -194:1 tarihinde 4022 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27- .. ~n -1940 tıırilıinrle 3!l56 sayrh kanun ola

rak kabul edilmi!jtir. 

İktısat encümenind en gelen ma.zbatala.r 

1 - Alınanyaya ihraç edilecek Türk mallan
na mukabil kliring hesaplarındaki Alman matlu
batında yapılacak değişiklik ile Türkiye - Alınon

ya rasında ti<'ari mübadelelcro miitcdair llususi 
Anlaşma hakkında Almanya sefaretile tcati olu
nan notnların tasdikma dair kanun lft.yihası 
hakkında (1/596) 

2 - Ereğli kömür havzasıudaki ocaklarm 
evlet~ iı;;lcttirilmesi hakkındaki 3 67 sayılı ka

nunun 8 nci maddesinin tersirine dair Başvekalet 
te71mrosi haklanda (3/397) 

3 - FevkaHide vaziyet dolnyısile bazı vergi 
vo resimlere zam icrnsına dair olan 3828 sayılı ka
nuna ek kantın lilyihası hakkında (l/570) 

9 - VI - 1941 tarihinde 4064 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

11-VIII-1941 tarihinde 236 sayılı tcisir olarak 
kabul edilm.iştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 sayılı kantın olarale 
kabul edilıni~tir. 
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4- Gümrük kanununun bazı maddelerinin 

tadiline dair olan 906 sayılı kanunun 39 ncn 
maddesindeki (Ardiye ücreti) tabirinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/277) 

5 - Hatay Ziraat bankasmın ipotekli ve mü
teselııil kefaletli zirai alacakJarınm taksi tlendiril
mesine dair kanun layiliası hakkında (1/428) 

6 - İsveçe sipar~ edimiş olan şimendifor 
müteharrik levazımmın Türkiyeye ithalleri müh
letinin temdidi haklanda kanun layiliasma dair 
(1/494) 

7 - İsviçreye gönderilen fındıklar bedelle
rinin mali borçlann ödenmesine tahsisi için 
Türkiye ile İsviçre arasmda teati olunan notala
rm tasdikı hakkında kanun layiliasma dair 
(1/630) 

8- Meri gümrük tarifesinde muvakkat ma
hiyette değişiklikler yapılması ve yabancı meın
leketlerle muvakkat ticari anlaşmalar akdi ve 
ticari anlaşmalar akdille yanaşınayan Devletler 
müvaredatma karşı tedbirler itt.i.hazı hususla
rında Hiikftmete salahiyet verilmesi hakkında 
kanun layihasına dair (1/473) 

9 - Millı Korunma kanununun 36 ncı mad
desine bir fıkra ilavesine dair kanun layihası 
hakkında (1/466) 

lO - Muamele ver~isi hakkındaki 3843 sa
yılı kanuna ek kamm layihasma da5r (1/513) 

ll - 8 ikinci kfinun 1940 tarihli istikraz tak
sitlerinin Fransa sefaretince istimaline müsaade 
olunahileceğine dair kantın Hiyihası hakkında 

30-VI-1941 tarihinde 1253 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

4-VII-1941 tarihinde 4094 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25-XII-1940 tarihinde 3951 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-VI-1941 ıtarilıinde 4078 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - J - 1 941 tarihinde 3970 sayılı kanun olarak 
kablıl t>dilmiştir. 

3 - I - 1941 tarihinde okunmuştur. 

6 - I - 1941 tarihinde 3973 sayılı kanun olarak 
kahul edilmiştir. 

(1/530) • 27 -XII- 1940 tarihinde 3955 sayılı kanun ola-

12 - Sermayesinin tamamı Devlet tarafm
dan verilmPk suratile kurulan İktısad1 teşek
küllerin teşkHatile idare ve mmalmbelel'i bak
kındaki 3460 sayrlı kanuna ek kanun layjhasma 
dair (1/624) 

13 - Şeker ve glikozdan alman istilı luk ver
gisinin arUmlması hakkında kanun layihasına 
da.ir (1/59~) 

rak kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4075 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4041 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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r 14 - Türkiye - Almanya arasında imzala-

nan Ticari mübadelelere mütedair hususi .An-
laşma ve Ticari mübadelelere ait Tediye Anlaş
ınasında uıeyzııbahs bıı.zı hükümlerin tavzihi 
hakkında tea.ti ohman notnların tasdilona dair 
kanun layihası hakkmda (1/525) 

' -

15 - Türkiye - Almanya ara~mda iınzalaıı
mış olan ticari mübadelelere müt dair hususi 
anlaşmaya bağlı ((B. l) listesinde isim tashihi 
yapılmasma dair kanun layihası hakkında 

(1/499) 

ı 6 - Türkiye - Alma n ya al'asnıda. Ticari 
nıühaclelelere mütedair Huımsi Anlaşmaya ıner

bnt (C ) listesindeki meyan kökü kontenjanının 
meyan hnlasasma ve balrnn tahı:ıisi hakkında te
at i olunan notalarm tasdikımı dair kanun Hi-

12 - V · 1941 tarihinde 4028 sayJ!ı 'kaımıı ola
ı·ak hbul edilmiştir. 

25 · XII - 1940 tarilıind 3952 ı:ıayılı kanmı ola
rak kabul edilmiştir. 

yihasr hakkında (1 / 648) 22- r..~ - 1941 ta.l'ihindc 4115 sayılı kanun oıa
rak kabul edilmiştir. 

ı 7 - Türkiye - Alınan ya arn. ında Tir~ı.ı·! ınü
hadelelere mütei!air 25 tcnımuır. 1940 tarihli Hn
susi Anlaşmaya lıağlı 3 nurnaralt protokolün 4 
ncii ınaddeııimle tayin enilmiş olan müdneti iki 
ay daha nzalılınmn hakkındn trati olunan nota
lal'm tasdikma dair kanun layihası hakkıneta 
(1 / 618) 30- V[ - J941 tarihinde 4079 sayılı ltanıın ola

rak kabul edilmiştir. 
lR - TiirltiyP- n lc;il<a Tirarct V(' Tııkas lti

liifıııımelerilc hnnlnra ınüır.eyy<'l Anlaşınanm tcın
rlioi hakkındıı kanun 18yihıısınıı dair (1/434) 

19 - Türkiye - nulgıı.ristnn nrnsmrl:ı. mev
ıınt Ti<>nret An laşına:;ıına bağ h ( A) Hl.hikasında 

oerpiş edilip hir Sl"ll ye C:IkarıJım altı ayJrk ta
kas nıücld<>tinin altı ay claha temdic1i hakkında 
kanun lii yilıasınıı on h· (1 / !'iô2) 

20 - Türkiyl' - Rnlıınri. tan TiNı.r t Aula<;ı

maııma merhut ( A) liihik:ıııında rlerpiş olunan 
takııs müıMetinin altı aydıın hir srneye ihlağı 

haklmına yapılan Anlaşınamn tasdikma dair 
kanun lfıyihası haklanda (1 / 500) 

21 - Türkiye C'ümhuriyet Merk<>z hankasr 
kanumınnn 51 nri ve muvakkat A nci mndrlele
rinin tarlili hakkında kanun Hlyilıasınn r!ail' 
(1 / 474) 

28- lV - 1941 tarihinr1c 4012 sayılı kııımıı ola
rak kabul dilmİ§tir. 

28- LV- 1941 lnrihinde 4014 1111ydı kamııı ola
rak kahul edilmiştir. 

28 - JV - 1!141 tarihinde 401:3 suyılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6- I -1941 tarihinde 397 sayılı k<~ nun olarak 
kabul edilmiştir. 
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2~- Türkiye- Finlandiya arasında 9 birinci 

teşrin 1940 tarihinde imzalanan Tica.tet ve Te
diye Anlaşmalarnun tasdikına dair kanun layi-
lıası hakkında (J / 528) 28 -IV -1941 tarihind 4015 ·ayılı kanun oitı

rak kabul edilmiştir. 

23 - Türldye - Fransa arasında imzalanmış 
olan 'l'iearet, Koııteıt,j11n ve Tediye Anlaşmaları 
ile mcrhut lan hüküm lerinin 30 haziran 1941 
tarihine kaclaı· tenıdidi hakkında kanun Hi.yiha
suıa dair (1/563) 

24 - '!'ürkiye - Fran.qa ticaret, kontenjan 
ve tccliye Anlaşmalarile morbuiları hükümlerinin 
t mdidi hakkında kanun layihasına dair (1/501) 

25 - Türkiye ile Hollanda arasında mev
cut 27 şuhat 1937 tarihli 'rediye Anlaşması ve 
İktısadl iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 
tarihli Ticaret Anlaşması ve bunların ınerhutla
rmın hilam tarihinden itibaren 1 mayıs Hl40 
hwilıine kııdar iki ay müddetle temelieli hakkın
rla kanun lftyilıasına dair (1/362) 

26 - Türkiye - Hollanda Tediye Anlaşması 
vo lktıı:ıadi iş birliği protokolii ilc Ti<'nrrt An
laşması ve lmnhırnı mcrbntla.rının ternilidi lıak
kında. kanun U\.yihasmn dair (1/437) 

27 - Türkiye - İnğiltere arasmda 2 birinci 
kanun 1940 tarihinde aktcdilıniş olan tediye 
Anlaşma ının tasdikına dair kanun Hl.yilıası hak
londa (1/531) 

2 - Türkiye - İngiltere arasmda 3 şubat 
1940 taı·ihindc imza edilen Ti<'arct. ve Tediye 
Anlaşmasının 3 ncü maddesinin 2 nei bendinin 
tavzihine dair teati olumın notalıırın tnsdiln hak
kında kanun layjhasına dair (1/520) 

29 - Türkiye - İsvcç Kliriı1g .Anlaşmasının 
küshc bedellerine mütcallik hükümlerini tadilen 
Yapılan .Anlaşmnmn lasdikı hakkıuna kanun la· 
Yihasmıı. dair (1/524) 

. 30 - Tiirkiye ile İsviçre arasında mevcut 
Tıcart i.tilôf ile 'J'ediye Anla~masmın temdidi 
hakkında kattım layihasına dair (1/396) 

31 - Türkiye - İsviçTe arasında mevcut 30 
ınavs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşm&91-

30 - YI - 1941 tarihinde 40 'O sayılı kanun ol~ 
rak kahnl edilmiştir. 

25 - XII - 1940 tarihinde 39fi3 s Yllı kanun ol -
rak kahul edilıniıştir. 

2, - IV - J 94-1 tarihinde 4016 sayılı kanun ola
rak kabtti edilmiştir. 

28 - IV - 1941 bırihinde 4017 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - I - 1941 tarihinde 3971 sayılı kanım olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - TV - 1941 tarihiııde 4018 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4019 sayılı kanun ola
rak kabu1 edilıniştir . 

2 - IV - lfl41 tarihinde 4021 s:ıyıh kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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nm iki ay temdidine dair kanun layiliası hakkm
da (1/653) 

32 - Türkiye İsviçre Ticaret ve Tediye .An
laşmasının tasdila hakkında kanun layiliasma 
dair (1/447) 

33 - Türkiye - 1t8.ıya arasmda mevcut 29 ilk 
kanun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain ımua-
hedenamesinin temdidine dair teati olunan nota
ların tasdikı hakkında kanun layiliasma dair 
(1/605) 

34 - Türkiye : Macaristan- arasmda 3-mayıs 
1941 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Te
diye .Anlaşmaları ile merbutlarının tasdikma dair 
kanun layiliası hakkında (1/648) 

35 - TÜrkiye - Ronianya ara8mda 26- aylıll 
1940 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarile merbutlarmm tasdikı hakkın
da kanun layiliasma dair (1/503) 

36 - Türkiye - Ro~anya-;;~mda 29 son
kiınun 1940 tarihinde teati edilen mektup ile bu
na müteferri 30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarih
li mektupların tasdikı hakkında kanun layiliası
na dair (1/502) 

37 - Türkiye -- -Romanya tediye -anlaşması 
mucibince aç:ılmı.ş bulunan kliring hesaplarına 
yapılacak peşin tediyeler hakkındaki anlaşmanın 
ve iki Ticari protokolün tasdik:ı.na dair kanun 18.
Y,ihası hakkında (1/504) 

38 - Türkiye - Romanya arasmda teati olu
nan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notalarm tasdikı
na dair kanun layiha.sı hakkında (1/606) 

39- Türkiye- Romanya Ticaret anla.~ası
na zeylen imzalanan protokolün tasdikı hakkm
da kanun layiliasma dair (1/475) 

40- Türk. Yugoslav ha.m afyon satışı An
laşmasına munzam protokolün tasdilona dair 
kantın layihası hakkında (1/505) 

41 - Türkiye - Yugoslavya ham afyotı sa. 
tışı Anlaşmasmm 1 nisan 1940 tarihinden 1 tc m. 
muz 1940 tariliine kadar üo ay temelidi hakkın-

22-IX-1941 tarihinde 4116 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28-IV-1941 tarih:inde 4020 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9-VI-1941 tarihinde 4065 sayılı kanun olarak 
kabul e~tir. 

22-IX-1941 tarihinde 4117 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22-Xl-1940 ta:rihinde 3926 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

30-XII-1940 taribirlde 3962 sayılı kanun olarak 
kabul ed.il.ııriştir. 

30-Xll-1940 tarihinde 3963 sayılı kanun olarak 
kabul ed.il.ııriştir. 

9-Vl-1941 tarihinde 4066 sayılı kanun olarak 
kabul edilm.iştir. 

30-XII-1940 tarihiilde 3961 sayılı kanun olarak 
kabul edilm.iştir. 

30- XII -1940 tarihinde 3965 sayılı kanun ola· 
rak kabul edilmiştir. 
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da kanun liyihasma dair (1/414) 

42 - 'L'ürkiye - Yunanistan arasmda imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasnun tasdikma 
dair knııun Hlyihası hakkmda (1/ 363) 

43 - Türkiye . Yunanistan arasında 26 ey
lftl 1935 taı·ihinrle imza edilen Klil'ing Anlaş
ması ile nıerbutlnı·ınm tasdikı hakkında ka
nun layihasına dair (1/ 448) 

44 - Türkiye - Y"unauistan Kliring Anlaşma
Bmm bir ay müddetle uzatılınası hakkında 

1/326, Türkiye . Yunanistan lGiring Anlaşma
sının hir ay daha uzatılınası hakkında 1/ 327, 
Türkiye . Yunanistan Kliring Anlaşması hü
kümlerinin lO mart 1940 tarihine kadar 10 gün 
müdoe1le temelieli hakkında 1/ 350 ve Türkiye . 
Yımaniı:ıtan Kliring Anlaşmas1 hükümlerinin 20 
mart 1940 tarihine kadar 1 O gün müdele tl e tenı-

30- XII -1940 tarihinde 3964 saYJlı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3966 sayılı kanun ola
rak kabul e<lilmiştir. 

12- V- 1941 tarihinde 4029 . ayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

didi ha kk ında 1/ 351 sayılı kanun luyihnsma dair 12- V . 1941 tarihinde 4030 saYJlı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

45 - Türkiyenin (1940 Budapeşte panayı
rı) na iştirald ınasrallarmı karşılamak üzere Ma
caristan:ı. gönderilecek 15 000 liranın tarih sıra
sını beklemeden Türk - Macar kliringinden tes
viyesi hakkında Macaristan Rükl'ıınctile yapılan 
.Anlaşmanın tasdikına dair kanun lfı.yihası hak-
kında (1/ 397) 2- VII -1941 tarihinde 4082 sayılı kanun ola-

rak kabul edilmiştir. 
46 - Türk parası kıymetini kon.1ma kanunu-

na müzeyyel kanun layihasına dair (1/ 523) 6-1- 1941 tarihinde 3974 sayılı kanun olarak 

47 - Yerli kumaşian elbise giyilmesine dail' 
688 sayılı kanunun 1 nci maddesine ınüzeyyel 
kanun lfiyjhası hakkmda (1 / 507) 

48 - 23 haziran 1939 Utrihli Anl~maya met·· 
hut protokolün 2 nci maddesi hüküınlerine tevfi
kan Fransaya tesviye edilen 7 milyon fransız 
frangınm tenzilata tabi tutulmas1 hakkında ka
nun layihasma dair (1/46!J) 

49 - 25 temmuz 1940 tarihli Türk . Alman 
llususi Anlaşmasına nıütednir notalıırm tasdiki 

k» bul edilmiştir. 

30- XII . 1940 tadhindc 3957 sayılr kantın ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - XU . 1940 tarihinde 395G ayılr kimun ola· 
rak kabul edilmiştir. 

hakkındn kanun lilyilıasına dair (1/561) 28- IV. 1941 tarihinde 4022 saJ]lı kanun ola· 

50 - Yüzde beş faizll llazine tahvilleri ihro
cına. dair kanun layihası hakkmda ( 1/585) 

l':ı.lc ka.bul edilmiştir. 

2 . VI - Hl.U tarihinde 4060 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
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Ma.a.rif encümeninden gelen ma.zbatalar 

1 -Beden terbiyesi umum mildürlüğü teşki
lat kadrolanna müteallik kanun lftyihası hakkın
da (1/259) 

2 - Devlet konservatuvarı ve Riya.~rti Cüın

bur Filarmonik orkestrası tarafmdan verilecek 
temsil ve konsrrlerin giriş ücretine tabi hıtnlma
sı hakkımlı.ı. kanun lilyihıısına da i ı· (1/484) 

3 - Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 saydı kanuna bağlı 
1 numaralı cetvelin Maaı·if \·ek5leti kısnımda 
ta hihat yapılması hakkında kanun Hiyilıasıua 
dair (1/423) 

4 - Devlet memurları aylıklarmm tevbit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ba{}lr hir 
numaralı cetvelin Maarif vetdileti kütüphaneler 
kadro unda mıvan değişikliği yapılması hakkm
da kanun lnyihasma dair (1/623) 

5 - Devlet memurları aylıklarmrn tevhit ve 
teadülüne mütedair kanuna ek 3888 sayılr kanu
nun 3 ncü maddesine hiı· frkra ilavesi hakkında 

30- V -1941 tariliinde 4047 .nyılr kannn olarak 
kabul edilmiştir. 

16 - XII -1940 tarihind~ :JH42 ~ayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 -XII- 1940 tarihinde 3934 sayılr kaımn ola
rak kabul edilmiştir. 

4- VII- 19-IJ tarihinde 40 6 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kanun layihasrna dair (1/ 577) 23- VI- 1941 tarihinde 4069 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - Ilatayın ana vntıına iltüıakmclan önce 
orada öğretmenlik yapanlar hakkında kanun ıa-
yihasma dair (1/57!)) 4 ·VII- 1941 tarihinde 40!)1 sayılı kamın ola-

7 - Memurlarm tahsil müe es 1 rinde tale
be olamıyacaklarına dair kaırun Hiyihası hakkm
da (1/582) 

8 - Orta tahsil mekleplerinde yardımcı mu
allim çalıştmlması hakkındaki 2624 ve 32fl!J sa
yılı kanunlara ek knnun layihasma dair (1/535) 

9 - Siyasal bilgiler ot..1.1lu hakkmdaki 2777 
sayılı kanuna ek kanun lU.yilıasına dair (1/293) 

rak kahıli edilmiştir. 

2A - IV - 19-±1 tarihinde 4007 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 ·I- l!l41 tarihinde 3!l76 snyılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8- VIII -1941 tarihinde 40fl8 sayıh kantın ola
rak kabul edilmiştir. 
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Maliye encümeninden gelen ma.zba.ta.Ia.r 

1 - Ankara §ehri kanalizasyoııu hakkında 
kanun layihasma dair ( 1 / 644) 8- V lll - 1941 tarihinde 4099 sayılı kaınm ola

rak kabul edilmiştir. 

2 - Antakya ve lskcmlcrwı elektrik mües
seselerinin mahalli lıclecliyeh,ı·e devı·i hakkımla 

knnun layihı:ıMma dair (1/283) 28 -IV -1941 tarihimle 4011 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa 
bir ınuvakkat madde eldenınesine dair l<aınm la-
yihaın hakkında (1/657) 8- VIII- 194:1 tal'ihiud 4097 sayrh l<ııhun ola

rak kabul edilmiştir. 

4 - Askeri t.ayinat vP y nı loınuınıııa nıü

zcyyel 1495 sayılı kanuııuıı 1 nci maddesinin tef
siri hakkmcla Bnşvekalet tezlteresine dair (3/267) 

5 - Askeri tayinat ve yem kanununun bi
rinci maddesine ıııüzeyycl 1495 sayth kanuna ek 
kanun layihasr lıakkrnfla (1/625) 

6 - Askeri ve mülki tekaüt kaııunuııuıı lll 

nci macldesinin değiştirilmesi n(' Yt> lm kıı nuıuı 
bazı maddeler eklenmesin dnir kanun Hiyihnın 
hakkında (l/246) 

7 - As k ert ve mülki ı ekaüt lHnıuııuııun 4 
ııcii nuırldesinde yazılı retvt>lin cleğiştirilmesi 
1uıkkınc1u knmm lllyihaRına dair (1/5Rfi) 

R - nelt>diyt'lrrlc hıınlfn·R hıığlı müesseseler 
ve Belediyeler hanknsr memurlnrr Teknüt snndığr 
teşkili lıaldnndR ınınun Hlyilınsma dnir (1/4-35) 

9 - Bina ve arazi vergisi kanunları lıükiim
lerinc tevfikan vergiden - istisna, edilmiş olan 
hiikm! şabrslara ait mukataall gayrimenkullerin 
kıynıctlendirilmcsi hakkında kanun ln,yihaımıa 
dair (1/407) 

JO - Bina vergisi hakkındaki 1837 s::ı.yrh 
kanunun 3 ncii maddesinin 6 ncı frkrasmın tef
sirine dair Başvekalet 1 ezkeresi hakkında 
(3/121) 

ll - Bolu mcbusu Lutfi Görenin. askert ve 
mülld tt>kaüd kanunmmn 66 ncı madoesine hir 
fıkra ilfi.v sine dair kamm teklifile ask<>r1 ve 
mülki tekaüd kanununun 66 n<n m iın bir 

20- XII- 1940 tarihinde 234 sayılr teisir uhırtı.l{ 
kabul edilmiştir. 

4- - vıı -1941 tm·ihinde 4087 sayr1ı kanun ola
rak kahul edilmiştir. 

2 - VI- 1941 tarihinde 4056 sayılı kanun olarak 
kıı bul edilıniıjtir. 

1K - VI -1941 tarihinde 4067 sayıl1 knnun ola
rak kabul edilmiştir. 

2- VII - J 94 l tarihinde 40 5 sayılı luınun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1940 tarihinde 3950 sayılı lanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - Xl - 1040 tariliinde 119 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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fıkra eklenmesi hakkında kanun layihasma dair 
(2/19, 1/182) ll - XII - 1940 tarihinde 3937 sayılı kanun 

12- Bursa vilayeti iskan işlerinde kullanıl
makta iken vekalet emrine alınan İsmail Hakkı 
hakkında Şı1rayi devletçe ittihaz olunan mukar

- rerata dair Arztıhal encümeni mazbatası hak-

olarak kabul edilmiştir. 

kında (5/2) 28- III- 19-U tarihinde kabul d.ilıııiştk 

13 - Cami ve mescitlerin tasnifine ve taımif 
harici kalacak cami ve mescit hadernesine veri
lecek muhassasata dair 2845 sayılı kanunun bi-
rinci maddesine bazı fıkralar ililvesi hakkında 

kantın lftyihasma dair (1/376) 

14 - Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umumi idaresi memurları tekaüt sandığı 

hakkındaki 2454 ve 2904 ı:ıayılı kanunlara bazı 

maddeler eklenmesine ve bazı maddelerin değiş
tirilmesine dair kanun lttyihası hakkında (1/41) 

15 - Devlet demiryolları ve limanları umu
mi idaresinin teşkilat ve vazifelerine dair kanu
na müzeyyel 1667 sayılı kanuna ek kanun layi
lıası hakkında (1/380) 

16 - Devlete ve mülhak bütçeıı dairelere 
ait mukataa ve icareteynli gayrimenkullerin 
Vaküla ilişiğiDin kesilmesi hakkında kanun la
yihasrna dBir (1/610) 

17 - Diyarbakır istasyonundan İrak ve İran 
hudutlarına kadar yapılacak demiryollarmm ik
mali için istikraz aktine dair kanun layihası 
haklanda (1/578) 

18 - Ereğli kömür havzasındaki ocakların 

Devletc:e işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı ka
nunun 8 nci maddesinin tefsi.rine dail' Başvckalet 
tezkaresi hakkında (3/379) 

19- Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısm
dan müteessir olan romtakada zarar görenlere 
yapılacak yardtm hakkındaki 3773 sayılı kanuna 
ek 1/479 ve Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tıarndan müteessir olan ınıntakada zarar görenle
re yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayı lı ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 
1/ 487 sayılı kanun Hiyihaları hakkında 

9 - IV - 1941 tarihinde 3994 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - rv - 1941 tarihinde 4001 sayılı kanun ola
rak kabtti edilmiştir. 

4 - vn - 1941 tarihinde 4090 sayılı kanun ola
rak kabul edilmişt.ir. 

23 - VI - 1941 tarihinde 4070 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2-VI-1941 tarihinde 4057 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll-VIII-1941 tarihinde 236 sayılı tefsir olarak 
kabu1 edil~. 

16-IV-1941 tarihinde 4000 sayılı kanun olarak 
kabu1 edilm..iştir. 



- 121 
20 - Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntı

smdan müteessir olan mıntakalarda zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı 
kanuna ek kanun layihasma dair (1/486) 

21 - Fenerler hasılatının yarısının Hazineye 
ödenmesi hakkında kanun layiliasma dair (1/602) 

22 - FevkaHI.de vaziyet dolayısile bazı vergi 
ve resimlere zam icrasma dair olan 3828 sayılı 
kanuna ek kanun layiliası hakkında (1/570) 

23 - Gümrük kanunuının bnzı maddelerinin 
t:ıdilinc dair olan fl06 sayılı kautmun 39 ucu 
nıadtlesiud >ki ( Ardiye ücreti ) tahirinin tcfsiri 

23-VI-1941 tarihinde 4071 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kabul e~tii" - · 
30-VI-1941 tarihinde 4076 sayılı kanun olarak 

29-V-1941 tarihinde- 4040 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

hakkmda Başvekalct tezkeresine dair (3/ 277) 30- Vl-1!)41 tarihinde 1253 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

2± - IIarcırah kararnanıcsiuc ek kamın layi
ha. r haklanda (1/632) 

25 - IInri~tcn satm alınan buharlı ve mo
törli.i. gemi] rl mcmlekctte yapılan miiınasillıri 

ic:iu getirilccek eşyanm gümrük re mind n istis
nasına dair 3339 snyTh kamıııa k kanun luyi
hasr lıakkrnJa (1/556) 

26 - IJatay IIükunıcLinden devrolıman mü
tı•kait Ye yrlimleriu aylıkları hakkında kamm lii
yilıaı;ına dair (l/356) 

27 - Hazinenin taksitlc sattığr hütün gayri
nıcnkulleriu satış hcdcllerinin tahsil 'Ureti hak
kındaki 3524 ayılı kanuna ek kanun layiliasma 
dair (1/ 533) 

28 - !skan kanununun 3fl ucu maddesinin 
tadili hakkında kanun luyil1asına dair (1/3 4) 

29 - İzmir vilayeti hususi idaresince yapıla
('ak istikraza Tiıızinenin kefaletine dair kantın la-

11- VIII- 19-H tarihinde 4101 sayılı kantın ola
mk kabul edilmiştir. 

2 - VII - 19-11 tarihinde 40 4 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6- I- ınn tarihinde 3977 a:rılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6- I - Hl41 tarihinde 3!)75 sayılı kanun olarak 
kulıul edilmiştir. 

9 -VI- Hl-n tarihinde ':1:062 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

:vihasr hakkında (1/557) 14- V- 1 9.U tarihinde 4031 sayılı kannn ola-

30 - İspcnçiyori ve tıbbi müstahzarlar hak
krnlaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tııclilin • ve ycııidPn bazı maddeler ilavesine dair 
kanun lii.yihası hakkında (1 / 175) 

31 - Kızılay ccmiycti ve harp ve af t vulm
nnda onunla birlikte ı:alrşınak üzere IJükunı tin 
müsaadesil gelecek bu türlü sıhhi vo insani 

rak kabul edilmiştir. 

16 -XII- 1940 tarihinde 3fJJO sayılı kauun ola
rak kabul edilmiştir. 
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yarurın heyetl<>ri nanuna vürut edecek olan eşya
nın gümrük r!'smindcn nıuafiy<'tine dair kanun 
layihasr hakkında (l/677 ) 

32 - ::ııaaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
layillasına dair (1 / 323) 

33 - ~faliye vekaleti teşkilat ve vazifeleı·i 

hakkındaki 2996 sa~·ılı kanuna ek kanun layj 
hasıllll dair (1/ 

34 - M eri gümrük tarifesinn e muvakkat 
mahiyette drğişiklildrr yapılması ve yahanrı 
memlel<etleı·Je ımrıakkaf Ticari Anlaşmalar· 

a.kcli \·c 'l'i.car'i .Anlaşmalar aluliııe yanaşmayan 

Devletler nıüvar<'datına kar 1 tedbidrr ittibazı 
hususlarmıla Ilükı"ımetP salahiyeL verilmesi 
hakkında kanun Jayihasma daiı· (1/473) 

35 - Milli piyango idaresinin l 9::l9 yılına 

ait bilimı:onun gönderildiği hakkında naşvekn

let tezkeresine dair (~/279) 

36 - fuam le veı-ğisi hakkındaki 3843 sayılı 
kannna ek kanun layihıısına dair (1/5]~) 

3i - 'ermayesinin tamamı Devlet ta r·a fın
dan v rilınek sur tile kurulan 1lctısad1 teşek
k,iillerin teşkilatile idaı·e \' e mnraka beleri hak
kındaki ~460 sayılı kanuna ek kanım layihasl
na dair (1/ 624) 

3, - Şeker· ve glikoıdan alınan istihlii.k ver
ğisinin aı·ttmlııHı.sı hakimıda kanun lnyihasına 
dair ( 1/ !195) 

39 - 'I'asarntf bonoları ihraeına dair ]<a-

22 - L'\: - 1941 tarihirulo 4119 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

::J - I - 1941 tarihinde 3969 sayılı kanun ola
rak kabul eclilmiştil'. 

4 - Yil - 19--ll tal'ihin·de 4093 . RYllı kanun ola
rak kahul edjlmiştir. 

~ - 1 · 1941 tarihin(le 3970 sayılı hnun olarak 
kabul edi! ıniş1 ir. 

nu hmm taki Maliye eu ünıeniniıı mazhatası 
2H - IV - 19+1 taribinde okıuunuş1uı-. 

6 - I- 1941 tarihinele 3973 sayılı kanun olaı·ak 

kabul rlj]ıu.iş1 ir. 

30 - V I - 1941 tarihinde 4075 sayı lı kamm ola
rıık kahnl edilmiştir. 

29 - - 1!)-!1 tarihinde 4-0..U sayılı kanun ola-
ı·ak kahnl edilmiştir. 

nun lôyihası lıakkınrla (1/ 593 ) 2 - VI - 1941 tarihinde 405 sayılı kanun ola
rak kalıul ediluıi~ir. 

40 - Tasarruf bonolan ihracma dair 40rı8 

sayılı kanuna ek kanun Hlyihıuu hakkında 
(1 / 682) 

41 - Taşocakları ııizanınamcsınm birirı<'i 

maddesinin te:üıiri hakkında BaşvekRlet t zke
resine dair (3/ 149) 

42 - Trabzon mebnsu Sırrı Dayın, DiYanı 

muhıısebatın iiç aylık raporlarr üze1·ine itt.ihrız 

22 - IX - 1941 tarihinde 4120 sayılı ltanun ola
ro.k kabul edilmiştir. 

18 -lV- 1941 tarihinde 235 ::ıayılı tefııir olarnk 
kabul edilmiştir, 
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ecli.Ln_ekte olan karariann m .'iy t ve şümulli
nün. tayini haklanda takririne dair ( 4/6) 

- - -
43 - Türkiye Cümhur.iyet Merkez bankası 

kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci ınaddel~
rinin tadili h klanda kanun 15.yilıasına dair 
(1/474) 

44 - Türk parası kıymetini koruma kanu. 
nuna müzeyyel lmnun layihasına dair (1/523) 

45 ..::. Vakıflar umıtm. müdürlüğünün Uskü
dar - Kadıköy halk tramvayları şirketindeki 
hissesinin istanbul belediyesine devl'i hakkmda 

3 - I - 1941 tarimnde 1206 sayılı karar olarak 
kabul ed.ilnıiştir. 

c 

6 - I - 1941 tarihinde 3978 ay1h kanun ola1'ak 
kabul edilmiştir. 

6 - I - 1941 tarihinde 3974 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kanun layihasına dair (1/506) 22 - • 1941 tarihinde 411 ayılı kanun oll1· 
rak kabul edilmiştir. 

46 -Yüzde beş faizli llazine tahvillel'i ihra-
eına dair kanun liiyihası hakkında (1/585) 2 -VI - 1941 tarihinde 4060 ayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
47 - Ziraat banka mm gönder ceği Hazine 

Pal'nlarından posta ücreti alınıp alınıuryacağı

n.ın te.fsiri haklanda Başvekalet tezkeresine dair 
(3/73) 26 • ın . 1941 tarıhinde 1211 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

Meclis hesa.plarmm tetkiki en cümeninden gelen m.a.zba.tala.r 

1- Büyük l\Iillet Meclisi 1940 yuı nisRtı ve 
lllayıs aylan hesabı hakkında (5/31) ll- XI- 1940 tnrihinde okunmuştur. 

2 - Büyük Millet Meclisi 1940 yliı haziran 
ve temmuz aylan hesabr hakkında (5/32) ll -XI- 1940 tarihinde okunmuştur. 

3 - Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ağustos 
ayı hesabı hakkında (5/33) ll- XI- 1940 tarihinde okunmuştur. 

4 - Büyük Millet Meclisi 1940 yılı eylul ayı 
hesabı hakkında (5/34) ll - rr -1940 tarihinde okunmuştur. 

5 - Büyük 1\lillet Meclisi 1940 yili birinci ve 
ikinci teşrin ayları hesabı hakkında (5/37) 30 - XII • 1940 tarihinde okunnıuı~tur. 

6 - Büyük 11illct Mecli i 194:0 yılı birinci 
vo 1941 yliı ikinci kanun ayları hesabı haklanda 
(5/38) 12 - III - 1941 tarihinde okumnnştut. 

7 - Büyük :Millet Meclisi 1941 yılı şubat ayı 
hesabı hakkında (5/39) 24- III- 1941 .tarihinde okunmuştur. 

8 - Büyük Millet Meclisi 1941 yılı mart a.yı 
hesabt baldonda (5/41) 17- IX- 1941 ta1·ihi.n.de okunmuştur. 

9 - Büyük Mill t Meclisi, Riyas ti Cüxnlıuı· 
ve Divanı muhasebat 1939 mali yılı h' abı katilc-
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ri hakkında (5/35) 

10 - Büyük }!illet Meclisi ve müştemHi\.i.ı ile 
l't1illi saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında 

Hazine hesabı umunusıne ithal edilmek üzere 
30 - XII - 1940 tarihinde IIükO.meto tevdi edil
miştir. 

(5/40) 4 - VIII - 1941 tarihinde okunmuştur. 

Milli Müdafaa encümeninden gelen mazbatalar 

1 .A.slceri caza kanununa ek kanım layi-
lıası hakkında (1/567) 

2 - .A.skel'i izin kanununa lıir ınauue ilave
sine dair :J129 sayılı kanunun I nci maddesine 
lıiı· fıkt'a ilavc::ıi hakkmıla kanun luyihasıııu 

12 · V · Hl41 tnı·ihiııdc 4026 . ııyılı kantın ola
ra k kabul edilmiştir. 

Jaiı· (J/450) 23 - XII - 1940 tarihinde 394 sayılı kanun 
olarak kabıli edilmiştir. 

3 - Askeri ıuemurlnr kaııuııunuıı 4 ncü 
maddesinin tadiliııc dair kanun layibası hak
kında (1/508) 

.;. - A.skcı·i muhakeıııc usulü kanununa ek 
kmııuı layilıası haklanda (J/568) 

5 - Allket i ıııuhakemc usulü kanununun 
53 ucü maddesiııin değiştirilmesi hakkında ka
muı lfıyilıasına dajr (1/455) 

6 - Askeri nıühend.islerlc fen menıurlarına 
vcl'ilccek ihtisas üe;retleı·i hakkındaki 2201 sn
yılı kanunun birinci marldesinin ( ') fıkrasınm 
tdsiı-i.ıe dair Ba~vekfılct Lczkcrcsi hakkında 
(3/2 O) 

7 - Askeri tayinat ve yem kanununa nıü
Zl'.fY(~] J H>G sayılı kanunun 1 nci mad<lesirun 
tef::ıiri hakkınıla Bo.ş>·ek:llct tezkeresine dair 

(3/267) 

Askeri layinat ve yem kauunwmıı bi
ı·iııd ınarl<lcsiıw nıüz yyel 1495 sayılı kanuna 
<'h kaııtııı layiha::ıı hakkmda. (1/625) 

9 - Askerlik kanununun 4 nrü ıııaılıli'Hiııin 

tatlili lınklnııun bııun lfıyihasma dair (1/668) 

10 - skerlik kanununun 5 ıwi maddesine 
ıııu vııkkot bir nı nd de il ii vesi ha kimıda ~anun 

9 - Xll - 1940 tarihinde 3933 ı:ıayılı kanun ola
rak kabnl eclilıniştir . 

21 - V - 1!H1 taı·ihincle 4033 sayılı kanun ula
rak kabul edilmiştir. 

29 -XI- 1940 tal'ihincle 3929 sayılı kanun ola
rak kabul edilınlştir. 

16 - XII - J 940 tarihinde 233 sayılı tcfsir ola
rak kabul dilmiştir. 

20 - xn - 1940 üwihiıır1c 234 sııyt.lı tefsir ola
rak kabul cdiluıiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4087 sayılı kanun ola· 
rak kabul edilmiştir. 

ll- vrn - 194:1 tarihinde 4102 sayılr kanun ola-
1'11k kabul crlilıniştir. 
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layihasına tlııiı· (1/ 538) 

] 1 - Dedet demiryolları ve li ınanları umumi 
it.larc. inin tcŞkilfi~ ve Yezaifinc dair olan 1042 
sayılı kanunun :32 nci marld('sinin tadili haklmı-

6. T- 1941 tarihinele 3972 sayılı kanun olm·nk 
kabul edilmiştir. 

da kım un layihasına dair (1 / 482) 21 -1 V -1941 tarihinlle 4004 ı;ayılr ka mm ola
rak kabtıl edilnıi§tir. 

12 - Devlet memurları aylıklarnun tevhit ve 
teadülüne nıütedair kmıuna Pk ~ 8 sayılı kıı 

n.unuıı ;3 ıwü matldesin hiı· ftlH"ff ilavesi hakkm
da kanun liıyilıasrna dair (l / 577) 

13 - Diı:ıiplin fııniri 1al'Ufıııdan \'erilnıiş olan 
k1sa hapis cczulnrile ınahkcmdcr ta l'afından ve
rilen lmm hapis ı·e~~aln!'lnııı ınahiyetiııiıı tayini 
hald<nıılıı Başvrkfılet tt'zkcrt'siııe dair (3/ 3fi9 ) 

14- - C:üınrük muhafaza memurları teşkilı1t 
ve Menınrin kanunu lfıyihasrna dair ( l j .J.OO) 

lG - Haı·p dolayuıile kru·adan, ıleniz<lc•n ve 
lınvndaıı nı('nılekt'tinıizc gclnıel<te olan mülteci
ler h:ı.klnnda kantın layihasma dair (1/ 66n) 

16 - lintay Hükilmet.intlen devrolunan nıü
tekait ve yetimlcrin aylıkları lıakkırıda knmın 
layilıasına dair (1/ 356) 

17 - Hava t:uırruzlal'llHı. knı•,şr kol'unma kıı

nnıınnmı 10 lH'n ııuıddC'siniu taellline Ye hu ka
nuna hazr hükümler iliıvesinf' dair kııııun layi-

23- VT - 1941 taı·ihincle 4069 sayılı kanun ola
rak kabul edilnıiştiı·. 

13- Vl-1941 tıı.rihiıırle ]246 sayılı karar olarak 
kabul rlilmi tir. 

JR - XLI -1940 tarihinde :39-H sııyılı kanun ola
rak 1 abul dilmiştir. 

11 - Vl!T - 1941 t aı·ihinde 4104 sayılr kanun ola
rak kabtti edilmiştir. 

6- T- J 941 tarihinde 3977 sııyılı kanun olarak 
knlml edilmiştir. 

lıası hakl<mdn (1 / fi71) 7- IV- 1941 tarihinJ.e 3992 ayılı kanun olarak 
kahul edilmiştir. 

18- Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya. kadı;r 
bir ltısım subaylara ve seferde bütün snbaylar]a 
a kerı memurlara elbise, kaput ve çizme veri1-
nıesi hakkındaki 2811 ve 2962 sayılı kanunların 
değiştirilmesine dair kanun layihası hakknıda 
(1/661) 

1'9 -Jandarma eratı hakkmdaki 1861 sayılı 
kanuna ek kanun layihasına dair (1/495) 

20- Jandarma erat kanununun baz1 madde
lerinin değiştirilmesine ve bn kanuna bazı hii
küınler eklenmesine dair kanun layihası hakkın
da (1/225) 

21 - Kocaeli mebusn İbrahim Tolonun, Ar:ı
kerlik kanununun 3920 sayılı kanunla değiştiri-

ll • vnı - 1941 tarihinde 4108 sa.yılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

25 -IV - 1941 taribinde 4005 sayılı kamuı oJa
rak kabul edilmiştir. 

23 . XII - 1940 tarihinde 3949 sayılı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
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1en 35 nci maddesinin (C) fıkrasının tefsirme 
claiı· takriri hakkında (4/42) 

22 - Kütahya merkez jandarma komutanı 
yüzbaşı Zeki Derkınana bağlanan tckaüd maa'?ı
ıun malıl.liyct rlerccesile tashih ine imkan ol n}' 
olmadığırun tayini hakkında (5/24) 

23 - ~'laaş ltanumma müzeyyel 1574 sayılı 
kanunun 3 ncii maddesinin tadili hakkında ka
mm layiliasma dair (1/323) 

24- .Milli Korunma kanununun 36 ncı mad
desine bir fıkra ilô.vesine dair kanun layihası 
hakkında (1/466) 

25 - Milli :Aiüdafaa mükellefiyeti kantınu
nun 27 nci maddesinin birinci lıkrasıımı değiş.
tiı·ilmesi hakkında kanun layihasına dair 
(1/670) 

26 - Orılu, balu·iyc ve jaııclıJl'lna sulıay ve 
memurini hakkındaki !H2 sayılı lmnuııun (i nrı 

maddesindeki (.Jluhok ·mc altına alınmak) tıı.lıi

riniıı tcf irine dair Başvekf\lt't t •zlmr 'Ni hakkın· 

4 - VII - J 941 tarihinde 4092 sayılı kanun o hı· 
rak kabul edilmiştir. 

20 . XJ1 - 1940 tarihinde 1200 sııyılı karar ola 
rak kabıli eclilm.işLir. 

----
3 - I - 1941 tarihinde 3969 sayılı kanun olarak 

kahtti edilmiştir. 

3 - I - 1941 tarihinde okuıımtlŞtur. 

22 - IX - 1!l41 tarihinele 4112 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Ja (3/333) 4- VI. 1941 tarihinele 124-t sayılr karar ola
rak kabul cuilıııiştir. 

27 - Oı·dn nH'nsuplıırına bir er tayını istih
kakı verilmesi hakkmı1a knnun liiyiha ma dair 
(1/666) 

28 - Ordıı subaylar heyetin ' nıalısu!l terfi 
kanununun lııızı ma<ld •lcl'iui Jeğiı;ıtiren 2900 
sayılı kan unun lı irinci ınaclclcsinin dı•ğiştiril me
sine dair ulan kanunun birirwi ınaddt>ı:ıiıtiıı tntlili 

ll- VIII -1941 tarihinda 4 105 sayılıkamın ola
rak kabul ctlilıniştir. 

hakkınıla kanun layihastna dait· (1/600) 21 ·IV- 10-H tul'ihiude 4002 sayıh kantın ola
rale kabul edilmiştir. 

2!) - Or<.lu subaylur h<•yctiııin tcrfiiııc ait 
21ô2 sa.} ıli kanunun 3 ncü maddesinin (E) fık

ra mm deği~tiril m esi hakkında kanun layihasına 
dair ( 1/620) 21- V- 1!l4J tarihinde 4035 sayrtı kanun ola-

30 - Üdi idaro kantumnun Lazı mad<.leleri
nin tatlili hakknula kanun layilıasına dair (1/583) 

31 - Yedek suba.} ve askeri memurlar hak
kmdaki 1076 sayılı kanunun 17 ve 22 nci mad
delerinin değiştirilmesine Jaiı· kaının liıyihası 
hakkında (1/646) 

rak kabul {'dilmiştir. 

11- VIU -19·U tal'ibinde 4106 sayılı kanım ola
rak kabttl edilmi~tiı-. 

25- VI· 19·H taribinde 4073 sayılı kannıı ola
mk kahul edilmiştir. 
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32 - Yedek subay ve askeri memurlar hak
kmdaki kannnnn 3993 sayıh kanunla değiştiri

len 3 ncü maddesinin (B ) fıkra ının tadiliııc da
ir kanun lUyihası hakkında (1/ 667) 

33 -Yedek sulıny ve askeri memud..-ır lamu
nunun 3923 sayılr kanunla taclil ediJmiş olan 3 
ncü maddesine iki .fılrra ilôvrsi lıak:kınua 1/58 
ve Yedek subay ve askeri memurlar kanununun 
3923 sa..,Tt!r kıınunJa taclil edilmiş olıın 3 ıırü 
maddesi sonuna biT Lıkra ilavesiııe dair 1/ 5!H· 
sayılı kanun Jfı~rilıaları hakkında 

34 - Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
68R sayrh kanunun 1 nci maddesine rnüzeyycl 

ll - VIII - 19·!1 tarihinde +107 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7- IV- 19-il taribinele 3993 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kanun layiha.<ır haklwıda (l j t507) 30- Xli- l!l-!0 tarihinde 3957 sayıh kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Nafia encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Ankara şehri kannlizasyonu hakkmcla 
kanuu lfiyiha .. ma dair (1/644) 

2 - Antakya ve İskenuertuı elektrik mües
s~sıt>l ı·inin mahalli l 1 diyel re devri htıkkmda 
kanun lôyilıaıouna dair (1 / 2 3) 

3 - Ruenos Aires posta kongı·e i kararla
rını havi seneti rin tasdikına. dair kanun layi-

' 
8- VIII -1941 tarihinde 4099 sayılı kanun ola-
rak kabul di.lı:niştir. 

2 -lV -1941 tarihinde 4011 ayılı kanun ola
ı•uk kııbul edilmiştir. 

lıası hakkmdn (1/ 552) 7- V- 1941 tarihinde ..J.023 Rayılı kanun olarak 
ka bul eihl m iştir. 

4 - De,rlet demiryolları ve limanları işlet-
111t> umumi ioar<.'si ınPmurlarr tel<"aiit ı:;nnrlığı 

haklnnrlaki 24fi..J. ve 2904 sayılı kanunlanı hazr 
mıı.ddeler eklcnmesine n hazı nıatlt(elrrin değiş-
tirilmesine dair kanun lfiyibası htıkkında (1 / 41) 21- IV -1941 tarihinde 4001 sayılı kanım ula

rak kabul edilmi tir. 
5 - Devl t demiryolları ve Jiınmı l aı·ı umunı1 

idaı·esiııin teşkilat ve vazifelerine dair kanuna 
m1izeYY 1 1667 sayılı kanuna ek kuııun l~yihaı:n 
bakinnda (1 / 380) 4- vn- 1941 taribinde +090 ı:ıayılı lwuıııı ola

ı·nk kabul dilnıiştir. 

6 - Devlet demiryolları ve limanları uıııunii 
klaresinin teşkilat ve V(·zaifine dair olan 1042 
sayılr kamınun 32 nci maddesinin taclili haklcm-
clıı kanun layihasma dair (1/482) 21- IV -1941 tarihiııde 400± sayılı kanun ula-

rnk kabul clilmiştir. 
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7 - Dcc>let demiryolları ve limanları ve 

Devlet drniz_voll:ırı i~lctıııc ıunuın müdürlüldr
rile Dedet Havayollan urnnın müdüı-lüğüne 

muktnzi alrlunıuın veı;ııit n teçhizat ve malze
mE'nin tE'ınini hakkınıla kanun lftyihmmuı dair 

(1/ !134) 

Fen<'rlcı- hasılatının yaı-ısııım Hazineyr 

ödPnnıNd hakkında kanım l:iyihnsma daiı

(1/ 602) 

9 Fevka15rle vaziyct flolayısile bazı vergi 
, <' u~iınlere zam i<'.rnsın:ı rlııir olan 3R2R ıuıyılı 

lwnnnn Pk keıınn 15yih:ısı hakkında (1 / 570) 

JO - lTRli<; vapurlan işlPtnıe inhisarına 

rlair lmınm layihnsı hakkınrla (1 / 634) 

11 - - JTııriçtE'n satın alınan buharlı ve mo
töl'lü grıııiledc rıırnılPkette yapılan mürnasilleri 
idn ı.rrtirilecek eşyanın gümrük resminden is
I isnasına ı hı ir 3!339 sayılı kanuna ek kanun Hl.
~-i l ı a'n hakkınrla (1/ 555) 

12 - TIH'a iskrle - Palamutluk hattının satm 
alıııııııısına claiı· ıııukııvrlenaınPnin tasıliln hak-

6- I -1941 tarihindc :1!J80 ımyılı kanun olaı·nk 
kahul edilmiştir . 

30- YI - 1941 tarilıinclr 4076 s:ıyılı kanun ola
ı·ak kahul cdilmi~tir. 

2!) - V - 19n taı·ihimlr .fO-ıo sayılı kııııun ola
rak knhul eılilmiştir. 

2 - VII - '194 1 tarihinıl<' 40R:l sayılı kanun ola
rak kalıni Cflilmi111ir. 

2- VTI - 1941 tarihinflr -l:OR4 sa~rılı kanun oln
ı·ak k:ılınl eılilmiştir. 

kında kannn liıyihasına dair (1/ 690) 22- rx- 1941 tarilıindc 4127 sayıh kamın ola

rak kahul C'clilmiştir. 
1:-l - Tlıra iskele - Pnlamutlıık hattınm işle

tilınPsi lıakkınrla kamın liiyihasımı flniı- (1 / fi!'ll ) 

14 - 1\filletleraı·aın Telekomünikasyon mu
ka.n>)ı:.nanıesinr. hağlı telgraf ve telefon nizam
ııamelN'l ve nihai protokolları ilc Radyo komü

nikasyon umumi nizanınamcsi, nihat protokolü 
n ilfın ni zamnamr protokolü rt?vizionlarınm 

tasflilo hakkıncla kaıınn lıtyihasıııa daiı· (1 / !)58) 

lG - Nafia \' rkaletine hağlı Derince 'T'ra
vı>rs fahrik:ı.ımnıı DeYlet rlemiryollfm ve liman-

ları işll'tme tumını miidürlüğ-iinc• flrvri hakkında 

22 - IX- 19-l-1 tarihinfle 41~8 sayılı kanun ola
rak kalıul eılilın i~· tir. 

7- V- 1941 tarihinıle 4024 sayılı kanun olaı·nk 
kah ni eelilmiştir. 

kıınıın lftyihasına dair (1/496) 18 - .nı - 1940 tarihinde :-l94:J sayılı knınııı 

16 - Trlg-raf ve telefon kanununun 7 nci 
marldesinin tnrliline dair 1899 sayılı kanunun 
birinci maılrlesinc hiı- fıkra ilavP.si hakkmda ka
mın liıyihns1ıın dait· (1/ 522) 

17 - Y{'niden yap1lacak 'nl işlerine 31 000 00~ 

Jim tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın su-

olurak kahul edilmiştir. 

2:3 - XU - 1940 tarihinıle 3947 sayılı kanun ola
t·nk kabul eJilmişt ir. 
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reti tt'mininr rlnir olan 348~ sayılı kanunlara 
ek kanım liiyi.lınsı hnkkmıln (1, Gô2) 

18 Ziraat hankasının gönclorN•rği ITaziue 
ııııı·alarmtlfln posta iieı· cti alınıp alınnııyacağmm 

1 pfsi ri h n kkıncln Ba~n·kfı lrt 1 ezkrresine dair 
(3/ 73) 

8- Vlll- 19·U taı·ihinde 4100 sayılı knııun ulu 

ı ak knhtıl rclilmiştir. 

2() - lll - ın.ıı trrihinı1c 1211 stıjılı kanun ol " 

rak kabul edilm iştir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Ankarada hir Tıp f'akültrsi tesisi hak
kındaki :~:.!2 ısayılı kanuna Pk kanun lil.yihaınna 
dair (l / 316) n- xn -lfl-10 tarihinde 3935 sayılı kanun ola

rak knhul edilmiştir. 
~ - Belediyrlerle lnınlnrıı lıuğlı ıniirssesel c r 

w BPl('(li~· clt>r lıankaın nwnınrlıırı Tekaüt saııdl-
ğı tt•şldli hakkında kaıııııı lii~· i!tasıııa dııir (11 4!3;) ) 2 - Yl I - 1941 tarihinde 40 :ı sııyılr kanun ola

rak kabul t•dilıııit?tir. 

3 - 1!):32 seıwsinılen itiharcıı Tıp f'nkültı·sin 
drn n<•şpt cdt•cPk tahipleı·in mer•hnrl hizmetleri
nin l~ığvi w kyli Tıp falche .nmluııa ulman Tıp 
lalelwsinin ti'ılıi olurakları mer•hııriy<'1ler hakkın 
daki 20110 savılı kamına ek kaıt1111 liıYihaınna da-
ir 0 / 554) . . 2- IV - Hl41 tarihinde 39 ' !) sayılı kanım ula• 

l'ak kahlll cJilmiştir . 

~ - C1iizliilq:üliik hakkınıla k:ııınıı l;i,Yihasrna 
dalı· (1/ 12) 30- ~·ır - ın-ıo tarihinde ~!Hi ~ıu~·ılı kaııuıı ola· 

rak ku lıul edilmiştir. 

5 - lııkıln kannımnnn 3!1 nru maddesinin 
tadili haldonda luııınıı Jn~·ilııı . ıııa daiı· (1 / 3A4) !) - n -l!l41 tarihinde 4062 sayılı kaııun ola

rak kahul Pdilmiştir. 

6 - lsrwnı)yari w frlıhi mtistahzarlar lınk
kındaki 1 :!62 sn~'llı knmınun hnzr marldelerinin 
1 ndiline \'c :venirlen haz1 mndr1el<•r iliivt\'iiu ' da ir 
kunnn lfıyih.asr hal<londa (Jj175 ~ 16 . XII -l!l!O tarihinde 3!'140 sa~·ılı kınnm ola

rak kahnl etlihni. tir. 

7 - :-lı h hat \'1' ir;t ima i ınuanıwt 'Pkiılı · 1 i 'T'eı;;
kiliı1 w ~leıııurin kanmınımn 53 nrü nınelde ·initı 
drğiı;ıt irilııwxiıll' rlair knnuıı Ji\yiJınsr hukkındn 
0 / GGH ) · ~_I\' - 1!1-H tarihinde 3!l!l0 sayılı kanun ola

rak kalnıl eflilıniştir. 

R - Tüekiye Ciinılıuriyeti Merkez hıt'ımısıhha 
Pllr-ıtiliisü vp Ilıt'zrssıblııı ııwktelıi teşkiline dair 
kıınnrı lii~·ihası hakknıdıı (1/ ::J.J-5 ) 30 - Xll - lfl-!0 tarihinde 3!1!19 sayılı kanun ola

rnk kah u 1 cdilnıişt ir, 
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9 - mumi hrfzısHıhha kaııumınun 181 nci 

maddesi metninde yazılı madde numara~nmn tas-
hihi hakionda kanım l:iyihasına dair (1/565) 26- III - l!J.J-1 tarihindı> 3!)87 sa.nlr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Te§iklatı esasiye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - İstanbul ınebusu m. Kaznn Ka.ı·ahekil'iıı, 
Teşkil ii tı esa'Ü.ve kanurıunnıı 17 nci ınadcksiııclr

ki (mcbusluk mügdetiııin hitamt) kaydile Dalıili 
nizamnameniıı 1 O nr:i madclP~inin 2 nci fıkra
sındaki (Devre sonu) tahirinin tavzilıi hakkında 

tahirine dair (4/31) ll- IV - HlU taı·ihinde kahnl Pdi\miştir. 
2 - Trabzon melınsu Sırrı Daym, Divonı 

rnuhasehatrn üc; ııylrk raporları üzerine ittihaz 
edilmPktP olan kcıı·al'lıınıı meriy<'l ve şümnlünün 

tayini hakkında tahirine dair (-v6) :3. I - lD·-l-1 tarihinele 1:206 !'layrlı lowar olaı ak 

kahul edilmişi ir. 

Ziraat encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Çift~i mallarmın korunma. ı haldnnda 
kanun layihasrna dair (1/409) 

2 - Hatay Ziraat hankasının ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacaklarının tak~it

lenniı·ilm<>sine dair kanun lfiyihası hakkında 

(1/428) 

3 - İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hak
kmdaki 12ô2 ıuıyıh kanunun hazı nındrlPlrrinin 
taniline ve yeniden bazı nıaı'lrlelcr ilave~iııı> daiı· 

2 - VII- 19-tl tarihinde 40 1 sayılı kanuıı ola
rak kalnıl edilmiştir. 

4 - VIJ - 19-n tarihinde 4094 sayıh kannıı olu

rak kahul edilmiştir. 

kanun lil.yihası hakkında (1/175) 16 -XII - 1940 tarihinele 3940 tıııyrlı kanun 

4 - 1'ürkiye ''e hak Hüklımetleri arasmdo 
aktcdilen Veteriner mukavelenamesinin tasdikı 
hakkınila kanun lôyihasıııa daiı· (l/564) 

ohıı·ak kabul edilmiştir. 

21- IV- 1!)41 tarihinele 4003 sayılı kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 
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B - lı!VIITEL1T VE MU l' .d.KKriT ENOVJ\!ENLER 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenlerinden m ürek.kep Muhtelit encümenden gelen mazbata.lar 

1 - Ankara mebusu Ahmet Ulusmı teşrii 

masuniyetinin kaldırılması Jıakkmda Başvekalet 
tezkor sine uair (3/283) 

2 - Denizli mebusu Dr. Kazım Samanhum 
teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-

30-IV-1941 tarihinde 1238 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

vckalet tezkeresine dair (3/303) 25 - IV - 1941 tarihinde okunmuştur. 

3 - Denizli mebusu Nccib Ali Küçükanın 
tcşrii masmıiyetinin kaldırılması hakkında Bll.'?-
vck;ııet tezkeresine dair (3/321) 14-V-1941 tarihinde 1241 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
4 - 1çcl mebusu Ferid Ccli\1 Güvenin leşrii 

ınasmıiyetinin kald1rılması hakkında B3.'?vekalet 
te;wkcrcsine dair (3/278) 

5 - İçel mebusu Turhan Cemal Bcrikerin teş
rit masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kfLlct tezkere'ine dair (3/363) 

6- Kastamonu mebusu lineer Dicle ve Mu
harrem CeHll Bayarın teşrii ınasmıiycllcrinin 

kaldırılması hakkında Başvekilet tezkeresine 
dair (3/294) 

7- Konya mcbusu Şevki Ergunun teşrii Illa-
suniyetinin kaldırılması hakimıda Başvekii.lct 

tezkeresine dair (3/352) 

8- Muğla ınebusu Ymıus Nad.inin tcşrii nıa
suniyetiııin kaldırılması hakkında Başvekalot tez
keresine dair (3/271) 

9 - Ordu mebusu Ahmet llısan Tokgözün 
teşrii masuniyctinin kaldırılması hakkmda Ba -
vekalct tezkeresine dair (3/308) 

10 - ::{eyhan ıncbusu Siuıuı Tekelioğlunun 
t ~ı·ii ınasuniyetinin kaldırılması hakkında Haş
v kilJet tezkeresine daiı- (3/19 ) 

11 - 'iird mebusu Şefilc Özdemirlıı tcşrii 
ııınınıııiydiııiıı kaldmlması hnkkıııda Bnşvckiilet 

27-XII-1940 tarihinde 1202 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir~ 

15-IX-1941 tarihinde 1258 sayılı karaı· olarak 
kabul edilmiştir. 

25-IV-1941 tarihinde 123..! sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

16-V -1941 bıribinde 1242 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

27-Xll-1940 tarihinde 1203 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1941 tariliinde okunmuştur. 

27- ~rii- 1940 tarihinde 120-! sayılı karar ola
ı·ak kabul eililıuiştir. 

tezkf't''siııc dair (3/2 4) 6- I -1941 tnrihinJe 1207 sayılı karar olaı•nk 

12 - Trubzon mebusu Şerif Tiilg nin tcşı·i1 

nınsuniyetinin kııldırılınası hakkında Bıışvekıilct 

kııhul edilıni~t.ir. 
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tezkeresiııc dıı1l' (3/236) 30 ·lV- 1941 tarihinıle 1239 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

13 - l'rfa mehnsn Şeref luğun teşri! masu
niy tinin kııldrrrlması hnkkmda ThışHlüilet tez-
k ı·esine dair (3/ 321) 30 ·IV -1941 tarihintle 1240 stıyılı karar ola

rak luılınl edilnıiştiı·. 

Ad.liye, Bütçe, İktısat ve Maliye encümenlerinden seçilen 4 ~r üyeden mürekkep Muvakkat 
encümenden gelen mazbata 

- 1\I.illi koı·unıııa knmmunun bnzr ınaılılr-
1et·iııin ue~i-;;tiı·ilıncsine daiı· ımının lılyih:ısr lınk
kmı la ( 1 j ;l29) 2:>- ::\11 -1940 t.1.rilıiııdıı a95i sayılı knmııı ola

ı-ak k:.ıhul cılilnıi~tir. 

Ad.liye, ~ütçe, Maarif ve No.fia encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep Muvakkat en
cümenden gelen ma.zbatalar 

1 - Dı~vlet memurları aylıl<laı·rnın tevlıit ve 
teadülüne daiı· olan 3656 ve 3 88 sayılı kanun
lara bağlı kadı·o ertvcllerindc deği~iklik yapıl
masma ve Hl-!1 mail yılı 1\Iuvazenri nıntımiye 
kanununa hağlı (L) ve (D ) işarl'tli cetveliPrin 
ımliliııc clair knnnn UyihasJ hnkkıııdR (1/6 5) 

2 - 1\fan.rif veldlcti merkez teşkilat ve vazi
feleri hukkmdaki 2287 sayılı kanunun 3225 sa
yılı kanunla tadil edil n 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun layihası hakkında (1/6ı:lö) 

3 - Yüksek mühendis okulu ilc Teknik o.m
lun un )!aa !'if ve kaletine devri lıakklllda kıuıun 

layihasma dair ( l/687) 

22- rx -1941 tarihinde 4J22 sayılr kanun 
rak kabu1 edilmiştir. 

1 
Cl ı H· 

22 -lX -1941 tarihinde 411:1 sayılı kanun ulu
rak kabul edilmiştir. 

22 ·IX- 1!>41 taı-ilıinde 4121 sayılr kantın o1:ı
rak kabul edilmiştir. 

Adliye, Dahiliye, İktısat ve Zira.a.t encümenlerindeıı. seçüen 5 er üyeden mürekkep Muvak
ka.t encümenden gelen mazbatala.r 

.l - Çiftçi mnllarııı111 korunması hakkında ka
nun l[Lyihasma dair (1/4-09) 2 · Vll • 1!)41 tarihinde 4081 ayılı ko.nun ota

rak kabul edilmiştir. 
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Bütçe, Dahiliye, Maliye, Milli müdafaa ve Nı:ı.fia encümenlerinden seçilen 5 şer üyeden mürekkep 

Muvakkat encümenden gelen mazbata 

1 -Asker ailelerine yapılarak yardım hak-
kınıla kanun layihasnıa <lair (1/664) ll -VIII - HI-ll taı·ilıiııde 4109 sayılı kanun 

olarak kahul edilmiştir. 

Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 şer üyeden mürekkep 
Muvakkat encümenden gelen mazbata 

1 - Uzunköprü - Svilingrat arasm<lıı 'l'ürk 
toprağı haricindeki demit':yolu kısuularınm iş

letilnwsi l1akkmcla kanun layilıa ına dair 
(1/659) 4- Vll- 1941 tarihinde 4095 sayılı kanıuı ola

rak kabul edilmiştir. 

Vekaletlerle karşılıklı encümenlerden seçilen 3 er üyeden mürekkep Muvakkat encümenden gelen 
mazba.ta. 

1 - Devlet memurları aylıklarının tevlıit 

ve teaJülüne daiı· olan 3656 sayılı kanunıı k ka-
mm lııyihaı-ı hakkında (1/258) 3 - l - 19H taı·ihinue 396 sayJlı kanun olarak 

ltalml edilmiştir. 



4 - Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

Heyeti Umumiye, ikinci içtima zarfmda 
205 kanun ile 5 tefsir ve 67 karar kabul et-

miştir. Bunlann numaraları ile tarihleri ve 
baJtlıklan aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

Kanunlar 

Ko. Serlevha 1. : Tarih 

:3924 flmlut ve salıilleı· ::;ıhhat umuııı müdürlüğü 1!:.1-!0 ınnli yılı bütçesinde dl:!ği-
ıjiklik yapılmasına clair kanun 15 - XI - t9-t0 

3925 Divanı umha cbat 194.0 mali yılı bül~esinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun , 15- Xl -1940 

3926 Türkiye ile Romanya araı-ımua 26 eylül 1940 tarihinde akit ve imza edi-
len 'l'icarct ve tccliye anlaşmalarilc ıııcrhullarımn tasdikı hakkimla ka -

nun 
3927 Türk - lugiliz .ô..dli nıuzalwı·e1 mnkavelenamesine müzeyyel olarak 10 

şubat 1939 taı·ihiude Ankal'ada imza lıınmış olan ek mukavelenamenin 
kabul ve tasdikıuıı. llah· kanun 

:3929 

3930 

3931 
3!):32 
39 :3~ 

3934 

3935 

3937 

3939 

3940 

:3941 

ı~..ı.u ıııali yıh ıııunızent>i umumiyesine dahil bazı daiı·e bütçelerinde ve 
(D) ve (L) cetvcllcriııue ueğiş.iklik yapılması lıakkın(l a kanun 
Askeri rnuhak ıne usulü kaııuınuuuı 5:3 n cü madd situ değiştiren kantın 

Büyük .M illet Meclisi ile lt i yaseti Cüınhm J 940 mali yılı biitçelerinin bazı 
fasılları ara:sıntla ınünakale yaınlınasıııa dair kanun 
Ankara şehri !mar müdürli.iğiinün 19:37 mali yılı hesabı kati kanunu 
lnhh;aı-lar uınum müdürlüğünfuı ın:n malı yılı hesabı kati kanunu 
Askeri mcnıul'laı· kanununun ({ördüncü maddesinin tacliline dait· ktınuıı 

Devlet memurları aylıklarnun tevlıi.t ve teacHilüne dair 3656 numaralı 

kanunun 1 numaralı cetvelinele de tashilıat yapılmai>ı hakkında kanun 
Ankarada bir Trp fakülte i tesisi bakkındaki 3228 sayılı kanunda cl aj. c 
şiklik yapılmasma dair kanun 
19-!0 ına.U yıh mnvnzenci umumiyesine dahH bazı daii'e büt~elerincle 

değişiklik yapılması hakkmda kanun 
Askeri ve mülki tekaüt kanununun 66 ncı maddesi ve bu nıaılde i.lc 
67 nci maddesine eklenmiş fıkraların değiştirUmesi hakkmda kanun 

<löçmPnlerle nnldcrlilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemek
lik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanuna ek kanun 

Bınniyet teşkilat kanummım 49 ncu maddesine bir :fıkra eklenmesi hak
Ionda kanun 
lspençiyaı·i ve tıbbi miistahzarlar kanununa yeniden bazı hükümler 
ilavesine dair kanun 

Şehir ve kasahalardan uzak yerle1·de inşa edilen jandarma karoko\ 1J1na
larma Karakol komutalll ile ailesinin ikam~ti i~in iHh'c yaprJması hak-
kında k anun 

22- XI -1940 

25- XI - 1940 

27 - Xl - 1940 
29- XI -1940 

29 - X l - 1940 
2- XJl - 1940 
2-Xn -1940 
9 - X rT - 1940 

9 -XII- 1940 

9- XJT - 194-0 

9 -XIT - 1940 

11- XIJ - 1940 

ll - Xll - 1940 

J6 - XII - 194:0 

16- XII- 1940 

16 -XII - 1940 
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No. 8erlevha Tarilı 

39-1-2 Devlet konservatuvnn ve Riyaseti Cümh•ıı· l•'ilfıı·ııınııik orkeı:ıh'ası 1ara
fından Yerilecek 1rınsil Ye konsederin ~iri~ ürrC'tinC' tfthi tutulması 

hakkında kanun 16- XII -1940 
:1fl·+:3 DC'\'Il't kiniııi mütNlnYil sernınyesi hakkm,laki kanuna C'k kanun lfi- XIT -1940 
3944 (Hiınrük muhafaza Ye muamele :mııfr nwmul'ları leı;ıl<il~tı hakkında kn-

~94G 

nun 
Del'iııC'e 'T'ı·nvers fa hrikasının DPYlet deıniı·yollnrı ve linıanlarr 
uınnm ıni.irlürliiğüııc rlevl'i hakkmrla kanım 
n<'lrrliyelcı· imar heyrtİnin fen iı:ı.l Pl'İ teşkilfU ma ait 3042 ı:ıay:ılı 

değiştiren kamın 

işletme 

kanunu 

394 7 'T'elı:rrnf V<' telefon kııınınumm 7 nci mndrlrı:;ini ttulil erlC'n 1 R!Hl mımarnlr 

1 - XTT- 19+0 

1 ~ - xn -1!'140 

23- xn. 19-to 

kanımnn 1 nri madclı>sinr hir fılmı ilıivesine chıir kanun 23- XJT- 1!'14-0 
394R Askeri i:ı:in kanmıııın lıiı· madrlc il~vesinc dnir olan kımunım hirinf'i mad-

desine hi ı· frkrn eklenmesi lıakkındn 23- XTI- 1 !140 

3!'l51 

3!lfi..f. 

3fl1)7 

3!lfi8 
8959 
39HO 

.T:ımlnrm" <'ra1 Kanıınıınnn lıa:ı:ı mM1<1rh"·1n;n cl<•t!ic::tirilııwsiıw VI' lm ka
mma. yrnidrn lnızı hiikiimler iJn,·r.,in,.. dnir kanım 
Bina w arazi vergilrrinden i-,t isııı:ı •d ilmi ol:ın mnlm1 aa h gnyrinıı•ııklı1leı·<' 

kıyınet takrl.iri hakkında kanun 
t ~vc·~f' sipariş Pdilmiı:ı olan 11im<'m1ift'r mnhanik vr mütrharrik levaz:ımrnm 
Tiirkiyr~e ithnlleri müddetinin trnıdirli haklnnda kanun 
'T'ül'l<i~·r ile Almanya arıısmdn imznlanmış olan Tiraı·l mühadclelere müte-
dair Hnsn~ Anlaşmaya hağlı (B I) liırtesindr İIQİm tashihi yapılmasma 

dair kanun 
Türki.yr ilc FrAn"n ımısınrln 23 ıığusto.o:ı 1!)::l!l tnrilıinnf' imzalıınınış olan Ti-
earPt, Kontenjan ''<' Tt•di~·r AnlıışnHılEıı·ilc nwrhutlnrr lıükiimlerinin 31 ilk 
kanun 1!1-!0 tm·ihine karlıır tm1flidi hakkında kıınnn 
l\tilli knrmınıa kıınıımmun hazr nııııldrlt•rinin drği~tirilııl!'siıw dair kanıııı 
'T'iiı·ki~-r f'ümhuriyrt 'lcrkt•z hankmmıda hlcıke cılım V<' Türk malı nı1ıhayaa 
ctlilrrrk lıari<.'1' ~rknrılımısr mrşmt hnlnnım vnhıınrt mı1mJrkrtlrr alarakların-

dan Hüld'mıe.t<:C' tPııhit <'dileeek miktannın Framnz ~·fm·C'tin('(• 'l'ürki~!'dr 

kııllnnılmmmıı:ı ınüsaaık olnnclıığuna dair kanun 
:)~ lı:ı~ir;ın 1!)::l1\ ıııı·ilıli 1\ nlıısmııYıı Pıt>rhnt protolwlün ildnri mnr1dN;i hü-

k-iiınlrriıH' tr\'fil\nn Frnmn~·n fe!'lvi\C' edilt>n 7 mil~·on Fı·an~ız frongmın ten
:ı:ilfita tfıhi olmadığı l1akkınıl:ı k:ımın 

Yerli kumaştan ı>lhise gi~·ilnır-.inc da ir 68 sn~ılt kanunun hi ri n<' i man<lesinı> 
müzc~ryel kanun 
CHizlükı;ülük hakkında kanun 
Türkiye Cümhuriyeti M erkt>z hıfzıı;;sılıha ınüNısı>sesi teşkiline dair kanun 
Diyıın!'t işleri reisliği 1C'şkilfıt VI' vazifeleri hal{kındnki knnunda bazı dPğişik-

lik ~·npılma ·ma daiı· olan 3665 sayılr kanuna ek kanun 
Türkiye ile Roman;\rn. arasmda mrveut !l son1Nırin ı n:~n tarihli Tit'aret An-
laşmasına zrylen 15 haziran Hl·.J.O tal'ihiııde im1;alanan protokolün ta.d.ilana 

ait kanun 
3!162 Türkiye ilc Roman:va arasında 2!1 son ldıımı 1 !1-IO· tarihinrtr tNıti edilm 

ın ktnp ile bnua nıülefrrri 30 temmuz w 9nğlHtos 1!'l4.0 tarilıli rnekhıpların 

2:-l- XII -1940 

25- XII- 1n-ı.o 

2!'i- XII- 1!140 

25. XII- 1940 

25- XII- Hl40 
2fi- xn- ın.ıo 

27- XII- 1940 

27- XII -1940 

30 - .. u -1 n.ıo 
30- XII- 1940 
~o. xn .ıgıo 

30- J<.IT - l!l-!.0 

30 - XII - 1940 

tasdiki haklanda kmıun 30 -XİI - 1940 

3963 '!'ürkiye ile Romanya arasmda ıııe\·cutt 9 son tc~rin 1!13!) tarihli Tcdiye 

Anlaıpna.sı mu<'ibince açılmış bulunan klirin, Jıesaplarıno yapılacak peşin 



N n. 

:1!)fı4 

3!166 

:l!lı9 

3!)70 

il!J71 

3!)72 

3973 
3!)74. 

3975 

3976 

3977 

3978 

3070 

39 o 

3981 

3982 

39 3 

-136 

tediyeler hakkındaki Anlaşnımım w iki Tirari protokollin tasdiki hakkında. 

kanun 
Türkiye ile Yugoslavya arasın(la ıncwut ve lıükmü 31 ldlnunuevvel 1939 
taririnde lıitmcsi üzerine 31 mart 1940 tarihine kadar uzutı]an ham afyon 
satışı Anlaşmaımnn 1 nisan 1!140 tnrihiııd n it iharen ikinci defa olarak 3 ay 

t<>mditli lıakkmda kanun 
Ham afvon ilıracma mütcdair 31 mart 1D3fl tarihli Türk - Yngoslav Aıı-
laşma~a munzanı protokollin ta~dikrna ait kan'lm 
'J'üı·kiye ile Yunanistan ara~ında ll mart 1 H40 tarihinde ııktetlilcn Ticarf.."t 

ve Tediye Anlaı,ınıasrruıı tasdiluna dair kanun 
1!)40 ınali nlı muvuzen i nmnmiyt'sine dahil haz1 uairt> hütçrlrrinc fevka
lacle tah8i~at verilmesine dair olan 3 ~!) sayrlr kanunıı Pk luınun 
Devlet ınemurlarr ayhklar.uıın \l'vhit ~·e teadiilü haklundaki 3656 ve 3888 
s~n-ıh kanunlara ek kanun 
~l~aŞ kanununa ıniizeyyc•l 1!174 sayTIJ kanunun Üc;Üncü nıaduesini ueğiş-
lirı•n kanun 
Yahuncı memlt•kctlerlc muvakkaf mahiyette Tiraw~t. anJaşmaları ve l\Iodüs 
vivendiler akline ve bunlarm şürmtlüne ~il'cu rn.'lclclelerin gümrük resim -
lerinde deği~iklikler yapılınasma ve Anlaşmaya yanaşmayan Devletler 
muvaredahna karşı tedbirl r alınma ma salahlyet verilmesi hakkında ka

nun 
Türkiye ilc• lngill re nru:sınfln 2 hiriııei l<i'ınnn 1940 tarihli T •diye A.nlaş-
1a~masmın lasdikına dair kantın 
Askerlik lmnunumuı b şinri madrlesine ın uvakkat bir J'ıkı•a ilave~ü hakkın

na kanun 
Muamele vergisi kanununa ek kantın 
'l'üı•k parası kıymetini koruma kanununa müzoyyel kaınm 

Hazinenin tak6itle sa ttığı bütün gayrime okullerin satış bedellerinin tahsil 
sureti lıakkınclaki 352-:1: sayılı kanuna. ek kanun 
Orta tahsil rnektoplerinde yarclımcı mualliın çalıştırılınası lıakh."lndaki ka
nunun ıneı·iyet müddetinin uz;ıhlma-ıı lıakkmda kanun 
Hatay Hükumetinden devTolnnan mütekait ve yetimlerin aylıkları hak
kında kanun 
'I'iirkiye Cümhuriyet .Mel'kez bankası kan nnnnun muvakkat selrizinci road· 
desindeki mü<ldetin uzatı1ması hakkında kanun 

Devlet demiryollan ve linıanları işletme u m um müdürlüğü 1940 mali yrh 
bütçesine munzam tahsisat vel'imcsi haklı: ında kanun 
:DJünakaHit vek5.letinin 16 milyon liraya kadar taahhüt icrasma sa.lahiyet 
verilmesi hakkında kanun 
1040 mali yılı muvazenci umıuniy ·int• tlahil bazı daire bütçelerinde deği
şiidik yapılması hakkında kanun 
1V37 mali yılı lıesu.bı kati kanunu 
IIuhut ve sahiller sıhhat uınnm nıüdiil'lii ğLinün 1938 mali yılı hesabı kati 
kanunu 

398-:1: Vakıflar umum müdürlüğü 1!>-t.O nıaü yılıbütçesinde bazı değişiklikler ya
pilınası hakkında kanun 

3985 1940 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı dair bütçelerine fevka
lade tahsisat verilmesine tlait 3 -lO ı;ayılı kanuna ek kanun 

Tarih 

30- Xli. 1940 

30 . XII - l 940 

30- XII- 19-:1:0 

30-XII -19~0 

30- ..._"IT- 1940 

3- I - 1941 

:3 - l - 1941 

3- I - 1941' 

3 - I - J 9.J. l 

6- I - 1941 
6- I - 19-t.l 
6- I - 1941 

6- I -1941 

6- I -1941 

6- 1 -1941 

6- I -1941 

6- I -1941 

6- ı . 1!)-!1 

6- I - 1941 

10 JII - 1941 

ıo- ur -1941 

21- m -1941 

21 - III - 1941 
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No. Serlevha 

3986 Devlet havayolları umuın müdürlüğünün 1938 mali yılı hesabı kati ka
nunu 

3987 Umumi hıfzıssıhha kanununun 181 nci roadesini tashilı eden kanun 
3:)88 1940 mall yılı muvazcnei umumiye kan u n una bağh bazı daire bütçelerin

do değişiklik yapılması hakkında kanun 
3!)89 1932 senesinden itibaren Tıp fHkültesindcn neşet edecek tabipierin mecbu

ri hizmetlerinin lilğvi ve lcyll Tıp tıılcbc yurdlma alınan Tıp talebesinin 
tabi olacakları mccburiyetlcr hnkkmdnki 2000 sayılı kanuna ek kanun 

3990 Sıhhat ve içtimai muavcnet vcka.lcti Teşkilat ve memurin kanununun 53 n
cü maddesinin değişti rilmesi ne dair k anun 

3991 Devlet denizyolları işletme umuın müdürlüğü 1940 mali yılı bütçesinde 
münakale yapılınasına dair kanım 

3992 llava taarruzlarına karşı korunma halilim daki 3502 sayılı kanuna ek ka
nun 

3993 Yedek subay ve askeri m emurlar hak km daki kanunun 3923 sayt].ı kanun
la değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hükümler ilavesine dair kanun 

39!)4 Cami ve meseiilerin tasnifine ve tasnif harici kalac k cami ve mescit hade
mcsine verilecek muhassasata dair 28-!5 sayılı kanunun birinci maddesine 
bazı fıkralar ilavesi hakkında kanuıı 

3995 1nhisarlar uınum müdürlüğü Hl40 mn li yılı bütçesinde 17 000 liralık mü
nakalo yapılınası hakkında kaııun 

3996 Orman umum müdürlüğü 1940 mali yıJı bütçesinde (35 000) liralık mü
nakH le i craımı n dair kamın 

il!l97 Posta, t t>lgr11f ve tı>lt>fnıı uıııum müclürliiğiiniiıı 1940 mn li yı h hütçesjnde 
değişiklik yapılınaı:ıııın daiı· knıınıı 

:3!l!)~ 1 r180 nurnaralt Rclrdiyt> knnununa ek hnun 
:1!)99 27 kfınıınıwvvrl Hl!l9 tnrihind<' ,.e müteakip g-iinlrrcl<' vnlmhulan zelzcle

rlf' fp]ıikP1P uğr:ıyanlnrın kurtnrılınmnnd:ı frvkalade hizmetleri görülen 
hn7.ı ın:ıhld\mlnrın <'<'Znlnrınm nffi hnkkmda kanun 

4000 Br?.iıwnnıla vr ErzinPan yrr snrsıntısmdan mi.itt>cssir olnn ımntnkada za
rnı· ,çrörpn]eı·e yaprlnr:ı k y:ır<lrm lı n k kındaki knmmun ri ı ı ri ınadrlesine bir 
fıkı·n iliiYrsiıır ve hn kıınmın yrnioen hazı hültiiınlrr PklPnmesine dair 
kan n n 

4001 

4002 

ı no:~ 

40()!i 

400() 

4007 
400R 

Dry]pf c]emiryo]Jnrl V(' limıınlar1 işletme UlllllTlll icllll'I'Sİ lnCllllll'lnri tekaÜt 

!'lıındığı lıııklmıdnl<i 24fi4 n 2904 snyılı knnnnlımı hnzr lıiikiimler eklen
ınesiıw w bn kanunlarm hnzı nınrldrleriııin rld!i . tirilmesilıe f!:ıir kmmn 
Oı·clıı snhnylar hPyetinin tPrfiin<' nit R63 snvıh kanunu tadil ecien 3342 
stınlı knııuının hil'inri nııılılt''iini ilrğistircıı knnıın 

'T'iidd~·!' Yf' Trnk Riikiimrtll'ı·i nrn~milıı nldNlilım Vc:>tcriner nıukav<'le

nanıpsiııin tnsfmu haldone'In l<:ınnn 

nrYll't rlr.ıııirvollnn Y(' liııınıılıırilr Dr.vh·t c1rııizY•11lll1'1 V(' Drvlf't limnnln
nııı1n yııpılarıık nsl<Pr1 nnkli:vntlnn nlııuırnk iic'rPtlrr hnkknıdn l<nnnn 
1 :ı nrlın·mn f'fnıdı hıı.kkınılıı l<i 1 Rfi1 sıı:nh kanıma ek ka mm 
nPvlct memurları avhklıırının II'Yhit YP trrıliiliinr ıhıiı· ::lllfl() sayılı knnnn

lıı h n k:ınunn ı> k ::JRRR s:ı~ıh kanun n lHığh l'rt wlll'rin Riynseti C'ünıhnr kr
c;mılannrla il<'ği~iklil< yaprlmnsr lıııkkınrlıı kıınıııı 
1'1'T<'ıııurl:ırın tn lı sil nıÜ<'SSI'"'!']!'riııılr t al!' lı<' ol n m ı:nw:ı k 1 nı·ma cln ir kannn 
Yili\yrt irlrırr.si kanununun nl1n1!'ı maclıl<'sinin taclili lınkkıncla kanun 

Tarih 

24- III · 1941 
26 - III - 1941 

31 -lll - 1941 

2- VI -1941 

2- IV -194.1 

2- IV -1941 

7- IV -1941 

7- IV -1941 

9- IV -1941 

ll- IV -1941 

11- IV - 1941 

ll- IV -1941 
J4- IV - 1941 

14- IY - l!l41 

16- IV - 1941 

21- lV -1941 

21- TV -1941 

21- IV -1941 

21- IV -1941 
25- IV -1941 

2R- IV - 1!l41 
2R- IV -1941 
28- IV -1941 



No. 

4009 

4010 
4011 

4012 

401~ 

4014 

401;) 

4016 

4017 

401~ 

401!1 

4020 

4021 

4023 
-!-024 

- 138 
Serlevha 

Devlet dcııizyollaı·ı işlPtme unıum ıııüdürliiğii Hl-!0 nıali yılı hütr;Psinde de-

ğiı:iklik yapılması haldwıda knmııı · 
Ynkrflnr umum ıniirlürlii{lüniin 19-+1 mall yrlı Bii.tc:c· lmnunu 
Antakva ve lskeıırleruıı Elr.ktrik ınüesı-:rseleriniıı mahalli helediye]PrP 

clevriı;e mezuniyet veri]m('si hııkkmda kanun 
'I'ürkiyr ile Tit·lı:ika arıısrnrla nwvrnt 24 mayıs 193-l tnrilıli Tiı•ıırrt vt> :11 
nıa).rıS 1934 tarihli 'I'akas ltilftfnnmrleri ile 31 nuıyıfl 19~4: tarihli 'I'ieaı·et 

vr Takas !til ;fnnmrlf'rinr nıiir.ry.~e) ı\nlııı;manm J hnzimn 1940 tarihini' 

luırlnr trmdidi hakkmila knıınn 
'füı·kiye ile Dnlgul'iııtnrı ıınısnıcln nınrnt 27 mayıs 19~:1 t:ırihli Tieıır·et 
Anlıısmasmn nwrlmt ( A) lnhil<nsmrln dı•rpi~ olunan tnkas mürh1Ptiniıı () 
ayilnı~ 1 senryr ilıliiğı hnkl<ıncln ynprlan Anlnşıııanrn tıı. rlikına flair kanım 
'I'ürkiyr ilf' Hııl~aı·istan arasıJHla ınrwııt 27 ınnyrs 19:-IS tarihli 'I'ic•ıırrt 
Anla;ırıınsınm nıı>rhııt ( A) lfıhikıısıııılıı ılı>rpiş Pdilip hir ı-.rtH'Yt' ~ıltıınlan altı 
aylı k 'I'nlws nıiirlrlPtiııin t f'kı·ııı· altı :ı Y tPmı1i«l i lıakl<mcla ki n ota 1 ıı.rııı tııs
rlikına rhıir knmırı 

'J'ürkiyP ilc l"inHillfliya Rrasııırln iııız:ılıııı:-n !) ildnPi t<>.';Jrin 1940 tflrihli 'I'i
Parrt vr 'l't'rliye Anlnşın:ılflrıııın tasrlih hnkl<mcla kanun 
'I'iit·kiyP i lt' Hollnıııln :ıı·:ısmıl:ı ııwHnf 27 ~ulwt Hl::l7 t:ırihli 'I'<>ili_vP .\n
l:ııımıısr ve lktı~mi\1 is lıirliği Prntoknlü ilP 1!l mart 1fi::J7 tnrihli 'I'iP:ırı>t ,\n
lııı;;mn-ır vi' hunl:ırrıı mPrhntl:ınıım hitnın tarihinelen if ih:ırcıı 1 nHıJıs 19-ıO 
tarihine kadaı· iki ay ınüılrlf'll<' tPmıl'rli lınkkmcln kanım 

'J'iirkiyf' ilf' Tinllamla ııı·Rsrncln 111!'\'('ıH :n ~tılıat ın:n tarihli TPdiyı• 1\nlaı;ı
mn.sı VI? 1ktTsadi iş birliği Protokolü ilP 1!) mart Hl:l7 tarihli Ticaret An

hışmmn V<' hnnlıırm ınt'rhutl:ırmın lfi mayıs HHO lnl'ihin<' kaflar temelidi 

hakionda kanun 
'I'ürk . Ingiliz 'I'if'aret ve 'I'rıliyc A nlaşmasmın 3 nrü maddesinin ikinci 

henelinin tmzihine dair kannn 
Türkiyl' - lsvP<: Klirin~ Anlaşmasmm kü hr hrdrllrriıw nıütrallik hüküm
lerini tDdilen Jsvec: ilt' notn tPntisi snrrtile yapılını Anlaı~manm kahnl ve 

tasdila hakkında kanun 
Tüı·kiye ile !ınric:re nrasında mevcut ::ı kannnwıani 1935 tarihli Tirari 
itilaf ile 31 mart 193R taı·ihli 'I'ediye Anlaeynıasının, lınııların inkıza tarihi 
olan :n mart 19-!0 dan itihaı·rn 31 mayrs l!l~O tnrilıinı> kadar ild ay fem

flidi hakkında kanun 

Türkiye ile İsviçre ara~ında 30 ma;\'lS HI..J-0 tarihinde akit ''<'imza cdil•u Ti
caret ve Tec1iy<' Anlaşmasımn tasflikına dair kanun 

2Ti trmmuz 1!141) tarihli Türk - Alınan .Aulaşnımn protokollrrind<'n 2 numa

ralı protokolele tıımam!'n ve,\'fl kıı-nnrn fı>shrdilf'rrk mnknvelclcrc ait t<'di~·e
lrr vr mahsup la n n irrsısı i ı-: in tayin edilmiş olan dört. ııy h k müddet in iki 

ay daha temdidi vr a~'ni Anlaşmaya hağlı ' listesindeki 1 000 000 lirairk 
üzüm kontenjanmm kııldmlmıısr Ye hunnn ila\"{'<lile ('('Viz w fınılık kontenja

nının 2 000 000 liraya ı-:ıkanlnııısı haklunıla Alman Hl'farı,tile tcati olunan 
notnların ta: dikma aair kanım 
Bııeno.-> Airt's Poo.:ta kongr<·si kararlarmr Jıavi scnf'tll'rin tn!'ldilmıa dair kanun 
:Mi\l<•tl('rara·u 'I'del,rı'' il.nikasyon Mukavelf'naın<•!-!iıw lıağh 1'clıı;raf ve TPlcfon 

nizunınaıneleri ve Nihai prııtokolh•ri ilcr R~dyomiinikı:ıııyon umumi niuım. 

Tarih 

28- IV . 1!1·11 
2.Sj IV . 1941 

2 - 1\' . Hl41 

2R IV - 1941 

2R- lV . HH 1 

2~. TV . Hl41 

2R- TV - HH 1 

2H • l V - 1 !14 1 

2R . lV . 1 !141 

2b - ı v . 1 n-ı ı 

28. lV . Hl-U 

2~. IV -1941 

28- IV . Ul-H 
7 · V -1941 



No. 
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ııaııwsi, ı ilıai protokolü VP ilılvc NizamnnmP V<' protokolii (Kahir<' Hl3 ) 
ı·evizionlarının tasdikı hakkımla kanun 

40~.) Yil~.n·1 iılarP.si knnmınıınn iki11<•i ve yetmiş birinri mnddel<'rini clc~iştiren 

kanun 

40:!fi ı\sk ri Ceza kanununun 48 nci matldesini değiştiren kanun 
402i 194:0 ııınli yılı ıuuvazcııei mııumiy<'sine dahil bazı daiı·c hütr,:<'lerinde de-

Tarih . 

7 · V - 1941 

12. V - 194: ı 
12- y -1941 

ğişiklik yapılması hakkınıla kaınm 12 · V -1941 
402R Türkiye. Almı:ıııyn arnsmıln Ti<•ari ınühauelcler<' mütedair liususi Anlaş

ma ile Türkiye - Alınanya arasında Ticari mühudrl<'lcrE' ait Tediye An
laşması n ıla mE>vzu halı" ııwnşr ŞPh:td<'1 namE'leri ilc mu tat ticari nıüteferrik 

masraflar· ve Alnıanyaıla seı·best liman ve ınıntakalanlaki Alman ına

kaınları mühLit' ve iııızıılnrınııı .Alman makamları miihür ve imzaları gibi 
kahulU lıaklnnıln Alımın ~PfaretilP teati olunon notı:ı.ların taseliltı hakkın-

rla kanun 

402!1 Tiil'kiye ile YunanL tan arasımla 26 eylül 1535 tı:ırihindc imza edilen Kli
ring Anlaşmasile nıcrbutlarınm tasdikı hakkmda kanım 

4030 

-1:031 

40:~2 

4038 

4034 

4035 

40JO 

·ıou 
iO.J.:! 
.ıo.ı:~ 

·.l0.J.4 
40.J.5 
4-0-!G 
·W-! 7 
4-0.JR 

Türki;yc ilc Yunanistan araı-ırnda mevrut 26 <.'~·lfıl 1()35 tarihli lGiring A.n

lll.'}ınasının hitaını tarihinden itibaren 20 mart Hl-1:0 tarihine kadar iki ay 
:!0 gün ınüddt•t Ic uzat ılm:ısı lıaklnn<lıı kanun 

İzmir vili\yeti lınsnsi i(lm·c"iıwe yapılacak istiluaza lla.ziııenin kefaletine 

dair kanun 
Vakıflar nmurn müdiirlüğünün 193 mali yılr hc. ahı kati kannun 

keı·l ımıhakcnw wmlü Jmnuıınımn 24 ve 275 nei ınad<.lelerini değiştiren 

kanun 

11:ı.hiliye meınnrlarındaıı hir lnsınmın tahılieli sinlerine rlair kanunun ikinci 
mııt]ıJps]nin ucğiştirilnwsi hnkknıda kanun 
Ordu subaylar heyetinin terfiin ait 863 sayılı Terfi kaıınıımınıı bazı mad-
rh-lel'iııi tadil edt>n 216:! ~>ayrlı kanunun üçüncü ınaduesinin (E) fıkrasını 

clt>ğiştircn kamuı 

fıılıisttrlııt· ııınnnı ıııiidüdüğü tcşkitrıt ve yazifl'lt>ri hakkında kanun 

llari<'i~t' v<'kalcti tl•ı;ıkilütı hııkkuıdaki 3312 sayılı kanunu ek kanun 
1!)4() nınll yılı tlhıvazl'llei uıııunıiyc• kmııınıına bağlı hnzı dairt>l<>r hiitc:c·lr
rind!' rlrğişiklik yupılınasına Jaiı· kamuı 

I>e\'ll'l Jimaıılan işletme uıııııın ıııüdiirliiğü Hl40 ınııli yılı hütı.;csimlr llP
ği~iklik yapılması hakkında kıuınn 

I•'l'vkaliıde vnzi~·et uohı~·ısilı· lıazı Vl'rgi ve }'(•siııılrre zıını i<'l'asına dair olan 

3 :.! numaralı kanuna ek kanım 
f;\l'IH·ı H' ~likozdıın almıın iıüihlak Yer~isinin arttıı·ılmasuıa Jaiı· kanun 
ın.ıı ıııali yılı ~Ltl\azeııı•i nımınıiye kanunu 
1 h'Ylt>t havayolları unmm ınüdüı·lüğü Hl·H mali yılı Bi.itl'c kaııuııu 

l l ııdııt \(' salıill<'l· sılılıııt mnnm müdürlüğü l!l-1:1 mali yılı Rütı.;e kaınımı 

l nlıisnı·lııı· uınnrn müdürliiğü Hl41 ınall yrlı Bütc;t• kaııııııu 
Onnıııı ıımıım ınütlüt'lü~ii 1fl41 nwli ~·ılı Biitc;e kıımıııu 
HP<lcn tPl'lıb esi kanıııımw rk kallun 
Pıl'ta, t <•lgı·a f ve ll• lı' f'oıı u ın u nı i nıüdürlüğüniin 1 !l4 1 ma li ~·ılı Bütçe ka-
nun u 

40~!1 B<•deıı terbiy<.'si m nı ını müJürlüğü 1 fi..J. 1 mali yılı Büt ~e kamınu 

12- V . J 941 

12- V -1941 

12 -V -19-11 

14 - • 194:1 
16 ·V -1941 

21 -V -1941 

21 . V - 1941 

21 -V - 1941 
:!1 - V - 1!l-11 

:! ı - \- .. ı n-ı. ı 

2H • V - 1 !l-1:1 

2!1- y - 1!'141 

29- V - 1941 
29- V -1941 
2!l - V - Hl-ll 

ao- v -1!1-n 
:30- V - Hl-!1 
30- V • l !l41 
30- V - 1!1-ll 

30- V - 1!l41 

30- V -1941 

30- V -194-1 
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No. 8erkvhn 

4050 Dedct demiryolları VP. limanları işletmen mnnı müdürlüğü 1!141 mali yı
lı Bütçe kıınunu 

40:11 Dcvlrt denizyolları işletme nmum mücliirlüğiinün 1!141 ınali y1lı Bütçe 

kanunu 
4052 Devlet limanları işlc>tme umum miidürlüğüniin 1!l-n mali yılı Büt~c ka-

4:05:1 

40:>4 

40fı:i 

4056 

4057 

405 

4(1!)!) 

4060 
40() L 

4flfi:2 
40()~ 

4064 

4065 

4066 

40G 

406!) 

4070 

4071 

4072 

~073 

nunu 
Sılımı müc·adelesi kanımuna giire 1ııluül rdilc>n mrhaliğin tı.ıhsiımt kayoma 

dair kanun 
.Milli 1\lütlafaa vl!külcli ın..ıı ıııali yılı hütc;csiııe 83 000 000 lira fevkaHidc 

tahsisal verilinesi hakknıda komm 
Tüı·k Cl'Za kanununun lıazr nıaclllt•lcrini tlcğh;ıtireıı kamm 

Askeri ve mülki tekaüt. kanııııunuıı 61 ııei marlılrsinin tacliliııe ve bu ka

nuna bazr maddeler ilavesiııe rlair kaııuıı 
Diyarlıakıı· ve Elfızığ is1 :ı:-ıyonlarmdan I rak ve lrau hudutlarına karlur ya
pılacak demiryollaı·mın inşası içiu istikraz aktine dair kanun 

Tasarruf L.ıonoları ilu·aeına dair kanun 

Devlet denizyolları işletme uruum müdürlüğü 1!)40 mali )'1h hüt~<'~inuc 
u eğişiklik yapılınası hakkında kamııı 
Yüzde beş faizli Hazine tahvillt>ri ilı;acı:na tlait· kuuun 
Pasaport kannnunnıı 10 ncu maddPsinin tadiline dair kanını 

1ı-ıkiiıı kaıınnmınn 3B nrn nıaddcı;inin tadili. hakkında kamm 
Posta, telgraf ve telefon mnum müdürlriğünün 1!138 mali yılı Hcsaht ka

ti kaınum 
B an Türk mallarm ın Almaıı,\·aya ilırac;ln rı ve milli bankalarca iskonto 
edilmiş bazı honolarm kontrnjanlıır fa.zla!>r olarak yapılııcak tütün ve fın
dık mubayaa ·ıu::ı. tah!'\isi hususunda teati olunan notaların tasdikına dair 

kanun 

'T'ürkiye ile !talya rırrıı'!lDua mcYcn1 29 ilk kanun 1936 tarihli Ticaret ve 
Reyrisefain muahedesinin 1emc1irlinc nıt notnların tasdila hakkmda kanun 
Romanyaya ısmarlanmL<;ı olan kuğrtların Romanyaya ihrrı(: t'clilrct>k pala
nnıt >!' halıkyağr ilıı tııkası hakkında teati olnnan notularm tasdikı hak

kmdakanun 

.. \skcı·i' Ye ıniilki tekaüt kanununun 4 ncü maddı•sinde yazılı cetvelin dc
~h;ıtirilnwsinc dair kanun 
Ilapishaııc V<' tevkifaıwlerin idare i 1ınl:krnclaki 1721 sa}'llı kammun ikin
ci maddesini dC'ğiştiren kanun 

Devlet memurları aylıklarının tcvhit ve tcadülü hakkındaki kanuna ek 
3 88 sayılı kanunun üı:üncü maddesille iki fıkı·a ckleıııncsi hukkuıda kanun 
Devlete ve müllıak bütçeli J.airelurc ait m ukataa ve icarcteynli gayrimen
k nilerin Yakıfla ili~iğinin kesilmesi ]ınl~kında kanun 
Erzincanda ve Erzincan yer saısınt1smdan müleessir olan ınıntakada za
rar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanuna ek kanun 
Türkiye ile Alman Reich'ı arasında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen 
Muahedenin tasdikına dair kanun 
Yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 17 ve 22 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lstiklul harbi malullerine verilccek para mükafatı hakkında kanun 

'ra ri h 

30 - V - 1 !l-t t 

~0 - V -1!141 

30- V - l!>.tl 

30- V -1!1-ll 

30- V -1!1-tl 
2- VI -1!H1 

2- VI - 1941 

2- VI - 1941 
2- VI - Hl41 

2- VI - 1!l-tl 
2- VI - l!Hl 
4- VI - Hl41 

!) - V I - 1 !l-H 

9-Vl-1!)41 

9- VI -1941 

fl- vı - ın-n 

9- vr - uı.n 

18- VI - 1941 

23 - Vl - 1 !l.t 1 

23- VI -1941 

23- VI -1941 

23- VI -1941 

25. VI-1941 

25- VI -1941 

27 - VI - 194.1 



No. 

4075 

4076 
4077 

4078 

407!.1 

40b0 

40bl 

4082 

-141 
'erlevha 

Sermayesinin lanıanu Devlcl lanıfından I'Crilruek surcLile kurulan ikti-
saili teşek.küllerin teşkilfıtilc idare ve ınurakabelcri hakkındaki kanunun 
24 ncü maddesini değlijtirt'n kanım 
l!'encrlcr hasılatından Hazineye öucnecck miktar lıa.kkuıda kanını 
Ceza vo tevkif evleri unıum müdürliiğiin ün vazile ve teşkilatı hakkındaki 
3GOO numaralı kanunun ladilino uııir kan un 
1sviçreye gönderilccek fınuıklar lıcdcllcri nin mali borçların ödenmesine 
tahsisi için Türkiye ile lsv.ic,;re :ı.rasındu teati ed.ilcn 24 nisan 1941 tarihli 
notaların tasd.ikı lıakkınua kımun 

'Türkiye ile Almanya arasııı<.la 'J'icari mü bauelcler0 müteuair 25 temmuz 
1940 tarihli Anl~maya bağlı 2 uunıaı·uh protok.olün döl'düncü maddesin
de tayin edilmiş olan nıüudctin yeniden ild ay tEımdidi hakkında kanun 
Türkiye ilo Fransa arasında 23 ağustos Hl39 tarihinde iınz:ılannuş olan Ti
e:ıret, 1: ontenjan ve Tediye Anlaşı:ru:ılanle merbutları hiiküınlerinin 30 ha
?.izan 1941 tariliine kadaı: temelidi hakkın da kanun 
Çiftçi maliarının korunması Jıa:.-kında kanun 

Türkiyenin (1940 Budupeştu IMruıyırı) ua iştirakı. masraflıırmı kaı'l;lılaıııak 
üzero Macaristana gönderilccek lG 000 li raııın ta1 in sırt.ı.sını beklemeucu 
'J'ürk - Macar kiliringintlen tc::ıv iycsi hak kmtla .Macaristan Hükümetile ya
pılan aıJaşmanın tastlikına Juir kaımu 

4083 Ilaliç vapurları işletme inlı isarıııa tlai r k anun 

40b4 Jıariıotcn satın alınan buharlı ve motörlü gemilerto ıneınlekette yapılan 

m.ümasillcri için getirilccek eşyanın gümı·ük re,mindcn istisnasma dair 

Tarih 

30- Vl -1941 
30- VI -1941 

30- VI - 19-H 

30- VI - 19..!1 

30- VI -1D41 

30- VI -1941 
2- VII -1941 

2- VII -1941 
2- VII -1941 

olan 3339 sayılı kanwı hükiimlel'inin uzatılınası hakkında kanun 2- VII- 19U 
4085 Belediyeler ve hmılat'a bağlı müesseselel' ve Belediyeler bankası memur-

ları tekaüt sandığı teşkiline dair kanun 2- VII- 1941 
40 6 Devlet memurları aybklarının tevlıit ve teadülüne uair olan kanuna bağlı 

1 numaralı cetvelin Maarif vckilliği kısmında bazı değişiklik yapılması 

hakkında kanun 4- VII -1941 
4087 Tayinat ve yem kımunıınun birinci maddesine müzeyyel 1495 sayılı ka-

mmda değişiklik yapılmust hakkında kanun 4- VII -1941 
4088 Devlet memurları aylıklarının tc\lıiL Ye teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 

ek 3888 sayılı kanwıuıı ikinci ıııa<.le<lsıne bağlı üç numaralı cetvelin de-
ğiştirilmesine uair kanun 4- VII - 1941 

4089 Dahiliye memurları kantınunun 2 nci ve 3 ncü madedlerinin değiştiril-

mesi hakkında kanun 4- VII -1941 
40DO Devlet uemiryolları ve limanları umumi idaresinin tc.,kilat ve vazileleri

ne dair 1042 numaralı kanuna ek kaııwı 

40Ul Ilatayın ana.vı.ıtana illıakıııuan önce orada öğretmenlik yapanlara 
Jair kanwı 

40!)2 Askeı·lik kaııununnıı 3;) ııci nıaucle.ıüni değiljtircn 3!120 numaralı kanunun 

4- VII -1941 

4- VII -1941 

~u-. fıkrasına bazı hükümler üfıve~i haklanda kanun 4- VII- 1941 
4093 l\Ialiye vckrueti 'l'cıjkilat ve vazif<.'lcri lıakknıdaki 2996 sayılı kanuna ek 

kanuıı 

·10!J! ll atay Ziraat bankasıımı iaı:.fiyc inde i potekli v • müt ·clsil kofaleili zirai 
nlacaklurmın taksitlcnJirilnı ine dair kanun 

·lOD.J Uzunköprü - Svilcııgraı.l al'~lllı.la Türk topra"'ı haricindeki demiryolu kı
sııularuıill i~lctılınc::ıi lıukkıııd.a kanun 

4-VII-1941 

4- VII -1941 

4. -VII-1941 



No. 

40n7 

.ı on 
40!)!) 
.ııoo 

-ll01 
-!102 
.ııo:J 

·HO-!, 

U05 

-H06 
4107 

4108 

-!109 
-ıııo 

4111 

142 
Scrlevha 

J)f'vlct ınc•nmrları aylıklarmm tevhit ve tradülü hakkındaki kanuna bağlr 
lıiı· sayılı cc>twluc dPğiı;iklik yapılııuısı lıakkmda kamın 

~\rttırnıa, eksiitme \"C ihale hakkındaki 2-1!10 sayılı kanun ilc J050 Rayılı 
.Muha!-iclır·i unınmiyc knnuııııııa bir ınuvakkat. madde cklrnmesine dair knnun 
Hiyasal bilgiler okulu Jıukkmclaki kanuna ek katıun 

Aıılmra ~Phri liiğınılaı·ı hakkıııda kaııun 

Yt>nidcıı yapılacak su i~lcı·im~ 31 milyon lira tahsisi lıakkmdaki 3132 ve 
ltu pıu·unm suı·eti temini Jıukkıntluki 3483 sayılı kaınınlara ek kunmı 

llnreırah kurarıuııııe, ine ek kantın 
Askerlik kannınıııllll .ı uc·i.i nıuudPsiııin tadili hakkmcla lmnun 
Dl'l let lllct.ııuı·Jnı·ı aylıklnrıııırı tPvlıit ve teadülü hakkmdaki ::1656 sayılı ka
nuna t'k 3H savı Ir kanuna !•ağlı (1) 'ınyılı el't velde d<'ğişiklik yapılması 

lıaklnndıı kanun 
:Mııharip :ı·nlıancı ordu mcnstl]ılarından Türkiyeye iltica ec1enler haklmıda. 

kanun 
Urclu mensnplarma hir t•r tayını istilıkalu vrrilıncsi haklcrncla kanun 

()rfi iduı·c kanununun uazr maddelerini değiştiren katıtın 

Yl-dl!k subay ve askeri lllCill\ll"lar lmnununda ucğişiklik yapan 3093 nnııuı
rı.Lit kanunun birinci maddesinin ( B ) fıktıı.•ıının tncliliııc daiı· kanun 
~ulmy ve a.-,kcri nıcmnrlara elbise, kaput, çizme VPyıı potin verilmesine 

da ir kantın 
A.skeı· ailelerintlE'n ruulıtaç olanlara yardım hakkında kanun 
tnhisarlar umum müdürliiğü mütedavil sel'ııHıy<>siniıı 36 fiOO 000 liı·aya ibla
ğıııa dair kanun 
lfatay kadııst ı·osuım itiraz müddet i hııkkmda kanttn 

.J.ll:.! Milli Miidafaa ınlil<ellcfiyr.ti kımunıınun 27 nci maddesinin değiştirilmesi 

Tarih 

4 -VIII-1041 

8 -VIII- ın-n 
8 -vın- 1941 
s YIII. ı n-ı 1 

8-VIII- 1941 
11 -YIII. 1 n.n 
11 -VIII- 1941 

ll -VII f. 1n·H 

11 -VJIT- 1941 
ı ı -VIII- ın-u 

ll -VIII- J !l41 

11 -VIII- 1941 

11-VITT- l!l-U 
J 1 -VIII- l!Hl 

11 -VIII- 19-H 
22- IX - 19U 

lıakkımla kanun 22. IX . 1941 
4118 ~Iııari f vekalcti ıncekez tr~ki lut ı vı~ vazife!<' ri hakknıılaki 2287 numaralı ka-

ınma ek kanun 
41 H Köy kaııummun 78 nci maddesinin değiştirilmesi hakionda kanun 
-1115 Türkiye ile Almanya arasında Ticari mühadelelere mütedair 25 temmuz 

ın40 tarihli Husus! AııJ~maya ınerhut ((') listesindeki 50 000 liralık me-
yan kökü kuııteııjanının, nıeyaıı kökü yeı·i11e nıeyı-1n hulaı:ıasına ve halına 
tahsisi hakkıııda ı\ lınan Il ük tırnetile teati edilen not alarıu tasdikma uair 
kanun 

4116 'rürkiyc ilc lsviçre arasında mevcut 30 mayıs l940 tarihli Ticaret v, Te
diye Anlaşmasının iki ay tPmdidine dair kanun 

4-117 '!'ürkiye ilP l\lac·aristan nrarmıda, 3 mayıs l!l-H tarihinde akit ve imza cdi
lt>n, Tiearet ve 'l'e<li,ve Anlaşmaları ile m rbullarının tas<likına dair kantın 

4118 \'akıflaı· urnum müuürlüğünün Üsküuur - Kadıköy llalk tramvayları şir
ket incieki hi.-;sesinin lstaıılml Belediyt•sine clrvı·i lıakkrnda kanun 

41l!l J'ızılay c•rmiyPti ve harp ve afet vnkuunda onunla hiı·likte çalı~m<ık üz re 
Büklımetin müsmıdesile gclceck bu türlü sılılıi ve insnni ynrclılll heyetleri 
namma vürııt l'urc~ek olan eşyruıın ı,.tiinırük vergiı;imlen rmıafiyet.ine dair 
ka,nuıı 

4120 Ta arnıf bonoları ihraeına dair 4058 mımaralı kanuna ek kantın 
4121 Istanbul Yüksek mühendis okulu ilc Teknik okulunun Maarif vekilliği

ne devri hakkında kanun 

22- lX - 19·ıl 

22- IX - 1941 

22- IX - 1941 

22- IX - 1941 

22- IX - 1941 

22- IX - l!l41 

22- lX - Hl41 
22- IX -1941 

22- IX -1941 
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No. RerleYha 

4122 Devlet memurları aylıklal'ının t<'vhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılr kanunlara bağlı kadro <'e1vellerinde değişiklik yapılmasma ve 1941 
mali yılı Muva?:eııci uınuıniyc lmnnnnıımı (L) ve (D) işaı'ctli cetvelleri-

Tarih 

nin tadiline dair kanun 22- IX - 1941 
4123 1941 mali yılı ıuuvıızent>i ııımımiyesiııc dahil bazı daire hüt<;elerind<' 

değişiklik yapılması hnkkınrla kantın 22- IX -19-!1 

4124 Milh Mi1<1afaa vl'knll'ti 1!l41 ınııli yılı hüt~esine 8~ 000 000 lira fevkal-

4125 

412() 
4127 

nrle tahsisat verilmesi hııkkınrlald 4054 sayıh kanuna ek kanun 
Devll't nwmnrları ayhldannrıı 1PYhit ve teadülü hakkmrlalti ltannna ek 
~888 sayılı lmnıma hağlı (1) mıınamlı cetvel ile Mm·azenei unmmiye ka
nnııuna hağh (D) ect.velinin Aılliye Yekaleti losmınrla. tadilat yapılma

sma dair kamın 
'Flrzinrnn ve F.rznrnm l1<'lcdiyrlerinc 3 300 000 lira i.kTa~~:ma dair kaııtm 

TIH•tı. iskel<' - Palmnut.luk demiı·ynlu imtiyazı ile şiı'kcte ai1 ınallarm satm 
almnıasına dair nmkavelE>run taı:;dikı hakkında kanun 

4128 Ilıca iskp]e- Pala.nıutluk hattı iı::lrtme knnunu 

Tefsirler 

232 3656 sayılı kanunun mu\'akkat altnH'ı maddcsindı>ld ( nıaiyf't mennır

la.rı) tahirinin te:fsiri 
23!1 Askf'd mülıendislPrle fl'n ııwrrnıı·hır11uı verilecek ihtisas iicrPtlerine dair 

22- IX -1941 

22 - IX - 1 !).t 1 
22- IX - Hl41 

22- IX -1941 
22- rx -1941 

9 -XTT- Hl40 

olan 2204 sayılr kanunun hirinci nıneldesinin (C) fıhAsımn tefsil'i 1()- XII- Hl..JO 
234 Askeri tayinat -ve yPm kanununa müz!'yyel 1495 sayılı kanunun birinci 

ın addesinin tefsiri 20- XII- 1 !l ~O 
235 'l'aşocaklarr nizamnaınesiuiıı hiı·iıwi nıııfldesinin ye hn nizanıname ile 

Maadin nizanım\tn<'sinin hazı ıııadıleleı·ini tadil erlen GO numarnlı kamı-

nnn tefsiri 1 R - IY - 1 !l4- 1 
236 Er<'~li kömür havr.nsındald ornklnnn DevletGe işlettiı·ilmcsi lıaklonchıki 

3867 sayılı kanunun 8 nri ma1lflrRinin trfsiri ll- VJTT -J!Hl 

1194 
11!):1 

l19G 

]] !l7 
119R 

1Hl9 
1200 

Kararlar 

1\fiitekait yüzhıışı Em·er Tiirksnl htıkkımla 
l\Hi1<'k.lit hinhaışı M!'ınrlnh Ot>l<'Ron lıııl\kmdn 

ı~ıanhnl. l·~rlirıw. Kıı·ldnı·rli. 'l'<'l<irclnğ, Çmınkknle Y(' Koral'li nlayetle
rinrlt' (h·fl idare ilfımnn 1lrıir 
l\filli ynı·<lını kmlıitt•F;inin fnnliy<'tine nihnyet verilınt>~ine dııiı· 

Binn vcı·ıı,iı;i hnkkmdaki 1S!"l7 ı<ayılr kııınımımm 3 nd1 ınsvlıh'siııiıı 6 ıwı 
fılo·ııxınııı tdsiı·iıw mAhal olımıılığı hrıldonda 

Alt r villlyı>tte ilfuı cılilıniş olan Orn i<lart'nin 3 ny (]n h n tPnvlirli hnkkııülu 

Kii1alı.vn HH'I'k<'ıı: .i:ındnı·ınn konmutHm yii1.hnşı Z<•ki Rerlmıaıııı lı:ığla
nan teknü1 maaışı hakkında 

22- XI - 1940 
22- XI - Hl40 

2fi- XI - 1940 
::!7- XI - 1940 

2!l - '~ı - 1940 
20 - • ~u - ıg.ıo 



No. 

1201 

1~02 

120:l 
120..J. 
1~0!) 

1206 

1207 
120R 
1~09 

-144 
flerlevha 

Adiiye harç tarifeRi kanununun 100 ncii mnrldeı~iniıı 5 nci frkrasrnın tef
sirine mah:ıl olınatlrğr lıakkrııtla 
!ı:el ınelıusu Ff'ı·it f'ı>lill flüwııiıı trfjri! ınasnniyeti hakkınıla 

:\Inğln mehusıı Yunus "ııdiııin teşrii ımısııniyeti lıaldoıHln 

Rt-yhan ınehnsn flinnıı TPkelinğlıııııııı tef!rii nınsııniyeti hakkınrla 
Har.irnıı: ıığustns l!l..J.O aylıırma aif. Dh·anı nıulınsf'hat rııpornn:ı rlnir 
Divaıır nıulıasf'hatrn üı: aylrk rnpnrlnı·ı ü;r.erinr ittihaz rdilnıektr olnn 
knrııı·lnı·ın ınnhi~·rt w şümnlüniiıı t:ı,,·ini hnkkrnrla 
Riirt nırhmm ~efik {)zdrmirin te5rii mnsııniyı•ti lıakkınr'hı 
)[rrlis ic~tiııınmın 10 mart 19-ll pnzarteıo;i gününe tnlilmın rlnir 
.\lt ı vililyf't te il:ln ve ii<; ay nıiiılılı>tle temel it f'rlilmicı ol n n Oı·fi irlorf'nin 

ay claha tenırli(1i Jınldmıcla 

ii c: 

1:!10 Kiitnlıy:ı 1fiistantıkı 1\frnıf't flait Türkere hizınf't miirldetiııe görl' Yf'rilc'-

1211 

1~12 

121~ 

121-ı 

121~ 

121f) 

1~17 

1211' 

121!) 

1221 

1222 

122~ 

122..J. 

122(i 

"Pk ikrnrniyrnir, vizrsi hnklnnrln 
.?:iı·:ı:ıt hrııılfn~nırn •iiıııl,.ı•prPi!i JT:ızinP pm•nlai'I lıakkmrln 

Rl'~ncli~·rni n Roğ-ıı krııınr mn h n lle~inclen Ml'lhemni!nllıırmrlan thrıılıimoğln 
ahPr .\li C'ni:rların iiliim rl'znsm:ı r:ırptrrılmnsı hnkkrncl:ı 

n"~iı·f'iııiıı .\zizlwy kiiyiinrlı>n Ti ıılil lhrnhiıno~ln Yı>li Acnrm ölüm ce

zasına l'llrptrrılmnsı hnkkmdn 
Ele~l\ir·rlin ÇPli kiiyiinrlPn KMnknl!,nl1nrmdnn Rrllmn~ln Nnmıız Ko~a~m 

iiliirn rrzıı~rnn rnrptırılm:ısr h :ı ldmHln 
nryvı>nin MnksndiyP köyiinrlı>n CafProğlıı Hasan Ydınazın öliim ceznsınıı 

r,:npfırılnınsı hnklwırln 

Korkmlcli kaznı;mm Knrnhnyrr köyiinnen Alıııwrloğln 1smail Drdenin 
iiliim f'ezn<:m:ı r'lrptırılınn«r hıılrlnn,ln 
()f K:ız:ıfıınrn Yo.r:ınn?: kii,viinnl'n Drli thralıiınof!nllnnnclnn R:ırlııllnho~ln 
)fnstnfn Korkmıızm ölüm C'rzn~ınn ~nrptırrlnınsr hakkııHln 
~(ikı>nin Konnk m:ıhalll'sinrlen Karnhelı:iro~nll:ırmrlan ITiisl';\~inoğln ::\Tr
mf'! nillt\!iiziin ölüm rf'7.nsırıa C'rtrphrılmn~ı h n ldnnnn 

nııvınrlrrm ll'nice mnhnllt'sincle mnkim A:wlmlroğullnrmdan llüst'yinoğlu 
Alt m cl is 1\fmt:ı fa Kiir:iiknyrlın 1ının öliim ccznsrnn ı:arphrrlmaST hakkında 

Trahzonnn KPnırrknyn mahallrsinnendcn ITacr thrahinıoğnllarmdnn Zn
im cliğrr aılt R:ıimoğln NMi Erelikerin öliim l'rznınnıı ı::ırptrrılması hnk

kında 

,\lulnğm:ırlPninin Bmrrrk köviinrll'n Mustnfnoi(-lıı ~ükrii İlhnsmr~m ölüm 
l'eznsınn rarptırılmncn hakkrnrln 

Rizemin C::ımlıh<'l mnhallf'sim1Pn <:ı.ntrroğııllnrınrlnrı tlwıılıimoğln ,ff'mt't 
Ra1ımrnin ölüm <'f'7.nsınn ~nrptwılmııc:n hnldnnrl:ı 

DPvlf't mrmnrlal'T nylrkhrının 1rvhit V<' tt'acliililne rlııir olnn !31lGR savılı 

lı:nnıınnn 7 nl'i mnonl'si hiikmiiniin Drvlct ~ı1rn•u nz:ıhihn:ı intihap Nliif'n· 
lrr" siimıılii olnp olmıyarağınm tf'fsirine nınhnl olmndıih lıııkkınrlıı 
Tiiı?rır1ir·in Rr>rvi mnhnllrc:ıin,lf'n f'l'llat Hnliloi!lıı Knsnn J\ faı•nn iiP Kuvıı 
nınhnllrsinılt'n 1\[l'ml't _\lio?!hı Kara Mustafa <'hkıılnnın iilt"ım . cczn~ına 

t;:!ı·ptırılmnları hnkkııır1n 

:\Tn~nn Oı·'!iıııos ltiiyüıırlNı flpJimoğln C'rrııil Ynrgaıım öliim 
~'llrptırı1masr hııkkmrla 

Tizihin Keferirr hel köyiinnen Ali Osman oğu ll n nmlan 1\r cııı eeloğlu 
Turgudun ölüm cezasına c:arptmlınnsı hnklunrla 

rezasma 

Davut 

Tarih 

'27 - :X Il - Hl40 
27 • . 'fT - 1 !l.J.O 
27- XII -1940 
27- XII - 19-+0 
:~- I - 1 9-H 

3- 1 - 1941 
6- T - 1941 
n- T - 1941 

19- III . lfl+l 

ı !l - TTI - ı n.n 
26 - III . l 941 

2R- TTT - 1!l41 

:n - TTI - 1 941 

:n- HT -1941 

2- IV - Hl4J 

2- JV -1941 

4- IV -1941 

·1- IV -Hl41 

7- IV -1941 

7. IV - 1941 

9- IV -1941 

9- TV -1 !l41 

!l- TV - 1941 

11- JV -1941 

11 - TV . 'l!Hl 

14- IV -1941 
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No. SerleYha Tarih: 

1227 Orchumn Karncaömer ldiyi.in<len Oedikoğnllarından 
ği n iiliiın l'CZaınnn {;:ıı·pt ll' ılın aı-;ı ha kk ında ]4,. IV- 1941 

1228 Smıgurlunnn Teınelh yli kliyiin'lt'n .1\hdülı:rnnioğln lfıırr Oı-ıınan Relçulmn 
ölüm C'<'znsmn ı;arptrrılınasT h8kkıncla ]6- IV - 1941 

1229 Tokııfhn Sulnsnı·ny ldiyiiıHlPn lınaıııoğullr.rıııd:ııı .'nlihoi(lu Hasan YıJma-
zm iiliiııı c-ezaHtıHı ~arptn·ılması hakkıııda 16- IV -1941 

1230 KarıHl<'t'<'ttin fl<'<:itli ki>yünclE'ıı Hüı;('yinoğlu . ..\li ("ıztiil'l\:iin ölüm ceza ma 
ç;nı·ptırılınnRr hııkkrndn 18- IV - 1941 

1231 Ka~·srrinin Mnlu köyünden Hnsanuğlu temet H ktaşrn iilünı rezasma 

ı:ıırptmlmasr hakknıdn. 1 • IV -1941 
12:12 Çoı·ıımnn Aln<'n knznsının Küre köyünden Hüseyinoğlu Boyram Purun 

ölüm rezasmn <:nrptmlınn, 1 haklurula 21 - I:V - 1941 
l::!:):J Taı·snsıın Alifakıh kiiyünden O mano~lu Ali Rrza fliilır<'çmıin ölüm ceza-

fnna ~ıırtmlmıısı hakkında 21- IV -194-1 
1234 Kastnınonu mcbusları Hnc~ı· l>iclt' v 1uharı·c>nı f4t'lfıl Baynı·m te. rii ma-

smıiyetl<'ri hakkında 25- TV - 1941 
J2~f) 

12~6 

1237 

123R 
12~9 

12..J.O 
1241 
1~4-2 

Al<saras k:ızasnnn ('aı·dal' 1\Ö;\iincleıı 1\'fey)fıdo):{lıı Kııclir Aygüııün ölüm 
<'t'7.aı<ıııa çarptırılmıısı ha klnnda 
t~rı.d.ihün n<'rıı mnhflllf'siJHlt•ıı ~TahınıHloğln "Meınet Altıın m öli:i.m cezasma 
raı·phrılması hııkkmdıı 

1\ftıra(liyruiıı Dnavnn kiiyi.inckn firzııoğln Mcmrt Yaylahnın ölüm cezn

sınn f!nrptrrılınası hı:ı kknHln 
/\lıkııı·n nırhusıı AhınNl rııısnn t('şl'il masuniveti hnld\mrla 
'T'ı·ahzon mrlmım ~<'rif nilı.r<>niıı 1e. rii ınn!-<l111iyrti lınkl<mrln 

rfa nıehnsn Ş<'rrf tTlnğıın 1r~ril nım~uııiy<'ti lıakkmdıı 

n<'nizli mchnsn rrip \li Kiic•üknıım te .• rii mı:ıımııiyrti hakkında 
Konyn mrhnsu RrYki Erı:rnmın te .. rii masmıiyeti hakkmdıı 

124:~ nüyiik 1\fi11<'t Meclisinin t\l'llnyıı it itılflflınm. RrHim ve mnhahbetinin ih-

25- IV -1941 

25- IV -1941 

28- IV -1941 
~O- TV - Hl41 
30- TV -194-1 

30- TV -1941 
14- V -1941 
16- V -1941 

liiğı Jıakkmnıı 29- v -uı.n 

124-..J Oı•cln, hıılıriyc ve jnnclnrııı~ı ımbny ve meı~mini hakkmrlaki 912 ı:ıayıh ka-
nmınıı fi nrı nınilclrsinileki ('Muhnkrıne altmn alnımak) tabirinin tefsirint> 
mnhnl olmnihğı hnklnıırl:ı 

12-H'i M <'I'Clin m<>hmm 1\fn h it1 in nirg<>niıı nwhusln~unnn ınıkutu hakkında 

1 ::!-111 Ask<'l'l <'<'?.ll luınnnunmınn 1 R7 n ri mııçlrl<>sinin tef~o~irine ihtiyaı: olmadığı 

4- V[ -1941 
13- VI -1941 

hakkında 13- VI -1941 
1247 ,\ f.·on Kımıhiı:ıaruı Çohnnlar mıhiy<>sindcn D<'kirnğ-ln ~ülı>;nnan Yılma-

7.111 ölüm C'e?.nsma ı:arptınlmıısı hnkknıda 18- VI - 1941 
12-.J-R Çerk<>qin <1ren kö~·ilncl<'n Rf'kiroğnllıırnıdnn İhrnhinıoğlu Mmıtni'a Ö:~:-

rll'ıııiı·iıı i11iim ('('7.f1Sl111l ı:ıırptırılınası h:ılt.kmda 18 .. VI -1941 

1240 \ltı viliıyC'ttr iH1n ve iki dcr:ı iir~r.r ay müdrl<>1lc torn,lit cililmi · olan <1rfi 
j,Jnrl'nin n1tr ny c1ahn 1rnHlicli hak1unc1:ı 20- VI -1941 

12GO Rınıılıkhııın KMnğ;r.J l{öyii!l(lrn Kanı 1\f ollnoihıllnı•m(lan Süleymano~lu Sii-
ll'Vm'ln Akhnlııhm öliinı c•<'7.nsmn rıırptırrlmıısı hnkknıda 20- VI -1941 

1251 'T'<'rmı>nin flefı·i köyünilen Rıılih Çavuşoğhı Davut Gürler ve Ordtmun 
Ehiilha~-ır nahiFsinin R<'f<'r<'ik köyünden O mano~lu Ali Kaplanın ölüm 
<'czaı:ıma ı:arptmlmnlarr hakkında 20- vr -1941 

1252 Çcrkcşin Dere köyiinden Kad10ğullarından Jlüseyinoğln Bahattin Aks-
nnun ölüm rezasma çal'pttrılmnsı hakkında. 23- VI - J !l41 



No. 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 
1259 

1260 

- 146 
Serlevha 

Gümrük kanununtın 906 numaralı kanunla tadil edilen 39 ncu madde
sinin tefsirine malıal olmadığı hakkında 
Fenerler idare ine verilecek tazminat karşılığının temin sureti hakkın
daki 3302 sayılı kanuntın 2 nci maddesi ile Bütçe kanunlarının bu bap
taki maddelerinin tefsirine malıal olm'a.clığı hakkında 
Kır, çarşı ve mahallat bekçilerinin Memurin mulıakematı kanunu hüküm
lerine tabi olup olmadıklarmın tersirine mahal olmadığı hakkında 
Tasarruf bonoları hasılatrom milli müdafaa hizmetlerine tahsisat kaydi 
için bir kanun tedviııine lüzum olmadığı hakkında 
Gürünün Kirazlık mahallesinden Ahmedoğlu Sait Yenerin ölüm ceza
sına çaptırılması hakkında 

!~el mehnsu Turhan Cemal Bedkerin teşrii maanniyeti hakkında 
1\fersinin Mesutliye mahallesinden Osmanoğlu Ahmet Cingözün ölüm 
cezasına çarptırtlması hakkında 

Meclis içtimarnın ikinci teşrinin birinci gününe taliki hakkında 

5 - Seçimler 

tkinci !çtima zarfında sayın üyeler mua
melMına ait intihaplardan başka seçim yapıl-

mamıştır. 

• 

6 - Heyeti umumiyenin kapanması 

Tarih 

30- VI -1941 

4 - VIII - 1941 

8- VITT -1941 

ll- VIII- 1941 

15- IX -1941 
15 - IX - 1941 

17- IX -1941 
22- IX - 1941 

!kinci İçtima 22 - IX - 1941 tarihinde 
Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan me
hu:m Ili ı mi ·ranın : 

hırakın,amnk üzere gclecel< içtimaııı ikitwi teş 
rinin birinci cumartesi gününe talik edilmesini 
teklif ederiz :. . 

-c Büyük 1\Ieclisin ruznamcsine dahil mü
him ve müstacel layilıa ve teklifler tamamen 
inta.ç edilmiş olduğundan azayi kiramın inti
hap dairelerini tetkik ve teftişlerine iml<ii.n 

Şeklindeki taktirlerinin kabulünü mütea
kip ikinei teşrinin ilk günü toplunılmal< ÜZPT'P 

celst' 17,40 dtı kapunmıştır. 
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Daimi encüm&nler .. : 

Adli ye E ncümen i 56 ı 5 ı 37 2 1 o o 
Arzuhal :. 7 o o 2 4 ı o u 
Bütçe :t 1 3 I ı ı 9 4 8 o o o o 
Dahiliye » 31 28 ı 2 o o o o 
mvanı mulıasebat :t 12 7 o 3 o o 2 o 
Gümrük ve luhisarlar » 8 8 o o o o o o 
llariciye » 46 45 o o o o ı o 
İktısad » 50 47 ı 1 o o ı o 
Maarif :t 9 9 o o o o o o 
Maliye » 47 38 3 4 ı o ı o 
Meclis hesa bla.rmm tedkikı » 10 o o o o o 9 1 
Milli Müdafaa :. 34 28 2 3 o ı o o 

afia » 18 17 o ı o o o o 
Sıhhat ve !c;. muavcnct :t 9 9 o o o o o o 
Teşkilatı esasiye » 2 o o ı ı o o o 
Ziraat » 4 4 o o o o o o 

Muhtelit ve muvakka.t encümenler 

. 
Adliye ve Teşkilatı esasiye encümen-
lerindım mürekkeb Muhtelit encümen 13 o o ı ı o o 2 o 

1 Muvııkkat encümen 1 1 o o o o o o 
Muvııkkat encümen 3 1 o o o o o o 
Muvakkat encümen ı ı o o o o o o 
Muvakkat encümen ı ı o o o o o o 
Muvakkat encümen ı ı o o o o o o 
Muvakkat encümen ı ] o o o o o o 

'= 
------- - --Yekfuı 495 382 11 73 8 3 16 ı 

= -



C - Riyaset Divanının mesai hulasası 

Re i. : Çaukıı·ı Jluslafa A brliif7wlik R cnda 
R cis 1·eh'li : Aydın Dr. 1liazhrır Oermen 

» » : Bursa Re/el Camtez 
» » : Sivas ı"}elltsrttin Oiinaltay 

ldrıre Amiri Aif rı ll alirl Baytak 
» » : Jfrıui.c;a, Dr. Saiın Uzcl 
» » : Jfrcrdin b·fan Ferid Alpayrı 

Kôtip : Biııgö1 Ncemeddin ı •aldr 
» . rrnırtkkrrle Ziyrr Gevhf'.r ENli . 
» : Önzirwteb Bcki?· Krrlrli 
» : IT rrfalJ ll amrli Selçıık 
» . K iifrr l1 ya r rdit u zgören . 
» Niğde C'avid Oı·al 

1. XI- Hl-!0 tarihindt> seçilmiş olan Riyasrt 
Divanı, lk1nri l •tinıa rsnaınnrla (8) (le
fa JoplannliŞ V!' (3fi) karar ittihaz eylrıni~1ir. 

Bu hapta tanzim olunan cetvel aşağıya derco
lunmuştur: 

Karar 
ı ·o. inikat tarihi 

35 13- XI -1940 

56 13- ... ~ı- 1940 

7 13 - ~ I - 19-lO 

58 13 . XI - 1940 

59 13 - XI - 1940 

00 13- XI- 1940 

Gl 13 - XI - 19±0 

62 13 - ~'I - l 940 
63 20 - XI - 1940 

64 20- XI -1940 

65 20- XI -1940 

66 20 - ~·ı- 1n.ıo 

V erilen kararlarm htıliisasr 

Sayın üyclerucn 6 zatrn izinleri hakkmda 
B. M. M. Memurm inzilıat komisyonunun, Rcis Vekili Buı· a mchusu 
R fet nnıt~·ziıı hnşkanlığr altında 1 dare Amirleri ile Kati hi mn miden 
t şekkül cdercğinc dair 

l ütüphane \!ll •üıneni azalığma tdare Heyetinden Ianisa melmsu Dr. Sa
im Uzelin intihap cdildiğinc dair 

Dh·auı nnılıas 'bntt a ar.rlnn meslek kursunun idari hususainn t dviı·r 
memur dilen .\tcrdi Ku1a otuz lira ücret verilmesine dair 
.Ankara Ila)rrseverlel' kurumuna yüz lira yardrmdıı hnlnnnlmasma dair 
Ankara Kızılııy k'111'1ımnna altr yüz lira yardım yapılma ma dair 
Türk 1aarif cemiyetine iki yüz lirfl yardım yapılmasına dair 
Aııkara llalkcvi polikiliııi~iıı • lıeş yiiz lira yardım yapılmasma dair 
ayın üy 1 rd •n 5 kişiy izin v rilmesi hakkında 

1\ülli saraylarua Jıuluııan ec>ıwhi Kmıl ve lmparatorlarrıı t•e imieri ile tın 
paratar Yilhclmin büstüııiin Topkapı ıniizesine denine dair 
.Me ·lis lokanta ve gazinmnindaki radyo tertibatınm ynlnrz ajans halıcr
lerini vereceğiııc dair 

lilli saraylarda hu1unan içki kadehleri ile su hnrdaklarmtlaıı istenilen
Jerin Riyaseticünıhura 1Pvri hakkında 

[•] Vefatı, 15- l.Y - 1911 tarihinde ?tıntımi hryete arzcdilmişlir. 



Karar 
No. 

67 

6ı:l 

6H 

70 

71 

72 

73 

7-J 

75 
76 
77 
78 

7!) 

RO 

81 
82 

83 
~4 

87 
RH 
sn 

İnikat tarihi 

20- XI- 1!140 

3- 1 - 19-U 
3- 1 - HlU 

3- ı - 1941 

:3 .. ı .. 1!l..J.l 

3- I - 19-U 

3- r -1D-n 

3- I - 1941 

19- lll .. 1!)41 
31- I - 1!141 
3l-1V-HI41 
31- I -lHH 

31- IV - Hl..U 

31- IV- 1!1-11 

~3- V - 1!lH 
23- V -1941 

23- V - 1!l-ll 

23- V - H141 

12- VT- 1!141 

12- vr- ın n 

12- VI- Hl-1:1 

2-VII- 1!141 
2 -VJI- 1!141 

- 149 -

Verilen kararların hul3sası 

Dolmahahc;c saraymda bulunan eşya ''c ıncfruşattan kırılan ve işe yara
maz hale gelenlerin kayıtla ı·ınm terkini hakkında 
Saynı üyelerden 15 zatrn izinleri haklmıdn 

Bastnılmaktıı bulunan (12!)3 Meclisi Mebusanı) zalntlarınnı cilt bedeli
nin bir huçtıll lirayıı ihliirrma dair 
Sığınak inşaatı malzc'm sinin satın alınması Ye pazarlık suretilc yaptırıl
ması için ldarc Heyetine saltılıiyet verildi~.; hakkında 
'J'amimt. ııwtıHıı·n Ali Dt>nıircl sanatoryoın tcdaYi masrafı olarak 300 lira 
verilmesine dair 
Riyascti Cümhnr ki.işkü iı:in lüz1mm olan ve Dolmahahc;e sarııyında nıc-.~

cut olan tcpsilerin .ıcvir ve 1 limine dair 
Yeni J\Ierlis binası in~aatına ait pro,iclrrtlcıı yeniden yapılması icab deıı
lm·i ikmal ederek kumi yona tevdi edeıı Pı·ofeııiir Holzm isterı~ fazl:ı 

mesaisinden dolayı ht>Ş lıüı lirnyı tcerıvüz rtınemck iizcre bir ücret itası 
için İnşaat komisyonuna saliılıiyct \'crildiği hakkında 

Yeni .Meclis bina •ı inı;ıaa1ı ıııukavele ·iııin feslıi ve in uatnı tatili hususun
da lnşaat komisyonuna snliıhiyrt verildiğine dair 
S aynı üyelerd 'll 12 zat ın izinleri lıakkıııda 
aym üyclcrdı'n 4 1rlşb·r izin verilmesi hakknı<la 

Trııızinı olwuın B. 1\[. :\L 1 !)..J.l senesi lıütçesiııin kahul l'<lilıliğine dair 
Tamirat meınunı .Ali lkııı i rP! e ait tedavi masraiımn üç ay daha ve
rilııwsi hakkında 
Beylerbeyi sarayı bahc;:rvanı ikrn ölen elim arıustanın ailesine iki 
maaş nishctin<le yardım y::ıpılmasrna dnir 
l\lilli saraylardan mruıtelif tarihlerde Riyaseti Cüınlıur köşküue ve Gazi 

Orman çiftliği binalarma gön<ll•rileıı eşyanın Riya eti ümlmr tlaiı·c ine 
devdne dair 
Sayın üyelerden 25 kişiye izü1 veı·ilmcsi hakkında 

Sh·il koıniser Davut Doğanalımı lıir sr.ıw ve polis memuru Harndi Po
Jaterin iki sene tekrarcn ve polis memuru Yahya Ozbekin iki sene hiz
met ınüddetlel'iıı iıı i.emdid i hak km da 
71Tnthaa makhıisti Osman Evinsuyu 30 lira ikramiye verilmesi hakkuıdn 

B. IH. M. Hademel dntleıı ya ı ilerlemiş olanlara beş yüz lira ikra· 
ın i;-•e n>ri1mt•k ım ı•rt il • h iımll'tl,q·iıH' u i lıa~'l'l Yt rilnıı .. ün · dair 
Riyaseti Cümlıur kö kü rinırınrla İll!;i}l olunHrak altı \Tin emanet. ·uı·e

tilc yaptırılm:ısnıa dair 
:'llardin mehusu l\IuhitLiıı Biı•geııin dPvııııısızlığından dolayı 'l'eşkiliitr 

esasiye kanuımımn :lf-1 ııci ınuddcsiıw tl'dikan ınchu. lnğmnın ·akıt olma

sı iktrza ederl'ğine dn ir 
Sayın üyrlerdt>n ll kişiy<' izin veriimf'si hakkuıc1a 

Rtlyın üyrll'rnl'n Hl l{işiyl' izin verilmesi Jıakkmda 
:\lerlis tnşaut komisyonunun vazifesinin nihayl•tlcnnıiş olduğundan do
layı R i rkili Bnr-sH melıusu Rcfl'1 anıtrz ile Urfa nıebnsu Razi y
erin tal pleri ve~hile ıılfılcalarımn kr •ilmesine dair. 



...: t ıilı'(U'(t l. J 

.ıutalya 
Balıkesit 
Binyiil 
Bitlis 
Bnrsa 
Erzincan 
Oazianteb 
Ilatay 
K rrstrımonıı 

Ç - Encümenterin mesai hulasasf 

ı - Daimi encümenler 

ADLlYE ENCUMENİ 

Çonwı Re is 
lll. J[. 
l~" a. 

: z o nu ııldak 
Konya 

Mii:ni?· Çağıl 
Şinasi Dfvrin 
Galip Giiltel,·iıı 

JJ iimlaz Ök111en 
Nllmrm A.ksoy 
Osman Niyltızi Bıırctı 
Ff'ridtın Fikri 
8ürryyrı Orgeevren 
.111/Akgüç 
.lurliillıak Fırat 
Ömer Asım Aksoy 
Bckit Sılkı Kunt 
.. ı b id in Binkaya 

l ayseri Re.~irl Özsoy 
K ocaeli 1 aleılı Y aruı 
Konya Jluad Gökbudak 
Konya Nainı Ilaziın Onat 
ıli ani sa Asım T iiırı er 
lllw·din [ .. ] II a ·an lll enr.mencio.Cflu 
Rı:ze Dr. aim 11li Dilcm1·e 
Sinob Ceıııil .Alay 
Tokad Sıtkı ~Hanç 
Trabzon [laik Ahmed Banıtçn 

Encümen, 105 (39 layiha, 4 teklif, 55 tezk.cre, 4 takrir. 3 muhtelif evrak işin (66) sıru intaç et
ıniı? ve geriye kalan (39) iş gelecek !çtimaa kalmıştır. 

No. Hul!saeı Mumnelesi 

LAYİRALAR 

1/G2 Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kamın Hiyihas1 Encümended.ir. 
1/78 Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril-

• 

mesi hakkında 2 - VI - 1941 tarihinde 4055 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/84 Yollarda seyrüse.ferin tanzimi ve yolları.ilmuhaf.aza-

1/101 

1/1:30 

smm temini hakkınde. Encümendedir. 
Vakıf paralar ikrazatından mütevellit alacaklarm 
takip ve paraya çevril.mesine dair 

IIava seyrüsefer kanunu lay:ilıası . . 

21 - IV - 1941 tarihinde HükUm.et 
tarafından geri alıD.llllştır. 
'Encümended.ir. 

[ • ] Ticaret ııekıcliğine tayini 27- XI· 1940 tarihinde Umumi Il eyet e arzediımi.ştir. 
[•*] Adlille wkilliğine ta11ini 14 -III -1911 tarihinde U1numi JJeycte arzulilntiştir. 
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No. Bulasası Muamelesi 

1/187 Askerlerin zat işlerine taallUk eden davaların tetkik 
ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı kanunun 
iki maddesinin değiştirilmesine dair Enciimendedir. 

1/234: Umum] Ilıfzıs ıhha kanununun bazı madd('leriniıı 

değiştirilmesi hakkmda 5 - IV - 1941 tarihinde Haric!ye eu
cümenine. 

1/241 

l/268 

l/3G9 

1/39! 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin değişti
rilme i hakkında 

-Cemiyetler kanununun 3 ncı maddesine iki fıkra 
ilavesi hakkında 
Türlciye - İngiltere adli muzaharet mukavelename
sine müzeyyel 10 şubat 1939 tarihinde imzalanan 
ek mukavelenamenin tasdiki hakkında 

Yangın ve sair sebelerle mahkeme ve Adliye daire
lerinde ziyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak 
muamelelere dair 

l/108 Cenevrede 16 teşrirusani 1937 tarihinde imza edilmiş 
olan tethişçiliğin önleme ve cezalandmlıııasma mii
tedair mukavele ile bir Beynclmilel ceza mahkemesi 
ilidası hakkındaki mukavele ve nihaı senedin tasdi-
kına dair 

1;'409 Çiftçi mallarının korunması hakkında 

2 - VI - 1941 tarihinde 405;) ayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Bnciimendedir. 

25 - XI - 1940 tarihinde 3927 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
2 - VII - 1941 tarihinde 4081 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bekçiler hakkında · Encümendedir. 
Askeri muhakeme usulü kanununun 53 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkmda 

1/47.2 Maadin nizamnam~inin bazı madde! riniu d<'ğiştiril
m ine ve bu nizamnameye yeniden hazı maddelPr 

29 - XI - 1940 taribinde 2929 sayılı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

ilave ine dair 22 - IV - 194} tarihinde Maliye en
rümenine. 

J. '4 Ilatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında 22 - IX - 1941 tarihinde 4111 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/4-93 lspirto ve ispiı·tolu içkiler inhi.arı hakkında 16- IV- 1941 tarihinde Maliye en-

1 /HI Sl"ferdc ve hazarda lıilumum ask ri şahıslarm hukuk 
davalarnun görülme taı·zile kiı·a haklurrom korun-

cümenine. 

ınası hakkında Encümendedir. 
1/510 Kiitnhyamn Köprüöı·en nahiycsine bağlı Ağızören 

köyünden lhralıiıııoğlu Halil lhrııhim Tala·, T ös · 
oğlu ıi.Ucyınan Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve 
-1ülcyınanoğlu Kazım Eğe haklarmdaki cezanın af-
fine dair Encümendedir. 

l jfill Bazı maden hurdalnrmın dışarı çıkarılmasının ya-
sak edilmesi ve sa.tm alınması hakkındaki 32 o! 

. .· 
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No. Hulasası 

sayılı kanunun değiştirilmesine dair 
1/321 Mahltemelerle idari makam ve merciler arnsıncla 

ceza işlerinden maaıla hususlarda vazife ihtilfı:fırun 
halli lıakkmda 

1;:>26 Adli ıııahkem ler tt•. kilatı hakkmda 
1/:1;3:2 27 ktinnnul"vvel l!.l3fl tarihinde ve miiteakip günlerde 

vukuhulan Z\•lzelede fevkaHifle hizmetleri giirülcn haz1 
malıkumlarm cezalarının affl hakkındaki 380-t sayılı 

kanuna ek kanun layiliası 

1/5ô7 A<;keri ceza kanununa ek kanun layilıası: 

l/fi68 Askeri nmhakeme usulü kanununa ek kanun layiliası 

1/570 F'evkalnde vaziyct dolay1~ile bazı ver~i ve r iml r 
zam icr~mn dair olan 3 28 sayılı kanuna ek kanun 
layiliası 

1/5 .3 Örfi jdure kanunmıuu bazı maddelerinin tadiU hak
hında 

1/60:3 ""eza nmhakemeleri usulü kanununun 3515 ı:ıay'tlı ka-

Muamelesi 

Encilmendedir. 

Encümendedir. 
Encüm.endedir. 

14 - IV - 1941 tarihinde 399!1 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
12 - V - 1941 tarilüntle 4026 sayllı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
21 - V - 1941 tarihlnde 4033 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - vnr -1941 tarihinde 4106 sayılı 
lmmm olarak kabul edilmiştır. 

nnnl:ı değişliı•ilt'n 66 nr,ı madd 'nin tadili hakkmdn Encümendedir. 
J jti0-1- . 

1/613 
1/626 

1/629 

1/635 

'l'i.irk ceza kamuınnun 18 nci ve 403 ncü maddeleri
nin tadili hakkında 

Taşkın ve su hüctunlarına karşı korunma hakkında 

Ceza ve tevkif evleri umunı münürli.i.ği.inün vazife 
ve teşkilatı hakkındaki 3500 sayılı kanuna bazı mad
deler ilavesine dair 

İspençiyari ve. tıbbi müstahzarlar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilavesine dair 
llapi hane ve tevkifanelerin idaresi hakkındaki 

1721 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tacliline dair 

J/636 Milli Müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci man-

2 - VI - 1941 tarihinde 4055 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Eneüm.endedir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4077 sayılı 

kanun olarak kabtıl edilmiştir. 

Ep.cümendedir. 

23 - VI - 1941 tarihinde 4068 ayılı 
kanun olarak kabul eclilmiştir. 

desine bir fıkra iUvesine dair 20 - IX - 1941 tarihinde :M:i.lli mü
da:faa encümonino. 

1/637 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri-
nin değiştirilmesi hakkında Eneilmendcdir. 

1/650 De,•let memurları aylıklarnun tevh:it ve teadtilüno 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetve-
lin Adıiye vclclleti kısımnda değişiklik yapılınası 

hakkında 4 - VIII - 10941 tarihinde -1096 so.y1ll 
kanun olo.ı·ak kabul dilmiştir. 
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No. Hul!sıım Muamelesi 

1/675 Hatay vilayetinde adli kanunların tatlıik şekline ve 
ilamlarm infazı tarıma dair 3713 :a3ılı kanuna ek 
kanun U.yihası Encüm.endedir. 

1/696 Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin Özçeliğin mahkfıın 
olduğu cezanın affine dair • Encümendedir. 

TEKLİFLER 

~116 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Ziraat odaları teı;ıki-

li hakkında 22 - IX- 1941 tarihinde Dahiliye en
cüm.enine. 

2/ 36 

2/ 40 

2/ 41 

Kırklareli (Dr. ıı'uad Umay) - 15 y~ını bitirmcmiş 
olan çocuklarm sinema, tiyatro, dans salonu ve har 
gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 

Bolu (Lutfi Gören) - Türkiye CUmhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi halilinda 
Bolu (Lutfi Gören) - Af kanununa ek kamm Ja
yihası 

TEZKERELER 

3/ 13 Umumi harp scnclcrinrle ihracat ve mcni ihtikfir he
yetlerindo bulunan eski Ticaret nazırı Ahmet NPsi
mi ve merhum Mustafa Şeref Özkanla arkadaşlaı·1 
hakkında kati bir karar verilmesine dair Başvekalct 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

23 - VI - 194:1 tarihinde bu husus
ta.ki mazbata kabul edilmiştir. 

tezkeresi Encümendedir. 

3/ 66 Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ve 
6 ncı maddesinin 3 ncü fıkralarının tefsiri hakkıncla 
Başvekalet tezireresi 28 -- XI - 1940 tarihinde Büt~e en

<'Ümenine. 
3/142 

3/ 143 

3/146 

3/148 

3/162 

Palonun Haylan köyünden Kasımoğullarınclan All
medoğlu Ali Özateş ilc Ahmedoğlu Fettah Özatcşin 
ölüm cezalarına çarptırılınalan hakkındaki BaşvekA 

let tezkeresi 
Rizenin Çanılıbel mahallesinden Şatu'Oğullarınflan 
İbrahimoğlu Memet. Salimenin ölüm cezasına çarptı

rılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci madde
silo tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkr~ısının 

tefsiri hakkında Başvekaiet tezkeresi 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zünaa tcvzi edile
cek araziye dair olan 1505 sayrlı kanunun şümulü 
sahasının tayini hakkında Ba.c;vekalet tc7Jceresi 
Umumi, mulhak. ve hususi bütçelerle idare edilen da
ireler ve belediye1er1c sermayesinin tamamı Devlete 
veya belediye veya hususi idarelere ait daire ve mües-

Encüm.endedir. 

9 - IV - 1941 tarihinde 1222 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Eııcümendedir. 

Encüınendedir. 



No. 
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H ulAsam 

seler arasındaki ihtilailann tahkim yolile lıalli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tl't'sidııe dair Baş· 

Muamelesi 

\·ckalet tezkaresi Encümendedir. 
3/16:3 Akyazının Balballı köyünden Hüseyinoğlu Tcvfil{ • 

Alpekin ölüm cezasına çarpt ırüması lıa.kkmda Bnı;;-

vekalet tezkaresi Eııcümendedir. 

3/16-1: Gürünün Kirazlı mahallesinden Alımedoğlu Sait \c
nerin ölüm cezasına çarptırılmasr hakkında Buşvc-

kalet tezireresi 15 - IX - 1941 tarihinde 1257 sayth 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/lliö 

3/169 

3/170 

3/172 

3/1 7 

3/191 

3/192 

3/193 

:\tuşun Orgunos köyünden elimoğlu CemiJ Yuı·ga 
nm ölüm cezasma çarptınlmaı:ıı hakkında Da~vekftlet 
tezkeresl 

<teyvenin Maksudiye köyünden Caferoğlu ilasan 
Yılmazm ölüm cezasına çarpt mlmasr hakkında 13nş
veka.let tezkaresi 

Of kazasının Yatanos köyünden Deli lbrahiuıuğulla
rından Sadu.llahoğlu .Mustafa Forkınazın <ilüm <'e

zasına çarptn·llması hakkıııcla BaşYck5Jcı tezkcn·si 

Kayı:ıerinin Molu köyünden Hasanoğlu Mehmed Dek
taşın ölüm cezasına çarptıı·ılması hakkınrla Başvekn
let tezkeresi 

lersinin Mesudiye mahalleı:ıinden Osmanoğlu Ah
met ingözün ölüm cezasına ı:arptırılmasr hakkıııda 

Başvekiilet tezkeresi 

Knı·kuteli kazasımn Karahayır köyünçlel\ Ahnı~doğ
lu İsmail Dedenin ölüm cezasına çarptırılınası hak
lunda Başveka.Jet tezkeresi 

Reşaıliyf'nin Hoğukpınar mahallesinden M(llhı:nıu

ğullarından İbrahimoğlu Aşc;ı Ali Çağlar'ln ölüm 
cezasma ~arptırılmasr hakkınıla Daşvel,fılct tl'r.kı>ı·p:.;i 

''· Sanrlıklının Koçağzı köyünden Kırnar (liğer ~dr 

Karamolla oğullarından , üleyıJ)an Akhuluttun öliiııı 

cezasına c,:arptırılnıası huklonrla Ba~\'ekiılet tPzkcresi 

3/199 Tarsusun Ali Fakih köyünden Osmanoğlu Ali Rıza 
Çölııeı,:enin ölfun cezasına ı:arptıı·ılmaRt hakkında 

Başvekalet tezkeresi 

3/213 
- t ~· ~ ...... 

'l'okadın Sulusaray köyünden smallogullaruıı.lan 

Salihoğlu ilasan Yılınazıu ölüm cezasına çarptırıl-

ll -IV- 1941 Larilıinde 1225 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde 1215 say ıl ı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - IV - 1941 tarihinu 1217 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

' 18 - IV - ~941 tarihiııd 1,231 say d ı 
karar olarak kabul e<lilmiştir. 

- ı l 

17 - lX- 19i1 tarihinde 125!) sayılr 
~ . 

karar olarak kahnl E'dilnıiştiı·. 

f ' ., ' 

2 - lV - 1941 tal'ilıiıak 1:!16 ı-ııı~-ılı 
karar olarak kabul Nlilıniştir. 

2 • Ili - l!l4L tarihinıle 121~ sn,\-'1lı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

J 

20 - VI - 19..J.1 1ıırih\nd<' 12;)0 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

ı 

21 - IV - 1!>41 tal'ihiıvl<' 1:!:3:-~ sn.vılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulasası 

ması hakkında Başvekal et tezkeresi 

3/ 238 .A l{dağrnadeııiuin Em:erek köyünden olup Kara~o

rak köyünde ınukiın Mustafaoğlu Şükrü llbasınışın 
ölüm cezasına c;:arptırılması hakkında BaşvekaJet 

• 1 
Muamelesı 

16 - IV - 1941 taribinde 1229 say1lı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi 9 - IV - 1941 tarihinde 1221 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 
3/ 241 Bayındmn Yenice malıallesinde mukim Aydınoğul

larmdan Hasanoğlu .A.ltıııdiş Mustafa Küçükaydın

lının ölüm cezasına çarptmlınası hakkında Ba. ' ' <'· 

kll.let tezkeresi 7 - IV - 1941 tarihinde 1219 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 2-1-2 Riı.radi<; iıı Scı·vi mahallesinden Cellat Haliloğlu Ka-
sım Afacan ile Kuyu maJıallesinden Mcmedalioğlu 

Ka ranıuı-ıtafa Özku !anın ölüm ce7.c'lSma <;Hf11hrılına-

ları hakkında Ba§vekıilet tezkeresi ll - IV - 1941 tarihinde 1224 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 2-1-3 \'onunun Alaca kaznsnun Küre köyünden II ü."eyin
oğlu Bayram Purnn ölüm cezasına çarptırılınasr hak-
kında BaşvekiUet 1ezkeresi. 21- IV -194l taı·ihin<le 12:32 sayılı 

kurar olarak kabul edilmiştir. 
3j U4 Nizibin Kcfercl'hPl köyünden Aliosmanoğullarından 

3/25!) 

(emedoğlu Davılt Tnrgu<.lun ölüm cezasrua ~nrptırrl-
mn. ı hakkmdıı BaşYckalet. te1.keresi 14 - IV - 1941 taı·ihinde 1226 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Ç'erkcşin Ör<'lı kö.vüııcl<'n Bt> ki ı·oğullnrındnn 1 hrahim
oğln l\hıstafa ÖzdPıniri11 iilüm Ct'M ma c;:Rq)hrılması 
hakkınıla Baı,;n•kıllct tczkeresi 

Ürgühün Derc mahall irıden 1\lahmudoğlu 1\Iemet 
Alttnı§ın ölüm cezaııma ~arptn·ılmAsı lıııkkmda Bıııs

vckfilet tezkeresi 

18 - VI - 1941 tarihinde 1248 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

25 - lV - 1941 tarihinde 12:36 sayılı 
karar olarak kabul dilmiştir . 

3/ 262 Siikeııiıı Konuk ınaluıllesinden Kıu·abekiroğullıırmuıın 

llüscyinoğhı Mcnıl!t (tökgözün ölüm rPzBsııht t,;nrpt ı -
rılınası lınkkmda Başvl•kAlet tetkerlırl 4 - lV - 19-±1 tarihinde 121 sayılı 

karar olnı·ak kabul edilmjştir. 
3/~68 ~nngttı·hmnn J L<'nwtbt•yli kö,\'Ündcn Ahdi:il~anioğlu 

I hwt <). mn ıı Sel~ııkuıı ölüm t•ı'zasnuı ~arptn·ılmnsı 

lıakkmda Başv~ktilet tczkeı·esi 16 - IV - 1941 tarihinde 1228 sayılı 
karar olarak kabul dilmiştir. 

3j~73 Adlir(' harç tarif i kanununun 100 ncü madde inin 

3/~87 

tcfsiri lıakknı lu Ba'Ş\tekal t tezketesi 27 - Xll - 1940 tarihinde 1201 ı,ıayılı 

n<' ın irC'inin Aziz hp~· kö~'iinden Halil 1hrahimoğ\u Veli 
Acnrm ölüm rezasma çnrptırılınasJ hakkmda Başve- · 

Ini.! et t ezkeregj 

karar olarak kabul edilmiştir. 

31 - nı -1941 tarihinde 1213 sayılı 
karar olarak kabul edilmittir. ·--



No. 

3/289 

3/291 

3/293 

-156-
HulD.sam 

El şkirtin Çeli köyünden Koçakoğullarmdaıı Sclim
oi?lu amaz Koçağın ölüm eczasına çarptırılmasr 

hakkında Başvekalet tezkeresi 

l\1 uradiyenin Duavan köyünden Mirzaoğlu Mcmet 
Yayialının ölüm cezasına çarptıruması haklanc.la Baş
vekillet tczkeresi 

Karaderenin Geçitli köyünden Hüseyinoğlu Ali Öz
lürkün ölüm cezasına çarptırılması hakimıda BaşYc· 
kilJet tezkaresi 

3j296 Aksaray kazasmm Çardak köyünden fcvlüdoğlu 

Kadir Aygünün ölüm <'ezasına çarptrrılması hakkında 

Muamelesi 

31 • III - 1941 tarihinde 1214 sayılı 
karar olarak kabul edilmiş tir. 

28 - IV - 1941 tarihinıle 1237 ~nyıiı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18 - IV • 1941 tarihinde 1230 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkaresi 25 - IV - 1941 tarihinde 1235 Rnyı: ı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

~l/~98 Askeri ceza kanununun 81 nci madde.':!ine tevriklln 
cezalandırılan askeri şahıslara ait ınahkftm.iyetlerin 

Tekaüt kanunuının 53 ncü ve Askeri ceza kanununun 
30 ncu maddelerindeki ( ahtekô.rlrk) tabirinin şünıu
lüne dahil olup tekaüt maaşı tahsis editip cdilcmiye-
ceğinin telsirine dair Ba.şvek81et tezkeresi. ı 7 - VI - 1941 tarihinde Bütçe encü

menine. 
:l/~!1!) Bclt>diyc kanununun 15 nci maddesinin tefsivii hak-

kında Başveka.J.et tezkeresi Enci.imendedir. 
3/305 Trahzomm Kemerkaya mahallesinden Hacı İbrahim

oğnllaruıJan Zaim diğer atlı Saimoğlu ei Erdikrrin 
i>lüın cezasına çarptırılması haklundaı Başvekalet ıez-

keresi 7 - IV - 1941 tarihinde 1220 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3j317 

3;:nı 

3/~33 

Afyon Karahisarm ÇobaH[ar nahiyrjshıden Bekiroğlu 
Süleyman Yılnıazm ölüm ecz. sma, çarptrnlması hak
kında. Bn.şvekatet tezlteresi 

Ordu, bahriye ve jandarma subay ve memurini hak
kındaki fll2 sayılı kanunun 6 ncı madd sindeki (Mu
lıakeme altuıa a1mml.\k:) tabirinin tefsirinc dair Ba.§
vckaltn tezkeresi 

Ordunun Karacaömer köyünden Gedikoğul!armdan 

Sal ihoğln Asım Gcdiğin ölüm cezasma ~ı:ı.rptmlması 

Jıakkmcla Başvek8let tezkeresi 

Termenin Ocrri köyünden Rnlih ('avu. oğlu Davnf. 
Gürler ve Ordunun Ebulhayır nahiyesinjn Sefercik 
köyünden Osmanoğlu Ali Kaıüanın o1iim rıwunna. 

çarptırılmalarr baldonda Ba.şvekalet tezkere::.'i 

ıs - vr - 1941 tarihinde 1247 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4 . Vl - 1941 tarihinde 1244 sayılı 
karar olarak kabu1 edilmiştir. 

14 • IV - 1941 tarihinde 1227 sa.yuı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 • VI . 1941 tarihinde 1251 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/336 
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Hul&suı 

'l'c~kil5 tr esasiye kanuııuımn 57 nci madde.~iniu as
keri adli ha.kimlerle Teınyız mnh.keme,rr müddeiumu
mi ve muavinlerine tlc şüınulii olup olmadığmm tef-

liuamele!i 
------------------------------

siri hakkında BaşvckaJct tezkcrcsi Encümendedir. 
3j35!) Disiplin amiri tarafından verilmiş olan lusa hapis 

('<'7.Hiarilr mahkf'melcr tarafından verilen kısa lıapi.., 

erzalul'mııı mahi~·ctinin tayini hakkında Başvel\alct 
tPzkere i 13 - VI - 1941 tarihinde 1246 sayılı 

3/364 tspar1anm Sinirkent nahiyesinin İlegüp köyünden 
Rüzgaroğullarından Alioğlu Ali Derchekin ölüm ce-

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

zasımı ı;nrptırılmasr lıakkımla Başvekalet tezkaresi Encümendedir. 

3j36fi Hütciilcı· kazasmın Ayvalı köyünden Isınail kızr Gül 
Rüm Katanainn ölüm cezasına çarptu·tlınas1 hakkında 
Ba~ivckalet tezkeresi Encümendedir. 

3/366 37 nci piyade ulayı erll•rintlcn l\Ieınct Diri w onbaşı 

Meınct Sitilin ölüm cezasma ı;arptırılınalarr haklunda 
Başveka1ct tezkeresi Encümendedir. 

3oj370 Askeri ceza kanununda mevcut husu i atıflarm mana 
ve şuınnlünün tayini lıakkmtla Başvckalet tezkere i 17 - IX - 1941 tarihinde Hükfunet 

tarafından geri alınmıştır. 
3/376 'crkt•şin Dere küyünd •n Kadroğullaı·ından llüseyin-

oğlu Bahattin Ak.-.·unun iilüm cezasına çarptıruması 

hakimıda BıışvcldHct tczk resi 23 - VI - 1941 tarihind 1252 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3j37!l Ereğli kömür havzı:ı. ·mdaki ocaklarm DeYlct~e işlctil
me.Hi l.ıaklmıd:ı.ki 3 67 sayılı kannnun 8 nri matldesinin 
tefsirin dair Başvekal t tezkaresi ll - VIII - 1941 tarihinde 236 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
3/380 !stanbul - Edirnekapısında Salmatonuuk caddesin

de kuntluracı Yu.sufoğlu Nazım Yolanın ölüm ceza-
sına çarptırılması hakkında Başvekalet tezkaresi Encümendedir. 

3/3 1 Çorumun Osmancık kazasının Pelitecik köyünden 
Mustafaoğlu :Mustafa Karabaş.ın ölüm cezasına çarp-
tırılması hakkında Başveka.let tezkaresi 11 - I - 1941 tarihinıle Hükumet 

tarafından geri alııunışt ır. 
3/384 Kadınlıanm 'l'üı·k otlanılı köyünden Mustafaoğlu 

Salih Süı·pük ve Ereğlinin tlc,:göz mahallesinden Aliş
oğlu Osman Günerinin ölüm cezasına ~arptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi Encümcndedir. 

3/385 Lüleburgazın Kayabeyli köyünden Süleymanoğlu 

Hüsmen Haplazın ölüm cezasına c;arptırrlması hak-
kında. Başvekalet tezkaresi Encümendedir. 

3/388 Ça.pakçurun Azizan köyünden Talhaoğlu Sadi Kal
kanın ölüm ceza ına c;arptırılması hakkında Başve-

kilet tezkeresi Encümendedir. 
3/393 Bor kazasının Ulukışla köyünden İına.iluğlu Ali 

.Kılıç Demir ve Niğdenin Kitreli köyünden lbrahlm-



~o. .Hul8.saaı Muamclcs~ 

oğlu Abdurrahman Çığın ölüm cezasına çarptrrıl-

ması hakkında Baş.vekalet tezkeresi Encümendedir. 

TAKRİRLER 

4/20 lstanbuJ (Gl. Kazııu h..arabekiı•) -Ereğli havzai falı
miyesi maden arnelesinin hukukuna ınüteallik 151 

sayılı kanunun 7 nci uıaddesiıtin tefsiri hakklllda 
4/27 .Mardin (Edib Ergin) - Memurin ınuhakenıat kaııu-

rıu hükümlerine nazaran hangi vazife sahiplerinin 
memurin muhakematı hükümlerine Hihi tutulacakla

rmm te:fsiri hakkında 

4/ 34 Bursa (Dr. Uallb Kahruma n) - .Mühendislik ve ıtü
marlık hakkındaki 3458 sa.yıh kanunun muvaklmt 
maddesindeki (diplunıalar) ve (altı ay) .tabirlerinin 
tefsirine dair 

4/38 Bolu (Lfıtfi Gören) - Türkiye Cünthw·iyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü madde~inin 2 numaralı 

fıkr~smm tefsirine dair 

5/ 2 

5/ 3 

MUll'rEL1Iı' EVRAK 

B tu' sa vilayeti is kan işlerinde kull anı! ın ak 1 a i k en 
vekalet emrine alınan lsmail llakk1 hakkında Şu
ı·~yi devletçe ittihaz olunan mukarrerata dair Arzu
hal encümeni mazbatası 

Kütahya müstantıkı-Memet Saidin hakimler kanu
nunun muvakkat maddesinin A fıkrasına tcvfikau 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre veı·ilmek 

istenilen paranın '"izesi icap edip etnıiyeceğin d ait· 
Diva.m muha-sebat encümeni mazbatası 

Kütahya merkez jandarma komutanı yüzbaşı Zeki 
Berlrnıana bağlanan tekaüt maaşınm malüUyet de
recesile tashihine imkiln olup olmadığının fayini 
hakkında Divanı muhasebat encümeni tezkeresi 

Encümendedir. 

8 - V ili - 19-H tarihinde 1255 .sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24 - III - 1941 tarihinde sahibi ta
ı·afmdan geri al.).nmıştır. 

ı..;ııcümendedir. 

Bu husustaki Maliye enciimeni ruaz

batası 28 - III - 1941 tarihinde ka-' 
bul ed.ilıniştir. 

19 - IIT - 1941 tarihinde 1210 sayılı 
kaı·aı· olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1940 tarihinde 1200 sayılı 

karar Ôlarak kabul edilmiştir . 
• 
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ARZUHAL ENC'UMENt 

Rei.-; Balıkesir 
J/. 1.1/. : ( J rllu 

llayrettin Karaıı 
Ilmndi Şarlan 

Ka. : Swnsun JI cl ilw UZ a.ş 

Anıasya 
Aydın 
Balı 'k esir 
Bolu, 
Bu.rsa 
Çorum 
On zia n teb 
Giim iişane 
TT atay 
Kars [•] 
Koca.eli 

ls lllnil ll rıkh'1 J.ll umru 
Aduaıt lll endf'?'CS 
Fc/jzi ~'ı'üzeiler 
LMfi Oörr·11 
.lluslafa Fcluni lif'l'~·eker 
Nuri 1\.aparılp 
.ll f' 111 td Sah:in . 
8r• ııket Brdor7rm 
• 1 hdn71ah Jltı1'8aloğln 
Jı:t em f zzf'l Benicf' 
ll1mhim Tolon 

Niğde 
Ordu 
R1'ze 
San u; u n 
SUr d 
Sinob 
Siva-s 
j ~ iva,ı;; 

Tolt:'a(z 
Van 

Naiıiı E}·em 
lsıııaı'l Cwnaş 
Ra.if Dinç 
N a.ş it F1 rat 
l?t·ssimt 8nikct Da,ğ 
('elli al ~tl i.~ 
Ol . • tk if Ô:ztr!h'in Erd(m1gil 
Ziya Başam 
Jlod111 mN Develi 
.lliinib Boya 

gnrüııwıı . 10 ( !l takrir. 1 nıulıtelif evrak ) işin (6) smı inta~ etmiş ye geriye kalan (4) iş ı:relN·ek 

!~timaa kalmı~1 ır . 

No. 

T.AKR!RLER 

4/1 Yozgat (Emin Draman eski mebus) - Arzuhal en
cümeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalık karar cet
velindeki 263 sayılı kararın Umuınl lleyette müza
keresine dair 

4/9 İstanbul (Ziya Karamursal) - Arzulıal encüınenınm 
1 - XII - 1939 tarili haftalık karar cetvelindeki 350 
sayılı kararın Umumi heyette müzakeresine dair 

4/11 'l'okat ( raıım Poı·oy) - Arzuhal encümeninin 6 -
... n - 1939 tarih ve 10 mımaralı haf1 alık karar cet
velindeki 463 sayılı karar:ın Umumi Heyette müzu
keresine dair 

4/15 Rize (Fuat. Sixmen) - Arzuhal cncümcninin 15-IV-
1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1159 sayılı 

M u am el esi 

Bn lıusnslııki mazlıata H - Til - 19-H 
tal'ihindr kabul Pılilmiştir. 

2:! - Xl- 1!l.J.O tnrihitıdl• ll<ı-l sayılı 

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

2:! - 6 ·ı - l!l-10 taı·ihindı' llH!i ı;ayrlı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

kararın mwni Heyetle müzakeresine dair Eneümendedir. 
4/ 21 Anknrıı (Aka CHindüz) - Arzuhal encüınt'ninin 7 -

VII - 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2031 
sayıh kararın l munıi Heyetle müzakeresine dair 

[* J ::J - lll - 1911 tıu•ilıi1ıdc ı;ı-~ilmi~tir. 

Bu husmıtaki muzhata 21- III - 1!.1·!1 

1 arilıindr kahul edilnüı,;tir. 

• 
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No. 

4/29 İstanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümcni
nin 20 - XI - 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2264 cayılı kararın Umumi Ileyette müzakcreı-:iııe 

dair 

4/ 32 Tokad (Nazrm Poroy) - Arzuhal encümeninin 6 -
XII - 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2292 
sayılı kararın Umumi Ileyette müzakeresine dair 

4/ 37 Bursa (Nevzat Ayas) - Arzuhal encümeninin 26 - III-
1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2435 sayılı 

Muameleiri 
-----------------

1 H - 1,' - 1H41 tu l'ihi ıulı• ;\] ul iye eıırii.

nıcniıw. 

B n husnstaki ıııazlıa tıı 1() - l Y 1941 

tııı ·ihind P kalıul Pdilıııiştiı. 

kararın Umumi Heyette müzakeresine dair Encümende<lir. 
4/ 43 Erzincan Saffet (Arikan) - Arzuhal encünıcninin 

25 - VI - 1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 291fi 
sayılı kaı·arın Umumi Ileyettc müzakeresinr dair 

MUHTELİF EVRAK 

!i/1 Rasim .A.srm ile Murtaza Kaptan adlarındaki iki 
yu.rddaşa ait olan motör hakkında Arzuhal encilmcni 

Encümende<lir. 

ınazbatası Encümendedir. 

12:33 1 ikinri tcşrin 1940 tarihinilc cncümendr hulnnnn arzuhaller 
ıoı-;ı 1 ikinci teşrin 1940 tarihinelen 31 biriıwi teşı·iıı 1941 tarihine kadar eneümene gelen 

arzuhaller 

~:~ı ..ı 

87fi \"ckiıletlerdrn gPlı>n arzuhaller 

:w~ n 
ll Enı•iimenletdcn gelen arzulwller 

~200 

!l7fı Y PkfiJetlerr giinrltıı·ilen nı·xnhaller 
"-----
222:1 

21 gnriiıııenlf're giiııderilen arzuhaller 
"----
~;W4 

3 Evt•ak kalemine iMltı olnıınn arzu h}! ll er 
1....-..-

ı~rıı 

1347 Karaı·a lmğlanaıı aı·zuhaller 

"-----
t-~:>-1- ~:ııdiıııemle tmltutan nı·znhııllt• r 



A.r/ n [•] 
llolu [ .. ] 
Hıtrsa, 
B1ırsa. 

Bursa 
Diyarbak1r 
Rlô.z1.<l 
Oiresun 
r: ii 111 iişane 
fs rm rta 
lswırta 
fs /)fl rta 
!\alJseri 
l\a.71seri 
K n llseri 
Türklareli 

- 161 -
BUTÇE ENCttMEN1 

('oru m He i. 
Rs. Y. 
1.1!. ili. 
ra. 

V (l!~falliOl/14-
: .Mu,ğla 

fsmet Eker 
11nlısin C'oşlwn 
Ilii:wii Kitabcı 

: lstaubul 

llısrm Tav 
rrliil ı aif ~ ireu 
]) r. Z il!H i Vl,qen 
Dr. Sodi Konuk 
Nevzarf .1/Jn 
Riişfii. Bekit 
Frt hi A ltn.1J 
1.llünir A kka.ya 
I> u m.k Sakar,lja 
K rm al 'I' u mn 
ılfiikeiTrm Kara.ağaç 
Rr·m:::i t rnlii 
Faik Baysal 
, 

1odf'ftin 8r1'im 
Suat IT nyri ( r,qiiblii 
B iirlırnıt• lf i u JJrnlırr 

Fa.Jıihe Oymen 

Konya ..:ili Rıza Tiirel 
KiitaJıya .tlriP!fin Tirido.tJlu 
Jlalatya ılluttalib Oker 
Ma.raş 1.llansur Bo-zrlo,ğan 
lıfa,rdin Rıza Ert 11 

.Muş ülaii Ataman 
Ordıı Il amrh Y alman 
~- aııumn Jf Pmrd Ali r örilker 
~ e/lha.n Salalıattin ('am 
Siı a. Tlr•mzi ('iner 
Trabzon t•••J 8ırn Day 
Tunrrli . .lfitat Yrnrl 
r ozqad .1 ltmrd Sungur 
Y oz,qa.d Sıt rı 1 çöz 
Zo;ıguldırk[ .... ] Hazim Al1f Kll.tJilcak 

Endiın<'n. 22!l ( 1 i6 layihıı.. 1 t klif. :ll tezl\eı·e . ..ı takrir ) işin (162 ) ni iııta~ etıııi , v • g ı·iye kalan 
(67 ) iş gele ek ic; tiınan kalını tır. 

No. 

1/ 12 

1/ 4:1 

1/ 51 

1/ 52 

LAYİHALAR 

Gözlükçülük hakkında 

Devlet Demiryolları ve limanları iŞietine umumi ida
resi memurları tekaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler cklenmesine ve 
bazr maddelerinin değiştirilmesine dair 

Gümrük tarüesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun ba
zı maddelerini değiştiren kanun layihası 
Gümrük tarife kanununa ait idhalat umumi tari-
fe inin 469/A ve B pozisyonlarma giren çimentonan 

Muamelesi 

30 . XII- l!l-J.O tari1ıinde 39.'1 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

:.!.1 - n~ - 1!141 t arihiııdl' 4001 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

alman giimriik resminin indirUmesine dair Encümendedir. 

r· ı rı fal ı. 11- r lll - 1941 f.flıihiııdr Um11mi Il ı ur fr 11/'Udilnıi. t'7·. 
r .. ı 2-f - Tff - 1.9.fl fnı-ilıiurlr .~e çilmi\ftir. 

ı•• • ı lktı .~nl ııcki71iğitı tn1ini 1 - VTTT - 191l farilıiııd+· l'mımıi l[fıydı a'rztd'lmi,ttr. 
[ .... ) 1 tifa etmiştir. 
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No. Hu.lAaa&t Muamelesi 

1/72 Siııeına filimlerinin gümrük resimlerinin i ıu.lirilınesi 
hakkında Encümendedir. 

1/ 10:3 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna. ek kanun layiliası Encümcndedir. 

1/ 131 Dalıniye vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleı::i hak
kındaki kanunun tadi1ine dair olan 2531 sayıh ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirUmesine ve 3184 sa -
yılı kanuna bağlı değişiklik yapılmasına dair Enciimeudedir. 

1/14 Ankara şehri su tesisatının Hazine uhdesindeki mül -

1/ 158 

1; 17:) 

1/ 182 

1/216 

1/ 220 

1/225 

1/226 

1/ 238 

1/264 

1/259 

1/260 

1/ 262 

kiyetinin Ankara belediyesine devri hakkında 10 - 1\"- t!l.ıı tarihiıı<ll' llükfınıct ta 
ra l'mdu ıı g<'ri alı ıımıştı ı·. 

Gümrük tarife kanununa bağlı id.haıat; umumi tari
fesinin 46S/ A ve B pozisyonlarma dahil r;imeııtola

nn gümrük resminin tezyidi hakkında 
tspen<:iyal'i ve tıblıi ınüstahzarlar bakkm<lakj J262 
sayılr kanunun baz1 maddelerinin tacliline ve yeni
den baz1 maddeler ilvesine dair 

Askeri ve miliki tekaüt kanununun 66 ncı maade
sine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilat yapıl
masma dair 
Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği 

halde kendilerine tebliğat yapılmamak yüzünden 
Razine ile alakaları kesilmiyenlerin tekaüt nıaaşJn
rma dair 
Jandarma erat kanununun bazı maddeledniıı değiş

tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklf'nme
sine dair 

Jandarma teşkilatı i~in yapılacak binalar hakknıılı.ı 

Belediye kanununa ek kanun layiliası 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 61 nci rnaclnc· 
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

klenmesine dair 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşkilat kadroları · 

na müteallik kanun layiliası 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü teşki
laıt kadrolarına müteallik kanun H1yihası 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilat 

kadrolarma müteallik kanun layiliası 

Encümendedir. 

16 - XII - Hl-:10 tarihinde 39~0 ~aplı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - XJI - 1!140 tııl'ihindc 3!137 :,wyılr 

kanun olarak kabtti edilmiştir. 

l<Jncümendedir. 

Encü.mendedir. 

:!:3 - XTL - l!l..J.O tarihinde 394H sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Hi - XII - l!l~O taı ·ilıindl' :{!141 sayılr 

kanun ola.rak kabul edilmiştir. 
28 - IV - 1941 tıırilıinrll' Hükimı rı t 
1ııl'ıı fmdıın ~pı · i nlııı nıış1ır . 

~ - Yt - l !l..J.l t ıı ı·ihinclP ~o:-ı(i ı-;a ,n lı 

kanun olarak kabul eflilmiştiı·. 

30 · V - 1041 tarihinde 4047 sııyıh 
kamın olarıık kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



No. 

1/ 264 

1;283 

l /2!.l~ 

-1M-

Lnhisarlar umum müdürlüğü teşk:il.Bt 
müteallik kanun laY,ih881 

kadrolarına 

Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin ma
halli belediyelere devri hakkında 

, 'iyasal bilgiler okulu hakkmdaki 2777 sayılı kanuna 
ek kanun lAyiliası 

J j 2!Hl Oahiliye vekaletinin vilayetlerdeki teşkilat ve vazife-

. i 1 Muame esı 
... 

~ 1 - \' - 1!141 larihimlc 403ti sayılı 

kanun olarak kabul edilm.i,tir. 

:!b- IY- 19~1 tı.ırihimlt• -1-011 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

~ - \ ' lll - l!l.U tarihinde .ıons ııayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

leri. hakkında ı•;ııC'iinwnrlt>di ı·. 

Jj3lf) Ankarada bir tıp fakültesi tesisi hakkındaki 322 su -

yılı kanuna ek kanun layiliası !\ - XII - 19-!0 tarihinde 3935 sayılı 

l/3U! 

1;'323 

Devlet demiryollan ve limanlan umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunmı 
bazı madederinin ilga ve tadili hakkında 
.Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun 3 ucü 
maddesinin tadili hakkında 

1/324 '!'ürkiye ile Fransa arasında mevcut 23 ağu.<i1os 193H 
tarihli tediye anlaşmasına zeyil olarak imzalanan la-

luınnn olarnk knhul rdilmiştir. 

!l - I - 19-U tarihindr 3969 
kıınun olarak kabul edilmiştir. 

lıikanın tasdikına dair gnrünwntlediı-. 
l / 3.J.2 Türkiye - İngitere Ticaret Anlaşmasına zcyl olornl< 

imzalanan anlaşmanın tasdikı hakkında Enriiıncnılt•diı·. 

1/344 Devlet memurlan aylıklannın tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun layiliası EıH"iinırnJcıliı·. 

1/345 Türkiye ümlıuriyeU Merkez Hıfzıssılılıa enstitüsü 

ay ılı 

ve llıfzıssıhha mektebi teşkiline dair :30 - XIT - Hl-!0 toı·ilıinJr 3!l5!) ıınyılı 

1/352 Türkiye - Fransa ve ingiltere üc; taraflı yarJım mu
ahedesine merbut hususi anlaşmanın ta.thikı zımnındu 
8 son kamm 1940 tarihindePari ·to iınzalanuu kredi 

kanım olarak knhul <'dilıniştir. 

anlaşmalarının tasdikı hakkında EıH'iiınPııılc,cliı·. 

1/3!56 Ilatay HükUmetinden devrolunan miitekait ve ye-

l/370 

1/371 

rtimlerin aylıkları hakkında (i - r - l!l-H tnrihiııdr 3!177 sa.rılı 

kı:ınun olnrnk kalıul c•dilmiştir. 

Yakıflar umum müdürlüğü teşkilil.tı hakkındaki 3461 

sayılı kanuna ek kanun 18.yilıası Enrünırnd<'rliı· . 

Ziraat. muallimlerine, ziraat mücadele bru;ıteknisyen 
ve teknisyenlerine, pamuk konh'Ol ve zeytin bakrm 
.ınemurlarına hayvan yem lıed li verilmesi hakkında l~nriiııwııtlı•tlir. 

'mni w• nıcı-ıcitlerin tasnifine ve tasnif harici kaln
cak rnnıi ve ıııescit harlemesim• vcı•ilc<'ek ım.ıhnssn-

ı::ata dair 2 45 RAyılı knmıımn hil'inci ınnddesine hazı 
fıkralaı· ilavesi hakkında 9 - IY - 1941 tarihinde 39!1-! sn~·ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1, ·iJ79 !)evlet demiryolları ve limanları unıurui idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine nair 1042 sayılı kanunun 
t.ltlili hakkındaki 14 3 numaalı kanunun bazı mad
delerilli muarldil 178..ı. sayılı kanunun birinci mad -

Muamelesi 

desinin değiştiritme ine flair Eneibnentledir. 

J / 3 (J Jıevl t demir) olları ve limanlan umumi idı.ı.r· csini r. 

H.şk ' lat ve vazifelerine dair kanuna miizc.yyel lfifi'i 
so:;rıb kanuna ek kanun Jayihası 4 - VII - 1941 tat•ihindr 40DO sayılı 

kıınnn olarak kabul edilmişlir. 

1/ ..,ol Dıyanet işleri ı·eiı:ıliği 193!) mali yı lı hüt ı:esinde rle-
g ı ~iklik yapılmasma dair 10 - III - lO·H tarihinde Hükfımet 

tarafından geri alıntmştır. 

1/;J 1 l~kiııı kanununun 39 l!Ctt mı:ırldesinin tadili bak
kında 

1!30i Tur k iyenin ( J 9-10 Burlapeı;ıte panayırı) na i11tiraki 
ıuasra flarını karşılanı ak üzere 1f acaristana gi)mleri
lecek 15 000 liranın tarih sırasrm beklemedon Türk· 
.Macar kliringinden tesviyesi hakkında Macaristan 
Jlü:.unuıti ilc yapılan Anlaştııanın asdikına. dair 

l / S.:i9 

1/ 4(11) 

Devlet ıııernnrlan aylıklarının tevhit ve teadüHine 
ı 'ı :ıir 36r>6 snyılı kanuna hağh (1 ) numaralı cetvelir. 
ıiraat vekaleti kısmm<la değişiklik yaptlması hak
kında 

Gümı·ül\ muhafaza memurlan teşlcilat Ye 111 nıurin 

~anunu Hlyihası 

J /~U:.: Ta.:uel Yokaleti teşkilat ve vazifelerine dair 3614 
&o.y ılı hanunun 17 nci maddesinin değiştirilm esine 
-. Devlet memurlat·ı aylıklıı.rınm tevhit ve teadülü 
luı.kkıı.aı. ki 3656 sayılı kanuna 2 madde eldenme
sine rl :ıır 

lj4J7 
1j423 

.A : ıl\aı·ada inşa eelilecek ecnehi Devletler sefaı·etha
neleri ve konsoloslnk hina.laı·ı i~in ecuebi memle
ketJerdPn getirilmiş vp getirilec('k olan her türlü 
ınşa tncl:r.enıc ·inin gümrük refimino('n muafiyeti ve 
h,ıııı.ı.ı a aıt hnıa.larm mütekabiliyet şa.l'tile haıı harç 
"1! ı -;ı,,; ıu lerden istisnas1 hakkında 
J .ına YI' arazi ver~isi kanmılaı•1 hükümlerjne tevEi
kan vergid('n istisna \;rlilmiş olan hükıni şahısirıra 

ait mukataalı gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi 

hakionda 

Yüksek deniz ticaret mekt.· lıi teşkilntr hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tcvhit ve tcadülü 
hakkındaki 3656 sayrh kanuna bağlı 1 ntı !':•< alı e<'d· 
velin Maarif vckaleti kısmında ta.iliibat yapılınası 

9 - VI - 10·!1 taribinde 4062 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - vn - 1941 tarihinde 4082 sayılı 
kıumo olurak kabul cdilmj tir. 

Enrütnendeilir. 

18 - ... :n - 104:0 tarihinde 3944 s.'l.yılı 
kanım olarak kabtıl edilmiştir. 

Encünıendeclir. 

Eucümendedir. 

2rl · XII - 1940 tarihinde 3950 sayılı 
kanun olarak kalnü edilmiştir. 
Encfuneudedir. 



~o. 

1/428 
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hakkında 

Hatay Ziraat hankasrum ipotE>kli ve müteselsil keia
Jetli zirai alacaklarınm taksiilendiı•ilmesine dair 

1/435 Br1P.diy!'lt"r1e bunlara bağlı müessesel r ve Belediye-

Muamelesi 

9 - .. : Il - 19-!0 tarilund 3934 sayılı 
Jmııuıı ohırak kabul edilmiştir. 

4 - YU - Hl..U turibinde 4094 sayılı 
kaımu ol.ıuak kabıli dilmiştil'. 

ler bankası memurları tekaiit sandığı teşkili hakkında ~ - \'ll - 19-J.l tarihinde 4085 sayılı 
kımnıı ulurak Jtabul edilmiştir. 

1/436 Ilazine il İstanbul Belediyesinin bir lostın alacakla-
rının karşılıklı olarak ibrası haklanda 2 - n - Hl41 tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştır. 

1/446 Bankalar ve Devlet müe cse i memurları aylıkları

nın tevhit ve tca.dülü haklundaki 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesinin B fıkrasının tadiline dair 83 - V - Hl41 tarihinde :Maliye encü

m nine. 
1/450 Askeri izin kanununa bir madde ilavesine dair 3129 

sayılı kanunun birinci maddesine bir fıha ilavesi 
hakkmda Z:3 - XII - 1940 tarihinde 394 sayılı 

kanun olarak kabul odilıniştir. 

1/451 (!ümrük ve inhlsarlar veka.leti t kil lt ve vazifeleri 
hakkındaki 2 25 sayılr kanıma ek kanun layihnsr Bnrüm~ndedir. 

1/452 Tababet ve şu.abatı anallarmm tarzı icı·asma dair 
1219 sayılı kanuna ek kanun layiliası 2 - XU - 1940 tarihinde Hükumet ta.

rnfıııuan .geri almmı tı.r. 

1/462 Eınni~.-ct teşkilat kanununun 49 ncu maddesine bir 
fıkra ilavesine dair 16 - .. Tu - Hl40 t.a.ı•ihincle 3939 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/467 Tapulama kanunu lii.yihası :!6 - IIT- 1941 tarihinde Hükumet ta
ra fmdan ~ d a.Jmnııştır. 

1/472 1\faadin mzamııamesinin bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu nizamnameye yeniden bazı roaddel r ilô-
vosinc dair Eııcümeııdedir. 

1/473 Mert gümrük tarifesinde muvakkat mahiyette d -
ğişiklikler yapılmasr ve yabancı ınemleketlerlc mu
v kkat ticaret anlaşmaları akdi ve ticari anlaşmalar 
akdiııe yanaşmayan Devletler muvaredatrna karşı 
tedhirh•r ittibazı hususlarmda llükfun te sal5.hiyet 
verilm i hakkında 3 - I - l n..ı.ı taı:ihiııtle 3970 sayılı 

knnun o1aı·ak kabul rdilmiştir. 
1/474 Türkiye Cümhuriyct Merkez bankası kanununun 51 

nci ve muvakkaL 8 nci maddelerinin tatiili hakkında 6 - I - Hl.U tm·ihindc 3fl7 sayılı 

1/477 D vlet meteoroloji işleri nmum mi.idürlüğü teşkilat 
ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek kanını 

knııun olo.rak kabul edilmiştir . 

layiliası 22 - IX . Hl:U tııı-ihiml<' llükfımet 

1/479 Erzincandave Erzincan yer sarsmbsrndan ıııütecssiı· 
olan mmtaka.da zarar görenlere yapılacak yardım 

taraCından geri a.lmmıştır. 
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hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kanun layihası 

1/481 1940 mali yılı muvazeuei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde ve D ve L cetvellerind tlc-

:M:uameİesl 

lfi . n~ - 1941 tarihinde -1000 sayılı 

knnnn olarak lnıhnl rdilmiştir. 

ğişiklik yapılmasma dair '2.7 - XI - 1!!-W tarihinde 3!1~ sayılı 

kanun olarıık lmhııl rdilmiştif'. 

1/482 

1/484 

1/485 

1/486 

1/487 

1/489 

1/490 

1/492 

1/493 
l/495 

1/496 

1/506 

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkila.t ve vazifelerine dair olan 1042 sayılr kanu
nun 32 nci maddesinin tadili hakkında 

Devlet koruıervatuvarı veRiyaseti Cfuuhur Filarmo
nik orkestrası tarafından verilecek temsil ve konser
lerin giriş ücretine tabi tutulması hakkında 

Diyanet işleri reisliği teşkilat ve vazifeleri hakJan
daki kanunda bazı değişiklik yapılınasma dair olan 
3665 sayılı kanuna ek kanun layiliası 

Erziııcanda ve Erzincan yer sarsıntısmtlan mütees
sir olan nuntakada zarar görenlere ya.pılacak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kantın 13.yihası 

Erzinca.nda. ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan ınıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanunun 4 ncü madde
sine bir fıkra ilavesine dair 

Hatay vilayeti husuai idaresine devredilecek gayri
menkuller hakkında 
Hava taarruzlarma karşı korunma kanununa ek ka
nun layiliası 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 194.0 
maU yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar1 haklmicta 
J andarına eratı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek 
kanun liyihası 

Na.fia vekft.letine bağlı Derince travers hhrlk;IDım 
Devlet demiryollan ve limanları işlettae nmum mü
dürlüğüne devri haklanda 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar -Kadıköy 
halk tramvaylarr şirketindeki hissesinin !stnnhul 
belediyesine devri hakkında 

!!l - IV - 19-11 1 ıırilıinrlc 400-l sayılr 

kanun oiMıık kabul ı>ılilmiştir. 

J 6 X rı - 1 !l40 tarihinde 3!l-t! sayılı 
lmıııuı olarak kııbul rdilmiştir. 

:10 - XII - l!l..J.O tarihinde il960 sayılı 
kaıııuı nlnı·ıık kalıni edilmiştir. 

~:~ - \'1 - Hl-1-1 üHihinde ..ı.on sayılt 
kıııınn olaı·ak knhul l'dilmiştir. 

16 - IY - 19-H tnı-ilıinlle ~000 sıı,vılı 

kanunla birleştirilerek lnıbul edil
miştir. 

Eıırünı<'nıledir. 

RnrÜmf'ntll'tli r. 

1 ri - XT - l!l-W hırihinde 3924 sayrlı 

kanun n larak kahn l rdilmiştir. 
T•:ıwü mcııdeclir. 

2!i - nr - 1!1-n larilıinclr 400!) ı-ıayılr 

kaıııııı olarak kahııl edilmiştir. 

1 ~ · XII · Hl-10 tarihinde :l!l-J.!i sııyılı 

kanun olıırak lwhn ı en ilmiştir. 

~~ - IX - 1!l41 tııı·ih iııdc 411. ::ıııyıh 

kanun olarak kalml rdilmi~tir. 
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1/512 Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çift~ilcre to· 
humluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sn-

Muamelesi 

yılı kanuna ek kanun laiynbsı ll - XII - 19.J.O tu ı· i h inde :3fl3 · sayılı 
knnım olnral< kalın! edilmiştir. 

1/513 Muamele vergiı:ıi haklmıdnlti 3843 sayılı lmııuıııı d<: 
kanun 18.yihası 6 - I - lfi·U tarihinde 3!178 sayılı 

l<ıı nuıı olarak kıı bul etl ilmiştir . 

1/ 5l4 Posta, lclgraf ve telefon idal'c ·i hir'iktiı·me n• yar-
dım san<lığı hakkında Eneüınendedir. 

1/ 515 1940 mali yılı Muvazenei urouroiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde mürrakale yapılmasına dair 9 - Yil - 19-10 tarihinele :3!l:36 n 16 -

X U - ın.ıo tarihin uc 30-!3 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/516 Gümı·ük Larife kanununa bağlı gümrük itlıalal umu
mi tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı numarasının kaldırılmasına dair 

1/ 517 

1/518 

1/519 

1/526 

1/527 

Ziraat vekaleti 1940 mali yılı bütçesinde 78 20 li
ralık münakale yapılması hakkında 

1940 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı da
ire bütçelerinde değişiklik yapılmasJ hakkında 

Maaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 

dli mahkemeler teşkilatı hakkında 

1940 mali yılı muvazenei umumiycsuıe dahil bazı 

daiı·e bütçelerine fevkalade tahsisat verilınl'Ri hak
kmdaki 3849 sayılı kanuna t>k kanun Jayihası 

1/533 llazinenin taksitic sattığı bütün gayri menkulleriıı 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 

Endimendedi r. 

!l - Xll - l!l·W tarihinde ~~ıa6 sayrlr 

kanunla birleştirilerek kahul edil
miştir. 

H ~ ' ll - 1!1-10 1 ariJıiııde 3936 :ayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
23 - V - Hl-11 tarihiııde l\1ııliye enrü
ıııt•nine. 

l:l - III - Hl-t.l taı·ihindr Adli~·c encü
m nine. 

30 - XJI - 1!140 tarihinde 3!167 81\yı:lr 

kamın ulcırnk kıılnıl (ldilmiştir. 

kanuna ek kanun layihası 6 - I - 1!141 tarihinde 3!l7!i s11~·ıJı 

1/ 5:3-! I >evlet denıiryollaı ·ı ve limıınları w Devlet deni0·ol
laı•ı i:;ılptmr umtını mihlürlüklt·ri ile Dcvh·t hanı~olları 
umum müdürlüğüne muktazi alelfımıım vesait ve tcı:-

kıımın olıırnk kalıul rdilmiş1ir. 

hizat ve malzemenin temini hakkında l) - ı - mıı t:ırihindl' 3!1 o ı;ayıJı 

1/535 Orta tahsil mekteplcrindo yardımcı muallim çalıştı 
rılması hakkındaki 2624 ve 32!)9 sayılı kununlı.ıra ek 

kıınım ninrak kııhul ı •dilıniştir. 

kanun lô.yiha ı () - [ - 19-H lurihintl<' 3976 s~ıyılı 

1/536 Devlet domiryolları ve limanlan işletme unuım mü
dürlüğünün 1!)40 ruali yılı bütç sinu ucğişiklik yapıl 

kanun olarak kahul edilmiştir, 



No. 

1/537 

1/539 

1/5~0 

1/Ml 

1/5~2 

-168-

rn.asına dair 

Devlet demiryolları ve limanları i~etme unnını 
l'IIJÜ.dürlüğü 1940 mali yılr bütçesine 3 200 000 lira-

Mua.meleııi 

6 - I - Ul41 tın·ihinde 3979 sayılı 

kauıuı olaı·uk 1-alnıl edilmiştir. 

lık fevkaHi.de tahsisat verilmesi hakkındaı 6 - T - 1941 tarihiııcl 

kanunla hiı·l ştirilel•elı: 

39 O sayılr 

kabul edil-

l!l·!l mali yılı muvazenei tırnurniye kanUJl lilyihasr 

Beden trrbiyesi genel direktörlüğü 1!)41 mali yılı bütcte 
kanunu layiha ı 

Devi t demiryolları ve limanları işletme umum ınü

dürlüi;rü 1!)41 ma11 yılı bütçe kanunu layiliası 

Devlet denizyolları işlctm~ umum müdürlüğü 
mali yılı bi.itçc kanunu ıayiha.sı 

1941 

miştir. 

2Ç) - V - 1!1-il tarihinde 4042 sayılı 
k n nu n olarak ka hul ('d ilmiştir. 

:m - V - 19-H tarihinde 4049 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1!)41 tarihind 4050 sayılı 

Inm un olıı ı·ak kalıtü edilmiştir. 

30 · V - HlH tarihinde 4051 sayıh 
luımuı olurak kabul edilmiştir. 

1/543 J>cvlct h ayoTI .t'T mnum müdürlüğü 1!:141 ma ll yı1ı 
hüt~c kanunu layiliası 30 - \ r - 19.J.1 tarihi nde -!043 sayıb 

1 anun olarak kabul edilmiştir. 
1/5-!4 D vlet limanları işletme umum müdürlüğü 194-1 mali 

yılı hüt~e kanunu layiliası 30 - V - 1941 tarihinde 4052 sayılı 

kanun olnrak kahul dilmiştir. 
1/fi45 Jlmlul ve ahHler Sihhat umum müdürlüğü 1941 mali 

yılr bütı_:e kanunu layihasr 30 - V - Hl..J,1 tarihinde 4044 sayılı 

kanun nlaı·ak kahul edi lmiştir. 

1/546 lnhisarlar umnm müdürlüğü 1941 mali yılı bütçe 

1/547 

1/54 

1/fi-l!) 

ljfi50 

1jf1fi1 

1/553 

kanunu layihas1 30 • V - 1 !).U tarihin d 4045 ayılr 

knıınn olarak kabul edi1miştir. 

Orınıın umum müdürlüğü 1941 mali yrlı bütçe kannnu 
layihasr 

Posta, telgraf ve telefon umnm müdürliiğü 1941 mali 
~'Ih lıiitçe kanunu layiliası 

Vakıflar nmum müdürlüğü 1941 mali yrlr bütçe ka
nunu layiliası 

. 
Askeri fahrikalnı• 1 kaüt ve muavPnet sandığı hak-
ımıdaki 3575 ayılr kanunun bazı maddelerinin tadiline 
dair 
Bankalar ve Devlet nüiess sel ri uıemmları aylıkları
nın tevlıit ve t adülüııe d~it' olan 3659 sayılr kanunu
unu H ncü madd inin son fıkrasının tadiliM dair 
Bina ve arazi vergileri tadnat komisyonlnrmru ieap 
eden mahallerde muvazzaf ola.rıık t şkili hakkında 

30 - V · l!'l-H tarihinıle ..J.046 sayılı 

kunun olarak kahul dilmiştir. 

:JO - \~ - ınn ta.rilıindc 404R sayılr 

lmıımı olarak knhul eılilmiştir. 

2 - IV - 1!141 tm·ihiudt• -!010 ~ayılı 

luınnn n lu rak kah u 1 f•tlilmiştir . 

l<"}nciinıendecljr. 

Encümendedir. 

Enetim nd ·dir. 



No. 

1/554 

1t3f5 

- 169 -
Hul!sası 

1932 senesinden itiharen Tıp fakültesinden ne et 
edecek tabiplerin mecburi hizmetlerinin liiğvi vo leyli 
tıp talebe yurduna alınan tıp talcbe inin tabi olacak
ları nıechmiyctler hakkındaki 2000 sayılı kanuna ek 
kanun Hiyilıası 

lTariçhm satın alınan hulıarlı ve ınotöl'lü genıilerle 

nıemlckotte yapılıın mürnasilleri iı;in Q'etirileerk eş

yanın forÜmrük resminden üı1isnnsma dair 3:1!l!) Kayılı 
kanuna ek kanun Jilyihası 

j ;'.)!)f. llariciy(l vekuleti teşkiH\tı luıkkmdı1ki 3312 snyıh 

Muameleai 

2 - IV - 1941 tnı·ihiudc 39R9 sayılı 

kanun olarak ka hnl edilmiştir. 

~ - Yil - lfl..J.l tal'ilıiude 40H..J. snyıh 
kıııınn olarak kabul edilmiştir. 

'"amma ek kanun lilyihası 21 - Y - 1Ml tarihinde 4037 sayılr 
luınun olarak kalml dilmiş1 ir. 

l j 5ü 7 lzıııir vilayeti husus! iclaresim·e yapıln<ınk istikraza 
Hazinenın kefal tine rlair ı-ı - Y - lfl.t.ı tarihinde 4031 sayılı 

kannıı olarak kabul edilnıiştir. 
1 / Ci f,~ ~ıhlıat ve !ı::tiruai :\Iuaveııet veknleti teı;ıklilt V<' nı<'

nımiıı kaııumıııun 5:1 ncü ınaddt•siııin ıleğiı;ıtirilnıe

:ıine dair 

1,/:Jiiu \ a1 ıflnr umum müdüdiiğü 19-1:0 ınalt yılı hiHç.-siıı-

:.! - n· - ı !)4 ı 1 arilıinde 3!'190 'ayrli 
kuıımı olural· kalıul edilnliştir. 

do c1e~işil\lik yııpılınu. ı hakkında 21 - nı - ] 9-!1 tarihinde 39 -l sayı h 
kınıtııı olarak kahul t>dilnıiştir. 

ı;n<ı!ı 

l / !)i o 

l!l..J.(J mali yı h mu vaz en ei umumiyeRine ıtahil h azı 
rlarie hütçelerine fı•duıliıde tahsisnt vcrilnı(",inc daiT· 
olan 3 49 sayıll kanuna ek kanun lay1hıun 

Fcvkalüde \aziyet dolayısile hnzı v rgi v ı•e iml ı· 

znnL icrtı ma dair olan 3 2 say1h kanuna ek kanun 
~ayiha..<ıı 

1/571 Hava taal'ruzlarına karşı korunma kanununun JO n
cu madd sinin hHliline v bu kanuna baıı;ı hi.iki.im

ler iHlvesinc dair 

1;573 1940 maH yılı muYo,ıı;enei nımuniy kanununa ha~Jı 
hazı <1:ıirc büt<;ülcrinde değişiklik yaı1ılması haJr. 
lnnda 

l/)7-1 1!)4.0 mali yılı mnvnzr.n<'i ummniyC'sinc ılnhil lıazı 

~1 - III - 1!>41 taı·ihiud 39 5 sayılı 
kanun olarak knhul edilmiştir. 

29 - V - 19-U tarihinde 404:0 sayılı 

kanını larali knl ul ilmiştir. 

7 - IV - 1941 tarihind 3902 yılı 

knnun olarak kahtti edilmiştir. 

31 - III - 1941 tarihinde 39 8 sayılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

daırc hütçel rinde değişiklik yapılınası hakkınd'l. 31 - tn - 1941 tarihüıtl 39 sayılı 
kanunla birl tiril :ek kabul edil-

Har H) e w kaleti 1940 nuill yılı büt._e inde ıJcğişik
lik yapılması hakkında 

miştir. 

31 • III • lO·H tıtrllıind 39 ıı.yılı 
ka.nu.fil birl l}tiril r k kalı\u edil

miştir. 
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1/G7t) Devlet Denizyolları işletme umıım mürlüı-lüğü 1940 
mali yılı bütçesinele ınünakale yapılınasına dair 2 - TV - 1941 tarihinde 3!.)91 sayılı 

kantın olarak kabul C'dilmiştir. 

1/..i'ii' Devlet memurları aylıklarının tevh:it ve teadülüne 
mütedair kaııuna ek 3888 ı;ayılı kammım 3 ncü mai l-
desine bir fıltra iltLvesi hakkında 23 - VI - 1941 tarihinde 406!) sayılı 

kantm olarak kabı.ll edilmiştir. 
11 !J 'ı8 Diyarbakır istasyommrlan Irak ve han hndudlarma 

kaclaı· yapılac>ak demiryollarnun ikmali ir,in i ·tikraz 
akdine dair 2 - VT - 19-1:1 tarihinde 4057 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/579 IIatayJn ana vatana iltihakmdan önce orada öğret-

menlik yapanlar haklanda 4 - Yil - lfl·H tarihinde 4NH sayılı 

1/581 

1/583 

1/ 585 

1/586 

1/589 

1/590 

~ 

Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek-
lenmesi hakkında 
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek 
kanun layiliası 
Yüzde beş faizli IIazine tahvilleri ihracma dair 

- --
Askeri ve mülki tekaüt kanummun 4 ncü maddesin
de yazılı cetvelin değiştirilinesi hakkında 

Devlet iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt san
dıklan hakkında 

!nhisarlar umum müdürlüğü 1940 mali yılı bütçesin
de değişiklik yapılmasma dair 

1/591 Orman umum müdürlüğü 1.940 mali yılı bütçesinde 

kanun olarak kahnl edilmiştir . 

Bncümendedir. 

EnciimPndeclir. 
2 - VI - 1941 tarihinde 4060 ı-ıa.yılr 

kanun olarak kabul eılilnıiş1 ir. 

18 - VI - l!l·U taı·ihindr 4067 sayılı 

knmın olaruk kabul edilmiştir. 

Encümend<'d ir. 

ll - IV - 1941 tarihinde 3995 sıtyrlt 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

değişiklik yapılıııas1 hakkında ll -IV - 1941 taribind 3996 :a.yıl 

1/592 

1/593 

1/595 

Posta, telgra:f ve telefon Umum müdürlüğü 1940 ma
li yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

Tasarruf bonoları ihraama dair 

Şeker ve glikozdan alınan istilılak vergisinin arttı
rılması hakkında 

1/601 Tabiiyat muamelatından alınacak harçlara drur -olan 
1260 sayılı kanunun B nci maddesinin değiştirilmesi 

kauun olarak kahıı.l eflilmiştir . 

ll - IV - ınn tarilıindr 3997 say1lı 

kanun olarak knlnı.l edilmiştir. 
2 - V1 - ın..ı.ı tarihinde 4058 sayılı 
kanun olarak kabul dilıniştir. 

2!1 - V - 19-H tarihinde 40-U sayılı 
kaının olurak kahul edilmiştir. 

hakkında EııeünıPnuedir. 
1/602 Fenerler hasılatının yarısının ilazineye ödenmesi 

hakkında 3 - VI - l9..J.l tarihi nde 407G sayılı 
kanun olurak kı:ıbı,ıl edilmi~ir. 

1/610 Devlet ve millhak bütçeli dairelere ait mukataa ve 
icareteyipli gayrimenkullerin vakılla ilişiğinin kesU. 
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1/611 

1/612 

1/617 

l/622 

1/623 
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mesi hakkında 

Devlet denizyolları işletme umum miidürlÜğü 1940 
mail yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

~ 

Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen me-
baliğin tahsisat kaydının tasdiki hakkinda 

-
1stiklal harbi malUllerine verilecek para mükafatı 
hakkında 

1940 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadüliine 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velin MaaTif vek5.leti Kütüphaneler kadrosunda un
van değişikliği yapılması hakkında 

1/624 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan !k-tisadi tcşekküllerin teşlriHitile ida
re ve murakabeleri haldondaki 3460 sayılı kanuna 

Muamelesi 

23 - VI - 1941 tarihinde 4070 sayılr 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4009 sayıb 
kanun olarak kahul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tariliinde 4053 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 194:1 tarihinde 4074 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1941 tarihinde 4027 sayılı 

lmınm olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4:066 sayılı 

kanun olarak kabtıl edilıniştir. 

ek kanun layiliası 30 - VI - 1941 tarihinde 4075 sayı:lı 
kanun olarak kabui edilmiştir. 

1/625 

1/626 

1/632 

1/633 

1/634 

1;638 

1/639 

Asked tayinat ve yem kanununun birinci madedsine 
müzeyyel 1495 sayılı kanuna ek kanun layiliası 

- -
Oeza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife ve 
teşkilatı hakkındaki 3500 sayılı kanuna bazı madde
ler ilavesine dair 

Harcırah ka~~rnamcsine-ek kanun layiliası 

Devlot limanları işletme umum müdürlüğü 1940 mali 
yılı bütçesinde miinakale yapılınasına dair 

Haliç vapurları işletme inhisarma dair 

1940 mali yılı Mnvazenei- umumiyc kanununa bağlı 
hazı daire bütçelerinde değişiklik yapılrruı.8ına dair 

Milli Müda.fruı ~ckaleÜ 194i mali yılı bütçesine 3 
milyon lira fevkalade talısisat verilmesi hakkında 

1/640 Devlet, Denizyolları ve Devlet limanları işletme umum 
müdüı'lüklerinin teşkiat ve vazifelerine dair olan 3633 
sayılı kanunun 20 nci maddesine istinaden !cra 

4: - VII - 1941 tarihinde 4087 sayılı 
kanun olarak kabul eililıniştir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4077 sayılı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 
ll - VIII - 19.U tarihinde 4101 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

~fl - V - 1941 tariliinde 4039 sayılı 

kamın olarale kabul edilmiştir. 
2 - VII - J 941 tarillinde 4083 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - l!l-!1 tarihinde 4038 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4054 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



- 172 -

No. Muamı>les{ 

Vekilieri Heyeti kararilc yapılan sarfiyatın kalmlünc 
dair 2 - VI - 1941 tarihinde 4059 sayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/641 Denizaltı sınrlı m.ensuplarma verilecek zamılıı.r v 

tazminler haklundaki kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren 3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin tadiline dair 

1/644 Ankara şehri kanalizasyonu hakkınrla 

1/64!) 

1/650 

ljG51 

1/652 

ljGG7 

Dahiliye memurları kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin dcğiştirilınosine dair 

Devlet memurları aylıklarmm tcvhit ve teadülüne 
daiı· ola11 3656 sayılı kanuna bağlr (l) numaralı cet
velin Adliye vckaleti kısmında dPği~iklik yapılması 

hakkında 

Dtıvlct memurları a.ylıklarınnı tevhii ve teadülü hak
hak.krndalri 3656 sayılı kanuna ek 3~~ sayılr kamınuıı 
2 nci maddesine bağlı (1) ınımaralı cetvelin değişti
rilmesine ve 3!)07 sayılı kımumuı birinci maddesinin 
lağvine dair 

Maliye vckftleti tc~U.t ve yazifPleri hakkındaki 2996 
tıayılı kanuna ek kanun l5.yilıası 

ArttiTma, eksiitme ve ihale kanununa bir muvakkat 
madde eldenmesine dair 

1j658 Devlet mcınutları aylıklarnıın tı•vhit ve tcaJülü hak
kmdaki 3686 . ayılı kanuna ek a 8 ı:ıayılı kanuna 
bağlı cetvelin Bınniyet uınlun müdürlüğü kısmında 
dc~ğişiklik yapılıu:ıs:uıa dair 

1jü61 llazarda yar~ubaydan yüzbaşıya kadar biı· kısmı su
haylara ve sciıu·de hütün ımbayhıra a.-;kcri menımiara 
elbise, kaput ve çizme verilmesi hakkındaki 2 Il ve 

Encümcndedir. 
8 - VIII - IO·U tarihinde 4099 snyıiı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - V II - lD-l 1 tarihinde 4089 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - vın - 1941 turjhinde 4096 sayılı 
kanuıı olarak kabttl edHmlştir. 

4 - vn - 1941 tarihindr. 408 sayılr 
kanun olarak kalıul edilnıişti'r . 

4 - VII - 19-U tııı·ihiııtlc 4093 sa. ılı 
kanllll olaı·ak kuhnl edilıııiştir. 

8 - VIII - 194.1 taı·ihinclc 40!J7 sayılı 
luınuH olaıak kulml rr1ilnıiştir. 

ll - VIII - 1!J41 tnrihindr 4103 sayılı 
kanun olarak kabttl rdilmiştir. 

2962 sayılı kanunların deği:;tirilmcsine dair ll - VI II - l!).Jl tarihinde ·HO sayılı 

ka.ııuu olarak kalıtü rdilmiştir. 

1/662 

lj663 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira tahsi~i 
hakkmdaki 3132 ve bu paranın sureti teminine dair 
olan 3483 sayılı kanunlara ek kanun liyihasr 

Bazı Tiariciye mcınur1nrınm maaş ve temsil tahsisat
larrna zam yapılması hakkında 

8 - vur - ın 11 tnribindc 4100 snyıh 
k:ı.nun olc1ı•ak. ka.hnl dilıniştir. 

15 - L ~ • lDil tarilıindu ll ük ttınet 
tarafından geri alınmış tn·. 
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1/665 Harp dalayısile kııraclıın, ılenizden n~ havadan mmn-
lcketiınize gelınolct olan mülteciler hakkında ll - Yili - HlJl tıuihinde 4ıo:ı: sayılı 

kanun olarak k:ılml rdllmiştir. 

1/666 Ordn mensuplarırın lıir er tayını istihkııln verilmesi 
haldemda t1 - VIII - l!l-tl hıtihiııd~ ·U05 sayılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

1/66!'1 Devlet memurları aylıklarının 1<'vlıit ve tt'adülü hak
kmdaki kanuna ek 388 ~yıh kaımna bağlı (1) nu
maralı cetvel ile 1\tuvıızcııei unnııniyt' kanununa. hağlı 
(D) cetvelinin Adiiye vekfılcti kı~wmda tadilat. yapıl-
ınasına dair 2~ - IX - 1941 tarihinde 4125 sayılı 

kanun olaı-ak kalml c<lilmiştir. 

l/670 İıılıisarlar umuın müdüt'lüğü ınütt•davil enuayesinin 
36 500 000 liraya ihlağı hakkında ll - \· ııı - 19-U tarihintic 4110 sayılı 

1/672 

1/673 

Milli ~Iüdafna vekilieti 1!141 nıall yılı bütçesine 83 
milyon lira fevkalfıdc tah 'io.;at verilmesi lıakkrndaki 

405.J. sayılı kanuna ek kamm Hl.yihasr 

Arttırma, eksiitme ve ihale lmnununuu 57 nci mad
desine bir :fıkra ilavesine dair 

1/674 Devlet memurları aylıklarıımı tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velin 1\filli :Müdafaa. vekaleti kara kısmına bir me-

kanun olarak kalınl edilmiştir. 

' 
11 - V ın - l9·H ıurihinuc 1256 sayılı 
karar olaı·al· kalınl cdilmiştiı·. 

EnrtinıcndE>dir. 

mur ilavesine dair Eııriimmıd •dir. 
1/677 Kızılay cemiyeti ve harp ve afet vukuunda onunla 

birlikte çalışmak üzere llükfunetin müsaadesile ge
lecek bu türlü sıhhi ve insani yardım heyetleri na
mma vürut edecek olan eşyanın gümrük resnıind n 
muafiyetine dair 22 - L • - l!l41 1urilıiııdc .J.l1!l sayılı 

kuımn olaNtk kahul l•dilmişlir. 

1/682 'l'asarrof bonoları ilıracnıa dııir 4058 sayılı kanuna 
ek kanun layihası :!:.! - ı:~ - l!l-H farihinde .J120 sayılr 

kanun olat•ak kahu1 edilmiştir. 

1/683 Posta kanununa müzeyycl 2721 sayılı kanunun 4 ncü 
ınaddesinin A benilinde değişiklik yapılmasına dair gııd'nnendecliı•. 

1/68-t 1941 mali yılı nıuvazcnei umuıniy ·ine dalıil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkıuda. :.!:! - ' ı.r · HI-U tatilıiml' 4-1:!3 saY11ı 

1/688 Milli Müdo.faa vekalcti 1941 mali yılı lıÜiÇe"siude 
83 milyon lira fevkaladc tahsisat v rilm si hakkın-

kanuıı olarak kalıtıl edilmiştir. 

daki 4054 sayılı kanuna ek kanun la.yihası ~~ - IX - Hl-l-1 tarihind 41:!-! sayılı 

1/689 

1/690 

Deniz gcdikli subaylarnun tahsisatı fevkalttdelcrin 
yapılacak zam hakkında 
Ilıca İskele - Palauıutluk hattunu satın alınmasına 
dair mukavelenamenin tasdila haklanda 

kııınm olarak kalıul edilmiştir. 

Bııeüıneııdedir. 

22 - Lp - 19-ll tarihiııde 4127 ı;ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/691 Ilıca İskele - Palamutluk hattının işletilmesi hak
kında 

1/693 

1/695 

Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira 
ikrazma dair 

Erzunım- Karabıyık Hanlar dar hattmm Milli 
Müdafaa vekaletine devri hak1nnda 

1/697 İstanbul Üniversitesinin umumi muvazeneye altnma-

Muamele.ai 

22 - L '" - l!lH tarihinde 4128 sayılı 
kanun olarak ]{abul edilmiştir. 

22 - TX - l!l41 tarihinde 4126 sayılı 

kaıııın olarak kahul rdilmiştir. 

Fıncümendedir. 

sına dair olan 3694 sayılı kanuna ek kanun layihası Encümcndedir. 

TEKL!FLER 

2/12 Sivas (Abdurrahman Naci Demirağ) - Muamele ver
gisi kanununun ilcinci maddet.'inin C fıkrasmm de-
ğiştirilmesi hakkında 13 - XII - 1940 tarihinde sahihi tara

fından geri alrnmrştrr. 

2/15 

2jl!) 

2/27 

9/ 2 

2/29 

2/30 

2/31 

I >enizli (Emin A....Uan 'l'okad) - Yüksek ziraat şfu·ası 
kurulması hakkında 

Bolu (Lulfi Gören) - Askeri ve mülki tekaüt kanunu
nun 66 ncı maddesine bi1• fıkra ilavesine dair 

ldare Ileyeti - Divaru mulıasebat 1940 mali yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 

1darc Heyeti - Divaru mulıasebat 1940 mali yılı 
bütçesinele değişiklik yapılması hakkında 
ldare lleyeti - 1\Iulıa.sel..ıei umumiye kanununun 83 
ncü maddesinin A .fıkrasının tadili hakkında 

ldare Heyeti • 1040 mali yılı 1\Iuvazenei urouroiye 
kanununa bağlı D i§aretli cetvelin nakil vasrtaları 
kısmında değişiklik yapılma.<ıwa dair 
!dare Heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti 
Cüınlıur 1!)40 mali yılı bütçelerinde 40 000 liralık 

ınünakale yapılınasma dair 

2/ 32 Ialatya (Mahmud NeJinı Zabcı) - Askeri ve mülki 

2{33 

tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir .fıkra iHlvesi
ne dair 
İdare Heyeti - Riyaseti Cümhur 194:0 mali yrlı büt
çesinde değişiklik yaptlıuruu hakkında 

2/35 1dare Ilcyoti . Büyük Millet Meclisi 1940 mali yılı 

EnrümPndedir. 

n - XII - ın..ı.o tarihinde 3937 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

15 - XT - 1940 taribinde 3925 sayı h 
kımını olarak kabul edilıniştir. 

Encümendcdir. 

E ncümendeuir. 

25 • XI - 1940 tarihinde İdare Hey
eti tarafından g<:'ri alınmıştır. 

gncü mendedir. 

20 - XI • l!)JO tal'ihincle 3\l:30 sayılı 
kıınun olarak kahuJ edilmistir. 

' 

G - I - 19 ~ l tarihinde 3981 sayılr 

kanun olarak kahul edilmiştir. 
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bütçesinde drğişiklik yapılması haklanda 

tdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 mali yılı 
hütçosindc değişiklik yapılınası hakkında 

2/38 !dare Heyeti - Divanı muha ebat 1940 mali yılı büt-

Muamele$ 

6 - I - 1941 tarihinde 3981 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

31 - III - 1941 tarihinde 398 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
ıni'ftir. 

çesinde değişiklik yapılma.u haklanda 31 - III - Hl-!1 tarihinde 3V' sayılı 

kanunla birleştirilrrek kaLul edil
miştir. 

2j3!) 1darP Heyeti - Dedrt memurları aylıklannın tcvhit 
ve tradülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılr ret veli n Ri yaseti Cümhur dairesi memnrlarma 
ait krsmmm deği.,tirilıne.si haklanda 

2/40 Bolu (Lütfi Gören) - Türkiye Cümhuriye1i Ziraat 
bankası kanununun 64: ncu madd sinin 2 numaralı 

2S - lV - 1941 tarihinde -1006 sayılı 

kanun olarak kahnl edilıni~?tir. 

fıkrasmm değiştirilmesi hakkında 2 - VII - ın-n tarihinde Ziraat eneü
nıenine. 

2/42 

2/43 

2/44 

İdare IIeyeti - Büyük lHillct Meclisi 1940 mali yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 

!dare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 mali yılı büt
çesinde münak:ale yapılınasma dair 

!dare Heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Milli :Müda
faa vekaleti kara kısmı 1940 mali yılı bütçeleri ara
sında münak:ale yapılmasma dair kanun teklifi 

TEZKERELER 

3/66 Kazanç vergisi kımununun birinci madde inin (A) 
ve altıncı maddesinin 3 ncü fıkralarının tefsiri hak-

2!) - V - UHl ttıı·ihinde 403 sayılı 

kanunla hirleştirilerek kabul edil
miştir. 

2!'1 - Y - 19-1-1 tarihinıle 403 ısayılı 

k:ı.nnnla birlf'ştil'ilerek kabul edil
mh.ıtir. 

2!) - V - l!l-U tarihinıle 403 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

londa BaşvckUlct tezkaresi Encümcndedir. 
3/73 Ziraat bankasının göndereceği llazine paralarından 

posta ücreti alınıp alınmıyacağmm tefsiri hakkmda 
Bcışvckalet tezkeresi :.!6 - II l - I !lU tarihinci' 1211 ·ayıh 

3/91 

3/114 

Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 
kalan muamelelerden aldıldan paraların muamele 
vergısına tabi olup olmadJğının tefsiri hııkkmda 
Bıı~vckalet tezkercsi 
Mücbir ve zaruri sebepler dolayıaile takip ve tahsili
no imkan görülemeyen borçların terkinine dair Baş-

karar olarak kabul edilmiştir. 

Eııl'üıncn,]cdir. 
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No. Hul&sası ?ıfuamell:'si 

vekalet tczkercsi En<'iinıenrlPdir. 

3/121 Bina vergisi hakkınrlaki 1837 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin altıncı fıkrasının tcfsirine dair Başveka-
let tezkere i ~fl- ,·T- Hl-tO tarihinde llflR sayTlı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/162 Umumi müllıak ve hususi bütçrlerle idaı·e edilen 

daireler ve belccliyclerlc sermayesinin tamamı Devle
tc veya belediye veya hmmsi idarclere ait rlaire ve 
müesse.c;cler ara mdaki ilıtiliı.rlarm tahkim yolile lıalli 
hakinndaki 3533 snyılı kanunun tefsirine dair Baş- 1 - YU - ın ll tıırilıindP Atiliye cncü-
vckillet tezkeresi ııwnine. 

3/ 1 !) Gümrüklerde lıulunnn ve suni elyaf He mahlfıt. hu
lunmasından dolny ıitlıal dilrıni.rcn pamulun mensu
catm hir defaya mahsus olınnk şartile resim hadleri 
22!>4 sayılı kanunun vettliği salalıiyete istiııntl ·n in
dirildiğindcıı keyfiyetin tasdik ı hakkında Başveka Jet 
tczkercsi l·~rwiiııwndctliı·. 

3/20~ Askt'ri ve miilki tekaiit kanununun 2071 sayılı ka
nunla taflil edilen 53 ncü macl(lesinin tcfsiri hak-
kında Da ·ve kal et trzkeresi 

3j 20fl .. \.sked ve mülki tekaüt kanununun 42 nci marldesi
nin B ve C iılu-alannııı tefsiri hakkında Dh·am ıııu
hasebat riyaseti tczkeresi 
nr.rlr.n tcrhiycsi kaınmuıınn 
(.Mahalli)) tahidıtin tcfsiri 
tezkere i 

J!l ncu ıııaılrleı:ıiıırleki 

hakkınıla Başvrkftlet 

:ı ' :!:ltı ( fiinıriiklt>rirnir.ılt> lınlıııııın purııuklu mcnsnNıtın it
lıal i ııi tPıniıı it:iıı ~:!!)'! ı.:ayılı kanuııuu ,· rı·diği . · ııli'ı 
lıiyl't<' istimıdl'n lr·nı \"ı•kilh·l'i Tlc~·ctinee ittihaz erli· 

I~ıır·iimrııde<lir. 

Entiiııwndcdir. 

gııcünıendcıli ı·. 

lrn kaı·arın tasdikı hakkında BaşYrkıllet tezkı•ı·<•s i Eııdiıncndcdir. 
: ,/:!:1;ı Ifııtny ir:in F'raıı sa tlan it hnli r.aruri hnlunaıı 10 rıoo 

kntu ı·mı·ı ipPk hiiccği trıhunınnnıı 100 kilmmndnıı 
nlınınaııı i c :ıherlı•n :3 000 lira gümrük ı·esıni, ~2!H 

sa~,lı kanunun nrdiği s:ıli'ıhiyett' istinat! n 300 liı·n
yn irulil'ilcliı!iıııll'll lo;eyfiyct in tasrlilo hakkıııtla naş-

vckltlı>t l<>zkercsi Bneüınend lir. 
: ;; 2-ıu ı:ağC'ılıl<tıı 1 ııllnııılmnktn olan küküı·flüıı, Bfihnnl< 

tamfınclun ithnl rlilec('l· !)lfiO tona munlınsn· kal
mak iizcrP, 100 ki lnsnnılnn ıılınınıı l<ta olun ~iinıriik 

n•ı-ımi 22!l-J, sayılı knnnnıın \' ı·di~i snlrıhiyrte i tiıı:ı 

ıleu 0,2:i lnırıı~n iıttlirilıliğinılı•n keyfiyetin tasdikı 
h kkındıt na \"Pk:11e1 1 ·zl\l'I'(•Si Encüınr.ndcclir . 

. i/ :!:i 1 ~i1sl' n• kiipl'iilL•r kaııunuınııı !1 nen walltlt•Hitııl<' a-
zılı ıııua (iyPI ler ııı~>yaııırHlnki (. 'iHilı altuH1ıtki ordu 

YI' .ianılurıııa dı•ntlı ) tıılıil'inin t •fsiı·i lıa ·kınclıı naş· 
·..Idilrt 1czker •si Ent'linı 'ndı•diı-. 

:~;~rıo :..7 1
t" ' • · etlı•n ev\'cl takut tur lt•n ağn ınancıı . n~· 

ları w tortıılarıuın 100 kilusmıdun alıuınal1n olnıı 



No. 

3j2G7 

1; 27.1 

177-
HulAsaar 

gümrük resmi, 2294: sayılı kamuımı Ycı·uiği sala.lıi

yetc istina<len 10Q knruşa indirildiğinden ]{{•yfiyC'tin 
tasdikı hakkııı<ln Bnşvek§Jet tezkeresi 
Askel'i tayinat ve yem kmıununa ıııüzc,rycl 1495 sayılı 
kanunun birinci maddesiruH tersiri hakkmda llaşve
kulet t ezkeresi 

Arlliyı> hill'() tıu·ifesi k:ınununun 100 ndi matldesinin 
tef.sil'i hakkınıla na. vckalet tezkercsi 

:J; 27'i Oümrük kanununun bazı ıııaddeleriııin 1acliliııe daiı· 

olıııı 906 saYJlı kanuııun ::l9 nrıı mııddesindeki (ardi
ye ürreti) tahirinin tefsiri haklmıda Ba.şvekftlet 1ez
keresi 

. Milli piyango idaresinin H139 yılına ait hilanı::oı;ımmı 
ııöııdcril<liği hakkmd;ı Haşvekulet tezken•ııi 

A:siH'l'İ nıiihendislerle f(•n nıemudarına verilecek ih
tisas ücı·ctlel'i hakkımla.ki 2204 sayılı kanunun birin
ri ınadclcı'linin ' fıkrasının tefsirine dair Başveld\let 
1 •zltcreı:ıi 

ö, l95 Devlet nH•nıurları aylıklannın te\'hit Ye t adülünc 
dair ::ı65ô sayılı kanunun ııınvakkat 6 ncı madde.<ıiTI · 
drki (lHııiyPt mpnıuru) tabirinin tef.->iri hnklundn 

Muamelesi 

20 - XlT - 19-J.O tarilıinclc 23':1: sayıh 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

'27 - X n - 19-t-0 tarihinde 1201 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

30 - \'1 - H)-l 1 tarihinde 1253 sayılı 

karar olarak kabul edilnıiştir . 

Bu hns.nstald Divanı muhasehat encü
nıeni muzbatası 5- V- 1941 tarihinde 
okunmuştur. 

16 - XU - ın.ıo tarihinele 233 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

naşv<'killc'f tezkeresi 9 - .XII - HHO tarihinde 23~ sayılı 

3 3!1~1 Ashl'i c·eza knınıınımm 81 ne i nıarlcle. i ne f evfika ıı 
rezahındmlnn nRkerl şahıslara. ait mahkfmıiyetlerin 
1 p]uıiit kaıııııııınıın ;,;J ,.e A:;ıkrı•i ı't'7.a knınunınun :~o 

m·u maddesindeki (Sahteld'ırlık) tahirinin üıııuhinP 

ılnhıl ulu p teknii.t ınllil.'l tahsis cılili p t•ılilıııi. ereğinin 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

1efsiriıu• clair Başvekiılet tezlH•r·csi En('Ümendedir. 
3/332 Mürhir ve zaruri srbeplet' dolııyL':ıile takip ve tahsili

ne nıahnl ve inıkaıı ~iiı·lilenıi~·eıı horçlıınn terkinine 

~_lu i ı· Ba ·vekA1ct tezlteresi gnciim nd dir. 
~/::l~3 Ordu, halıı·iye ve jandarma ı:ınhay v memurini hak

kmdaki 912 sayı h kımunun 6 ııı•ı nuıddoı ind td (mu

hnkeınc altrna alrnmak) tahirinin toffiirine dnir Baş-

• 

Yt'ldilet tPzkeresi .J. - YI - Hl41 tarihinde 12-14 sayılı · 

karar olarak kabul edilmiştir. 
:3/3+::l 'l'il•arrt vekale1inde kurulan lu. c müsteşsırlrğı 1eşki-

lat kadrosunun tasdikı hnkJrnıdn Başvcldilct tezkeresi gtıcümendedir. 

3j3..J.6 Devh't memurları aybklarının tPvhit ve teadülüne 
dair olan 36nfl Rayılr kanunun 7 nci maddesi hükmii

ni.in 3546 ·ayılı kanuna göre Devlet şılrasr azalığına 



No. 
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intihap edilenlere şümu1ü olup olmayarağrıııu tet'siri 
hakkıııtla Ba~vekalet tezkeresi 

3j 8G6 l\Türhi r w zaruri sebepler dolayısil e takip ve tahsili
ne mahal ve imkan görülmeyen 80 302 lira 75 kuruş 

Muamelesi 

!) - TV - .Hl4J tarihinde 1223 sayılı 

kat'ar olarak kabul edilmiştir. 

horrun terkinin<' dair Başveka.J.et tezkart'Si Erwlinwndl•diı·. 

3j :3G7 1lüchir ve zal'Uri ehepler dolayısile taki.p ve tahsili- · 
ne malıal ve imkiin görül mcyen 206 153 lira f>O ku-
rm~ lıorrnıı terkinine dair Başvekalet tezkaresi 1-:ıwünwndedir· . 

3j :H2 Adliye flaı·ç taı·ifesi kanununun 100 ncü maddesinin 
tı-·f~ri hakluncla Başvekalet tezkaresi 2 - Vlf - Hl.tl tarihinde llükfıın1~1 tn 

nlfındıuı ~t'l'İ alınmrştır. 

3/~79 gn·ğli ltilmür havzasındaki ocaklarm Devletçe işletti
ri lm~ i hakkındaki 3867 sayılı kanuntın 8 nci madde
sinin lefsiı·i hakkında Başvekalct tezkeresi 

3/3 7 ~'<"nerler idaresine verilecek tazminat karşılığınnı t -

min snreti ve Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere 
ait hisse senetleri satrn ahiımıısı hakkındaki 3302 sa
yılı kanunun 2 nci roaddesile bütçe kanunlarmm bu 
habdaki maddelerinin teisidne dait' Buşvekalet tez
kcrooi 

TAKR!RLER 

4/lO Trabzon (Sırrı Day) - Karaınursal hakimi Nuh Nec
yettin Carudarlıoğlunun tekaül muamelesi hakkında 

Dinını muhasebat riyaıseti mütaleası ile Divanı mu
hasf'hat cııeünıcni tnHzlıatasmın ikinri fıkrnsrnm .nni-

ll - \ ' IH - 1!141 tarilıiııde 231) sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

4 - Vlll - l!lH taı·ihiııdr l2~4 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ılen 1t'tkikı haklanda l'::ııdimendedir. 

4/Hl . Ianisa (R Cik İnce) - Devlet memurlarr aylıklal'mm 
tevhi t ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun ınuvak
lnıt ikinci maliclesinin (A) fıkrasmda yazılr ( !all ve 
sınai müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkında gııcüıncndeclir. 

4/30 Malatya (Mahmud Nedim ZahC1) - 1uhisarlar heyi
yelerinin üçte birinin harp malullerine v şehit yc
timleı·ine lahsis ve tcvziine dair 1485 sayılı kanunuıı 
ikinci maddesinin son fıkrasının tefslri hakkında :! - n - ın .n taı·ihiııdc sııhihi tara 

fıııclan ~eri ııJuıınrştrr. 

4/3 Bolu (Lutfi Gör n) - Türkiye Cümlnıriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesimn 2 numaralı 

fıkrasınm tefsirine dair :2 - VJI - Hl·H tarilıiııdt• Ziı·uat cıwii
meninE', 
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DAHl:LtYE ENCttMENİ 

Rf. is : Trlı'iı·dağ ('f'IJI il Uybarlm 
R.'>. V. : ('o ntlı A/1[ Tüzün > 

J/. lll. : lıfnrdin grfib Ergin 
K n. ) · ozqarl Sol im Kor km a.z 

.lııkam 

. ı 11kara 
J 11falya 
. ı ntalya 
lJrtl1ke< it· 
Bursa 
( 'r1 11 o k kal e 
couk1n r•J 
('o nun 
k' I'Z/I,J'IN'Yı 
fi} I'ZI( l'll HI 

Erzurum 
fin:~ia nt f'b 

/Cin·em Erynn 
Fn·?i Daldal 
Hnsih Kaı>lan 
'l'a.lf[ll r h'ök 111 f11 
1 ~alı lJlı S ezai Uzay 
/1'ot in Oiitıfndiren 
ll ilm i E rgeneli 
ıl u u i Doğan 
!smail K 111nl Lilpsm· 
(Jf. Zr'ki ,'-ı'oydcmil' 
M ii 11 ir H ü.stev Göle 
N ak i .lll' El .tl ii n 
J>r. Abdurrahman Afrlek 

Ilalay 
i('('/ 

/;lll i/' 
l\m·s 
Konya 
K iita lı yrı, 
Malatya 
Jlnmş 
Sivas 

7'okad 
Trabzon 
Zonguldak 
Z on,quldnk 

.l bd ii lu ani 'P ii rkm en 
Tu rhan Cf'mal Bl'riker 
JJ em cd A ldenu'r 
Bsnd Ozoğuz 
~. evki Ergun 
."ı'nrll'i Ettcm 
Em rullal1 Barkan 
Ziya Kattran 
Jfitat :;;iikl'ii Blrdn 
Oalib Pekel 
8nlis . 1 bano.zo,ijln 
lbralıim Et m Bozku'rt 
Ri[at l"al'rlnr 

gııriinwn, ;;:ı (41 liıyiha, .ı teklif, 7 tcıke>rf', 1 tııkrir) iı;;in (-17 ) ni iııtaı: ı>tnıiş ,.<' ş:!rri~'c kalan 
(6) İş gı>ll'CCk fı,;tiıntHI ]m)mıştıı·. 

No. -
1/39 

1/62 

HulAsası 

LA\ İIL\LAR 

Çiç kdağı kazası merkezinin Yerköye kaldırı1arak 

Y ozgada bağlanmasına dair 
Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lnyihası 

1/72 Sinema filimlerinin gümrnk resimlerinin indirilmesi 

Muamelesi 

l~nriiıncnrlecli r. 
21 - Xll • Hl4-0 tal'ihindc Adliy<> en-
ciimenine. 

hakkında '2i · TTT - Hl4l 1m·ihiııdc ~lnliyr on-
cümeninc. 

l/84 Yollarda seyrsefcrin tanzimi ve yolların muhafaza-
mm temini hakkında 21 - XII - ın.ıo tıırihinrlr . •nfin en-

l/152 Kt'ıçük sanatlar kanunu lA.yihası 

1/240 rman kanununun hnzı maddelerinin değiştirilmesi 

rünwninc. 
Hi . I\' . 1941 tarihindr Iliikfınıet 

t ıırııfmdan geri alınmıştır. 

hakkında :.!11 . TV - Hl41 tarihintır ·Milli Müda-

1/43::! Dahiliye memudarmdan hir kısmının tahdidi sinle
rine dair 2169 saYJlı kanunun tadili hakkında 

t•J 21 ·lll -191.1 tarilıi1ıdc c~ilmiştir. 

fan <'ll<'Ümenine. 

.ı. •. ·rı - 1!lJO tarihinde Ilükllmet 
tarafmdan geri alınmıştır. 



18 
No. Mua.melee1 

------------------
1/435 Belediyeleı·le bwılara bağlı müesseseler ve Belediye

ler bankası memurları tekaüt sandığı teşkili bak-
kında 2 - VII - 19-11 tarihinde -±085 ayılı 

kanun olarak knhnl erlilıniştir. 

1/436 Hazine ile lstanbul Belediyesinin bir kısım alacak-
larının karşılıklı olarak ibrası hakkında :2 - VI - l!l-U tarilıind0 Hiikfınwt tıı

ı·nfınlları geri alınnuştn. 

1/462 Emniyet 1eşkilftt kanununun 49 ncu maddesine bir 
fıkra ilavesine dair Hi - .. ·n - 1940 tarihinde :3!139 Ra)'ılı 

kanun olarak kahul etlilnıiştir. 

1/465 Kadastrokanunu layiliası '27 - ~·rı - Hl-!0 tarihinele Maliye en-
c·ümenine. 

1/477 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilat 
ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek kanun 
layiliası 23- IX - 1941 tarihinde HükUmet ta

rafıntlaıı 1/:Pl'i alrnnııı;<tıı·. 

1/4 O Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilatma 

dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilave i hakkında ~8 - _- rr - 19-1-0 tn ri lı imlP :1!1-t6 . a:.· rlı 

1/4:86 Erzincandave Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan ınıntakada zarar görenlere yapılacak yar-

knnuıı olurak kalıni edilıni~tir. 

dım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kanun layi-

hası 23 - VI - Hl-1:1 tarilıind(• 4-071 sayılı 
kannıı olarak kahnl edilmiştir. 

1/4 9 Ilatay vilaycti idaresine devredilecek gayrimenkul-
ler hakkında 1 - , . TT - l!l-H tııı·ihintle Bütçe encü

ln<'ninc. 
1/490 IIava taarrnzlarına karşr korunma kanununa ek ka-

nun layiliası 1-! - . ·ır - 19-HI 1cu1hinde Milli Mü-
dıı faıı en<'Ümeninc. 

1/49:5 Jandarma--eratihakkında 1861 sayılı kanuna k ka-

nun layih88I 2!i - IY - 1!l-!J tal'ihinu<' 4-00!i r.ay ılı 
k n n mı olarak kalıni edi Jm işti ı·. 

1/497 Perakende ticarette etiket koyma mecburiyetine dair 2!i - TV - 1 n..ı.ı 1 arihitıt1r Hükumet 

1/506 

1/521 

1/fi53 

1/557 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsk'idar - Kadıköy 
IIalk tramvaylarr şirk~tindeki hisscsinin lstanhul be
lediyesine devri hakkında 

Mahkeme! rle idari makam ve merciler arasında eeza 
işlerinden maada lıusu~lal'da vaıdfe ihtilıHiarmm 

tnrHfmdan gorri alrıımıştır. 

~:2 - IX - Hl..ı.l t:ırihiııdt• ~11 ~ ı:;ayılı 
k nun olarak knhul t•dilıııistir. 

1 

halli hakkında 2 · l • lfl+t tnt'ihiıu1e Allli)• • C'netimc-
Bina ve arazi vergileri tadilat komisyonlarının icap 
eden mahallerde muvazzaf olarak teşkili hakkınrlu 

lzmir vilayeti hususi idaresince yapılaC'ak iRtikraza 
llazinenin kefaletine dair 

ııinr . 

k - l\r - 1!1-H taı·ihlndı• 13üt<:l' etırü
ıncnine. 

1-t • V - 1941 tarihinde 4-031 ,ayılı 
kanun olarak kabıtl edilmiştir, 
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No. HulA.saaı Muamelesi 

J/572 Vilayet idaresi kanınıunun 6 ncı maddesillin tadili 
hakkında 28 - IY - 1941 tarihiı1dc 4008 sayılı 

kanun olarak knbuJ editıniştir. 

1/579 

1/582 

Hatayın ana vatana Utihalmıdan önce orada öğret
tnenlik yapanlar hakkında 

.Memurların tahsil müesseselerinde tn.l be olam1yn
caklarına dair 

1/583 Örfi idare kan~nu .. nun bazı maddelerinin tadili hak-

4 - nı - 19-1-l tarihind<' ..J.O!ll sayılı 

kanun olanı!{ kıibul ı:ıdiltnjştir . 

2c - IY - Hl-U t:ırihiııdc 4007 sayılr 

lnınun olarnk ket bul euilmiştir. 

kında ll - VIII - 1941 tarihinde ·U06 sayılı 
kannn olarak kabul edilmiştir. 

1/598 Dahiliye memurlarından bir kısmınm tahdidi sinlerine 
dair olan 2169 sayılı kanunun ikinci maddesinin bi-
rinci fıkrasının d ğiştirilmesi hakkında :n - V .. 1941 taı-ilıinde 4034 sayılı 

kuıınıı olarak kabul edilmiştir. 

1/601 Tabiiyet. muamelaLıııdaıı alınacuk haı·ı,:larıı. uair ohuı 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında :.!0 - V - uı.u tarilıiı1de Maliye cncü

ıneninc. 

1/614 Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin isümlaki-
ne dair olan 3908 sayılı kanuna ek kruıun layiliası Bneüıucııd ilir. 

1/615 Ankara Elektrik ve havagazi ve Adana Elektrik mü-
esseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 14 - V • 1941 tarihinde :Maliye encü-

l/621 

1/634 

Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadili hak
londa 

llaliç vapurlarr işletme inhlsarına dair 

~636 Milli Müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci maLl-

ın enine. 

-1: - VT - 19-n tarihiı1de 4061 sayılı 

kanun olarak kahtıl edilmiştir. 
~ - VII - HJ.U tarihinıle ..J.O 3 sayılı 
kanım olaı·:ık kahtı.l edilmiştir. 

d sine bir fıkra ilavesine dair 1 i - Vl - 1!-l.U tarihinde Ad liye en-

1/644 Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 
riimenine. 
R - Ylll - 19·U tarihinde 4099 sayılı 

kanun Q]arak kal:ıul edilmiştir. 

1/645 
1/649 

1~ ve iş~i bulmn. teşkilatı kurulmas1 hakkında l·~ıırünwııJ<'dir. 
Dahiliye ıncmnrlan kanununun ilcinci ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair 4 - VII - H141 tnrihincle -1:08fl sayılı 

1/651 ] evlet memurları aylıldnrınm tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun 
ikinci maddesine bağh (3) nınnaralı cetvelin değişti
rilmesine ve 3907sayılı kanunun birinci maddesinin. 

kanun olarak kabul t>dilmiştir. 

lağvi.ne dair 4- - \tr .. 1 !).U tarihinclC' 40 sa~,ır 

1/658 Devlet meınudarı aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuııa 
bağlı cetvelin Emniyet umum müdürlüğü kısmında 

knıınn olın·ak kıılıul c:ıdihni~tiı·. 



No. 

l / 678 

1/ 679 

1/ 693 

· -1A~ 
Bulbam 

deği~iklik yapılmasma dair 

Köy kanununun 78 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair 

Milli Müdafaa mükellefiyeti kanununun 27 nci mad
desinin birinci :fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Erzincan- ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira 
ikrazına dair 

TEKLIFLER 

2/ l.t Denizli (Emin Aslan Tokad ) - Topı·ak ve toprağı iıı-

Muamelesi 

ll - nH - lfl·H turihinde 4103 ~ayılı 
kanun olıırak kahıll edilmiştir. 

22 - IX - HHl tarihinde -ll H sayılı 

luıııun olaı·ak kahul edilmiştir . 

2:! - TX - 1!141 lal'ihint1e 4-112 sayılı 

kanun ohırıık kabul edilmiştir. 

22 - IX - ın.ıı 1aı-ilıindP 412G sayılı 

l<ııııtın olaı·ak ktıhnl cililıniştiı· . 

letmc hakkında :~ - TV • 1041 tarilıinde Ziraat encü
ıııenint'. 

2/16 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Ziraat odaları teşlrili 

haklanda Encüınendedir. 

:!/ 17 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Belediye kanununun 
23 ncü maddesine bir fıkra cklenmesiııe dair H - n· - 1!)41 tarihinde 39!18 sayrlı 

kıın11ıı olılt'ak luılml Pılilnıiı;ıtir . 
2j 20 Yozgad ( Sırrr !çöz) . Bekarlık vergisi hakkında ka-

nun teklifi Eııeüınendedk 

TEZKERELER 

3/ 1)5 ,J:ındarmannı müUcl ödevleri arasında bulunan bazJ 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarmda 
Memm·in muvakkat kanunıma göre takihat yapıhp 

rapılanuyacağınm tefsirinc dair BaşvekaJet tezkc
resi 

:3j l-+6 Orman kanununun 3+±4 sayılr kanunun 5 nci mad
dı>sile tadil edilen 127 nci madclı>sinin ı:ıoı1 fıkrflqmm 

ı•:ııei.imended il'. 

td'siri hakkında Başvekalet tezkeresi :!!l- lif - 19+1 tarihinele tktısat en
c·iiııH'ninl'. 

3/ 251 Ş08e ve köprüler kaımmmım 9 nru maddesinde ya
zrlı muafiyetler mryanmchı ki ( ı:lilfıJ1 al 1 mda ki ord n 
ve jandarma cfradı) 1abirinin te.f.'!iri hakkında Baş-

vckalet tezkeresi ~1 · XII - HJ~O taı-ilıinde Biiiçe en-
<'ttınenin('. 

3/ 286 Belediye kanununtın jkinci maddesinin tefsiri hak-
kında Başv{'kô.let t{'7..keresi. 1 O - JTT • Hl-H 1 nı · i lı inde lliikCımct 

ta rıı fında ıı go<' ri n lınmıştıl' . 

3/ 29!) Belcdiy • kanununun 15 nci tıraddesinin tcfsiri. hak-
kında Başvekalet tezkeresi 7- lV - Hl-H taı· ilıiııde ~nfiıı «'11CÜ• 

men ine. 
3/300 Gümrük tarife kanununu değiştit•eil 31 mayıs 1933 

tarihli kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun 1 nci 



No. 

3/337 

4/27 

- 183 -

madde inin t.efsiri hakkında Başvekiilet tezkeresi 

Vilayet idaresi kanununun ikinci ve 71 nci maddele
rini değiştiren 3001 sayılı kanunun birinci madde
sini tadil eden 3451 ~ayılı kanuntın birinci madde
sinin E fıkrasındaki (Belediye kanununtın 7 nci 
maddesinde yazllı usule riayet edilmek üzere) knyı. 

rlmm tefsiri hakkında Başvekfilet tezkeresi 

TAKRİR 

Maı·tlin (Edib Ergin) - Memnrin nıubakemat kanu
nunun hüküıiılerine nazaran hangi vazife sahipleri
nin memurin muhakemat hükümlerine tahl tutula
caklal'llıın tefsiri haklanda 

Muameleti 

2 - IV - 1941 tarihinde Maliye encü
mcniııe. 

n - \ r - 1941 tarihinde -l025 sayılı 

kıımm olarak kahul rdilmi. tir. 

- YHI - 1941 tarihinde 1255 sayıh 
karar olarak kabul edilmiştir. 

DİV ANI MUHASEBAT ENC'UMENt 

Rei8 
1/. J/. 
K ri. 

; : . . 
Nit/d<' F'nik Soylu. 
C(l}ıalı·lwle Husulıi B111ay1rlı 
1\usfrwıonu Nuri Tamar; 

-lnkorn 
. ! ntalya [•] 
Bal1ke ir 
Bi tl i, 

<ll.·(/ u ii 11 d ii z 
V lll'ltll alı R.wul S ii 111 cr 
ll il 111 i Ş crr 111 rtl i 
Tr ı'fik Temelli 

8r:unnn Nofiz Dumlu 
1stn.nbıı7 U/. Refd Bele 
Kı rşclıir H azim Börekc;i 
1/ o/tti yo ]bhrı: Peletaş 

B ot n 
Bolu, 
Burdur 
B11rdnr 

('emi/ Ozç:a,ijlnr 
J~; lll i ll ) r (~rf ilm yn 
1 b m li i 111 N f'r' 111 i f) i/nu 11 

J/ rmrrl Srwlı 

~fara.ş .lfcnıed E'rfcn 
ı ı: vas J[ cr,c;ubc O ii rle.11iik 
Tul/(·eli !Tnydar Hiiştii OldPnı 

Eıwüıııı·ıı. :ll (:!:~ lıi~·ilın, :!() fl'zkt·n·. :! ıııııh1Plif ı·,·nıkl ıı;;ın (:!0 ) ııi iııtcıı.: ı•tıııiı;. n' gt'ı·i~·ı• kulı111 
(31) iı;; g-rlı•f•p], lı.;tiıııau kalmıı;ıtıı·. 

LAY1H.ALAR 

l;ll 19:>7 tııııli yJlı hcsahı kati kanunu layihası 

[•] :J1-lll -1941 tcı1'ilıinde seçilmiştir. 

10 - III - 1!141 turihind' 39 2 sayılı 
kanun olarak kabul dilmiştir. 
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No. Hul!wır Muamelesi 

1/ lu iıılıisnrlaı· nmuın ıııii•liil'lüğü 1 9:J7 ıııali yılı hcı-;alıı 
katisi hakkıııcla 2 - XII - Fl-lO tarihind<' 3982 sayili 

kanun olarak kulıni cdilıni~tir. 

11 2:31 Hudut ve sahillE"r sıhhnt nımuıı uıüdül'lüğü l!J:~H 

ı.ıali yılı he~mhı katisi hnkkımla 10 - ın - 1941 Laribin<l• a!l83 sayılı 

kaıınn olaı·ak kabul l'tlilmi. tir. 

1/:J29 Vakıflıu uınum ıııüdiil'lüğü l!l3H ıııali yılı kati h sahı 

:.akkında 16 - V - Hl·H taı·ihin<l• -l032 sayıh 
kaının olarak kahul cdilıni~tir. 

] :i w 
1/ 3 ı 

19 :~ mali Yllı kati h<'snlıı hakkında Bncümeııcl<'dir. 
lznıir rıhtım şirketi ıııu,·akkııt idaı·<• ·in' ait katı 

hesabın tastlikı hakkmda Eneümendedir. 

J,I.J.Ol Oı·ıııan ıımnm ıııiiclürlü~ü 19:1 mali Yllı hrsabı luı-
tisi hakkında l~nciim<'nıleılir. 

! f· l•ll lnhisuı·lııı· mıınnı nıüıliiı·lüğü 193R ıııali yılı lıt•snlıı 
]·at isi hakkında l<}ncünıentlcdir. 

1 1 -ı-ı:; ,f'ostn, telgraf ' ' (' tclrfoıı umuırı nıü•lül'lüğ-ünüıı ]!):lR 

1/·13!) 

mali yılı hesıı hı kntisi hakkında !l - VI - 1941 tarihin dr 4-063 sayılı 

,\ııkaı·a helediyesi lnıar ınilrliirlüğünün 1!'1:37 mali 
yıl ı hesalı ı katisi ha], km da 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

~ 

2 - X[! - lfi.J.O taı-ilıinde 3!l31 sayılr 

kannn olarak kabul edilmiştir. 
1/ 460 Ankara belerliyesi İ mar müclüı·lüğiiniiıı 193H nıa li 

yıll hrııabı katisi hakkında Bnriimeııdedir. 

J j -1:61 J)(:',]PI havayolları umum müdlirüiği.i.nün l!l38 mali 

yllı hesabı katisi hakkında 24 - III - 1941 tarihinde 39 6 sayılı 
katnın olııı·nk kalıul Pdilmiştir. 

1 ;..ı. :ı ()evlet r1emiryolları ve !imanla ı·ı islet ınr nııınıııi 

inare. inin 19~R mali yılı kati lıesahı hakkını1a gnrüıncnc1ı.>dir. 

1/491 Hurlut ve sahilll'l' sıhhat unınııı nıüıliidüğünüıı 19:{!) 

ınııli yılı kntl he.·aht hakkında Erıriimcndetliı· . 

ı '!lRR 19:39 ınali yılı hrsahı katisi hakkında Enrümendediı·. 
1/!197 De(lcn t<'rhi,vE"si geıırl diı·rkfilrlüğünün 19~R mali yr-

]r katl hesabı hakkmdn Bncüınendedir. 
1 :199 DPvlrt Havayolları mıııuıı ınüdüı·lüğü 19:39 ın:ıli yılı 

l<ati hr~mhı hakkınon l<Jncümendeclir. 

1/60 Yakıflar uınnm ıııiit1üı·lüğü 1 !)39 mali yılı kaH lıeRa hı 

hakkınna Eııcümendedir. 
1/ ôlfl tnhisnrhıı· tıııl\ıııı ıııiicHirliiği.i 19:19 mali yılr kııti lw-

salıı ha]{kındn Bncilmendcclir. 
1 /fi ,~2 11Pvlet liınnıılnrı i~letıııt' nınnın müı1iiT'liiğii 1!):-l!) ımıli 

yılr lH•sahr k n tisi ha klnncla Enriiınendr.dir. 
1/656 Orman ıunum miirlürlüğü 1939 ınali yılı lıı'sııln kati~ 

i hnklnnda Encüıncndr.diı·. 
1 'ô60 Derlrn terhiyesi gpnrJ rlirel<törliiğünün 1!}19 milli' 

yılr kati he ahı hakkmrla Enrümendedir. 
1/694 Ankara• helediye !mar miidii.rliiğüni:in H13!l nıllli yılı 

kati hesabr hakkrnda Enr.ümend ·dir. 
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No. Hulbasr Yuameleıd 

TEZKERELER 

3/48 Maliye vekaleti 1937 yılı ayniyat son hesabımn gön-
drrildiği hakkında Ba~vekıilet tezkeresi Encümendedir. 

3/59 Gümrük muhafaza genel komutan1rk teşkilatının 

19!35 ve 1 9!36 yıllarına ait ayrıiyat kati hesap cet
Yellrı·inin göndcrildiği hakkında Gümrii.k ve iııhi-

sarlar vekalcti tezlteresi Eııcüınendedir. 

:3 11i0 1 liimrük muhafaza geıwl komutanlık ve te' kilatı
nın 1937 yrlma ait ayrıiyat ka tt he. ap crtvrlleriniıı 

göntlerildiği hııkkmı1a Oümrük YC inhisnrlnr vrkil-
leti tezlteresi Encümendedir. 

:ı ' HlO 

3/194 

3/20R 

3/274 

::\fnliy«' Yddileti 19~+ yılı oyııiynt kati hrs:ılınıııı 

ı..röııderildiğine dair Maliye nkaleti tezkeresi 
Mııli.vc veknl0ti Hl3!5 :nlı nvniyat katı hesabının 
~iiııderilrliğiıw dair MaliyE' vekôleti tezkeresi 
C'Hinırük ve iııhi!ınrlıır vekiiletinin 1934 yılma ai1 
nynivat k n tl hesnp «'1'1 Yı>l1rrinin ıı-önclerildiği lı n k-
krıırln fHiınrük 1'<' iıılıisurlar vt>kaleti tezkaresi 
1ıılıisnrlııı· um nın nıiiıHirlilğii 1 !lS7 yılına ait hiliin

~onun göndcrildiğinC\ ılnir Ba vcknlct tt>zkeresi 

Gümrük muhafaza /.!t"ıwl lwnıutanlrğmm 1938 yrlma 
nit nyniyııt kııti lwsı-ıp rrtwllrriııin gönclerilrliği 

lıııkkııırla fliinll'ük w iıılıiHnrlnr v<'kiileti tt"zkf'ı'eHi 
fHiınrük w inhhııırlar veknlrti 1935 mali yrlr nyııiynt 
:;ıon lıf''lnhmm göndC'rildiği hnklmıılrı Oiimı•iil< vr iıı

lıisnrlaı' veldileti tezkcrcRi 
Maliye vekaleti 1938 mal1 yılı ayniyat kati ht-sahı
nın gönderildiği hakkında Başvekalet tezkerNıi 

!nhi:;ıarlar mmım mtidürliiğii 19il7 mali yrlı hesabı 
katiı-ıinc ait mutabakat heyanname.sinin ~mmılduğunn 
da.ir Divaru mulıMehat riyaseti tezkeresi 

l~nciimendedir. 

Encümendedir. 

Erıciimcndedir. 

2 - .. ~u - 1!>40 1 arihinde 3932 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
mişt.ir. 

Enetimendedir. 

Eıwiiıııendt'dir. 

Eneümeııdedir. 

~ - XII - 1!>40 tal'ibinilc 3!132 sayılr 

kııııunln birleştirilerek kabul edil-

3/279 Milli piyango irlaı·esinin 1939 yılına ait bilan~omm 

3/290 

3/301 

3/::l04 

gönderildiği hakkında Başvekalet tezkeresi Bu husu taki mazbata fi - Y - Hl.U 
1 arihiudc okunmuştur. 

fnhisarlar nmum müdürlüğü J !)38 yrlma ait hilan
çonun gönderilcliğine dair BnşYekR.let tezkercsi 
<lümriik ve iuhisarlar vekftlr1 inin 1936 mali yılr ay. 
niyat kati hesabının gönderildiği hakkında Daşn· 

kt1let tezkaresi 
Haziran: ağns1os 1940 aylarma ait rapol'Un sunul
d?ğuna. dair Divanı muhascbat Riyaseti tezkeresi 

Enl'Üınentledir. 

Eneümcndcdir. 

3 - f - 1 O·H tariliinde 1205 .sııyılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 310 

r 1 

3/ 311 

3/ 324 

- 186 -
. ,. - -

Hulbuı 

Ankara şehri !mar müdürlüğünün 1937 ıualt yılı 
kati hesabına ait mütabakat beyarıııaıııesiııin sunul
duğuna dair Divam muhascbat Riyaseti tezkeresi 

1937 mali yılı Hazine kati hesabına alt nıütabRka\ 
lı(•yunnaınesinin sıınulduğuntı dair Divaru muhasc
!Jat Riyaseti tezkaresi 

llwlut ve sahilleı· sıhhat umunı ınüdürlüğiinün 193R 
mali yJlı hesabı kati ine ait mütabakat b yanname
sinin sunulduğuna dai.r Divanı muhasebat Riyas •ti 
tezkeresi 

3/331 Dedet Havayolları umum miiı:l.tirlüğü 1938 mali y1h 
hesabı katisin ai mutabakat beyannam 'nin unul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeTesi 

3/ 347 ~fiili ı.ıiyango idaresinin 1940 yılına ait bilii.nçouun 

Muıı.meleai 

~ · XII - l!J·ıü tarihinlle amn sayılı 

kanuhla lıirleştirilrrek kalıni edil 
miştir. 

10 · lll - lH-H taı·ihinılı· ;,~l ti :! sıı .nlı 

kıumnla lıirleştiril(•rck kabul edil 
miştir. 

JO · 111 - Hl.tl turibinde .~ : )83 suyılı 

kanunla hirlcştirileJ'ck kalıul cdil
ııı i~lir. 

:H, - lll . 1!141 tul'ihiııth- : : : ı HH -.;n y ıl ı 

kanıuıln lıirleştirileı•ck kulıni edil 
ıııiı;~tir . 

gönderildiğine dair Başv kılJet teZket'esi Bu huı:ıu:;tuki mazhalıı at .. lll - 1\ı.ıı 

1ıırihiıulc> oknnmuştur. 

3/355 

3/ 36 

(lünırük muhafaza genel komutanlığının 1939 mali 

yılı ayniyat kati hesap cetvellerinin gömlel'ildiği 

hakkında Başvekfilet tezkaresi 
,~aloflt11' umunı müdürlüğü 1938 ma.l1 yılı heı.ıabı ka 
ti ine ait mutabakat beyannamesinin sunu !rlu ~una 
dair Divaru nıuhas bat riyas ti tezkerl® 

3/ 37:3 · Pmıta, telgı•af ve telefon unmm müdürlüğü Hm nrAlt 
yılı b sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna ilair Divanı muhasehat riyascti t z 
k er esi 

3/ 390 Ankara şehri !mar müdürlüğü 193 mali yılı heı.ıahr 
katisine ait nıntahakat heyannamesinin sunulduğıımı 

l ·~nrii lliPOLl(•nir. 

If) - V - 1!141 tııı·ihiwh· W.l::! sa.nlı 

kunınıln birh·~tiı·ilcı·d{ kalıni cclil 
mişılr. 

!l - \' r - 1!1-ll hırihiıııle .J.06H :-ıuy tlı 

kanunla lıiı·l~'~l irilPr~k kıılntl cılil 

miştiı·. 

dair Divanı muhasebat liyaseti tezkaresi • Eıırüını~ı'ıdı•dir . 
3/ 391 DPVlet demiryollaı-l ve Jimanları işletm nnıuııı ıuii 

dürli.iği.i J93R mali yılı h . abı katiı;ine ait mntabakrıt 
beyannamesinin ımnulduğlma flair Di anı ınuhıı~t'-

bat riyaseti tezkeresi r l•lnr·üııwntl ·dk 
3/ 395 ana veKftl ti 939 ıııali ) ' tlr ayııjyat hesabı katisi-

nin gönderilcliğine dair naşveka.Iet tezkaresi ı ·; ııı · ii llll' lld( 1ll it ·. 
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No. B ulasam 

----- ------~-----------------------------

:'.lPIITEL1F E\"RAh 

!'i/~ Kütahya müstantık1 Memet Sait Türkerin, ilakinı
ler kanununun muvakkat maddesinin .A. fıkrasına 
tevfikan tekaüde sevki ile ınüddeti hizmetine göı·e 
verilmek istenilen paranıı1 vizesi icap edip etmeyc
ceğine dair Divanı muhasebat encüm.eni mazbata ı 

5/24 1 ütahya Merkez jandarma. komutanı Yüzbaşı Zeki 
Berkmana. bağlanan tekaüt maaşının maluliyet d re
cesile tashilline imkan olup olmadığının tayini hak

kında Divanı muhMebat encümeni mazbatasr 

Muımıeİesi 

HI . IJJ - HHl tarihinıhı 1210 sayılr 
hırar olaral kahnl <'flilıni tir. 

:.!0 - Xll - l!l-!0 tııı·ilıiııdt" 1~00 sayılı 

knı·ı:ır olaı·ak knhul edilmiştir. 

GttMRttK VE İNHİSARLAR ENC'tlMENİ 

ll c' JS 
J/. M. 
K n. 

: J!arrhu 
Ko1ı.lfn r•J 
Ordu 

Ol. ıı..,' f'.IJ f i D iizgc) re n 
f czrt Erdal 
Il iito:P,l/1.11 Elı·şi 

""" ' [,1JOII 1\. ı••J 
. l uwsya 
('anakkale 
Çoı·u m 
( 'oru 111 

n enizli 
D i.IJa rba kır 
Jf] I'Z H r /Illi f •••] 
R.<~kis<• ki?· . 

~~<'vket Ra:Jit Jfntipo,ijllt 
No fiz A lı-f 111 

~ 1hf 1\am{·il 
Slilf'JjiJ/011 1\.iisff'kçio.c/111 
ı)'akir Brt1w1 

Ji'oJı ri A kçakoca. Alrça 
f'a.hirl ('ulmkçu 
ıllii11ir Iliisr('V (}ölc 
l.ı.:ta111af Özdmna r 

Kocaelı: A tl i Di7nnen 
Konya Jlu.ı-;tafa, Ulusall 
Kütahya, Jlustafa Barak 
Malatya O:mıan Tane1· 
1'-ı'a nı.·un ._t..,'iih'ymwı N( c' Illi Srlmtll 
SeJJhan /')em sa t şe n 
11mbzon Dauiş Eyibo.iJlu 
Y ozlJad El1 J"('lll P k el 

Bıwüııırıı, H (ll ]i\~·ilın, 3 (pzkcrc) işin hcp:ini intaç rtıııiştiı·. 

1 / 2lA J nhl~n ı·ln ı · \1lıl\llll ıni.iclilı·liHHi t Pşkilat karlrnhH'liHl 
ınütrııllik kanun layihnsı 21 - Y • 19-H taı·ilıind<• 4036 ı:uıyılt 

kıııınn olurak kahııl t•dilıni tir.· 

--------
t•ı lfflzlmfrt mulıarrirliği11llcıı isli/cı c/mı~ tı cı .IJıi·Üıı I!.,I'ZIIIl/111 1111 l111s11 M ii nil' 1/ii ımı• Oö1r srçil

tııi~tir. 

t••ı 21- 111 · 19J1 lru·ilıi11d1 .çcçilmdir . 
. l*Uj :20 ·XII- 19 ı u tarihinde sc~ilmiştir. 



-- ıss -
'-.. Hul.asası: llu&melesl !"O. 

1/442 lş kazaları, mesleki hastalıklar ve annlık sigortaları 
hakkında 5 - VI - lfl·U taribinde Nafia eııcü

ınenine. 

1/ 451 Humrük ve inlıısarlar vekii.leti teş;kilat ve vazifeleri 
lıakkmdaki 2825 sayılı kan n na ek kanun layihası 27 - XI - l !HO ı arihindr Bütçe cncü

meniııe. 

l ; Ua :Meı·i gümrük taı·ifesinde muvakkat mahiyt'1.te rleği 

şiklikler yapılmaı:ıı ve yabancı menılckctlel"le muvak
kat. ticaret anla~maları akdi ve ticari Anlaşmalar 
akdine yanaşmıyan Devletler nıüvıı.rf'datına. karşı 

tedbirler ittibazı hmmslarında Jlükumete salıihiyrt 

ver:Jmesi hakkında 3 - I - 19-H taı·ihinde 3H70 . ayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 /49~ 

E :).ıncandn ve Erzincan yer sarsıntısından müte
cs::.ir olan ınıntakana zarar görenlere yapılacak yar
dım bakkındaki 3773 sayılı kanunnn clördünrü 
.ua.tldes1ne bir fıltra ilavesine dair 

İspirto ve ispirlolu içkiler inhisarı hakkında 

J / 51G Gümrük tarifc kanununalıağlı gümrük ith:ı.l:H unıu-

ıL • tari C esin i n 815 nci numarasının tadiline ve 81 n 
ncı nutıuuasmm kaldırılmasına dair 

lj5!"•5 H.ı dçtcn f.latm alınan buhaı·lı ve motörlü gemiler· le 
meınlekette yapılan mümasilleri ıçın getiı·ile<•ek 

eşyanın günwük resminden istisnasına dair 3339 

16 - IV - 194:1 tarihinde 4000 sayıh 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

21 - XII - 1940 tarihinde Adiiye en
cümenine. 

~1 - Xll - 1940 tarihinelP lktısat E>n
ciimcnine. 

sayılı kaınma ek kanun layihası 2 - VJI - 1941 tarihinele 4084 sayılı 
kanun olarak kabul Pdilıniştir. 

1/5 70 Fcvkdade vaziyet dolayıRile bazı vergi ve resi n ıleri' 
zam İcrasına dair olan 3828 sayılı kanuna ek kanun 

layiliası 29 - V - 1941 tarihinele 4040 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1, j2S 1-iayvanlar vergisi kanununnn 32 nci maddesine bir 
:fıkra eldenmesine dair 5 - YI - 1!)41 tarihinde 1\faliye encü

menine. 
1/6i7 Kızılay cemiyeti ve harp ve a!et vukuunoa onunla 

birlikte ~alışmak üzere llükfuuetin müsaadesile gl'
lecek bu türlü sıhhi ve insani yardım heyetleri na
nıına ~rut edecek olan eşyanın gümrük reı,mindeıı 
muafiyetine dair 

TEZKERELER 

3;'230 ümrüklcrimizde bulunan pamuklu meıısnratm it-
1ıalini temin için 2294 sayılı kannııun veı ·diği .salfı

hıyete istinaden İcra Vekilieri Heyetince ittihaz edi-

22 - IX - 1941 tarihinde 4119 sayrlr 
kanun olarak ka bul edilmiştir. 
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lm karnruı ta dikı hakkında Başvekiilet tezkeresi 

Ö/217 Oünıriik kanununun bazı ınncldelel'iniıı taetiline da i ı· 
olan 901) sayılı karnınun 89 ıwu madtle:-;indcki ( ııı·
c!ıyP Ücr<'f i) lft hiı·inin tc f<ıİI'İ ha k kınrta flaşvckftle1 

tcill>eresi 

3/3Cı1 tıiiınrük t::ıı·ife kanununu ılt•ği~tircn 31 mayıs Hl:l:l 
tar:hli kaııunn eklc>n<'n 2~:)() sayı-lı kanumın 1 m•i 

lıluameleei 

6 - I - 10-J.l tariliinde l\laliye encü
mcnine. 

:30 - YI - 19-H tıırihindC' 1253 say[lı 
kaı·ar olarak kalıul cdilmiştir. 

maddesinin t<'fsiri lıııklmıcln BıışYrki'ıkt t<'7k<'r<'si 27 - XI - 1!141 tarihinde Dahiliye en
eünwnine. 

A 11l-rara. 
Antal.lfa, t•ı 
Antalya 
Bolu ı ••ı 
Bol n 
Çoruh 
D iyo t·ba k 1 r 
D i ya l'bakır 
Elc1zz!J 

HARİCİYE ENCUMENİ 

Re i .s 
JJ. M. 
Kô. 

K on yu 
: lstaubul 

Tokad 

.ll i 1ll uzaffer Gök er 

.·1l1111cd .."jiikni Esruer 
NCızun Poroy 

PaliJı Rıfkı Alay E1·zunmı 

f'ezmi Ercin Oiimiişanr 
Dr. Cemal Tnnca !stanbı.ıl 
Pctlıi Okyar 1 zmir 
llasrm Cf'nıil Çambd Kocaeli 
.:tsnn Us 1llani.wr 
Dr. lurahim Tali Öu.t!f)Nn Se/fhan 
Zdıı: .Jle.çud .. ..17 an ~ 'i1•as 
Fazıl Alnu('(l .iykar; Tekirdağ 

Ul. Pertcv Demirhan 
Edib 8eruet Tür 
8aliih Cimcoz 
ll alil ]feııteşe 
lbralıiıu 8ütclJ.IJO Yi,ijit 
llik111ct Bay ur 
lll. Naci Eldeniz 
Ncı:mcttiıı Sadali 
ı·ahyn Kemal Beyatlı 

En<>iiınen, havalc edilen (52) liyihanm (51) ni iııtn~ etmiş ve ~eriye kalan (1) iş gelecek lçtinıaa 
kaJmıştrr. 

1/95 

1/223 

LAYİHAlı AR 

Türkiye - Fransa dostluk muahedesile müşterek be
yanname ve optanlara mütedair protokolün tasdikına 
dair 10 • III - 1941 tarihinde Jlükfımet ta

rafından geri alınmıştır. 
Türkiye • Polonya arasmda imza edilen Ticaret An-
la.şm.asile munzam protokolün tasdila hakkmda Encümcndedir. 

j•J Vefatı, .10- X ll -1940 tarilıind Umumi 1/ , ,,, /, ctr~cdilnıiştir. 
(U] 21 lll-1911 t01·ihiııdc seçilmiştir. 
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No. HulAsası Muameleai 

1/234 Um,unıi lııfzıssıhlıa kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 17 - V I - 1941 tarihinde İktısat encü

menine. 
1/362 Türlciye - Hollanda arasında mevcut 27 ~ubat 1937 

tarihli Tediye Anlaşması ve iktisaill iş birliği proto
kolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret. .A..nla.<;>ması ve btm
ların merbutlarmm hitam tarihinden itibaı·eu 1 ma
yıs 1940 tarihine karlar iki ay müddetle tem<lidi hak-
kında 28 - IV - l!J41 tarihinde 4016 sayılı 

k;ııınn ııl:ıı·ak kabul edilmiştir. 

1/363 Türkiye- Yunanistan arasmda imza edilen Ticaret ve 
tediye anl~asınm tasdiln hakkında 30 - .XII - 1940 tm·ihin<.le 3066 sayılı 

loınnn olarak kabul edilmiştir. 

1/396 Türkiye ile -1sViçre arasmda mevcut ticari itilaf ile 
Tediye ~masının iki ay temdidi hakkında 28 - IV - 1941 tarihinde -!021 sayılı 

kanun olar:ık kabul cdilmiş1iı·. 

1/297 Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na iştiraki 
masraflarını karşılamak üzere Macarisıana gönderi
lecek 15 000 liranın tarih sırasını beklemedeıı Türk -
:Macar kliringinden tesviyesi lıakkmda }tacaristan 
Hükılmetile yapılau. anlaşmanın tasdikına dair 2 - VII - 1941 tarihinde 4082 sayılı 

kanun ııhu•ak kalml l'dilmişlir. 

1/414 Türkiye - Yugoslavya ham afyon anlaşmaamın 1 ni
san 1940 tarihinden 1 temmuz 1940 tarihine kadar 
üç ay temdidi haklanda 30 - XII - 1940 tarihinde 3964 sayılı 

kanun olaı·ak kahnl edilmiştir. 

1/434- Türkiye - Belçika ticaret ve takas itilD.fnamclcri ile 
bunlara müzeyyel anl~anın 1emdidi hakkında 28 - IV - 1941 tariliinde 4012 sayılı 

kanun olaruk kabul edilmiştir. 

1/437 Türkiye - Hollanda tediye ania.şması ve iktisadi iJ;I 
birliği protokolü ile 'ficarot Anl~mast ve bunla.ı1n 
ıuerbutlat'lD.Jll ,temdidi hakkında 28 - IV - J 941 tarihinde 4017 sayılı 

kannn olarak kalml edilmi~.ir. 

1/447 Tüı·kiye- İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tas-
dilona dair 28 - IV - 1941 tarihinde 4020 sayılı 

kanun olarak Jmlıul edilmiştir. 

1/448 

1/46 

Türkiye - Yunaııistan arasıuda 26 eyl(u 1935 tari
hinde iınza edilen kliring anlaşması ile mcrhutlarmm 
ta ·dikı hakkında 

Türk ve halyan ITükUınet konıisyon1arrnll1 birjnci 
içtima devresi protokolüne bağlı 2 numaı·alı Hsteyc 
7 !.ıin ton krom kontenjam idhaliııo rııiiU>nllilc nota. 
larm tasdiki hakkında 

1/469 23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya mrq·lmt pı·otokolün 
ilrinci maddesi hükümlerine Levfilmn l!'ransaya tes

viye edilen 7 milyon Fransız fraugmm tenzilata tabi 

12 - V - Hl-1:1 tarihinde -i029 ııaydt 

kanun olarak kahnl edilmiştir. 

23 • Xll - Hl.t-0 hırihimlc. lltikttnıet 
1ııı·al'rııdun gt•t'i Hlııımış1ıı·. 



-191-
No. 

tutulmalnrr haklanda 

Muamelesi 

27 - ~ • Jt - 1 !J40 tarih inde 3!)56 sayı h 
kanun olarak kalnıl edilmiştir. 

1/475 Tüı•ki)·e - Romanya ticaret anlaşmasına zeylen im-
zalanan protokolün tasdikı hakimıda 30 - XII - l~JO tarihinde 3!l61 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/494 lsve<;l' sipuı·ii'J edilmi~ olan şim.ondifer müteharrik le
vazunnını Tüı·kiyeye idhnlleri mülılctinin tcmdidi 

lJ/49fl 

hakkında 2i1 - XII - Hl40 tarihinde 3951 sayılı 

Türkiye - Almanya araıunda imzalanmış olan tieari 
mubadrlelrre mütednir huıru i anlaşmaya hağlr (B I ) 

listesinde i~im tashihi yapılmasma dair 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

~5 - ·u - l!l-!0 tarihinde 3fl52 sayılı 

kannn olarak Jmhul cdilmi.tir. 
1/500 Türkiye - Bulgaristan '!'icaret Aıılaşma.<ıına merbut 

(A) lahikasında derpi · olunan takas müddetinin altı 

aydan bir ·eneye iblfiğı hakkında yapılan anlaşma-

nın tasdikina dair ~ - l - 1 !)41 taribinde 4013 . ayı h 
kanun ohu·ak kahnl edilmiştir. 

1/501 Tiirkiyc - Fı•an a Ticaret, Kontenjan ve Tediye lın-
laşm.aJarile merbutlarr hükümlerinin temdidi hakkında :?ii - XII - l!l-!0 tarihinde 3953 sayılr 

ka ının olarak kabul edilmi. tir. 

1/502 Türkiye - Roman a aru.sıııda 29 , on kiimm 1940 tari

hinde tenti edilen mektup ile buna mütderri 30 tem
muz ve !) ağw los 1940 tarihli mektuplarm tasdila 
hakkında 30 - XII - 19-lO lurihinJı> :3%2 sayılr 

kanun ularak kahul cJilmiı?til'. 

1/503 Türkiye - Romanyu arasmda 26 eylftl 1!l40 tnrihinue 
akit ve imza edilen Ticaret ve 'l'ediyc Aııl:ı~ıwıhırile 

nwrhutlarıııııı tasdikr hakkında 2:.! - XfJ - 1!!40 taı·ihintlt' :l!l:!6 sııyılı 
lwınııı nlarıık 1 ıılml L'(lilmiştir. 

lf'50..J. Tiiı·kiyt• - I'omıınya 'rediye .\nla~ıııası ıııw•ihiıwr nc;rl-

1/505 

1/G:.!O 

ımş hnlunaıı ldiı•iıı~ heıo.uplnnnıı y:ıpılacal{ ]H ~in lt•
diyelrı· hııkkınclaki .\ııln~ıııaııın vt· iki Ti<'nı·i lH'oto

ıkolihı tMdikma clnir 

'I'üı·kiyt• - Yugoslnv llıını ııf~-oıı sntı§ı Anhı~ııııısıııa 

BO- XII - 1!1:10 tuı·ihiııd,• 3!lt':i sayılı 

kanıııı olarak l<nlnıl edilmiştir. 

ıınınzııııı ıwotokolüıı tas,likııuı clnir 30 - ~· ıı - ın...ıo tarihinde 3fl6!1 sa~·ılı 
k:ıııtııı olııruk kHhııl ı•clilmiştiı·. 

'l'ürkiy<' - 1ng-i)1t•re :ıı·ııRıntl:ı :~ fillhat 1940 t:ırihimlt• 
iıııza rılih·n 'T'i<·ııı·pl \'C 'l'!'di,\·t> . \ıılnıjııı:ısınn ıııiha>.\'Y<'l 6 - XII - 19-1:0 tarihinJe IIiikfımet 

tantl'ıııdnn g- ri ıılmıııışt.ır. 

Tliı•kiyı• - lııg-iltf'l't' :ırasıııdn :; , ıılıııt IH.J.O fııı·ilıiııde 

hnz.ıı r<hlrn 'l'iNıı·d 'ı• 'l'ı•ı1İYl' .\ııln . ıuasıııın Üt;Üıwü 

ııındılt·-ıiııirı ikinı·i ht•ıııliııin t:ındlıiııt• dniı· tı·ııti olu
nin nı)lıılıırm ta:-~tlikı huklmııla 

Tiirkiyc - tsvc~ Klil'itıı.r AJJlu.~ınn ·mm küshe h<'u•ll•
rine müteallik hükümlerini tarlilen yapılıın Anhı ına-

2 - IV - l9H tarihinde 401 sayılı 

l,mııııı tılıınık lwlınl <•ılilıııiı;;tiı·. 
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nrn tasdikı hakkmda 

1/ 525 'l'ül'ldye - .. Almanya arasında iım::ı larwn Ticari ınülıa
delclere mütedair Hususi Anla~nıa ve 'l'ical'İ ınühfl

delelc:>re ait 'l'ediye Anlaşnıasııırln ınP' ımbnhs hazı 

hükümlcrin ta.vzihi ha.kkınrla tcati oluıııın ııotıılann 

Mus.melesi 
-------------~-- · 

28 - IV - 1941 tarihinde 4019 sayılı 

luınnıı ulaı·.ık kHiıttl edilmiştir. 

tasdikma dair 12 - V - 1941 tarihinde 4028 sayılı 
ka nun olarak kahul d ilmiştir. 

1/ 528 Türkiye - Finlfındiya arasında !l hirinei le~ı·in 1940 

tarihintiP iınzalıınmı Ti(·arct ve 'l'Nliye i\nla~m:ılat·t -

nın tasdikına dair 28 - IV - H)41 tarihjude 4015 sayılı 

kamuı olarak kabul edilmİı\ltir. 

1 1530 R ikinri kanun 1!)40 t:ıı•ihli istikraz t:ıkıdtlrrinin 

Fransa scfardi n eP i st ima line müsııaclu olnna hilPeN'(i -
ne dair 27 -XII - J!).J.O tal'ihinde 3055 sayrlı 

kunuıı olarak kalnıl edilmiştir. 

1/ 531 'l'ürkiyP - İng-iltere a.ı•nHmcla 2 lıirinci kflnnn 1940 ta
rihinrlr aktedilmiş olan 'I'Pdiyr Anlaşmasnıın tasdi-
luna dair 3 - I - 1941 t arihindo ::J971 sayrlı 

kanun olnr·nk kalml edilmiştir. 
1/ !'ifi2 nnenmı Aires Posta kongresi kflrarhırmı havi senet-

l rin tasdikma dair 7 - V - l!l41 tarihinde 402::J sayılr 

l / fi56 Hariciye vekfileti teşkilatı hakkmdııld 3312 sayrlı 
kannıı olarak kahul rdilmiştir. 

kanuna ek kanım Hiyihası 21 - V - l!Hl tarihinde 4037 sayılı 

ı ;;,nı 

;\filll't lerarası Telckomüniko, yon mnkavelenaıncsine 
hağlr telgra f vc tell'fon nizamnamt'leri vr nihııi proto
kollel'i ilP Radyokoınünikasyon wnumi nizunımıınesi, 
nihai protokolii ve ilave nizammımr protokolii ı·Pvizi 
oularmm tasdiki hakkında 

25 temmuz 19-J.O tarihli Türk - Alman Hnsusi Anlaş
nıasma mütedair notnların tasdikı hakkında 

1/fıfl2 'l'ürkiyc - Bulgaristan arasında mevcut Tiraret Anla§
mru;ına bağlı (A) lahikasmda dcrpiş edilip hir srneye 

kaıııuı olarak kalnıl Nlilmiştir. 

7 - \' - 1941 tal'ihinrle 4024 snyılı 

kannıı oluı·ak kahnl edilmiştir. 

28 - IY - J !H 1 tarihi lHl • 4022 say1lı 

knnnıı olurak kalınl rdilmiştir. 

çıkarılan altı aylık takas müddetinin altı ay daha 

trmdidj haklanda 28 - IV . l!l..U tHrihinde 4014 sıı.yrlı 

1/:l63 Türkiye - Fran.<ıa arasında imzalanmı olan TicarP.t, 
Kontcn,ian ve T diye Anlaşmalarile mcrlmtları hü-
kiiml<•ı'inin 30 haziran 1!'141 taribine kadar t ·mdidi 

kanuıı olaruk kabul edilmiştir. 

hakkında 30 . YI - 1941 tarihinde 40. O sayılı 

1/ !'lü-t. Türkiye ve Irak Hükumetleri arasında aktedilen Vete-
kanun olarak kabul edilmiştir. 

riner mukavelename.-:;inin tasdilo hakkında 21 - IV - 1941 tarihinde 4003 sıı.yU1 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



-193-
No. Hul!sası -1j5D6 Alnuın:vaya. ihraç edilecek Türk nıallamıa mukabil 

kliring hesabmdaki Alman matlnhatında ~·apılacak 

deği ik lik ilc Tti rkiye • Almanya arasm<lı.ı Tiearl mü
badt>lelere ıniitedair Hu ·ns1 Anlaşma baklanda Al-

Muamelem 

manya sefaretile teııti olunan notıı1arın tasdikine dair 9 - VI - 1941 tarihinde 4064 sayılı 
kanun olarak kabul dilmiştir. 

1/60:1 Türkiye - Jtalya arasmda mevcut 29 ilk kfınun 1936 
tarihli Ticaret ve Se:rdsefain muahedenamesinin tern-
didin dair teati olunun notularm 1a~>dikı hakkında 9 - YI - lfl.!l tarihinde 4065 sayılı 

kanun olarak kahnl edilmiştir. 

1/606 Türkiye - Romanya ara mda teati olunan 14 ve 19 
şubat 1941 tarihli notnların tasdikma dair 9 - VI - 1941 tarihindA 4066 sayılı 

kanun olarak kahul c 1ilmiı;;tir. 
1/607 Türkiye - Yugoslavya arasmda 2 ağustos 1940 tari-

hinde imza edilen Ticari protokolün tasdikı haklanda 29 - IV - 19U tarihinde İktısai eneü
menine. 

1/61R Türkiye - Alınanya arasınun ticari mübadelelere mü
tt>dnir 25 temmuz 1940 tarihli IIususi Anlnşmaya 

bağlı 3 numaralı protokollin 4 ncü maddesinde tayin 
edilmiş olan nıüddetiıı iki ay daha uzatılma::ı: hakkm-
da tC'ati olunan notnların tasdiluna dair 30 - VI - 19.U tarihinde 4079 sayılı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 
1/021 Fasapol't kanununun 10 ııcn ırıaddesiııiıı tanili hak-

kmda 4 - V1 - 1941 tarihinde 4061 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1; :3~)0 lsv.~,:ı·pye gönderilccek .fmdıklar bcdellcriııin mali 
1 orf;laı·ın ödetımesine tahsisi için 'l'üı·kiye ile lsvi<.:-
ı e aı·nsııH-la teati olnnan notnların ta. dikı lıaklonda ~~O - YI - Hl41 tal'ihinde 407 sayılı 

kanun olarale kabul edilmiştir. 
l/6-t-~ 1 üı·kiye - :;\llacaristan arasmda 3 mayıs 19-ı.l 1 ari

lıiıı11<' aki1 H' iınza dih•n Ticaret ' Tf'diy Anlaş
ınııJaı·ı ile nıeı·bn1lat•ll11l1 1 11Sf1ikmıt nail' 

1/~ !h Tüt l<i, •c - .\lmanya aı·a:1ıntla ticaı·i ınülıaf1rlelcre 
uıiil.eıhıir lln~nsi Anlaı;ırnaya m rbut ( ') listesindeki 
lrynn kökü kontcn,jamnın r PY8 l hulasasına \'(' 

'Lalına tahsisi hn.kkııulo. teati oluuan notaların taR-

~2 - IX - l!l·H tarilıiudl" -!117 ayılı 

kanun olaı·ak kabıtl edilmiştir. 

dikına dair 22 - L~ - 1941 tarihinde 4115 ayılı 
kanun olarak kabıtl edilmiştir. 

1/fı:ıa Tiirkıy<~ - lıi\~i<:N' oı·a, ında nı evcut 20 mayıs 1940 
tarihli Tirar t vf' 'r diyt> Anlnşıııa, unn iki ay tenı
dirFne dtıir 

1!61"<' Türkiy > l'iimhmiyP1 i ile Alman R i<'hi arasında 18 
iıaziı·nn 1941 tarihinde imza dilen nmabedenin tns-

22 - I • 1941. tarihinde 4116 sayılı 

kanun olarak kabul edilınişt iı'. 

dikına dair 25 - VI - 1941 tarihinde 4072 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1;63.J 1ııgiliz lirası sahasına dahil nı<·rıtlcktll!'ı lıstc:-.iııc 

yanidrn ilfı,·e eılill.'cel{ ııH•ııılt·l<ctlt.•ı·<· tHthik eılilN'<•k 

maıl hakkında .teati Nlil<·n notalni'ın ta-ıdiloııu ılnir 17 - IX - 19-H tarihinde 1ktrsat. cn
ı·linwniıw. 

l/6tl 'l'iiı·kiyı• - Alnıanya anı.sında ticnri ıııübaıl<•lelcı·c 

mütcdair 25 teımıınz 19-1:0 tarihli Hmmsi Anlaşmaya 
bağlı 2 numaralı twotokolün 4 nrü maddesinelP tıı

yin E>ılilıııiş olan milrlcl<>tin iki ay daha uzatılnın.'iı 

hakkında tenti olunan notnların tasdikına rlair 17 - TX - HHJ tı.ıı·ilıimlc ll<tısat eıı 
<'Ümenine. 

J ;6~ı l Tüı·kiyP- Alınanya amsnııln ti<'al'i nıülıarlelelerr ıııii
trdaiı· 25 tenııııuz l!l-1:0 tarihU Ilususi Anlaşmaya 

~ıağ'lı iki nurnanılı ıırotokolün 4 nrü maclıl<>sinde 

tııyiıı rrlilıni · olan ıııüclılı>tin iki ay daha uzatılınası 
hakkında t<>ati nlunan notalni'In tasrlikına ihıiı· 22 - IX - Hl41 tarihinde tktı!-!ııL en

ı·iiın(•n i u€'. 

J j6H~ 1 iirkiye - Alnınnyıı anısıııcla tienri ınühaılelPIPI't' 
nıÜtC'clair 25 tenunul'. HHO taı·ihli Tlusnsi Anlnşıııaııııı 
iki ay terndieli hakkında teııti ohman ııotfl.laı· ın tnsdi- ~:! - IX - HI-H tarihinde tktısat cn-
kına dair. diınE'nint•, 

A [lJOII K. 
A/.lJOll K. [ •J 
Afuoıı K. 
A[,IJOII K. 
A n"J.·a ra 
A 11 ka m 
A lJdnı [ .. ] 
Drnizli 
D iyfl rbalı-ır 
E d i n1 r> 

Erzincan 
E:·;kişf'hir 
Grr:ia nt eb 
!çrl 

İKTISAT ENCUMENİ 

l?r·i.'i 
J/. J/. 
Kd. 

RPr~· Tiirker 
( 'P III(Il A kçlll 

Oire:wn 
: Rize 
: Rilf'rilı' 

1 r,., lll zo g,.~u,n 

1 ::;.d . 1 ko~nnan 
. t li med nT us 

J/ua/1/lllf' l' A'r ·ş 
N (( Z/11 i T (} j)('O,i}711 

TaTtir B e rka .11 
FPli Nerr7rf, ünl,·ifoJJ 
T('mrl (};jksrl 
8oli11 Basotar 
8111 in , a~ak , 
Nuri Pazarbaşı 
Jh. Jfuhtat Br>rkM· 

t.-,111ail Sabzuıl'u 
Ji'uarl ı 'innen 
Krum11 {iiilf'k 

f.ı.;t (/ lllJlll 
lstrwbıtl 
!zmir 
Krtrs 
r ruıtaııw11 u 
Konya 
Ko11ya 
Kiitali/Jn 
N ir/de 
Rize 
Sinob 
Urfa 
Zon,q11lrlak 
Z on,qulr7ak 

A bidi1ı DaPrr 
. llw1 r>d llamdi Denizmen 
Reıwl ~ t ruıunı 
Kahraman Arıklı 
1lfuhorı·eııı <'f'lrtf Baya1' 
. İhlllf'd lfamr/ i JJikmtll 
Knzn11 Oka11 
Brsi111 A lal(J;lf 
Dr. Rf/!;im Frrirl 71rdny 
Ilasan Cavid 
Y~ı. uf K e mal Ten!Jir.~cıık 
Tliisc.ljin ~'-ı'a111i 
1 l nsnn K a,m batalt 
Jfu:.;tafa Bozma 

f•J ı ·,fo/ı, 2:i- .YJ/ 1.'110 tarihiıırlt f'mllllli fTtıj t'fl tti'Zidi/twişlir. 

( .. J :!1- lll - 1911 lari/ıiiL(lt s<çilmi~tir. 



-19~-
Enci1nıen, 7:~ (öi lfıyihn, 2 lt>l<lif, 4 l<'zkcre) işin (62) ııı intaç ı>tıniş w g<'riyP kalan (1i) 

iı;ı R<'lf'rPI< i(:tiııına Joılmıştıı·. 

No. H ulisası 

L!.Y!HAL.AR 

1/S..J Yollarda seyrisererin lanzimi ve yoUarnı muhafaza
smlll temini hakkında 

1/!H 

1/lfi:.! 

1\ft.ml\!keLtcn çıkucak veya ınemlekcte ızirecek üretıll(• 

vasrtalarmm yasak edilmesine ve yasakların yabaneı 

memlel<etlerin ya ak madd lerilc mübadf'lesine dair 
K ü<;iik sanatlar kımunu Hi,yihası 

1/28-ı Umumi hrfzıssıhha kanunuıınn bazı maddelerinin d · 
ğiştirilmesi hakkında 

l /::! 8 Devlet sanayi ve maadin işlctmclcriniıı kredi muame
lelerini yapmakla mükellef Sümerbank kurulma ı 

Muamelesi 

3 - VII - HI-U tarihinde> Aclliy<' ncii
ııwııiııe. 

Eııeümendedir. 

Hi - IV - 1!>41 tarihinde IIüki\mcL ta
rıı fııııhın geri a lımmşt rr. 

1·~ ncü ınendeu ir. 

hakkında 1!) - Ili- l!)U tarihinde Hiikfımet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/2 !) Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri hakkında ın- TTI - 19-n tuı·ihindc> Hükftml't ta
l'a fından gı>ri ııl ınmıştır. 

1/292 Sermaye inin tamamı Devlot tarafından verilmek 
suretile kurulan ilttısadi te§ekküllerin teşkilatile idare 
ve murakabeleri lıakkmdaki 3-l60 sayılı kanunun bazı 
maduelerinin ıadili vı~ mezkı1r kannna bazı lıüküml r 
ilav i hakkında ın. III- ın..ıı tarihinde Hükumet ta

ı·afmdaıı geri almmışhr. 
lj326 

1/327 

Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşmasının bir ay 
müddetle uzatılması hakkında 

Türkiye - Ymıanislan lGiring .Anla masrum bir ay 
daha uzatılınası hakkında. 

1/350 Türkiye - Ytmanistan Iiliring Anlaşması hükümleri
nin 10 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle 
tcmdidi lıaklnnda 

1 /~!l J Ti\ı·kiyc - Yttnauistı.ııı 1 liring Atılaşması hükünü ri
nin 20 mart Ul40 tarihine kadar on gün müddctle 
tcmdidi haklanda 

1/362 Türkiye- Hollanda arasında mevt>nt 27 şuhat 1937 ta
rihli Tediye .A.nla.şm.ası ve iktisadi işJ>irliği protoko

lü ile 10 mart 1937 tarihli Ticaret .Anlaşması ve bun-

12 - V - lH.J.l ta.rihiııdc 4030 ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1:! - V - 1!)41 taribinde 4030 sayılı 
kanunla bil'lcştirilen•k knhtıl edil
miştir. 

12 - Y - l9-11 tatibinde 4030 sayılı 

kununln birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - V - 19-!1 tarihinde -1030 sayılı 
knnuııla hiı·kştiı-ilerek kahuJ l'dil-
miştir. 

ı. 



Mo. 

ların merbutlarınm hitam tarihinden itibaren 1 ma
yıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle temdidi hak-

Muamelesi 

kında 2 - IV - 1941 tarihinde 4016 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 36:3 

1/396 

1/ 397 

'fürkiye- Yunanistan arasında ~a edilen ticaret ve 
t diye anlaşmasının tasdilana dair 

Türkiye ile tsriçre ru:·asmda ~evcut Ticari iLilaf ile 
Tediye anlaşmasının iki ay terndidi hakkında 

Türkiyenin (1940 Buclapoşte pana.yırı) na iştiraki 

masraflarını ka~ılamak üzere 1\Iacarista.na gönd ril -
cek 15 O liranın wih sıraarnı beklemeden Türk -
Macar kliringinden tesviyesi hakkında Macaristan 
Uükfunetile yapılan anlaşmanın tasdikına dair 

1/ 414 'fürkiyc - Yugoslavya bam afy n s tı.ı:p. anla.'1ffiasıum 

1 nisan 1940 tarihinden 1 temm: ı -!0 tarihin ka
dar ü . ay tcmdidi hakkında 

1/ 42 , 

1/434 

1/437 

Hat y Ziraat bankasının ipotekli ve müteselsiJ ke
faletli zirai alacaklarının tnksitlendirilm~ine dair 

Türkiye - Belçika Ticaret ve Takas itilafnam leri ile 
bunlara m üzeyyeL Anlaşmanın terndi di hakkında 

Türkiye -- !foiianda t diy~ anla.<?ması ve iktisadi iş 
birliği protokolü ile Ticaret Anla.cpnası ve bunlarııı 
merbutlarmın temdidi hakkında 

30 - XII - 19-10 tarihinde :3966 sayılı 
kamuı olarak kabul ı:-dilmiştir . 

:!~ - IV - 1941 tarihimi 4021 sayılı 
kannn olarak kabul ditnııştir. 

2 - VII - 19.j.J t.arihind 4082 sayılı 
kuıııın olar k kabul t•dilmiştir. 

:30 - ~·n - ıu.w lal'ilıinu 3964 sayılı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tnl'ilıinde 4094 sayılı 

kanun ol~n·ak kabtll edilmiştir. 

2 - IV - 1!>41 tarihinele 4:012 saydı 

kanun olarak kahul edilınıştir. 

2 - IV - 1941 tarihinele 4017 aydı 
k.ıııun olarak kabul l.'dilıniştir. 

1/442 !ş kazaları,~ ıeid h~t~iıklar- ve anaııır sigortaları 

1/ 447 

1/ 448 

1/ 469 

1/ 473 

hakkında 21 - XII - 1940 tarihinde ılıhat \Te 

'l'ürkiy - İsviçre 'fi ııret ve Aediye Anla§ınasmın 
tasdikına dair 

'l'ürkiye - Ytmanistan ::ırıunnda. 26 eylul 1935 tarihin
de imza edilen Kilring nlaşnıasile merbutlarının 

tasdik1 hakkında 

23 haziran J939 tarihli Anlaşmaya m rhut protokolün 
ikinci maddesi hükümlerine tcvfikan Fransaya t -
viy edilen 7 milyon Fransız frangımn tenzilata ta
Li tutulmaması hakkmo::ı 

~I e rı Gümrük tarife~iııde m.uvakknf ni :ı lı i ;>'flttr. rl ği
şiklikler yapılması ve yahnnct ın ııucketl •tl ıınıv k
kat ticaret anla§ması akdi ve ticari anla~malar ak· 

ic;tiınai mttavent't 'tu•ümcnine. 

28 - IV - 194:1 tarihinde .W20 sAyılı 

kıtmın ())ar-ak lcabnl edilmiştir. 

12 · V - 1941 tarihiml 4-029 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII - 1940 tarihinde 3956 sayıU 
kanun olarak kılbul edilmiştir. 



No. 

- 197 -
llulasası 

dine yanıı şmayan nevJetler nıuvaredatınn karşı teJ
birl r iitihzı husu:-;larında Hükfımete ı;;alahiyet veril -

Muamelesi 

me i hakkında 3 - I - 1941 tarihinde 3f.l70 sayılı 
kanun olaralt kabul edilmiştir. 

1/ 475 Türkiye - Romanya Ticaret Aanlaşma , ma zeylen im-
7.almınn protokollin tnRdikı hakkında 30 - • JI - }!)40 tnrihinJ 3961 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/494 

1/499 

lsv c: sipaı-iş edilmiş olan şiıncndifer müteharrik 
levazımıuın 'fürkiyeyc ithalleri mühletinin temdicli 
hakkında 

'rürkiye - Almanya arasında inızalıınuuş olan Ticari 
nıühadelelerc n.üteclaiı· husu.l Anlıışmayn hağlr 

(H. 1) listesinde isim tashihi ynpılma ına dair 

1/ !iOO Tüı·kiye - Bulgaristan 'ficaret Anlaşııııısmıt merbut 
( A) i ahikasmda J.erpiş. oluna n 'ra kas ınüdJ tiniıı 

altı aydan hir seneye ihlağı hııkkrntla ~-apılan An
lnşınmıın ta ·dikına unir 

1/501 Tiiı·kiye - Fransa Tieart•t, Kontenjan ve Te<liye An-
la~mnlı:ırile ıııerbutları hüldimlerinin t ındidl hakkında 

1/502 Tiirkiy - Romanyn arasında 29 son ıc;ınun 1!>40 tari
lıinde tea1i edilen mektup ile buna mütcferri 30 tem
muz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektuplal'm tasdikı 
hakkında 

1/503 Türkiye - Rommıya ara ·ında 26 eylul Hl40 tıırilıinde 
akit ve imza edilen Ticaret v Terliye Anlaşmalarilr 
ınerbutlarrmn tasdikı haklanda 

1/504 Türkiye - Romanya Tediyc Anla. ması nmcihincc açıl
mış bulunan kliring hesabiarına yapılacak pe in te
iliyeler hakkındaki AnJaşmanm ve iki '!'icari protoko-
lü n tiUidlirma dair 

1/505 'rürkiyc - Yugoı;lav Ham afyon satışı .Anla mıa ·ma 

:?:i - ).11 - 1940 tarihinde 3H51 sayılı 
kanun olarak k-uhul edilmiştir. 

~1) - XII - 1940 tarihinde 30-1:0 sayılı 
kaınm olarak kahnl edilmiştir. 

2 - lY - 19-1:1 tarihinde 4013 sayılı 

k :ı nun olarak kabul edilmiştir. 

2fi - • n - 1940 tarihiııdc 3953 sayılı 
kmnm olarak kabnl edilmiştir. 

30 - .'II - 1940 tarihinde 3!l62 sayılı 
kanun olarak kabul f'tlilıniştir. 

~:! - ~·ı - ı~..ı.o tarihintic 3926 sayıh 
kınımı olarak kabul dilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarilıiud • 3963 sayılr 
kanun olarak kabul <'dilmiştir. 

munzıı.m protokolün tasdikma dair 30 - .. "U - 1940 tarihind 3965 sayılı 
kanun olarak knhul edilmiştir. 

1/507 

1/511 

Yerli kumaı;ıtan elbise giyilmesine dair 6 8 sayılı ka. 
nunun birinci ınaddosine müz yyel kanun layiliası 

Bazr ınad n lıurdalarmm dışarı çıkarılmasınm yasak 
•dihıı · i ve satın aluiınası hakkındaki 3284 sayılı ka
nunun değiştirilmesine dair 

30 • XII - 1940 tarihinde 3957 sayılı 
kanun olarak lrolml edilmiştir. 

23 - ·ıı - 1940 taı·ih.itıd • Adliye cıı

cümeııine. 
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No. Bulasası Muanıelest 

1/513 :.\[uamele vergısı lıakkınuaki 3843 &aylli kanuna ek 
kanun layiliası G - r - 19-.U tarihinde ~!173 sayılı 

knıınn olarak kahnl Pdilmiştir. 

1/516 <ı ümrük tarife kanununa hağlı gümrük ithala1 umu
nıi tarifesinin Rl5 nci nunuırasının tadiline ve 816 ncı 
nunıara.oırnm kaldırılınasma dair 

1/520 TiirkiyP - İngiltere arasmda 3 şubat l!J..J.O tarihinde 
imza dilen TicarPt ve Tc<liyc Anlaıımasmm 3 nrii 
maddesinin ikinci lıcnclinin tavzilıine d:ıir teati olunan 

1.!1 - II 1 - lfl-H la ı-i h int! e l\lali)'C Pn
f'Ünwnin!'. 

notoların tasdila hakkında :!H - lV - ın..ı.ı tarihinde 401 sayılr 

knnnn olrmık blml Pdilmişlir. 
1/523 Türk parası kiymetini krJruma kanunmıa nıüzeyyel 

kamm layiliası ü · I - 1!1-1 ı tarihi ndi' 397.J sayılı 

kanun olarak kııhul ('Oilmiştir. 

Jjj~4 Tüı·kiye . fsveç KJiı·iııg Aıılaşmasııım küslıe hcd!'l
ıerin{• mütf'allik hükünıl('rini taılil(•ıı yapılan ,\nln ~-

.ııaun ta<>flikı hakkında ·> - IV - ın..ı.ı tal'ihiııd · 4-0l!l sayılı 
kanun olarak kalnıl edilmiştir. 

'l üt'ldye - Alınnııya uı·n:sında inı:.:nlunan 'l'i('nı·i nıü

tıad<•lel r(' ınütedaiı- linsus i Aıılnı;;ırıa \'e t iea ı·i ır ı ıi-

1 al1rl •lere ait 'l'eıliye Anlaı;;ırHı..~ııHlu ınPvzuha.hs hazı 

htil(üınleı-in tavıibi hal,kmdn tNıfi olıııııın notalaı·ın 

tasuikma dair 

1/52R 'l'üı·kiy(' . Pinlaıııliya :wn~ınrla n lıiı•ınf'i 1 r. ı·iıı 1 fl+O 
ını·jhincle iınıalanan Tic•arrt ve •rı,ıliyc ,\ıılaşıııalnı·ı -

12 - \' - 1941 tarilıinu(' 4-028 sayılı 

kanım olarak kahul dilmiştir. 

nın lasclikına dair ~ - IV · l!).U larihindP -!01!i sayılı 

kanun olarak knlıul edilmiştir. 
l,t:ı:lO ikinci kfıınm lfl-tO tnı·ilıU istilntı:r. tnkıoıi1lpı·iııiıı 

1;531 

1,15ô1 

1/563 

Fransa sefaretinc·e istiınnline ırıii)<nnde olmıahilPI'C· 

ğinc dait• 

' l'iiı-kiye - !nırilt!'J'C aı·Dsıııt1a 2 hiı·iıı<·i kfıııun 1 !>-1:0 
tn n lı inflp akterlilıniş olan tP.rlyie Anlaşmasınm tas
<likınn dair 

2:> f eııııııuz 10-!0 tarihli Türk - Alına ıı Hıısmıi A ıılnş
ııın~ınn nıütcdaiı· notnların lasclikı hakkınc1a 

1 Üı k iye - nnlgnristnn 8.t'flS111Clll llli'VCUt 1'irat•t>1 ~\ ll• 

lıışınasıııu lıağlı (.\ ) liı.hiknsınrln tl<·ı·piş Nlililı hi,· 
s('nrye ı,:ıkaı-ılan altı aylık takas müdtl('tinin alt ı ııy 
ılıdıa tcnıdicli hakkında 

Türkiye - Fransa arasmda imzalnmnı~ olntı Ticaret 

kontenjan ve Teruye Anla~ıualaı·ilc ıncrhu1laı·ı lıü
küınlcriııin 30 haziran 1941 tarihine kadaı· temdidi 

27 · XII - 194-0 tarihinde 3!1;):1 sayılı 
kanıın olnrnlt kahul edilmiştir. 

3 - I - lf).n tarihind<· :1!l71 Rayılı 

k n nun olarak kabul edilmiştir. 

2 - IY - Hl-11 la ı·ih inde 4022 sayılı 
kanun olarak kalıul C'dilmiştir. 

2A - TV - l!l-!1 1arihiııd(' 401-! sı.ıydt 
l<annn olanık kalıul l'dilmişti ı·. 



No. 

1/570 

/585 

-199 -
Hulbaıt 

hakkında 

F't•\ kaliııle yaziyet (lolaYJsill' hazı Yergi ve r sinı

]t't'<' zaın icrasına daiı· olan 0828 ayıh kanuna t>k 
!mııun lu.yihflsı 

Yii:toc beş fnizli Uaziıır tahvilleri ihracına dnü· 

1/689 Devlet İktisadi teşekkülleri memurları tekaüt san-

Muamelesi 

30 - Vl - J 941 tarihinde -lO O sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 40-10 sayılı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

2 - YI - -194:1 tarihinde 4060 sayılı 
kunım olnrak kahul edilmiştir. 

dıkları hakkında H - V - Hl41 tarihind<' Maliye enrü
meniııe. 

1/595 Şeker ve glikozdan alınan istihl~k vergisinin arttı-
rılması hakkında :.9 - Y - 1941 tarilıimle 4041 sayılı 

kı:ınnn olarak kahul edilmiştir. 
1/596 Almanyaya ihraç edilecek Türk mailarına mulmhU 

kliring hesaplarmdaki Alman matlubatmda yapıla
cak değişiklik ile Türkiye - Almanya arasında ticari 
mübadelelere mütedair husust Anlaşma hakkında 

Almanya sefat'etile teati ohınan notnların tasdiluna 
dair 

1/605 Türkiye - İtalya arasmda mevcut 29 ilk ka.nun 1936 

tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedenamesinin 
temdidine dair teati olunan notnların tasdikı hak-

!'l - YI - 19-ll 1arihinde 406-! sayılı 

kaııun olarak kabul edilmiştir. 

kında !l - YI - 1941 torihiııd 4065 ·ayılı 

kanun olarak kahul edilıııi .. tir. 
1/606 Türkiye - Romanya arasmda teati olunan H ve 19 

şubat 1941 tarihli notalarm tasdilona dair n - ' ' T - ın.ıı tarihindı· ~06fi sa~·ılı 
kamııı olaı·ak kahul <'dilıni.,tir. 

1/607 Türkiye -Yugoslavya arnsmda 2 ağustos 1940 tari
hinde imza edilen Ticari protokolün tasdikı hak-
landa gnrümendedir. 

1/61 A Türkiye - lmanya arasında Ticarı mübadelert> mü 
tedair 25 temmuz 1940 tarihli Tiususi .Anlaşmaya bağ
lı 3 numaralı protokolün dördüncü maddesinde ta
yin edj]miş olan müddetin iki ay daha uzatılması 

hnkkmda teati olunan notaların tasdikma dair 30 - YI - Hl-11 tarilıindr -!07fl saYllı 
kAnun o1arnk kahul edilmiştir . 

lf624 

1/628 

Rf'rmayesinin tamamı Devlet tarafından vrrilıııek 

surctile kurulan iktısadi teşekküll rin teşk\Jutile 

idare ve murakabeJeri hakkındaki 3460 sayrlı kanu
na ek }{anun layihası 

Hayvanlar- vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 

J/630 1 viçreye gönderilerek fmdıklnr bedellerinin mali 
borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye ile İsvi~r 

:.lO - VI - 1941 tnrilıin1lc 4075 'ayılı 
kanun olaı·ak kalıul rdilnıiştir. 

!) - VIII - 1941 f arihinde Ziı·aat en
<'Ünwninr. 
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arasmda teati olunan notalarm tasdikı hakkında 

1/ 643 Türkiye - :Macaristan arasında 3 mayıs 1941 tarit-in
de akit ve imza edilen Ticaret ve Tediy Anlaşmaltı.-

Muamelesi 

;~() - VI - l!Hl tarihiııd • .J07R sayılı 

kantın olarak knhtıl Pdilmi~t il'. 

ı·ile ın ·d.mt lanıun tasdikına dair 22 - lX - 1941 üırihiııdı• ..J.I17 sayılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

1/ 647 Ka~ıık ılığru men ve tnkihine clair 191 ~ayılı kanu-
na ('k kanun layihası End'lml'ııdrdiı·. 

1/6·ıR Ti'lrkiye - Alınanya ata:smda 1'iPari ıniihacleleler<' 

müteıla:ir Ilu usi AnJa.şmaya merbut (C) listesindeki 
rueynn kökü kontc>ııjımııun meyıııı hulasusıııa Vf? ha
lma tııhsisi hakkında teati olunan uotalnrın tasdikı 
b k kın da :!2 - IX - 1 H tal'ihhıde 41J 5 sayılı 

lmmın olnı·ak kalıul edilmiştir. 

ı / 6fl3 'rüı·kiye - l sviçre araımHla uırv('ut 20 nı ayıs 1940 ta
ı · ihli Ticaret VE' T(>cli;ye Aııla~ına. nırn iki ay teınıliıli-
ne dair 2:! - I X - 1 fl-H tnrihindc 4116 sayılr 

kunuıı olaı•ak luılınl ·J\lınit:~tir. 
1/ fi!l.) lııgiliz lirası sıılıasrııa dahil ınemleket]er list. :-ıinr ye

n iılf'ıı i 1~ ve ef1i1Pcrk ınf'm lckctlere tatbik edilecek 
nsul hakklllda teati edilen notalaı·ın tasdikına oair l•}ıwüııwndedir. 

1/ Gil Türkiy<' - Alınanya arasmda Ti~ari mübad lel re 

mütNlnir 2!l tPmmH?. 1940 tnı·ihli Huım S AnJ · maya 
hağlr 2 mımaı·:ılt protokolün dor(lüıwii nıafld 'sinde 
tayin <'ılilıni olan ıniid<letin iki ny rlaha nr.ntılmnsı 
hakl<ındn 1ı>nti olunan notıılııı·ııı tns<likma daiı· Bncümı>nd~dir. 

1/ 6 1 Tiirkiyr - Almanya nrns1mlıı 'J'icaı·i mühnılf'lcler(' 

ıniiterhıir 25 temmnz 19..J.O taı·ilıli Hıısusl .\ nl;, nı:ı)·:t 

]\f! '?Jr 2 n\tmııı•ıılr ıwot nkolün 4 ıwü nındrlf'Rindr tay i n 

eelilm iş nlıın nıiirlclı>tin iki ııy flahn U1.:Hılmn . r hllkkın· 
ıla trati olnn:m nntrılaı·ııı tasrlikınA ilAiı· Enriiın •tıcl lir. 

1 fi92 'riirl<iyr - .\lmnn,rn aı•mnmla 'J'iearl nıühaılclı•lf'rf' 
ıniitrrlnir 2!) tc>mnnız 19+0 taı·ihli Hmnı. ~ nin ·ınnnm 

iki :ıy temnirli hakkmrhı tE>nti olnnnn notnlnrın tns
ılikmıı rlııir 

TEKLlT~'I~ER 

2/4~ . 'c. lıan (~inan Tekelioğlu ) - K:ızan<; ver~iı.i hnkkrn
rlaki 2:391 sa~'llı kanunun ~ ıwü ma.drleslniıı 1:3 ncii 

gnı·üm •ndtıdir. 

f1k!'asıııın tarliline dair BnPümende<.lir. 
~/-Hi ~rJ han ( Riııan 1'('kt>lioğlıı ) - lık ve senelik nıuayeııf'. 

leri Dl'Ylet tarnfıJH1aıı i(•rtı cdill'n Cilçii VP tartılar-

clnn almarak rüsum haklanda Encüıneııd(>dir. 

TEZKEREl.J ER 

:l/14:6 Orman kanum.mun 3444 saydt kanuımn 5 nci madde 
silc tadH edilen 127 nci rnadde:ıinin son fıkrasının 
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tefsiri hakkında Ba§vekô.lct tezkercsi 27 - V - 194-1 tarihind' Adli~·c cncü-
mcninc. 

3/ 299 Belediye kanununun 15 nci maddesinin 1efsiri hak-,_ 
ltında Ba.~vekfüet tezk-eresi 3 - VII - 1941 tariliinde Adliye eneü

nıeninc. 

3/ 379 Eı·eğli kömür havzasındaki <>cakların Devletçe işlet
tirilmesi hakkındaki 3867 sayılı kamunın 8 nci mad
desinin t<'tsirine clair Başvekalet tezkeresi 

Manelin uizaıunaıııcsinin bazı maddeleri ile Taşocak
laeı ııizanınanıesiniu tadili hakkındaki 608 sayılı ka
ınınun 5 nci madclesiııin 1cfsirine dııir Ba~vek8Jet 

tezkercai 

MAARİF ENCUMENt 

11 - VIII - HI-ll taribinde 236 sayılı 
lt' f ·ir olarak kabul düm iştir. 

Eneümend dir, 

]!cm isa 
: 1.-ıtaııbul 

!zmir 

Rut.ı ımn Nafiz Edgücr 
lbmlıi111 AlôPtlin (iijıısa 
ŞPhiınP Yum.us 

..-\nkara 
~·1utal.1Ja 
Bcılıkeliir 
('cm rr k kal f 
( 'r111a k kal e 
Oirrswn 
H akldil'i 
1 ~·el 
f:<:trrnbul 

Bl'llı· is Ba.yka,n lzmir 
Tiirkôn Örs Kars 
!smail Ifakh·ı Uzımçarşıl1 O-rd1ı 
J ı· u i rukarnç Ordu 
Rcşrrd Nul'i (}iinf('kin TokadJ 
ToMt Onny T1-·abzon 
l zzrf Tllt·i Aykurd Trabzo11 
Rmin lnrw'kur Urfa 
.ll i Ka m i . \ lm ii z 

Bncüınen , D (8 layilıa , 1 Ü'klif) işin Jwp:-~ini intaç etmiştir. 

T~!YtHALAR 

1; 2!:1!3 Niya ·al bilbrilcr okulu hakkındaki 2777 sayılı kanu
na ek kanun Hıyihası 

l / 423 De\l(•t ınt!ınurLarı aylıklo.rınm t vhit ve t adülüı1e 
dair olan 3656 sayılı kanuna hağlı 1 numaralı cet
Yrlin nıaHrif vekuleti kı ınında tashihat yapılması 

Nazmi 17lrer 
Faad Köprü.lii 
Al i Caııib Y öutl'm 
Selim ı ın·ı Tartan 
IlasilJ .:-lhmed. ıiytıtna 
ll alil NilıruZ Boztepe 
Tlamdi 07kümen 
Rff('t t lgen 

- VIIT - 1941 tarihinde 409 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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----------------------
hakl·ında 

1, 4~4 De' lt>t Konservıı ı m·an H' Riynseticüııılıur l•'iliı ı· 

ıııoııik oı·kest msı tarafından verile, ·ek t rmsil ve 
ltnuserlrrin git•iı;; üı•retinc tülıi tutulması hakkında 

1/~ı: ,., 

ı 1 ~ıli 

Ort ıı tahsil mektepleı·ind<' yaı•dıııwı ınuallim ~nlıı;;

tıı·ılırımn • hakkııHlaki 2624 n· :)2!)9 sayılı kaırunlaı·a 

ek kı nun liı.yihası 

()pyJpt ıııcınnı·laJ>ı aylıklarının tc\•hi1 ve t adülüııc 

ırıiiledaiı· kanmııı <·k :JRH :-ıa.yılı kanunun :1 nrii 
ıııadılCisitH' hi ı· . fıha ilfl\ Psi hnkkııHla 

Jj5i!l llatayııı aııa \atana. ilhakııııluıı i)ıt(•e l)t'ıtda ciğı·c·1-

Mua.meleııi 
------------ __ , -
!l - XII - 1940 tarihinde 3934 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

W - XII - l!l-!0 tuı·ilıinıle ~!l.J.~ sayılı 

kunım olaı·~ık kalıul clilnıiştir. 

h - r - t!l..J.l tHI'ilıiııdı· ~!)7(i sa~·ılı 

kıınuıı olaı·ıık l<ıtlıııl •tlilnıi~tiı·. 

~:ı - \ ' 1 - 1 H-1-1 laı•ilı;ııdt• -ı.or;n ııııyılı 

kuınııı olımık kabul edilıııiştiı·. 

ı1H'l11ik yapanlaı· hakkııııla ..J. - YU - HHJ tııı·ihind .. -ımn 14H~ılı 

luııınıı olııı·uk kııhnl l'dilıııiştir. 

l/5o2 Memurların tah~il ıııÜP14S<'St•lt•riml<' ıalt>lı<' nlııııııyn
ı·ak aı·ıruı. dair 

1 ti2-1 1 >t·' lt•1 ıııPııııu·lnn n,vhklarıııııı tevhit ve teadülüne 

tlan olun :~65fi sayılı kanuna bağlı l numaralı CP1· 

'Pliıı ~lnuı·if vfıkaldi ktitüplıaıwlt•ı· karli'Osunrla uıı-

~ - n· - Hl..J.l tarihintir ..J.007 'llı~·ılı 

lmıınn olımık kı.ılıul etlilnıi~tiı·. 

vıın dt•gışikliği · yapılıııası hakkmda ..J. - \'ll - ın.ıı tııı·ihindı• ..ıo~li :-ı:ı~·ılı 

loııııııı ulııı·ak kalnıl ('(lilnıiştiı·. 

TEKLtf, 

2;;,6 h.ırıdaı·di ( Dı·. Fuud Cı111ıyı - li> yru,;ını hitiı·ıııı•nıiı;; 

<:oc·ıldtu·m siueına, tiyatı·o. ıtamı ~ılnııu H' har gılıi 
yeı·h'n' kabul t>ıiilıııenıeleri ha kınılıı ;!(j - lii - l!l-H tnrilıiııtlt· Sıhhnt n 

h;t i nı ai 111UU\'\'11Ct !'lH'Üllll'lliıH', 
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Re is 
JJ. 111. 
1\.rt. 

lsfn11bul 
: Jl alatya, 
: K o.•da m 01111 

A..tıf Baymdıl' 
Nnsuhi Baydar 
/Jacel' nirl • 

Af.IJOII K. 
Balılı'l'Hir 
Bnrsrı, 

Onziaııft>b 
J Z't)l.l1' 

Kays ri 
1\.1 rkl rt l'f'h 
K11'.W'-hı·r 

' K trşelı 1:r 

Haydcır Çerçe/. 
Hacim ('ankl1 
n,·. Oaliu 1\.aliı·mnau 

Alımed Ak·u 
Krlmil Dursnn 
()mf. r 'Pm; c wl] lu 
ll n 11uh K u./ eli, 
1 zzet Özkan 
JJ f'.lllPrl 8eyfel·i 

Konya. 
Jfolaf.lfn 
~lfrınisa 

N ir/d 
Ris 
Tokrıd 
1' {11/ 

Zon!Juldak 

Y~wı Gürel 
.. lfaJınnıd N dim Z(tb{·ı 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Ab ra oaya JJ a ruw rah 
f\ em al ttin Kanı·Q, 
Cemal KoPalı 
1 b tah im Arvas 
r IUat/ Ziya Özen çi 

Eıwiinını, ~i <6!1 lnyiha, ~ lt>klif, 1~ tczkere, 4 tnkrir, 3 ınnhfelif evı·nk) işin (62) sini inta • E>t

miş w g<•riye ka lım t25) iş gele<•ek lçt i maa kalın ı ştır. 

No. 

LAYlHALAlt 

l i 7'!. 8inuııa filiınleı·tnin ıdiıııı·ük ı·esiııılel'llin iııılirilnıeı>i 

huk!iuı ;a 

1 liJfi :pekhöc kçiliği işleri, ipekhöceği tohumu ycti ·tieiJ . 

Muamelesi 

1 L - nT - 10-!1 tarihinde Bütçe encü
m ine. 

ı•.esı, ıı ı. ıı.yene ve satılmns1 hakkında Encünıenıll.'dir. 

Jj 24U Oı·ıııaıı luıııuuunun haı:1 maddelerinin değiştirilm sı 

lıakkında Enl'iim ndedir. 
J ; 24h Asl{cri v mülki t ka iii knmmunuu 61 nci ıııadd l· 

ııin değiştirilm(•,•iin \ "C hu lnınuna hıı.zı ın::ıılileleı· 

(•kl<'ıım sine dair 2 - YI - l!l.U tuihindf' JOfi6 sayılı 

kanım ohırak kahnl t>dilmiştir. 

1 1~!'1:: '\ ntn.kya Ye isken(lertm Pl ktrik müeı:ıseseleı·inin nın-
halll helediye)el't' tl<'Vl'i hakkında ~ - I\' - l!l·J.l tarihinn 4011 S8yllz 

kanun olııı·ak kahul C'dilmi, ir. 
1/2 · De lct nnnyi ve tııaarlin işi tmel l'ini yaı)ıııalda nıü-

kell f iinıerhank lnu·ulması hakkında 1!) - IIT - 1!>41 tarihinde Hüki'tmet 
ta ra fmdan ~eri alınını tır. 

1/~89 Devlet sann:)ri ve mandin te kkülleı·i lıakkmdn HI • - lll - l!l41 tnrihind • Hükümet 
tanıfmdaıı gri alınmıştır. 

1/292 RernHıyesinin tıunnmı Devlet tarafmdım veri]nı~k 
suretile knrnlan ilüısodl teşrkküllrl'in teşkilfıtik 

itl r v ınm·aknlwı;i hakkındaki :H60 ı-ıayılı kanunun 
lıa:ıı ına.ddoleriııin tadili ve mezki'tr kımuna hazı bü
küml r ilavesine dair ın - III - 1 ı:ı.u tarihin d Hükumet 

tarafından geri a~tır. 
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1/323 Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun 3 n-
cü maddesinin tadili hakkında 3 - I - 1941 tarihinde 3969 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/H7ı.i Uami v-e me ciclierin tasnifine ve tasnif harici kala

cak cami ve mescid hadernesine verilecek ınuhassasat 
bakkındaki 2845 sayılı kanunun birinci maddesine 
bazı fıkralar ilavesine da.ir 9 - IV - 194:1 tarihindP 3!)94 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/3fl0 Devlet demiryoJları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 1667 
sayılı kanuna ek kanun liı.yihası 4 - VII - 1941 tarihinde 4090 ayılı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

1;634 lskaıı kaııununmı :l9 ncu maddE'sinin taclili lıakkınfla 9 - VI - 19U tarihinde 4062 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

J/407 

l/-!35 

lj439 

Bma \' C arazi vergiıH kaııiınları hükümlerine levfi 
ka.n vergiden istisna edilmiş olan hükınl şahuılara 

ait mukataalı gayrinıenknlleı·in kıymetlendrlınesi 

hakkında 

Uelediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve Belediye
ler bankası memurları Tekaüt sandığı teşkili hak-
1..-ında 

nekçilcr hakkında 

:.;446 Baılltalar ve Devlet müesse ·eleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı ka
nunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasımn tadilin~ 

25 - XII - 1940 tariliinde 3950 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4085 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - XII - 1940 tarihinde Adliye encü
mcnine. 

da.ir Encüınendedir. 

Belediye istiınJ5.k kanununun 9 ncu maddesinin ta-
dlli ve 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak-
kında 

Kadastro kanunu layihası 
Tapulama · kanunu layiha.'iı 

1
1 

4'· 2 Maadin ni zamnamesinin bazı maclclelciııın değişti

rilmesine ve bu nizarnncıueye yeniden bazı maddeler 

JiJncfunendedir. 
Encüınendedir. 

26 - III - 1941 tarihinde IliikU.met 
taraitndan geri alınmıştır. 

ilavesine dair 30 - V - 1941 taribinde Bütçe cncii
menine. 

l / 4i3 ~[eri gümrük tarücsnclc muvakkat mahiyette deği
şklikler yapılınası ve yabancı ınemleketlerle nıu

vakkat ticaret .Anlaşmaları akti ve ticari Anlaşma
lar akdine yanaşmayan Devletler muvarcdatınn kar
~ı t tbirler ittihazı hususlarmda Hükurnctc salahi· 
yet verilmesi hakkmda 3 · I - 1941 tarihinde 3!)70 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/474 Türkiye Cümlıuriyet Merkez bankası kanununun 51 
lJCi ve muvakkat 8 nci maddelerinin tadili hakkmcln 6 - I - l!lU tarihinde 3!)78 saytlı 

kanun ularak kabul eclilmiştir. 
1/473 IJrzincanda ve Erzincan yer sarsmtısmdan miitee.

sir olan ınıntakada zarar göı·enlere yapılacak yar
duu hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kııımn layi 
lı ası 

lj4.8l.l Erzincantla ve Erzincan yer sarsıntısından miitees
sir olan ınıntakada zarar görenlere yapılarak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kanun layi
lıası 

1/487 Eı·zincanda ve Erzincan yer sarsmtısından ıııütees
Fir olan romtakada zamr görenlere ya.pılacak yar
dım bakkındaki 3773 sayılı kanuuun 4 ncü manrlesine 
lıir fıkra ilavesine dair 

l/4.9~ 

1/50b 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkmda 

Vakıflar uınum nıüdüdi.iğünfuı Üsküdar - Kadıköy 
Halk tranıvaylat'ı şirketindeki hisscsinin 1staıılıul 
bell:'cliycsine devri lıakkmda 

1/51J l\1uamele veı·ğiı,ıi hakkmdaki 3843 sayılı luıntma ek 

16 - IV - lf)..j. L tarihinde 4000 sayılı 

kanun olarak kabul cdilm.iştir. 

23 - VI - lH..ı.J tarihinde 4071 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - IV - 1941 tarihinde 4000 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

29 - V - 1941 tarihinde Maliye endi· 
m enine. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4118 sayılı 
kanun olarak kabul eclilmiştir. 

kanun layihası G - I - 1941 tarihinde 3973 sa):tlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/514 Posta, telgraf ve telefon idaresi biriktirme Ye ynr · 
dım sandığı hakkında 5 • IV - 1941 tarihinde Bütçe encü

merıine. 

1/5Hl Gümrük tarife kanununa hağlı gümrük ithaUlt 
umumi tıwifesini11 815 nci numnrasmın taılilinc ve 
816 ncı nmnaı•asmın kald11'1lmasma dair 

l jj.i 9 
1/{)2.3 

1,533 

1/531) 

Maaş kaüuııunuı1 bazı nıaddeleı·inin taflili l1nkkmdıı 
'fi:irk parnın kıymetini konıma knnunuıın müzeyyel 
kanun layihası 

Hazinenin taksitle sattığı blitün gayriınenlnıllerin 

satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 Ra
yılı kanuna ek kaının layiliası 

\sker1 i'ahı·ikalar 'l'ekaüt ve :\'huı.vE>n<'t sandığı hnk
kındaki ~575 ~ayılı kımunun bazı maddelerinin ta
diline dair 

- IV - 19·H tarihinde Bütçe encü
menine. 
Encümendedir. 

6 . I - 1941 tarihinde 3974 sayılı 

kantın olarak kabul ~dilmiştir. 

6 - I - 1941 tarihinde 3975 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 
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1 ı,J;) llaı·iı~trn satın alınan huhadı ve nıotödü gemilrrlı• 
ııı>mlrkett<' yapılan miimasillı>ri ic1in getirilcek t?şya

l' ın güııu·iik res ın i ndeıı istisıınsııuı (la ir :~:~:19 sn yı 1 ı 
LHnnnn ek kanuıı layihası :! - YIJ ·- 1941 Uırihinde 40 ..J. sayılı 

kanun olarak kı:ılml edılıniştir. 
1,'-"fl7 lwıiı· vilayeti husm;i iclm·esiııre yapıhırak Ü;tilmtza 

! lazinenin kefaletine rlair 

J /!1 70 

]/:J7~ 

:-.·:ı.ı·k halılan n:• kiliınll.'ı·i ile C'nısalinin (ı-wı·hE'st rnn
lıal) ı·e.iiıııiııe tiıhi tntnlıııası hakkında 

Fr,·kaliide vnziyrt dolcıyısilf' ha;ı;ı vpı·~i Yr rl.'siııı

lrı·ı• ;ı;ıun iı·ı·asııHı rlaiı· olıın :~R2R sayıh kanuııa rk 
kanun lilyjhası 

i) i ya rhakır istasyoııuııdan Jı·a k vp İl' an hudut ların n 
l<ııılar yapılavak rleıniı·yollarııım ikmali ic,:in istikraz 

okcline nair 

1/ !1 O l~ı:i si ~nı·t aları idııt'<'si 1 eşkilatı h aH: ında 

l ;.ı ı l\leıııııriıı kanıımmıııı ·1 ııı·ii ımulılC'sin<' lıir fıkl'a ek
I t•ııınesi hııkkmrln 

1,':>R5 Yüzıle lıeş faizli lla;ı;inr hılwillt•ı·i ilıı·aema ılaiı· 

1, !J, l.i .\sker1 ve ınülk1 t ,l,aüt kaııumınnıı -l ncü ınndıte-

1 ~ - V - J9..J.1 tarilıindr 4031 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

gıwi1mC'ndcdir. 

:W - V - l!l.U tarilıinclı' 4040 ı-ıayıh 

kanun olarak kabul edilmiı;ı1ir. 

2 - VI - l~·H tarihindr 4075 sayılı 
ku.ıınıı olarak knhı.ıl edilmiştir. 

Eneünıendedir. 

30 - IV - 1!)41 tarilıinrlc Bütçe cncü
ııwn i ne. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4060 sayılı 
knnnn olaı·ak kıılınl cdilıniştil·. 

sindı> yazılı cetvel i n rlcğiştidluıesi hnkkınon 18 - VI • l!l41 tarih iııtlo 4067 sayılı 

kanun olnı·ak kabul Nlilnıiştir. 
Jr !).:Oj Bıı.t·Ut, ]>lt.tlayıcı llHHlclPJ '1', siiıih Ye tefei'I'Uıttl iııJıi-

~al'l hakkında J•jnf'limC'ndedh·. 
1 :>,'9 1> vlct il\tı-;adi tc. ı·kkiillı~ri ınE'nınl'laı·ı tekaüt sıııı-

dıklan hakkınrla 

J 5!l:l Tasarruf hcmolaı·ı ilıı·nC'ınıı ılaiı· 

1; 59!1 ,\•krr vr ~likozılan nlm:m istihlıik \'erğisiııiıı artlı-

13 • VI - l !'141 tarihi ndi' BütGe <'llC'Ü
nwııiıı . 

2 - VI - 194.1 1 arihindn ·1058 sayılı 
kamuı olarak kahnl edilmiştir. 

ı·ılıııası hnklmırlıı 29 - V - l!l-!1 tarihinde 4041 sayılı 
kaııuıı olaı·ak kahul edilmiştir. 

) / fı01 Talıiiyrt ııınAmclı'ıtmılım alınarak harı:laı·a rlair olan 
1:! · sayilı kaııunıırı 8 ıwi nıaılrlesiııin ıh•ğiştiı·ilmesi 

hakkında ~ • Yil - 1!1-U tnl'ihiııdt• Büt<:e <'ncii
tnenin<'. 

J/fi02 1• eııeı·l r lıa..·ılııtınnı ynn ıııın Tla;ı;ineye (iılı>HllH";i 

lıakkında 30 · VI - l!lH tarihindr 4076 saydr 

1 609 Çelt ik(;i r:iftliğ'i taksit lıNlPli lıa.kiyc"i olıu·nlc l.{iiı:

ın 'nler 1 n arantinil paranın ka~·dmm 1E'ı·kiııilt' Jıj. 

rinci taksit bedelinin stn- ti ıııahsulıu \'l' c: i ftliğin 

kanun olarak lmlml edilmiştir. 

tekrar köylülere satılması haklanda Encüınendedir. 
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1/610 Devlete \ ' C mülhak hütc;t>li tlaird t·e alt mukatM ve 
icar teyııli gayı·imenkullerin vakıfltı ilişiğiııiu ke-
ı:ıilmesi hakimıda 23 - VI - 1941 tarihinde 4070 sayılı 

kanun olarak kalıul edilmiştir. 
J/615 Aııkal'a elektrik Ye lıavağazı v Adana elektrik mü-

rss sl'l<•ı·iniıt idaı·c ve iı;;letiJmeleri hakkında Encümendedir. 
1 ' () 1 rı .'\xazi verğisi kanummun 2 nci maflnesiıw hir fı kl'H 

f'klenmesine dair Fııwiimendedir., 

1/624 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadi teşokküllerin teşkililtile ida-
re 30 . VT . Hl41 tarilıind +075 sayılr 

kunnn olarıık kahul edilmiştir. 

1/625 Askeri layinat ve yem kanununun 1 nci madde ine 
müzcyyel 1495 sayılı kanuna ek kanun layihası 4 . \rii - ' 1941 taı·ilıinde .W 7 sayılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 
1/628 . ilayvanlar vergisi kanununun 33 ncü madd sine bir 

1/631 

1/632 

1/664 

fıkra eldenmesine dair 27 - V I - 194-1 tarihinde 1ktısat encü
ınrııinr. 

789, 1715, 2871 ve 3530 sayılı kanunların hazı mad
rleleri hükümlerinin de.ğiştirilmesi hakkında 
Harcıı·ah kararnamesine ek kanun layiliası 

Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 

gn<'Ümendcdir. 
ll - VIII - ID·.U tarihi11de 4101 sayılı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

- VIII - 1941 tarillinde 4-0!)9 sayılr 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

1/652 Maliye vek!leti teşkilat ve vazifeleri lıakk.mdaki 2996 

1/657 

1/676 

1/677 

1/680 
1/682 

2/20 

,3/34 

sayılı kanuna ek kanun layiliası -ı . Yll - I!l:ı1 tıH'ihindc -ı-on:~ sayıli 

knnnn nlanık kubul edilmiştir. 
.A.rttırma, eksiitme ve ihale kanununa bir muvakkat 
madde eklenmesine dair 

Güm.rüklere emaneten yatırılffiı parala;.ın -mürurü zıt
mauı hakkında 

Kızılay cemiyeti ve harp ve afet. vukuunda ouuııln 
birlikte çalışmak üzere llükfunetin müsaad iJe ge
lecek bu türlü sıhhl Ye insani yardım heyetleri na
mına vürut edecek olan eşyanın gümrük rusınİnden 
nmafiyatine dair 

Tapulama kanunu layiliası 
Tasarruf bonoları ihracma dair 4058 sayılı kanunu 
ek kanun layiliası 

TEKL!FLER 

-Yili - 1941 tal'ihindc 4097 sayılı 
karımı olarak kalıtü edilmiştir. 

gıwüınetıdt•dir. 

2:! - IX - JtıJJ :ı.rihinde 4-lHl sayılı 

luı.uun ulumk kalıni etlilmiştir. 

Fıuriiııt\'lHlrd ir. 

~2 - L • - 1!1-ll tarihinde 4120 sayılı 

karnın olarak kabul t'dilın:iştir. 

Yozgat (Sırrı !çöz) - Bekiirlar vergisi haklanda 2ti . III - 1941 tarihimle Sıhhat Ye 

iı;tiınai ınuavenet encüm nine. 
İdare heyeti - Divanı ınulıaselıat kanununun 73 ncü 
maddesinin tadiline dair Eııcümendedir. 
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----------- -- -- -- - - - - -
2/40 Bolu (Lutfi Gören) - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 

bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 

Muamelesi 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında n - \~I - Hl41 taı·ihindc Bütc;e cncü
menüıe, 

TEZKERELER 

3/91 Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 
kalan muainelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tabi olup olmadığının tefsiı·i hakkmda Baş-
veldl.let tezkeresi 21 - XII - ltl-1:0 tarihinde Bütçe en-

3/149 

3/197 

3/230 

Taşocakları nizamnamesinin 1 nci maddesinin tef.siri 
hakkında Baş.vek8.let tezkeresi 

EylUl: ikinci teşrin J 939 aylarına ait raporun su
nulduğuna dairDivanı muhasebat riya.seti tezJı::eresi 

( 3 ncü fıkra) 
Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatm 
ithalini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği 

salilhiyete istinaden İcra Vekmeri Heyetince ittihaz 
edilen kararın tasdikı hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/232 Birinci kanun 1939: şubat 1940 ayla.rına ait raponın 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkc-

f'Üıncııine. 

1 - TV - 1941 turillinde 235 sayıh 
tdsir ola ı ·ak kahul rdilmiştir. 

ı~:nrii mendcdir. 

ill - III - 1941 tarihinde Bütçe en
cüıncnine. 

resi (5 nci fıkra) Enrünıeııdedir. 

3/277 Gümrük kanununun bazı maddelerinin taniline dair 
olan 906 sayılı kantıntın 39 ncu maddesindeki (Aı·
diye ücreti) tabirinin tefsiri haklanda Başvekal('t 

tezkaresi :{0 - VJ - Hl41 tarihinde 12!)3 sayılı 

kanır olarak kahul rdilmiştir. 

3/279 

3/300 

3/302 

3/327 

Milli piyango idaresinin 1939 yılına ait bilançomm 
gönderildiği hakkında. Ba,vekalet tezkeresi 

Gümrük tarüe kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 
tarihli kanuna eklenen 2256 sayılı kanumın birinci 
maddesinin tefsiri hakkında Ba~vekalet tezkcı·esi 
3460 sayılı kanımtın 4 ncü maddesi muvacehesinde 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat bankası kanunu ile ih
das edilmiş olan krediler yüksek nazım heyeti ve 
idare komitesinin mülga olup olmadığınm tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 
Divam muhasebat raporlan üzerine Meclisi Alice 
ittihaz olunan 814 sayılı kararın 7 nci frkrası lıük
münün halen meri olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

B n hususlaki Divan ı muhasebat eu
rünıeni mazhatası 11 - V - 1941 tari
lı inde okunmu.~tur. 

fı~ıırümf'ndedir. 

Encünıendcdir. 

Encümendcdir. 
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3/360 Eşkiya müsademesinde malftl olanların iktisadi bulı
ran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar e~yası beyi
yesinden istifade hususlarmda harp mahilü hük
münde olduklarına dair olan 2591 sayılı kammun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tez-

Muamelesi 

karesi Encümımdedir. 

3/379 Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işle
tilmesi hakkındaki 3867 sayılı kanunun 8 nci mad-
desinin tefsirine dair Başvek!let tezkeresi ll ~ VII! - 19U tarihinde 236 ayılı 

t fsir olarak kabul edilmi~tir. 

TAKR!RLER 

4/ 6 'l'ralızon (SıiTı Day) - Divanı mnhııselıatın üı~ aylık 

ı-aporları üzerine ittihaz enilınekte olan kınıtt'larııı 
nıeriyet Ye şünmlünün tayiııi hakkında 3 - I - 1!1·±1 tarihinde 1206 ayıh 

karar ularak kabul edilmiştir. 

4/ 29 Istanbul (Ziya Karamuı-sal) - Arzuhal en-cünıt•niuin 

~0 · rl · 1940 tn.rihli Iluftolık karar ertYelindeki 
~264 ı-ıayılı kararın Umumi heyette müzakeresine 
dair Bncümende<liı•. 

4/ 30 Malatya (Mahmud Nedim Zobcı) - 1nhisarlar beyi
yelrrinin üçte birinin harp malullerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 1485 sııYJlı kanunun 
ikinc•i maddesinin son nkrasının tef iri hakkmda 2 - VI - 1941 tarihinde alıihi tara

fındım geri ahnnnştn·. 

·t/3 Bolu (Lutii Gören) - Türkiye Cümlıuriyeti Ziraat 
bnnkası kanununun 64 ncü madflesinin 2 numarah 
fıkrasının tefsirine dair 9 - VI - 1941 tarihindr Bütçe ncü

meııine. 

MUIITELİF EVR.AK 

5/2 Burı:ın viH\ycti iskiin işlrrinde kullanılmakta iken 
vekfılet rım-inr nhnan İsınail Hakln hakkınıla 8hi
ı ayi ıl('v]etc:c ittihıız olunan mukarrerata dair Ar-
zulıııl enciiıneni mazhatas1 Bu husustaki mazbata 2 -III -1941 

tarihinde knbul edilmiştir. 
fı/ 11 Kazanç verğisi kanununun 8 nci mııddesini 1adil 

roen 3258 sayılı kı.ımmun 5 nci maddesinin hirint•i 
:fıkrasının h'fsirine dait· Divam nıuh:ısehat enetimeni 
ınazhatası Encümendedir. 

5j;i6 Ziı·a1 işlrr<le, bağcılık vr bahc~ıvtınlık ta çalışanların 
kazanç, huhran vı> muvazeıH~ v<>rgiJerihılc mevcut 
hüküml<'ı·e göı·e nıuafiyetl<>ri haklnn<la DiYam mn· 
lıas<>bal enetimeni mazbata.sı l<Jncümendcdir, 
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MECL1S HESAPLARININ TETKİKİ ENCUMENİ 

RPi.'i 
Jf. Jf . 
J/11 m lı'! 71 
K li. 

Jl r' lllf'd Nmir 
Dr. lf il111 i Oytri~· 
Hakkı K1l1coğlu 

• 1 11/mr a 
Jl rt 11 isa. 
( 

1 

fll'/1 " 

Rize 

R ifat . ı raz 
K r· Jtft n O I'C r 
Jlrız/l((r Jf iifid K ausu 
. l liZırh 

Sr' JJhOII 
1"-ı'iuob 
T"rw 

1 lJ m l1 im JJ r' tr 
lfulflsi Ortu;o,r]lu 
lfakkı lln[!OII 

Bıırünwıı. 1 ikiııı·i tr!:lrin l!l-!0 t<ıı·ihimlcm :n birinı•i tc•şriıı Hl H tarih i ıw kadııı· 1 t ılı•l'u topla-
llanık Bii~·iik ~ l illrl ~ l rPlisi, Riyn•wtirüınlıur ve l>ivuıır ıııııhasehat Ul~!l ımıli yılr ]{ati hes<ıplnrı 

hakkında :1 , Büyük ~ l illı·1 i\lt•ı·lisi ın.ıo ,vılr hirinPi ve ikirwi tc•şrin; Hl41 yrh şnlıat ve• nıaı·1 aylarr 
hcsıılıı lıc:ıkkmdn :i, Büyük :\fillı·t Mıı·lisi \' r mü. tı•milfıfı ilc• milli san.ıylar Vt' köşkll'ı'flı•ki PŞ,\' n,nı 

dair 1 ki c•t•nınıı 7 nıazlıntayı Yük~ek Reisli~e sunmuş"" lıunlurdaıı kati hesarı lınkkınılaki mazlıata

laı·m IIıızinf' h<•sahı umıımisinı• ithal edilmek iiz<•re Hiikiınıete tcvdiiue kRl'aı· \l'rilmiş ve diğH 7 
mazlıata ilt· Biiyük :\Tiltf't ~ l ı·rlisi lfl-!0 yrlı ıığustos, eylfıl vP hil'inri kanun 1!'1-1-0, ikiııni kanun l !l·H 
aylaı'ı Jıı ... ;aJıı htıkkında ~lıll'lıkıplik taı·afmdan tanzim kılınan :3 rapor da l'nınmi lıryetiıı nnılıtellt' 

tarihli inikııtlunnt.ln oknıımu~tur. 

( '()/'ll lll 

j [ rm i.wı t•ı 

MECLlS KUTUPHANESİ ENCUMEN1 

RP is Ni res tm 

/) r. Jl us/ a fo ( 'rw tt/ı i 11 

Dr. Srıim Uzel 
Ni,ijdr' 
Ordu 

U/. lh srw Söknu'n 

H u::i 111 Tepf..'J ra 11 

A lunecl lJı.cw11 T okr1öz 

Eıı~:iiıııen, l ikinci teşriıı 1940 taı·ilıiıırlt'ıJ aı iıiı·iııci teşriıı 1941 tarihine ksul:ıı· 10 defu top · 
lanarak alıııaeak kitaplada nıecnıua , gnzet ahonel l'ine ve yeniden fihriı-~1 tnhı il<• kitapl:nııı 

c;ltlrttiı·ilıııı•siııe ,.e kütüphane tahsisatmlll bu işleı·e taksim stıı'rtiııı· daiı· konıı~ııııış ,.<' k:ıı·ııı·lnr 

'eı · nıiı;.tir. 

[ •] \ · ı;fut ı, lJ - 1 X . 191. l lurilı inde lJ mıuııi lf eyıtr a1·zedilmiştir. 
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:MİLLİ MODAF AA ENCUMENİ 

Hfis 
J/. :ll. 
1\a. 

JJ i.tf o l'lw k ı 1 • 

: Samsltll 
·: [{ll Jl.lflt 

Ol. Kiazım ~~·pı•iikfPkin 
Am ira/ .Fa h ri E11yi11 
T'dllıi Bı;lgin 

Salih Bozok Kaysr•ri 
Ol. Nati 11ınaz .lfalalya 
/)ı · . ~ 1/,·if Al'lfan J!aHi.•m 
Eyiib Sabri Af,·ü/ Jluğla 
l''uad Ba.Zkan Srnnsıw 
. l ziz Akyii:rek SP,lflWII 

>·usllf Zi,tfa Zarbun Sinob ı•ı 
/J r. 'l 'uğrımil'al Tlrrkln Şinn.~i Errl. (Trfa 
11 ii.•n·eı• Klzı fdos/an Yozuarl 
Nazm i Tokel' 

,'-ı'alih 1'u1·gay 
07. Osman Koptaucl 
Kiizwı Nmni Dıı,ru 
,"ı'ad11llah Giiney 
R ll8cni Ba.tkın 
1'-ı'iuan 'Pckelioğln 
( 'eııdct Kr'rim lnccdayı 
(il. Ah111ed Yazgan 
<'rla l A mt 

l~neünıNı, 42 (33 layiha, 2 11'klir, 6 tı•:~.kı•ı'l', 1 tahir işin (39) nu intaç etmiş vi' geriye kalan 
(3) i. gt'lt•<•t•lt iı:timaa kalmıştır. 

No. HulA.sası ttuameJesi 

LAYİRALAR 

1/49 Emirher ve seyis erieri lıakkındnki 1600 sayılı ka. 
nuna ek kanun layiliası J<:nrünwndı•diı·. 

1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin ı.leğiştirilnıesi 
hakkında ı :~ - Y - l!l·H 1 arihiml~ ~Iali.\'f' cneü-

ıneııinl'. 

1/442 !ş kazalan, mesleki hastalıklar ve a.nahk sıgot~taları 
hakkında 1:) - \ ' - Hl41 tarihinele Oüımük ve 

iııhisarlar <•neümenine. 
1/444 Muahedeleri mucibince memleketimize gönderilecek 

müttefik ı,ı.skeri kuvvetlerin Devlet demiryolları, Dev
let denizyolları ve Devlet limanları vasıtalarından 

istifadelerinde alınacak ücretiere dair 10 - lll - lfl~J 1arihinJe HüHımı•t 

1aı·afnırlan geri alnınnştır. 

l/458 Meteroloji umunı müdürlüğü t şkilatının Başkomu

tanlık emrinde bulunduğu zaımanlarda Devlete ait va· 
sıtalarla nakledilecek bu idare memur ve bor ııevi 
nevi alat ve eşyası için alınacak ücret hakkında 11 - Xl - l!l-t.O 1nrihiııılr Ilükfıınet 

1rırnl'ınılnıı ıırri nlınım~tır. 

1/466 Milli korunma ko.nuııuının 36 ncı madcsine hir fıkra 
il&vesine dair Hıı hmmstnki mnzlıa1a 3 - I- lfl.ll ta-

rihinde kı.ıhul dilmiştir. ..: 

[•] rcfttlı, 2 • 1' -1911 taı'ilıüıdc Umumi lleye/e rıı·zcdilmiştiı· . 
. l••] ftfüna/wlat t 1 ckilliğinc tavini 22 ·XI -1940 tarihinde Uuııwıi ll eyet c arzcdilmiı'ir. 
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1/482 Devlet demiryollan ve limanlan umumi idaresinin 
teşkilat ve vezaifine dair olau 1042 sayılı kanunun 
32 nci maddesinin tadili hakkında ~1 - IV - Hl-U tarihinde ..J.00-1- snyılı 

kıınun olarak kahtıl edilmiştir. 

1/490 Hava taarruzlarma karşı korunma kanununa ek ka-
nun lAyi.hası 1-1 - XII - l!J-10 tarihindl' Bütçe en-

1/495 

1/498 

-

J andanna eratı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek 
kanun Iayiha.sı 

Seferde ve hazarda bilümum askşeri şahıslann hukuk 
davalannın görülme tarzile kira haklannın korunmar 
81 hakkında 

1/507 Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 688 sayılı ka· 

<'Ümcnine. 

20 - IV - 1941 tarihinde -1005 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - XII - 1940 tarihinde Adliye eıı
C'iimenin<'. 

nunun 1 nci maddesine müzeyyel kanun layihası 80 - XTI - 1!>40 tıırihindr 3957 sayılı 

kaınııı olarak kabul edilmiştir. -
1/508 ~keri memurlar kanununun 4 ncü madedsinin ta-

diline dair !) - 4·n - l!.l-!0 tarihinde 3933 ::ıayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/519 1\Iaaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 31 - XIT - 1H40 tarihiıu.lc Bütçe en

ciiıneninc. 

1/538 Askerlik kanununun 5 nci maddesine muvakkat bir 
madde ilavesi hakkında 

.\skeı·i ceza kımonuna ek kanun layibası 

Askeri tnuhakcmc usulü kanununa ek kanun Hiyi 
lıası 

J;b71 Hava tanrrnzlarma karşı korunma kanununun 10 
ııcu ınııdrlesinin tadiline ve bu kanuna bazı hüküm
ler ilavesine dair 

l/J77 

lj5R.f 

Devlet nıcıntll'ları ı:ı.ylıklaı'1nl11 tevhit ve tMrliilüne 
ıııütedaiı· knıınııa ek 388 sayılı kaııuııtm a neii mad
desiııe hir fıkra ilavesi hakkınila 

Memnı·in kantumnun 4 ncü maddesine hir fıkra ek. 
lenmesi hakkında 

Örfi idare kanununun bazt maddelerinin tndili hak
kında 

Yed<>k ~uhay ve aıo;l«.n•i lll'lllltl'lnr kamınuıııl11 :l92.3 
sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 n<>ii tıınrlflesine 
iki fıkra ilavesi hakkında 

6 - I - lfl-U laribinde 3972 sayılt 

kannıı olarak kabul edilmiştir. 
12 - V - Hl41 tarihinde 4026 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - V - l!.l·H tarilıind<> 4033 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - I't - ın"n tarihinde 3992 sayılr 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1!'141 tarihinde 406!) sayılı 

kanuıı olarak kabrtl rdilıniştir. 

f> - IV - 1941 tarihinde Maliye cncü
menine. 

ll ·VIII - 19..j.l tarihinde 4106 sayılı 
kannn olarak kabul edilmiştir. 

7 • IV • 1941 tarihinde 3993 sayılı 
kanun olarak kabul ec:lilmiştir. 
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1:594 Yedek subay Ye askPrl memurlar kanununun 392:1 
ı;ayılı kanunla tarlil edilmiş olan :-3 neü maddesi . O· 

ııuna bir fıkı·a iHivesine dair 

1, 1100 Ol'du subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
hıır.ı nıa<ldPlcrini değişi iren 2900 sayılı kanunun hi

ri m· i ınaılde'liııin rl<>ğiştirilıuesinP dnir olan luınunun 
hiı·iıwi ınadclcsinin tariili hakkında 

1/620 Ordu su haylar heyet inin tcl"fiiııc ·ait 2162 sayılı ka
ının un 3 ncü mıırlrlesiniıı (E) fıkı·nsının rlPj!iştiı·iJ. 

Muameleııi 

7 - IV - l!J-ll tarihinde 39!)3 sayılı 

kanunla hirleştirilel'ek kalnıl edil
miştir. 

21 - IV - 1!)41 tarihinde 4002 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

m.eı..i hakkında 21 - V - Hl·U tarihinde 4035 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1jJ2!) Askel'i tnyiıınt V(' ~·enı kııınınnının hil'iııei ıııııcldesiıH• 

mii.zt•.vyel ı..ı.nrı sayılı knııuıııı ek kamııı liıyi.hmn 4 - VII - 1941 tarihinde 40 7 sayılı 

kıııınn olm·ak kabıli edilmi tir. 
1/6:36 ~lilli ıııüdnl'aa ıniikt•llefiycti knnnnıınuıı liH ıwı 

ınııddrsiııe bir fıkra il;hesiıH' dniı· EııcüıııeudeJir. 

1 646 Yeılek suhay ve askeri memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun 17 n• 22 nci nıaıldı>lerinin ıicğiştiı·il-

ıııcsine dail· 

1/661 ll:ızardn. yarsubaydan yiizhaşıya karlar hiı· kısım 

suhnyla ra vP sPfPrde hüiiiıı sn haylar la askeri nıe
ımıı·larn elhisı>, kaput Ye çizme veı"ilnıı>:-;i hakkm
dcıl'i 2 ll ve 2962 sayılı kannillarm değiştiı·ilme·ine 

21) - VI - 1941 tarihinde 4073 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair ] 1 - \!II - 1941 tadhindc -ll O sayıli 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/66.3 llarp clolayısile kımırlan, denizden ve hıtvarlan nıcın
lckctimize gelınektP olnn mültcriler hakkıwln 

l.'liGG Oı·ılu memmplıırmn hir eı· tnyini istihkııkı Yf't•ilınesi 

ll - Yili - HlU tarihinde ·U0-1- sayılı 

knııun olarak kahul edilmiştir. 

hakkmda • ll - VITI - 19411arihinde 4105 sayılr 
kanun olarak kahlıl edilmiştir. 

1 /6G7 Yerle k ınıhay Ye askel'l mpınurlar hakkmdaki kııııtı
nun ~99:~ sayılı knnunln d<'ğiştirilen i.içüıwü ıııatlılt'-

sinin (B) fıkrıısının tıırliline dair 11 - \'JTT- 1941 tarihinde 4J07 sayılı 
kanun olaı·ak knlıul Pdilıniştir. 

ljG6R Askerlik kanunnınlll 4 ncü maddesinin tatlili hnk

ltında 

l /697 ~lilli ınüılafaa ıııiikellrfiyeli kaınuınnun 27 ncoi mad-

11 -VI IT - l9U tarihinde 4102 sayılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

desinin hiı·inci nhasımn değiştirilmesi hakkında 22 - IX - 194:1 tarillinde ..t112 ayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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TEKLİFLER 

2/5 Diyarbakır (General Kiazını evüktekin Ye Erzu
rum Şükrü Koçak) - Subay ve askeri memurlarm 
tekaüdü için rütbe ve smıflarma göre tayin olunan 
yaşları bildiren 3079 sayılı kanuna hir madne ck-

Muamelesi 

lenmesine dair Eııl'ii ııwnıleıl ir. 
2j:32 Malatya (Mahmud Nedim Zahcı) - Askeri ve mülki 

teknüt l{anumınun 39 ncu maddesine hir fıkı·n ibi-
vesine dair :!.7 - X U - 1 MO lfırih inde' Bii1 f:e cn

(•iiııwniıw. 

TBZKERELER 

3/29 Aı:ıkcri ceza kannnumuı 81 nci maddesine tevfikan 
cezalandırılan askeri şalııslara ait ınahklııniyetlerin 
Tekaüt kanununun 53 ncü ve Askeri ceza kanunu
nun 30 ncu maddelerinneki (Sahtekarlık) tabiriniıı 

şümulüne dahil olup tckaüt maaşı tahsis edilip edil-
ıniyeceğinin tefsirine dair Daşvekalct tezkeresi '.!.7 - XI - l!l-1-0 taı-ihimle Adli,\'<' en

<'ÜtııPninP. 

3/333 Oı·clu, bahriye ve jaudarma subay ve memurüı.i hak
kındaki 912 sayılı kanunun 6 ncı maddc~iıu.leki 

(nıuhakeme altına alrnnıak) lahirinin te!si ı·iıır dair 
Başvekalet tezkeresi + - VI - HH1 larihind<' 124-·~ sayrlı 

katıu· olarak kalıni cıdilınişfir . 

3/336 Teşkiliıtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin as
keri adli hakimlerlc 'l'cmyiz mahkemesi müflclei
uınumi ve ınuavinleı·inc de şümulü olup olmadığının 
tefsiri hakkında Başveka.Iet tezkeresi 8 - \ ' [T - Hl-1-1 tııı·ilıiııdt> Aclli.n rn

riinwııinco. 

3/ 339 Disiplin fııniri tarafından verilmiş olan kısa hapiıı 
cezalarile mahkemder tarafından verilen kısa hapis 
cezalarmm mahiyetinin tayini hrıkkınrla Başv<'knlet 
tezkaresi 18 - YI - .ın..ı.ı tarilıiml<' l24G qu~<Jlı 

kımıı· olarak kııhul l'dilmi~tiı'. 
3j:360 Eşkiya müsademe~inde malul olanlarm iktisafll bulı

ran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eşyası heyiye. 
sinden istifade hususlarmda harp malnlü hükmiimle 
ol<luklarma dair olan 2591 sayllı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekalct tezkeresi '2k - Y - Hl-U l:ıı-ilıiııdl' \lalirl' C'nrü

ııwn i ıw . 

3/370 .Askeri ceza kantımında mevcut hususi atıflarm ma
na ve şümulünün tayini hakkında Haşvcknlct tez-
karesi 17 - IX - t!l.J.l tııı·ihind<' ITükıimct 

taı·at'mdan gpri nlınımştn·. 
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TAKRta 

4/42 Kocaeli (İbrahim 'foloıı) - Askerlik kamuıunun 3920 
sayılı kanunla. deği~tirilen 35 nci maddesinin (O) 

Muamelesi 

fıkrasımn tefsirine dair talniri -t - \~IT - 1!141 tııl'ihind e 4002 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

NAFİA ENCttMENl 

nris 
JI. JJ. 
I\ n. 

Erzincan ~·bi,z Sam iJı 17ta 
· JCskiseJ1-1:r 

Sivas 
1 zzet Arukan 
.llıdıırralımaıı Ncıci lJemirağ 

A[,IJOII K. 
~l11kara 
A 11kn..ra. 
Çorulı 
Blazığ 
!Cski. ehi1· 
1 çel · 
!.'i pa rf rı. 

Br./Jr11 l'f' Uüıtl' llÇ 
. Iri[ Baytım 
B.~ref Demirel 
.4 li R rza E i'i'111 

]1'uad Ziya ('iyiltepe 
O s m rw I ş\n 
Ol. Cemal Mn·sinh 
ll iis11 ii Ö.zrlanuır 

1 zmir 
Malal.IJlı 
Jl al ai ya 
Jfrınisn 
Niğde 
'1' u 11 cl'l i 
Urfa 
F1'[a 

Sadeti in E pikmen 
Alemed Sevket Ozpazarbaşt 
rwnf ('uıay 
O s 111 an E tçh1, 
lialid Jlrııyi 
Sami Erkman 
Razi Hoyet 
Şrrrf Ulu!J 

Bnrürııeıı, :!:! (:!1 la~·iha , 1 tezkert' ) işin (~O ı ni inta~ <'tmiş ve geri~c kalını (2 ) iş gelerek 1çti
ıııau luılım~t ır. 

LAY IJIAJ;AR 

1/ 4 Yolhır·dtı seyl'ihıeferiıı taııziıui ' ' l ' yollnrm ııuıhafuuı 

sm ın te nı i ııi h ıı k lo nd n 

· 1 /~H:3 ı\ntakya ve lslu• ndeı·ıııı elPidrik ıııi.iesx<'R<'leriniıı ma

halli hcled i yı>leı·t' Lll'ni lıakkmdn 

1/ 2Hfi htaııhulıla yf•nitlt•ıı yaptırılacıık ~\dliye hiııusı ic;in 

4 - YI - 1941 taribinde lktn;at encü

mcninc. 

~~ - I\' - uı.n t ıırilliııd" 4011 sayılı 

kanım olarak kalml <'dilmiştir. 

g-<>leı•ek seııclert' g't:'ı~ it • i tııalıh\i1 icrası hııkkwılıı EıwümPttdedir. 

1/ 3HO Dt' V lt't ıl emiryollan ve liman In rı um nın i i(hıresiniıı 
tc•şl!iHlt vı> vnzifl.'leriııe dair kannun ıııiizl'n·el 166i 
ı-myılr knıımıa ek kanuıı layihası 

1/ 442 t~ kilY-alım ıııes],, ld lıustalıklın· ve annirk sig-ortaları 

.ı - VII - 1941 luribinde 40fl0 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 

hııkknıda Eııcümendedir. 

1/ 4 2 n(', ]pt tlt'lllil'yolları \'(' liınaıılaı·ı mııuıııi iıluı·csirıiıı 
teşldlüt ve vnzifclel'ine duir olan 1042 sayıh kımunun 



No. Hulbası 

32 nci maddesinin tarlili hakkmda 

- 216 -
Muameleli 

21 - IV - 1941 tarihinde 4004 sayılı 
kamm olurak kabul edilmiştir. 

1/496 ~afia vekiiletinc hnğh Dcı·incı> travt>rs fııhı·ikıısnını 

l>cvlt>t ıleıniryollarr Vt> limanları ioıl(•tıne umuııı mü-
dürlüğüne devri hakkmda 18 · XII - 1940 tarihinde 3945 sayılı 

kanun olarak kahnl edilmiştir. 

1/ 514 Posta, telg-ı·af ve telefon iclaresi biriktirme ve yar-
clrın sandığı hakkında 3 - XII - 1940 tnrilıinde Maliye en

cümenine. 
1/522 'l'E'lgraf vE> telefon kannunnun 7 nci maddesinin taeli

line dıı i e 1899 ııayıh kanunun 1 nci maddesine bir 
t'ık\.8 ilavesi hakkında 23 - .. .:·n - 1940 tarihinde 3947 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ :134 De\'let (1Pmiı·yollıırı ve Liınanlar1 Vf' Devlet cl<>nizyol

lıırı İ!$letme ıımum miidürlüklerile Df'vlPt havııyollıı
rı umıını miidürliiğiine muktazi aiE'lfımum vrsnit n> 

trı;hizat V<' malı<'menin tE'miııi hakkında 6 · I · 1941 tarihinde 3980 sayılr • 
kanun olarak kabul Pdilmiştir. 

1/ :l52 nucnns Ail'f\.<; posta kongrE-si kararlarını havi senet-
lr.rin tasılikma dair 7 • V • 1941 tarihinde .t023 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 555 Haı·i~tE'n satm alman huharh ve ınntörlii gernilerir 

mrnılekrtte yapılan mümnsillrri iı:in getiı·ilerek e~

ynnm giimrük rrsminden istisnasrna dair ::l~~9 snyılr 

l / 55R 

1/ :170 

karnma ek kanun H'iyihası 2 · VII · 1941 tarihinde 4084 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

MilletlE'rarası telekomünikasyon nnıknvı>leı-~ine hnğlı 
Tel~raf ve telefon niznmnnmeleri ve nihni pı-otoknl
lnrı ile Radyo komünikasyon unnım1 nizamnıımesi ni
hat protokolü ve ilave nizarnname protokolü rı>viz
yonlarınrn tasdikı hakkında 

Ji'cvkıılarlP vaziyrt rl~ln:vısilı> hnzı vE'r~i ve resimlere 
zam il'rasrna rla ir ol:ııı 3R28 sa~"'lr knnuna rk kanun 
lfıyihnsr 

7 - V - 1941 tarihinde 4024 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

2!1 · V · 1941 tarihinde 4040 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 / fi()2 Frıwrler hııııılatınm ynrısrmn flazinPyr ödenmesi 

1/ 1113 

1/634 

1/ 1144 

1/ 1162 

hakkında 30 - VI - 1941 tarihinde 4076 sayılı 

Taşinn vı> S\1 hücnmlıırma karşı korunma hakkmcla 

JTaıfç vapnrlar1 iRietme inhiRarma dair 

\nkara ı;ıchri kanalizasyonu hakkında 

Y rniclen yapılacak sn iıılPritıP ::ll 000 000 lira tahsiRi 
h n kkındnld 3132 ve bu pııramn sm(' li tf'mininı> dnir 
olan 34 :1 sayılı kannnlara ek kanun layihası 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 · V - 1941 tnrilıinde Adliyc encü
menine. 

2 · VII - 1941 tarihinde 40 3 sayılı 
kanıın olarak kabul edilmiştir. 
8 · VIII - 1941 taribinde 4099 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 · VIII · 1!141 tarihinde 4100 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



- 217 -
.No. Hul!sası Muamelesi 

. 
1/ 690 Iltca iskele - Palamutluk batınun ::;a l ın ıılınmnsma 

dair mukavelenin ta diln hakkında 22 - IX - 1941 tarihinde 4127 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 69l Ilıcll iske-Ic- Palaınuthık hattmm işletilmesi haklanda 22 - IX - 1941 tarihinde 4128 sayılr 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

TEZKERELER 

:l/299 Delcdiyc kanununun 15 nci nıatldesiniıı tefsil'i hak-
kınd;ı Tia.~vekalet. tezkeresi 4 - VI - 1941 tarihinde llrlısat encü

meuinc. 

~'i11kara 
..-1 Jjrlım. 
Bilerik 
Burdm· 
Bursa 
Denizli 
Drnizh r•ı 
Diyrrr/)ak1r [ .. 1 

SIRHAT VE İÇTİMAt MUAVENET ENCUMENt 

Re is 
J.lf. M. 
Ka. 

: Ağrı 
r~ J\.idahya 
: Edirne 

Dr. H ii. amettin K·Ulral 
Dt. Ah Süha DeUlba,şı 
Dr. Fatma ]Jeuzik 

Dr. Taptas Ga.zianteb 
Dr. Şaki1· Şener Kastamonu 
Dr. Jfu7ılis Sumer Kastamonu. 
D·r. Alımpd, Ruhi Ye.~ilyıo·tK1rşeJıir 
Dr. Hrfik Gü1m1 Kocaeli 
nr. Ha.nuU Berkman Konya 
Dr. Kaznn ı amanlı llfn.mş 
Dr. ı üh·ii, Errıed TP!lirdağ 

Dr. ll l e medA li Ağakay 
Dr. Tevfik, Aslan 
FNza Saltıı,ij 
Dr. Hüseyin Olkü. 
Dr. Fuail Sorağman 
Dt·. O. man ljevki Uludağ 
Dr. Kemali Bayizit 
Nazmi Tı·ak 

Encümen, 8 (6 layihat 2 teklif) işin hepsini intaç etmiştir. 

L!.Y!H AJ,AR 

1/384 İskan kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkmda 9 - V1 - 1941 lal'ihinde 4062 sayılı 

1/435 Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve belediye. 
kıııınn olarak kabul edilmiştir. 

ler bankası memurları Tekaüt sandığı teşkili hakkında :! - VII - Hl-ll tarihinde 40 5 sayili 
kanun olarak kabıli edilmiştir. 

1/442 !ş kazalan, mesleki hastalıklar ve analık sigortalan 
hakkında !) - V - 1941 tarihinde {illi lüdafaa 

encümenine. 

[•] Vefat,, 12- lll -1941 ta1·ihinde Umunıi Hoyrtc arzcdı1miştir. 
[ .. ] 21- III -1941 ta1·ilıinde seçilmiştir. 
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1/559 
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1932 senesinden itibaren Tıp fakültt!sin<.leu neşet 

edecclı:: tabipierin mecbuıi hizmetlerinin lağvi ve leyli 
Tıp talebe yurduna alman tıp talebesinin tabi ola
cakları mecburiyatler hakinndaki 2000 sayılı kanuna 
ek kanun l&yih881 

ıhat ve içtimai muavenet vekru.eti teşkilAt ve me
murin kanununun 53 ncü maddeşi ·n değiştirilıuesi

ne dair 

1/565 mumi Hıfzuısıhha kanununun 181 nci maddesinde 

2/20 

yazılı madde nUJnArasınm rtashihi hakkında 

TEKLİFLER 

Yozgat (Sırrı !çöz) - Bekarlar vergisi hakkında 

2/36 Kırklareli (Dr. Fu.ad Uma.y) - 15 yaşuu bitirm miş 
çocukların sinema, tiyatro, dans ealonu ve b~ gibi 

Muamelesi 

2 - IV - 1!>41 tarihinde 3!)89 sayılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 

~ - JV - 1!141 hırihiııtle 39!10 sa~·ılr 

kııııun olarak kahul dilmiştir. 

26 - lll - lfl-!1 tarihinde 3!1 7 silyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VIII - 1941 tarihinde Dahiliye 
tneiimeuinc. 

yerlere kabul edilmemeleri hakkında ' ll - VI - 1D41 tarihinde Adliyc eııcü
rocnine. 

Balıkesir 
Bıır a 
('nnkırı 
Çankırı 
Eskişehir 
O ii m ii .• a11t 
1 ~tan bıtl 
/.<;ta nbul 
!zmir 

TEŞKİLATJ ESA8İYE ENCUMENİ 

R e is 
M. M. 
K ri. 

: Kühtaya 
: Denizli 
· Tokad 

fil. Knzmı Ozalp 
Jlulıittiıı Balıa Pars 
Paz ll Na:mi R iikii11 
llii.<;PfJin ( 'a hirl Yrıkın 
ru. ·uf Ziun Oze.r 
Jfwwn Fehnn· Ataç 
(}f. Krl?ım Krrrobekil' 
Z i.lJa K ara1-nursaı 
erlô.l Bayar 

Receb P ker 
Necib Ali Kiiçiil,·a 
Re ai Er· ketı 

!zmir 
K rud a 111 o 1111 

Kı tlt·lareli 
K O lll/H 
Mani.'W 
Jl!ui]la. 
ılbt rJ7 (1. 

,ı.,·(']/ lı o ll 

M alım u d JiJsad B ozkıu·d 
Rauf Orbay 
IJI'. Fuarl Umay 
Te- /ik {f,ikret ·~ zau 
R efik tnctı · 
Or!Jl. {?: r'lfi11 ('altşlnı· 
Yumo; Nadi 
~ ll i Jhi n if Y eyena, 

Encümcn, 4 (1 teklif, 1 tezken· , :! takrir) L,in (3) nü intaç etııüı;ı ve gcriy• kalan (1) iş gclc(•ek 
lçtimruı kalmıştır. 
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TEKLİF 

2;ı3 Giresun (Gl. İhsan ökmen ve iki arkadaşı) - Da
hili ni7.ıımnamenin 5:3 ve 54 ncü maddelerinh1 tadi-

'. 1 
M-namelet!lı 

line ve 56 nc1 maddesine hir fıkra iHivesine dair -8 - III - 19-11 ta:rihinde sahi'plcl'i 
tarafmdan geri alınmıştır. 

'11EZKERE 

::;/ :336 •rewcüfıtı sasiye kanununun 57 nci maddeı::inin As
lterı adll hakinıledc 'fcınyiz mahk('mesi mürldei
nınumi ve muavinlerine rle şümulü olu11 olmadığımn 
tefsiri hakkınon BaşvekfiJet tezkere.ısi 23 - VI - 1941 tal'ihiııde Mill! Müda

faa encüm nine. 

TAKRİRLER 

4/ 2fi Manisa (Refik Ince) - Hava tııarruzlarınıı karşı pa
sif korunmaya miitedair nlzallmaııı ııiıı 22 YI.' 9A 
nci ıtuıdUelel'ine bazı hükümler eklenınesi hakkında-
ki niznnuıamenin kauuna mugayir olnuğnııa dair EneümendPdir. 

4 :H 1stanhul (Gl. Kazım Karnhekir) - TeşkHaJı ('Sasiye 
kanununun 17 nci maddesindeki (M lıu ·ltık ılıüdde
tinin lıit:ımt) koy<lile Dahili nizanınamenin 180 n i 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki (Devre sonu) tabi . 
ı·irun tıı.vzihi hakkında 

ZİRAAT ENO-ttMENt 

Bu husustaki ıuazbata ll - IV - l!).U 
taribind kabul edilmiştir. 

Re is 
Jl. Af. 
Ka. 

. . 1zmir 
: Atanisa 

Seyitatı 

Ilah m i Kök en 
Y aşa1· Ozey 
Tevfik Tarman 

Aydın 
Brrlılı'i~sir 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
~laztğ 
Gireswı 
Ilatay 
!çel 
Ka1·s 
Kı.rklwreli 

Nwri Oöktepe 
Halım1: Sl'1ç11k 
J!Jm inA lan To kod 
}·ıumf Başkalfa 
Pnik Kaltakkıl'an 
Sabit, Sağı roğl'n 
F'ikret Atlı 
JJ f m el~ T ecit·li 
~ıhmcd Ovacık 
Ö)IIGI' KiihıtaiJj 
Z iili tü la nı 

Koca,e/i. 
:bfanisn 
.Af an isa 
Mardin r•J 
ı 1 eylıan 
.ı...~iird 

Siird 
i'rd 

~ as 
Sivas 
Trabzon 

l brahim D1blmı 
Il üsnii r aman 
K<lui Karaosman 
J.lluhittin Birgen 
Da,mar Atıkoğlu 
Ali Rıza Esen 
ı., efı:k ()zdemir 
Naki B ·hm n 
... lt f & nbeZ 
lsma,il .Afemed Uğur 
Şerif B1'lgen 

( •] M cbusluğunun siikutu, 13- VI -1941 t riJı,ind Umumi H eyet c arz edilmiştir. 
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Encümen, ll (5 Iayiha, 4 teklif, ı tezkere, ı takrir) işin (8) ni intaç etmiş ve geriye kalan (3) 

iş gelecek içtimaa kalmıştrr. 

No. H ulisası 

LAYİliALAR 

1/428 Ilatay Ziraat hankasının ipotekli ve müteselsil ke
faletli zirai alacaklarının taksitlendil·ilmesine dair 

1/564 Türkiye ve Irak Hükfunetleri arasmda aktedilen 
veteriner mukavelenamesinin tasdikı hakkında 

1/627 Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin
den almacak ücretiere dair 

1/628 llayvaıılar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesille dair 

1/637 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 

TEKL!FLER 

2/14 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Toprak ve toprağı 

Muamelesi 

4 - VII - 1941 tarihinde 4094 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 4003 saydı 
kanun olarak kabtil edilmiştir. 

Eııcümendedk 

Bnrümendedir. 

14 - YI - Hl41 tarihinde: Adiiye en
<.'Üluenine. 

işletme hakkında Encümendedir. 
2/15 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek Ziraat şilrası 

kurulması hakkında 21 - .J' -n - 1940 tarihinde Bütçe en-
cümenine. 

2/16 Denizli (Eınin Aslan Tokad) - Ziraat odaları teşkili 
hakkında 21 - Xll - 1940 tarihinde Dahiliye 

2/40 Bolu (Lütfi Gören) - Türkiye Cüm.huriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 

encümenine. 

fıkrasımn değiştirilmesi hakkında 9 - VIII - 1941 tarihinde Adliye en
cümenine. 

TEZKERE 

3/146 Orman kanununun 3444 sayılı kanunun beşinci mad
desile ta.dil edilen 127 nci maddesinin son :fıkrasmm 
tefsiri hakkında BaşvekaJ.et tezkeresi 21 - ... ~u - 1940 tarihinde Dahiliye 

encütnenine. 

TAKRİR 

4/38 . Türkiye Cümhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
64 ncti maddesinin iki mımaralı fıkrasının tefsirine 

dair D • VIII - 1!'141 tarihinde Adliyc en· 
c üm enine . 

• • • 



2 - Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

[Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encümene havale edilen tezkere intaç edilmemiştir. 

No. Bulasası 

TEZKERE 

3/12 İtalya tabiiyatine girdiğinden dolay:r Konya. 1stikHU 
mahkemesi kararile milli hudud dışma ~ıkarılan Su
ad Remzinin Türk vatandaşlığına kabulünün muva
fık olup olmayacağına dair bir karar verilmesi hak-

Muamelesi 

kında Başvekalet tezkaresi Eıı('ümendPdir. 

[Adliye ve Teşkilatı esa.ı-riye encümenlerinden mürekkep Muhtclit encümen] 

Encümeıı, luıvale edilen (16) tezkeı·eııin (13 ) ııii intnç etmiş " geriye kalan (3) tezkere gelecek 
Içtimaa kalmıştır. 

3/198 

3/221 

TEZKERELER 

Seyhan mebusu inan Tckelioğlunun teşrü ma.suni
yetinin kaldırılması hakkiDda Başvekiilet tezkeresi 

Urfa mebusu Şeref Uluğun tcşrii nınsuniyetinin kal
dırılması hakimıda BaşvekaJet t,(lzkeresi 

3/236 Tı·abzon mel)usn Şerif Bilgenii1 teşrii uıasuniyetiııin 

27 - XII - 19·1-0 tarihinde 1204 sayrlı 
karar olarak kabtil edilıniştir. 

30 - IV - 1941 lariliinde 1240 sayılı 

karar olarnk kabul edilmiştir. 

kaldırılması hakkında Daşveka.let tezker si 30 - IV - 19-:1:1 tarihinde 1239 sayılı 

3/269 

3/271 

3/278 

Tokad mebusu Ra~ip Ahmet Aytnnonm teşrii masu
niyetinin kaldll'llmast hakkında Bnş>•ekalet tezkcresi 
lfnğ1a mrlmsu Yuııus Nadiııin 1eşrii maınıniyetiı1iıı 

knldll'llınııın hakkında Başvekalet t zkel'esi 

İı,:el m ebur-m Fe ri d C tn 1 Giiveııin teşrit mnı:ruııi yrtiııin 
kaldmlması hakkında Başvekalet tezlteresi 

kurar olarak kahul edilmiştir. 

Encümendedir. 

27 - XTI - 194:0 tarihinde 1203 sayılı 
karar olarak knbul edilmiştir. 

27 - XII - 1940 tarilıinde 1202 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



-~-
No. Hulasası Muamelesl. 

3/2 :3 Ankara mebusu Ahmed L'lusnn teşrii nıasuniyPtiniıı 

kaldırtlması hakkıntia aşv ·kiilet tezleeresi 3 -IV- 1941 tarihinde 1238 sayili 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/2 4 Riird mebusu Şeiik Üzdemil'in teşı·ii ınaımniy<'t iıı i ıı 

3/294 

3/303 

knldrrılınasr haklmvla BnşvekfıiE>t tezkeresi 6 - I - 1!'141 tarihinde 1207 sayılı 

kat•cır olarak kalıul !'dilmiştir. 

Kastnmoııu nıubmıu Hacer Dicle ve Muharrem 'E>l[ıl 

Haym·ııı IE'~rii maı-.nni_vetıılc·ı·inin lmlılrrılınasr hnl<
l<ınıl:ı ll:ı.)\·ekalet tezkeresi 

l>rııizli l!lebmıu Vı·. Kiiımıı ~nmıınlııuıı te~ri! maımni

yetinirı knldırılrnnsı hııklmıdıı Bnı:ıvekillet tezl((•resi 

~!i - IV - 1 !l-U taıihirıdc 1234 Rayılı 
kııı·aı· olııı·ak kalıul edilmiştir. 

Hu hıısustaki mazhata 25 - IV - 1941 
lııl'ihincle okunmuştur. 

3/308 Ordu ınelnısu Ahmed lhsan 'rokgiizün te ·rii nııısmıi-
yetinin knlrhrılma. ı lınkkmda Ruşvekalet tezkereı:ıi Bu husustaki mazbata 25 - IV - 1941 

t D rillintle okunmuştur. 
~/321 I>enizli mcbuım Nerip Ali Ki.irükaınn te~rii mnsnni-

yetinin kaltlıı·rluıası hakkında DaşYekaJet tezkeresi H - V - Hl.J.l tarihinde 1241 sayılı 

kımır olarak kabul edilmiş1 ir. 
3/352 Konya mebusu Şevki Ergunun teşrii maanniyetinin 

3/ 363 

3/3 3 

3/3!12 

kaldırılması hakkında Başveka.Iet tezkeresi 16 - V - J 94:1 1 ari h inde 1242 sayılı 

İçel mebusu Turhan Cemal Bcrikcrin teşrii mı:ısuni
yetinin kalilinlması hakkında Başvek31ct tezkere.si 

Ankara mebusu Ahmet musun teşrit masuruyetinin 
kaldınlmasr hakkında Başvckruet tezkeresi 
İçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşrii m.asuni
yetinin kaldıruması hakkında Başvekfılet tezkeresi 

karaı· olarak kahul cclilrniştir. 

15 - IX - 1941 tarihinde 1258 sayılı 

karar olarak kalml edilmiştir. 

Eucümendedir. 

Eııciinıcndedir. 

(Orman kanunu Muvakkat enctimeni] 

( .\ılli).·t'. Rütr;e. lhıhili.n·. fktısııt, Ma li.>'l\ .Milli Miirlıı fa n w Ziraat encümcnlerinclcn s<'c,:iten 3 cr 
iiyeden müreklmtı) 

Bu Encümen, altın Devre ikinci 1çtima bnı;ımrla teşekkül etmeelen kendisine havalc <-dilen bir 
layiha, Dahiliye encümenine tevdi kılınmıştır. 

LAY1HA 

1 1:.-+0 1 )ı u ıııı kamtntmuıı IJLızı ınaddelednin dcğiştiı·iltııcsi 

lıakkında 9 - XI - 1940 tarihiuc..lc Dahiliye cn
cümenine. 
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[Muva.kka.t encümen] 

(Ad liye, Bütçe, tktısat ve 1\laliye eneümenh,rinden seçilen 4 er ü~Teden mürekkep) 

Bursa 
Diym·baku 
/~'rzincan 
E kişehh· 
Gazianteb 
Kastanıonu 
Kayseri 

Re is 
. M. ıli. 
Ka. 

Net•zad Ayas 

Bingöl 
: Kon ya 
: Bilecik 

Yf'li N ecd rf ı ii u Ttitay 
h'rılill Başotaç 
ll}min Sa-znl.-
.. 1/mı etl .. 1 kst~. 
A birlin Binka,ya 
FaJk Baysal 

Feridun Fik·ri 
Galip Giiltekin . 
K rumn GitZek 

Kay:w1·i Omer Ta,~cıolflu 
Malatya Nasu.lıi Baydat 
11fardin. Rıza Erten 
Jfuş ~. ükrii Ataman 
Tokad Oe.mal Kovalı 
T1·abzon Faik Ahmrd Barut~u, 

Encümenr havale eelilen layiha iııtaç edilmiştir. 

No. Hulôsası Muamelesi 

L.!YlHA 

Milli kormınıa kanununun bazı maddelerinin değiş
urilmesine dair 25 - "'{Il - 1940 tarihinde ~95-1: sayılı 

kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

[Muvakkat encümen] 

(Ad liye, Bütçe, Manrif ve Ma liy eııcünıcnl<>riııden seçilen 5 er üy den mür kk p) 

Bolu 
Çonflı 
Rsk iŞ<'li ir 
ll a.trıy 
!,-,tu nlm l 
!zmit· 
lzrnir 
1 zmir 
KaNtamomı 

Rf' is 
ıli. JJ. 
Kri. 

Kayseri 
: Bıwsa 
· Antal,lJa 

( 'd!ll Said 81~1 tn · 
. ı l.i ll 1 za, E rr 111 

1 ::::rf • t ru luw. 
Bf'kiı· 8lfk1 KHHf, 
lbmlıiiJI Alftrttin Oö1•sa 
1 azın i 1llıct· 
8rulttfin lfJpiktnen 
~5eliime Yu nu' 
A birlin Binlwycı 

Faik Baysal 
Ncıı:ad Ji]lns 
'P ii rkft 11 O rs 

Ktrldareli 
[{ or·aeli 
K ii 1 ali !Jn 
... lfnııi a 
Siuob 
Si ı a.· 
Urfa 
Zon.rJuldak 

Biirlwııcttin De11k '1' 

Sahilt Yargı 
Al6f'ttio 'Pirido,qln 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
e rm il Atay 
~11ıdıırrıılımaıı ı aci D mituğ 

Razi O.ffl!r 

ı, 11ıa i Dev1·in 

Enci.iıncııc havale edilen (3) liiyiha inta~ cdilıııiş1ir. 



No. 

11 G&7 
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Hulbası 

De\ Jet weıuurlan aylı klarımn tcvhit ve teadülüne 
rlair olan 3656 ve 38 8 sayılı kanunlara bağlı kadro 
cet' elleriude değişiklik yapılmasma Y<' 1941 mali 
yılı muvazenei muuuıiye kanununa bağlı L ve D 
ışaretli ceh·ellerin tadiline dair 

~r aa rif ve kaleti merkez teşkilat ve vaz i Eeleri ha k
kınllaki 22 7 sayılı kmnuıun ~225 sayılı knmuıla 

1fvli1 t>Jilcn 1 nci macillesinin değiştirilmesine ılaiı· 

Yüksek Mühendis okuln ile Teknik okulunun Maa
rif vekaletine deV1·i hakkmda 

(Muvakkat encümen] 

Muamelesi 

22 - IX - 19.U tarihinde 4122 sayılr 

kaımn olarak kalml edilmiştir. 

22 - L ~ - lfl-!1 tarihinde 4113 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4121 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

(Adliyc, Dahiliye, Jktısat ve Ziı·aut cncümenJerindcn seçilen 5 cr üyeden mürekkep) 

. 1ııtrılya 
• J /jr/lll 

Bnlıke.(/ir 

BinrJöl 
( 'onıh 
' Drnizli 
j) i ya rbn k1 r 
Rrlirne 
8skişrhir 

!zmir Rei.ç 
JJ. lrf. 
Kô. 

r: ız 011 ,r1 u 7 dak 
(JiN·sun : 

Rnlimi Kölfcu 
8innsi Devri;ı 
Ji'ikrf'f Atlı 

Rrtsih Krr]Jlrm 
Nu,.; Göktepe 
) • rr lı J/O 8 ez rı i Uzay 
PNiduu Fikri 
.1 h f T iizii n 
Tahir Berka,IJ 
rfli Nrf'rltt ı ii11lı'itrıy 
Tr m cl Oiiksd 
/Cm in Sn zn k 

Knyseri Re.~id Özsoy 
1 ocarli ,ı....'allih Y a1·gı 
KonJJa Jlımrd lfrmuli JJikme11 
J/ anisa V a.~ar Öz ey 
8eylm11 'Tevfik Trıtmaıı 
Tokad Orılib Peleel 
Trabzn11 Foi],· Ahmed Banliru 
Zon.quldnk !b ra him JiJI em Bozkurt 

Enc· iinwıır havale eelilen lfıyiha iııtu~ t>dihni~tir. 

LAYlHA 

( ~ iftf'i mallarmın korunması hakkııııla 
~ . 2 - VII - 1941 tarihinde 4081 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Muva.kkat encümen] 

(Bütçe, Dııhiliye, Maliye, 1\-lilli Müdafaa ve Na:l'ia eneümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep) 

• Jf,tJon K. 
.A uka'ra 
/Jal17ıesir 
Bu r.ça 
('or nh 
/iJrzu rum 
Rrzurımı 
!ç-el 
Kars 
li~ un; 
K fı,I/Se.ri 

: Urfa 
: M ani.sa 

Reı's 

M. Jf. 
Ka . : Zo11gıılda.lc 

Gl. Ahmed Yazgan 
Faik Kt(/tdoğlıı 
lbrahim Et.em Bozkıt. rt 

J1 ebru be Gönen~· 
Ekreın Ergnn 
Ha c i m Ç arıklı 
N eı•zad Ay as 
Ali R1za Rrenı 
Azı'z AT,·yiiTelc 
Nakiye Blgii11 
Tnrh.o,n C'e·mal Beriker 
Rsad Ozo.ifnz 
H üsrcv K1zıldo,ijan 
Omer Taşcw.iflu, 

Ka/Ise ri 
K w k la re li 
Kukla.reli 
Konya 
Kütahya 
Jfuş 
Se,t;lıan 
Sivas 
'l'okad 
Urfa 
U1·fa 

Nazmi Toker 
Burlırmettl:n Den k er 
IIamcli Kııleli 
Ali Rıza Türcl 
~1laettin Tirido.ifln 
~<'3iikl'ii Atrınıan 
Sinan Tekelio,I}Tu 
A.bdurra1ınum Na.ci Demirağ 

Cemal Ko ı alı 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Bncümene havale edilen layiha intaç edilmiştir. 

No. Hulbuı Muamelesi 

LAYİHA 

1/664 AskE>r ailelerine yapılacak yardım haklnnda ll - VIII - 1941 tarihinde 4109 ayılı 

kanmı olarak kabul dilmiştk 

[Muvakka.t encümen] 

(Bütçe, Bümrük ve iıılıisarlar, :t:aliy ve N:ıfia nc•ümenlerinden seı;ileu 5 Pr üyeden mürekkep) 

Ll[ yon K. 
Bolu, 
Bursa 
Çoi'Uh 
('orum 
('oru m 
Erzurum 
! :sparta 
/ zmir 

R e is 
Jf. ftf. 

Ç?rnh 
: ~- ıvas 

Alli Il1za Erem 
Abdıırmlıman Naci Demira(j 

Ka. : Es7tişe1ıir t zzet Ai ntkan 

IT a //dar Ç erçel 
C el al ~. ait iren 
Sadi Ko"nuk 
Ali R1za El'em · 
Siileumrw Köstela;io,ijlu 
/)aldı· Ba.ran 
Jfünir Ilüsrev GO'lt) 
Kemal Turan 
A "'ad tti n E pikmen 

Gazianteb 
Ku·klrırf'li 
Kırşehir 
Ko u ya 
Srmnnw 
Tmbzon 
Ul'fa 
Zon.(JHldak 

J hmPd ~iksıt 
Ilamdi KnleU 
1 zzet Ozkan 
l zzf't Erdal 
.l!cmed ili riiriiker 
Dcwi:ş Eyiibo,qlu, 
Razi Soyer 
r11su{ Ziya Oze.nçi 
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Encümene havale edilen layiha intaç edilmiştir. 

No. HulAsuı Muamelesi 

LAYİRA 

1/659 zunköprü - Svilengrat arasmda Türk toprağı hari
c i nde ki nemiryolu kısımlarrom i§letilmesi hakkında ..J, - VII - 1941 tarihinde 4095 sayılı 

kanun olarak kabıli edilmiştir. 

Afyon K. 
Amasya 
Ankam, 
Balıleesir 
Bilecik 
Bar. a 
('aııaklwle 
Çoruh 
('orıım 
n i,ljff rbak l r 
Erzincan 
Eskişehit· 
lstanbııl 
Konya 
Konya 

[Muva.kkat encümen] 

(Ve kaletler le karşılıklı encümenlerden se~ilen 3 er üyeden mürekkep) 

Re i.~ 
Af. 111. 
Krl. 

: D,: yarbaltır 
: Bingöl 

Dr. lbrnhitn Tali tJu,qörfm 
Fe·ridmı Fikn: 

To ka d 

Jlaydar Çerçel 
Nrıfiz Aktın 
gkrmıı Et·gun 
rah;Ja k ezai UzalJ 
Dr. ı1lzıltlis ı ımer 
Dr. Oalib Kahmman 
.. ı "11 i Y zıkanıç 
:ll i Rız(ı Er em. 
Siilr~yman Köstekç?·o.iJlu 
Zt,ki 1lf snd Al. an 
Salih Başotaç 
lzut A.ntlaın 
.ibidin Daver 
Dt·. Osman Şevk1' Ulııdnlf 
K n zn n Oh· ay 

JJasip Alımril Ayfuna, 

Konya V rhln: Bilgin 
Ma,/aliJa 'Mahmud Nedinı Zabcı 
M a, ıı i .sn, II iisnü. Y ama,n 
!ıl araş Dr. ~ e mali Ba,yizit 
"ftfarNNn Hm;a,11 1lfenf"mencioğ7n 
~ eylla.n Sinan 1'ekel-io,ijlıı 
ı.. iird Ali Riza Esen 
Siird Nalci Bfdr.men 
Tolı;ad finlib Pe'kel 
Tokad Nf1.znn P01·oy 
Trabzon Faik Alımed Barutçu. 
Urfa Gl. AhmPd razgan 
Urfa Refet t l,r1en 
Urfa 8eref Uluğ 
Y ozgad E 7f rern Pek el 

Enriinıt•nc> hHYıtk Nlilt>tı lfıyihıı i11tıH: P.d)lnıiştir. 

LAY1HA 
l / 2f>R Dc\"let ınrmnrlarr aylıklar1nııı tevhit V(' teadülüne 

dair olan :3656 sayrlı kanuna Pk knnun layihası 3 - I - 1941 tarihinde 3968 sayılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 



3 - Encümenlerin toplanma sayısını gösteren cetvel 

Toplanma Toplanma 
Encümenler sayısı Encümenler sayılı 

Da.imi encümenler 

Adli ye encümeni 41 Maarü encümeni 15 
Arzuhal » 61 Maliye :t 107 
Bütçe ~ 126 M ec li he aplarmın tetkikı ~ 14 
Dahiliye :t 55 Milli Müdafaa :t 48 
Divanı muba ebat :t 24 Nafia :t 28 
Gümrük ve inhisarlar » 28 ılıhat ve içtimai muavenet :t 25 
llariciye » 17 Teşkilatı c asiye :t 8 
İktısat :t 31 Ziraat :t 14 
Kütüphane :t 10 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

Adliye ve Dahiliye encüm nlerinrl<'n 
mürekkep Mulıtclit enciimen O 
Adıiye ve Teşkilatı esasiye encüm nlt'-
rinden mürekkep l\fnhtelit encümen 7 

rman kanunu Muvnkkat encümeni 
(Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktısat, Ma
liye, :Milli Müdafaa ve Ziraat encü
menlerinden eçilen 3 er üyeden mü-
rekkep) O 
Muvnkkat eneümen (Adliye, Bütçe, İk-
tısat v faliye encümenlerinden seçi-
len 4 er üyeden mürekkep) 3 
Muvakkat eneümen (Adliye, Bütçe, 
Maarif ve Maliye encümcnlerinden 
seçilen 5 er üyeden mürekkep) 2 

JI.Iuvakkat encümen (Adli ye, Dalıili ye, 
lktısat. ve Ziraat encümenlerinden se-
çit n 5 r üyeden mürekkep) 8 
.Muvakkat ncümen (Bütçe, Dahiliye, 
Maliye, Milli Müda(aa ve a:fia encü
ınenlerinden eçilen 5 er üyeden mü-
rekkep) 5 
Mnvakkat encümen (Bütçe, Gümı·ük 

ve inhi •arlar, .Maliye ve Nafia encü
menlcrind n seçilen 5 er üyeden mü-
rekkep) 2 
Muvıı.kknt encümen (V ekruetlerle kar-
şılıklı encümenlerden eçilen 3 er üye-
den mürekkep) 15 



4 - Encümenlerin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 
Q) 

~ 
.... ro 

.... Q) 
~ ~ .... g ~ -Ci$ Q) Q) ....... Q) 

~ 
.... .... ],.~ıd ~ Ol~ :~"d ~ 
Q) ...... 
~ J;j 

~~ 
d~ C) d 

<d Q) Q) ce Q) +> ..... 
~] Encümenler ~ E-< E-< E-< ,;i':iQ) ~ ~'i 

Daimi encüm.enler: 

Adli ye encümeni 39 4 55 4 3 ı os 66 39 
Arzuhal » o o o 9 ı 10 6 4 
Bütçe » 176 18 31 4 o 229 162 67 
Dahiliye ,. 41 4 7 ı o 53 47 6 
Divam muhasebat :. 23 o 26 o 2 51 20 31 
Gümrük ve inhisarlar » ll o 3 Q o 14 14 o 
Harici ye ,. 52 o o o o 52 51 ı 

İktı at :t 67 2 4 o o 73 62 ll 
Kütüphan » o o o o o o o o 
fruırii » 8 1 o o o 9 9 o 

Maliye • 65 3 12 4 3 87 62 25 
Meclis hesaplarının tatkilo :t o o o o o o o o 
.Milli Müdafaıı. :t 33 2 6 ı o 42 39 3 
Nafia » 21 o ı o o 22 20 2 
Sıhhat ve içtimai muavenet ) 6 2 o o o 8 8 o 
Teşkilatr esasiye » o J 1 2 o 1 3 ı 

Ziraat ~ 5 4 ı ı o ll 8 3 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler: 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen o o ı o o ı o ı 
Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenlerinden mü.-
rekkep :\1uhtelit encümen o o 16 o o 16 13 3 
Orman kanunu 1uvakkat encüıneni 1 o o o o 1 ı o 
Muvakkat encümen ı o o o o ı } o 

• ) 3 o o o o 3 3 o 
:t :t 1 o o o o ı ı o 
:t • 1 o o o o 1 ı o 
:t ) ı o o o o ı ı o 
• ) ı o o o o ı ı o 

Yekfuı 556 41 164 26 9 796 599 197 

--~els>-e~eC!!ıll--



D - inzibat Komisyonu mesai hulasast 

İkinci İ<;tima zarfında, Jnzibat komisyonunu alilkadar edecek bir hadise çıkmamıştrr. 

E - Umumi evrak nıuamelat1 

Ikinci 1çtima içinde Meclisi Aliye: 

219 L8yiha 
20 Teklif 

105 Tezkere 
22 Takrir 

9 Muhtelif evrak 
130 Mütenevvi hususata ait evrak 

10 1 .Aı·zuhal 

1586 Eımık gelmi§tir. Enciinıcnler ve kalemler arasmda yapılan haualelcr b1tyekundan hariçtir. 

1 - La.yihalar 

tkinci lçtima içinde Meclisi Aliye (219) 
layihe. gelmiş olup bunlardan (153) ü resen 
veya. birleştirilerek kanun, (1) i karar olarak 
kabul edilmiş ve (3) ü de HükUmet tarafın
dan geri alınm~tır. Mütebaki (62) lô.yiha 
gelecek lçtimaa kalmıştır. 

Birinci lçtimadan devrolunan (88) layi
hadan ( 44) ü resen veya birleştirilerek ka.
nun olarak, (1) i hakkmda.ki m.a.zbata. oku-

narak kabul edilmiş ve (12) si de Hiikthnet 
tarafından geri a.lnnuştır. Müteba.ki (31) 18.
yiha üçüncü lçtima.a kal~tır. 

Fevka.lade lçtimadan devroluna.n (35) ıa.. 

yihaya. gelince; bunlardan (12) si kanun ola
rak kabu1 edilmiş ve (5) i de HükUmet tara
fından geri a~tır. Mütebaki (19) layiha. 
üçüncü t tima.a. kalmıştır. 



- ~ao-
A - tkinci lçtma içinde gelen layihıı.lar 

No. llul8.sası Muamelesi 

1/4$0 Belediyeler !mar heyetüıin fen işleri teşkiUHına dair 
.:lU42 sayılı kanuna bir madde ilavesi hakkında 23 - XII - 1940 tarihinde 39-16 ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1;481 1940 mali yılı .Muvazenei umutniye kanununa bağlı 

bazı daire bütçelerinde ve (D) ve (L) cetvell rinde 
degişiklik yapılmasma dair 27 - XI - 1940 tarihinde 3928 sayılı 

1/483 

1/484 

1/485 

1/487 

1/488 

1/4 9 

1/490 

1/491 

1/492 

1/493 
1/494 

Pevlet demiryolları ve limanlatı umumi idaresinin 
t"şkilat ve vazaifine dair olan 1042 sayılı kanunun 
.:2 nci maddesinin tadili hakkında. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumi 
idaresinin 1938 mali yılı kati hesabı hakkında 
Devlet konservatuvarı ve Riyaseticünılıur filarmo
nik orkestrası taradından verilecek temsil ve kon
st:ırlerin giriş ücretine tabi tuhıJınası hakkında 

Diyanet işleı·i rcisliğl teşkiHlt ve va?.i:felcri hakkm
daki kanıında bazı değişiklik yapılmasma dair olan 
3665 sayılı kanuna ek kantın layiliası 

hrziucanda ve Erzincan yer sarsıntısmdan müte
essir olan ınıntakada zarar göı·enlere ya.ptlacak 
yardım hakkındaki 3773 sa.yllı kanuna ek kanun 
llyiha.sl 

hrzincanda ve Erzincan yer sarsıntuıından müte
eıssir olan ınıntakada zarar göreııleı·e yapılacak yaı·
dım hakkındaki 3773 sayılı kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra ilavesine dair 

Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında 

Ilatay vilayeti hususi idaresine devredilecek gayrimen
kuller hakkında 
Hava taarruzlarma karşı korunma kanununa ek kanun 
layiliası 

Hudud ve sahiller sıhhat umuın müdürlüğü 1939 mali 
yılı kati hesabı hakkında 
Hudud ve sahiller &hhat umum müdürlüğü 1940 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılmasr hakkında 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 
İsvcçe sipariş edilmiş olan şimeııdifer müteharrik le-
vazıınuım Türkiyeye ithalleri müddetinin temdidl 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 4004 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Diva.nı muhasebat Encümeninderlir. 

16 - XII - 1D40 tarihinde 3942 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1!)40 tarihinde 3960 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 10-H tarihinde 4071 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - IV - 1941 tarihinde 4000 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

22 - IX • 1941 tarihinde 4111 sayılı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedlr. 

Divanı mtthasebat encümenindedir. 

15 · XI • 1940 tarihinde 3924 sayılı 
kanun olarak kabu1 edilmiştir. 
Bütçe encümenindedir. 



No. 

1/495 

1/496 

lj4!)7 

1; 108 

1/..J:9:i 

1/300 

1/50J 

1/502 

- 231 -
Hulii.s&sı 

hakkında 

J andarına eratı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek ka
nun layiliası 

Nafia vekilietine bağlı Derince traves fabrikasının 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğüne devri hakkında 

Perak<'nde ticarette etiket koynıa mecburiyeüne dair 

Seferıle ve hazarda biluınuın askeri şahısların hukuk 
davalarının görülme tarzile kira haklarının korun
r.ııı.sı hakkında 

'füduye - Almanya arasın<la imzalanm1ş olan Ticari 
mübadclelere mütedair llususi Anlaşmaya bağlı 

(B. 1) listesinde isim tashihi yapılmasına dair 

'!'ürkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına nı rbut 
(A) lil lukasında derpi~ olunan ta ka' müddetinin 
altı aydan bir s n ) ibl5ğı hakkında ya]lılan 

Anlaşmanın tasdikına dair 

'J urkiye - li'rausa Ticaret, kontenjan ve Tediye An
laşmalarile merbutları hükümlerinin temdidi hak
lwıda 

J ürkiye - Romanya arasında 29 on kanun J 940 ta
rılıinde teati edilen mektup ile buna ınütcferri 30 
tcmmnz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektupların tas
aıkı hakkında 

1 ·.)03 Türkiye- Romanya arasınna 26 eyl(ıl 1940 taı·ilıinde 
ıı kit ve imza edilen '!'icaret ve Tecliye Anlaşınalal'ile 

Muamelesi 

25 - ~rı - 1940 tarihinde 3951 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 19-U tarihinde 4005 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - XII - 19-10 tarihinde 3945 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
25 - IV - 19-U tarihinde Ilükfunet 
tarafından geri alınmıştır. 

Adliyc cncünıenindedir. 

25 - XII - 1940 tarihinde 3952 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarillinde 4013 sayıl1 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - II - 1940 tarihinde 3953 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1!JJO tarihinde 3!>62 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

nıerbutlarının tnsdikı hakkuıdu 22 - XI - 1940 tariliinde 3962 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/504 'l'üı·kiye - Roınunya Tediye Aulaşma ı mucilıiuce 

ııçılmış bulunan k li ring he. aplarına yapılacak p şin 
tNL;yel"r lıakkmdaki nlaşmanın ve iki ticari pro-
tokuhin tasdikma dair 30 - XII - 1940 tariliinde 3963 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/505 Tiirk - Yugo, lav ham ııfyon satışı Anla masına ınun-

1/506 

zam protokolün tasdikına dair 30 - XII - 1940 tarihinde 3965 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğünün U küdar- Kadıköy 
Halk tramvayları şirk<'tindeki hissesinin Istanbul 
Belediyesine devri hukkrndu 22 - IX - ın.u tarihinde 4118 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/507 

1/50 

- 232 -
Hullsur 

Yerli kuma tan elbise giyilmesine dair 688 sayılı ka
numm birinci maddesine müzeyyel 

Askeri: memurlar kanununun dördüncü maddesinin 
tadiline dair 

1/509 Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 tarihinde 
imza edilen Ticaret ve Terliye Anlaşmasına müzeyyel 

Muamelesi 

30 - .Xll - 1940 tarihiııde 3!lfi7 sayılı 
kanun olarak kabıli edilmiştir. 

9 - XII - 1940 tarihinele 3933 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Anlaşmanın tasdikina dair ô - XII - 1940 tarihiııdc Hükumet 
tarafındım gı~ri alınmıştır. 

1/510 

1/511 

1/512 

1/513 

1/514 

1/5115 

Kütahyanrn Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören 

köyünden İbrahimoğlu Halillbrahim Talas, f~ .. · oğlu 
Süleyman Kar, Caferoğlu llüseyin Aydoğan ve Sü
leymanoğlu Kiizım Ege haklarındaki cezanın aifine 
dair 
Bazımaden hurdalarmm dışarı çıkarrlınasınm yasak 
edilm i ve satın alınması hakkındaki 3284 sayılı ka
nunun değiştirilmesine dair 
Göçmcnlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere to
humluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sa
yılı kanuna ek kanun lftyiha~ı 

Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanuna ek 
kanun layiliası 

Posta, telgraf ve tel fon idaresi biriktirme ve yardım 
sandığı hakkında 

1940 mali yılt muvazenei urumniye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasma dair 

1/516 Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithaHI.t umumi 
ttarifesinin 815 nci numara..'ll!lm tadilinc ve 816 ncı 
numara.'flllın kaldırılmasına dair 

1/517 

1/51 

ı;n1!> 

1/520 

Ziraat vckileti 19.40 mali yılı bütçe inde 78 820 liralık 
münakale yapılmasına dair 

1940 mali yılı muvazenci umumiy • ine dahil hıızt daire 
bütçel rinde değişiklik yapılınasına dair 

Maaş kanununını bazı madd lerinin tadili hakkında 
Türkiye - Ingiltere araımıdn 3 şubat 1940 tarihinde 
imza edilen Ticaret ve Tediyc Aıılaşma..<ıının 3 ncü 
maddesinin ikinci bendinin tavzilıine dair teati olurum 
notnların ta dikı hakkında 

Adiiye eııcürncuiııdı.ıdir. 

Adiiye l.'ncüm •nindedir. 

ll - XII - 1940 tarihinde 3!l38 sayılı 
kanını olarak kabul edilmiştir. 

6 - I - 1941 tarihinde 3973 sayılı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

Büt~e enciimenindedir. 

9 . XH - Hl-1:0 tarihind 3936 ve 16-
XII - l!l40 tarihinde 3943 sayılr ka
mm olarak kahul edilmiştir. 

Bülı:e encümenindedir. 

!l - XTI - 19-tO tarihinde 3936 sayılı 

kanunla hirl :;ıtirilerek kabul edil
miştir. 

n - XII - Hl40 tarihinde 3!l3G sayılı 

kanımla lıil'leştirilcrek kabul edil
miştir. 

I al iyt• •ncünıcnindedir. 

2 IV - 1940 tarihinde 401 ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasıw 

Jj5:!1 ~1ııhkf'nıelerle idari ın:ıkam Ye ıncı·cikr ::ınumıda 

ceza işleı·inıh•n ınaaı1n lıusuı:ılnrda yazifr ilıtilid1:ırı-

Muamelesi 

nın h :ı lli haklundn Aul i;ve encümenindedir. 

1/322 1\•lı.rr:ıf YC 1l'kfnn kaıınnuımıı 7 uri ııııııldesiııin 
ta dil inl' dair 18fl!l ~n yılı kımunun hirim•i mıHlcll'sİnf' 
hir fıkm ilfwesi ha.klmıda 23 - XII - 1940 tarihindr. 3947 sayılı 

konuıı olnı·ak lwlml t•ullıniştir. 

1/5~:~ 'J'ıiı k JlHI'[ISJ kı,rıııctinı lwnmıa kaınıııuna ıııiizeyyel 6 - r - Hl·H t:rrihinde 3974 sayılr 

kanun olarnk lmhul edilmiştir. 

l/G2-! '1 ürkiye - İs\'l'ı~ kliriııg- Anltı.~ıııasımn küsl.c hedt>l· 
leri· ır miiteııllik lıükiinılt•rini taılilen :nıpılaıı ... \ ııl:ış-
,nıııım tasuikı haldnndıı. 28 - IV - l!l.U tarihinde 4019 saYJlı 

kanun olımık kalıni edilmiştir. 

1 /~25 'l'iiı·ldyt• - ~\lnıııııya arasmıla imzalanan Tiı·nı·i ıııühn
dd<•lerr ınÜfrdair [(wm.;;İ ,\n]u~ma YC 'l'iı>nJ'i lllÜ

l adclctlrrc nit 'l'cıliy<' 1 nla':'nıasmclnn ıııev7.ııhnlı s hazı 

hüldinıleı·iıı taYzihi haklmıJa tı•a1i ultınıııı ıın1:ılıırm 

tasdikı lıakkınrla 12 - V - 19..J.l tarihinde 4028 sayılr 

1j!)26 ~tclll mııhkem(•]('r te~l<iliıtı hakkında 

1/l127 1940 mali yılı nnıvni'.ctıı•i uınnmiy<':İııt> dahil hazı 

daire hüt<;<'l(·ı·iııc fl'\"knliıde tnhsisat vcı·ilnwsi Jıııl\

kııulaki :l84!l sayılı lmnunn ek kaııuıı lfıyiluı.:-:ı 

1/5~8 Türkiye - Finliinıliyn arasında !"1 hirjnci t<' ;riıı 1910 
tarihin(le İnıznianan 'l'ir.ııret ve 'l'Pdiyc .ı\nln·: .ı:ıl aı·ı

nın tasdilona dair 

1/529 Milli korunma kanununun bazı maddelerinin değiş

tirilmesine dair 

1/530 8 Brinci kanun 1!)40 tarihli istikraz taksitlerinin 
Fransa sefaret ince istimnline müsaade olnnrılıikı•eği

ne dair 

1/531 Türkiye - İngiltere arasında 2 birinc.i kümm 1940 
tarihinde aktcdilıniş olan Tediyo A.ııla.şmasuıın tas-

kanun olarak kahul Pdilmiş1ir. 

Adiiye encünıcnindcdir. 

::lO - Xll - l!l-10 tarihinde 3967 sayılı 

knnun olaı·uk kabul edilmi~tir. 

28 - IV - lf\41 tarihinde +015 sayılı 

kımnn olurak kahul edilmiştir. 

25 - XII - J 940 tarihinele 3'954 sayılı 
kanım ulanık kalıul t·uilmiştir. 

27 - X Il - 1 !140 tarihin dt' :ı%;; ı:-ayrlı 

kauıııı ol:ıı·:ık kulınl euilnıi~tir. 

dilona dair a - ı - ın-n tarihinde 3fl71 sayılı 

kantın olm·ak kahul edilmiştir. 
1/532 27 kununuevvcl 1939 tarihinde ve müteakip gfuıler

dc vulmbulan zelzelede fovkalade hi:mıetleTi görülen 
hıızı malıkfunlarm cezalarınm a.ffi haldundaki 380! 
sayılı kanuna ek kanun luyihası H .. IV - JH41 t::ırihinde 3!1!1!) su:nlı 

kıuıun olaı·a k kabul t•dilmi!;lt ir. 

1/533 IInzincnin taksitle snttığı bütün gayrim<'nkulleriıı 
satış bedellcı·inin talısil sureti lıııklund:ıld 35~..J. sayılı 

kanuna ek kanun layihası 6 - ı - 1!141 tarihinlle :~n75 ·ayılı 
kanun olarak kabtti edilmi~tir. 



- 234 -
No. H ulAsam Muamelesi 

1/534 Devlet demiryollan ve limanları ve Devlet Denizyol
lan işletme umum müdürlükleı·ile Devlet havayolları 
umum müdtirlüğünc muktazi alelı1mum vcsait ve 
rteçhizat ve malzemenin temini hakkında 6 - I - 1 fl-IJ tarihinde 3980 sayılı 

kanun olarak kahttl edilmiştir. 

1/535 Orta tahsil melcteplerinde yardımcı muallim çalıştı

nlması hakinndaki 2624 ve 3299 sayılı kanunlara ek 
kanun layiliası 6 - T - HHl tıırihiııcl" 3!)76 sayıh 

kanım olarak kalıul edilmiştir. 

1/536 Devlet demiryollan ve limanlan işletme umum mü
dürlüğünün 1940 mali yılı bütçesinde değişiklik ya-

1/537 

pılmasına dair 6 - l - Hl-H taı·ilıiııdt' 3!l7!1 sayılı 

kanun olnrak knlınl rdilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlar1 i~letme umum mü
dürlüğü 19-!0 mali y1lı hütçesinde 3 200 000 liralık 

fcvkalade tahsisat verilmesi hakkında 6 - I - Hl-!1 tarihinde 3980 sayılı 

kanunla birleş1irilerek knlnıl <'dil
miştir. 

1/538 Askerlik kantınunun 5 nci maddesine muvakkat bir 
marlde ilavesi haklanda 6 - T - 1fl41 tal'ilıindl' 3fl72 ı-ıa~ıh 

kanun olarak kalıtü edilmiştir. 
1/539 lfi.:J.1 mali yılı muvazenei umumiyc kanunu Hiyihası 29 - V - 1 fl-1-1 tarihiıırll' -W-!.2 sııyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/5-10 Beden terbiyesi genel direktörlüğü 19U mall yılı 

bütç kanunu layiliası an - y - uı.a tnrihinde 40.J.!l sayılı 

kanuıı olarak kabul edilmiştir. 
1/541 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mil-

dürlüğü 1941 mali yılı bütçe kanunu la.yiliası :10 • y· • 1fl41 tarihindl' -1-050 sn~·rlı 

kmııııı ol :ırak hıılınl rdilnıi~;~t ir. 
ı;s..ı~ Devlet denizyollarr işletme umum müdürlüğü 1941 

mali yılı bütçe kanunu layiliası 30 . V - 19·11 tarihindr -+Ofil sa,\'llr 

kanun olarak kalıni <.'tlilmiştir. 
1/543 Devlet havayolları unıum müdürlüğü 1941 mali yılı 

büt~e kanunu layiliası :30 - V - lfl-l 1 tarihinde 40..J.3 ~ayı lı 
k:ınını olarak ka.hul l'dilıniştir. 

1/544 Devlet limanları işletme urnum müdürlüğü 19-11 mal1 

1/545 

yılı bütçe kanunu iliyiliası ~lO - V - 1 fl n t nı· i lı iııdc 4052 ~~a~·ılt 

knnun olarak kııhul cdilmiı;;tir. 

Iluctut ve sahiller sıhlıa.t umunı miillüı·lüğü 1941 
Nali yılı bütc:e kamınu layihası 30 - V - 1941 tarihiııcle 4044 saydı 

kanun olarak ka bul ed il ın iştir. 
1/54G lnhiı-ıal'lar nmunı müdürlüğü 1941 rnali yıh Biiiçe 

kanunu lfıyihası 30 - V - 1!)41 tarihimle 4045 sayılı 

kımıuı ulurak kabul edilmiştir. 

l j:i-t7 Orrnan nnıtını müdürlüğü l!l..J.l ma.ll yıh Bütçe ka-
ınuı. Jıiyihns1 ~O - V - lfi..J.J tarilıindl' 40-J.n sn~'tlı 

kanun ol:ırnk kabtti edilmiştir. 



- ~35 -
No. Muamelesi 

1/">~R Puxt:ı, telgr-af W' telefon uınum müdürlüğü 1941 
mali' yılı Dütc:e kamw lfıyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4048 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1;549 \ ' akıflaı· umum müdürlüğü Hl4l nıali yılı Büt<;e ka-
mm liiyihası 28 - IV - 19.J.1 tarihinde 4010 sayılı 

kanun olnrak kabul edilmiştir. 

1 j :'i.10 Ash<>rl fıı lırik:ı lar tt•luı üt ve nı uavenet sandığı hak 
lnıulakı Ju75 sayllı kanunun buıı matldelerinin tadi-
liııe dnit· Bütçe cncümenindrdir. 

1/JGl Haııkalar ve Devlet mücsseselel'i memurları aylık

larının 1evhit n teadülüne dair olan 3659 sayıh ka
nunun 14 ncü maddesinin son fıkrasının tadiline 
dair Bütçe encünıenindcdir. 

1j.)fı2 JJueııos Aires Posta kongresi kcmırlarım havi senet-
lerin tnsdikıııa dair 7 - V - ltl·U tarihinde 4023 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/553 Bina ve arazi vergileri tadilat komisyonlarının icap 
eden mahallerde ınuvazzaf olarak t şkili hakkında Bütı,;c cncüm nindedir. 

1/554- 1932 scne.,.indcn itiharl'n Trb fakültesinelen neşet <.'<le
cek tabibierin mecburi hizmetlerinin lağvi ve leyli 
Trb talebe yurduna alman Trb talebesinin tabi ola
cakları ıuecbmiyetler hakkındaki 2000 sayılı kanuna 
ek kanun la.yihası 2 - IV - 194:1 tarihinde 39 9 sayılr 

kannn olarak kabul edilmiştir. 

lj555 Hariçt<'n satın alınan buharlr ve motörlü gemilerle 
nıenılekette yapılan müma.<ıillcri için getirilccek eşya
mn yümrük resminden istisnasına dair 3339 sayılı 

kanuna ek kanun layihası 2 - Yil - 19-1:1 tarihinde 408-l sayılı 
k:ınnn olarak kabuJ edilmiştir. 

1 j :lG6 Harici ye vekilieti teşkiHltı haklandaki 3312 sayrlr ka-
nuna ek kanun layihası :n · V - 19-ll tarihinde 4037 sayılı 

kanun olarak kahlll edilmiştir. 

1/557 t zmir vi layeti H u 'lri idaresince yapılacak istikrazn. 
Hazinenin kefaletine dair H - Y - Hl41 tarihinde 4031 sayılr 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

lj5G8 Millellerarası telekomünikasyon mukavelesine bağlı 
telgrat ve telefon nizanınamelcri ve nihai protokolleri 
ile rııdyokoınünika..<ıyon umumi nizamnamesi, nihai 
protokolü ve ilave ve nizanıname protokolü revizion-
lm·mın tasdiki hakkında 7 - Y - 1941 tarihinde 4024 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 

1 / il5!l Sı h h nt ve iı,;timai mnııvenet vddlleti teşkilat ve rue
mmiıı kanununını 53 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair 

lj!i60 Şark halılan ve kiliuıleri ile emsalinin «Serhest ma-

~ - lV - 19-U tarihinde 3990 sayılr 
kamın olarak kabuJ edilmiştir. 

hab rejimine tabi tutulması hakkında l\fn.liye encümenindedir. 
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No. Bulasası 

1/561 25 t<•nıınnz J!HO tarihli 'Türk - Alııırın IImms1 An
laıjnıusına mütcllıtiı· notnların tasdikı hakkında 

J /56:Z Türkiye - Bnlgaristau anı..;nula mevcut Tiraret An
la~ınusrnıı bağlı ~u\.» luhikasında dcrpi:ı ('<lilip hir 
se m• ye ç:ıkarılan alt ı aylık lakns m ii.ıluctinin altı ay 

Muamelesi 

:!8 - fV - 1!l.fl tarihinde ..J.O~~ sayılt 

kmınıı olarak kalıni edilmiştir. 

daha tumdilli hakkında :!8 - I\' - lH-:1:1 taı·ilıinde ..J.OH sııyılı 

knınııı olaı·ıık lmlıul Nlilmi~tir. 

1/3G:J Tiirkiye - Praııı-a n ı·ı.ısrnda iınzalaıııııış olan Tıraret, 
Kuııfı~njaıı ve Telliye Anla~ıııalaı·ilı! merbutları hi.i
kümlcriııiıı 30 hazirnn 19..J.l tarihine kadar terndiili 
haklanda 30 - VI - l!l·H tarihinde 4080 sayılı 

kannn olarak kabul edilmiştir. 

1/fiG..J. 'Tiirki,w ve lrak Hükümetleri arasınıla uktedilcn Vc-
tPriııcr mukavclrnaınrsinin tas<.likı hakkında 21 - l \' - l!l·H taı·ilündc 4003 sayılı 

l\nıııııı olurak kalıni rdilmiştir. 

l/51i5 Uıuıııııi lııfzı.s.•ulılıa kaııunuııun 181 nci mad<lcsindc 
yazılı ıııad<.lc nnmamsıum tashihi hald.ında 26 - III - l!J.-ll tadlıinde 3!) 7 sayılr 

kaıınn olurak kahul rwlnıiı;;tir. 

1/36{i 

l/511i 

1/;)6~ 

J /51J!) 

1/570 

Vakıflar umuııı nıiidül'lüğü l!HU nıall yılı hütı:Psiııdc 

deği~iklik yapılın:ısı hakkında 

Askeı·i Cl'Za kanununa r.k kımnn luyilıası 

Askeri ınuhnkeıııe usulü kaııununa ek kaııuıı lüyihası 

1940 ınııli yılı rınıvazenci nnıuıııiyesiııe dahil bazı da
ire hüt<;ıılcrine 1evkaliiılt:' tahsisıli vcrilnıesinı• ılair 

olan 3S49 sayılı kanuna ek kanun hiyilwsı 

Fevka l:iue vaziyd dolayısil e bazı ycrgi ve rrsinılerc 
zııııı icı·usuıa dair olan 3828 :>nyılı kannna ek kanun 
layilıas1 

1/571 Hu va tııarruzlarmn kan~ı koı·nnıııa knnnııuııun lO ııcu 
nıaılılcsiııin tatliliııc >c Inı kıııımıa hnzı ]ıükünıler iHi
vcsine dair 

1/57:.! 

1/573 

Vilılyr.t iılnresi kıınuııuııu11 G ııı:ı ıııııclılesiııin tatiili 
hakkın do. 

1940 ııı:ıli yılı Mııvazt>ııei unıuıniyc kanununa lıaı{lı 
haz1 (lairc bütçrleriıule ılcğişiklik yapılmaı;ı hak
kında 

1/:ii ~ 19-lO mali yılı muvazcnei uıııumiycsiııe ıl:ılıil hnzı 

21 - III - 1941 tarilıiuuc 3!) 4 sayı lı 
kaııuıı oluı·ak kahul edilmiştir. 

12 - V - lD·Jl taı·ihinuc 4026 sayılı 

kaıııuı olaı·ak kalıııl edilıni~tir. 

21 - V - 1941 tarihinde 40~3 sayı] ı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

21 - IH - 1941 tarihinde 3985 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - IV - 1941 tarihinde 3992 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4008 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - m - 1941 tarihinde 3988. sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



- 231 -
No. Huıasası Muamelesi 

hozr claiı·c hiHçelcriudc rlcğişildik y:ıpılma:::n hakkmrla 31 - Ill - 19±1 tarihinde 3988 sayılı 
kanonla birleştirilerek kabtıl edil
miştir. 

1/575 

1/57G 

1/Yi 'i 

Hariciye vekfıleti 1940 mali yılı hütçcsinrle değişiklik 
yapılmaSI hakkmda 

ne, Jet demzyollnrı i<Jlctme umunı 'müdürlüğü 19..J.O 
nıaJi yrlr hii1ı:f'R ind<' münakaJc yapılmaSilltı UI1İ1' 

• ıey;et memurlan sıylıkl:ıl'ının tcvhit ve teadülüne 
rrütedair kanuna ek 38 8 sayılı kanunun 3 ncü ıua<.l
ac~ine l.ıiı· fıkı·a ilı!Ycıü bakkmda 

1/Ei~ Diy::nlıalur istasyonnııdan İrak ye han htHlntlan
lıu kadar yapılacak <leıııiryollnrıınn ikmali iı;in ıstik

ı · ı;: a.kıliııe clniı· 

J J:">~U 
1/:5 i 

llaw.rııı ana\ ntanH illıaknıcl:ııı i5ııf'e omdu ögTt't
ı.ıı .• ılık yapanlar lıakkımla 

lşçi sig-oı·hılıı.ı·ı idaresi tcşkiliıtı hakkında 
..\l~ıııuriu kanuınınıuı ı nrii marlrlt•siııe hiı· fıkı·a 

eıdeıımmıi hakkıııda 

Meıııuıln.nıı tn h Ni 1 ıııüt•Rseselerindc tn !che olaımya

<·ı•k:arına dni.r 

(·rfi iılarc kaınınuııun b11zı ıuıı~hldt>riııin tadili hak" 
luııdn. 

11 !ı83 Nnkll "nsıtaları hakkııı<laki :~ 2i sayılı kanuna ek 
kaıııııı l:i,r i h ası 

1edek ımhny w nskel'i ıııeınurla1· ka.nununun ::J9ı3 
:,;nyılı lwnnıtla 1adil edilmiş olan 3 ncü marldesine 
iki fıkı a il:"n·c...,i hakkında 

\'ihtlt! lıeş faizli Hazjııc tahYilleri ihı·acıua dair 

l;;j< !ı ~\sk<'ri \'C nıülki lekaüt knnunnnun 4 ndi madcle
sinr~t> yazı] ı ct't Yel ili değiştirilmesi lınklnll<1a 

l/5 7 

1/58 
1/589 

1/590 

Barut, patlayıcı maddeler, siluh ve tcicrruatı iııbisarı 
hakkında 

1939 mali y1lı llazine hesabı katisi hakkında 
Devlet ikh adt tcı;ıekküllcri memurlan tckaüt sandık
ları hakkında 

İnhisarlar uınum müdürlüğü 1940 mall yılı bi:itçesin-

31 - III - lH-H taribinde 3!) sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde 3991 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1941 tarihinde 4069 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4057 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4091 sayılı 
kamm olarak kabul edilmiştir. 
Maliye encümenindedir . 

Bütçe encümenindedir. 

28 - IV - 19U tarihinde 4007 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VIli - 1941 tarihinde 4106 sayılı 
ltanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

7 - IV - 1941 tarihinde 3993 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 - VI - 1941 tarihinde 4060 sayılı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

18 - VI - 1941 tarihinde 4067 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

:Maliye encümenindedir. 
Divanı Muha.sebat encümeniııded.ir. 

Bütçe encümenindedir. 



No. 

1/5!)1 

l /5 !'12 

1/594 

l /59.i 

1/ 396 

1/597 

1/ 5!>!} 

1/ fiUU 

1; 601 

-238-
Hul!s&sı 

ele dPğişiklik yapılmasma dair 

Orman umum müdürlüğü 194:0 mali yılı bütçesind!' 
değişiklik yapılması hakkın<lıı 

Posla, telgraf ve trlefon umurn müdürlüğü 1940 mali 
yılı biit<;csinde cleğişiklik yapılması hakkında 

'l'asHnıf bonoları ihracına dair 

Y cı1ek subay ve askeri memurlar kanununun 3923 sa
yılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesi sonuna 
bir fıkra ilavesine dair 

Şeker ve kligoıuan alınan istihlfık vergisinin arttml
ması hakkında 

Alıuanyaya ihraç edilecek 'l'ürk mailarına mukahil 
kliring hesabmdaki .Alman nıntluhatında yapılacak 
değişiklik ile Türkiye - Almanya arasında Ticari mü
badelelcrc mütcdair llususl Anlnşnıa hakkında Al
manya Sefaretilc Ü'atl olunan notalnrın tasdikına 

dair 

B ucn lerbiyesi gem•\ dircktörlüğünün 1 n~R mali 
yılı kati hesabı hakh'1nda 
Dahiliye mPmurhırından bir kısmının tahdidi sinleri
ne dair olan :H6!.l sayılı kanunun ikinci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştidlmc.<ıi hakkında 

Devlet havayolları nmum müdürlüğü 1!)3!) mali yıh 
ka li hesabı hakkında 
Uı·tlu suhııylar heyetine mahsus ter.fi kanununun 
hnzı ıııatldelcriniı değiıoıt ir<•n 3900 sayılı kaııtuıun bi
ri nd ıııaıldl·siııiıı cleği~tirilınesinc dair olan kanunun 
birinci ıııu.ddesinin tııdili hakkında 

Tabiiyet munmclatından almacuk harçlara uair olan 
1260 ımyıh kanunun 8 nci maddesinin değiştiı·ilmesi 
hak k mda 

Fcıır.rlcl' hııo.ıılatınnı :nıMsmın Ilazineye öd<'nmcsi 
hakkında 

t ; fi0:3 f'pza mnhakemelcri mmlii kanununtın 3515 sayılı 
kanunla dı·ğiştirileıı 66 ncı nıneldesinin tadili hak-

1d:uameles1 

ll - IV - 1941 tarihinde 3995 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1941 tarihinde 399ô sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1941 tarihinde 391-)7 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4058 sayılı_ 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - IV - 1941 tarihinde 3993 sayılı 

kanunla. birleş,tirilcrek kabul edil
nüştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4041 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4064 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encümeniurledir. 

21 - V - 1041 tarihinde 4034 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhascbat encümenindedir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 400~ sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4076 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında Adliye encümenindedir. 



No. 

1/604 

1/605 

1/606 

1/607 

1/608 

1/609 

1/610 

1/611 

1/612 

1/613 

1/614 

- 239 -
H ulAsam 

Tüı·k crza kanununun 18 nci ve 403 ncü ma.dJclcri
nin taclili hakkında 

Tüı-ki:>e - lt::ı.lya arıısında mevcut 2!) ilk kanun 1 9~6 

tarihli Ticaret ve Seyriscfain nnuıhedcnamesinin 

tcıııtlidinc dair tcati olunan notnların tasdikı hakkında 

Türkiye - R.omanya arasında teati olunan 14 ve 19 
şubat 1941 tarihli notaların tasdikına dair 

Türkiye - Yugoslavya arasmda 2 ağustos 1940 tari
hinde imza edilen Ticarl protokolün t~dikı hak
kında 

Vakıflar umum müdürlüğü 1939 mali yılı kati hesa
bı hakkında 

Çcltikçi çiftliği taksit hedeli bakiyesi olarale göçmen
lerden aranılan paranın kaydinin terkinile birinci 
taksit bedelinin sureti mahsubu ve çütliğin tekrar 
köylülcrc satılması hakkında 

Dc·dcte ve mülhak büt~eli dairelere nit mukataa ve 
icarcteyinli gayrimenkullerin vakJila ilişjğinin krRil

mesi hakkında 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü Hl.W 
mali yılı bütçesinde değişiklik yaprlnıası hakkında 

Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen meba
liğin talısisat kaydinin tasdikı hakkında 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında 
Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin istinılttkinc 
dair olan 3!)08 sa:rıh kanuna ek kanun layillası 

1,.'()]() Ankara Elektrik \'t' h:l\agnzı n 1\<lann l·~l<'ktrik 

Muamelesi 

2 - VI - 1941 tarihinde 4055 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4065 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4066 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısat encümenindedir. 

Divanı 1'ı1uhasebat encümenindedir. 

}{aliye encümenindedir. 

23 - VI - 1941 tarihinde 4070 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4009 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4053 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye encümenindedir. 

Dahiliye eııcüınenindedir. 

ıııücssesrlcrinin iduı-<' w i:;.letilmeler·i hakkında :Maliye encümenindedir. 
ı, Gl6 Anızi \CJ'l.(isi kannnuııutt ikinci ıııatld<'sinc bir fıkra 

ddcnnıesinc dniı· Maliye encümenindedir. 
] JGll l:stildiıl hnrbi ı.ıııll'ıllerinc verilecek para uıükiıfııh 

hakkında 27 - VI - 1941 tarihinde 4074 sayılı 

J /6i Türkiye - ~\l uınııya arasında TiC'a ri ıniibadelelcrc 

ıı:üteclnir 25 temınu7. 1940 tari lı li Husus! Arılnşnınyn 
bağlı 3 nmnamh protnkolün 4. tı<'Ü matlJ<'sindc 1 a
J in edilmiş ol:ın nıüıldctin iki ay dalıa uzatılınası 

hakkınıla teati oluuan ııo1a.lann taseliltına flair 

J;u 1 ~ fııhisarlaı· uınuın müclill'li.iğü 1!>39 ınnl1 y1lı katı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1941 tadhinde 4073 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

lıos.tbı hakkında Divanı .Muhasebat encümeniudcdir. 
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No. Huli.sası 

11 t321J O ı-du ~nlıaylar heyetinin terfiine ait ~] ü~ ~n yılı ka
nuı:un :ı ııc:ii ııııııldc•siııin (E) fıkrasımn ılcği~tiril

ıncsi lıakkmda 

ı tb21 

ı , fl~2 

Pasapnl'l kaınııııııınn 10 nf'tı ınadılNıinin tndili lıalı;

\ı;ında 

19·W ınııli .vılı ınu\·azPııt>i uıııtııniyrsinP. ılalıil lınzı 

daiıe lıiitı:cleriııdr ıleğişiklik yupılııınsııın dair 

uı.;::..: 1 lc\'let ıııemurları ayhklnrınırı lf'\ 'hit \'{' tcndü]ÜıH' 

ılaiı· olan :Hj;)fi sayılı kııııuııa hııi!lı ( 1) nuınnrah c•t•t
Hiın .:\lcıadf vekfılı~l i kütüııhnııell'r knrlı·oımııdn 

iiıınn dt>ğişikliği yapılnı:ısı lıaltkıncla 

1 /: .~-ı Srl'ıııayı•siniıı taıııaıııı De\'let tarnfııı:lan nı·ilıııek su
rPtilt-o kunılnn iktısndl teşekküllcrin teşkililtilc idnı'f' 

\ r ıııuı·alinlH~leı·i hakkınıla ki 3-+fiO S11J1lı kanuna ek 
kıı nun liıyihası 

1/625 

1/626 

1/627 

1/ 628 

1/ 62!) 

1/ 630 

1/631 

1/632 

1/633 

l j 634 

. Askeri tayinat ve yem kanununun bil'inci maddesine 
müzeyycl 1495 sayılı kanuna ek kanun l?tyihası 

Ceza ve le\·ki( evl~ri unıum müdürlüğünün vazife ve 
teşkilatı hakkındaki 3500 sayılı kanuna bnzı madde
ler ilavesine dair 

Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlcrin
Jen alınacak ücretiere dair 
Ilayvanlar vergisi kauununun 33 ncü madrdsine bil· 
fıkra cklenıncsine dair 
1spenı:iyad ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadilhıe ve bu ka
nuna bazı hük-ümler ilavesine dair 
Isdçreyo g()ndcrilecck fındıklar bedellerinin mali 
borçlarınm ödenmesine tahı·dsi için Türkiye ile lsviı:· 

re ara.<nmla tcati olunan notnların tasdikı lıal:kında 

789, 1715, 2871 ve 3530 sayılı kanunlarm hazı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
fiarcıralı kararnamesine ek kanun luyihası 

Devlet limanları işletme umum müdürliiğü 1!>40 ma
li yılı bütçesinde münakalc yapılmasına dair 

Haliç nıplU'ları işletme inhüıarnıa uair 

1/635 Hapishane \·e tcvkiianclcrin idaresi h :ı kkındnld 

M: uarnciesi 

21 - V - 1941 tarihinde 403.) sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VI - 1941 tarihinde 4061 sayılı 
kanun olarak kabıli edilmiştir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4027 sayılı 

kanun olarak kabul edilnilştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 408G sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI - l!l·H tarihinde 4075 sayılı 

kanun ularak kabul ecUlmiştir . 

4 - VII - J 941 tarihinde 4087 ı;ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4077 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat encümenindedir. 

Ziraat enciimenindedir. 

Adliye cncümenindedir. 

30 - VI - 1'941 t arihindc 4078 sayılı 
l{anun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindcdir. 
ll - vur - 1941 tarihinde 410 t sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 19.U taribinde 4039 sayılı 
kanuıı olarak kabul edilmiştir. 
2 - VII - H-ll tarihinde 40 ,l ~ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. nuıasası Muamelesi 

1721 sayılı kanunun ikiııci maddesinin tadiline dniı· 23 • VI • 1941 tarihinde 406R sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/636 

1/637 

1/638 

1/ 639 

1/ 6-l-0 

1/ 641 

1/642 

1/ 643 

1/6-U 

1/645 
1j6.J.6 

1/6-!7 

1/648 

1/6-l9 

1Hilli müda faa mükellefiyeti kanununun 68 nci mad
desine bir fıkra ilfıvesine dair 

Toprak mahsulleri ofisi kanumınun hazı nıaddcleı·i 

nin değiştirilmesi hakkında 

1040 mali yılı muva:ı;enei umumiye kıınununn hıığlı 

hazı daire büt~clerincle değişiklik ~-apılm:ısmn dair 

.!\I illi müdafaa vckfıleti ] 941 mali yılı hii t ~esiııc 
83 000 000 lira fevk:ılnde tahsisnt vl'rilmesi hnkli:md::ı 

Devlet demiryolları ve DcvlPt limanları işl etme umum 
müdiirliiklerinin tc~kilfit ve vazifelerine nair olıın 
3633 sa~'llı kanunun 20 nci maddesine istinııd<'n İrra 
Vekilieri Heyeti karaı-il<' ~-apılan sarfiyatın kabulüne 
dair 

Denizaltı sınıfı mensuplmına verilccek zamlar ve tn:>:
minler hakkındaki kanunun bazı maddelerini dPğ-işt i
ren 362!1 sayılı kanunun birinci ve ikinci m::ıcldclcl'i

nin tadiline dair 

Drvlrt limanları i , !etme nmuın müdürlüğü 1!13!l mali 
yılı Jıcsa.bı katisi hakkında 

Türki:;e- Macaristan arasında 3 mayıs 1941 tarihinde 
akit ve iınza eclilrn Ticaret Ye Tedi,Yc Anla~malnrile 

merbutlarının tnsdikına dair 

Ankara ş<'hri kanalizasyonn hakkında. 

İş Vf' işçi bulma teşkilatl lmrulmasT hakimıda 
Ycdrk subay ve mıkeri memurlar lıakkmdnki 1076 sa
yılı kammun 17 ve 22 nci maddelerinin değiştirilmc-

ine dair 

KaçnkçTlığın ın<'n ve takibine dair l!l18 sayılı kanu
na rk kanun H\yihasr 
Türkiye - Almanya arasmda Ticari mübadel lerc mü
tedair Hususi ..Anlaşmaya m rbut (C) liste indeiri me
yan kökü kont<'njanmm meyan lıu15snsına ve balınıı, 
tahsisi haldcrnda tcati olmı::ın not::ıların tasdikına daiı· 

Dahili~re nıcmurlnrr kanuııunım ikinci ve ü~üncü 
ınaddrlrrinin değiştirilmesine dair 

1/ 650 Devlet memurları nyhklarınm tcvhit ve tendülüne 

dair olan 3656 sayılı k::ıııun::ı bağlı (1) numaralı cet
velin Adliye vekrueti kısmında değişiklik yapılması 

Milli M:üdafaa encüınenindedlr 

Adliye encüınenindedir. 

29 • V . 1941 tarihjude 403C! sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4054 sayılı 

kanun olarak kabul ediJ.mjştir. 

2 • VI - 1941 tarihinde 4059 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Divanı M:ulıasebat encümeniııdediı·. 

22 - IX - 1941 tarihinele 4117 sayılı 
kanun olarak kabul edilmjştir. 

8 • VIII - 1941 tarihinde 40D9 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye enaümenindedir. 

25 - VI - 1!>41 tarihinde 407:! sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısat enaümenindedlr. 

22 - IX • 1941 tarihinde 4115 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 . vn . 1941 tarihinde 408l) sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/651 

1/652 

1/653 
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H ulAsur 

haklanda 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kmdaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılr kanunun 
ikinci maddesine bağlı (3) numaralı cetvelin değişti
rilmesine ve 3907 sayılı kanunun birinci maddesinin 
lağvma dair 

Maliye vekaleti teşkilat ve vazifeleri haklandaki 2996 
sayılr kanuna ek kantın layiliası 

Türkiye • !sviçre arasmda mevcut 20 mayıs 1!>40 ta
rihli Ticaret ve TE'diye Anlaşmasının ih-i ay temdidine 
dair 

1/654 Türkiye Cümhurivcti il~ Alınan Reich 'ı arasında 
18 haziran 1941 tarihinde imza edilen muahedenirı 
tasdikına dair 

1/655 İngiliz lirası sahasın~ dahil ımemleketleı· liııtesine ye
niden ilave edilecek memleketlere tatbik edileeek usul 
haklanda teati edilen notalarm tasdikına dair 

l/656 

1/657 

1/658 

1/659 

1/660 

1/661 

1/662 

Orman umum müdürlüğü 1939 mali yılı he abr katisi 
hakkmda 
Arttırma, eksi1tme ve ihale kanununa bir muvakkat 
madde ekleronesine dair 

Devlet memurlan aylrldarmın tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 . ayı]ı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Emniyet umum müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasma dair 

Uzunköprü - Svilengrat arasında Türk toprağı hari
cindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi haldutıda 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1939 mali 
yılı kati hesabı haklanda 
Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kısım su
baylara ve sererde bütün subaylarla askeri memurlara 
elbise, kaput ve çizme verilmesi hakkındaki 2811 ve 
2962 sayılı kanunlarm değiştirilmesine dair 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsi ·i 
hakkındaki 3132 ve bu parıı.nm sureti teminine dair 
olan 34 3 ayılı kanunlara ek kanun H1yihası 

1/663 Bazı hariciye memurlarının m.aaş ve temsil tahsi· 

Muameltwi 

4 - vm - 1941 tarihinde 4096 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - vn - 1941 tarihinde 4088 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 409:1 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4116 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - VI - 1941 tarihinde 4072 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısat encümenindedir. 

Divam Muhascbat encümenindedir. 

8 - VIIT - 1941 tarihinde 4097 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VIII - 1941 tarihinde 4103 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - vn - 1941 tarihinde 4095 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encüınenindedir. 

ll - VIII - 1941 tarihinde 4108 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VIII - 1941 tarihlnde 4100 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/664 

1/665 

1/666 

1/667 

1/668 

- 243 -

satlarma zam yapılması hakkında 

Asker ailelerine yapılacak yardım hakkında 

Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan mem
leketimize gelmekte olan mülteciler hakionda 

Ordu mensuplarına bir er tayini istihkakı verilmesi 
hakionda 

Yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki kanunun 
3993 sayılı kanunla değiştirilen üçüncü maddesinin 
(B) fıkrasının tadiline dair 

Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadili hak
kında 

1/669 Devlet memurlan aylıklarının tevbit ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvel ile Muvazenei urouroiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinin Adliye vckaleti kısmında tadi
lat yapılmasına dair 

1/670 lnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 

Muameleıai 

15 - IX - 1941 tarihinde HükUmet 
tarafındau geri ıılııınm~tır. 
ll - VIII - 1941 tarihinde 4109 sayılr 
kanun olarak kahul e-dilmiştir. 

ll - VIII - 1941 tariliinde 4104 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VIII - 1941 tarihinde 4105 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VIII - 1941 tarihinde 4107 sayılı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

ll- VIII - 19!1 tarihinde 4102 sayılı 
kantın olarak kabul dilıniştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4125 sayılı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

36 500 000 liraya iblağı hakionda ll - VIII - 1941 tarihinde 4110 ayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/671 

• 1/672 

1/673 

Türkiye - Almanya arasmda ticari mübadelelere mü
tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi .Anlaşmaya bağ
lı 2 numaralı protokolün 4 ncü maddesinde tayin edil
miş olan müddetin iki ay daha uzatılınası hakkında 
tcati olunan notaların tasdikına dair 
l\lilLt müdafaa vekalcti 1941 mali y1lı bütç ine 
83 000 000 lh·a fevkaludo tahsisat verilmesi hakkmda
ki 40fi4 sayılı kanuna ok kanun layihası 

Arttırnıa, eksilt.me ve ihale kanununun 57 nci madde
sine bir fıkra ilavesine dair 

1/674 D vlet. memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı ( 1) numaralı ce tv lin 
Milli müdafaa vekaleti kara kısmına bir memur il3.-

lktı at encünıenindedir. 

11 - VII [ - 194:1 tarillinde 1256 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

vesine dair Bütı;:c encümenindedir. 
1/675 Hatay vilayetinde adli kanunlann tatbik şekline ve 

ilamlurm infaZl tarzına dair 3713 sayılı kanuna k 
kantın layiliası Adiiye encümenindedir. 

1/676 Gümrüklere anıaneten yatırılan paraların müruru 
zamanı hakkında Maliye encümenindedir. 

1/677 Kızılay cemiyeti ve harp ve afet vukuunda onunla 
birlikte çalışmak üzere llükfunetin müsıı.adcsile gele-



No. 

1/678 

1/679 

1/680 
1/681 

1/682 

1/683 

1/6 4 

1/685 

1/686 

1/687 
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H ulisası 

cek bu türlü sılılıi ve insani yardım heyetleri naroma 
viirut edecek olan eşyanın gümrük resminden mua
fiyetine dair 

Köy kanununun 78 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair 

Milli müdafaa mükellefiyeti kanununun 27 nci mad
desinin birinci fıkrasımn dcği~tirilınesi hakkında 

Tapulama kanunu layihası 

Türkiye - Alnıanya arasında ticari mübadelclero mü
tedair 25 temmuz 1940 tarihli llususi Anl~maya bağ
lı 2 numaralı protokol ün dördüncü maddesinde 1 a
yin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılınası 
hakkında teati olunan notnların tastlikına dair 
Tasarruf bonoları ilıracına dair 4058 saYJlı kanuna 
ek kanun layiliası 

Posta kanununa müzeyyel 2721 SaYJh kanunun 4 ncü 
maddesinin (A) lıendimlo dl!ğişiklik yapılmasına dair 
1941 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı da-
ire büt~elerinde değişiklik yapılması hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevlıit ve teadülüne 
dair olan 3656 ve 38l:\8 sayılı kanunlara bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasma ve 1941 mali 
yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) ve 
(D) işaretli cetvellerin ta diline dair 

l\faarif vckaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hakkın
daki 2287 sayılı kanunun 3225 sayılı kanunla tadil 
edilen birinci maddesinin değiştirilmesine dair 

Yüksek mühendis okulu ilc teknik okulunun Maarif 
vckaletioe devri hakkında 

Muamelesi 

22 - L"'\: - 1941 taribinde 4119 say-ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 19-!1 tarihinde 4114 sayıh 
kanun olarak kabul edilınistir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4112 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi~tir. 
1\laliyo encümenindedir. 

İktısat encümcııindedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4120 sayılı 
kaınuı olamk kabul edilmiştir. 

Bütçe enrünıenindedir. 

22 - IX - 10Jl tariliinde 4123 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

~2 - IX - 1941 tarihinde 4122 sayılı 

kumın olarak kabtıl edilmiştir. 

~2 - IX - l!l±l tarihinclc 4113 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - J !JH tarihinele 4121 sayılı 

kanun olarak kn.lıul cılilıııiştil'. 
1/688 Milli 1\Iüdafaa vekiilcti 1941 mali yılı bütçesine 

83 000 000 lira fevkalade tahsisat verilmesi lıak-
kındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun layihası 2~ - IX - l!l-.U tarihinde 4124 sayılı 

kunuu olaı·ak kalJUl edilmiştir. 
1/689 Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalndeleıine 

yapılacak zam hakkında Bütçe eııcütncnincl<'dir. 
lj6!JO Ilıca iskele - Palumutluk hattının satm alınmasrna 

dair mukavelenamenin tasclikı hakkında 22 - IX - l!) .. IJ 1arilıintle ..ı.J27 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
lj6!Jl llıca iskele - Palumutluk hattının işletilmesi hakkında 22 - IX - 1941 tarihinde 4128 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/692 

l/693 

lj694 

1/695 

1/6!16 

1/697 

- 245 -
Bulasası 

Tüı·kiyc ile .AJmanya arasmda Ticari mübadelclere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli llususi Anlaşmanın 
ilci ay tcmdidi haklanda teati olunan notalarm tasdi
lana dair 
Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira 
ikrazma dair 

Ankara Belediyesi !mar müdürlüğünün 1939 mali yılı 
kati hesabı hakkında 

Erzurum · Karabıyık hanları dar hattmın l\filll Mü
dafau vcknictirie devri hakkında 

Gcdikli ÇUV1lŞ Muhsinoğlu Emin Ozçeliğin mahkfun 
olduğu eczanın affine dair 
tstanlml Ünivemitcsinin umumi muvazencye alınma
sına dair olan 3694 sayılı kanıma ek kanun layiliası 

Muamelesi 

İktısat. encümenindedir. 

22 - IX - 19-l:l tarihinde 4J26 sayılı 
kamuı olarak kabu1 edilmiştir. 

Divaıu nmhasebat encümenindedir. 

Bütc;:e encümenindedir. 

Aclliye encüıneniııdedir. 

Bii1 ı: c eııcümenindedir. 

B - Birinci İçıimadan devrolunan ı a.yihalar 

l/2fi8 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teeaflüliine 
do.ir olan 3636 sayrh kanuna ek kanun layilıa ı ( ih-
tisas mevkileri) 3 • I • 1941 tarihinde 396 sayılı 

kanun olarak kalıul edilmiştir. 
1/2;)9 Beden tcrbiyesi umum müdürlüğü teşkilat kadrolurJ-

na ıuüteallik kanun layihası 30 - V - l!l·U tarihinde 4047 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/260 Devl•t denizyolları işlctnıe uınnm müdürlüğü teşki-

lat ka<lrolarıua ınütealUk kanun liiyilıası Bütc,:c encümcnindedir. 
1/262 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü teşkilat. 

kadrolıll'lııa müteallil~ l<ıınun lfiyilıası Büt~e encüıneuindedir. 
1/264 İnlıisarlar uınuın müdürlüğü teşkilat kadrolarına 

l / 268 

1/2~3 

lj2 6 

1!2 8 

müteallik kanun lilyihası 21 - V - 1941 tarihinde 4036 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

<'nıiyetler kanunmıun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilavesi hakkında Ailliye eneünıenindedir. 
Aııtak~·a ve İskenderun dekt rilc müesseselerinin ma- ·~ _ 
haııt belediJt'lere devri hakkında 28 - IV - 1941 tarihinde 4011 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
t stanbulda yenidon yaptırılacak Adiiye binası iı,:in 
gelecek senelere geçici taahhüt icrası hakkmda Nai'ia cn<'Ümenindedir. 
Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin kredi muame-
lelerini yapmakla mükellef SiimcrhanJt kuru lması 
hakkında 19 - III - 1941 tarihinde Hükumet 

~/289 Devlet sanayi ve maadin teşekküllcri haldnnda 
tarafından geri alınmıştır. 
19 - ın - 19-H taribinde HükUmet 
tarafından geri alınmıştır. 



- 246 -
No. 

1/292 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
surl'tile kurulan ikti~adi teşckküllerin teşkilat ile ida
re ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadili ve mezkur kanuna bazı hü
kümler iHivcııi hakkında 

1/293 

1/299 

1/316 

1/31 

1/323 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna 
ek kanun layiliası 

Dahiliye vekaletinin vilayetlerdeki teşkilat ve vazife
leri hakkında 

Ankarada bir Tıp fakültesi tesisi hakkındaki 3228 
sayılı kanuna ek kanun layihası 

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşki15.t ve vazaifine dair olan 1042 sayılr kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve rtadili hakkında 
:Maaş kanununa müzeyyel 1574. sayılı kammuıı 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında 

1/324 Türldye ile Fransa arasmda mevcud 23 ağustos 1939 
tarihli Tcdiyc Anlaşmasına zeyolarak imzalanan lab.i-

Muameleili 

19 - III - 1941 tarilıinde lHikUmet 
tarafından geri a.lmmrştır. 

- VIII - 1941 tarihinde 4098 sayılr 
kanun olarak kabul eclilmiştir. 

Bütçe enci.imenindedir. 

9 - .. II - 1940 tarihinde 3935 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

nütçe encümeniııdedir. 

3 - I - 1941 tarihinde 3969 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanm tasdikina dair Büt~c enei.imenindedir. 
1/326 Türkiye - Yunanistan lGiring Anlaşmasrom bir ay 

1/327 

1/329 

lj34~ 

1/344 

1/345 

1/346 
1/348 

1/350 

müddetle uzatılınası hakkında 12 - V - 1941 tarihiııde 4030 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşmasının bir ay 
daha uzatılınası hakkında 

Vakıflar umunı müdürlüğü 1938 nıall ydı kati hesabı 
hakkında 

Türkiye - Ingiltere Ticaret Anlaşmasına zcyolarak 
imzalanan Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
Türkiye Ciimhuriycti Merkez hıfzıss1hha enstitüsü ve 
llı:fzıssıhha mektcbi teşkiline dair 

1938 mali yılı kati hesabı hakkında 
İzmir rıhtnn şirketi muvakkat idaresine ait kati he
•abm tasdikı hakkında 
Türkiye - Yunanistan Kliı·ing Anlaşnıas1 hükümleri
nin 10 mart 1940 tarihine kadar on gi.in müddetle 
tenıdidi hakkında 

12 - V - 19-H tarihinde 4030 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

16 - V - 1!>41 tarihinde 4032 sayılı 

kantuı olarak kabul diluıiştir. 

Btitc:e encii.mcnindedir. 

Bütı;c cncüuıcııindediı·. 

30 - .. II - l!l40 tarihinde 3959 sayılı 
kanun olarak kabul dilmiştir. 

Divaıu muha ·ebat encümenindedir. 

Divam muhasebat cncümenindedir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4030 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

1/351 

- 247 -

Tiirkiye - Ylmanistan Kliring .Anlaşması hük-ümleri
nin 20 mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddctle 
temdidi hakkında 

1/352 'l'ürkiyc - Fransa ve İngiltere üç taraflı yardmı mu
ah de. ine ınerhut IInımsi Anla~manrn tatbikı znunm
da son Idinun 19-!0 tarihinde Pariste imzalanan Kre-

Muamelesi 

12 - Y - 1 9-U tari hi nde 4030 ayı lı 

kanunla hirle.,tirilerek kabul dil
miştir. 

di Anlaşınalarmm tasdiln hakkında Büt<:r rııl'Ümcnindcdir. 

1/356 Hatay Hüluuuctindcn dcvı·olunan mütekaid ve yetim-
lerin ııyhldarı hakkmda 6 - 1 - 1!-"l-H tarihinde 3H77 sayılı 

kanun olarak kabul edHmiştir. 

1/362 Türkiye - Hollô.nda arasmda mevcut 27 şubat 1937 
tarihli Tediye Anlaşması ve İktısadi iş birliği proto
kolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret Anlru;ması ve 
bunların merbutlarmın hitam. tarihinden itibaren 
1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle tcmdidi 
hakkında l - I - 1941 tarihinde 4016 sayüı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/363 Türkiye - Yunanistan arasmda imza edilen ticaret 
ve Tediye Anlaşmasının tasdilona dair 30 - • ·n - 1940 tarihinde 3966 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/369 Türkiye - İngiltere Adli müzaheret mukavelenamesi
ne müzeyyel 10 şubat 1939 tarihinde imzalanan ek 
mukavelenamenin tasdikı hakkında 25 - Xl - 19-!0 tarihinde 3927 sayılı 

kunun olarak kabul edilmiştir. 
1/370 

1/371 

1/376 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun layiliası 
Ziraat mualliınlerine ziraat mii.cadele baş teknisyen 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bak:un 
memurlanna hayvan yem bedeleiri verilmesi hak

kında 
Cami ve mesçitlerin tasnifine ve tasnii harici kalan 
cami ve mescit hadernesine verilecek mnhassasat hak
kmdaki 2845 sayliı kanunun birinci maddesine ba
zı fıkralar eklenm~sinc dair 

1/379 Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
dili haklundaki 1483 numaralı kanunun bazı mad
delerini muaddil 1784 sayılı kanunun birinci mad-

Büt<,:c eııcümcnindedir. 

Büt<: encümenindedir. 

9 - IV - 1941 tarihinde 3994 sayılı 
kanun olarak kabul cuilıniştir. 

desinin değiştirilmesine dair Bülçe eneümenindedir. 
1/380 Devlet deıniryolları ve limanları umumi idare inin 

te§kilat ve vazifelerine dair kanuna m.üzeyyel 1667 
sayılı kanuna ek kanun U.yihası 4 - V Il - 19-!1 tarihind 4090 sayılt 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/381 Diyanet işleri reisliği 1939 mali yılı bütçesinde deği-
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şiklik yapılması hakkında 10 - ın - 1941 tarihinde Hükumet 
tarafmdnn gl:'ri alınmıştır. 

1/384 !skan kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında !) - VI - 1941 tarihinde 4062 sayth 
kanun olarak kahul edilmiştir. 

1/394 Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve ..A.dliye daire
lerinde ziyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak 

muamelelere dair Adli~·e crıriinıenindedir. 

1/396 Türkiye ilc !sviçre arasında mevcut ticari itilaf ile 
tediyc anl~masının iki ay terndieli hakkında 28 - IY - l!J-t 1 tarihinde 4021 sayılı 

kaımn ularak knlml C'dilnıiştir. 

1/397 Türkiyenin (1940 Budapeşte panayın) na iştiraki 

masraflarını karşılamak üzere Macarisıana göndcri· 
lecek 15 000 liranm tarih sırasını beklemeden Türk · 
Macar kliringinden tesviyesi hakkmda Macaristan 
Hükfımetile yapılan ..A.nl~marun tasdilona dair 2 - VII - 1!1..n tarihinde 4082 sayılr 

kanun ularak ka bu I C'dilmiştir. 

1/399 Devlet memurlan aylıklaı·ınm tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlt bir numaralı retve
lin Ziraat vekaleti kısmında değişiklik ·''apılması 

hakkında Bütçe enciimcnindedir. 
l/400 CHimriik muhafaza memurları teşkil~t ve memurin 

kanunu layihası 

1/401 Orman umum müdürlüğü 1!)38 mali ;\1lı hesabı ka-

18 - XTI - Hl..JO tarihinde 30-+-+ s:ıyılı 

kaıınıı olurak kıı bul edilmiştir. 

tisi hakkında Divanı mulıaschat encüıncninded i ı·. 

1/402 Ticaret nkaleti teşkilat ve vazifeh·rine dair 3615 RA· 

yıh kanunun 17 nci maclclt'sinin değiştirilmesine vr 
Devlet memurları arlJklal'llıın tevhit ve tradülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna iki madde rklımınesinr 
dair Bütçe cııcümenindcdir. 

1/403 Ankm·ada in!ln rdileC'ek <'C'nehi Devletler sefaretha
neleri Ye komıoloslul< hiıınları için ecnchi memlekrt
lcl'fl<'ıl getirilmiş ve grtirilecf'k olnn heı· türlii inr;n 
malzemesinin ı:riimriik rC'sıninrlrn muııfiyrti vr. htııı
lara ait binalarm mi:itC'kııhiliyet şartile hn.zr hımı 
ve resimlerden istisnası hakkında Bütçe eneümenindedir. 

1/407 Rina Ye ıırazi vergisi kanunlarr hükümlerine tevfi
kan verg"idf'n istisna <'dilmiş olan hiikmi ahrı:ılnra 
ait mnlmtaalr gayrimenkullerin krymetlendirilınesi 

hakkında 25 - XII - 1!)40 tarihinde 3950 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/408 f'enevrede J 6 teşrinisani 1D37 tarihinde imza edilmiş 
olan tPthişçiliğin önleme ve rezıılandırılmasma milte
dair mukavele ile hir he.nıf'lmilrl ceza mahkemE'si ih
dnsı hakinndaki mukavclo ve nihai seneelin tasflikın~ 
dair 

1/409 Ci ftçi mallarının korunması hakkında 
Adliyc enci.im<'tündedir. 
2 - VII - l!)·H tarihinde 40 1 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/414 

1/ 417 
1/423 

l/428 

-249-

Türkiye -Yugoslavya ham afyon satı~ı .Anlaşmasının 

ı nisan ı940 tarihinden ı temmuz 1940 tarihine ka
dar iiç ay temdidi hakkında 

Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilntı hakkıııda 
Devlf•t memurları aylıklarının t vhit ve teadülüne 
dair olnn 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 

cetveHn 1\faarif vekaleti losınında değişiklik yapıl

ması hakkında 

Ilatay Ziraat bankasının ipot<>kli ve mütesclsil krfa
letli zirai alacaklarının taksitlcndirilnıe ine dair 

Muamelesi 

30 - XII - 1940 tarihinde 3964 ı:ıayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe encümenindedir. 

9 - XII - Hl40 tarihinde 3934 sayılı 
knnun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4094 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/433 Dalıiliye memurlarından bir kısmının talıdidi sinle-
rine dair 2169 sayılı kanunun tadili hakklnda 4 - XII - 1940 taribinde Hükümet 

tarafından geri alımmştır. 
1/43-ı Tüı·kiyc - Bcldka ticaret ve takas itiH1fnamelcri ile 

1/ 435 

1 i43fl 

1j437 

11439 
1;441 

11444 

bunlara müzeyyel Anlaşmanın temdidi haldemda 28 - IV - 1941 tarihinde 4012 sayılı 

Belediyelerle bunlara bağlı mi:iesseseler ve belediyeler 
bankası memurlım tekaüt sand1ğı teşkili hakkında 

IIa.zinP. ile İstanbul belediyesinin bir kısım alacak
larının karşılıklı olarak ibra ı hakkında 

Tüı·kiye - IIolanda 'l'ediye Anlaşması ve iktısad! iş 
birliği pl'otokolü ile Ticaret Anlaşması ve bırnların 
merhutlnrmın tenıdioi hakkında 

Bekçiler hakkında 
İnhisarlar ıunuın müdürlüğü 193 mali yılı hrsalıı 
katisi hakkında. 
1ş kazaları, mesleki hastalıklar ve analık si~ortaları 
hakkında 

Muahedeleri mucihince memleketimize gönderilecek 
müttefik askeri kuvvetlerin Devlet deıniı·yolları , 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları vasıtalarm

dan istifadelerinde almacak ücreti n• dair 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4085 sayılı 
kanun olarak kabnl edilmiştir. 

2 - VI - 1941 tarihinde HükUmet 
tarafından geri alınmıştır. 

28 - IV - 1!)41 tarihinde 4017 sayılı 
kanun olarak kahu1 edilmiştir. 

Aclliye en elimenindedir. 

Divam muhnsebat encümenindedir. 

Naiia cncümenindedir. 

10 - III - 1941 tarihinde Hüklımet 

hı ra fmdan geri alınmıştır. 
1/445 Po. ta, telgraf ve tcle:fon uınuın müdürlüğünün 19~~ 

11 -!46 

'1 / 447 

mali yılı hesabı katisi hakkınoı~ 9 - VI - l!l·U tarihinde 4063 sayılı 

Ba.ııkalar ve Devlet müe seııclcri memurları aybkla
l'mın tevhit ve teııdülii hakknulaki 3659 sııy1h ka
nuınm 1:1 n eti. maddesinin (J>,) fıkra ının tadil iııe 
dair 
1'ürkiyı> - İsvi~rc Ti<'al'E't Ye TEıdiy<> Anlaşmasının 

tasdilona dair 

kanun olarak kabul edilmiştir. • 

1Jaliyc encüınenindcdir. 

28 - IV - Hl41 tarilıindc 4020 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



- 250 -
No. HulAsuı Muamelesi 

1,'448 Tül'kiye - Yunanistan aı·asında 26 eylül D35 tari
lıinde imıa eelilen Kliring ~\ıılaşına~ı ile uıeı·hutları-
nın tasdiln hakkında 12 - V - 1941 tarihinde 4029 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 4;)0 ,\slu•ri izin kanununa lJiı· nıaddc ilfıvcsine dııir !J12U 
ı;ayılı l<anunuıı lıirin<!i ın~ddesinc bi ı• fıkra ilin esi 
lıakkında ~:1 - .xn - ın.ıo tarilıiııdc 3948 sayılı 

kmnın o1arıık kahul edilmiştir. 

l ; .J.:il Cl ii ttı ı·ii k vı:• i ııhi!ffi dar H k ii !eti t('şkiltıt \'e \'azifelcri 
hnkl(ıııılnki 2 ~5 sayılı kımuna ek Büf ~· e l'nciimenindrdir. 

l / 452 TahalH•t n> şuahatı satın1larınııı taı·zı icrasına ılaiı· 

121!J ı;ııJılı kaııuııa ek 2 - XH - Hl.J.O tarihinde IIiikfımct 

1; 4;5 ~\:;kt>ı·i muhakcme usnlü kaııımunmı !1:3 nrü ınadilc i
ııin ıleği~irilııwsi hnl<kında kanun 

l/4iln Helf'lliye i::rtimlfLk kanununun !) ıH'U madde. inin ta-
llili ve l nci mnuılesinc bir fıkra klenmesi hak· 
k ında 

l /4;> ~ Meteoı·oloji mnum ıııürlürliiğii teşkilatmın Raşko

motanlık €'mrindt> bulunduğu zamanlarda Dt>Ylete 
ait vaHıtalal'la naklNlilN·ek hn idaı•e memur e her 

tarafrudan geri alınmıştır. 

:l!l - XI - lMl tarihinde 3!>29 saJllı 

kanun olarak kııhul edilmiı;.1iı·. 

Ma 1 i,\· encüm('nindedir. 

ııevi ıı.lôt. ve eşyası iı; iu alınacak ücret hakkında ll - XI - ın-ı-o tarihinde ITükı1met 
turu fınclıın geri ahnmrşttr. 

11 -t-;i9 .\nkaı·a lıeleıliyeHi lıııaı· ıııüılürJüğünün 1937 mali 
yılı hesabı katisi hakkında 2 - XII - 1940 tarihind!' 39:31 sayılı 

knnuıı olaı·ak kabul edilmiştir. 
lj-tt>IJ .\nl ... aı·a helt>tliyesi lnıar ıııürlüı·liiğünün ]!)3R mali 

)· ılı ht>ııalH katisi hakkınıla Divaıır muhmıebııt encümenindedir. 
1, 461 l>l'\ Id havayolları uıııum nıüdüı·Jüği.inün 193 nıali 

1/ 462 

1/ 46!1 
1/466 

1/467 

1/46. 

yılı hcsahı katisi hakkınrla :H - IH - Hl41 tarihinde 39 6 sayılı 
kanun olarak kabııl edilmiştir. 

[•}mniyt>t t ı;ıkilfıt kannnunun 4!) rwn mııdrlesin<> lıir 
fıkra ilıh'esiııl' dair· 

f\'ı:ıılast ro kanunu Htyihası 

)[illi korunma kanununun 36 ııt'ı nıaclrlc.<ıiıw hiı· ftlmı 

illiv~~ine clair kanun 

Tapulama kanunu la.vihast 

Türk ve ttalyan IIlikum •t komisyonlal'lnın hirinei 
içtima clevresi protokolüne bağlı iki nurnaralt listı•.\'<' 

7 bin ton kuron kontenjunı ithaline mi.iteallik notala
rm tasdikı haklanda 

16 - XIJ - 1940 tal'ihind 3939 sayıh 
kanun olarak kahul dilmiştir. 

l\fıı liy-e enci.iınenindecli r. 

Bu lıusustaki .:\!illi Müdafaa cnı•üme
ııi nı:ızlıatast 3 - I - 19-1-1 tarih i nd ka
bul edilmiştir. 
26 - Itl - ın.ıı tal'ihinde Hükfımrt 

IHrafmdan geri nlmmıştır. 

25 - ~·ıı - 1940 tarihinde Ilükf1met 

tarafınuan geri alınmıştır. 



Mo. 

1/ 469 

-irU-
H ulisası 

23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya m. rbut protokollin 
ikin i madde i hükiimlt?rine tevfikan Fransaya te vi
ye edilen 7 milyon Fı'ansız fran~ınm tenzilata tuhi 
tntulmrıma!n hakkında 

1 /47:! ~I and in nir.amnnınesiniıı hıızı mad<l lrı,inin dcği~tiril 

nı('siıw ve hıı ııiY..ııuıa nwye :n>ni(kn har.ı mnddrler i1:1-

' 1 
Muamelesı 

27 - ~ II - ] 940 tarihinJe :~!)!)6 sayılr 

kaınm olarıı.k kalml edilmiştir. 

vesinc dair Hütc~r rnrümrnindeJiı· . 

J/ 473 Meri güılll'iik tıırifesinde mnvukkııt ınuhiyettt' (lı•ğ'i 

şiklilcl 1' yapılması ve yabaneı mamleketlerle muvıık

kat ticaret anlaşmalııt·ı akdi ve ticari anlaşmalın Hk
dine ynna mayan Dcvlt•tlcr müvaredatına karşı lcll-
hil·l r it.tiho.zı hususlarında Uükumete salahiyet ve
rilmesi hakkında 

l / 474 Tüı·kiye Cümhuriyeti Merkez bankası kanununun 51 

3 - I - 1941 tarihinde 3970 sayılı 

kanun olarak kalıni edilnıiştiı·. 

nci ve muvakka.t 8 nci maddelerinin tadlli hakkında 6 - 1 - 1!141 tarihinde 307 sayılı 

kanun olurak kahul ilmiştir. 

1/ 475 Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına zeyleıı iınzn -

lıınan pı·otokolün tasdikr lıııkkmrl:ı :{0 - • ·ıı - Hl..J.O tarihinde ~~ItH sayılı 
kaııun olm·ıık knlml euilnıiştir. 

J/ 477 )) vlet meteoroloji işleri nnıllnı müdürlüğü tı.> ·kilfit 
ve vnr.iie1crinP dair 3127 suyılı kımtma Pk 2:l - IX - 19-U tarihinde Jliiln1met 

tarafından geri alınmıştır. 

1/ 4-79 Erzinrnnda ve Erzincan yt-ı' sarsmilsmdnn nıü1 Peı;; ir 
olan mrnhıkadıı ıı:sı.rar g-Ciı·enlere yapılacak ynrclım 

1/ 11 

1/ 1~ 

1/ 15 

1/39 

1/41 

hakkındaki 3773 Hıı~·ılı kanuna ek 16 - IY . 1!141 tıııihiudc 4000 ·ayılı 

ka.rıuıl olarak l>ahtı 1 t•dilmiştir. 

O - Fevkalade İçtima.dım devroluno.n layihala.r 

Hl:37 ınııli yılı he alu kati kanunu layiliası 

Gözlük •iilük hakkında 

Jnlıisaı·lar uınnın miidül'lüğü 1937 mali yılı .h 
kati i haklanda 

I 

Çi~ekdağı kazıısı merkezinin Yerköye kaldmlarak 
Yozgnda bağlaıınıa, ma dııir 
D vlct demiryolları ve liman} n i lctme uınumi ida
resi memurları tekaüd ndığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddcl r ekJenm 'ne ,. 
bazr maddelerin değiştirilm in dair 

10 - m - 1941 tarihinde 3982 sayılı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 
30 - XII - 1940 tarihinde 95'! ayılı 

kanun olarak kabul dilmiştir. 

2 - XII - 1940 tarihinde 3932 sayılı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliy encümenindeclir. 

21 - IV ~ 194:1 taribinde 4001 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/40 

1/51 

1/fd 

1/62 
1/72 

1/7 

1/84 

l/~11 

1/9fi 

- 252 -
H ulAsam 

l<Jmirher Vf' s yhı erieri hakk:mdaki 1600 sayılı kanuna 
Pk kanun Uıyihası 
ı :ümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
maJ<lderini dPğiştiren kanun layihru 1 

tlüml'ük tarife kanununa ait idltaUı.t umumi tarifesi
nin !6!l A ve B pozisyoıılarrna gir n çimentodan ah
nan gümrük rc.<ıruiıün indirilmesine dair 

Kiiy kaunnnııun 13 nrü maddesine ek kanun layilınsı 
,"ineınn filinılr.l'inin gümrük resimlerinin indirilnı si 
hakkında 

Türk ceza kanunnmm bazı maddelerinin değişthilme
si hakkında 

-
Yollarda seyrfuıeferin tanıimi ve yolların muha(aza-
ı;mm temini hakkında 

~lcnılekettcn çıkacak veya memlckete girecek üretme 
v~lalat·rnm ya.-ııı.k edilıne::ıine ve yasaklarm yabancı 
meınlclcctlcrin yasak maddelerile mubadelesine dair 
'l'ürkiy • - Fransa Dostluk ınuahede::,i ile müşterek 
b •yaııııanıc ve optanlara mütedair protokol ün Uuidi
kma daiı· 

Mua.melesi 

Millt Müdafaa encümenindedk 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedil'. 

Adiiye encümenindedir. 

Bütçe encü.menindedir. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4055 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye encümenindedir. 

1ktı::ıat encümenindedir. 

10 - III - 1941 tarihinde ilükfrmet 
tara:Undıı.n geri alınmıştır. 

1/101 Vakıf paralar ikrazatmdan mütevellit alacakların 

1/103 

1/105 

1/130 
1/131 

1/148 

1/152 

1/158 

1/17j 

takip ve paraya çevrUmesine dair 21 • IV - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

Ilazinenin tak itle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kaııınuı. ek kanun layiliası 
1pekböcekçiliği işleri, ipekböceği to1ıum.u yetiştiril
mesi, muayene ve satılması hakkında 
Hava seyrüsefer kanunu lfıyihası 
Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hak
kındaki kanunun tadiline dair olan 2531 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 
sayıb kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair 
Ankara şehri su tesisatının llazine idaresindeki mül
kiyetinin Ankara belediyesine devri hakkında 

Küçük sanatlar kanunu layiliası 

Gümrük tarile kanununa bağlı ithalat umumi tarile
sinin 469 A ve B pozisyonlarma dahil çimentoların 
gümrük resininin tezyicli hnkkında 
İspcnçiyari ve tıbbi miihtahzal'lar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin taitilinl' \'C y<'ni
den bazı maddeler ilavesine dair 

Bütçe encü.menindedir. 

Maliye encümenindedir. 
Aitliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

10 - m - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 
16 - IV - 1941 tarihinde Hükfunet 
tarafından geri alınmıştır. 

Bütçe encümenindedir. 

16 - XII -~ 1940 tarihili.de 3940 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/182 

1/187 

1/216 

1/220 

1/223 

1/225 

1/226 

-~-

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Askerlerin zat işlerine taalluk eden davalarm tet.kik 
ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı kanunun 
iki manılesinin değiştirilmesine dair 
Bnzı maddelerin gümrük resimlerinde tadilfi.t yapıl
nıasma dair 
lleyeti ıııahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği 

halde kendilerine tebliğat yapılmamak yüzünden 
Hazine ile alakaları kesilmeyenlerin tekaüd maaş
Iarına dair 

Türkiye - Polonya arasında imza edilen ticaret an
laşmasile munzam protokolün tasdikı hakkında 
Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
sine dair 

Jandarma teşkilatı için yapılacak binalar hakkında 

1/231 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 
mali yılı hesabı katisi hakkında 

1/234 

1/238 

1/240 

1/241 

Umumi h1iz1ssıhha kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

Beleoiye kanununa ek kanun layiliası 

Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 

'J'ürk ceza kanununun 494 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında 

1/246 Askeri ve mü.lld tckaüd kanununun 61 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair 

Muamelest 

ll - xn - 1941 tarihinde 3937 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adli ~·e encümeniİıdedir. 

Bütc;:e encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

llariciye encümenindedir. 

23 - XII - 1940 tarihinde 3949 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
16 - Xll - 1940 tarihinde 3941 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişti':'. 

10 - m - 1941 tarihinde 3983 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktisat encümenindedir. 
28 - IV - 1941 tarihinde Hüklimet 
taratından geri alınmıştır. 

Maliye encümenindedir. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4055 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4056 sayJh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



2 . Teklifler 

İkinci lçtiına içinde verilen (20) tekliften 
(10) u resen veya birleştirilerek kanun olarak, 
(1) i ha.kkmda.ki ma.zbata okunarak kabul 
edilmiş ve (1) i de İdare Heyeti tarafından 
geri a.llJllillŞtır. Müteba.ki (8) teklif gelecek 
Içtimaa kalmıştır. 

Birinci lçtirnadan devrolunan (8) teklif
ten (2) si resen veya birleştirilerek kanun 
olarak kabul edilmiş ve (2) si de sahipleri ta
rafından geri almmıştır. Mütebaki (4) teklif 
uçuncu Lçtıınaa. kalmıştır. 

l'e~kalade İçtirnada.1ı devrolunan (1) tek
lif üçüncü lçtiına.a. kalmıştır. 

A . tkinci lçtiınıı. içinde verilen teklifler 

No. ll ulisası Muamelesi 

2; ._7 [nar h • ti · Divam muhasehat 1!:140 mnli yılı hül-
~ iml d ğişildik yapJlına ·ı hakkmda 15 . XI . 1940 tarihinde 3925 sayılı 

kanun olarak kabul dilmiştir. 

'.:./L ldat h yeti • Divam ınnhasebat 1940 mali yılı 
ınitç inde de~fşiklik yapılınası hakkında Bütçe encümenindedir. 

21 ~D 1tlaı·e heyeti · Mnhıı.sebei um nıniye kanununun 8:~ 

~·;:;o 

2/35 

2/36 

ncü lM.dd inin (~\) ilkrasının tadili hakkında 25 - Xl • 1940 tarihinde 1dare Hey-

li\tu · · ti • 19 O mali yılı M uvnzenei um um i,ve 
kımuıınııa bağlı (D) işaretli c tveliıı nakil vasıta· 
i:ırı ı ınında d ği iklik yapılmasına dair 

İ<1are heyeti - Büyük Millet .M li i ve Ri: ti um
hur 1!)40 malJ yılı hüt<;elerinde 40 000 liralık mü
nakal yap\lm~sına. dait 

Malatya (Mahmut Nedim Zal'leı ) - kel'i v mülld 
tckı:ı.üt ka.nnnunun 3 ncu maddrsine bir fıkı'a ila
v . ine daır 

İdare heyeti - Riynseticiimhur 194-0 mali yılı hütc:e
inde değişiklik yapılması hakkında 

İdare heyeti · Divanı muhasebat kamınumm 73 ncü 
ınnddesinin tMliline dair 
İdare Heyeti · Büyük Millet Meclisi ] 940 mali yrlı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

Kırklareli (Dr. Fuad Umay) • On heş yaşrnı bitir
memiş çocukarın sinema, tiyatro, dans salonu ve bar 
gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 

eti tarafından geri alınmıştır. 

Bütçe encümenindedir. 

29 - XI - 1941 tarihinde 3930 sayılı 

KAnun olarak kabul edilmiştir. 

Büt.;e ~ncünıenindedir. 

6 · I · 1941 tarihinde 3'981 sayılı 

kt.nuu olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

6 · I • 1941 tarihinde 3981 ~ayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

.Adliye encümenindedir. 



No. 

2/37 

2/38 

2/39 

2/40 

2/41 

2/42 

2/43 

2/44 

2/45 

2/46 
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Bu llsası 

---------
İdare lleyeti - Büyük Mill t Meclisi 1940 ınali yılı 
bütçesinde değişilclik yaprlma ı hakkında 

İdare Heyeti - Divanı Muhasebat 1940 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması haklanda 

İdare Heyeti - Devlet memurları aylıklarının tevhit -
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 
sayılr cetvelin Riyaseti Cümhur daire. i memmla
rına ait kısmının de~iştirilmesi hakkında 

Bolu (Lutfi Gören) - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
:flkrasmm değiştirilmesi hakkında 
Bolu (Lutfi Gören) - Af kanununa ek kanun teklifi 

İdare Heyeti - Büyük Millet Mecli i 1940 mali yılı 
bütçesinde münakale yapılmasma dair 

Idare Heyeti - Divanı Mubasebat 1940 mali yılı büt
çesinde münakale yapılmasma dair 

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Milli 1ıfü
dafaa vekileti kara kısmı 1940 mali yılı bütçeleri 
arasında münakale yapılmasma dair 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Kazanç vergisi hakkın
daki 2395 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 13 ncü 
fıkrasının tadiline dair 
Seyhan ( inan Tekelioğlu) - İlk ve senelik muaye
neleri Devlet taranndan icra edilen ölçü ve tartı
lardan almacak rüsum hakkında 

Muamelesi 

31 - III - 1940 tarihinde 39 sa)'lh 
kanunla birleştirilerek kab·ı! erol
miştir. 

31 - III - 1941 tarihinde ags8 SaYllı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4006 . ayılı 
kanun olarak kabul eclilıniştir. 

Adiiye encüınenind dir. 
Bu husustaki Adiiye eııciimeni maz
batası 23 - VI - 1941 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

29 - V - 194:1 tarihinde 403 sayı lı 

kanunla birleştirilerek kabu1
. edil

mişti_r. 

29 - V - 1941 tarihinde 4038 sayılı 

kanunla birleştirilerek ltabul edil
miştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 403 sayJh 
kanunla birleştiriler k kabul edil
miştir. 

İktısat encümenindedir. 

İktısat encümenindedir. 

B - Birinoi tçtiınadan devroluna.n teklifler 

2/ 12 Sivas (Abdur 'alınıan •aci Domirnğ) - Muamele v r-
gi~i kıınununuu ikinei modd sinin fıkra~ınm deği -
tirilm · · hakkında 13 - XII - 1940 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 



No. 

2/14 

2/15 

2/16 

2/11 

2/19 

2/20 
2/23 
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Bulbui 

Denizli (Emin Aslan Tokad) - Toprak ve toprağı i~

letmc hakkında 
Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek Ziraat ı:;ı'mısı 

kurulması hakkında 
Denizli (Emin Aslan Tokad) - Ziraat odaları t .. şkili 

hakkında 
Denizli (Emin Aslan Tokacl) - Belediye kanunuının 
23 ncü madd sine bir fıkra eklenmesine dair 

Bolu (Lfıtfi Gören) - Askeri ve mülki tekaüt kanu
nunun 66 ncı maddesine hir fıkra ilavesine nair 

Yozgad (Sırn İ!!ÖZ) - Bekil.rlar vergisi hakkında 
Giresun (Ol. lbsan Sökmen ve 2 arkadaşı) - Dahili 
nizamnamenin 53 ve 54 ncü madelerinin tatllline ve 
56 ncı maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Muamelesi 

Ziraat encüm.enindedir. 

Bütçe encüm.emndedir. 

Dahiliye encümenindedir. 

14 - IV - 1941 tarihinde 3998 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - XII - 1'941 tarihinde 3937 sayili 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dahiliye encümenindedir. 

28 - m - 1941 tarihinele sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

B - Fevkalade lçtimadan devrolunan teklifler 

2/ 5 Diyarbakır (Gl. Kiazım Sevilletekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askeri memurların tekaüdü 
için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan yaşları bil-
diren 3079 sayılı kanuna bir madd<' ehlenmesine dair Milü Müdafaa encümenindedi:r. 

3 - Tezkereler 

tkinci lçtima içinde Meclisi Aliye (105) 
tezkere gelmiş olup bunlardan (7) si resen 
veya birleştirilerek kanun, (1) i tefsir, (18) i 
karar olarak, (8) i okunarak, (1) ine bağlı in
tihap ma.zbatala.rı reye konarak kabul edil
mi§, (8) ü HükUmet taratmdan geri alınmış, 
(3) ü ha.kkında.ki ma.zbatalarla (87) si okun
muş ve mütebaki (27) tezkere de gelecek tç
tiına.a kalını.ıJtır. 

Birinci İçtimadan devrolunan (54) tezke
renin (2) si birleştirilerek, kanun, (8) ü tef
sir, (31) i karar olarak kabul edilmiş, (1) i 
HükUmet tarafmda.n geri a.lmm~, (1) i hak
londaki ma.zbı;ı.ta. okunmuş ve mütebaki (16) 
tezkere de üçüncü tçtim.a.a. kalmıştır. 

Fevka.lade lçtimadan devroluna.n (25) tez
kareye gelince; bunlardan (1) i tefsir, (7) i 
ka.ra.r ola.ra.k kabul edilmiş ve müteba.ki (17) 
tezkere üçüncü içtima kalmiştır. 
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A - !kinci l çtima içinde gelen tezkereler 

No. IIul asası 

3; 29d } .. skeri erzn kaııuımnun 1 nci ıııacldc::;ine tc' fikını 
erzulnndınlan askeri şahısinm ait malıkfımiy{'tlı>rin 

trkaüt kanununnn 5:3 nrii ve ı\xkeı·i rrzn 1mnunıı

nıın :10 ncu ıııadrlelcrincll:'ki (ı:::ahtı>kfırlık) tnhiı·inirı 

şiinıuHinr dahil olup tckaüt nınaşı tahsis edilip erli-

Muamelesi 

lrıniyN•eğinin tefsirine chıir naşwl<fılet trzkeresi Bütçe enciimenindedir. 
3;2~•9 llelccliyr kaınınnnım lrl nci mıulrlrsinin tı>fsiı·i lıak-

Jonrla Haşvekfılet tezkeı·esi. Adliye encümenindedir. 

R/HOO flıimı·ük tnı·ifc knnununu değiı;ıt irrn 31 mayıs Hl3:1 
tuı·ihli kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun hirinci 

ıııııc.clrı-inin tcfsiı·i hakkında 

(;üıııı·ük ve inhiı..arlar YrkfılPtinin 19:16 mall yılı ay
ııiyat kati hesabının giiııdf'rilcliği hnklmı ı1 a nn~wr

h;ılP.t tczkere.'i 

3! .ju2 ·1 ıHO sıışılı kanunun 4 nrii nıacloı>si nım· areh<'sinclr 

" iıı k iye Cü m huı·iyeti Zirant hnnkıısı kan n nu ile i h
das edilmiş olan kı·edileı· Yiiksek Ni\ıım heye1i YP 

i daı c• lwm itesiııin miiJgn ol np o]marlıihnın trfsiı•i 

Maliye encümenindedir. 

DiYnm Muhasebat encümenindedi.r. 

h:ıkkıııdıı nnşvı>kill et 1rıkrı·psi Maliye encümenindedir. 

:i/ Bll.'"l I ><•ni ıli nıehusn Dı·. KAzım ~nmnnlınm trşı·i! ma u-
ııiyetiııin kalrlıı·ı l ıııaı-;ı hnklmı<la naşvel\fıle1 tf'zkeri'Hl Bu husustaki Muhtolit encümen maz

batası 25 - IV - 1941 tarihinde okun

muştur. 

!3 '8Ut Tiatiı·ıın : nğu. tos 19-!0 aylarma nit raporuıı sunul-
rluğuna Hair Divıım muhasE>hat r1yasrti t<:>zkere('li 3 - I - 1941 tarihinde 1205 sayılı 

8/305 

3/ 306 

Trabzonun Kemerkayn mahallesinden Ila<'ı thrahim 
oğullarından Zaiın diğ'er arlı Saiıııoğln Nuri Erdik<'
rin ölüm rezasma ı:arptmlması haldnnda Bn.şvekHlı•t 

tezkaresi 

('nnkm mehusu Ziya İsfcndiyaroğlu YP. Diyarhakır 

mebusn Zülfü 'I'iğrelin vefat cttilderine dniı· Bn.~w

ldil t tezkeTesi 
3/ 307 ::\fctcoroloji unınm nıil~ürlüğii tcşldlıltmnı B:.ı~ 

komutanlık emrinde buluııdul:hı zamanlarda Dev-
lete ait vasıtalat'la nııkleoilerı>k lıu idare mrmur ''c 
hCl' nevi :ılat ve eşyası için almacnk i.icı·et hnkkmdnki 
kannıı layih:ı.•nnın p:eri verilme~ine dair Ba vekfılet 

karar olarak kabul edilı:niştir. 

7 - IY - Hl..J l tarihinde 1220 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ll - XI - 1940 tarihinde okunınu:-tur. 

tezkrreRi ll- XI- 1940 tarihinde okunmuştur. 
3/308 Orrhı mehusu i\hnwcl 1 Jıı:ııın 'J'olq~öziiu teı:n·it nınsıwi

~·et inin kaldırılması lıuklcmda Btıı;-wkfılet tezkeı•cxi nu husustald Muhtelit encümen maz
batası 25 - IV - 1941 tarihinde okun

muştur. 
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No. Muamelesi 

3/309 Sayın üyt•lertlPn bazılarına izin n•rilınesi lıuklmHla 

Biiyiilt )fillrt l\Iprlisi Ri.' cı~eti tr1kcrcsi 15 - XI - 1940 tarihinde kabul cdil-

3/310 

3/311 

Auk::ırıı şehri lmar müdiil'!iiğünün Hl~7 mnll .nlı kııti 
hesabına ait mutabakat hcyannamrsinin ı-ııınuldnğnıı:ı 
(lair Divnnı mulıasrhat ri,\·asrtl tezhrrsi 

1937 mali yılı Hazine knl'l he<ııı.hına ait. nmtahakn1 lw
yannamcsinin sunulduğuna ılı.ıir Div:ını mnh:ısrlınt 
ri~·aseti tezkeresi 

3/312 Kaı·s ınehusu ftl. Muhittin Akyi.i1.iin vefat ettiği 

miştir. 

2 - XII - 1940 tarihinde 3931 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10 - III - 1941 tarihinde 3982 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

hal<kmda Ba.'?vekfllet tezkercsi 22 -XI - J !)40 tarihinn c okunmuştur. 
3/313 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi lıakkımla 

Büyük .:\!illet l\lrcl isi Ri,va.-ıt>ti 1 ı>zkcrrsi 22 - XI - 1940 tarihinde kabul edil
miştir. 

3/314 1\IünakaHi.t vckilliğinden istifa cclrn Afyon Km·:ıhi
sar mebusu Ali Çetinkayanın yerine Sinoh mehusn 
Cevdet Kerim İncedayının tayin edildiğiııe dair Jü · 
yaseti Cümhur tezkeresi 22- XI - 1940 tarihinrl<' okunmuştur. 

3/315 tstanhnl, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, ('nııaklmle 
ve Kocaeli viHi.yetlorinde örfi idare iliınına rlair Baş. 

vekalet tezkeresi 25 - XI - 1940 tarihinde 1196 sayılı 

3/316 Ticaret vekilliğinden istifade eden Aydın mebusu 
Nazmi Topçoğlunun yerine Ankara mehusu 1\Tiirnlaz 
Ökmenin tayin edileliğine nair Riyaseti ('ümhur t<'Z· 

karar olarak kabul edilmiştir. 

keresi 27 - XI - 1940 hırihinne okunmuştur. 
3/317 Afyon Karahisann Çobanlar nahiycsinden Tekiroğhı 

3/318 

3/319 

3/320 

3/321 

Süleyman Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkın<la Daşvekalet tezkeresi 18 - VI - 1941 tarihinde 1247 say1lı 

Tababet ve şuabatı sanatlarmın tarzı icrasma dair 
1210 sayılr kanuna ek kanun layihasnun geri veril
ınesine dair Bruşvekalet tezkeresi 

Dahiliye rrıemurlarınrlan bir kısımnın tahelirli sinle
rine dair 2169 sayılı kanunun tadili hakkınJaki ka
nun layİhasının geri vel'ilnıcsine dair Daşvekôlet 
tczkeresi 

Türkiye - İngiltere arasında 3 ı;ıubat 1940 tarihindt' 
imza rflih'n 'J'irııı·et ve Treliye Anla~masına ıniizt·:n·ı·l 
~\nlaşmanın tasıli kı hakkmdaki kanun lfıyilınsmnı g-c,ı·i 
verilınrsinr dair Başwkfılet tczkercsi 

Denizli ıııelıu•m rerih Ali Kü(:ükanın teşrii maımni
yPtinin kalrlırıhnusı lıııkkınrln B::ıı;:n•kfılrt trzkı>ı·e~i 

kaı·ar olarak ka bul e<lilmiştir. 

2 - xn -1'940 tarihiıırlc okunnmşmı·. 

4 - XII - 1940 tarihinde okunmuştur. 

6 - XII - 1040 tarihinıle okunrnuştul'. 

14 - V - 1941 tarihinde 1241 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. Ilulasası Muamelesi 

3/322 Bolu ıncbusu Dr. Emin C'rııınl Ruclanın vefat ettiği-
ne dair Raşvckalct tczkcrcsi 20 - XII - 1940 tarihinde okunmuş-

3/32~ 

3/325 

Altı vilfıyetle ilfın edilmiş olan Örfi idarrnin ü~ ay 
1 cıııılidi hakkında Bııı;;vekfılct tczkorcsi 

llnrlnt yp :ıahillcr sıhlıat uıııum müdürlüğünün 1939 
mali yılı lwsabı katisine ait ınutabakııt heyannemeRi
nin ımnul<luğmıa dair Divaııı ıııuha~elıat riyascti 
tezleeresi 

Afyon Knralıiı-ıar ıııclnı~u ('('Jlı:ıl Akçının vefat ettiğine 
dair Başveki\.let tezkoresi 

3/ 326 Türk ve ltalyan Hükumet koıuisyoıılannın birinci 
içtiımı devresi protokolüne bağlı (~) numaralı liı:>lCJ c 
yedi bin ton krom kontcnjaıu ithaline ıuüteallik notn
larm tnsdiln hakkındaki kanun layilıasmın geri vc
ı·ilııwsiııe llnir Raşvdciıll't tczkeresi 

3/327 Divanı muhasebat raporları üzerine Meclisi Alicc 
ittihaz olunan 814 sayılı kararın 7 nci fılcrası hük
münün halen meri olup olmadığının teisiı·i hald\.mda 

tur. 

20 -XII- l :.l~J lar1lı~nde 1199 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10 - m - 1941 tarihinde 3!)83 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - XII - 1940 tarihinde okunnıuş· 
tur. 

25 - Xll - 1940 tarihinde okunın UŞ· 
tur. 

Başvekô.let tezkeresi Maliye encümenindedir. 
3/328 Antalya mebusu Cezmi Er~inin vefat ettiğine dair 

Başveki\.let tezkoresi 30 - XIT - 1940 tarihinde okunınuş-

3/329 Sayın üyelerden bazılarına ızın verilmesi lıuk.kmda 
Büyük :Millet Meclisi Riyaseti tezkaresi 

3/330 Afyon Karahisar, Antalya, Bolu, Çanlun, Diyarba
kır, ve Kars mebusluklarına seçilen Şevket Haşit 

llatipoğlu, Nurullah Esad Sumcr, Celill Sait Siren, 
..A.vni Doğan, Dr. Şükrü Eıned ve Etem lzzct Benicc-
ye ait intihap nıazbat.alarımn göııdcrildiğine dair 
Başvekalet tezkaresi 

3/331 Devlet havayolları unıum müdürlüğü 1938 mali yıh 
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divauı nıulıasebat riyaseti tezkoresi 

3/332 .Mücbir ve zaruri sebepler dalayısile tnkip ve tahsi
line malıal ve imkan görülmeyen borçlarm terkinine 
dair Başvekalct tezkercsi 

• 

tur. 

6 - I - 1941 tarihinde kabul edilmiş
tir. 

6 - I - 1941 tarihinde intilıap maz
bataları kabul edilmiştir. 

24 - m - 1941 tarihinde 3986 sayılı 
kanuııla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Büt~e encümenindcdir . 
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:3/333 Ordu, bahriye ve jandarma subay ve memurini hak
kınuaki !)12 sayılı kanunun 6 ncı macldesindeki (l\Iu
hakeme altına alınmak) tabirinin tefsirine dair B~- • 

Muamelesi 

vekruet tezkeresi 4 - VI - 1941 tarihinde 1244 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/335 

3j336 

3/337 

3j338 

3/:339 

3/340 

3/341 

Oı·ılunun Karacaöıneı· küyünclen G eılikoğıılların
ılan Salihoğlu Asım Hecliğitt lilüın cezaı;ına çarph
niması hakkında Ba.~vekalet tezkeresi 

'J'crnıenin Cefri köyünden l::ialih Çavuşağlu Davut 
Hürler v~;ı Orduııun Ebü I hayır nahiycsinin Sefcı·cik 
köyünden O~manoğlu Ali linplanın ölüm cezasına 
çarptmlıııalan hakkında D~vek5.let tezkeresi 

'l'eşkilutı esasiye kanununun 57 nci maddesinin 
Askeri aı.lll hfıkimlerle Tcınyiz mahkemesi müd<lei
nnıunıi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığı
nın tefsiri hakionda Başvekalet tezkaresi 
Vilayet idaresi kanununun ilinci ve 71 nci madde
lerini değiştiren 3001 sayılı kuınuıun birinci mad
desinin ta.dil eden 3451 sayılı kanunun birinci mad
desinin (E) fıkrasındaki (Belediye kanununun 7 
nci maddesinde yazılı usul riayet edilmek üzere) 
kaycünin tefsiri hakkında Başvckftlet tozkeresi 

Ankara şehri su tesisatınlll Hazine uhdesindeki 
nıülkiyetinin Ankara. belediyesine devri hakkındaki 
kanını l5yi1ıasuun geri v rilmesiue dait· Başvekalet 
tezkeresi 
BdcJ.iye kaıuuıu11un 2 nci ınnddesiuin tef:-ıiri hak
kınciakl tezkerenin geri verilmesine dair Daşveka-
let tczkeresi 
Diyanet 1~leri Reisliği JU3!) mali yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılınru:ıı hakh."Uldalci kanını layihasınuı geri 
verilmesine dair Başvekalct tezkoresi 
i\luahcdeleri mucibiııce nıenılckotiınizo göuderil cek 
müttefik Askeri kuvvetlerin Devlet demiryolları, 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları vasıtalarm

daıı istifadelerinde alınacak ücretiere dair olan kanuıı 
layihasırun geri verilmesi hakkmda Başvekal('t tez-

14 - IV - 1941 tarihinde 1227 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1'94:1 tarihinde 1251 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye encümenindedir. 

12 - V - 1941 tarihind 4025 sayılı 
kanun olarak kabul odil nı.iştir. 

10 - HI - 1941 tadhinde okunmuştur. 

10- lll- 1941 tarihinde okunmuştur. 

10 - m - 1941 tarihinele okunmuştur. 

ke.resi 10 - lll - 1941 tarihinde okunmuştur. 
3/342 Türkiye - Fransa doşt]uk muahedesi ile nıüı;ıtcrck 

beyanname ve optanlarıı. mütcdair protokolün tasdi
lann dair olan kanun layihrunuın geri verilinesi hak-
kıııda Ba.<;ıvekruet tezkoresi 10- lll · 1041 tarihinde okunmuştur. 

3/343 Ticaret vekaletinde kw'lllau ia~e müsteşarlığı leşkilfı.t 
kadrosunun tasdikı hakkında Başvekalet tezkcrcai Bütçe encümenindedir • 

., 
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3/344 Denizli mebusu Dr. Kazım Samanlımn vefat ettiğine 

dair Başvekruet tezkoresi 12- ID- 1941 tarihinde okunmuştur. 
3/345 Adliye vekilliğinden istifa eden Bolu mobusu Fethi 

Okyarın yerine Mardin mebusu Hasan l\Ienemenci
oğlunun tayin edildiğine dair Riyaseticümlmr tez-
kcresi 14- m- 1941 tarihinde okunmuştur. 

3/346 Devlet memurlan aylıklarunu tevlıit ve tea.Q.ülüııe 
dair olan 3656 sayılı kanunun. 7 nci maddeşi hük-
münün 3546 sayılı kanuna göre Devlot Şurası aza-
bğma. intihap edilenlere şiimulü olup olmıyacağnıın 
tı;ıfRiri hakkında Başvek~let tezkeresi 

3/ 347 ~H lll piyango idareı:ıinin 1 !l-1-0 mali yılına ait bilôn~o
nun gönrlcrilcliğinc dair Başvekalet ter.keresi 

3/348 Dcvl0t anayi ve ma:adin işletmelerinin kr di muame
lelerini yapmakla mükellef Sümerbank kurulması 
hakkındaki kanun lAyihasmm geri vcrilıneshıe dair 

9 - IV - 1941 tarihinde 1223 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bu. hususta.ki Divam Muha ebat en
cünıeni mazbatası 31 - nr - 1941 ta
rihinde okunmuştur. 

Başveknlet tezkere ·i 19- lll- 1941 tarihinde okunmuştur. 

3/349 Devlet sanııyi ve mMHlin t<'şt>l\ltiilleri hakl\mdaki ka
nun layiha.sıııın geri verilnır~inf' clair Ba.5vck.alcl 
t ezkercsi 19 - lll - 1941 tarihinde okunmuştur. 

3/350 Rcı·mrıyrshıin tnmamı Dr Ylrt taı·ııfmdan v rilmek Ru
rctilo kurulan ikt ıRadi tPşt>kküllcrin teşkilatilc idaı·e 

ve mnralwhcleri hııkkın<lnki. 3460 sayılı kanunun hazı 
maddelerinin tarlilinc ve mczkii r kanuna hazt hüküm
leı· ilnv sine clair kanun lô;vihasının f(cri veri1nw<.ıi 

3/351 

3/ 3G2 

3/ 3:53 

3/354 

3/355 

:1/356 

hakkında BaşvekiHet tezkcı·esi 
Altı vili\yt'tl{' ilnn ve ii<: ıı~r nıiidd tlt' tem<1it edilmiş 
olan Öl"ii idarenin üç ay clahn tcımliıli haklnncln Ba ş-
vcldilet te1.kercsi 

Konya ın<'hnsn Şovki F.ı·~mmıı tcı;;ı·it masuniyctinin 
kaldırılması hakkında Başvekal~>t tcr.keı·rsi 

Flnyıu ii.wılerdcn hazılarlllı\ izin vcrilmN:i luıkkmrl:ı 

Büyük :\{illet Meclisi Rf~"ascti tezkercsi 

~'apulanıa knnunu layihasınııı geri verilnıe:-ıi halt
kmda Başvekalet tezkere, i 
Gümrük muhafaza Genel koınutanlığmm 19:1!) ıunli 

yılı ayniyat kati hesap cetvellerinin g-önclerih1iği 

hakkınna nn.şvekalet tezkeresi 
.M ür h ir ve zaruri sebcplcr dolayjsllo ta ki t1 ve t alı
siline tmı.hal ve imkan görülmey n 80 302 lira. 7fı 

kuru.ş hol'cun teı•kiııine nair Bnşv<'kald teıl<cı·csi 

19 • m -1941 tarihinde okunmuştur. 

19 • m - 1941 tarihinde 1209 sayıh 
karar olarak kabııl edilmiştir. 

16 - V - 1941 tarihinde 1242 sayılı . 

karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - m - 1941 tarihinde kabu1 edil
miştir. 

26 - III - 1941 tarihinde olruııınuştur. 

Divanı Mttho.sebat encümenindeair. 

Bütçe enciiınenindedir. 
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:.3/857 Müehir ve zn.rnri sebepler dolayisile takip ve tah
silini' mahal ve imkan görülmeyrn 206 153 lira 50 

Muamelesi 

kmnş horcnn terkinine dair Başvekfılet tezkoresi Bütçe eneümenindedir. 
:3/;~:-ıR Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi haklmıda 

Hiiyük Millet :Meclisi Riyaseti tezkeresi 2 - IV - 1941 tarihinde kabul cclil
miştir. 

:ı ;.;:;u Disiplin ilmiı·i taı·a.fınılaıı verilmiş oJan kısa hapiı-ı 

eezalarile mahkemeler tarafından verilen kısa ha
pis cezalarının mahiyetinin tayini hakkmcla Başve-
kaJet tezkeresi 12 - VI - 1941 tarihinde 1246 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

:J/:360 Et?lnya musademesinde nıalfıl olanların 1ktısacli 
l'uhı·aıı Yf'l'gisi iı-ıtisnııiyetinden ve Inhisar eşyası 
beyiyesinden istifade hmırıslarııHla harp nııı.li'ılü 

hükmünde olduklaı·ına dair olan 2fı!)] sayılı katıu

nun birinci maddesiniıı tdsiı·i hakkında Başveka-

let tezkeresi ~faliye encümenindedir. 

3/ 3lil Küçük sunatlar kanunu layillasının geri verilmesi 
hakkında Başvek&lc~ tezleeresi 16 - IV - ) 941 tarihinde okunmuştur. 

3/ 362 Vakıf paralar ikrazatmuan mütevellit alııeddıll'ln ta 

3/ 363 

3 1~G-t 

3/ 365 

3/ 366 

~/367 

kip ve paraya ~cvrilınesinc dair olan kanun li'ı.,vihu

sının geri verilmesi hakkında Başvekalet tr?.kereRi 
lçcl mebusu Turhan Cemal Beıikeriu teşrii ınmnmi
yctiııin kaldır1lması hakkmcla Bıışv<'k5let tezk<'t'<'Hi 

İ!lpartııııın 8inil'keni nahi~'rsinin tlrgiip kö;vüııden 
Rüzg:lroğullarmdan Alioğlu Ali Dert'hekin ölüm CP71l

sına c~arptınlnıası ltıJkkında Başvckfı.let tezkel'esi 
Sütçiileı· kaıasının .Ayvalı ki}yiiııden isınail kızı Oül

si:im Kotanakm öliim cezasına c:arptırılnınsı hakkmda 
Başvekalet tezkoresi 
~7 nci piyade nlayı erl<'rindt'n 1Iemr.t Diri \'C onha~ı 

Mı'mct Sitilin ölüm <'1'7.asına ~arptmlmahırı hakkın
da Ba~vcldi.let tezketesi 

PerakPnılc ticarcttn rtikct koym:ık nwehuriyt•tinc chıi ı· 
kanun ln.yihasmın ~<'ri verilmesi hııldnnclıı nııı;rn'knlrt 
tezireresi 

VıılnfJıır ıınıuıu nıi1ıliirliiP;ü 19~R mali ~'ılı hf'ı:ıahı 

l<atiııinc ait mnt:ıhııkat heynıınanıesıinin ı:ııınulr1nğu
nn ılaiı· Di\anı ıııulım;phat Riyaııc•ti fN1krrch•ı·i 

3j:ltHl nPIPcliyc k:ınnnnnıı rk kanuıı ]fiyihafımın gel'l \'e-

24 - I - 1941 tarihinde okunmuştur. 

15 - IX - 1941 tarihinde 1258 ı:ıayıh 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye eneümenindedir. 

Adiiye encümoııinuedlr. 

Adli ye encüınentndediı·. 

25 - IV - 1941 tarihinde okunmuştur. 

16 - V - 1941 tarihinde 4032 sayılı 

kanunla birleştirileı·ek kabul edil
miştir. 

rilmel'li hakkınrlıı. naşvckalet t<'ıkrrNıi 28 - IV - J 941 tarihinde okutınıuştur . 
• \skt•ri reza konuınınıla me>cut hmmsi 
ınann Ye ~iimnliinün tayini hakkınıln 
tezkeresi 

a tıflann 
na~n~ldllet 

.. 
' 

17 -IX - 1941 tarihinde Hükftmet 
tarafından geri alınmıştır. 
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~j.1i l nleı·ik ıııPhmm Rnlilı Boznkıııı H tat dtii'Tine ılair· 

13a ·yeka!Pt tezkercsi 2 - V - 1941 tarihinde okmııntıştur. 

3/:172 Aclli~·e harc: tarif<'si kanununun 100 ncü maddesi-
nin tdsiri haldmıila DnşvekAlet t<'Zk<'r<?si 2 - VII - 1941 tarihinde ITükumet 

tarafından geri alınmıştır. 

3/376 

3/377 

l'n~-ıta. 1t'lı.rnıf w h•)pfon ııınnın ıııüclürlilğü l!l:~H 

uıa ll ~,lı lıesA hı kat i sine ait ımıtahakat hcyanııa

nıı'sinin ımnuldu~muı claiı· Divam ııınhaseba.t ri~-ıı

ıwti t ezkeresi 

:-in.rııı üyclerılf'n hazılıırma izin Yrı·ilıncsi hakkında 
Büyük :Millet Meclisi Riyascti tozkeresi 

lla;~iııc ile lstanlnıl lıelediyesirı_in lıir lm·nnı alacak
larıııııı knl'şıhklı ola ı· u k ihraı·n hakkındaki kanun 
)fıyihaSll1111 A'Cl'İ VCrilnıNÜile flair fia~nıkii)rt 1PZ

kcresi 
Çerkeşin Dere köyünden Kadıoğullarından Tiüseyin
oğln Bahattin Aksunun ölüm <>ezasına <:ıırptlı•ılnııısı 

hakkında Başvckulet 1 ezkeresi 

Sayın üyeleı'tlen hazıliirma izin yerilmesi hakktnda 
Biiyük l\tillet Me<>lisi Riyaseti tezkoresi 

3/378 1\farllin ınebusu 1\luhittin Birgenin mebusluğunun 
sukutu hakkında Büyük Millet :Meclisi Ri.nıseti 1<'Z· 

k e resi 

3/379 Ereğli kömür havzasındaki ocakların Dcvletc:e işlct

tiı·ilmesi bakkındaki 3867 sayılı kanumm 8 nci mnd· 
desinin te.fsirinc dair Ba.şvekalet tezkeı·esi 

3/380 İRlnnbul Edirne kaımnnila Salmatomruk <>aclclrsinde 
ktmduract Yusufoğlu Nazım Yolnhn ölüm <>ezasınn 

9 - VI - 1941 tarihinde 4063 sayılı 

l<annrıla hirleştiı'ilerek kabul edil
miştir. 

28 - V - Hl41 tarihinde kahıli edil
miştir. 

2 - VI - J 941 tarihinde okuıunuştuı·. 

23 - VI - 1941 tarihinde 1252 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1941 tarimnde kabul edil
miştir. 

13 - VI - 1'941 tarihinile 1245 sayt h 
karar olarak kabul edilmiştir. 

ll - VIII - 1941 tarihinele 236 sayıh 
tefsir olarnk kabul edilmiştir. 

çarptıruması lıalduncla Ba.şvckiUot tezkcrcsi Adliye encümeııincledir. 
3/381 Çornmun Osmancık lmzasmm Peli1 ecik köyünden 

3/382 

3/3~n 

Mustafaoğlu :J.Iuslafa Karabaşm ölüm cczlli>ma c:arp· 
t.ırıhnası halclnnda Başvekfılet tezkeresi 15 - IX - 1941 tarilıin<le Jlükuınet 

tarafından geri ahnmışt1r. 

Allı vilrtyelle ilan ve iki dda üçer ay müddetle tem
dit edilmiş olan Ör.fi idarmin altı ay clalıa temdi<li 
hakkında Bo.şvekalet tezkeresi 

Aııkanı ınchusu .. Aluucd l 1 lusuıı tc:;ırii mnsuniyclinill 

knl<lırılıııası hakkıııda Başvekfılct tezkercsi 

20 - VI - 1941 tarihinde 1249 sayıJı 
karar olarak kahtti edilmiştir. 

Adliye ve Teşkilatı Esasiye enci.i
menlerinden mürekkep Mulıtelit en

cürnendedir. 
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3!384 Kaclın IIanmın Türkatlandı köyünden Mustafaoğlu 
Salih Süıııük ve Ereğlinin Üçgöıı: mahallc~indcn Ali
oğlu Osman Günerinin ölüm rc7.a~ına ~arplll'llnıaları 

hakkmda Başveklllet tezkeresi Adiiye encümenindedir. 

3/ 38fi Lülcbur~azın Kayahryli kö.viinclen Siilcyrıııınoğhı 

Hüsmen ITaylfızın ölüm ccza"luıa c,:arptınlmıısı hak-
kında Başvekalet tezkeresi Aılliye enciimenincleılir. 

3/3o..:6 Adiiye harç tarifesi kanunıınnn 100 ncü ma<'ldı•sinin 
tefsiri hakkındaki tezkerenin geri veı·ilmesinc dair 
Başvekalet tezkercsi 2 - VII - 1941 tarihinde okunmuştur. 

3/ 3R7 Fı-'llerler idaresine verilerek tn7.minat karşılığının 

tf'min snreti vr Hazinenin oı·taklıi:b hulunıın şh·ketlrrr 
ait hisse enetleri satm nlınması hakkmdnki 3302 sn
yılı kannnnn ikinri mııflrl<'sil<' hiii<:P knnnnlaı·ınnı hn 
haptaki mııddclerinin tefsirinP ilaiı· Başvekôl t trz
kere i 

3/388 

3/390 

3/391 

3/392 

3/393 

3/394. 

3/395 

3/396 

Çapakı,:nrnn Azizıı.n kö.vümlm Tıılluıoğlu ~aH Kulka
nın öliim f'eznnna ~a~phrılması hakkında Başvrkftlet 
t('zkcrrsi 

Sayın üyelerrlen baZlJarma izin verilmesi hakkında 

Büyük Millet Meclisi riyaseti tezleeresi 

Ankara Şehri İmar müdüı1lüğü 1938 malı yılı hesalıı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divam Muha.sehat riyaseti tezkaresi 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1'938 mali yılı hesabı katisine ait mutahakat 
beyannamesinin suuulduğtma nair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi 
!ı:el mebusu Tmhan Cemal Berik rüı teşrii masuru
yetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkaresi 

Bor kazasının lukışla köyünelen İsmailoğlu Ali 
Kılı~demir ve Niğdenin Kitrcli köyünden lbralıiın
oğlu .A.b<llnahman Çığın ölüm ('zasına c:arptml
maları hakkında Başvekfı.let tezkeresi 
lktısat vekilliğindcn isii:fa eden Samsun mebusu 
llüsnü Çakırın yerine Trabzon mebusu Sırrı Daym 
tayın edileliğine dair Riyaseti Cümhur tczkeresi 

Nafia vekalcti 1939 mail yılı ayniyat hesabı katisi
nin gönderildiğin dair Başvekalet tezkeresi 
Ağrı ınebusu lhsan Tavnıı vefat ettiğine llaiı· Bü
yük l\fillet Meclisi riyaseti tezkcresi 

4 - VIII - 1941 tarihinde 1254 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye encümon1ndedir. 

4 - VIJ - 1941 tarihinde kabul edil
mi'Ştir. 

Divanı Muhnsebat cneümenindedir. 

Divam Muhasebat encümenindedir. 

.A.dliye ve Teşkilatı Esasiye eneii
ınen let'inılen mürekkep M uhtelit ('11-

cümendedir. 

illiye eneümenindedir. 

4 - VIII - 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

Divanı Muhasebat encümenind"dir. 

ll - VIII - 1941 tarihinde okunmuş
tur 
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:1j:1!)7 TITna<lin nizaınnnnıesinin hazı madde1E•ri ile Taş
orakları niza.mnamcsinin tadili hakkındaki 608 ım

~'llı kanunun 5 nci macldesinin tt'fsiı·ine nair naı:;-

Muamelesi 

-vek:llet tezlteresi İktısat encüıncnindeclir. 

~~;~!)R Manisa ıııPlnum Dı·. Rainı lzrlin vefııt rffiğ-i hah-
lnnrla Haşvekalet tezkeresi 

!1/!19!) Rıızt hariciye memurlarrom manş ve temsil tııh~:i
satlaı·ına zam yapılması hnkl{mchıld kanım lii:l'ihıı

sıııın ~(·ri wrilıııeı-;inP dı:ıir Ba·~wekalet teıkeresi 

!1/400 {~onmmn Osmancık kaznımmı Pelitecik köyiinılcn 
M us tn fanğlu ::ır usta fa Karahaşm ölüm ccııısma 

c;arpf ıı·ılnııun lı:ıkkınclııki trzkereııin geri Yeı·ilınP

siıw ıl n ir Bn.ş\·ckii h•t t I'Zkf'resi 

!1j401 .\ sker1 ceza kıımmunda mevcut lıuı::.iıs'i ntıflnı·ın 

rnmı:ı -ve şiimuliiniin tnyini lıakkınclı:ıld tezkerenin 
geri verilmesine dair Ha~Yckal('t 1Pzkrresi 

:1/40~ Drdet m el rcn·nloji is leri um um müclürlüi!ü tr':'ki1iit 

YC nııifPlerinC' dniı· :11:27 sayılı kaııuna ı>k kaııım 

1ilyihnsımn f.!<'l'i nrilınesi hakkııHln I3nşy('l\;'ı1ı>t. 

15 - IX - 1941 tarihinde okunıııuş

tur. 

Hi - IX - 19-t1 tarihinde oknıınnış

tnr. 

l.J - TX - 11Hl t:ırihiıHk olmnnıuş-

1 lll'. 

17 - TX - 1941 tarihinele olnmııınş

tur. 

tezkeresi ~~ rx - 1941 tıırihinrl<' okunııınş

tur. 

B - Birinci fçtimadan devrolunan tezkereler 

3/172 Knyserinin Jrolu kii,vünden Ilasanoğlu Jlcıııct Bckta
şın iili i ın ceınsıııa c,:ıı rpt ı rı 1 mn.<ıı lıııldmı cla Da~yı•kiill'l 

tezkcı·esi 18 - IV - 1941 tarihinde 1231 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/187 ~Iersinin l\fcsndi~·o mahallesinden Osınann~ln \hnıe1 
Cingözün ölüm ccııısmıı. çarptmlnınsı lıakkırıılu Baş-
vckalcL tcrl<:cresi 17 - IX - 1941 tarihinde 1259 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

8/189 Giiınrüklcrdc hnlunnn ve suni clynf ilc mnlılt1t lnıltın
masmdan dolayı ithal Pdil nıcycn pamuldu rnı:nsm·u lııı 

hir rl<'fayn mahsus olmak şnrtilc resim 1ıııdlcri 22!)-l 
Aayılı kannmuı verdiği salfıhiyetc iııtinadcıı inıliril(li

ğinikn keyfiyetin ta~(likı hakkında Başveki\lct tı•z. 

keresi Bütı:e encüınenindedir. 
3/190 lnhi~ıırlnı· umnm müdürlüğü 19::\7 yılmn nit hilfını;o

nun gönderilcliğine dair Başvckalrt tezkcrcsi 2 - xn -1940 tarihinde 2932 sayılı 
lmnunla birleştirilerek kabul edil

miştir. 
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3/191 Kurkudeli kazasmm Karahayır köyünden Ahmedoğlu 
!smail Dedenin ölüm cezasına çarptırtlması hakkında 
Başvekalet tezkeresi 2 - IV - 1941 tarihinde J 216 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/192 Reşadiyenin Soğukpınar mahallesinilen Melhcmoğul· 

lanndan !brahimoğlu Aşçı Ali Çağlarm ölüm ceza. 
sma çarptıruması hakkında Başvckalct trzkrrrsi 

3/19:3 Sanuıklınm Ko<_:gazi köyiiııdrn Kırnav diğer adı Ka
ramoğullarından Süleymanoğlu Süleyman Akbnlu
tun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekal\'1 
tezkeresi 

3/194 Oümı·ük muhafar.a grncl komulanlığmm 1938 ;\rılına 

ait ayniyat kati hesap cetvellerinin gön(lcrilc1iği lıak-

28 - III - 1941 tarihinile 1212 saJılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1941 tarihinde 1250 sayılı 
karar olarak kahul edilmiştir. 

kmoa Gümrük ve Jnhisarlnr vekii.leti tczkeresi Divanı Muhaschat encümenindedir. 

3/ 197 Eylfıl teşrinisani ırı::w aylarına ait raponın sunul-
duğu hakkında Divam muhaschnt ı·iyasel i ter.ker<'si 
(3 ncü fıkra) 

3/ 19 Rr~·h:ın mebnsu Sinan 'I'ekrlioğlnnun leşrii masuniye-

Maliye encümcııiııdedir. 

tinin kaldınlmacıı hakkında Ba!;!vrk5lr1. 1ezkcresi 27 - Ali - 1940 tarihinde 1204 sayılı 
karar olarak kabul enilıniştir. 

3/19!1 

3/203 

Tarsusnn Ali Fakih köyün(leıı Osmanoğlu Ali Rıza 
('ölgeı:enin öliim ceznsma ç;arptırılması lınl<knıcln 

Başvekli.lct tezkercsi 

.Askrri ve mülki tekaüt kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen G3 ncü ın:ıdcd~inin tcfsiri hakkınfla 
Başvekruet tezkeresi 

3/ 205 "\shl'i re miilkt tduıi.il kaıınuunnn 42 nci maddesinin 
B ve C fıkralarının trfsiı·i hakkınrla Dh·ıını muhn-;•'htıt 

21 - IV - 1941 tarihinde 1233 sayılı 
karar olarak kabtti edilmiştir . 

llüt~e enciimenincledir. 

rirascti tezkcresi Bütçe encüıneninfll'dir. 

3/208 Oiimrük ve inhisarlor vekitldi 19:3:1 mali yılı cı~·ııi y :ıt 

son hrsalıınm gönclrt"il(li~i lıııkkmfla Oiimriik \ ' <' iıı -

hisaı-lar vekfıleti lPr.keresi Divam l\Iuhasebat encüml'ninrlNlir. 
3 / 21:-l 'I'okaclııı Rıılnc;aray ki.l,viinclm lmamoğ-ullııı·ıntlaıı Sn-

3 /2:!1 

liho~lu TTasan Yılmar.ın ölüm l'rzasına r;aı·ptırılnııı"ı 

lıakkııı c la Da~·n ·kfılrt tPzkrrc<~i 

Frfa nwlıusn Şrr«>f rJıığıın tr•i"ii masıuıiyt'tinin Jı:al

rlll'llnın-ıı hakkında Ba.şvckfılet tczkeresi 

3/~::!fl BNlPn !<'rhiyf'~i k:ınunnnnn 1!1 nru mnrlclrc;:inılrki 

( nıahnlli) t:ıhirinin tl'fsiri h:ıkkındn Bn ~vrld\l <•t tı·z 

k e resi 
:1 12:10 f:iim rül<lerimir.ılı' hıılıman pıımnklu mrn<>nr>ntın it 

halini tf'min iı:in 22fl4 ~nyılı kıınnnım verdiği ··., l !ılıi 

yete istinaden İcra Vekilleri ITı'yetinre itUlıaz edilen 

16 - IV - 1941 tarihinele 1229 ı-ıayılı 
karar olarak knhul edilmiştir. 

30 - IV - 1941 tarihinde 1240 sayılı 
knrar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe cncüınrnindedir. 
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kararın tast.likı hakkında Başvekfılet tezireresi Bütçe encüm.enindedir. 
3/ 232 Birinc·i kfıınm 1939 : şubat 1940 aylarına ait rapo

run sımulrluğuna dair Divanı mulıaseha1 riyııseii 1ez-
krrcsi (5 nci fıkra) Maliye encümenindedir. 

3/ 233 Maliye vek;"deli 193R nuıll yılı ayııiya1 kati lwsabnıın 
göııclt'ı·ildi~ri lıüldnııtla Baş\'ckfılet tczkcrcsi Divanı Muhasebat eııcümenindedir. 

3/2~:ı llnta\· ir•iıı ~'ransatlaıı ithali zal'Uri bultuıan 10 500 

k. u tu san ıpckhörcği tolıuıııuııun 100 kilosundan alın
ması ira hc<lcn 3 000 lira gümrük resmi 22!J4 sayılı ka
nunun \'erdiği salfıhiyele istinaden 300 liraya intliril
<liğinden keyfiyetin taı;dikı lıııkkında Ba.<j\'ekülct 
tezkercsi Bütçe encüınenindedir. 

3/ 236 

3/238 

3/240 

Tmhzon mcbusu ~eri!' BilgPııiu tcı;;ı·ii masuııiyetinin 

kaldmlnımn h:ıklmHla Ba~v<•k[ı\et tezkcrcsi 

AlHlağ madeninin Emcrek köyünden olup Karaço
rak köyünde mukim Mustafaoğlu ~ükrü İlbasnıışıu 
ölüm cezasına çarptu·ılıııası lıakkmda 13aşvekı'Uet 

tezkeresi 

I3ağcılıkta kullanılmakta olan küldirdün Etibank 
tarafuıdan ithal cılilecek 5 150 tona nıunhasır kal
mak üzere, yüz kiloswıdaıı alııımalüa olan gümrük 
resıııi 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete isti
naden 0,25 kuruşa indirildiğimlcn keyfiyetin tasdi-

30 - IV - 1941 tarihinıle 1239 sayı lı 
karar olarak l{abul edilmiştir. 

9 - IV - 1941 tarihinıle 1221 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

kı hakkında Daşveka.let tezkeresi Bütçe encüm.enindedir. 
3/241 Dayıııdınu Yenice ınahallcsiııdc uıukinı Ayduılıoğtı.l

larından Hüseyinoğlu Altındiş Mustafa Küçük Ay-
dmlının ölüm cezasma çarptn·ılması hakkıntla Ba-ş
vekalet tezkeresi 

3/2-!2 Bigadicin Selvi mahallesinden cllad Haliloğlu Ka
sım Afacan ile Kuyu mahallesinden Menıed Alioğlu 
E ara Mustafa Özkulanın ölüm cezasına çarptırıl
ması lıakknıda Başvekruet tezkeresi 

3/243 Çot'ut11Un Alaca kazasrnın Küre köyünden Hüseyin-
oğlu Bayram Purun ölüm cezasına çarptu·ılması 

haklunda Başvekalet tezkeresi 

7 - IV - 1941 tarihinde 1219 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1941 tarihinde 1224 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 1232 sayı lı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/244 Nizilıin Kofericebel köyünden Ali Osmanoğullarnı
dım Memedoğhı Davut Turgudun ölüm cezasına çarp-
tırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 14 - IV - 1941 tarihinde 1226 sayılı 

3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde ya
zılı muafiyetler mcyanmdaki (Silah altındaki ordu 
ve jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkında Baş-

karar olarak kabul edilmiştir. 

vekalet tezkoresi Bütçe encümenindedir. 
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3/252 Çerkeşin Ören köyünden llekiroğullarından 1bra· 
lıinıoğlu Mustafa Özdenıiı·in ölüm cezasına r:arptı-

Muameletıi 

rılması hakkında Başvekulet tezlteresi 18 - VI - 1941 tarihinde 1248 sayılı 
karar olarak lı:ahul edilmiştir. 

3/259 

3/::!GO 

Ü rgiibün D ete ınaha llesinden 11cmcdoğl u :M em cd 
Altrruşın ölüm cezasına çarptn·ılnıaı•n lıakkınıln Baş
vek5.let tezkeresi 

270 dcrect'dcn evvel takattur eden ağn· maclen yağ
lan ve tortularmın yüz kilnstuıdı.ı.n alınmakla olan 
giimrük resmi 22fi.J: sayılı kanıuıtm nwliği saliıhiyPtc 
istinaılen yüz kuruşa inrlirilıliğinılcn k<'yfiyctin 1ax
dikı hakkında Başvekillet tezkeı·esi 

3/262 f;iikenin Konak mahallPsindcn Kara Dcldroğullarm
dan Hüseyinoğlu Mcıned (li)kgözün öliiın rt·zasııııı 

25 - IV - 1941 tarihinde 12:36 sayılı 
karar olarak kabul edilnuştir. 

Bütçe cncümenindedir. 

çarptn:ılnıası hakkıncıa Başv~>kfilct tezkcresi 4 - IV - 1941 tarihinde 1218 Rayılı 

3/26;.1 

3/~67 

Suugurlunuıı .:'ıfL'uıcılhcyli köyünıleıı AIHlülgnııioğll 
Hacıosman Sclçukun ölüm ceznsııı:ı. çarptırılınası 

hakkınıla Başvekalet tezkeresi 

karar olarak kabul edilmiştir. 

16 - IV - 1941 tarihinde 1228 say1lı 
karar olm·ak kabul edilmiştir. 

Asiu-ri tayinat ve yenı kaııuııuııa ııılizcyyı•l 1 '!);)~;U) ılı 
kanuııun birinr.i ın:ıılılı•sinin lııfsiri lwkkmda Ba)?\P· 

kalct tezkcresi ' 20 - xn - 1!)40 tarihinde 23-l sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

'l'ııl<ad ınPbttsu Hasip Alınıt • tl Aytun;:nıu lP~ı·i i. nı:ı

smıiyrtinin l>alılınlıııası lıal.kıncla Da~\·Pkiılcl tı•zkPrcsi 

J\Juğlu nıchusu Yunmı ~adiniıı lcşrii ıntt!-;ııııiyetinin 

kalılıeılmuqı luıkkınoa BaşnokfılPt tez"<'t'f'si 

.:\dliye haı·~ tarifesi kanununnn yüzii11rii ınnıltlesiııin 

1 pfsiri lu.ıkkıntla Ba.•r;ekalet tczkcrcsi 

lnhisnı·lnı· nmtıın müdiirliiğU 1!)37 mali yılı hesahı 
katisine ait nıntahakat bcyaıınmııesinin sıınulıluğunn 

ılaiı· Dinını uıulıasehat ri,rascti tezkeresi 

3 277 1 ;iirııl'iik kaııuııttnun hnıt nıaudcleı·inin tn<lilinc dair 
olıın !106 sa~.,lt kannnnn 3!1 m•u mnrldc>simlı'ki (Ar
diye üercl i) tahiı·iniıı tcfsiri hakkmda Başvd•akt 
ter-kcresi 

tı:l•l mrbnsu FPrid f\·lnl C:üvenin 1cşri1 ımıxttni~·t•ti
nirı kaldmlmosına dair Ba~vf'kiılet trzkf'l'csi 

Aciliye ve Teşkilatı Esasiye encü
menlerindcn mürekkep Muhtelit en
cümendedir. 

27 - XII - 1940 tarihinele 1203 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

27 - XII - 1!)40 tarihinıle 1201 sayılı 
karar olarak kabul edHnuştir. 

2 - XII - 1940 tarihinde 3!)32 sayılı 

kanunla bh·leştirilcrek kabuJ edil
miştir. 

30 - VI - 1941 tarihin(le 1253 sayılı 

karar olo.rak kabul edilmiştir. 

27 - xn - 1940 tarihinde J 202 sa yıl! 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3 /~7!J Milli pi~·nngo idaresinin ın:1n yılına ait bilitnr,onnıı 
gönderildiğ-i hnkkıntla Başvckiilct tezkerrsi Bu husustaili Divam 1\fuhnsehat en

eümeııi mazbntası 5 - V - 1941 tari
hinde okunmuştur. 

3/2HO A~kt•ri ınühcndislcrlc fen mennularınn ,·crilccclı; ilı1 i
sm;; üeret.lcı·i hakkındaki 2204 snyıh kanunun l1iTiıwi 

nıaıldesinin (C.:) fıkrasının tefsirine dair Rıış' l'ki11<'1 
trzkercsi 16 - XII - 1940 tarihinde 233 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
3/2,'•1:3 Aııkcıra ııll'lmsu "\lıııwd ı-Iusuıı tı•ı;;l"ii ınnsnniyetiniıı 

kaldırılması lıakkııHla Baı;;wkillet tczkcresi 30 - IV - 1941 tarihinde 12~8 sayılı 
karar olarak knlıul edilmiştir. 

3/21-i4 Riird ııwhu ... u St•fik Üzdeınirin 1t'~rii nııı.•-aıniyrtinirı 

kal ıl ı rılmnsı luıkltıl1(1a Bnşvekfı l<'t tezlteresi 6 - I - 1941 tarihinfle ) 207 sayılı 

karar olnrak kabnl edilmiştir. 
3/28(1 Bt>ll'ıliyc kııııuııunun ikinci ıııaddt•sinin tdsiı·i lıak -

kmıln Bn~rek;i lı't tPzkcı·L•si 10 - III - 1941 tarihinde Ilükfıınet 

tarafından geri alınmıştır. 
3/287 DNnirf'iııin Azizhey kii~·üııılcıı IInlil 1hrnhimnğ-lıı 

V<'li Aı•ann iilüm ı'cznsııuı f:arptırılımısı lınl\kııııl:ı 

BnşYckiılrt tı•zkcresi 

I~ l <·~kirıliıı ('('li kiiyiiııdt'll l\ııı:akn~ullal'lıHl:ın ~Piiııı 

oi!ln 1\'":ıııuız Kıwağııı iiliiııı ı·Pznsınn ı:aqıttnlııınsı 

31 - m - 194.1 tarihinde 1218 sayılı 
km·aı· olarak kahul edilmiştir. 

hnldmııln nıışHldlı•t tı•7.l{ı•ı'Psi 31 - IIT - 1941 taı·ihinde 1214 Sllj ılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
8 2:ıo lıılıı .. :ıl'laı· ııı:ıııııt ıııiidiiı·liiğii 1!'l:ıs yılııın nit lıi lfını:o 

nın g·iiıtılrı·ilıli i!i ıw ıl :ı ir nn~\·<'kfı 1 ı-t trzkf't"Psi Divauı 1\fuhasebat encüıncnindedir. 
3/~.ıl ~hıı·:ııliyPıı iıı nuavnn kiiyiiııflPn 1\rirznoğln M('lllf'cl 

Y:ı.dnlıııın iiliiııı ı·(';:asııın ı·ıu·ptıı·ılııınsı 1ı:ıldmıı1:ı 

1\n.·ııolrı·C'ııiıı flPı;itli 1-.ii~ iiıııl<'n lliiseyinıı~lu Ali Cız
t;irldiıı öliinı rrznsıııa (:aı·ptm lınnın hakkııınn Daş

" r kfıl et t ezkert'Sl 

Kn s1 nıııonn ıııt•hn..,u JT:JC' l'l" l>il'le \'l! :\lnlıı•rr<'m ('ı 

l {ıl Ba~·ıı mı trşrii nıııstıııi,,·t•tl!'riııiıı kalılırılııınsı !ıni· 

kınr1:ı. lltı ';IY<'l{fılct tczkı'rcsi 

l!t:dl't ıııeınul'lnı·ı nylıldaı·ının l<'\'hit V<' tNı.clülüıw 

<lniı :lflGG sayılı l<nnunnn nıuvnkl{at 6 1wı ınndclesiıı
ıh•ki ınııiyct nıcmtıı·n 1::ıhiriniıı tefsiı-i lıakkıncla na~ · 

n'k,ll<'! t <'Zkcresi 

i'. ı<. ·n ı·:ı~· kazasıtım ('ııı·cl:ık 1\iiyiiıı(lt•n 1\fpy](ıdo~l:: 

hndiı· .\yııiiniin iiliiın f'<'znsıııa r:nqıtırılması b:ıkloıı 

fl:ı l~a'jY.Pkiil<'t 1<'zkrresi 

28 - IV - 1941 taribinde 1237 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

lH - lY Hl+1 tnı-ilıiııd" l;!:;o sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1941 1al"ilıindc 1~3-1- sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - xn - 1940 tarihinde 2320 sayılı 
tefsir olarak kabııl edilmiştir. 

25 - IV - ın.n tarihinde 1235 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. 

3/12 

3/13 

3j48 

3/59 

3/60 

3/65 

llulasası 

1talya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya İslikliU 
mahkemesi kararile milli hudut ~ına ı;ıkarılaıı Su
ad Rcmziniıı Türk vataııda.~lığıııa kabulünün muva
fık olup olnuyacağıııa dair bir karar verilmesi hak· 
landa Ba.şvekalet tczkeresi 

Umuın1 harp senelerinde ila·acat ve ıncni ihtikür he
yetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmet Ncsinti 
ve merhum Mustafa Şeref Ozkanla arkadaşları hak
kiDua kati bir karar verilmesine dair 
.Maliye vckılleti 1!)37 yılı ayniyat son lıcsabınm gön
d.eril<Uği hakkında Başvekfı.let. tczkeresi 
Günu·ük muhafaza genel komutanlık ve tc~ilatrnuı 
1935 ve 1936 yiliarına ait ayniyat kati hesap cetvel-
lerinin göndcrildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar 
vckaleti tczkereı:ıi 
Gümı·ük muhafaza genel komutanlık ve teşkilatının 

1937 yılına ait ayniyat kati hesap cetvellerinin gön· 
derildiği hakkında Gümrük ve inlıisarlar vekaleti 
tezkeresi 
Jandarmanın mülki ödevlcri arasında bulunan bazı 
işleri yaparken .işlediği suçlardan dolayı lıaklarınr1a 
memurin muhakemat kanwıuna göre takibat yapılıp 
yapılmayacağının tefsirine dair Başvekalet tez· 

Muaınelesı 

-------

Ailliye ve Dahiliye eııcümenlerilllleıı 
mürekkep 1lulıteüt eııcüıııendcclir 

Adliye encümcnindedir . 

Di va m Muhascbal encümcnindediı·. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Divanı Mulıasebat eııcüıuctıillllcdir. 

koresi Dahiliye encümenindedir. 
3/66 Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ve 

altıncı maddesinin 3 ncü f.ıl<ralarmın tefsiri hakkm-
da Başvekalet tezkercsi Bütçe cucüınenindedir. 

3/67 :Maliye vekil.leti 1941 yılı ayııiyat kati hesabının gön-
derilcliğine dair Matiye vekô.leti tezkeresi Divanı Muhasebat cucünıenindediı·. 

3/68 lllaliye vekilieti 1935 yılı ayniyal kati lıesabının gön-
derililiğine dair Maliye vekaleti tezkeresi Divam Muhasebat encünıenindedit·. 

3j73 Ziraat banltasının göndereceği llazinc paralarmdan 
posta ücreti alınıp alınmıyacağının tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkaresi 26 - m - 1!)41 tarihinıle 1211 sayı h 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/91 Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri baricinde 

kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tabi olup olmadığının tefsiri hakkında Baş-
vekalet lezkeresi Bütçe encüınenindedir. 

3/114 Mücbir ve zaruri sebepleı· dalayısile takip ve tahsi
line imkan görülemeyen borçların terkini hakkında 
Başvckalet tezkoresi Bütçe encümenindedir. 

3/ 121 Biua vergisi hakkmdaki 1837 sayılı kanunun 3 ncü 
matlesinin 6 ncı fıkı·asının tefsirinc dair Başvekalct 
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tczkercsi 

3/l 36 Oiinıriik ye in lıisnrlar vrkfılrtinin 1 9~4 yı lı mı ait ay
ni~·at kati hesap cetvellerinin göndPrildiği hııkkındEı 

Jıfunmelesi 

29 - XI - 1940 tarihinde 1198 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Oümriik ve inhisnrlıır vrkUleti tezkeresi Divanı 1\fuhasebat encümenindedir. 
3/143 Pıılonım Hayhın kö~·iinclrn Knsmıoğnllanmlnn Alı

nıPeloğlu Ali <1:r.atc~ ilP Alımedoğlu Fettah Öıntc~in 
ölüm r!'zasına çarptırılınaları hnkkında Baı:;Y(kıill'1 

tPzkcrPsi 
3/143 Tiiz!'nin ('tınılıh!'l mııhnllrsinc1Pn ~ntrroğnllnrrııılnn 

llıı·:ılıiı·ın)rln "'f••ııwı ~nliıııı'ııin i'iliinı rc?:nsın:ı c:nrp-

Adiiye encümenindcilir. 

1mlmıısı hnkkınila R:ı~wknlC't tPzkrrrsi 9- IV- 1941 tarihinele ]~22 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/14ô Ornııın knnııııumm Rl 14- s:n·ılı k:ınımnn ıl nri nınclck

silP tnrlil rcHirn 127 ni' i nı:ıclrksiniıı sım fılnnsııı m 1 pf 
ı.;iri lı:ıkkın•ln Bnsvrld\IC't 1PzkPrcsi 

3 ll .ıR ~;nk mpnnt ıkı il :ı lıiliııilP nın ht :ıl' :r.iirı·a:ı trni rclilr
l'<'k nı·:ı;>;i~-f' rl::ıir ol::ın 1!l0!) sn:nlı k:ıınınıın !;iiimıılii 

Aclliye encümenindedir. 

ı:mhn~ının hwini lınkkınil:ı Rnş,·rkfılPt tezkrrl'si Adliye enrümenindcdir. 
3 /1-f!) 'l':ı--ıw:ıkl:ırı ni7nnın:•nH'':iniıı hirinri m:ıılıll'siııin ll'f-

3/1()'2 TTnınrııl nıii11ı:ık '\""f' lınsıı<!l hii1r€'1Prlr iil:ırr rrlilPn cl:ı
irPlrr VC' hı>lPclh-Pll'rlP ~ı·r'lnııy(•~iııin tnnı:ııııı DPvlP1C' 
vp~·:ı lırlNli,·l' Y~''"H h11"ıı~i j,lnı·plı•ı•p nit ilnirP YC' ınii

C'ssr~rılrr :ıı·~ı.,ını1:ıki ilıtiliiflwnı l:ılıkinı ~·nlilr lı:ılli 

Jı:ıklnnrlnki ~ı;~~ c:ı:n-ılı lwnnıınn trf~iı·iııp rl:ıiı· Rns-

18 - IV - ın-n tarihinıle 235 sa:nlı 

tefsir olarak kabul eililmiştir. 

vPknlPt tı>:r.kPı·r~i Adiiye encümenindedir. 
'l/111~ \1n-:ı7l!ıın Rnlh:ılı kö:d1nr11'n Hii<;l'~inni{ln T~'' fil\ 

\ lnrkin öliiın f'l'Z!ISnlO r::ırnhrılnı:ısı Jı:ıkkıni!n n~~-

wkfl]pj trzkPresi Arlliye Pncümenindedir. 
:t/1G-I- f:iiriiııiin Kiı·n?.lrk mııh:ıllPsinrlrn Ahın('('ln!!ln ~nit 

Yrıwı·in öliim <'C'r.:ısınıı r:ırııtmlmıısr lıakloııilıı P:ı~ 

wkfılf't trzkerPsi 15 -IX - 1941 tarihinde 1257 sayılı 

3/1 nil M mm n ()l'"'llllOS köyiinrtı>n ~rliıncığlu ~emil Yur:ı:ının 
öliim <'f'zac:nna rarrıl ı rı lması hakkında Ba~YPk~lPt tf'7-

kPrt•si 

3/Hifl flpvvenin )fnksucliyl' kö~·iind!'lı C'afC'roğlu Rıısnu 

Yılına7.ln ölüm rezasma rıırptırılnımn hakkm<la Bns-

karar olnrak kahul edilmiştir. 

ll -IV - 1941 tarihinıle 122fl sayılı 

knrar olnrıık kabul edilmiştir. 

3/17() 

vt'ldllet t!'?.keresi 2 - IV - 1941 tarihinde 1215 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Of kn:r.nsının Ya rano:r. köyiiııclt'n Deli !h ra hiınoğnll:ı
ı·ın,lnn Sndullnhoğln 1\fuı.;tcı fa Korlcrnazuı ölüm cC'uı
sına ı:ıırptırılnıası hakkında Ba~vekulet tezker!'si 4 - IV • 1941 tarihinde 1217 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



4 - Takrirler 

tkinci lçtima içinde (22) takrir verilmiş 

olup bımbrdaıı (1) i kanun, (6) ııı karar ola
rak, (?.) si hakinndahi mazbatalar okunarak 
Inı bul edilmiş, (2) si sahipleri tarafından 

geri alınmış, (6) sı okunmuş ve mütebaki (5) 
talrrir gelecek içtimaa kalmıştır. 

den (2) si karar olo.rn.k, (1) i haklnndal<j 
mazbata okunarak kabul edilmiş ve (4) ii 
de üçüncü ic;timaa kalmıştır. 

Birinci !çtimadan devrolıman (7) takrir-

Fevka.lade İçtiınadan devrolunan (2) tak
rire gelince ; bunlardan ( 1) i karar olarak 
ve (1) i hakl{mdaki mazbata da okunarak 
kabul edilmiştir. 

A - İkinci lçtima içinde verilen taktirler 

'n. TT ıılasası 

4/23 idare Il eyeti - Divanı ~luhnsebat 1940 mali yılı hüt
~esinde değişiklik yapılması hakkmılaki kanun tek-

M.urınıclcRi 

ı ifinin geri verilmesine dair 25 - XI - 1'9•10 lnl'ihinde okunmuştur. 
4/24 Idare Heyeti - Muhascbei uınuıniye kanununun 

83 ncü maddesinin (A) fıkrasının tadili hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 25 -XI - 1940 tal'ilıintle okmırnuştnr. 

4/25 Seyhan (Ililmi Fran) - Milli Yardım komitesinin 
faaliyetine nihayet verilmesine dair 27 - XI - 1940 tarihinde 1196 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4/26 Maillsa (Refik İnce) - IIava ta.arruzlarına karşı 
pasif korunmaya mi.itedıı.ir nizarunamenin 22 ve 
!)8 nci maddeleri ne baz1 hükümler ek leurnesi hak
kmdaki nizamnanıenin kanuna mugayir olcluğunu 
dair 

41 '27 Marelin (Edi b Ergin) - l\1enıurin mnhakemat knnn· 
nu lıükümlet·iııe nazaran hangi vazife sahipleriniıı 

Memurin nınhakem at ı hükümlerine tiılıi tut ulaenk
larının te:fsiri hakkmda 

4/28 Sivas (Abdurrahman Naci Demirağ) - Muamele 
veı·gisi kanununun 2 nci maddesinin (C) fıkrasınııı 

değiştirilıııcsi hal< km daki kanun tck] i Ciııin geri ,-e-

Teşkilôtı Eı:ıaı·Üyc cncünıcnindedir. 

8 - VIII - 1941 tarilıimle 1255 sayılı 
karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

rilmesine dair 13 - XII - 1940 tarihinde okunmuş
tur. 

4/29 tstanlnıl (Ziya Kal'amursnl) - Arzuhal cııcünıeninin 
20- XI- J9.JO tarihli haftalık karar cdvcliııdcki 

2~()4 sayılı kararın Uıınmı1 Heyette nıüzal{eı·esiııc 

dair 'Maliye cncüınenindedir. 
4/30 l\f a latya (Mahmud N eclinı Zn lıf'ı) - İnl1Ü<aı·Iııı· heyi

yeleriııin üçte birinin harp malüllerine Ye şehit yo-
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timlerine tahsis ve tevziine dair 1485 sayılı kanunun 
ikinci maddesinin son :fıkrasının tefsiri hakkında 2 • VI - 1941 tarihinıle salıibi tarf\

fından geri alınmıştır. 

4, '31 İstanbul (Gl. Kazım Karabekir) - Teşkilatı esasiye 
kanununun 17 nci maddesindeki (ınebusluk müdde
tinin hitamı) kaydile Dahili nizamnamenin 180 nci 
ı;;addesinin ikinci fıkrasındaki (Devre sonu) tabi
rinin tavzihi hakkında 

'tf :32 'I'okat (Nazım Poroy) - Arzuhal encümenının 

F- XIJ- 1940 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2292 
· .ııyılı kararın ınumi lı<!yette müzakeresint' dair 

4/:Ja Trahzon (Hasan Saka ve Seyhan Hilmi Uran) 
Meclis içi imaının 10 mart 1941 pazartesi gününe 
talıkıne dair 

4;04 lıursa (Dr. Galih Kahraman) - Mühendislik ve mi
marlık hakkındaki 3458 sayıb kanunun muyakkat 
-ııadrlesiııdt'ld (diploınalar) ve (altı ay) tabirlerinin 

Bu husustaki Teşkilatı Esasiye en
cümeni mazbatası ll -IV- 1941 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Arzuhal encümeni 16 • 
IV - 1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

6 - I - 1941 tarihinde 1208 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

l ef~irine dair 24 • m - 1941 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

4t ,ı.> lluı·sa (Dr. Gnlib Kahraman) - Mühendislik ve mi· 
marlık lıakkındnki 34!iR sayılı kanununun muvakkat 
madde!';inneki (diploınnlar) ve (altı ay) tahirlerinin 

ldsirine dail' takı·irinin geri verilmesi hakkında 24 - m - 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

4 -31i Giresun (Gl. İlısan Sökınen ve iki arkadaşı) - Da
hili nizamnanıenin 53 ve 54 ncü maddelerinin tarli
line V<' 56 ncı madrlesine bir fıkra ilhesine dair 
olan nizarn teklifinin geri verilmesi hakkında. 2b- lll- 1941 tarihinde okunmuştur. 

4/3'l Bursa (Nevzat Ayas) - Arzuhal encümenmm 
2G - III - 1941 tarihli Haftalık karar t•etvelindeki 
2435 sayıh kaı·arm Umumi heyette müzakeresine 
(!a.ir Arzuhal encümenindedir. 

4/ 38 Bolu (TA\t.fi Gören) - Türkiye Cümhuriye1 i Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü madi!esinin iki num:ı-
rah fıkrasının t.efsirine dair Adliye encümenindedir. 

4/30 Diyarbakır (Ol. Kinzım Seviiktekin ve Samsun Arni
ral Fahri Engin) - Büyük Millet Meclisinin orduya 
selftm ve muhabbetinin iblağı hakkında 29 - V • 1941 tarihinde 1243 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4/40 ('ornh (Ali Rıza Ercm ve on hir arkadaşı) - Büyük 
Millet 1\frelisinin oı·duya itimadınm, selam ve muhab
betinin ibH\ğı hakkında 29 • V • İ941 tarihinde 1243 sayılı 

kararla birleştirilerek kabul edil

miştir. 
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4/41 Malatya (Mahmuil Nf'dim Zabcı) - !nhiımr.at· beyiye
lerinin üçte birinin harp mnlCıllerine ve şehit yetimle
rine tahsis ve tevziine dair 1485 sayllı kanunun ikinci 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkındaki tahiri-

4/42 
nin geri verilmesine dair 
Kocaeli (!brahim Tolon) -"Askerlik kanununun 3920 

sayılı kanunla değiştiril<'n 35 nci maddesinin (C) fık-
ı·usımn tefsirine dair 

4/43 Erzincan ( Saffet Arıkan ) - Arzuhal encürnenmın 

4/44 

2!1 - YI- 1941 tarihli llaftalık karar cetvelindeki 291 !'i 
ı;ayılı karann Umumi Heyette müıı:akeresine dair 
'rrnhzon (Hasan Saka ve Seyhan Hilmi Uran) - Mcc
lic:ı ir,tinıaımn ikinci teşrinin birinci gününe taliki hak-
kında 

Muamelesi 

2 - VI - 1941 tarihinde okunmuştur. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4092 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Arzuhal encümenindedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 1260 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

B - Birinci İçtiınadan devrolunan ta.krirler 

4/!l 1stanhul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeninin 
ı -XII - 193!) tarihli haftalık karar cetvelindeki 350, 
851 ve 389 sayılı kararların Umumi Heyette müzake
resine dair (351 sayılı karar hakkmdaki mazhata 
1171 sayılı karar olarak kabul edilmilj ve 389 sayılı 

karar hakkındaki ınazbata da kabul edilmiştjr). 22 - XI - 1940 tarihinde 1194 sayılı 

4/10 'rrabzon (Sırrı Day) - Kararnursal hakimi Nuh Nec
ycttin 'arudaroğlumm tckaüt muamelesi lıakkmda 

Divanr muha ebat riyaseti mütalea.sı ile Divaru muha
schat cncümeni mazbatasımn 2 nci fıkrasının yeniden 

karar olarak kabul edilmiştir. 

tcdkilu haklnnda Bütçe encümenindeclir. 
4/11 Tolmcl (Naz1m Poroy) - Arzuhal encüıneninin 6- ,..II-

1939 tarih ve 10 numaralı haftalık karar cetvelindeki 
463 sayılı kararın Umumi H<'yette müzakeresine dair 22 - XI - 1940 tarihinde 1195 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
4/15 ltizc (l''uad Sirm n) - Arzuhal encümeninin 15-IV-

1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1159 sa yı 1 ı 
kararın Umumi Heyette müzakeresine dair Arzuhal encümenindedir. 

4/19 Manisa (Refik İnce ) -Devlet memurları aylıkla.rımn 
tevhlt ve teadülüne da i ı· 3656 sayılı kanunun muvak
kat ikinci maddesinin A fıkrasında yazılı (Ma1i ve 
sınai müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkında. Bütçe encümenindedir. 

4/20 İstanbul (Gl. Kazım Karabekir) - Ereğli. havzai falı
miyesi maden arnelesinin hukukuna müteallik 151 sn-
yılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında Adliye encümenindedir. 
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4/21 Ankara ( Aka Gündüz ) - Arzuhal encüm ninin 
7- VII- 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2031 
sayılı kararın Umumi Ileyette müzakeresine dair 

Muame1esl 

Bu husustaki Arzuhal encümeni maz
bata ı 21 -III - 1941 tarihinde kabul 
cdilm.iştir. 

O - Fevka.lade lçtimada.n devrolunan takrirler 

4/1 Yozgad (Eınin Dranıan- Eski ınebus) - Arzuluıl en
cümcninin 13-IV-1936 turihli Haftalık karar cetve
lindeki 263 sayılı kal'arm Umumi Hcyette müzake
resine dair 

4/6 Trabzon (Sırrı Day) - Divanı muhasebatm üç ayhk 
raporlan üzerine ittihaz edilmekte olan kararların 

Bu husustaki Arzuhal encümeni maz
batası 14- nı- 1941 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

meriyet Ye şümulünün tayini hakkında 3 - I - 1941 tarihinde 1206 sayılı 

karar olarak kabu1 edilmiştir. 

5 - Muhtelif evrak 

Bu sene (9) tane muhtelif evrak gelnıiıl
tir. Bunlardan (7) si okunmWf, (1) nin Hükft
mete tevdiine karar verilmiş ve {1) i de gele
cek içtimaa kalmıştır. 

Birinci lçtimadan devrolunan (1) işintaç 

edilmiştir. 

Fevkalade tçtimada.n devroluna.n ( 4) 
evraktan {1) i karar olarak, {1) i haklo.ndaki 
mazbata. da. okunarak kabul edilmiştir. Müte
baki (2) evrak üçünçü içtimaa kalmıştır. 

A - İkinci İçtima içinde gelen muhtelif evrak 

5/33 Büyük Millet Meclisi 1940 yıb a.ğlstos ayı hesabı 
hakkında murakıplik raporu 11 - XI - 1940 tarihinde okunmuştur. 

5/34 Büyük Millet Meclisi 1940 yılı eylul ayı hesabı hak· 
kında murak.ıplik raporu ll • XI - 1940 tarihinde okunmuştur. 

5/35 Büyük Millet Meclisi, Riyaseticiimhm· ve Divanı 
muhaseb&t 1939 mali ;rıJ.ı hesabı katisi hakkında 



No. 

5/36 

5/37 

5/38 

- 2'16-

Meclis hesaplarının tetkikı encümeni mazbatas. 

Ziraı işlerde, bağcılık ve bahçıvanlıkta çalışanlarm 

kazanç, bulıran ve muvazene vergilerinde mevcut hü
kümlere göre muafiyetleri hakkında Divanı muhase
bat encümeni mazbata.sı 

Büyük :Millet :M:eclisi 1940 yılı birinci ve ikinci lcş
rin aylan hesabı hakkında Meclis hesaplarının tet
kiki encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi 1940 yılı birinci ve 1941 yılı 

ikinci kilnun aylan hesabı hakkında murakıblik ra
poru 

5/39 Büyük Millet Meclisi 1941 yılı şubat ayı hesabı hak
kında Meclis Hesaplannın tetkikı encümeni mazba-

Muamelesi 

Hazine hesabı umumisine ithal edil 
rnek üzere Hükfunete tevdiiııe 30 · 
XII - 1940 tarihinde ka1'ar verilmiş
tir. 

Maliye encümenindedir. 

30 - XII - 1940 ttarihinde okunmuş
tur. 

12 - m - 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

tası 24- m- 1941 tarihinde okunmuştur. 
5/40 Büyük Millet Meclisi ve müştemilatı ile milli saray

lar ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis llesapları 
nın Tetkik.i encümeni mazbatası 4 - Vlli - 1941 tarihinde okunmuş

tur. 
5/41 Büyük Millet Meclisi 1941 yılı mart ayı hesabı 

hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki encüıneni 

mazbata.sx 17 - IX - 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

B - llirinci İçtimadan denolunan muhtelif evrak 

5;24 Kütahya merkez jandarma komutanı yüzbaş1 Zeki 
Berkmana bağlanan tekaüt maaşmın maluliyet de
recesile tashihine imkan olup olmadığınm tayini 
hakkında Divanı muhasebat encümeni mazbatası 20 - XII - 1940 tarihinde 1200 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir .. 

O - Fevka.lô.de İçıimadan devroluııan ınuhtelit evrak 

5/1 Rasim Asım ile Murtaza kaptan adianııda iki yurd· 
daşa ait olan motör hakkında Arzubal <'ttcUnıeni 

mazbatası Ar.zuhal eneümenindedir, 



:No. 

5/2 

- 9.17-
H ulisası 

Bursa vilayeti iskan işlerinde kullanılı;nakta iken 
vekil.let emrine alınan İsmail Hakkı hakkında Şura
yi devletçe ittihaz olunan muka.rrerata dair Arzuhal 
encümeni mazbatası 

5/3 Kütahya nıüstantıkı Memet Saidin hakimler kanu
nunun muvakkat maddesinin (A) fıkrasına tevfikan 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre verilmek 
istenilen paranın vizesi icabedip etmiyeceğine dair 

Muamelesl 

Bu husustakiMaliye encümeni maz
ba.tası 28. m. 1941 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

Divanı muhasebat enetimeni mazbatası 19 - III • 1941 tarihinde 1210 sayılı 

5/11 Kazanç vergisi kanununun 8 nci maddesini tadil 
eden 325 8 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının tefsirine dair Divanı muhasebat aneü
meni mazbata.sı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

6 . Mütenevvi hususata ait evrak 

tkinci lçtima içinde mütenevvi hususata 
a.it (130} tane evrak gelmiş olup bunlardan 
(17) si Evrak kalemine, (58) i İdare Heyetine, 

(12) si Kütüphaneye, (42) si Matbaa.ya, (1) i 
Zabıt kalemine ha.va.le edilmigtir. 

Kayit 
No. - N ereden geldiği Hulasası Muamelesi 

295 M. M. V. Hava Müs. Muhasebe Kıı.vunin mecmuasının 21 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
müdüt'lüğü den 2 tane gönderilmesi hakkında 

296 Divanı muhasebat R. Kavanin mecmuasının 21 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den 100 tane gönderilmesi hakkında 

297 Başvekalet Neşriyat Mü. Kavanin mecmuasının 21 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den b ş tane gönderilmesi hakkında 

298 Yardımsevenler Cemiyeti R. Yardımsevenler cemiyetinin tertip et- Evrak kalemine. 
tiği ziyafete dair 

~!.l9 Matbaa müdürlüğü Beş yüz kilo odtın mubayaası hak- idare heyetine. 
k mda 

·,ıoo "1 ı ıı at laa müdürlüğü Matbaanın sarf<>ttiği elektrik ve ha- ldare heyetine. 
vagazıııa ait itıturaların ilişik olarak 
sunulduğu hakkında 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

301 Matbaa müdürlüğü 

302 Hava müdafaa genel Ko. 

303 C. H. P. . Katipliği 

304 Devlet D. Y. Zatişleri Mü. 

305 :Muntazam borçlar U. Mü. 

306 Maliye vekAleti 

307 Orhaneli C. ll. P. R. 

308 Matbaa müdürlüğü 

309 Matbaa müdürlüğü 

310 Adtiye vekAleti 

311 !stanbul belediyesi İnkılap mü
zesi Mü. 

312 Sıhhat ve İç. Mu. Vekô.leti 

313 Dahiliye vekaleti 

314 .Adliye ,·ekaleti 

315 İstatistik U. Mü. 

316 İstatistik U. Mü. 

:i 17 Matbaa müdürlüğü 

-~'tS-

Hııla<ıası Muamelesi 

İntcrtype makinci •rinc ait potalarm İdare heyetine. 
tamiri bedeli olan otuz lirahk fatura-
n m gönderildiği hakkında 
Pasif kol'unma hizmetine ait gaz ara- ldare heyetine. 
ma ve temizleme talmnlarmm ~alışma 
tarzları ve t ~hizatı talimatına ait ki-
taptan gönderildiği haklanda 
Kavanin nıceınuasının 21 nci cildin- 1\•Iatbaa müdürlüğüne. 
den 80 adeelinin gönderilmesi hak-
kmda 
Noksan hnlunan haz1 kavanin ınecmu- Matbru.ı müdürlüğüne. 

alarmrn gönderilmesi hakkında 

Kavanin mecnnuısmın 20 ve 21 nci Matbaa müdürlüğüne. 
ciltlerinden birer tane gönderilmesi 
hakkında 

.E avanin mecmuasınm 5 ve 21 nci Matbaa müdürlüğüne. 
caltleı·inden ikişer tane gönderilmesi 
hakkında. 

Mecliste mevcut eserlerden birer tane 
gönderilmesi hakkında 
Kok kömürü ihtiyacının teminine dair 

Matbaa müstahd mini için 35 takım 
iş elbisesi yaptırılması hakkında 
3780 numaralı Milli korunma kanu
nunun esbabı mncibe layibasından 

gönderilmesi hakkın la 
Matbaa neşl'iyatl mevcutlnmıdan bi
rer takurunın gönderilmesi hakkında 
Bazı zabıt caridelerinin gönderilmesi 
hakkında 

Matbaa müdürlüğüne. 

!dare heyetine. 

!dare heyetine. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Kaymakamlığa tayinini talebeden İdare heyetine. 
{eclis 1\fuhas he memurlarmdan Hil

mi Keçecinin vazifesinden ayrılma

smda mnhzur olup olm::ı.clığınm bildi
rilmesi hakkında 
Edirne mebusu ölü Şeref Aykutun idare heyetine. 
emvaline Meclisçe vazıyec' edilip edil-
mediğinin bildirilmesi hakkında 
1928 · 1939 senelerine ait hususi ida- Kütüphane Mü. 
reler istatistiğinden bir tane gönde-
rildiği hakkında 

1928 - 1!)39 senelerine ait hususi ida- Kütüphane Mü. 
reler istatistiğinden iki iane gönde-
rildiği hakkında 

Mathannın sArfettiği elektı-ik ve ha- Jelare heyetine. 
vaga..zına ait fatunların ilişik olarak 
sunulduğu haklanda 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

318 Matbaa müdürlüğü 
319 Matbaa müdürlüğü 

320 Sümerbank U. Mü. 

321 l\Ialiye vekfileti 

32~ Ma thaa ınüuürlüğü 

323 Dahiliye vckaJeti 

324 Tarsus belediye R. 

325 Matbaa müdürlüğü 

326 Ankara valiliği 

327 Sıhhat ve 1ç . .Mu. Vekaleti 

328 l\fatbaa müdürlüğü 

329 Matbaa müdürlüğü 

330 J\fün:ıkaHlt vckaleti 

331 1\fat.baa müdürlüğü 

332 İstatistik U. :Mü. 

333 Matbaa müdürlüğü 

334 ~Ünt<'rlıaıık lT. ;\[ii . 

279 -

Hulasası Muamelesi 

Kırtasiye ihtiyacınm teminine dair 1uare heyetine. 
Mevcuun kalmayan bazı levazımatın 1dare heyetine. 
teminine dair 

Kavanin ınccmuasnuıı 21 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den bir adedinin gönderilmesi hak-
kmda 
Maliye devairi için bazı kavanin mec- :Matbaa müdürlüğüne. 
mualarmm gönderilmesi hakkında 

Renıiııgtoıı portııti f yazr makinesin- İdare heyetine. 
den bir tanesinin atın alınması hak-
kmda 
Zı>lzele dolayı:si1e verilen avansm te- Evrak kalemine. 
d iyrsinin müsait h ir zamana bırakıl-
nıasi hakkında öğretmen Niyazi ve ar-
kadaşlarına ait dilek<;:enjn gönderildj-
ği hııkkında 

Ka.vanin mecmualarından bir takımı- Matbaa müdürlüğüne. 
mn göudf'ı·ilmcsi hakkında 
Matbaa mücellit ı:ıraklarmdan Cemal İdare heyetine. 
Aslaıım kaydinin tı>rkinine dair 
19-11 yı:lı yol parası tahakkuk cetvelle- İdare heyetine. 
riıı in d oldurularak gönderilmesi hak-
kmcla 
, ıhhi teşkilnt haritasından 10 tane Kütüphane Mü. 
gtindcrildiği hakkında 

Beş tane ~azOC'ağı ve altı metre hava- İdare heyetine. 
gazı lftstik borusu nıubayaası hak-
kında 

Altıncı Devre Yıllığı için yaptırılan İdare heyetine. 
H kılışeye ail faturanın ilişiir olarak 
~öndcrildiği hakkında 

1\icdisin 19-11 sı>nesi bütçesine posta İdare heyetine. 
müra ·cHltr ile telgraf nınhaberatı üc-
reti olarak 483 lira 41 kuruş talısi a-
tın konulma ı haldemda 
{ lns ınat.lıaa ma ipariş edilen alh idare heyetine. 
tane kliı;ıe~'"e ait faturnnm gönderil-
diğ-i hakkmda 
1 H3~ - Hl3!1 S('ııclcrinc ait mali ista- Kütüphane Mü. 
tist ik ~TJllığından 2 tane gönderildiği 
hakkında 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- İdare heyetine. 
va~azına ait faturalarm ilişik olarak 
sunulduğu hakkında 

Kavanin mccmuasrnuı 21 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den bir tane gönderilmesi hakkında 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

335 Srhhat ve İç. l\Iu. Vekalcti 

336 Türk Basın birliği 

337 Sıhhat ve İç. Mu. Vekaleti 

338 Maliye vekaleti 

339 Tiearet vekaleti 

340 Boris Oberman - Zngreb 

341 Matbaa müdürlüğü 

342 lstan bul valiliği 

343 Matbaa müdürlüğü 

344 Başvekillet Um um murakabe 
heyeti R. 

345 Dahiliye vekaleti 

346 C. H. P. Katibi U. 

347 As. l\·Imtaka komutanlığt 

348 İng. Frane Ceta - Zagrep 

349 Ziraat V. Merkez mül'.adele ens
titüsü Mü. 

350 Sıhhat ve İç. Mn. Vekaleti 

351 Mathan müdürlüğü 

352 Başvekalet Neşriyat Mü. 

:l53 İstanbul İnlulap müzesi l\fü. 

354 Yaknlar U. Iii. 

280 -

Hulasası Muamelesi 

Yedinci l\1illi Türk Tıp kongresi zap- Kütüphane Mü. 
tmdan gönderildiği hakkinda 
Meclis neşriyatile zabTtlarmdan inti- Matbaa müdürlüğüne. 
şar edenlerin gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasınm 21 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den 12 tane gönderilm 'Sİ haklun da 
Kavanin mecmuasının 17, 18, 19, 20 Mathoa müdürlüğüne. 
nci ciltlerinden dörder tane gönderil-
mesi hakkında 
Istenilen kamyonet liistiklerinin An- İdnre heyetine. 
kara Zirant hıınkası şubesinden teda-
rik edilmesi hakkında 
Atatürke yapılacak Anrt- Kabir hak- Evrak kalemine. 
landa proje tcklifine dair 
tki teneke henzin ile iki teneke mobi- İdare heyetine. 
loil satın alınması hakkında 
Kavanin mecmuasının 21 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den bir tane gönderilmesi hakkında 
Mitel beyaz k~ğrdrndan 500 top satın ldare heyetine. 
almınası halilimda 
Kavanin mecmuasından bir takımının Matbaa müdürlüğüne. 
göndcrilmrsi hakkmda 
Kavanin mecmualarrndan baz1larmın Matbaa müdürlüğüne. 
gönderilmesi hakkında 
Başvrkilin, on yedinci yıldönümü mü- Evrak kalemine. 
naselıetilc söyledik leri nutnlrtan 30 
taneRinin gönderildiği hakkında 
Ka,·anin mel'mnalarile zabıt ceridelr- Matbaa müdürlüğüne. 
ri mevcutlarmdan birer tane gönde-
rilmesi hakkında 

Atat.ürkün Arnt - Kalırine ait talima.t- Evrak kalemine. 
tan gönderilmesi hakkrnda 
Halk nammdaki broşürlerinden 12 ta- Evrak kalemine. 
ne gönderildiği hakkında 
Türk kodeksinden iki adet gönderildi- Evrak kalemine. 
ği hakkında 

ı:atbaanın sarfettiği elektrik ve ha- !dare heyetine. 
va..,azma ait fat11ralarm ilişik olarak 
günderildiği hakkında 

Kavanin mecmuasınm 4 ncü cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
drn beş taneRinin gönderilmesi hak-
kmda 
Gönderilen kavanin mecmuası, Yıllık Matbaa müdürlüğüne. 
ve .:ıı.ıirenin alm<lığı hakkında 

Kavanin nıccmnalarile zahrt ceı•iclele- l\1athaa müdürlüğüne. 
riııdcn l.ıirer tane gönderilmesi halt-
kmda 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

355 C. II. P. Genel sekreterliği 

356 Ilaririye vekaleti 

357 Matbaa müdürlüğü 

358 1latbaa müdürlüğü 

359 1 l'"'llay ccmi:;ı:ti R. 

360 Aıındoln ajnnsı U. Mü. 

361 Dalıili~·e vekil.leti 

3G2 Iünakalat vckalcti 

363 :Matbaa müdürlüğü 

364 MAtbaa müdürlüğü 

365 Matbaa mildürlüğü 

366 Bozöyük C. H. P. İdare H. R. 

367 Matbaa müdürlüğü 

368 Türk IIava kurumu Ankara 
şu bej başkanlığı 

369 l\Iatbaa miidürlüği.i. 

370 Matbaa müdürlüğü 

281-

Hulasası Muamelesi 

.MnhaıTir Mümtaz Faik Feniğin, «Bu Evrak kalemine. 
harbin kitalH» nanundaki eserinden 
50 tane gönderildiği hakkında 

Kavallin mecmuasının 21 nci cildiıı- Matbaa müdürlüğüne. 
den 3 tanesinin gönderilmesi hakkında 
Matbaa için merdane tutkab ile tipo Idare heyetine. 
mürekkebi satın alınma ı hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava- İdare heyetine. 
gazına ait faturaların ilişik olarak 
gönderiJdiği hakkında 

Hl40 senesi hidayetinden itibaren in- Matbaa müdürlüğüne. 
tişar eden zabıtların ve badema c;ıka-

eaklarm gönderilmesi hakkında 
I' avanin meeınuasmm 21 nic cildin- ·Matbaa müdürlüğüne. 
den ve ondan sonra çıkaulardan iki-
şer tane gönderilmesi hakkında 
Üçüncü umııml müfettişlik için bir ta- l\latbaa. müdürlüğüne. 
kım zahıt cel'idesi gönderilmesi hak-
lunda 
Meclisin mütcrakim telefon borçları- !dare heyetine. 
nm tesviyesi hakkında 
Matbaa intertayp operatörü Naci Di- İdar hl'yetiııc. 

ziciniıı hastalığı dolayısile hastanede 
tnhtl tedaviye aldınlması hakkında 
Matbaanın bazı şub lerinin ihtiyaçla- İdare heyetine. 
rının temini hakkında 
Baskı makinelerinde kullarulmak üze- !dare heyetine. 
re biçak tahtası yaptmlması hakkında 
İnönü şehitliğinde yapılacak merasim İdare heyetine. 
için bir heyetin izamına. dair 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava- İdare heyetine. 
gazma ait faturalarm ilişik olarak 
sunulduğu haklnnda. 
Türk Hava şebitJeri ihtifıılinin 15-V- Evrak kalemine. 
HJ.U tarihinde yapılarağı hakkında 
Yaş hadlerini doldurduklarından ala- !dare heyetine. 
kalarının ke ilmesi tekarrür den 1\Iat-
haa hademelerinden Davut Balkansoy 
ile Ali Yumuğun vazifelerindaki c;a-
hşkanlrklarr dolayısile bu karardan 
istisnalan hakkmda 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava- İdare heyetine. 
gazma ait. faturalarm gönderildiği 

haklmıda 



Kayit 
No. ereden geldiği 

- 282 

ITultısası Muamelesi 

371 .\lcclis Bütçe encümeui şefliği Yaş hadı.lini ı.loldurdnğundan vazife- Idare heyetine. 
sine nihayet verilecek olan Bütçe cn-

372 

373 

374 

37;" 

376 

377 

378 

379 

Matbaa müdürlüğü 

)faihaa müdürlüğü 

:\lathaa ınüclürlüğü 

İslatistik U. Mü. 

İstatistik u. Mü. 

l\Iatlına müdiil'lüğü 

Ba vckal t 

Ziraat V. :Mrrkez ınüeatlelr emı
titii<ıü l\'Iü. 

3 O \'akrfhıı· U. Mü. 

3 1 ~latb:ıa :.ıüılül'lüğü 

38~ Ş"msl'ttiu .\klmı - Karaman 
C'eza hakimi 

3, 3 Rrhhat \'C tı:. Mu. Vekalcti 

3 + lst atüıt ik U. l\fü. 

3R:i Ticaret vek8leti 

3~6 Oalıitiy vekalı>t i 

3 7 l\T ut lıau müd ürlüği.i 

cüm ıli Ilademesi Recep Cantckinin 
bir sen daha >azifesinde alakonul-
masr hakkında 
tki yüz kilo mürekkep satuı Alınması ldare heyetine. 
hakknıua 

tki tane el arahar·n ynptmlnıası hak- idare heyetine. 
Inn d n 

ltd lıeygir knvvt'timk lıir eleldı·o mo- IJtH" he:n~tinP. 
töı•tin rczistatıL il' hi1'likte ınubayaasr 
hakknıda 

On hirin i f'ilt 1stııtistik yıllığından Evrak kalemin{'. 

hü· taM gönderildiği hakkında 
On birinci cilt umumi istatistik yıllı- Kiltüphane 1\Iü. 
ffından bir tane gönderildiği hakkın-
da 
Matbaa memurlatrum mesai harici 1clnı'c heyetine. 
~al ı ştı ğı günlere dnir 
Lftyiha ve mazbatalardaıı birer nüs- Zabıt kalemin . 
haıonnın 1\fathuat um1ım müdürlüğün-
den ~('lel"ek hir m mnra verilmesi 
hakkında 
« {c)"V<' ağ:ı.çlarmda koşııillen adlı Kütüphane Mü. 
halk broşüründen iki tane gönderildi-
~\ hakkında 

1 avanin meemmı hmndan hazılarm- Matbaa müdürlüğüne. 
:tan i lşer tan<> vr BnlmaQtan da bir 
tane g()ndf'rilmE'sİ haklanda 
l\latbaa ihtiyaQ listesinin ilişik ola- İdare heyetine. 
rak sunulduğu hakkında 
Kavtmirı mecmualarmdan hazılarının Mathaa müdürlüğüne. 
sat1n a1mmak için. fiatlarının bildi-
rilmesi hıı kkmcla 
Rivas Nümn11e hasttmesi 1939 Ytlh- l'ülül)hane Mu. 
i{mClan hir adrt ~linrlel'ilrliği hnkkm<la 
ı:!anh,\·i i~tathıtiğinden iki tan gön- Kütüphane Mü. 
clrrildiği lıaJrktnda 

Noksan hnlunan hazı: ıabıt C<'tirleleı·i- Matbaa müdürlüğüne. 
rıin ~önrleriitncsi hakkında 

Oör<-Hincii rili k:ı.vatıin mecmuasile Matbaa müdürlüğüne. 

:Bulmaçtatı birer taM gönderilmesi 
hnldmıc1a 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- !dare heyetine. 
vagazma ait fainralat· ilişik olarak 
!'lttnuldnğu lıakkmda 



Kayit 
No. Nereden geidiii 

388 1 tilıbnrat. <.lairı>.si R. 

389 C. H. P. U. KiL 

390 Beden tcı·biyesi . Mü. 

3~)1 .1\latbaa müdürlüğü 

392 Ticaret vckaJeti 

393 1\laliye vekılleti 

394 Ziraat veldHeti 

3!)5 Dahiliye vekalcti 

396 Dahiliy vekalcti 

397 İstatistik U. Mü. 

a9 Ulus ııuı.tbaı.ısı 

399 Matbaa müdürlüğü 

400 Matb&a mildürlüğü 

401 Matbaa müdtirlüRii 

402 faliye vek8leti 

403 Nafia vekaleti 

404 :Matbaa müdürlüğü 

405 Maliye vekaleti 

406 Sıhhat ve İç. Mu. Vekaleti 

407 Gümrük ve İn. Vekaleti 

-~-

Muamelcsi 

Rusyanın mnkadderatı adlı eserdrn Kütiiphane Mü. 
bir tane gönderildiği hakkında 
Bursa Halkevi icin bazı zabıt ceride- l\:1atbaa müdürlüğüne. 
leri gönderilm si haldcrnda 

3530 numara) ı kanumın esbabı mu- l\Iatbaa müdürlüğüne. 
cihe layiliasil e J 939 - 19-t.l mali sene-
leri bütçe müzakereleri zabıtlarmm 

gönderilmesi hakkında 
1\lut.ban. mücellitlel'iııdı:>n Uafer u~ Jdure heyetine. 
Nümuue hastan •ı,ıiull' dişlerini tedavi 
ettirdiğinden ücretinin verilmesi hak-
kında 

Bazı zab1t caridelerinin gönderilmesi Matbaa müdürlüğüne. 
hakkında 

15 nisan 1939 tarihinden evvelki sen - Matbaa müdürlüğüne. 
ler ait zahrtlarm gönderilmesi hak-
ltmda 
Türkiye entımıoloji i adlı kitaptan Evrak kalemine. 
gündcı•ildiği lıııldmıda 

'arayköy kazası adnnn mulıaberatta Evrak kalemine. 
,vazılaaağı tarz bnkkrnda 
()oruma bağlı Osmancık kazası adı- Evrak kalemine. 
nın yazılacağı şekil hakkında 

Harici ticaret i ·tatistiklerinin mahre- Kütüphane Mü. 
ıniy •ti hakkmda 
1Ieali e verilmekte olan gazeteler üc- l<.lare heyetine. 
retine ait faturanın ilişik olarak gön-
derildiği hakknıda 
Matbij.aya ait işl tme malzemesinin ldare heyetine. 
mubayaası hakkında 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve lıa.- İdare heyetine. 
vııgaıma ait faturalarm i1.işik olarak 
swıulduğu hakionda 
~istede yazılı malzemenin mubayaa- idare heyetine. 
sı hakkında 

Listed yazılı zabıt. ceridelerinin göu- 'fatbaa müdiirlüiüne. 
derilmesi hakkıııda 
Riyaseti ülll.b.ur ve Meclis için yapı- İdare hey tine. 
lacak sığmaklar hakkında 
Mathnanın kağıt ihtiyamnın temini İdare heyetine. 
baklq:nda 
Noksaıı bulunan bazı zabıt Mrideleri- Iatbaa müdürlüğüne. 
nin ikmali hakkında 
Şark çıhanı adh lcitapt.an bir tane KütüphanP Mü. 
gönderildiğ-i lıakkmda 

Ek ik hulunan bazı kavanin mecmua.- Matbaa müdürlüğüne. 
larının gö,nderilm.esi hakkın<!& 



Kayit 
No. N ereden geldiAl 

408 Jzmir Sağrr, dilsiz ve körler ce
miyeti R. 

409 Matbaa müdürlüğü 

410 l\latbaa müdürlüğü 

411 Matbaa müdürlüğü 

412 Dahiliye veka.Ieti 

413 Ticaret vekaleti 

414 Matbaa müdürlüğü 

415 Matbaa müdüı·lüğü 

416 Sıhhat ve lç. Mu. Vekaleti 

417 Meclis !dare Heyeti 

418 Erzmum C. H. P. R. 

419 1atbaa müdürlüğü 

Muamelesi 

Meclise gönderilen «Biz ve siz:. adlı ldare heyetine. 
broşüı·ler bedelinin gönderilmesi hak-
kında 

Müteferrik levazrma ait ihtiyaç liste- İdare heyetine. 
si ilişik olarak sunulduğu hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- t dare hryetine. 
vagazına ait faturaların ilişik olarak 
sunLtlduğu hakkında 

Muhtelif tarihlerde lus ınües e esine İdare heyetine. 
yaptırılan klişelere ait faturanın ili-
şik olarak gönderildiği hakkında 
Kandıranın Hoca köyünden Mustafa Evrak kalemine. 
Başsenin Riyaseti ümhura sunduğu 
tel ve arzuhalin gönderildiği hakkmda 
Mevcut kavanjn mccmualarmdan bi- Matbaa müdürlüğüne. 
rer tane gönderilmesi hakkında 

Matbaa müstahdeminine elbisr ve Idare heyetine. 
ayakkabı yaptmlması hakkında 

Altı ton k ok kömürü ile 500 kilo odu- J dare heyetine. 
nun mubayaası hakkında 
ıhhi propaganda risalelerinden gön- Evrak kalemine. 

deJ:ildiği hakkında 

Matbaa mücellidi Cafer Canın dişleri- Matbaa müdürlüğüne. 
nin tedavisi ücretinin tesviyesine ka
nuni imkan bulunmadığı hakkında 

Meclis neşriyatınrn llalkt>vi için gön- .1\[atbaa müdürlüğüne. 
derilmesi hakkında 
Baskı makinaları tamirine ait fatura- İdare heyetine. 
ların ilişik olarak gönderildiği hak-
kında 

420 Matbaa müdürlüğü Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- İdare heyetine. 
vagazına ait f11.turalarm ilişik olarak 
sunulduğu hakkında 

421 [atbaa müdürlüğü Ulus mües: esesine yaptırdan klişele- tdare heyetine. 
re ait faturanın gönderildiği hakkında 

422 Matbaa müdürlüğü Matbaa otomatik hask1 makinasının İdare heyetine. 
tamh·ine ait faturanın ilişik olarak su
nulduğu hakkında 

423 Sofya elçiliği Kavanfn mecmuasrnrn 20 nci eildin- :ôfııtbaa müdürlüğüne. 
den bir tane göııderilme i hakkında 

424 }Jfitat Aydın- Trabzan mebusu Meclisten kendisine resm} bir yazı Evrak kalemine. 
gönderHip gönderilmediğinin bildiril-
mesi hakkında 



7 - Arzuhaller 

I - Arzuhal encümenine havale edilen arzuhaller 

tkinci İçtima zarfında Arzuhal encüme
nine (1081) arzuhal verilmiş olup bunlardan 
(119) u vek8.1etlere, (1) i encümenlere 
gönderilmiş, (2) si Evrak kalemine iade 

e~, (212) si karara raptedilıxü4, (747) 
si encümende kalmıştır. Kararlar 31 - 46 nu
maralı haftalık karar cetvellerinde münde
riçtir. 

Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi .ArZ1thal hulusası 

2470/ 2592 Artviıı: Cezaevinde CelôJ. )[ahkumiyet cezasının affine dair. 
2471/~fı93 Birc<: ik : Sancak mahalle- Alış verişte uii tirnal yapan meınle

>ıiııd L• Kadir Topçu ve ar. ket zenginleri hakkında tak:ibat yapıl
masını istiyor. 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 
Dahiliye 'lıekaletine. 

Ankara : Etlik 
Aşağıcğlcncede 

Celal Usta. 

mevkii Türkiye ümhuriyeti tabiiyetine ka- Karara raptedilmiştir. 
No. 24 Lulünü istiyor. 

2473/ 2595 Sarayköy - Denizli : Kıı - Tckaüt ınaaşı tahsisi hakkındaki dile- Encümendedir. 
şadalı miitekait bımknrı ğinin nazarı itibare alınması hak-
Talat Korkut. kında. 

2474/ 2596 Edirne : Mitatpaşa ma- 26 - X - J!l40 tarih VC' 257 numaralı Karara raptedilmiştir. 
hallesinde Kız orta rnek- arzuhaline ektir. 
tep sokak N o. 24 Ziya 
Say lık. 

2475/2597 Edirne : 54. Top. A. 7. Sanayii harp ımhaylığı halcin mükte- Karara raptedil.miştir. 
S. Kamacı M:e. Bahri sehiniıı tanınmasım istiyor. 
Gürtek. 

2476/ 2598 Edirne : 54. Top . .A. De- Sanayii harp subaylığı hakkı mükte- Karara raptedilıniştir. 
mirci Me. M:v. Salih Gül- sebinin tanınmasını istiyor. 
dür. 

2477/ 2599 Maraş : Belediye sinema- Milterakim maaş matlııhnnun te viye- Encümendedir. 
sr karşrsı No. 14 Ali Rıza si dileğine dail'. 
Paksoy. 

2478/ 2600 Ankara : Gümrük ve İn. 21 - IJT - 1940 tarih ve 1737 numaralı Karara ı·aptedilmiştir. 

2479/ 2601 

2480/2602 

V. eski Z. ve S. İş. mü- arzuhaline ektir. 
dürii Safi Dümer. 
Ankara : Akbaş mahal
lesi Bayar sokak No. lj3 
Ilasan Kahadayı. 
Karasu : Sıhhat memuru 
Necati Topso. 

'l'ckaütlüği.iniin refi ile memuriyete ta
yin edilincE'ye kadar vekalet emrine 
nlınmasnıa dair. 
Kaymakam 1 ımı fınoan hakarete ma
ruz kaldığındım şikayet ediyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekruetU:ıe. 



kayit 
No. 

2-J. 1/2603 

24 2/2604 

2483/2605 

2484/2606 

2,1.85/2607 

2486/2608 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : Atıfb y mahal
lesi telsizler cephesi No. 
307 Süleyman Sarılıalan 

Tekin. 
Kayseri : Kadınlar ı:arşt
sr No. 22 Veysel Gözübü
yük. 

Yozgad : Cezaevinde Os
man K1lıç. 

Elazığ : Mustafapa~a ma
hallesinde M. Sırn Kay
maz. 

Giresun : Çınadar ma
hallesi Y. Ziya Y asma
oğlu. 

Bor : Satıltk malıall in
de Etcm Ağırbaşlı. 

2487/2609 54. Top. A. 8. Saı·aç Me. 
Ömer Ulu. 

2-iS ,/2610 llıı.vza - Edirne : Necati
ye köyünde İbrahim Dö
men. 

2489/2611 

2490/2612 

2491/2613 

2402/2614 

24!>3/2615 

Ankara: Hamamönü Aka
lar mahallesi Bulduk so
kak No. 2 Hüseyin Er
dem. 
Tekjrdağ : Df. Tyy. S. 
Y. ışıldak ınakinist Şük-

rü Öktem. 
Samsun : Salalıiye ma
hallesi Karanfil sokak 
No. 4 F. Rakibe Akaydm. 
Erzurum : Cedit mahal
lesi Hacı ilasan sokak 
No. 15 Zaki1• Congar. 
Bursa : ezaevinde Ka
dir Dikmenler. 

2494./2616 ls tanbul : Erkek lisesi 
türkçe öğretmeni ve yar
direktörü Murat Trkineı·. 

2495/2617 Rcyhaniye - Hatay : Diş
çi Bc.~ir Zihni. 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

.;\lünasip hir vaziJede istihdamının te- Karara raptedilmiştir. 
minine dair. 

Oğlu Nevıadın 1rk ve milliyetinin te- Karara raptedilmiştir. 
harüz ettirilmcsine dair. 

.H kanunundan istifade. inin teminine Karara raptedilmiştir. 
dair. 
l\Ial i'ü oldnğıından iekaüi maaşının Karaı'a rapiediltniştir. 

on:ı göre tahsisine dair. 

Devlet şuTasr kararmm infaz edilme- Maliye vekaletine. 
diğinden şikayet ediyor. 

.Tandarınadaki on yrl iki aylık hizme- Karara raptedilmiştir. 
tiniıı tekaütlük hizmetine ilavesile 
emekli ınaaşmm ona göre tahsisine 
dair. 
Sanayii bal'p suhaylığı hakkı mülcte
sebinin temin ve istikmalini istiyor. 
Serpişti rıneden affı ile memleketine 
iadesini istiyor. 

Karara raptcdilmiştir. 

Dahiliye vckalctine. 

1\rünasip bir işte istihdamının temini Karara rıı.ptcdilmiştir. 
d i leğinc dair. 

Sanayii harp suhaylığr hakla mükte- Karara raptedilmiştir. 
sebinin teminine dair. 

Belediyere aşağı fiatla istimlak edi- DahHiye vekaletine. 
len dillekanlarının kıymetinin hattı la-
,\rıkına ir('aına dair. 
Maarif veka1eti tarafından orta okul Evrak l alemine iade 
mezunu olduğuna dair diploma veril- edilmiştir. 
mosini istiyor. 
Malıktuniyet cezasının afiine dair. 

Devlet ştırasınca hakkında verilen 
terfi kararının Maaı·if vekii.letince 
tatbik edilmediğinden şiknyct ediyor. 
t>işçilik ruhııatnamcsi verilmesi için 
~·eniden iıntihana tabi tutulmasına 
dair: 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptcdilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

287-

Arzu:ıal hulasası Muamelesi 

2496/ :0.61 ' I zmir: Karantina 140 ııcı Unyrimenk<ıllerinin vergi borçlan Eııcümendedir. 
Halepli sokak No. 27 haklnnda verilen haeiz kararrnrn refi 

2497/2619 

24!>8/2620 

2499/ 2622 

2500/ 26-S 

2501/ 2624 

2502/ 2625 

Emin Ediz. 

Kayseri : Gülük ınahtı]

lesi N o. 48 eski polis me
muru Hakkı Tcoman. 
Akhisar: Cezaevinde Sad
rettin Sugur. 

Oı·du : Masfi Milldür ote
linde marangoz İsmail Şa
hin Oz. 

Sinop : OezaeV'inde 1\fus
tafa Atalay. 
Fatih - Istanbul : 'Malta 
Sarıg-üzel caddesi o. 72 
Kadri Kmlmaz. 

ksaray - lstanbul : Mu
ratpaşa mahalle i Tanbu
ri Cem il sokak N o. 41 Ah-
met Diçmen. 

ve borçbrınııı sureti tesviyesine dair. 

21 - XII - 1939 tarih ve 1391 numa- Karara raptedilmiştir. 
ralı arzuhalille ektir. 

15 - VI - 1940 tarih ve 2116 numaralı Karara raptedilmiştir. 
aı·zuhalinc ektir. 

[uhasebei husu i~·eden taksitle satın Karara raptedilmiştir. 
aldığı arazinin mütcbaki tnksit bor-
cunun sureti tesviyesi hakkuıdaki di-
leğinin nazarı itihare nlmmasma dair. 
Sinop fiiddeiummnisinden şika- Adliy-e V'ekaJetine. 
yet ediyor. 
, ,. azifeden müte\'<•llit malı1liyetinin Ka.rara raptedilı:rtiştir 
tevsiki ile tekaiit maaşmm derece 
üzerinden tahsisi dileğine dair. 
1\lüddeti hizııwtinP mukabil tnzminnt Dahiliye vekiiletine. 
itası veyahut bir memuriyete tayini-
ne dair. 

2503/2626 Saimb yli: Baypınarı kö- lskan edildikleri malıaldatı başka bir Encünıendedir. 
yü muhtar Ramazan Öz- yere nokledilıncleı'ini ve binulnrınm 
gürcr. ya ptırrlmasıııın temini uc dair. 

2504/ 2628 Nişantnşı - İstanbul: !na- Ilaydaı•paşadaki köprünün inşası.lınk- Encümendedir. 
yet apartrmam H. R. Yo- kındn ihale kanununun tnthik edil-
rulmaz. ınesiuin 1 emini11e dair. 

2505/ 2629 Balıkesir - Birinci B. M. Dh·anı muhasehatça tekaüt maaşı tah- lfaliye encümeni rei -
I. Azasmdan H. Basri sisindeki hatanın t.ashihini istiyor. liğine. 

Ç'antay. 
2506/2630 Adana : fstildfi.l 

karşısında No. 2 
Tnrhal. 

okulu Hususi muhaseb ye ait Adanadaki Karara raptedilmiştir. 
Remzi 'l'an sinenınsının icar bedalinin yük-

2507/ 2631 Pütürge : Belediye reisi 
Yusuf lnan. 

2508/ 2632 Akhisar: Yeniçarşıda Ali 
Yrldtz babası Ali ('avuş. 

2509/ 2633 Tierekc : Mcmet. Demir 
Çolak, 

seltilmesi ve llazine hukukunun vi
knresini istiytır . 

J\ışhk mnhrnkntlıırının temni için or- Karara raptedilmiştir. 
mandan katiyat yapılma ma mü aa-
de edilm si haldnnd.n. 
Kışlık malırukatlarının temini için or- Karııra rapt~dilmiştir. 

mandan kMiyııt yapılmasına müsaa-
de edj)mesi hakkında. 
J st an bul iflrofil pamuk fabrikasında Karara ra.ptedilmiştir. 
ç:alışnk n kolunu nıakineye kaptır-

mak suratile malul kaldığındau taz-
minat veTilmesi \'eyn mczkur fabri-
kaua müııoHip bir işte istihdam edil-
mesi hukknida, 



Kayit 
No. 

2510/ 263-! 

2511/2635 

2512/2636 

2513/2637 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Irnıak : Irmak istasyo
nunda ınakasçı Ömer Ba
kalak. 

Çankırı : Karataş mahal
lesinde. Eski Buğday pa
zarında aşçt kalfası ls
mail Sarıkaya. 
Y ozgad : Y ozgadlr Va
h idoğlu Sabri Yozgad. 
BUI'haniye : Musa Du
ranlar ve ar. 

2514/2638 Fatsa: Mahmut Çalışkan. 

2515/2639 İstanbul : Sarıyer Orta
çeşma No. 2 Nihat Dor
kan. 

2516/2640 Fatih - İstanbul : Zeyrek 
Sinanağa mahallesi Alan 
sokak No. 7 Hasan Basri 
Eren. 

288 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Aııkara Devlet dcmiryollarmdaki hat Karara raptedilmiştir. 
bekçiliği veya odacılığa tahyjlini isti-
yor. 
Mahkumiyat cezasını bitirdiğindeıı Karara raptedilmiştir. 
verilen mahkt'ımiyet cezasının affına 

dair. 

Ciheti askeriyecc işrral edilen ahırının Karara raptcdilmiştir. 
tahliye edilmesine Jair. 
1 kan suretilc verilen zeytinliklerin Sıhhat ve lç. Mu. V. 
bir kısmının istirdndı mağdnriyetini 

mucip olduğuna dair. 

Malıkurniyet cezasının hususi af il~?. Karara raptedilmiştir. 
refini istiyor. 
Devlet dernil'yolları tekaüt sandığı ta- Kal'ara raptcdilmiştir. 
ı·afından krsil n parasının iadesinin 
teminine dair. 

Kcsil n tekaüt maaşııım iadeten tah- Karara raptedilmiştir. 
sisine dair. 

2517/2641 İstanbul : Sultanahmet 'l'ekaüt maaşı tahsisindaki hatanın dü- Karara raptodilmiştir. 
Divanyolu No. 66 Osman zelt.ilmesine dair. 
Küpoğlu. 

2518/2642 İst!}nbul : Anadolukava- Ranııyi harp subaylığr haldcr mükte- Karara raptedilmiştir. 
ğı 150. Top. Alay saraç- sehinin teminini istiyor. 
~~ M. Faruk Pakiş. 

2519/2643 ındırgr: Düvertepe Dev- 'rülii.n ekınelerine müsaade edilmesi- Karara raptedilmiştir. 

2520/2644 

2521/2645 

2522/2646 

2523/2647 

~52-1/2648 

2525/ 2649 

letlibaba köyü muhtarı ne dair. 
!smail Altın ve ar. 
Çanakkale : Bulgarjstan 
göçmenlerinden Hasan 
O kay. 
Yarhisar - Bilecik : Ha
. sandere liöyiinden S. Ali 
Yılmaz. 

Kemah : Cezaevinde 1d
ris Gürbüz. 
:Mala·;nL : 5 nci işletme 

deposunda ateşçi Yahya 
Yaman 
Gemlik : Balıkpazarmda 
Yedievlerde No. 44 Ali 
Tokay. 
Yenişt-bir- Ankara :Ka
ranfil sokak No. 17 Ham
di Derman. 

20 - III - 1940 tarih ve 1731 n uma- Karara raptedilmiştir. 
ralı arzuhaline ektir. 

Eşi Elifenin yanına gelmesi için Hü- Encümendedir . 
kurnetçe müsaade edilmesine dair. 

Bakiyei miiddeti cezaiyesinin affine Karara raptodilmiştir. 
dair. 

azifesine iade edilmesinin teminine Karara raptcdilmiştir. 
dair. 

Milli mücadeledeki emlak ve eşyasJ- Encümendcdir. 
nın düşman tarafından tahrip edildi-
ğinden hu ziyanmm tazminini istiyor. 
'l'ekaüt maaşının ta.hsisindeki yanlış- Karara raptedilmiştir. 
lığın düzeltilmesini istiyor. 
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N o. isim ve adresi Arzuhal huHisası Muamelesi 

2526/2650 İmralı ~ Yeni cezaevinde Ceza nıııı tahfifini istiyor. Karara raptcdilmiştir. 
Diliver Resne. 

2527/~651 1\f. M. V. llava müsteşar- Em ali gibi tashihi nasıp ile terfi mu- Karara raptedilntiştir. 
hğı şube 3. . 3. n. Mc. anıele inin teminine dair. 
Osman Ferit, Sükan. 

2528/2ti5:.! Ankara : Atıfbey mahal- l\Icnafii urumniye nanıma istimHl.k Eııcümendedir. 
lesi Yeşilağanın evi No. edilen bahçesine takdir edilen 2 700 
50 Pamuk Ça\·dar. liranrn belediyece tesviyesinin temini-

ııe thıir. 

2529/~653 Edirne : Süloğlu askeri Mütckaidcn i tihdanı dilen askeri Karara raptedilıniştir. 
posta No. 1018 kanıacı tıh' ııııırlanıı tf•rfi ettirilmemesi hak-
sanatkarı 326/l TTmıan lundaki mücldetin taniline dair. 
Çelikalp. 

2530/2654 Seydişehir : Pülünıür E'S- lı - \ r - 1940 tarih ve 3!)0 numaralı Karara raptedilıniştir. 
ki hakimi Burhan Ana- arzuhaline ekiir. 
dolu. 

2531/2655 Trabzon : Yemiş mahal
lesi Işık caddesi No. 191 
Ziya Sadır. 

2532/2656 Fatih - İstanbul: llırkai
şerit Mimar Sinan ma,. 
hall si Zenbilli sokak N o. 
5 İbrahim Hakkı Yavuz-
türk. 

Bckdiye taı·afından istimlUk edilen Encümcndcdir. 
em!Uklerinin bedelinin tamamen ve-
rilmesi hakkında. 

Askeri lisede okumasının teminine Karara raptedilmiştir. 
dair. 

2533/2657 amsun : Kefeli apartr- 3c:35 sayılı kanundan istifadesinin te- Karara ra.ptedilmiştir. 
man No. 4 Lutfi Perim. mini ile teka.üt maaşma ona göre zam 

.'·a pılınasını istiyor. 

253-i/2658 Bı:ıimbcyli : Ali Ilalun 
Yızoğlu. 

Kaza kaynıakammm yolsuz muamele
sinden şikayet ediyor. 

Dahiliye veknletine. 

2535/2659 Antakya : Oruç bölüğü llakı:ırz olarak vazifesinden ı:lkarıldr- Dahiliye vekaletine. 
l\Iayor mahallesinde No. ğından şikôyet diyor. 
8 Hüsnü Karaman. 

2536/2660 İzzettin : 64. Tümen, 194. l lsileıı meskc:-n bedelinin verilmesini Karara raptedilntiştir. 
ncü alay, 3. Tb. H ap istiyor. 
Mc. Tahir Yurdal. 

25~7/2661 Ankara : At pazarı Yeni- :Münasip bir işte istil1dammın temini- Karara raptedilmiştir. 
han No. 12 Ad m Başa- ne dair. 
ran. 

2538/266f> Baybmt : Zahit Ef. ma~ Kesil n eytam maaşının iadeten tah- Karara raptedilıniştir. 
luı llesinde Şükriye Mara- sisi dileğine dair. 
ha. 

2539/2666 Bi tl is : İsmet İnönü ma- Bitlis viHlyetiııde açık bulunan .Ahlat Karara raptedilmiştir. 
hallesi Çeşme sokağı No. nüfus katipliğine tayinini istiyor. 
39 Cemil Biçer. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı·esi 
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2540/ 2667 Torbalı : Arpacı köyün- lııkan suı·c tilc verilen araziden 200 Encümcııdedit·. 
de A. Harndi ve ar. dönümden fazla arazisi olanların elin

den fazlasının istirdat edilmemesini 
istiyorlar. 

2541; 2668 Karacabey : Seyran kö- l sldin suretilc vel'ilip istirdnt edilen Karara raptcdilmiştir. 
yünde Nuri Çohan ve ar. aı·azilcrinin iaJcsi nı cmvali mctru-

keden miktan kfıfi arazi verilmesini 
istiyor. 

2542/ 2660 Bmsa: Cezaevinde emek- 5 - lU - 1940 tarih ve 1728 numa- Karara raptedilmiştir. 
li binbaşı Hüseyin Yeşil- rulı aı-zulıaline ektir. 
tepe. 

2543/ 2670 Kilis : Tekiye mahalle- hkaıunın temini clileğine dair. Encüınendedi.r. 

2544/ 2671 

2545/ 2672 

sinde Şakir Sönmez. 
Pınarbaşı - Kayseri: Ber
ber İbrahim yamnda göç
men Hasan Savaş. 

Hatay : Gümrük mııhafa
za tahuru satmalma ko-

lskanmm temini dileğine dair. Karara raptedümiştir. 

Divanr muhıısehatrn 8 - VII - 194:0 Karara raptedilmiştir. 
tııı·ih ve 1353 nunıaralr kararına iti-

misyonu reisi Ramazan raz ediyor. 
Yalrnpala. 

2546/ 2673 Havran - Edremit : Mes- Değirmeninin işletilmesine müsaade Karara raptedilmiştir. 
cit mahallesinde Kazım edilmesi dileği.ne dair. 

2547/ 2674 

2548/ 2675 

2549/ 2677 

2550/ 2678 

Aslan. 
Ankara : Leblebici ma
hallesi Argın sokak No. 
10 Tahir Yetginer. 
Yozgad 1\fustafa.oğlu 

mahallesinde Leyla Öz
dinç. 
Sungnı·lu Arfeyazılı 

köyünde Satılmış Uyan. 
Ortaköy : Türkiye tütün-
leri birliği. · 

1adei mt>mnriyeti dileğino dair. Karara raptedilrniştir. 

Vı.ızifci askeriyesini ifaya giden eşinin Karara raptedilmiştir. 
odacıhk maıışnım verilmesine dair. 

Yazife esnasında ınalili kaldığından Karara raptedilmiştir. 
ikramiye verilmesini isti.yor. 
Orduya hibe edilecek tütünler hak- Karara raptedilrniştir. 
kmdaki dileklerinin nazarı itibaı·e 

nlınmasınu. dair. 
2551 / 2679 Nafia vrkaleti : Teknik On sen lik hizmeti askeriyesinin hiz- Enciimcndedir. 

oknln daltiliye memnn1 ıneti mülkiyesine ilavesini istiyor. 
Ferit .Aygen. 

2552/ 26 O Anlmra : Harhokulu deb- 'rekaüt.lük karartnın refi haklnnda Karara raptedilmiştir. 
hoy snhaylığmda miitc>
kaidrn müstahd m i.isteğ

men Bekir Fikri Alprnar. 
2553/ 2f381 Afyon : Un fabrikası sa

hibi Hasan Bıdık . 

2554/ 2682 ElD.z1ğ : Mııstafapaşa ma· 
hallesinde Murat Sürer. 

Askeri temyiz mahkemesine salahiyet 
Yerilmrsiııi istiyor. 

Muamele vergisinin ciheti askeriyeye 
malolan bir kilo unun % 10 u üze
rinden alınınasma dair. 
lskan1arrnrn teminine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2555/ 2684 !stanbul: l\[açka Fen tat- Nusbnıın tashihi dileğine dair. 
lıikat okulu feıınt malze-
me depo müdürü önyüz-
başı Galip .Altcn, 

Muamelesi 

l"~a ı· nr::ı roptedilmiştir. 

2556/ 2685 Siverek : Canıiikehil· ma- 1'ekaüt maaşmm yeni Tekaüt kanu- Karara raptedilmiştir. 
lıAilesindP Menıet Fahri nıına göre tahsisini istiyor. 
Üzlıay. 

2557/ 2686 Ödemiş : Bademiye kö· ll - I - 1939 tarih ve 1 24 numaralı Sıhhat ve İç. Mu. V. 
yünuc Mornet Babbnloğlu. Arzuhal encümeni kararının teınini-

ııe dair. 
2558/ 2687 Edirne : İp ala jandarma 10 - IX - 1940 tarih ve 2419 numa- Encümcndedir. 

bölük k omut anı Ha !it Zi- ra h arzuhaline ektir. 
ya Baykara. 

2559/ 2683 Akhisar- Manisa : Tabak 3843 sayılı l\fuamele vergL•;i kanunu- Encümcndeuir. 
esııafmdan Ruhi Arpacr. nun 12 nci maddesinin B .fıkrasında 

yazılı (Debağat müesseseleri muam.e
Hitı ) tabirinin tcfsiri hakkmda. 

2560/ 268!) 14-ı. A. S. 7. Tüfckçisi ~aııayi harp subayhğı halili mükte- Karara raptedilmiştir. 
IIıılil Eroğlu. scbinin teminini istiyor. 

2561/ 2690 6-+. Tti nı. 1 !)4. A. UJ. Teb. Ankara zammile mesken bedelinin Encümendedir. 
12. Bl. Telcin Tutak. kesilmarnesi hakkmda. 

2562/ 26!11 Tanms : 1\1üf1il nıah11lle- l\laaş ve ikramiyesinin verilmesi hak- Encüınendedir. 
sinde soltak 32 No. 17 lnmla. 
Ali Sungur. 

2563/ 2692 54. Tp . .A. S. 8. mnı·nn
goz 1\fe. Sabri Parnn. 

2564;26!>3 Trabzon : Gazipaşa cad
desi No. 4 Torul sulh lıfı. 

Sanayi harp subaylığı haldcr mükte- Karara raptedilmiştir. 

kimliğinden emekli Ali 
Rrxa Gürel. 

sebinin tanınmasım istiyor. 
1'ekaütlüğünün tecilini istiyor. Karara raptedilmiştir. 

2565/ 269-1: Sil ivri : Büyükkılıçlı çift- 7 - XII - 1938 tarih ve 5110 nUlllara- Karara rnptedilmiştir. 
liği muhtaı'ı Rerep Tar- lı arzuhaline cktir. 
han. 

2566/ 26!)6 Konya : Kasap Sinan ma- Esarette malfıl kaldığından derece Encümendedir. 
hallesi No. 8 Pclımi Öz- üzerinden maHUiyct maaşr tahsisi 
tü f üne ii. h akkında. 

2567/ 2()!17 Kemaliye : Ergü köyün- 'l'ekaü1 maaşının kemafissabık veril- Karara raptedilmiştir. 
den !smail !nce. mc ini istiyor. 

256 / 2698 Kadıköy - İstanbul : Yel- U. U. V. tarafından ınüterakim maaş Karara raptedilmiştir. 
dcğirmeui eski Ankara matlubunnn verilmesine dair. 

2569/ 2699 

apartımanı zemin katın-

da Emrullah Başakıncı. 
Yozgad : Yulcarı Nohut- Tütün ikramiyesinin verilmesine dair. Karara raptedilmiştir. 
lu malıallesinde Şemsi 

Yücel. 
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2570/2700 Ankara : Orduevi arkası 6 - XII - 1940 tarih ve 260C :mmara- Karara raptedilmiştir. 

2571/2701 

2572/2702 

2573/2703 

2574/270-1 

2575/2705 

Hüsnü Saracoğlu apartı
manı No. 5 Safi Dümer. 
Edirne : Askeri posta 
No. 1216. Pıravali köy P. 
A. 70. S. 5. hesap memu
ru IIalit Engin. 

Kütahya. : Pekmez paza
rında demirci tüccarı llü
seyin Balaban. 

Kayseri : Diş tabibi Der
viş Uzman. 

:Malatya : 68 nci alay fı
rmmda usta Mustafa Yıl-
m az. 
1stanbul : Beşiktaş Aka
retler No. 3 müteahhit 
Zühtü S. Bilimer. 

2576/2706 {anisa : Eski orman me
muru Nuri Coşkun. 

2577/2707 Ordu : Sulh hakimi M. 
Ali Derinos. 

2578/2708 Ankara : Tekke köyünde 
Tire ölçme a]ayı III ta
bur ses Bl. Gd. üstçavuş 
İbrahim Önal. 

2579/2709 !stanbul : Mahmutpaşa 
Bezciler Güzin han işle
meci Harndi Narin ve ar. 

2580/2710 Bilecik : !stiklal mahalle-

2581/2711 

2582/2712 

2583/2713 

2584/2714 

2585/2715 

si No. 16 Alısen Çelilc 

'Kadıköy : Yoğurtçu Çeş
me caddesi No. 115 ·avu
kat Saip Şevket Korsan. 
Edremit: Zeytin! i köyün
de Mcmet 1hsan Aydoğdu. 
Cide : Hoşalay nalliye 
müdürü Nurettin Peker. 
Sapanca : Ayvalık kay
makamlığından emekli M. 
C. PuJat. 
Eskişehir : Memleket içi 
hastanesi tahibi emekli 
binbaşı Dr. Mazhar Ül
gen. 

lı arzuhaline ektir. 

7 nci kolordn muhascbeeiliği zamam- Encümendedir. 
na o it hesaplarm ın teLkiki ile fuzuJi 
olarak maaşma konan haczin fekkine 
dair. 
Kütahya Asli hukuk mahkemesince Karara raptedilm.iştir. 
hakkında verilen kararm Tcmyiz mah-
kemesi Deavi dairesince tetkikmı isti-
yor. 
Nishcti a.c:ıkeriycsinin katı haklundaki Encümendedir. 
hükmiin refine dair. 

Arzuhal cncümcninin hakkında itti- Encümcndedir. 
haz ettiği 2096 numaralı karara itiraz 
ediyor. 
J adei hukuku memnuasmm teminine Karara raptedilmiştir. 
dair. 

ladci memuriyatinin temini dileğlno Encümendedir. 
dair. 
füterakiın maaşlarının tesviyesi dile- Karara raptedilnüştir. 
ğine dair. 
On senelik babasından şehit ma~ı- Karara raptedilmiştir. 
nın verilmesini istiyor. 

:\lnamelc vergisinden tenzilat yapü- Encümendedir. 
nıasına dair dileğinin ııazarr itibare 
alınması hakkında. 

Tedahülcle kalan maaşlarının verilme- Karara raptedilmiştir. 
sine ve 279 madeni li ran ın tutarının 
Hazinece tesviyesine dak 
Polanyalı müvckkili Stefani Etiyen Encümeııdcdir. 

Kovalakirıin tahiiyeti meselesi hak-
kmda. 
Tekaüt maaşı tahsisine dair. Karnra raptedilmiştir. 

JTalcn istihdam f'dilmekte olduğu ma- Encümcndedir. 
halde terfiinin teminine dair. 
Emvali metrukc arazilerinden kafi Encümendedir. 
miktar verilmesine dair. 

Tekaüt maaşının kesilmeruesi hak- Karara raptedilmiştir. 
kın da. 



Kayit 
No. 

258ıl/2716 

2587/ 27li 

2588/ 2718 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Eı·zinean : Deniztamı kö
yünde Sülc~·ınun Y ılıııuz. 

Denildi : Eski jmıdarnıa 
komutanı Ziya Kökalp. 
Eı·ga :ı i : 1\faden bakır 

~irketi nınelen üstü servi-
sinde Ahmet Dicle. 

293 

Arzuhal hulasası 

Brzincun felaketzedesi oldnğundan 

K ızıhıy tarafından yardım edilmesi 
ve bir baraka verilmesini istiyor. 
Jauei mcıuuriyetiniıı temiııiııe uuir. 

Bytaın sandığına cv\·elee verilen pa
ı·anm iadesinin temini dilcğine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Ka ra.ra raptedilıniştir. 

Ialiye vekruetine. 

2589/~71!1 Çarşamba : Öğretmenler Erzincan fclaJretzedc mcnıurlarına Encümcndcdir. 
nnnırno 1\Iaaı·if memur ve
kili , ~alih Türkıneneri. 

2590j :H20 l\ l aı·din : l\ ledrcsc mahal
lesinde emekli subay M. 
Rifat Altay. 

2501/ 2722 

25!12/ 2723 

25!13/ 272-t 

25!1-tj 272G 

25!15/ 2727 

25%/2728 

Bnrsa : Çuapazarı ma
hallesi Kalburcular cad
desi No. 12 Ali Haydar 
Merter. 
Dinar : Pancar zürraın
dan Memct Tok ve ar. 

l\Taıııuk - Ankara : Kah
veci Hüseyin eli te Mus
tafa Yılmaz. 

Istanbul: ~·eınb rlitaş Di
yat·balor km:ıathanesi so
kak No. 13 anıkat l\L 
Nnri A. Osmaneıkoğlu. 
('onun : Vclip~a otelin
de Ömer Emirali ve ar. 

Edime : 23. Tüm. Sy. 
'hh. Bl. Yzb. A . Po ta 

No. 1223 Il. Ömer Brim. 

ayan s olarak verilen iki maaşm ma
aşlarmdan kosilmcıııesini istiyorlar. 
1336 numaralı kanunun D ükı-asmın 
ahkamı hakkında tatbik olunduğun
dan gayri kanuni yupılan muamele
den şikayet. 

l\Iilli mücadeledeki hizmetlerine mu
kabil tekaütli.iğünün yüzbaşılık üze
rinden yapılması veyalıut iadei me
muriycti dileğiııe dair. 
Panraı·ın kilosunun 50 para üzerin
elen aluunasının teminine dair. 

lsk:ln smetil c verilip istirdat eJ.ilen 
hiı· kısım arazi);i lıakkmda Devlet ~;!ll

rası tarafından verilen ret kararı

nın düzeltilmesini istiyor. 
\' elcili bulunduğu .Ali Kü~üğün ınah
kumiy ti hakkındaki hükümde hata
~·ı adli vaki olduğnnuan husnsi af ilc 
rezasıımı refini i tiyoı·. 

Sungurluda ika edilen cinayet faille
rinin serbest bırakılmamasr i<;in Du
lıiliye ve .Ad 1 iye müfettişi gönderil
mesine dair. 
!zmit belediye reisi hnklnııda oıı ınad
d lik şikuyclc dair. 

Encümendedir. 

Karara raptcdilmiştir. 

Enrünıendedir. 

Karara raptcdilmiştir. 

Kararn raptedilmiştir. 

Karara rnptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine. 

25!17 / 272!) Karadeniz Ereğlisi : 138 Devlet işletmesine alınan ocaklaı·nıın Karara raptedilmiştir. 
Çaınlıocıı.ğı hissedarlnrm- i timl:1kiııdc hissedarların ınutı.ızarrır 
dan T. Akman ve ar. olmamnlarının teminine dair. 

25~8/27:-lO Salihli: :\Iitatpaşa Oyma- GOO lir:ı para cezasil e iki s ne sürgün Karara rapiedilıniştir. 
lıhnvuzlar sokak No. 2 olnımnna dair verilen malıkiliniyet 

Ahmet Özrancr. kararının rcfine dair. 
25H9/273l Giresun : Tüccar Fikret Tarım satış kooperatifi hakkındaki Ticaret vekfiletine. 

Öıılıayrak ve ur. dileklerinin nazarr itibare alırunasına 
dair. 



Kayit 
No. 

2601/ 2733 

2G02/ 2734 

2603/ 2735 

JlrzuUıal sahibinin 
isim ve adresi 

Kırşdıir : Emniyet kad
ı·osu 1/ 370 No. Başkorni

ser t. Hakkı Erdcnli. 
Ankara : Yenihal Urfa 

294-
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Ac·ıkta kaldığı müddete ait mütera- Kaı·ara raptedilmiştir. 

kim maaşlarııım tesviyesinin temini-
ne dair. 
Polis mesle.kiııJcıı ihracı hakkrndaki Karara raptedilmiştir. 

lıakkaliyesi sahihi Osman kararın refi ile iadei memuriyctini is
Yenire elilP Şefik Temu- tiyoı·. 

çin. 

Di.lzce : Develi Besni kö
yünde mnhtar Alıdüssc

lam Yıldız. 

.Malatya : Cirikpınar ma
hallesinde 1\lemct Dağge-
7.CD. 

.Jı.ındarma tarafından hapis ve işken - Dahiliye vekaletine. 
rcye maruz kaldığrndan şikayet ed i-
yor. 
Çocuklarının nüfusa tescilinin temi- Dahiliye vekiiletine . 
nine dair. 

260 V2736 Eleşkirt - Ağrı : 1\ferkez B:ır·em derecesinin tayinine dair. 
oknlu öğretmeni A. Fa-

Encümendcdir. 

ruk Salcr. 

2605/2737 Sivas : Aydoğan mahalle- 1C.83 numaralı kanunun 37 nci mad- Encümcncledir. 
sinde 1\Iemet Akteın. dc' <ıinin malfıl ve terfih zamlarının 

ku;ilip keı;ilnıiyccl'ğinin tctkikile bil
dirilmesini llitiyor. 

2606/ 2738 Bursa : Çırapazarı Kal- 3 - XII - 1940 tarih ve 2722 numa- Karara raptedilmiştir. 
burcular caddesi No. 12 l'alı arzuhaline cktir. 
A. Haydar Mcter. 

2607/2739 Ağrı : Diyadin nüfus mc- ~1 - V . 1935 tarih Ye Gl4 numaralı Karara raptedilmiştir. 
muru Salim Arkan. arzulıaline ekt.ir. 

::!608/274.9 Edirne : Ankara krraat- :! - lX - Hl-1:0 taı·ih ve 2397 nurna- Dahiliye vekfilctine. 
hanesinde SaUıhattin Ce- ralı arzuhaline ektir. 
mil oğlu. 

260!)/2741 Ödemiş : Turgut nıahalle- 23 - \"II - 1940 tarih \ ' C 224:8 numa- Karara raptedilmiştir. 
si Arif sokak No. ·12 Şük- ralı arzuhaline ektir. 
rü Konuk. 

2610j27f2 İzmir : Deftenlurlık mil- Hastalandığı günlere ait üeretinin Karara raptedilmiştir. 
ü emlak müdürlüğünde veriJmcsine dair. 
müstahdem TeYfik Cancr. 

2611/274:3 lzmir : Müst. l\lv. Top. 17 - I - 1U40 tarih ve 1508 numaralı Karara raptedilmiştir. 
6. A. 7. S. K5.zım Alın- arzuhaline ektir. 
rruş. 

2612/ 2744 1\Ierzifon: Mahzcıı mal1al- 'l'ekaüt maaşma zanunı lilzrıngelen Karara raptedilmiştir. 
lesinde emekli jandarma 120 lmruşun il5.vcsini istiyor. 
yiizhaşısı Ahmet Uatun-
gil. 

2613/ 2745 Rize : Eminiddin ınahal- Nüfus memurluklarından hirinc tayi- Dahiliye vekalctine. 
lesinde eski nüfns mcmu- nıni istiyor. 
ru Rrza Biher. 

2614/2746 Kmık - Bergama : Aşağı Kendine alt olmayan bağ, tarla ve Dahiliye vckilctine. 
mahallesinde Osman Özet. zeytin kayitlerinin terkinile tarhcdi-

leil verginin kaldırılmasına dair . 
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26lfı /:2747 Ankara : Ycni~ehir Yeni- Ali tahsilini ikmal ic:in askerliğinin l~ucümenucdir. 
gün sokak ~o. 3 Ekrem teciliııi istiyor. 
Vardar. 

2616/ 2748 Aydın : UmurJn eski Zi- Zıraat banka ı tarafından ikramiyc Karara raptedilmiştir. 
raat bankası nıeınuru IIü- yedlmesine dair. 
seyin Hilmi Armağan. 

2617/ 2749 Yeşilköy : Orhangazi cad- 'J' lnlüt ımıaşı az olduğundan ikrami- Encümcndedir. 
dcsi No. 1!) Ali Rrza Ilay- yr> veya tazmiuat verilmesini istiyor. 
mana. 

2618/ 2751 Ankara : Gümrük muha- Harcıne intibak hakkındaki dileğinin Karara raptedilmiştir. 
faza geııPl koınnt arılığı nazarı it ilıarr alıntı ı·ak mağdm· eelil-
genel heyetinele Alım t memesine dair. 
Berati Aybar. 

26Hl/~75~ ('arşnmha : Karumasir o- 2..ı - IX - 1 9..t.O tarih ve 2455 n nma- Karara raptedilmiştir. 
kulu öğretmeni İbrahim ralı arzuhaline cktir. 
~\ lta~·. 

2620/ 27!13 Şeynın - C:ümi.işıınc : Zi- 1sldinmrn teminine tlair. 
mon köyünde l\lusta.fa 

Karara raptcdilmiştir. 

Yılmaz. 

2621/ 2754 Bandırma : A ]{eri saha- H ınaddelik dileğinin nazarr dikkate Eucümeudcdir. 
lar kontrol fen memuru atmnıasrna dair. 
Te,Tfik Ok1 ay. 

2622/2755 Hnkkari : Saip Barışkan. ,lıındıımıa komntamndan şikayet edi- ~a.rara raptcdilıniştir. 
voı·. 

2623/ 2756 Ra mi - Eyüp : Yeni ma- -ı. - 1 Y - 1940 tarih ve 2086 nuına- Karara. raptedilnıiştir. 
ha lle Taşittarla No. !) Ila- nı lı arzuhaline cktir. 
san Akeadağı . 

2624/ 2757 Bitlis : 18. P . A. 6. Bl. 
Tk. K. Astcğıncn A. Mu
zaffer Atayman. 

2625/ 2758 Bozüyük : Yenimahalle
de ölü başçaYuş Ahmet 
Eı·dem eşi Rafize Erdem. 

2626/ 27fi!) İstanbul : Yenipostane 
Kısmet han No. ll Ab
dunahim. Zapsu clile es
ki muallimlrrden F. Hi
dayet Zapsu. 

2627/2760 Akka - Filistin : Emekli 
deniz subayı M. Mücyyet 
Bilge. 

262R/ :J761 Suşehri : Öğretmenlerden 
Ali Atalak ve ar. 

30-U sayı.h kanunun 25 nci maddesi Karara raptedilmiştir. 
hükmünün tatbila ile güzeşte maaş-

larınnı verilmesine dair. 
Ölen eşinden maaş tahsisini istiyor. Karara raptedilmiştir. 

Öğretmenlikten haksı.z yer<' mii tııfi Karara raptedilmiştir. 
addedildiğinden mütcralrim maa~la-
rile ikraıniyesiıun verilmesini istiyor. 

Milterakim maaşları.ııın verilmesi ve Encümendedir. 
t<::kaüt maaşının iadeten ta,hsisilc ai-
lesinin ana vatana gelmesinin Devlet 
trırafınclan teminine dair. 
3656 sayılı Barem kanununun ilk öğ- Karara raptedilıniştir. 
ti!lınenlel'e tatbikının teminine dair. 
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262fl / :21 6~ .ı\ m asya: Cezaevinde Fev
zi Güçiz. 

296 -

Arwl1al h u l5sası 

Aslu·ri ecza kaııunıımın 9-t., 64; 148 
ııri nıaddclel'ill! 1'ürk ceza kanunu-
nun 17 nci maddesinin son fıkrası-

mn t cfsirilc Kocaeli cezaevinde luı.l

ımş olan 179 lira matlnhunun veril

mrsine oair. 

Muamelesi 

Encümendcdir. 

26:30/ 2763 Ankaı·a : Belediyeler ban- (i~retnıen muavini olarak istihdam Karara raptcdilmiştir. 
kası ba.-:;veznedarı elile cdilnwsinin teminine dair. 
Yusuf Alptekin. 

2G31/ 276..J. İstanbul : Ali l üçük ve- ıl - XII - l!HO tarih ve 2725 numa- Karara ı·aptedilmiştir. 
kili avukat Nnri. 

:!n32/ 2765 Beşiri : Alınadın köyün
den Bahri Dem irlıan. 

ı·alı arzuhaline ektir. 
ITuknku tasarrufiyesinin temini için J arara raptedilmiştir. 
ta rm muamelesinin ikmalinin lcmhıi-

nt' dair. 

2633/~766 Yom ra - Trabzon : Bü- :.\Tilli emlaJcten muhtacini zürraa tev- Ehcümendedir. 

2634/2767 

2635 :!76ı 

2636/ 2769 

2637/ 2770 

2638/ 2771 

~·iik Samanıksa köyünde 
Ali Alemı.lağ ve ar. 
Adapazarr : Arifiye kö
yü enstitü iiğr tıneni th
san Atac,:. 

Van : Tebrizkapı ilk okul 
öğretmeni Alırnet Aytu
ran. 
, 'anyer - İstanbul : ~fa
elen mahallesi ~Iaden so
kak No. 14/18 harp ma
lllllerinden erneidi piyade 
önyüzbaşı Edip Aksoy. 
Ordu : Eski IIazinc veki
li avukat ölü tbrahim 
II:ıkkroğlu Zeki Yalçın. 
Üsküdar : 1h aniye Na
mıaziz sokak No. 8 l lhami 
'l'ürkoğlu. 

zı cdilcn arazinin ievziinde yapılan 
lıcıksrzlıklardan şikayet ediyorlar. 
;\Jesken bedeli ve maaş matlnhunun 
,·erilınesine dair. 

~laıışrnın 30 lira üzerinden verilınesi
n2 dair. 

t ~kan sureti le pir cv verilmesine dair. 

Ordulu Papuçoğlu, namı diğeri Ömer
ağaoğlu Hüsc,riıt A vninin sahtekar
lık larmdan şikayet t•diyor. 
2 - VII - l!l40 tarih ve 2164 numa
ralı arzuhaline ektir. 

l~neümendedir. 

Encümendcdir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

2G3fl/ 2772 Tirebolu : Eski IImıs ha- Adliye vekô1eLi komisyonunca hak- Karara raptedilmiştir. 
kimi II. Fehmi Er. kmda verilen kararın refi ile avukat

lık yapmasrom teminine dair. 
26-l0/ 2773 İRlanbul : Ankaı·a cad- 1 - III - l!HO 1arih ve 1724 numa- Karaı·a raptedilmiştir. 

dcsi Neşriyat yurdu Ada- ralı arzuhaliM ektir. 
lct han No. 9 Şeref Kaya-
boğazı. 

2641/ 277-! Ankara : Nf. V. D. Y. Yedek subaylık haklarının temini di- J arara raptedilmiştir. 
tnşnat rei.sliği .fen heye- leğin dair. 
tinde desinatör Fikri Ta.~-
köprü. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sıılıihiniu 
isim ve adresi 
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:!6-tU277rl Rtılıkesir : Yrııicc ma
hrılksiıırlr ~o. R8 8ıınıi 

1 kğ-iı·ı! ı eııinin i~let ilmesi i<:in mukta- Karara raptedilıniştir. 
ıi mhsatııaınl'nin verilmesine dair. 

2G-t:-ınn7 

Krıy;\ıın. 

Anlw rn : Oclır<'i Onürıne 
sokak ro. 2-t inşaat mü

tpa]ı hi ıli :\Tnzaff<'r l~rc•n-

~<'zgin ve ar. 

. . 

'ropnık mnhsniiPri ofisine nit ve mü
t c :ılılıiıli lınlnmlnkları lınğılnr nınhan 

iııı;<n a t.ıııdıtn tlola~·r istrnilcn tıızıninat 

lı:ıld;:ıntlıılü eliirklerinin naz:.ırı dikkn
tr nlrnınasına dair. 

2GH/2778 I•'ııtih - İstıınlml : A1ik- "Malıkı!ıniyct eezasımn ııffinc dair. 
alipaşa Lülcc•i tt'kln srı-

ka~ı No. 3 1\fuammer 
Üzüs. 

Eııc·üınendedir. 

Kaım·a raptcdilmiştir. 

26 1!1 1:~7~0 Anknrıı : DPvk1 nwtroro- \ Pıll'lı: sulıny lıııklnl'llıın tııııınmasıııı Kaı·nnı raptcdilıniştir. 

loji 1~. TT. 1\lii. clr l'l' S!'I<llll i-ti.'•or. 
Doğ:ın Kalırıınıan vr ıır. 

2fi46/ 27S1 ::\Tani sn D<·ın ir<'ipazar ~ii rxiiıı C' P ZıtSIJI ın ıt rt'ine dıı ir. 
nınhallesindr :\lnstafa 
Yiiıılii. 

Karara rnptedilmiştir. 

26~7 1~78::! htanlınl : Hali~ Karaa- f1rıııir kıızıkhmn nmamcle vergisi Karara raptedilmi.ştir . 
• ğa<: Türk sanayii hnrbi- Jınkkıııda. 
~ ' <' Yr nıadPniyr fııhrikası 
Şuldr Zümrr. 

26-+8/2783 Ankanı. : -H. Top. A. ltıtiyultmı nınvazzafa naldini istiyor. Kamra raptedilmiştir . 

26-l:fl / 278-l: 

2650/2785 

Karnııcı nstası R 8. Yu-
suf Dnrntürk. 
Eecahat Kaymaknın 

}\[u hsin Cliil uğln. 

Ankara : Hukuk fakül-

h aılı·o mıııışı olan krl'lı: liranın veril- Karnra raptedilmiştir. 
nıesi ilr. ınuğdur· edilmemesi lıakkmJa. 

:-:ıııırt:ı kalan arkı.Hlıışlarile birlikte Kurara raptedilmiştir. 
tcsi ikinci sınıf talehcsin- yPııiılt•n iıntihana tabi tutulınalal'lnın 
den No. 4316 Cemal Gü- tt•ıııiııinc dair. 
Zt':'\' · 

21lill/~781i i\ ııkar:ı: Ha•·11 okulu Oto. ::; - YJII - l!l-:1:0 tıırih ve 2293 nuına- Karara raptcdi1miştir. 
ill. K. Önyiizhaşı Rcmzi rnlı orzuhnline t'ktir. 

Üzı>tı~'Tn. 
2602 '27RR Rı'yoğlu - J staıılınl : Tc- Eııınirrt sandığınca haksız olarak sa- Kararn raptedilmiştir. 

pı•hnşı :\lil'l'nıie solwk No. 
4~ / l::J L Şükrü Bilgin. 

Birc<>ik : Flnlıa nıııhalk

siııdı' rski poli~ memuru 

ll al ip Drmir0l. 

t ışa ı:ılml'ılaıı evinin satrlmnmasma 

dair. 
1 ndPi ınennıriycti dileğin c dair. Kııı·ara raptedilmiştiı·. 

2G!l..J.j 27!10 Hıı ı ıkçsir : Okr,ıı Kar :ı :!~~0 sn yılı Af kımunundan istifnde Ad liye vcknletine. 

ınnlıallrsinde Snnıı sokak rdip c1mcdiğiııin hildil'ihıwsinc dair. 

~o. 13 8clnıan Bcığnşkaıı. 
2CI::i5 / 27fll Aııkanı : Doğanlwy ma- İ:ı<ll'i ıııemuri)·cti dilcğine dair. 

hallesi Rıılnlınn sokak 

N o. 30 Ahmet Elünci. 

Karara ra ptedilmiştir . 



Kayit 
No. 

2656/ 279:! 

2657/ 3793 

265 /27!l-ı 

26GD/ 2i9fi 

2660/~796 

2661/ 279R 

266:l/~800 

Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

('ı:ıııakka le : Tapu si cil 
kiitihi Kemal Eı·kal elite 
(iulirı Esmcr. 

TTı:ıkldiri : Nafia müdiir 
vekili Saip Barışkan. 

Çankırı : Kurşun lu Paı1 i 
ve Halkodası azaımıdan 

Recep Ince. 

Kndıkiiy - İstıınlıul : 1\lü
hü rda e riva n Gündoğdu 

sokak No. 21 )lığrrdıçyan 
Ap. Sadullalı Sulııldı. 

F'ıııdıklı - 1stanlııı1 : Sü
h r yilhf'y Cami sokak ~o. 
12 IT u lılsi On gül. 
~i~li - lstanlıul : Küçiik
hnht.:r. sokak Mcı;:rutiyt•t 

Ap. No. 6 Rf'l'f•l Knthay. 
J\fpı·zi l'oıı : Eskiranı i nıa

lıallrsillflC' emekli top~u 
yııı·lıayı lhsan L1 ğnl'lu. 
( lererlc : Dcınircilcı· ma-

- 298 -

Aı·znlıal bulasası l\fuameleı:;i 

İhtiynt suhay hakkmın tanmnıasmın Kurara raptcdilıniştir . 

tı · minini istiyor. 

[Jnksız olın·ak iı;;tt' ll Pl ı:ı>l<tirildiğin- ~afia vPld\ll't.ine. 
dı•n ı;;ikfı~·ct f'diyor. 
lılal'l lııı zı yohmz nıuanıclrlrrin düzcl- Bıwünıcndedir. 
t ilnwsinin teminini' dair. 

ITııldu ınüktPschi nnzarı dikkntr alı - Karıll'fl mptl'dilıni~tir 

namk koııtrollnğa leı·fi ettiği tarihten 
itilıaı'ı •n ~2 lira ile 2!1 liı·n :ırasmılaki 

l'al'lmı vı>rilmrsi ve tclı:aüt muamele-
sillin oııa ~ii n• 1 ııslıilıiııc dair. 

IIazinccr nıatlnlıunun verilmesine dair. Karara raptcdilnıişt.ir . 

~ ;) - \'T - 19-10 tarih ve 2153 ıııınıa- Karara rııplrdilmiştil'. 

rıdı nı ·z-tıhalinr ı>l<tir . 

ı\ s kcı· ailt•lcriıw yarılrnı iı;in lwlNliye- l~tıt'i.inwndeılir . 

ı'l ' yapıla !' lınksız muamelenin düzel-
tilmesine daiı· . 

ı lıı yı•di hnı:ıık ı-wn c lik Devlet lıizmc- Encüımndeclir . 
luıllesinıl l' Pski ınaliye tiıw ıııııka hil ııı n llıl ol ılnğııııdnn ikra
lahsilıları Rülc;nııaıı Gü- n ı iyl'sinin \' t~ ı·ilmrsiıw ılair. 
re!. 

2664/2801 Xiksar : Krzrlclı·n ~ köyüıı 
ıl" 'mi Yiğit Yr n r. 

266:1 ~802 ı-\ ksa ı·11~ · - ll'> tan bul : Sr
limpa ı;.a sokak No. 15 IIü-
se,\iıı A vni Yarılımcr. 

IT:ıli nı·ıı z inin lwmlih·rinc ve1·il ı' ı'ek ta
ı ·u;> ıı tı sci l i ı ı i ıı tPıııiııiıw duiı' . 

'l'f'knüt ınııaşıııın mnllıl olduğnııda.n 
ı1<' 1'PC'P üzerinden Vf'rilmesinc dair. 

1\Taliyı• vel<tılc1ine . 

l~nrümendediı· . 

2666 / 2803 ( lalatıı - İs1aıılml : Arap- 'frkaül maaşlarrııın tezyidinin Lemi- Karara raptcdilmiştir. 
camii Futuhat sokağı No. ııine dair. 

2667/2~0-J. 

2668/ 2805 

2669/ 2ROô 

2670 2R07 

7 mütf'kait kaptan Halit 
Dı> ri n. 
Yozg-ad: Pcııhcrik kii,vün
de Sadık 
Amasya: Piriç~i mahal
lesinde Alay 96. 'l'h. 3. 

RI. 12. zabit vekUi Vey
~eı Uçak. 

Karnınan: reza evinelP 
ınnhkfım Dede Dönın<'z. 
,\fyon: Zrıviyt> mahalle
şind<' Zelıı·a (\>lc•hi. 

Yrdek snhaylık hakkrnm 1anınmasnu Kaı·aı·a raptedilmiştir. 
iı-ti~· or. 

M. M. V. tekaüt ~ubı>sinin yolsuz um· Encüınende<liı·. 
aıııelesinden şikuyet ecliynr. 

greğli eezarvinc naklinin teminini is- Karara rnpteılilıııiştir. 
tiynr. · 

Hıızinf'yc olan hol'(:lıırıııııı faizelen af- Bncüıncndedit'. 
l'i ilr satılnc•ııl\ nrıızisindrıı hir nıiktn-

rmm kendisine lnrakılııııı:mıa cluiı·. 



E ayit 
No. 

Arznhal sahibhlin 
isim ve adresi 
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A rzullal h ulusası Muamelesi 

2671 / 2.'108 Adıımı : ofulııılı~e ma- l\Inhkfınıi~-et ('('ZilSlllJJl tl rfine dair. 
lııılles i o. 31 Halim Öz. 

r~ ll r.ı.ra raptedilm iştir. 

2672 12809 Hekimhan : Du,·a veliili 
Siiı'<'yyn Bnşnı·Au. 

2G7:3/ 28JO Ankara : T . C'. Ziraat. 
h:ınkıısı '. Mii. ıııuhııhe

ı·ctt İ ı h·ri müıliirlüğ-i.i nw
ımıl'lnrrnclan Ahmet Kil-

mil Vın·llnt' . 

Anl<aı·ıı : Maliye V. va
ri<lat muhast>he nwnınrla

ı·mclan Emin Erdoğclu \'e 
ar. 

Dava vcküliği yııpıuasma nıüsaadı> Tı:ııeüınendedir. 

eılilnıesiııiıı teminine dnir. 
lskfınrııııı teminine dair. Encümendedir. 

8773 sayılı luınunla veı·ilen 11\'ansın Encüınendedir. 

lıaluye hor~IAnnın kesilmesi hakkın-

da. 

2675/ 2812 DLivertepe - Sıııdırgı De- 'T'ütün rkıneleı·iıw nıiisanclf' <'ılilııwsi - Encüınendedir. 
recik Viraııköyü ıııulı1 n- ıı iıı teminine dair. 
rı Memet Ca ıı ve aı·. 

2676/2813 Tirebolu : Zelzelc felii- Kızılay ve Hüld'imetçe yardım edil- Karara raptedilıniştir. 

ketzı>deleri ıımııma Hüse- mesini istiyor. 
yin Diknwn. 

2677; 2814 Ankara : Anai'al'hılaı· 
cı deli'si Zinciı·li c•ıııııi üs
tiitule pansiyoııdıı Mmıta

tafa Kamil T ııptaıı. 

2678/ 2815 Ankara : İsmetpaşa ma
hallesi Ulucak sokak yo. 
43. Hilnıi l.~ıkoğlu. 

267!-l / 2816 Erenköy -İstanhul: Koz
yntağı Kayusultan . o ka k 
No. 27. Refet Öznlp. 

Maliye vekalrtindeki nın1lubntmrı. ait Karııra ı·aptedilıniştir. 

,\rzuhal cncüınenindcki dosyasrum 

Maliyr vekfıletinc devrini istiyor. 

Um·ctlc istihdamnın ıni.isf!nclP f'dilıııE'- Encümendedir. 
siniıı teminine dair. 

lı:ıdei m muriyeti veya açJlda kaldığı Encümendedir. 
nıüddetr nit maa ·mm verilmesine 

dair. 
26 0/ 2817 Sultanahmet - !stanbul : lnılei ıınıhakenıesinin tenıini dileğine Eneiimeı1dedir. 

2G8J / 28!8 

2682/ 2 1!-l 

2683/ 2820 

2G84/ 2R21 

Divanyolu Sıhhiyc müze- dair. 

si karşısında No. 41 Ad-
I iye krrnat hanesi müdürü 

Şemfetti n yanmcl : ı M e-
met .Alnsulu. 
Aı·apkir : Helediy<' ı·eisi 

Nilzım Fadıllroğln. 

Rilyan - Diyıırhakıc: Rıı

lahattin mahıı llesinde 
MeYlflde Yıldırım . 

Adana : Oümrük muha
faza rnemurn Memiluh 

yanında Esmer Falay. 
,oı·uın : Gülıihihey ma

ha llesinde Abdullah Öz
da ş. 

~fahkeme tarAfımlan hir hafta malı- Karara raptedilınişt ir. 

k :ıuiyet hakkşmla veril n kararııı re

fine dair. 
Eytam maaşının on seııelil{ tntıırmın Karııra ruptedilmi.ştir. 

d faten verilmesinin veya maaşınm 
tezyidini istiyor. 
Şehit kocasından maaş tn h~i ini isti- M. M. vekfiletine 
yor. 

Milli müc•adelede malul kalclığnıdau Encümendedir. 
ilmı.nı i ye verilmesine dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adı·esi 

26 5/282~ Bı·zurunı : Çırçır tualıal
lesiııde No. 12 Abdullah 
Dede. 

2686/2823 Akseki : Emeleli önyüz
başı şube ba§kam Kasını 
Dalkılıç. 

2687 j2824 1stanl.ıul : Yeni cami Ma
liye tahsil §ubesi icra me
muru Memet Oğuz. 

2688/2825 İzmir :Posta kutusu No. 
123. Ali Tabak. 

2689;2827 Diyarbakır : Hoca Ah
met mahallesinde H. Ni-
yazi ()aylan. 

300-

Arzuhal lıulfısası .l\Iuaınclcsi 

1'ckaüt ıııaaşı tahsjsiıu istiyoı•. Eıwüınendetl.ir. 

Ücı·l'ti nin temin i dileğiııe dair. ı~aı·ara ra pt c dil ın işt it·. 

T~l'fiiııin temini dileğinc dair. Kııı•aı·a rapLedilınişti.r. 

ı\lubayaa ettiği deıııir i~in Merkez l~ııcümendedir. 

banka. uıu tediye ettiği paı·aııın iaüc-
siııi istiyor. 

Vuır.ifesiııdeıı haksız ularak ı;rkıınlılı- Encüınendedir. 

ğmdan bir vaziü•ye tayinini istiyor. 

2690/2828 Söke - .Ayum : Köy göl- Hüln:ıle nill'mm kaydinin temini dile- Karara ruptedilmiştir. 

ba~ıncla Ynsnf ve çocuk- ğiue ıiaiı· 
ları. 

2691/2829 Beyoğlu : Sıra servileı· Yl~ni tekaüt kanununa göre tckaüt l<..incüınendedir. 

No. 87/5 Haındi Danış- rılilıncsiııi istiyor. 
dal. 

2692/2830 l>iyatbakır : Hoca Alı- Terhise müstııbak olan kardeşi Dur- Enciimendedir. 
nıet mahallesi Karabulut sun Piı·inçiu tcrhisi hakkında. 
sokak No. ll. Pakize Pi-
rinç. 

2693/283 L Ankara : .Akköprü cad- 3843 sayılı :Munnıclc vergisi kanunu- Encümendedir. 
desi No. G KerestP t üc- UlU\ tadili hnkknıılaki lftyilıanın mü-
cal'larnıdan Müıııtaz Yağ- zuken·:-ıiıale dileklerinin nazım itiba-
cıoğlu. re alınınası hakkında. 

2694/2832 Kuşaılaı.:ır : Ceza evinde ::1780 sayılı kuııııııun 32 nci ınadd<>si- EncünıcıırlC'tlir. 
Nccip Enırin. ne istinaden tevkif eilildiğiıHlen ı;ıi

küyet ediyor. 

2695/2t-1:33 İnegöl : Sinan hey ma- Uhdesindcki arazinin ba:jkalarınn ve- Eııciimendedir. 
hallesiııtlc No. :36 1. Hak- l'ildiğiııdea şih.iiyet ediyor. 
ln Demirpen~e. 

2696/2834- Manisa : Çapraz sağır Hazineden taksiLle satın aldıkları Encümendedir. 
mahallesinde l\feıııct Ak- gayrimenkullerinin takı:;it borı,:ları 

öz ve ar. bakkındaki tlileğhıin ııuza ı· ı it ibare 
nlrnııı:ısma dnir. 

2697/2835 Edirne : Ortakçı köy u i- Mcmuriyet m aaşı mn kesilınemcsi Ili- Dahiliye ye kaleti ne 
rinci BL erlerinden Ha- Jeğinc dair. 
mit tnal. 

2698/2836 lstnnbul : Bebek - Kii- Haksız olarak vazif~ı;iıHlen <;Tkarıhlı- Encüuıendcdir. 
çükbehek Dereboyu Da- ğından şikayet ediyor. 
yıbey sokak No. 6 Meınct 
Fırat. 



Kayit 

No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 
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269Q/28::l7 Kars : Orta kapı uıahal- Devlet şurasmca lıakkmtia Ycrilcıı Karara raptNlilnıiştir. 

lesinde tbl'alıim Zol'lu- kararnı tatbik olunuuulığmJau .şikii-
türk. yct ediyor. 

2700/:l838 Van : Hmmsi mnhasebe 
müJürü Şüln'ü Aksoy. 

2701/2839 Sürıı.cu, : Fakura kö
yüııdı> ;\1 u luııut ve ar. 

2702/28-:1:0 Hilecik : Yezirhau köyü 
lıalkııu1au Hasan Da~lı:ııı 

ve ar. 
2703/ 28-!1 Siiı·t : Nazif ınoh:ıllesin

ıh~ Ceınil Alpdemir. 
2704.;2R·ı2 fsmetpaıııı- Mnlnty:ı: l\;ı. 

rahnıı kiiyünde Yusuf Sa
iıl<nya vr. flolnl?: ar. 

2705/2fWl Urfa : Tlaer R:ıımr.n ına
hallesinılr No. 1 Hayclın· 
A lpan. 

2706j 2R44 Maraş : Yiirük Selim mn
hallesinılfl 1\fnharrPm 'T'P
kin,. 

2707/284:i Bolu : l't·za eviıule Ah 
met 0anclemir. 

2708/ 2R-!6 

2709 ,'~8-ıi 

2710/2ti4.S 

27 ı l/2849 

Rol n : l'eza <>vi nd ı> .1 hdll' 
Demir. 
Ynhyalı ~'ivillcr küyün
rleıı fsııınil Knrnli vf' 1\nr
Ôc;>şlcri. 

l\It•rıüıı : l\llnhuıudiyr ma

hallesinde 50 nci sokak 
No. 8 .l'ılomed Edip Öz
ruh. 
Ödemiş : Cnmii cedit. ma
hallcsinclc Kntn·cıoğlu so-
kak !\o. U Haydar Sam
can. 

2712/2850 Diyaı·balm: AnıkaL Hik
met Taslı. 

271 :3 '28fi 1 11 guz : Y nk arı mn hall c-
sinde j\skcr llaı>ıın e~İ 

Sabriye Çınar. 

'l'erf.i zaıullluılll YCrilıncsiııi istiyor. Karanı rapteclilmiştir. 

Köylerinde nıuhi.arlık te~kilatı yapıl- Dahiliye vekidc•t,ine 
ı~ıa:.uu istiyor. 
nurc,:lclllllLU kanumına gün· tnhsls etli- Eucümemlediı·. 

lrıı gayriuır.ulmllcriııin tesciline dair. 

13 ncü dcteı:e üzerinılcıı maa~ Yeril- Knl'ara raptetlilmi~tir. 

ııwsini istiyor. 
Hazine 1arafmtlun nrilt·ıı arazinin Encünıcndedir. 

bir J\ısınııım isi irdat edilmemesi lı~k-
kımla. 

'T'cdiyrl Yakfına EYkaf tarafından Karara rııptedilıni~tir. 
ynki ıııüJahnlenin ı·efine rlaiı·. 

16- Yll- l!)-10 tarih ve 2219 nnmaralr Karara rııptedilmiştir. 

ar1mlınliııc el{!ie. 

~fıılık\ııuiyPt lıakkmdaki kat•aı·ın yP- Knrarıı t'aı1tedilnıiştir. 

ııidrn hııkrlıııar-;rnı istiyor. 

1luhkumiyet hakkmdaki kanu·m ye- I\nrnra rapterlilııüştir. 

nitleıı bakrlıuasıın istiyor. 
Ölü babıılanudan intikal eden arazi Kıırnt·:ı rapteclilmiştir. 
hakkındaki mahkemeye va.ki son 
ınüracaatlnrıuın bir nn evvel tetkiki 
ile bir kıımnı rnptrnı istiyorlar. 

İs ka mn ııı 1 emini dileğin e dair. Karara rnptedilmiştir. 

YugoslavyaJ::ı. terkettiği gı:ıyriıneıı- S. ve İ~. Mu. V. m• 
kul emvaline mukabil gayrimenkul 
mn \'al verilmesi haldruıda. 

ı.\lüvekküi Nüzhet Nııemıuu uıahktı- Karara raptedilıııi.~tiı•. 

ıniyet cc;>ıa.ı>mm reiine dair. 
Btibaııkta istihdam edilip askere gi- Eucümendedir. 
den eşinin maaşının verilmesi hak-
kında. 

2714/2R5:2 B:·zunım : Yukını Mınn- Hntnvn ınntııı;;arrrf oluuğu a.r·azilt·rine Maliye veknletine 
cu mahallesi No. 17 Rü- vaki olan müdahalenin menine dair. 
seyiıı Hüsnü HaLuuoğlu. 
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271:1/ 2H5:J 'iııe H ace tcpeh•u.i kö- Kiiy dPrneği tarafıııılan ınıılıtur sec:il - Emümendedir. 
yünde Durıntt~ Ali Ak- ıliği halde kaymakam ve ,jandarma 
kaya. koınutnm tarafnıdım keyfi nlıwa k 

'27 I 6/ 28:'!4 Sarıkamış : 9. Tümen 9. 
topçu alayı bat a rya ko

mutan vekili ÜstC'ğnıen 
ICemal Köprülü. 

2717/ 2 :15 Ji'ııtih - 1staıılml : Kara
gümrük, Muhtesip tskt·ıı 

det• malıallesi Mevlutı;:u 

sokak No. ll Seyf<'t1iıı 

Eı·olnıah . 

2718/ 2R!1G Çivri] : Kuçıı k kiiyiiwlC' 
Ahmet Eı·yılmıız. 

271!l/2Kıi tzn ik : :\lahıııııc1 i yr kiiyii 
. Hasan Atcş VP ar . 

ıııuhtııl'lığr taselik Nlilmediğiııden şi-

kfiyet ediyor. 
N n sıp t mıhihi Juı ldmıclıı ki ıli leğinin Ka m ra raptecl ilnıi!itiı·. 
ıu1zaı·ı itibare alııımasına <lair. 

lnrh•i muhal<enH'siııi istiyor. Dııhiliye vPkftletine 

2H -lT- J940 tal'ilı \ "C 21 ~1 numaralı Karara raptcdilıniştir. 

ıu·znhaline ektir. 
İhya ettikleri ar::ızilcı·iııiıı nnııılnnnn Dahiliye vrkaletine 
tapuyaraptı ile miktaı·ı ]{5fi arazi ve-

rilmesine dtıir. 

2720/287ıR Eyüp - nrıhariyı> : Jplik - l•'abril<aclaıı haksız olarak işteıı el F.:ncümendedir. 

hanP mensurat fabrika- çektlrildiğimlen şiki'Lyct ediyor. 

2721 / 2859 

2n~/28GO 

2723 '2R61 

2724/ 2862 

2725/ :?. 63 

2726 2~64 

sımltı To. 33 Osman Mr-

ı• i c:. 
Nııır.illi : İstasyon cadde
si No. 9 Mustafa Diivc·z. 

Maniı-ııı : Fııtr~ tııııarı 

b::ığclamında No, 36 Mak
hulc Tuncay ve c:oc·ukları. 
Hozat : Ölü ııalıiyr ıni.i 
dürü Alunc•cloğlu Ralilı 

Tuncer. 
O lt i : Zül'radaıı Ali Tiiı·

ken ve ar. 

• \ı·a.ç : Maliye daiı·r~i 

odacısı Hüsnü Çanka. 
Kızıln·nıak- nnkrrı: Yu

karı Alagöz köyü Mcıııet 

Oztürk \e ar. 

Arzuhall'ilik \' C iş takihiııt1rıı ınrlH' 

rlilmPmt>si ilileğine dair. 

Y<'Lim maaşlarmdan hoı·t;tıın ıııütevel

lit yupılan fazla trvl<ifııtın haddi layi
knın i ı·raım istiyot·. 
Zıı lıı1tı. 1 arafından iıjkent•cye nı anız 

ku lrlığıntla n şil<nyl't ediyoı· . 

Kendilerine lcvzi cdilt>n arazinin tef
rikiııde yapılan haksızlığın düzcltil

ın •sini üıtiyor . 
P. T. T. idaresi tarafından nıiinhal 

nıün'zziliğc tayinini istiyoı·. 
('alınan hayvanlarının k nrlisine ia
ılcsinin teminine dair. 

fı]ııcü meneledir. 

EncüınNıdedir. 

P.ncünıeniledir. 

Dahiliye vekfiletine 

Encümencledir. 

F.neüıueııdeı1ir. 

272i / 2H6:> r~dı·cıııit : Zı·ytiııli Idi- 3- X1T. 1940 tarih ve 2712 nunun·alı Karımı. raptedilıni§ti.r. 
yünde Memet İlısan eşi arznitaline ektir. 
Patrna Aytloğdu. 

272R/ 2 66 Oemlik : Zeytiııı•i H:ıı·uı1 Yedindcki çürük ce\'iz kütüklerinin Bnciiıneııdedir. 
Firoğlu. harice verilmesine müsaade cdilme

sins rlair. 
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Aezulıal hnlflsası Muamelesi 

2729/2R67 'iğde : Burhan ın n lı all<'- Tekaii1 nınaşı 1 alısisi rlilı>ğine ılair. }~ncüm eneledir. 
sinr1r Nı ki vaT·irlnt ldlt i hi 
R:1sih Altay. 

2730/2HGH Aııkarn : Doğ·.ıııhey ınn-

hnlle<ıi Snluhnıı "okıık 

Nıı. !30 Ahmet Bkinri. 
2731/2Rfı!l Ftııdrldı - htanbul : Sü-

fadei memuriyetinin teminini:' dair. Rıırarn rnpfl:'rlilmiştir. 

l\lali~-c ''ekaletiıwe ıııathılıuıınıı tP- Kın·aı·a ı·nptedilıııiştiı·. 

heyil bey ı:ıoknk No. 1~ mini tesviyrsinr dair. 
~1. Hnlfısi Ongül. 

2732/2R70 hıniı· : Knrnııtina - lııii- Teffiz suretile verilir istiı·ılat edil<·ıı Eıwüıueııdctlir. 
nü Ntddrsi 74G sn~rılı cv- pnı]i\],inin in<lesi ile isl,fı rı iısinitt dü-
<lı> l\fust nfn Barntc:noğlu. zı•lt i lııırsi lınkkm<ln. 

273~/2R71 Şarluşln : f1öıncrrk ııalıi - Olen hnhalnrındnıı ınuhln<: oldnkl;ı- Eııt~Üııırııdetlir. 

yesinıle Faik \'<' l<arıh•şi rıııılnıı ıııanş tnlısisiııi iı.tiynrlnı:. 

Nrzilıe. 

2734/2. 7? Al'llC' : :::;iize~· kii~iinrlr ~fnlfıliyet ıııııa~r tnhı-.isiıır <lııir. Kar:ırn ı·npteclilıniştir. 

ITn,·ıı Kaı·noğulhrınılmı 

Niv:ızi Bnhno<Tlıı. 

278fi/~RT1 Aıık1ı·n : Kurtulıış ıııa- ~H- ~rrr- Hl..ı.O tm·ih ''<' 1921 mıııı:u·nlı Knı·ara rnptrdilnıiştie. 

lı:ıJlrgi Bryl\oz ~olı:ah· Nil. m·zııhıılinc ektir·. 
10 - 14 1\rnhiı· Bsrıı. 

2736 '2R74 Hnlıkrsiı· : Ol<C:n Knrn- M:ılıld'ınıiyet ee:r.nsmın afl'iııi isti,\'ol'. \(lliye Hkfıletiııc 
nınhnllf'Ri ~nn:ı ı:ıoloık 

n. 11 R•'lrnıııı nor..ııf4h:nıı. 

27~7 /~R7fi r:irrsıııı : ('ıııal'lıır ıııalınl- Diıııııği hastnhğa maruz kalan lınhn- T\arnrn rnptedilıııi~tiı·. 
lrı:ıi Hıırnn Kıııılı<•ı·. 

27::3R '2R7(i lni ııcl, - R lı],,.sir : Os
ıııııııl:n· köyünrlr Ahmet 
'T'rrhnn. 

2739/2.'\77 ('i\rl<rl:ığ : 'Maliyr Yrzıw
darı A. Turhan Al<clağ. 

2740/2B7R A lıışPlıir : Rakm·ya nın
lıallesi No.~ Alınırt \~,,-r_ 

2741/2 79 Ri,•ns : .\skeri postıı No. 
24665 m. !1. K. V. Ycı1ek 
teğnıeıı ŞeYl\i E('('Vil. 

27.J.2/2~RO ~;veı·ek : 'fürl<iizii ilk 
okulu öğretıııPıti Mııhnıu1 
Atilla. 

2743/28R1 Ankara : TT·ırıh rıyı·:ını -
Dallı sokak No. 12 f. Ali 
Teldn. 

2744 '' 0 "?. "' 1 T "' J' J "'O"- ~ren nu·. . ı ar. •Ş •. 

em ir suba~ Piyade bin
başısı A. Faiz Çakı. 

sııım ycrinf' nınllarıııı idarr eılerrl< 

lıir nilf' reiı:ıi tayinint> f!nir. 

Hııziıır~~r nit ıııiitrbnl{i hor<'umııı tah- Enriinırnflecli!'. 

sil rclilmrmesiııe c1niı·. 

1 )pı·rrP:-:;iııt> nınadil hir ınt>nını·iyete tıı- Dahili;\<e vrJ,alPtine 
yiııini istiyor. 

ts ka n Ruı·ctilr \'PI'ilrn 2!1 ılöniim tar- Enrümendeclir. 
lnd:ın istiı·ılat t•clilrn R döııiiıııün ia-
rlrsinin trmininr dniı·. 
Aclli~Tt> vc•ldilrtiııt>r hôkim nıuaYinli- Enrümendeclir. 
~iıw trı·l'iiniıı tenıiniıw t1air. 

2:i liı-a asli ınan51nhı:;is e<lilnıPsiuiıı te- Bnrünıenrledir. 

mini tlileğine daiı· 

7-iraat hnnkasma ola n hnreıııııııı ta k- 1\ nrıırıı rn.pt.rdilmişt i e. 
sitr l'aptilr dileğinin ıını:ırı itihnrc> 
:ılınınasıııa dair. 

Trınyiz nıııhkeıııesi kamı·ıııııı tnthikı- Kararn rapteılilmi!itİl'. 

m istiyor. 
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ı::;?o".., tt b 1 S lt ı 13 _ ıx·~. 1°'0 tarilı ve 2434 nuıııara- T\arnra rıı1Jtrılilıni~tir. 27-J.,) .oil·> s an u : u an ınuıam - i.l':t 

Mesaıld hıın Nn. 16 avn- lı ın·zuhaljııe ektir. 
kat Ziya Karar. 

:rı-ı;, :2ı-:s .-, 

Ka ı·s: Knrnılnğ cıırlclesin 

de Nusı·et F. Alayc1ııı. 
Konya : na eYliya nın

hııliesi Ahmet Şnlvaı~cı. 

274K/:2886 fneboln : Uluyol kriyii 
muhları 1\fustnf:ı 1\nrfls. 

2749 12R87 tzınir : H;ılil Rifnt Pnş:ı 
cnddesi No. 176 Fchirıw 
Al<açc:n. 

2if>0/28~R T\chkiiy - 1stı:ınlm1 : Os-

Knrs doğuııı evincieki vazifeı-ıint• hir 
an rvvPl <ılmınasınn tlaiı·. 
Bfradı ailesinin ia~rsiniıı t1·ıııini iı:iıı 
satm nltlığr otoıııolıiliniıı hlrtilnıı•si 

iı·in nıuktazi rııltsntm hl'lc·ıliyr<'<' w-
rilıncsinP dair. 

~~nı· iiınend t•ıl i ı•. 

l~ıwii ıı ı,. ıHh·rl i ı·. 

'rııpııln yerinden ağuc: kesmesi ic:in k ııı·m·a rnptrılilıııi~1 iı·. 
orınını idaı·rsi tarnfmdan giisteı·il<•ıı 

ıııiiski.ilfıttan ııildıyet ediyor. 
Vnzif<'sini ifnyn mnldNlh· olınMlıP:r Kararn rııptedilnıişlir. 
doktor rapOl'ilıı snhit oldnii;uncian 
g-iinırü k iılnrrsinre i krn ıııi,,· rsiniıı Vf'-

ı·il rnPxini i Ht iyor. 
O!Pn hah:ısnırl:ın i:11lrtrn pyfııın maa- Encüınf'ndeclir. 

nıannğa mahnll<'si H alil ı;ı tahsisine clııir. 

P"?. soknk No. 4:; NalıirlE> 

27!i ı '~889 

2752 '2R90 

Oüng-ı>r. 

Fııtih - 1stanbııl : Srvh-' . 
resmi mahnllı>f'~i Ye(lir-
mirl<'r sokak No. 4n ~efi-
ka Oiiner. 

R·ımsnn : Polis ıncmnrln
l'lnilan Nrı. 12 Halim 
Akm. 

'l'ı'l\aüt ka ıııınuııtııı 4n, 46 ıırr marldf'- K arııra rup! t•cl i lu ı i~til'. 
]pı•inin 1efsiri ilr lll!lfl!3 tahsisi lıııldmı
daki clilrğinin nHzaı·ı itihnı·e nlmırın-

sına rlnir. 

~\ı;nt· borcunc1an mütPYellit man~ına Enı•ÜınPıııleclir. 

konan hnrzin 256() sayılı l\nıııınnn 8 
1\C'Ü mac1c1Psi mııPihiHrf' k::ıyrlinin te;·. 
l<ini ve ıııııaf)ınılrıki hnrr.inı·Pfinl' daiı·. 

275V2~91 Riirt : Jandnrma önyii.z- DP1Pdiyr rPisi iııtihnhııırlnlti hrıl,sı?,- Enr.üınenoNlir. 

hışı1ığmcl:ın Prneldi Mr.- lıktıın ı:ıildirrt ediyor. 
lrk Aslan. 

2754/ 2892 !stanbul: Şehı·rmini Elek- nalıasmılaıı ınuhııssaR maa~ın vf'ril- FJncilmendecliı·. 

2756/2894 

2757/2R9:5 

2759;'2897 

trik so lı; ak Y Pni GPŞmr 

No. 23 li:ve Rulııyır. 
K e~kin : Yukaı·ışeylı kö
yiinne Kanhar. 
Ra.mi - !c;tn nhııl : Ask<>
ri posta No. 86R Kh. mda 
:Mahmut Ynı·flııer. 
Anknra : Akalar mııhııl
}Psi tn<'i sokak No. 22 M. 
T·evfik Hrlv:ırıo?J.ln. 

Yozı:rıırl: Znlcir Yağlı. Tfo
Nıcı~ln. 

Rı:ılıkrsir : Marth mahal
lesi No. 31 Havva Acar. 

mrshıi istiyor. 

Ki1,v ımıht:ırınclnn şihfıyrt Nliyot'. 

Terhisi haldnnda. 

Devlet demiryolları iclnrf'si taı·a fm
rlrın yapılan rırnzi istiınlaki hakkında

ki kararnı refine dair. 

Hazinece huknkn tııs:ırrnfiyesinC' va
ki mildaha lenin menine dı:ıir. 

!skammn temini dileğine dair. 

Mnliye vekaletine 

Eneiiınencledir. 

Eu~ünı eııclwliı·. 

Encümendcdiı·. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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2760/2898 Ü kildar : İhsaniye Orta 
sokak No. 90 Asrm Dur
gun. 

2761/2899 Muğla: Emir Bayazrt mn
haUesinde Sıddıka Sat
kan. 

301)-

Arzuhal bulasası 

!stenilen bina vergisine ait borcun 
tekaüt maaşından kesilınemcsi hak
kmda. 
Asker oğlunun vefatı dolayıaile maaş 
ta lısisini istiyor. 

Muamelesi 

Enci.imendedir. 

Encümendedir. 

2762/2900 Malatya : Zahrt kfitibi Ölü eşinden tahsis edilen maa.'$ın tez- Encümendedir. 
Kemal Kireççi elHe Hati- yidine dair. 
ce Kireççi. 

276V2901 Urfa : 3. Siivari alayı Tashihl nasrp hakkmda. 
ağır makineli tüfek ta-
kım lmmutanr teğmen 

Lı1 tfi K ezer. 

Encümendedir. 

2764/2902 AksPhir : Çimenli mahal
leRi ÇimPnli sokak No. 3 
Hnll\si Çıkmtaş. 

276fi/290~ A l~<ını>ak - tzmir : Rern
fettinbev f'addesi Yrldmm 

sokak No. 3 İbrahim Er-

Vazifei askeriyesini ii'a etmek üzere Encümendedir. 
orduya alınmasma dair. 

Tnlebe yurduna alınınıısma. dair. Encümendedir. 

zen. 
2766/2904 Fev?.ina.sa- Malfıtva: Siin- Krsa hizmete tabi tutulınııst ve aske- Encümendedir. 

!!ii kövihıdP Öı7l'PtmPn no- l'l dUl'UIDUnUn tayinine dair. 
Jhın~Phin. Ali 'rpmir. 

27f'i712QO!'i tı:ıt.ınhnl : Kııc:ımınııcııt Kıırt Çuhukhı ıı:az dl'posıındaki va.z;fec:in- Dahiliye veldiletlnt> 

n~ln ı:nlı-nk No. 4 Rf'm:d den hııksız vere çıkarılrlı~tndan ı::i-
flill~>rvii7.. k~yct edivor. 

2768/2906 f'i(fe : n-iimriik irlnrt> me- Harcırnh ve yevmiye matlubunun ve- Karara rııptedilmi~tir 
mnru Sıınri Mükan. rilmesine dair. 

276~ 12907 Rnrflıır · Rııknrvn mnlıal- Vazife esmısmda. mnHll olduğnndan Karara rııptedilmicıtir 
lesi No. 27 Ali Terketmiş. tekaüt maaşının ona göre tahsisini İS· 

tiyor. 

2770/2908 Gerede : Jandarma ko- 1979/2077 sayrlr arzubaline ektir. Karara raptedilmiı::tir 
mutam Önyii.zbaşı Saip ,----~·-

Ulu~. 

2771/2909 Ankara : M. M. V. Fen Nnsıtı tashihi hakkmCinki dileğinin Karara raptedilmi~tir 
ve sanat U. Mii. topçu nazarı itibare almmasma dair. 
~ubesinde Kazrm Özı:ıoy. 

2772/2910 Ankara :B. M. M. Daire Askeri durumunun tashihi hakkmd-ı. Karara raptPdiJmicıtir 
miidii.rlüai.i memurlarm-
dan Reşat Demirkazıle 

2773/2912 Ka.kknri : Posta, telı:mıf Ecıinin aRkeri dur11mu hakkındAki di- Encii.mendedir. 
siivı:ıri ha~mnsıvini Tahir leğinin nazarı itibare alınmasına dair. 
Giilteldn eşi Piruze Gül-
tekin. 

2774/2913 Kayseri: Ağır topçu bin- Ücretinin 170 lira üzerinden verilme- Encümendedir. 
bnşı 'Müh. dep. Müd. mu- sine dair. 
avini Necati Bülbülen. 



lrayit 
No. 
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2775/2914 Bursa : Şiple mahallesi 
Kaymakam Nihat sokak 
No. 4 Necip fyisözlü . 

2776/ 2915 Çaylarbaşı - Siverek : Ça
nakçı köyünde Hasan
oğlu Osman Vf' AJ'. 

2777/ 2916 Gebze : Orhan mahAlle
sinde No. 5 emekli jan
darma teğmeni Şahap 

Balkan. 
2778/2913 Muğla : C'ezaevinde Emin 

Gün. 
2779/ 2918 !stanbul : Mecidiye köyü 

M-e idiye caddesi No. 11 
Seher Adatepe. 

27.R0/2919 Ta~köprü C. miiildeiumn
ınis.i AA'ah Nas. 

2781 / 2920 Trabzon : Ayafilbo ma
h~ıllesi No. 95 Ziver Elhi . 

2782/ 2921 Fıı.tih - İstanbul : Mimar 
Sirıan malıallesi Zem b illi 
sokak No. 5!. Hakk1 Yn
V1lztürk. 

2783/ 2922 Ankara : İsmetpa_şa ma
hallesi Deliler sokak No. 
32 'l'evfik ÖzbHen. 

2784/ 2923 Muılanya : Polis memur
larmdım Süleyman To
runoğlu . 

2785/ 2924 M. M. V . Ordn dairesi 
III. şubesinde muamele 
memuru_ Refet '1'opuzoğh.1. 

2786/ 292fi Uşak : Emniyet komiseri 
Y . N. Topuzoğ1u. 

2787/ 2926 Rursa : lTmm·hey mahal
l<'s.i Çt>şme ı:ıokak No. 2 
SnlAhattin İvgin. 

278A/ 2927 Erı>nköy : Erenköy Et.em 
Ef.. cannesi No. 21 İbra
him Ergun. 

2789/ 2928 Of: Akşehu köyünele Ah
met Aslan v t> ar . 

2790; 2929 Rilecik : Ziı·nııt kfıt ibi 
Şükrü ğabilgünı. 

306-
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a975 sa yılı kanun ahldl.mından isti - Encümendeclir. 
fade etmesini istiyor. 

Köy bütçesi vergisinin haddi Jilyikı- Dahiliye vekaletine 
na indh·ilmesini istiy or. 

(:ayri k:ıııuni D. f1krası üzerinden te- Karara raptedilrniştir . 

kaiit eclilcliğiud~n şikayet f'.<liyor. 

Ceza evine t cshiıı t:ıhsiHnh veı·ilıne- liincünıendedir. 

Ri ni istiyor. 
Şehit oğlundali nı aa ş tn hsisini is1 i- Eııciimendedir. 

yor. 

21 - X - 1940 tarih vf' 2fiM numArah Karara rapteclilmiştir . 

ııı•r.uhalinc ektir. 

12 - X - 1940 tarih ve 2432 numaralı Karara raptei!ilıniştir. 

nr?;nh a liııe !'ldir. 
16 - XT - 1940 tarih ve 26!i6 mınıaralı T<arara raptedilmiı:ıtir. 

arzuhıılinc ektir. 

M;ahkfımiyct eczasının ııffi dileğinr F.ncümendedir. 
dair. 

Milli mücadeledeki hizın('tlnin lcluı - Karııı·;ı mptedilmişt.il·. 

ütlük hizmetine iHivesiııe dair. 

11 -VI - 1937 ttıı·ilı ve 3282 numaralı Enciimendedir. 
arzuhaline ektir. 

Şehit kardeşinelen müstclıakkı nıaaş Encüınendedir. 

tahsisine \ ' C ha ı· m ra h mat lu huıınn Ye-

rilmeııine ônir. 

tııd~i memuriyetj dileğine dair. Eııcüınendedir . 

lkranıiyesiniıı taın maaş üz rindl'n lüıı·arn raplcdilmiştir . 
verilıni'si hakkmflnki Şnrııyi flevh•t 
knrıırnıın infıızınrıı teminine dsıiı•. 

Köylerinin Rürmeneye raptı dileğil1e l~ncümeudeı.lir. 
dair. 

Aı;ık ınııaşlarmnı veı·ilnıesi dileğine r arara raptedilıniştir . 
dair. 



kayit 
No. 

2/!) l / :l9:30 

2792/ 29:3 L 

Arzuhal sahibinlıı 
isim ve adresi 

,\nluını : Atıfbey malıal
lesi Telsizler caphNünclc 
Kasap Şakir Yaman er eli
le Süleyman Sırrı. 
Mardin : Şat· mahallesin
de Abdi Eker. 

Aı>zuhal hnlasası Muamelesi 

6 - Il - 1940 ta r-i h ,-e 2603 numara h Karara raptedihniştir. 

at·zulıuliue ilktir. 

l>amızlıldun ınl'nNlilen a1 ı hak km- Karara rapiedilmiştir. 

daki kararın ref.ine dair. 
2793/ 2932 Karaınan : Cedit mahal- Belediyece tıırlulıırıııa valü müdaha- Dahiliye vekaletine 

lesinde zürrada.n Raıııa 

znn Terll'nıez ve ııı· . 

279-+ / 2!·1:1:i Osmaneli : Nüfus ıııl'mu
ı·n 1 cm et Rezgin. 

2795j29~H. lskcııderun : KurtuJuş 

ma hall~sinde No. 233 :::lad
retiin Akçay. 

2796/2935 !stanbul : Yüksek İktısat 
ve ticaret mekt bi taleb -
sinden No. 303 Osma1ı i-
nan. 

lenin menine daiı·. 

Askerlik dunıınumm tesbiti dileğine 
dair. 

.Ziı·aat bankasma olan borcunun tak
siti ndirilme ·i ve çiftliğine tesahüıl 

etmesinin teminine dair. 
Şelıit maaşı tahsisi hakkında. 

M. M. vekaletine 

Encüm ndedir. 

KaraNı raıptedilmiştir. 

27ı:l7/2936 Rami -Eyüp : K~la ar- Askel'lik dul'ıımunun tesbitine dair . Eııcüınend dir. 
kast Uluyol 1\Ialtepe cad-
desi No. 15 Halit Tuı·an. 

279 / 2937 .Ayclın : Seyyar ıuanifn- Seyyar satıcılık yapmaktan mcnedil- Encümendedir. 
turncı Pnpuc;çu Hasan. memesine dair. 

2799j 293H Kadirli : Ali l~mihırp;ılı. Yeni Adana gazete inin yaptığı yol- Karara raptedilmiştir. 
Ruz neşriyattan şikay t ediyor. 

2800/~9!3!) Anknrn: Munlazaın borç- Öğretmen olmasının temini dileğine Karara ı•aptedilmiştir. 
lm· uıuuıu Mü. memuru dair. 
Mukaddes Yoru. 

2801 / 2940 Ankara : Mühendis ha- 3. XII- 1940 tarih ve 2710 nurnarali Karara raptedilmi tir. 

2802/ 2H4t 

2803/2942 

2804/ 2943 

2805/ 2944 

2 06 j 2!)..j.r; 

ıımtla Ahsen Çelik. 

l'oçak : Ahmet Eı·yıl

maz. 
Ankara : Dil - TıH"ih ve 
Coğrafya fakültesi coğ
l'fitya enstitüı~ü asİRtanı 

FE.>rruh Sanır Ye aı·. 

M. M. V. matbaasmua 
S. 3. muamele tnf'muru 
Enver Tiirksal. 
Kırıkhan : Kurtuluş lnfl 

hullrsin(le No. 4 AvatliR 
Kocaoğlaııoğln. 

Yalvnç : Ahne1lıır nuılınl 

lesincle Salih ÖzçelHc. 

arımhaline ektir. 
ı2- lV- 1940 1nrih ve 2141 numan:ılr Karara raptedi.lmiştir. 

arzu haline ektir. 
Terfileı·inin trı11ini dileğine dnir. Bnci.imendedir. 

Farln mna.ş muhıı.ssas~ıtımn Yerilnı('- Knral'a raptedilmiştir. 
sine dair. 

13 - V - 194-0 tarih ,. 197R numaralı Karara raptedHmiştir. 
nrzuhnline Pktir. 

.Askerlik c.hmııııuımn tesbitine dair. Karnrıı raptedilmi tir. 
Muhtacı ınua,·cuet oldu{hnıdan yar-

2807/ 2946 Ankara : Erzuruın ma- ılıın )·op · 1ı ı ııı~ıııı istiyor. 
hallesi Taşh sokak No. 

Encümelldedir. 

110-112Ali. 
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2808/29-!7 Niğde : Kütüphane altın- 26 - ll - 1940 taL·ilı ve 1632 numaralı Karara raptedilmiştir. 
da arzuhalci İhsan Ra- arzuhaline ektir. 
milioğlu. 

2809/2948 .Antakya : Halk yazı evi Tekaüt maaşı tahsisi veya ikearniye Karara raptedilmiştir. 
sahibi Kamil h.eskın eli- verilmesine dair. 
le Memduha. Ülger. 

:!b 10/2949 istanbul : Laleli, Şair Hereke :fabrikası tura:fından ölü eşin- J::ncümendedir. 
Haşınet sokakağı No. ~1 den yardmı edilmesini istiyor. 
Faika Özturga. 

2811/ 2950 Bakn·köy : Zeytinlik Ya- Malul olduğundan tütün ikramiyesin- Encümendedir. 
kut sokak No. 52 Memet den nıüstefit olmasma dair. 
Mağmum.i. 

2812/ 2951 Sofya - Bulgaristan: Ak- Ana vatana avdctine müsaade edil- Encümendedir. 
sakof caddesi No. 32 Ha- mesi hakkında. 
tice Refik. 

2813/2952 İstanbul : Balıkhane Av 30- VII- 1940 tarih ve 2268 numaralı Karara raptedilmiştir. 
vergileri memuru Murat arzuhaline ektir. 
M ura ter. 

2814/ 2954 Bitlis : Hayvan sağlık Yedek subay olmasının teminine dair. Karara raptedilmiştir. 
memuru Nevzat Civelek. 

2815/295G Kaeacabey: Manastır ma- Köyündeki arazi ve emlakini icara Karara raptedilmiştir. 
hallesinde Hüseyin Y ıldı- vermek üzere ailesi efrad.ından biri-
rım. nin köyüne gitmesine müsaade edil-

mesi hakkında. 
2816/2956 Eski§ehir: Mihalıççık ka- N mi Demirağ şirketindeki matlubu- Encümendedir. 

yı köyünde Hasan lnal. nun verilmesinin teminine dair. 
2817/2957 Akhisar: Cezaevinde Nu- Cezasının affini istiyor. Enciimendedir. 

ri Boya. 
28J 8/2958 Konya Ereğlisi : Ambar Ali Kılıç Aslanın hayat ve mematı- Encümendedir. 

köyünde .Ayrancı Bekir na dair bir malumat verilmesinin te-
Kılıçaslan.. minine dair. 

2819/2959 Samsun: Selalıiye malıal- 9 - XI - 1940 tarih ve 2613 numaralı Encümendedir. 
lesi Karanfil sokak No: arzuhaline ektir. 
4 Fatma Ragıba Akaydın. 

2820/2960 As. Posta No. 1018 kama- 16 -XI- 1940 tarih ve 2653 numaralı Karara raptedilm.iştir. 
cı ustası Hasan Çelikalp. arzuhaline ektir. 

2821/2961 Ankara: Altındağ mahal- Şehit babasından muhassas mütera- Encümendedir. 
lesinde No. 447 Yusuf kim maaşlarının verilmesini istiyor. 
Akız. 

2822/2962 Ticaret vekB.leti zat işleri Hazinece matlubunun verilmesi dile- Encümendedir. 
ve levazım mümeyyizi Ce- ğlne dair. 

mal Çalar. 
2823/2963 Karagümrük: Sofalı ~eş- Milli mücadeledeki hizmetinden do- Encümendedir. 

me sokak No. 36 Salih layı yardım yapılmasmı istiyor. 
Sakarya. 
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2824/2964 Sandıklı : Un cleğirmeni lşlettiği değirmenine ait tarhedilen Encümendedir. 
sahibi Ali Akayta. verginin fazlalığından şikayet edi-

yor. 
2825/ 2965 Kırlareli : Elmacık kö- Mahkemece verilen veraset hükınün- Karara raptedilmiştir. 

2826/ 2966 
yünde !zzet Yılmaz. 
tillls : Kemikler köyün

de Ali Kavalan. 

deki isabetsiziikten şikayet ediyor. 
Hazineye olan taksit borçlan hak- Maliye vek.Bletine 
kındaki dileklerinin nazarı itibare 
alınmasına dair. 

2827/ 2967 Beyoğlu : Sakız ağacı, 13 - VIII - 1940 tarih ve 2330 numa- Encümendedir. 
Büyük kıl'langıç sokak ralı arzuhaline elct;ir. 
No. 4 Ahmet Yılmaz. 

2828/ 2968 Fatih - !stanbul : ttfai- Teffiz edilip istirdat edilen gayri- Encümendedir. 
ye müdüriyeti karşrsmda menkullerinin iadesi dileğine dair. 
No. 32 Zihni lns<>l. 

2829/ 2969 Bileeik : Avnkat M. Ke
mal Güney. 

2830/ 2971 Muş : Bulanık kazası Si
mo köyünele İlyas Kuş. 

2831/ 2972 

2832/2973 

2833/2976 

Ankara : Cezaevinele ls
mail Hakkı Ayeleınir. 
Ankara : Deliler tepesi 
No. 53 Ahmet Kalender. 
İstanbul : Çn·çır caddesi 
Hattat !zzet sokak No. 7 
Saliihattin Öteş. 

2834/2977 Sivas : Sularbaşı mahal
lesinde ölü Sivas ınelıusu 
Halis Turgut eşi Nıızife 
Tari Kahya. 

2835/ 2978 Trabzon : Keresteci Re-
cep yanında Resim Sabri
oğlu. 

2836/ 2979 İstanbul : Maliye muha
kemat müdüdyeti Hazi
ne avukatlarından Z. Mu-
zaf:fer BaysaL 

Mukataai -ze-min hakkında Temyiz 
mahkemesi ve Devlet şfuası tarafın-
dan verilen kararlarm tetkiki ile bu 
davanın rüyeti için merci tayinine 
dair. 
MuhtaG kaldığından yardım edilmesi
ni istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Yeni ceza evlerine nakillerinin teıni- Karara raptedilıniştir. 

nine dair. 
Ankara belediyesinden !i1kilyet edi- Eııcümendedir. 

yor. 
Hakkmda tatbik edilen tekaüt mua- Encümendedir. 
melesinin yonhş olduğtmdan §ikayet 
ediyor. 

Siva mebmm iken ölen kocası Halis Encümendedir. 
'l'urg-udun senelik tnhsisatmm yarısı-
mn ikramiye olarak verilmesini isti-
yor. 
Fostroplu nammdaki eşhasta.n ala- M.aliye vekô.letine 
caklarının t:ı htı temin e al mm ası için 
Şuradaki dava neticesine kadar mu-
amele yaptırılmamasrna dair. 

Son kabul olunan İstimlak kanunu- Karara raptedilmiştir. 
nun yeniden tadili cihetine gidilme-
mesi hakkında 

2837/ 2980 Söke : Konak mahalle- Zeytin fidanlığmm vergiye tabi tu- Encümendedir. 
sinde Asım Killi. tulmasmdan şikayet. 

2838/ 2981 Pnıarbaşı - Kayseri: Ye- 26- Vlll- 1940 tarih ve 2381 numara- Karara raptedilmiştir. 
ni ocak mahallesinde 1b- lı arzubaline ektir. 
rahim Yılmaz. 
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2839/ 2982 istanbul : Anadoluhisar . HarcırahmJ.ııki yanlı Irklan §ikay t En~iintendedir. 
Kandilli cadde i No. 38 ediyor. 
Rasim Çagro. 

2840/ 2983 Beyoğlu - İstanbul: Ham
malbaşı caddesi Karakol 
sokak No. 94 ap. ikinci 
kat. Cemil Çetiner. 

2841/ 29 4 Keskin : !nhisar odacısı 
Yusuf Balık. 

2842/ 2985 Budape.~te: IV. Regi- Pos
ta utca. 10 .ıham Hagop 
Kalpak yan. 

284:3/ 2986 Kadıköy - istanbul : Y 1-
değjrmeni Uzun hafız N o. 
187 Büs yin Ynvuz. 

2844/ 2987 !stanbul : Yüksek deniz 
ticaret mektebi ayniyat 
muhasibi A. Hazını E'V-
rengil. 

Milli mücadeledeki hizmetinden dohı- M. M. it&kıletine 
yı istilcliil ıııada.lyasil~ talti fiııi isti -

yor. 

Zail olan -ooknüt hakkının meydana Encünıendedir. 
c;ıkarılma.sı hakkrnJa. 
Türk vatandaşlığmdan rskı:ıt olund'tı- Encümcndedir. 
ğundnn ~ikayet ediyoı·. 

Oğlunun a. kere &lınması dolayı ile }11n~Ü1'rtendedir. 
malUl olduğundan yardım yapılması-
m istiyor. 
15- VI - 1940 tn.ı • ilı 'ro 2114 ııumarnlr }Jn~iimendedir. 
aı·zuhnline cktir. 

:J845/ 2988 Arapkir : Çnsanea.k hu- 16 - V - 1940 tarih ve L991 numaı•ah Encümeııdedir. 
susi muhasebe eski me- ııı·zuhaliue ekti'r. 

2846/ 2989 

2847/2990 

2848/2991 

2849/ 2992 

murlıı.rından 'mal Kat•a. 
!stanbul : Piyerloti cad
desi Göktaş sokakğı o. 
14 Cevdet Kudatgu . 
.A:ukara : Nafia. 'Vekaleti 
seferberlik müdürü Sala
hattin Yurdoğlu. 

Cebeci ~ Ankara : Tı:ın

yeli sokak N o. 16 Musta-
fa Özdil. 
Tize - İzmir : Cümhuriyet 
tneydam Yamkkonak cad
desi No. 13 HulU.Si Göy-
men. 

30 - Vll - 1940 tarih ve 2775 numara- Karara rat>tedilm iştir. 
h arzuhııline ektir. 

3u56 sayılı kanuna. göre ele-reeecsinin Jı_,ncü.nı ndedir. 
tayini ve ma.ğdur edilmem ine dail'. 

1nhisarlı:rr idaresince tcı.zminntmm R arara raptedilmi,tir. 
tatu olara}· verilmesi dil ğine daiı·. 

'fC~kaüJHi.ğünün rı>fi dileğine dah'. Rncumendedir. 

2850/2993 Tire - İzmir : Cümhuri. Tekaiitlüğünün refi dileğiııe dair. Encfu:ncndedir. 
yet meydanı Y anıkkonak 
caddesi No. 13 Rulftsi 
Göymen. 

2851 / 2994 Hayrabolu : 54, Sv. A. Muvazzaflığa naklinin temini dileği. Karara raptedilnıiştir. 
ücretli Tf. Us. Elll.i.n Ak- ne dair. 
sel. 

2852/2996 İzmir : Mirıı.li mahalle i 
Karakapı caddesi No. 56 
H. Gülistan Gelbi§. 

2853/2996 Ol tu: Halk nanıma Bahı·i 
Keleg. 

Evine tıırhedilc\1 verginin temyiz ko
misyonuucn karar ittihıızına kadılt' 

tahsil Nlilmemesini istiyor. 

28 - 1 - 1941 tarih ve 2862 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Bneümendedir. 

Encümendedir. 
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2854/ 2997 Altdağmadeni : tbnahim 2.6 - rv - 194:0 tarih ve 1900 mınıaralı KaraFa raptedilmiştir. 
Ağa mı:ıhallesinde Hasan arzuhaline ektir. 
Karaaslan. 

2855/ 2998 Kütahya : Canı i imam ve Almakta oldukları maaşın azlığrn- l!;neümendedir. 
müezzinlerl nanıma Fa- dım şikayet ediyorla.r. 
rnk Dikileıı . 

2856/ 3009 F'atih - lstnıılml : Traın - Ziyaa uğratılan terfi hakkuı.m tıxhlt Jilııcüm.endedir. 
vay cluı·ak mahalli Çıı - temine alı:nmasmı istiyor·. 
nıa.şırcı sokak No. 1 Esat 
~\ p,:ı y lııı . 

2857 j:JOOO M ala tya : Pamuk ıslah Y ülu~ek ziraat ve ihtisas tabsili oldıt• ~IJ!at vek5letine 

2858/ 3001 

2859/ 3002 

2860/ 3003 

istasyonun<l:ı uıakinist 

Mahmut Gençer. 
İzmir : Damlacık malınl
lesi Beı·ber Oı:ınıaııağn so-
kak No. 1:1 OsmAn Ciele
son. 

Oiinen : 'l'ozak<:ı köyün
d Giilizar Yeşilay. 

lstanhul : Haliç feneri 
Baki dede sokak No. 15 
Mm1ıa.fıı lDinq. 

ğınrdan bahsile Ziraat vekaletiııclc 

esaslı bir vazifede istibdanunr istiyor. 
Tehütlük muamelesindeki yanlışlık- Rncürncnuedir. 
tan şikuyet ediyor. 

Kocasının ma,hkfım. bulunduğu pa:ra Encümendedir. 
cezasınm affi dileği:ne dair. 
Hn ziııeye ait 2 400 liı·alrk bOl'cnuun Kımırn: raptedilmiştir. 

affi dileğin dair. 

2861 / :3004 Rryhaıı : Knşluhanda Bo- Devlet Denizyolları iclaı·esindeki mat- Encii.mendedir. 
yarı Alu:necloğlu Halil s~ lulnımuı ,rerilmesin dair. 
zer. 

2862/ 300f> MAlatyA : Nafiıı katibi 

Fa7.lt Y ıı.lqm . 

286:3/ 3007 Be5ik1 aş - ts tan bul : A ka
ret1er Şair Nedim eadde
si, No. 29 Kimi! thg.en. 

Maa~ farklıırıııın veı·ilınesiııin temi- Karara. raptedilmiştir . 

nin• drur . 

Tekaütlük ikramiyesinin vel'ihnesine Encüınendedir. 

dair. 

2864/ 3008 Menemen : 98 hane göç- 1sltanla:ı·rnm biran uvvel temini dile- S. ve !ç. Mu. V. ne 
nıeıı nanıınıı Salih J\ltii.da- ğin-e dair. 
im. 

286!ı f;~009 'M<'neınen : 98 hana gö(!~ 
mrn namma SaJih Mü

d~ıim. 

2R66/ 301 O !Rtan bul : Anadoluhisar 
Kandilli cadnesi No. 38 
Rnhahırttin Çağın. 

2867/ 3011 O ll u : Temrut köyünde 
Emin Keleş. 

2868/3012 Ankara : M. 'M. V . .3at

işlcri dairesi levazrm me
murlar şubesinde ikinci 
sınıf Ml. Me. Şükrü Ni
ron. 

1skanlarınnı hiraıı evvt'l• temini dile- S. ve !ç. Mu. V. ne 
ğine dair. 

Riyazi~e grupunda n. imtihan edileı·ek Encümendedir. 
lise mezuniyet diplomas1 verilmesine 
dak 

Toprıık t .cvzintında yapılan haltSlZ.. Maliye vaka.letine 
liktım şika~·t't ediyor. 
Naslıının tashihi dileğine dair. Encümendedir. 
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2869/3013 Gaziantab : Cev.izlice ma- Altrn olaı'ak tediyeye mecbur olduk- Encümcndedir. 
hallesinde İbrahim Ha- larT borçlarının tesviyesi için altına 
mut ve ar. muaı1il bir kıyınet tayinine dair. 

2870/3014 Bünyan : Dervişağa ma- Alaya çıkanlan oğlunun Kuleli as- Enciimendedir. 
hallesi No. 3 Nazire. kerl lisesine alınmaamın teminine 

dair. 
2871/3015 Gazianteb : İş bankaSI Askeri vazifesinin yapmasının temini Karara raptedilmişt1r. 

caddesi No. 13 Sabri Gü- dileğine dair. 

2872/3016 

2873/3017 

2874/3018 

2875/301!.) 

2876/3020 

2877/2022 

rel. 

İstanbul : !nhisarlar U. 
M. MuameU.t şubesi Mü. 
Aziz Akmcan. 
Bursa : Umurbey mahal
lesi Çeşmeli sokak No. 2 
Salahattin !vgin. 

Beyoğlu : Maliye tahsi
lat müdürlüğü mümeyyizi 
Remzi Özdeyen. 
!zmir : Kağıt fabrikası 
nakliyat servisinde Ah-
met Tamer. 
Ha!ik : Geyve köyünde 
Osman Caymaz. 
Ankara : Hususi muha
sebe memuru Zihni Eri-
mer. 

Arzuhal encümeninin 23 sayılı hafta- Encümendedir. 
lık karar cetvelinin 870 numaralı ar-
zı.ıhaline itiraz ediyor. 
6 - III - 1941 tarih ve 2926 numaralı Encümendedir 
arzuhaline ektir. 

Maaşının 30 lira asli maaşı üzerin- Encümendedir. 
elen verilmesini istiyor. 

Tarhedilen kazanç vergisinden affini Maliye vekaletine. 
istiyor. 

Tapulu arazisine tesahüp edilmek is- Encümendedir. 
tenildiğindcn şikayet ediyor. 
taclei memuriyet etmesinin teminine Karara raptedilmiştıL 
dair. 

2878/3023 M. M. V. Ordu dairesi 27 - II - Hl41 tarih ve 2925 numa- Encümendedir. 
şube III. muamele me
muru Refet Topuzoğlu. 

2879/3024 Antalya :Noter H. Edip 
Şakrak. 

2880/3025 Zonguldak : Arnele birli
ği idare memuru emekli 
jandarma binbaşısı Tah
sin Aydan. 

2881/3026 İstanbul : La.teli Şair 
Haşmet sokak No. 31 Fa
ilm Özturga. 

2882/3027 Çarşıkapı - İstanbul : Ir
gat pazarmda Mollafeneri 
Çilingir sokak No. 60/62 
Hatice. 

ralı aı·znhaline ektir. 

Recebin hukuku tasarrufiycsi hak- Encüınendedir. 
klnda Evkaf idaresi tarafından yapı-
lım haksız müdahalenin menine dair. 
Damat Ferit Hükumeti tarafından Encümendedir. 
tekaüt edildiği 25 t mmuz 1335 ve 
Mim HükfLmet tarafından tavzif 
olunduğu 16 teşrinievvcl 1336 tarib-
leri araarndaki muvazzaf maaşlarmm 
verilmesini istiyor. 
10 - IIT - Hl41 tarih ve 2949 nınna- J<..ncümendedir. 
ralı aı·zbuhaline ektir. 

Arsası için belediyece vaki müdaha- Dahiliye vekaletine. 
lenin refine dair. 
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2883/ 3028 İzmit : Çarşıbaşında Kö- Mübadil haltkinın verilmesine dair. Encümendedir. 
mürcü Mürnin eşi Tenzi-
le Oter. 

2884/3029 Kadirli : Tüccardan Urfi Hakimden şikayet ediyor. ..Adliye veldiletine 
Bilgili. 

2885/ 3031 Trabzon : Emekli binba- Tekaüt maaşlarına zam yapılmasına Encümendedir. 
şı Süleyman Gürcan. dair. 

2886/ 3032 Ba.fra : Gazipaşa mahal- Tekaüt maaşr tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 
lesi No. 4 Nusrcttin Aral. 

2887/ 3033 Fethiye : Köçek köyü Açıkta kaldığı milddete ait maaş mat- Encümendedir. 
madenierinde eski tahsi- lubunun verilmesine dair. 
ıat katibi Muharrem Kös-
tepen. 

2888/30~4 !stanbul : Ölçü alayında 
4. smrf Hs. Me. Zihni 
Günay. 

2889/ 3035 !stanbul : Şişli Mansur 
sokak N o. 71 A. Rıza 

Göker. 
2890/3036 

2891/3037 

Kastamonu : Balabanlar 
köyünde Devrekani Esat 
Aydın. 

Milas : Meşelik köyünde 
Memet A.vcı ve aı·. 

Divanı mnhasebat tarafından tazmi- Di. Mu. Reisliğine. 
ni talep edilen ll 193 kuruş hakkın-
daki dileğinin tetkikı ile kararı adile 
raptına dair. 
Kac:ak vergi ihbarından dolayı ikra- Encümendedir. 
miyesinin verilmesine dair. 

Eşhas tarafından hukuku tasarrufiye- Encümendedir. 
sine vaki .fuzuli müdahalenin refine 
dair. 
Milli emlake olan taksit borçları hak- Maliye veka.letine. 
kındaki dileklerinin nazarr itibare 
alınmasına dair. 

2892/ 3038 !stanbul : Harp akade- Askeri rütbe farkı hakkındaki dileği- Encümendedir. 
misi öğretmenlerinden e- nin nazarı itibare alınınasma dair. 
mekli kurmay albay Sa-
lahattin Kib. 

2893/ 3039 Edirne : !stanbul yolu Acemi ihtiyat tarafından muallim ih- M. M. veka.letine 
Kadı Bedrettin mahalle- tiyat sınıfına naldini istiyor. 
sinde Süleyman Özkavak-
lılar. 

2894/3041 Adapazarı : .Gazeller ma- Oturduğu evin iskfi.nı.na tahsisini is- Sıhhat ve İç Mu V. ne. 
hallesi No. 131 Hasan tiyor. 
Pala. 

2895/3042 Kayseri : Ulucami Ulu 28 - V - 1940 tarih ve 2050 numa- Encümendedir. 
sokağı No. 14 Sadi Eker. ralr arzuhaline ektir. 

2896/3043 Ayvalık : Kcmalpa.~a ma- Tasfiye vesika ve bonolarrom veril- Encümendedir. 
hallesi Safa mevkiinde mesine dair. 
Abdilikerim Karenda. 

2897/3044 Konya : Karamanlı Me- Beşinoi tümene mubayaa ettikleri er- Encüınendedir. 
met Edah ve ar. zak bedelmin tesviyesine dair. 

2898/3045 Ankara :M. M. V. Anka- 400 numaralı kanundan istifade et- Encümendedir. 
ra kışialar subayı yarbay rockliğini istiyor. 
Ali Baykal. 
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2899/3046 Eskiş hir : Muttalp cad- l\Iünasip biı· işte çalı11maslllill temini- Encümendedir. 
desi Mamure mahallesi ne dair. 
Dernek sokağı No. 3 Yu-
suf Uhtdoğan. 

2900/ 3047 Ankara : Nafia V. Y. 1. 1937 senesinde hususi muhasebedeli Encümendedir. 
R . Fen memuru abit tahakkuk ettirilerek aldrğı 4 aylık har
Güzclsu. cırahmm Divanı muhasebat i1umı ile 

iad ine dair. 

2901/ 3048 Diyarhakrr : Pakize. 7 - T - 19-11 tarih ve 1 80 numaralı Encümend dir. 
arzuhaline ckt ir. 

2902/ 304!l Gazianteb: Eyüboğlu ma- Tekaüt maaşT tahsisini istiyor. 
hallesinde No. 50 Alı-

F.ncünıend dir. 

durralıman Baysoy. 
2903/3050 izip : Cezaevinde Ab- Para cezasının taksite raptı ilc tah1i- Encüınendedir. 

dülkadir Savaş. ye ine dair. 
2904/3051 Urfa : Beleeliye sıhhat .Jandaıına rbaşı vazifesinin iadesini Bncümendedir. 

memuru Faiz Sözen elile istiyor. 
Yahya Berk. 

2905/3052 Fındıklı - 1-tanbul : Hi- Tekaüt maaşının tahsisi için M. M. Encümendedir. 
lill eczanesinde Arsen 
Çağlr. 

2906/3053 Siird : lnhisarlar mü- V kaletin emir verilmesini istiy r. Eneümendedir. 
dürlüğü takibat şubesi Terfiinin temini dileğine dair. 
bürosu memuru . Si-
vasoğlu. 

2907/3054 İstanbul : Amerikan kol- ((l.uğn ınüdd~lE> ait ücretinin v >ril- Encümendedir. 
lcjind yüzb~ı Mualli mesini istiyor. 
Sezel. 

2908/3055 Mndurnu : Ilızır Fakın Bakaya namile alman paranm iade- Maliye vektı.letine. 
mahallesinde Memel Kes- sini istiyor. 

2909/3056 

2910/3059 

2911/3060 

kin. 
Kclkit : Pöküt köyünde 
ölü Sadettin eşi Fatma 
Mecit. 
Sultanalunet - İstanbul : 
Tavukhane sokak No. 24 
Ali Akpak. 
Beşiktaş - i stanbul : Şair 
Nedim caddesi Afaca.n so
kak No. 14 Ahmet Şev-
ket Eber. 

J-()('8SIDJ vuranlar hakkında t kibıı.t Enciimendedir. 
yapılmasını istiyor. 

Başmüv zziliğ tayinini i tiyor. Vakıflar . MiL ne. 

tnhisarlat· idaresi tarafından y nidon Enoümendedir. 
vazifeye alınmaı:ıına dair. 

2912/3061 Adapazarı : l uyudibi MemuriycLe tayininin telnini dil ği- Encüm ndedir, 
malıall i Kemer ııokak ne dair. 
No. 15 Fahrettin ami 
Gürkan. 
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2!l1 3/30fı2 f+crmencik : Nahiye mü
diirü eşi Hatice Rıza Kü
nutku. 

2fH4/3063 Niğde : Yenice mahalle
sinde Abidin Bayha.n. 

2915/3064 FatHı - !stanbul : Hafız
paşn caddesi No. 72 emek
li yüzhaşı Ali Mfınir Sa
yanar. 
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Nalı.iye müdürü olan zevcinin asker- Encümeudedir. 
likten terhisinin temini dileğine dair. 

P. ı.r. T. il:dar i i~in istimlik edileı:ı Eneümendedir. 
mağazaları haklundaki dileğinin bir 
kararı a.dile raptına dair. 
Oğhmun nii.fufla tescilinin temini di- En<!üm ndedrr. 
leğine dak 

2916/3065' Çorum : Alememedoğlu Uukulm Lasarruiiyelerine vilayetc:e Eneümendedi r. 
İsınet ~aydrn ve ar. vaki müdahaleden mutaıarrır olduk

lanndan şikayet ediyorlar. 
2917/ 3069 Edraınit : Bayram y - MaUycce istenilen ltazanç vergi i hak-

rinde No. 19 Samıra Tedü. kındaki dileğinin nazan itibare alına
rak mağdıır edilmemesine dalı·. 

Encümendedir. 

. ~. 

2918/ 3067 Bursa : Yeni mahallede 
Vidinli sokak No. 1 Ha
hibe Akç~kaya. 

Oğlu • rifin mütebaki sürgqı1 ceza r
ruıı aflinc dair. 

Karara raptedilmiştir. 

2!'119/ 3068 Eskişehir : lhsa.niye ma
hallesi No. 14 Mustafa 
B~oğlıı. 

Fabrikalardan biı·inde istihdamınnı Eneümendedir. 
temini il pcrişaniyetten vikayesine 
dair. 

2920/ 3069 Mardin : Şehidiye ma- Ordudaki vazifesin iadesi hakkında. Eueümendedir. 
hallesi No. 35. Sokak No. 

2921/ 3070 

2922/3071 

2923/3072 

2924/3073 

2925/ 3074 

2926/3075 

2927/3076 

5 Abdurrahman .A.lpte-

kin. 
Pınarlıaşı : İkinci okul 
başöğretmeni Oğuz Kara
muk. 
Akhisar: Cezaevinde mah
kü.mla.rdan Nuri BQya. 
Balya: Hor ltöyi.inde Fer
hat eşi Besa Biçim. 
Trabzon : Avukat Salih 
Zeki Tuğtekin. 

Selimiye - !stanbul: Ilay
van sağlık memurları o-
knltı talebeleri narnma 
No. 274 Şükran Bcniç. 
Artvin - Çoruh : Orta o-
kul son sınıf talebesin
den Ali Y alçm. 
Mardin : E$ki nüfus ka
tibi Hamit İnal. 

H:ı~I müktesebe, i olan 25 maaşile Encümeııdedir. 

hirlikte mütcrakim ma.tlubunun veril-
mosine dair. 
MalıkUmiyct cezasının affine dair. Encümendedir. 

Sam ttnun Çukurbük köyündeki kızı- Eııciimendedir 

nın nczdine vel'ilmcsine dair. 
Hazinece matltıbunun tesviyesi dile- Maliye vekaletine. 
ğine dair. 

Veteriner hayvan sağlık memu.rları- Encümendedir. 
nın yedek suhayhk dileklerine dair. 

Okuldan ihracı hakkındaki kararnun Encümendedir. 
refine dair. 

Perik kazası nüfu~ müdürlüğüne ta· Dahiliy veialethıe, 
yini ile l\1ardin Nüfus müdürlüğün-
den şikayet ediyor. 
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2928/3077 Bursa : Çırapazarı Kal- 5 - XII - 1940 tarih ve 2722 numa- I• arara raptedilmiştir. 
burcular caddesi No. 6 ralı arzuhaline ektir. 

2929/3078 

2930/3079 

2931/3080 

2932/3082 

Ali Haydar Meter. 
Garzan - Kurtal : Hüse
yin nalıiyesi muhtarı Ab
dülkerim Baltacı. 
Bartm : Maliye varidat 
memuru Maşuk. Bozuk. 

Osmaniye - Ce belibereket : 
Cümhuriyet mahallesinde 
Akif Çetin. 
Seyhan : Ceffan köyün
de muhtar M. Ali Yılmaz. 

Nahiye müdüründen şikayet ediyor. Dahiliye vekaletine 

11 - VII - 1940 tarih ve 2207 numa- M. M. Yekaletine. 
ralı arzuhaline ektir. 
Ziraat vekaleti tarafından memuriye- Encümendedir. 
te tayinine dair. 

Nabiye müdüründen şikayet ediyor. Dahiliye vekaletine 

2933/3083 Kayseri : Mütekait komi- Tekaüt maaşının tezyidi dileğine dair. Enaümendedir. 

2934/3084 

ser Emin. 
İzmir : Ilalll Rifatpaşa 
caddesi No. 205 Hicriye 
Çaınlıca. 

Usulsüz muamele yapan ve mesken Encümendedir. 
masuniyetini ilılal eden polisten şi-

kayet ediyor. 

2935/3085 Yalova: Cümhuriyet cad- Apartımanmın Evkaf urouro müdür- J~ncümendedir. 
desi No. 52 Emine Tür- lüğünce taksite raptrru istiyor. 
k el. 

2936/30 6 Vize : Cezaevinde malı- Askere alınmasını istiyor. Encümendedir. 
kftm Memet Oral. 

2937/3088 İzmit : Muhasebe Tb. K. Kızının Devlet orta okul imtihanına Encümendedir. 
1\1altış Terim. girmesi için maarif vekaleti nezdin

de yaptığı teşebbüsünün akim kaldı
ğından şikayet ediyor. 

2938/3089 Çine :Avukat Niyazi Çe- Nafalm borcundan dolayı verilen bir Encümendedir. 
tintürk. hafta hapis kararının infaz edilme-

2939/3091 Edremit: Bayramyeri No. 
19 eski noter Samıra Te
dü. 

2940/3092 

2941/3003 

2942/3094 

Kaı'fl.koçan : Tepe köyün
de Cemal Doğan. 
!negöl : Yeniyürük kö
yünde Halil Balaban. 
Turgutlu : Albayrak ma
hallesi Koyun sokak No. 
1 Osman Tabak Çetin ve 
ar. 

mesine dair. 
Bandırma maliyesi vergi yanlışlığını Encümendedir. 
düzelttiğinden evvclce sunduğu arzu-
halinin muameleden kaldırılmas1 hak-
kında. 

Mütegallibeden şikayet ediyor. 

Koopcratire mütcselsil borcundan ö
türü vaki haczin refine dair. 
Tiaksız olarak tarhedilen istihlnk ver
gisi borcunun kaydinin terkinine dair. 

Dahiliye vekaletine. 

Ticaret vekaletine. 

Encümendedir. 

2943/3095 :h-1ilas : Askerlik şnhP!li İkamet yevtniyelerinin verilmesine Encütnendedir. 
muamelat memuru Aziz dair. 
Ersoy. 
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2944/3096 Elazığ : 61. Tüm. 190. A. Vazife başmda hastalanıp adiyen te- Encümendedir. 
3. Bl. K. E. Yüzbaşı Naz- kaüt edildiğinden malulen tadili hak-
mi Fırater. lunda. 

·. 

2945/3097 Demirci: Kasım Faki ma- 23 - VII - 1940 tarih ve 2239 n uma- Karara raptedilmiştir. 
hanesinde Hükfunet tabi- ralr arzuhaline ektir. 
bi emrinde köy sağlık 

memuru Niyazi Narlıdere. 
2946/3098 Kars : Ortakapı mahal- H - I - 1941 tarih ve 2837 numaralı Karara raptedilıniştir. 

lesinde İbrahim Zorlu- arzuhaline ektir. 
türk. 

2947/3099 Artvin : Hususi muhase- 3656 sayılı kanundan istifade edip et- Dahiliye vekaletine. 
be var i d at memuru Ser- miyeceği hakkındaki • dileğinin tetki-
vet Yalçın. kına dair. 

2948/3100 Sarayköy : Hakim Dr. Terfiinin temini dileğine dair. Encümendedir. 
Salih Engin. 

2949/3101 Maraş : Kılılı köyünde 
Memet Kekece. 

Kaçakçılıktan malıkUrniyet cezasını 

çektiği halde ayrıca para cezası için 
malıkUm edilmerne ine dair. 

Encümendedir. 

2950/3002 İstanbul : Sultanhamam 13 - IX - 1940 tarih ve 2434 numa- Encümendedir. 

2951/3103 

2952/3104 

Mesadet han kat No. 1 
avukat Ziya Kaçar. 
Samsun : Çmaralan kö
yünde Safer Taşçı. 
Kayseri : VI. Kor. 4. Ş. 

I. kısım 7. S. Ml. Me. 
M. Kemal Bülbüliin. 

ralı arzubaline ektir. 

Balkan harbinde malUl olduğundan Encümendedir. 
maaş tahsisini istiyor. 
Oediklide geçen hizmetinin sınıf tes- Encümendedir. 
bitinde sayılmasına dair. 

2953/3105 Ankara : Şeref otelinde Elinden alınan balıçelerine mukabil Sıhhat ve İç Mu V. ne. 
Dilaver Resne. ayni kıymette mal verilnıek suretile 

iskanının t~minine dair. 
2954/3106 Ankara : Harita genel Devlet demiryolları tarafından istim- 'Dahiliye vekaletine. 

direktörlüğünde topoğraf- luk edilen Cebecideki arsasının kıy-

ya şubesinde haritacı üs- meti üzerinden h<'delinin verilmesini 
teğmen Sabri İltekin. istiyor. 

2955/3107 Ankara : Samanpazarı Tiirk vatandaşlığına kabul edildiğin- Encümendedir. 
Çocuk sarayı caddesinde den niifus idaresi tarafından muha
A.sri berber Abd~ah De- ceret vesikasının verilmesine dair. 
va. 

2956/3108 Ankara : Ankara otelin- 26 - III - 1937 tarih ve 2800 numa- Karara raptedilmiştir. 
de Ömer Sesli. ralı arzuhaline ektir. 

2957/3109 İstanbul: Bayazıt Kemal- Tekrar vazlfeye alınmasınm teminine Encümendedir. 
paşa mahallesi Çukurçeş- dair. 
me sokak No. 42 Fethi 
Oral. 

2958/3111 1rozgad 
lpek. 

Otelci Halil Belediye tarafından. yılnlan otelinin Dahiliye vekaletine. 
bedelinin verilmesi veya yeniden in-
şaama müsaade edilmesi hakkmda. 
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2959/3112 

2960/3113 

2!)61/3114 
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Ankara : Sanayi caddesi 
Arpacı Nuri apartıma

nında Hafız Nalbantoğlu. 

x ·ıara : Eski ayniyat me
muru Ali Kuşçu. 
Şile : Karabeyli köyünde 
ihtiyar heyetinden A. Öz-
kan ve ar. 

sıa-

Arzuhal lıuHlsası Muamelesl. 

Vergi ihbar ikramiyesinin tesviyesi Eneümendedir. 
haltkmda Dıwlet şitrası kararının tat-
hikım istiyor. 
Haksız olarak vazifesinden <;ıkarıldı- Dahiliye vekiiletüıe. 

ğından şUı:a.yct ediyor. 
Tapulu ormanıarına D vletçe vaki Enciimendedir. 
müdahalenin menine dair. 

2962/3115 Erzurum : Askeri posta Nashınm t ashilıini ve döTt sene lu- Enciimendedir. 
No. 246.0 Askeri adll hll- dem vel'ilmesine dair. 
kim Tevfik Al-salı. 

2963/3116 Diyarbakır : Eski icra 
memuru Falıri Bayoğlu. 

2964/311'7 aimbey.li : Belediye rei-
si Şinasi Yıldınm. 

2!>65/3118 Antakya : Şehitler ma. 
hall inde Ayşe Kavlak. 

2966/3t19 Nazilli : Aydınoğlu ma
hall dnd Ziya Gökmen. 

2967/3120 E lbistan : Küçükyapala k 
köyünde Haydar Yalçm. 

2968/3122 İçel : Kambiyo murakibi 
Kadri Bilgin, 

2969/3125 Ankara : Akba mahalle
si Bayar sokak No. 13 
Hasan Kabadayı. 

2970/3126 Mıı latya : Büyiik Hüse
yinbey mahallesinde No. 
13 Tevfik Uluştm. 

2971/3127 Bostancr- İstnnbul : Bı:ı.ğ-
dat caddesi No. 457 Ba
lit Derin. 

tcwa kanumınun 13 ncü maddesinde
Id azil keyfiyetinin kaldrı·ılarak yeri
ne bir başka cczayi miie:ryide konul
ması haklnnda. 
Müeccel olduğu halde gayrikanuni as
kere alıncbğrndan şilril.yet ediy0r. 
llataycla altm esasına müstenit ipo
teksiz ve ipotek muame1 lerinde bh 
tecili düyun kabulüne dair. 

Haksrz olm·ak vazifesinden Uı:nrıldı

ğmdan şikayet diyor. 
Ziraat bankasından satm aldığı ara
zinin bedelini Lesviye ettiği hald ye
n iden para jsteııildiğinden şikayet. 
Terfiinin temini dileğine dair. 

Encüınendedir. 

M. M. Veka\etine. 

Encümendedir. 

EVl•ak kalemine iade 
edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Maliye vekaletince memuriyete tayi- Encümendedir. 
ni di1eğipe dair. 

Vazi:f başmda malul kald.Jğmd~n te- Kuara raptedilnıiştir. 

kaiit maaşma zam yapılmasına dair. 

27 • XII • 1940 tarih ve 2800 numa- Karara raptediln;ıi~tir. 
ralı arzuhaline ektiı-. 

2972/3128 68. piyade alayı komuta- Nasbımn düzeltilmesini istiyor. Encümendedir. 
m albay A. Rıza El'iın. 

2973/312!'1 Elazığ : Ziraat hankast Ziraat bankasından Lekaüde sevkedi- Encümendedir. 
eski müdürü Agah Tavsel len memurlarm tekaüt maaşı ve ikra-
ve ar. miyesi hakkındaki dilekl-erinin ııazarı 

2!)7 4/3130 Bartın : Bakkal mahalle
sinde M. Tevfik Çelik. 

itibare alınmasına dair. 
Jandarmadaki hizmetinin Günır'i.ik Eneümendedir. 
mulıa.faıa memuduğuna zanunedilc-
rek 30 ı:ıene üzerinden tekaiide sevki-
lc ilu·amiyesinin verilmesi hakkmda, 
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2975/3131 Birecik : Saha maha.lle- 1452 ı:;ayılı kanumm 6 ncı uıaddeainin Eucümendedir. 
sinde eski polis memuru 
Galip Demirel. 

2976/3132 Dinar : Cümhuriyet Müd
deiumumisi Sırrı :F alay. 

2977/3133 Antakya 'üın.lıuriyet 

malıallesinde Momet Ka
ı·agül ve Yusuf Sipııhi. 

Bir iki ar. 

tcfsirile açık ruaaşlarınm verilin ·ine 
dair. 
Memurin kanummun 4 ncü maddesi Encümendedir. 
hükmile Maaş kanununun hükümleri 
arasmdalci mübayenetin tefsirino dair. 
Hatayda altın esasına müstenit ipo- Encümendedir. 
tekli ipotek iz muamelelerinde bir te-
eili düyun tathikına dair. 

2978/ 3134 lersin : Gümrük müdür- Küçük zabitlikte geçiriliği lıizn1et En ünıendedir. 
lüğü memurlarından Me- müddetinin halihazırdaki memuriyeti-
met Nuri Demirdağ. ne ilavesine dair. 

2979/ 3135 Lstanbul : Kurbağalider 13 seneyi müteeaviz hizmetinden do- Encümendedir. 
Ali Rtılıi sokak No. 14 layı tekaüde sevkini istiyor. 
Arif Tüziingü~. 

2980/ 3136 Antal{ya : Altmöz mahal- Işçilik ruhsatnamelii verilmesi hak- Encüm.endedir. 
lesi Uzun~arşı Ulus sokak kmda. 
No. 41 Sadettin Erciyaş. 

2981/ 3137 Şehı'etnini - Istanbul : !alüliyeti vahif görıneğG nıaııi olma- Encüın ndedir. 
Nevbahar mahallesi Türk- dığmdan iadei memuriyetine dak 
(,}Ü I arndullah sokak o. 

2982/3138 

2983/ 3139 

2984/ 3140 

21/1 :M:. Sabri Dayıoğlu. 

Darende: Baytarbağı ma
hallesinde Ali Bnzbay. 

Hali i ııeı·i - İstanbul 
Abdisubaşı mahallesi Mi
mar yokuşunda No. 7 Nu
ri D nizcioğlu. 

Ankara : Adliye vekaleti 
seferberlik memuru Baha 
Yücer. 

2985/ 314.] Gaziantab : Eski helediye 
reisi if. Ali Kayaalp ve 
ar. 

2986/ 3H2 Antakya: IToca Abdi ma
hallesinde Osman Yoz
gadlı. 

2987/ 3143 Antakya : Maliy tahsil
darlarından Y a.hya Zorba. 

2988/ 3144 Korlmteli : Yel ten kö
yünde Zelıra Ceylan ve 
ar. 

ıııuma ait belediye hududu dalıilin- Dahiliye vekaletine. 
deki arazi tnhrirde naınına yazdıran 

llaliloğlu lbrahhnden alınarl\k me-
nafii uınumiyeye brrnkılmasma dair. 
1 - ..c~II - 1932 tarih ve 139 numara- Encümendedir. 
lı karar dosyasıııdaki vesaikmm iade
sini istiyor. 

24 - IV - Hl40 tarih ve 1872 numa- En ümcnd.~dir . 
ralı arzuhaline ektir. 

Hatayda altm esasına müsteoit ipo
tek iz ve ipot lı:li muamelelerinde bir 
tecili düyun kabulüne dair. 
Hatayda altm esa ma müstonit ipo
teksiz ve ipotekli ınnamelelerimle bir 
teaili düyun kabulüne dair. 
Hatayda altın esasına ınüstenit ipo
teksiz ve ipotekli muamelelerinde bir 
t elli düyun kabulüne dair. 
Eşinin askerilen terhisini i tiyor. 

Eııeii rtıandedir. 

Eneüın ndedir. 

Encüınendcdir. 

M. M. V ek81etine. 

. -·~ 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- 320 -

Arzuhal hulasası Muamelesi · 

2989/3145 Gördes : Na.kibağa ma- 1!)40 senesinde asker olduğundan yol Dahiliye vekaletine. 
hallesinde Emin Çivici. parasının alınmamasının teminine da

ir. 
2990/3146 Gebze : Merkez alaymda Memuriyat maaşının verilmesi hak- Encümendedir. 

ilcinci tabur K. Erlerin- kında. 

2991/3147 

2992/3148 

den !nhisarlar muhafaza 
memuru Mızrap Sağır. 
Kemah : Dedek köyünde 
Osman Özer. 
Kars : Ortakapı mahalle
sinde İskan müdürlüğün-
den mütekait H. Hüsnü 
Baran. 

lHahkfuniyet cezas1nrn affine dair. Encüınendedir. 

Harcırab matlubunun tesviyesinin te- Dahiliye veka.letine. 
minine dair. 

2993/3149 Söke : Doğanbey mahal- !skan dairesince Hüseyin Oktay na. Encümendedir. 
lesinde Mürnin Bayer. :ınırıa çıkarılan tapunun iptalile ken

disine verilmesi hakkında. 

2994/3150 Cebelibareket Ziı-aat 3202 sayılı kanundan istifadesinin Encümendedir. 
hankası eski memuru B. temini ile tekaüt maaşı tahsisine dair. 
Sıtkı Sakallı. 

2995/3151 Ankara : !stiklal otelin- İadei ıneınuriyeti dileğine dair. Eneümendedir. 
de Kenan .Alpugan. 

2996/3152 Tekirdağ : Zafer mahal- Eski tekaütlerin maaşma zam yapıl- Encümendedir. 
lesinde No. 28 A. Rıza masına dair. 

2997/3153 

2998/3154 

2999/3155 

3000/3156 

3001/3157 

Günaydın. 

İzmir : Bozyaka mahal
lesi 531 nci sokak No. 51 
İbrahim Özalkan. 
Yıldız - !stanbtıl : Nafia 
teknik okulu talebeleri 
Rifat Ersoy ve ar. 
Aksaray - !stanbul : Kü
çük L!nga Dudu Odalar 
sokak No. 484 Rauf Er
sipahl. 

Ankara : Orman koruma. 
genel komutanlığı şube 3. 
müdürlüğü ikinsi sınıf 

ikinci As. Adli hakimi 
Y. Ziya Vardarman. 
Ankara : Ağır ceza. mah
kemesi azasından M. Sıt-

kı Tüzemen. 

Bakaya bina vergisinden konulan 
haczin kaldll'ılarak verginin terkini
ne karar verilmesini istiyor: 
Kısa hizmete tabi tutulmalarına dair. 

Maliye vekaletine. 

Encümendedir. 

Ald1ğı rapor mucibince iklimi mute- Encümendedir. 
dil bir mahalle nakli memuriyatine 
dair. 

Hukuku tasarrufiyesine ait Devlet Dahiliye vekaletine. 
şura.sı kararınrn infazını istiyor. 

'rerfihinin temini dileğine dair. Encümendedir. 

3002/3158 Ankara : Keçiören Kub- Tekı·ar öğretmenliğe alınınasma dair. Encümendedir. 
beli No. 1 evde Kudret 
Koray. 



- 821 -
Kayit Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi ;\ rzuhnl huH1sası Muamelesi 

300:3/ :3 15!1 .Aııkanı : Merkez bankas1 .\ı·zulıal t'ncüıııcniııiıı lö - V - 1U-!O J;;neiiıııt·ılllcdir. 
C'nıisyon servisinde lbra- tnl'ih. Ye 1 53 nmııaralı kartırma iti-
hinı Şener. ı·az ediyor. 

300-ıj:HGO Fatih - !stanbul : Saı·r- Tt.>kaü1 ınauşı üılısisiııc tlııir tlileğinin Buciimcrıucdir. 
g-üzel cadılcsi r o. 4~ 'ev- nazarı itibare ulmnuısı. 
Jet Ta ııgut. 

3005/ 0 Hi 1 K ırkağaç : Kadriye ma- l·~:;ıiıı in askerlikten lel'h isiılt', oğlunun Bneünıenıledir. 
halle:-ıiııuc Emine Özkayu. a.o;kcı-likten tet!ilin ılair. 

300ö 1316:! .Ankara : Askeri müdürü Tekaüllük murunelt'siııi ıııclıueinuen Encümcndetlir. 

3007/:316:3 

3008j:316.f 

3010/~H <Hi 

srm [ 3. muamele nH'ıntu·u 
~\h nı •t Cankurtara n. 

Eı·zincan : 1077 ııuınawılr 
pavyontla asker Battal 
rşi Fikriye Baltacı. 
flüınüşanc : O uı vinde 
, 'ıUn O aklı ve ar. 
Bımm : Kozahan l\tenı •t 
1 pckç:i. 
Kars : Lise onuucu sı

ıııftıı No. 354 Bekir Ulu. 

itibaren refetlilcı·ck ıııahrııııı kaldrğr 

haklarmdan isti l'aıleı:;iniıı teminine 
dair. 

Asker ailesi ve ıımlıtıtcı muavcııei ol
uuğnndan yardım cclilın<.'sinc dair. 

AC kıuıunnntlaıı istifıalclcriniıı tcıni

ntne dair. 
:!6!1~ nu ınaı•alı kıınnııuıı dt•r e ei ıncri

:n~ti ve . tıı·eli tııthikı hakkında. 

Yt•nid n eylCıldt' im1ihımıııın icrasr 
vt>yıı gPlc<'Ck yıl okulu U<'vamııırn 1 c-
miniııe Jair. 

llahiliye vckalctinc. 

Enrümcmlrtliı·. 

Bııcünıeııdcdir. 

Bıı,·ü nwııdedir. 

ao ı 1/1 1 (i7 'l'aksim - l s1 anlml : Ta- Yazifc lmşnıda malii.l k<ıldrğrn<lan de- J•;ııcünıemlctlir. 
limlıaııc Ş<.'hil "J\ luhtal'lıcy n·cc üzerinden nuını;ı tahsisine dair. 
eııddcsi No. 2-l: Yücel Ap. 
Imi 1 No. 1 Recep LutCi 
Üs1üıı. 

301~;:31 68 efa : Kızılın 

i'lliislül Acar. 
kö;ıitndc .JıııHlarmı.ı tn.rııinıdnn işgal ·uilcn cYi- Dnhiliy v kfıh•tbıe 

nin tahliye ve ecri nıi ·li vcrilmrsinc 
dnir. 

30ıa;:nmı Birinei orılu müf<.'ttişliği Nnslııııın düzl'llilıııesi hakkında. 
istihkam mütehassısı yar-
hay C<'ınal Ert nı. 

Bıı('üıncn<.ledir. 

30J-ıj:H7 1 or - Trabzon : Şur kö- Hııtrıı uldıklan yuylaımı taksit!Pl"inin \Tıtkıflar u. 1\lü. ne . 

. dintlc mnlıtar Ahmet 1ı'1Yıılidi veya yı>nidrn kıynwt konma-
Turgun. sııım teıniniııe daiı·. 

!301 :i 1:117:! Ankara : tatürk lınha- Tekuüt kanunnınlll 3 m•ü ııuıtldesinin Encüıncudcdir. 
rr Alcnıdnr .i\p. ro. c tefsiı·i ile uğradığı haksız muamele-

ao1 ı:i;:~ ı n 
( 'enull ngaıı. nin tli.izclt ilıne-ıiıw dniı·. 

L\ ntakya : Yusnf Sipalıi • \ ltın esa ·ma 1ııüst<.'nit ipotckli ye 
ve ar. ipOIPksiz bOl't:lal' hakkmtltıki Uilt•kl<.'

l"İilİll nazıırı itibare alrnmasr. 

l~nc-üıncndcdir . 

30 1 7/~17-l- YPnİ!;!clıir - Aııkarıı :Ne- Mahki'ımiyet N'Zasıınn nffi dilt>ğiııc Adli.ve vcldilciinc. 
c•Htihey cHddesi Dural Ap. dair. 

No. 7 layyar ci mühendis 
Vecilıi Türkkuş. 



Kayit 
No. 

.A.ı·zuhal salıibinin 

isim ve adresi 

30 L8/3175 .Uaııi::ıa: Çaprazkebir ma
hallesinde Safuı·e Kara. 

301!J/ 3176 Ünye : Kadir. 

322 -

Arzuhal bulasıısı Muamelesi 

Olü zcvciıı in Haziıu:ye olan borcu- Maliye vekıHetiue. 
nun tn.ksitle ödenmesinin teminine 
dair. 
Ünye hukuk hftkiıniuden şikayet edi- Encümendedk 
yor. 

3020/ 3177 Brzurum: Cezaevinde İd- ~{alıkftmiyet cczasmm alfiue dair. Eııcüıncndcdir. 

ris Cürbüz. 
3021/ .1 t7 Kırkağaç : Karlı·iye ma

hallesinde Emine Özkay::ı.. 

3022/ 31'i!J Tarsus : Karafaln köyün
de Te-vuk Yıldırnn. 

3023/ 31 O Ardaltan : 'l'üccar İsken
der elile Ali K aya. 

3024/ 3181 Adana : Eski tabakhane 
mahallesinde Hüseyin Ni
yazi Tabakoğlu. 

3025/318~ ,IIarik : Gcvre köyünde 
Osman Caymaz. 

30:.!6/ 31 3 'rrabzon : Tckkc mahal
lesi llaşınct sokak No. 21 
Fahriye Büyükbilgin ve 
kardeşi. 

Kocasmın ve oğlıuııtıı ask •re almma- Bııd1ıneııdedir. 
smdan dolayı zıı ı·m·ct içinde kaldığm-
dan bitinin askerlikten teciline dair. 
Talebedilen helediye rüsnmu hakkm- Daltiliye vek5ldine 
daki dileğinin nazım itibare almarak 
nıağdnr edilmrmesi hakkında. 
Lise imtihanrna eylul 1!)41 tarihiııdc Encümendedir. 
tekrar girmesinin temini veya gele-
cek yıl okula devamının teminine dair. 

Gayrimenkullerinin vergi borcu hak
kmda yapılım kanuıısuz hacizden şi

kayet ediyor. 
31 - III - 1!.!41 tarih ve 3020 nnma
ralr arzuhali ne ektir. 
Devlet şCuasr Wlmı alıkanırom fali
yece iniazı ile oturduğu evin nanıma 
tesciline dair. 

Dahiliye vekaletine 

Eııcümendedir. 

Bııeiimendedir. 

3027/ 3185 Giresun : Asliye ceza ha- 17 - IX - 1D-t0 tarih ve 24-37 nıınuı- [•jıwiinıcudcdir. 
kimi Orhan Balıaoğlu. rnlı arzubaline clct ir. 

30~8/31 () Ramsım : Eski malnıü- 1\füııhal hnltınan Hnıııımıı lıadik mal- Eııciiıııenuedir. 
dürlerindcıı. l\lıntaka ti- müdürlüğiine Yl')'a clcfterda ı· lık tah-
caret müdürlüğünde Lut- silat memurluğnııa tayinine dair. 
fi Evren. 

3029/ 3187 Gazianteb :Eski P. T. T. !aı:lei m 'muriyr1i Jil<'ğinc dair. Eııcil.ınrndedk 
Şefi 1\fenıet Aykan. 

30R0/3188 J3J. P. A. U. Bl. K. Öu- 8 nci tümen rıskrri mahkemesi tnm- Eueiinıcndedir. 
yüzbaşı M. Sırrı Kızılöz. fmdan verilen usulsüz kararrn tetki-

3031/ 31R9 

3032/ 31!)0 

Trabzon : Cezaevinde 
Mahmut Turan. 
Bilecik : Ceımevinde Me
ınet Yrldız. 

kile mağdur edilmemesine dair. 
l\Iahk:Cthiyet cezı:ısmm artine dair. Eneiiınrnded ir. 

<ieri kalan cezasıımı biı' miidclct için Encümenueclir. 
telıirinc dair. 

3033/ 3191 Adana : Borsa sim::ıarla- iınsariye ücı·r1 i ııin alıcıdan t ahsili- )~nrüınendcdir. 
rınclan Muhittin Ak~:a ve ne dak 
ar. 

3034-/ 3192 M:udanya : Gümı·ük anı- Maaşlaı·ının verilnıediğindrn şikayet Enrüıııt>ılllediı·. 
bar memuru Bıwhanctt.in ediyol'. 
Mutlusoy. 



Kayh 
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- a~a-

Aı-zulıal lı nlasa ı Muamelesi 

30:1!'ij:11D~ Ordu : Şahineili köyünde l\Tüt<'g·a.\'YİP cı;;lıastaıı aluığr hahc::ı>si - i\fııliyc vekaletiııc. 

Osın:ın Kın, YC ar. ne Hazinece vn.lü olan ınüclaha1cnin 
menine dair. 

30~6/~1 !)..J. Tok au : Roğukpmar mn- Jfallıl oldnğundaıı lıa lımnııdu ıı nıaaş Bıwiiıııcndctlir. 

:1037 / 3Hlfi 

30:-l!l/~197 

3040/ 31!)8 

30-1-lj~ ı !l!) 

3042/~200 

30..J.3j 32()1 

hallesi Perviz solnık o. 
:10 Niyazi Çizıncci. 
htanlıul : Büyükçamlrca 
No. 77 Tophanelioğlu Ze
kiyc Kocaeli ve kar. 
{_,'arşamba : Kurdalımetli 
kii~'Ümlc Osman 'l'nnkır 

ve ar. 
Oü lpazarr : O ı·t a nı ıı lı11 11<'
dr T<nzrm 01o. 

Aııkara : fHin0şli ııwlınl
lesiııllc eski telgrat mü
vezzii Ahuülkadir Yrlclr
rılll. 

Üsküdııı· : 1 h saniye Orta 
sokak No. 90 Asım Dur-
guıı. 

Diya.rlıalnr Pakize Pi-
ri ne:. 

1 >i.nuhakır Pakiz0. 

ı :ı hsisinc dair. 

Birnd<'rleı· inclPıı hndill'l'iııc maaş tah
sisini istiyol'lar. 

('arı;;aınha Asliye hnkıık mnhkcınesi

ııiıı wnliği kanırın tat lıik rdilmrdi
ğinclen ı;;ikayct. 

'l'ekaüt kanununun ü ıwr mııclflesi ııın
<·ilıiııee n:ıükteıu.'p lınkkıııın veriınıesi

ne llııir. 

Trkaiitliiğlinü ilunal için lıir vnzif(' rc 
1nyininc Jair. 

l.J - XI - 19·U tıırilı w ::!8!1. ıınma

rıılt arzuhaline p}\tiı· . 

Bıırü mcm1<'di r. 

l~ııc·ü meııclc(Hr. 

E nciiın(•llll<'c li ı·. 

Eıwiiıııt•ııc1rcl ir. 

E ııc·i.inıcm1ccli r. 

7 - I - Hl·tl tarih r<' 2 '30 ınımaralı l~neiiııwndc<1ir. 

lll'!.HIHı]ill€' ek1iı·. 

7- l- 19-1-1 ve 2~- Y- 19+1 tal'ilı w• Bııriiııırnurdir. 

~R30j:3200 nnınarıı lı m·znhallcrine ek-
tir. 

30H/ 3202 Çıw .. amha : } urdııhmctli 20 - V - 19-4 L tarih ve 3196 ıınına- Eııci.imeııued.ir. 
küyüııde Osmnıı 'raıılur rnlı arzuhaline Pktir. 
ve ar. 

3045/3203 Erziıwan : Y<'ııir:aı·şr No. 
~O fklim Demir. 

30c.J.G j 3:20..J. JTaliç - fstanhnl : J üçük 
Mustafapaşa IInrnççıhnşı 

sokak No. ~4 Basri Eclc. 
30-!7j 320S tstaııhnl : Eyüp {aliye 

3048/ 3206 

30..J:9j3:W7 

talı!'ıil şnh<'si tebliğ mr
ınnrn Fnat Büyükergiin. 

Pıısnfin : C'almı·yu ldi
yünclc rmcldi Inayel clilc 
Kadim Yalc,:nı. 

Eyüp- Lstaııbul : Abdur
rahman Şerefbey caddesi 
No. 120 Azmi Ali Bos-
tan cı. 

Yrlulnn cYi ic:in tazmiııat verilmesini Dıılıiliyc vekaletine 
i~tiyoı·. 

ladci vazHc l'!ııwsinin teminine dair. Dıılıiliye vekalctine 

Asli mnııştan ürrrle almdığmdan şi- Bııriinwndcdir. 

1\Jyet ediyor. 

Ro\')'c1lcr t:na rıııdan y:ıka l::ınan knr- IT n ri ci~· c veldllrt ine. 
dt•şiniıı lıa~·attn olup olmadığının IIa-
riciye vekiilclin ·e tahkikıııc dai.r. 
Maıışına zam yapılınmıuıı istiyor. Bncümcndcuir. 



kayit 

No. 

A ı·zuhal sahibinin 
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324-

Aı·zuhal h u lfısası Muamelesi 

3050j :1:W8 Adil<·evaz - Alılat, : P. 'I'. Kaymakamdan ~ikfıyet Prliyoı·. l•~ıı eü nı <'ndetlir. 

T. l\Jüdiirlüğiinden cnırk
li Kil.mil Önay. 

30Gl/~209 Tokad : Avukat Osman 2330 sayrlı kanımdan i. tifadesinin te- }<jııciinıendedir. 
Nnri his clile M. Hak- minine dair. 
kı 'l'ünıer. 

30ri2/~210 lınıit : Jstiklftl caddesi 18 - XII - 1939 :ıtrih ve 77D ınınıa- Sılıhat ve t~ Mu V. ne. 
No. 6~ Kilğıt~ı Ahmet rıılr kararın tefsiritıe tltıir. 

<•lilc Jsnıail Knnıanta.rı. 
305~/:3211 Ankaı·a : Özti1dt mah.al- Y<•dck ı:ıu!Jaylık hnkkllla malik oluıa.- gncünıell(l.C>dir. 

lesi Altrok Rokıık No. 30 sına dair. 
~uayp Tnnhay. 

~O:i-+/~212 Olln: Ziil'l'aclnn Ali Tüı•
kan ve ar, 

::!O;)ii/ 3213 tsfanhul : Takas liınitet 
şirketi 111emnrlarmdau 
FPthi Özrşık. 

3056/ 321--1 Bı·eııköy - !stanhul : E
tcmcfl'ndi caddesi İkinci 

orta sokak No. 28 Refet 
Özalıı. 

3057 j 321!i Adana: Haraphah~e nıa
lıallrsi ro. l-!/71 Hulfuıi 
Bilici. 

'r<'vzi edilen aı·nr.iıll' yapılan lıaksrz- 8tlıhaL V<" 1<: Mn V. ne. 
hğm düzeltilmesine dair. 
Bnı·em dcrcceflinin. tcı:ıhitinde nıaı·nz Eııri.inıL'lHlr·diı·. 
kaldığı haksızlığın cliizcltilmcsine daiı·. 

.ı - I - 104-1 tarilı ve 2816 nnnıaı•tı.lı Eııcünıemlt•<1iı·. 

al'zuhalinr cktiı·. 

'Malfıliyci elereresinin tnyini ile onn Bncümendrdir. 
giire maaş Ye ikraıniye vcl'ilın sine 
dair. 

30ri8/ 3216 TarınıR : Belediye nnıha.- 16 3 nıımanıh Tl'lmüt. luıııuııundan Encümondrtliı·. 

sclıerisi mınıi Ayd0s. istifadesinin INninine dail'. 
3059/ 3217 lstanhul : Bml5.k ve ey- Trkaüt ikTaıniycsinin verilmesine dair. Encümendl'uir. 

tam hnnkıısınrla Niınct 

3060/ 3218 

3061/ 3::nn 

3062/~220 

3063/ 3221 

r.tüct clile !.reınct Nuri 
Gül ct. 
({chze : Askeri pm·i::ı No, 
1327 I<' ct hi Can. 
Smuç : .J. Bl. K. V. Üs
teğmeıı Oı·han Budak 

Kiitalıra : • arayardr ına.
lıallcsindc Eşik sokak No. 
1 n Simav emekli malmü
cli.irü Oalip Temlr. 
Ala~atı : Bl'lecliye ınuba.
sihi Nedim I\:ırcali. 

lhlal edilmiş olan yedek anh::ıy hakkı- Rncütııcndedit·. 
mn korunmmn lıakkında. 
Kaymakamdan 11ikfı.vcti hakkındaki EnC'i.iııı nılediı·. 
tahkikııt ın hi ran rvvcl yapılması ilc 
nııığdur edilmemesi hakkıuda. 

Tckaüt, m aaşı tahsisi dileği ne dair. gneünHmtlediı•. 

2--l sene 7 ay 11 gt'ınlük hizmetinin Encünıcndcdiı·. 

na1.arr itibare almarak tckaüt m;ıaşı 
tahsisine dair. 

306-J./3222 Kadal - J stanlıul : An- Kartal c;imento faln·ikaın mühendisi- Rneümendcdir. 
k<mı. caddesi Ynsuf Bu. nin karri lııırckeLindcn şikayot ediyor. 
yuranın kahvesinde Raif 
}{öse, 



!tayit 
No. 

30f15/ 3::!23 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Slu·uç - U ı·fa : Kösan kö
yünde l\rüsliinı Yrldız. 

- ~ö-

Arzuhal hulasası 

Ilimareye mazhar olan Abdioğlu l\lus· 
tafa hakkındaki ihbarının ııazarı dik
kate alınarak kanmil takibat yapıl-

masına. dair. 

Muamelesi 

Dahiliye vekaletine. 

3066/~22-ı l\Ialulya: Crzaevinde Mcv- :rı'L'lhkı1miyct cezasmm aliine dair. Encümendedir. 
lut Azizoğln. 

3067/ R225 nazi::ınt€h : Cevizlice ına- Altın olarak tesviye etmek mecburi- l\laliye vekuletine. 
halksinde l\Tenıet Haırui yctinde kaldıkları boı·çları haklunda 
ve ar. bir kararı nclil ittihazına dniı·. 

3068/ 3226 Bozkır : Üçpıııar nah iye- Maaşının tezyidi dileğin e dair. 
si ınüdiirü 1\fenıct Hilmi 

Bncüıneııdcdir. 

3070/~230 

3071/ 3231 

307::! / :3232 

30i3/ 322:l 

Azöccl. 
f:;amsun : I\mnyon salıip
leri Pchnıi Kılıç. 

Onziant<.>h : Ü!'ZIH'viııde 

Menıet K:ıya. 

\. 

Balıkesir : IIastmıcde ye-
d!'k sım f 8. Faik Topuzlu. 
Elfızığ : CPzllvincle Ali 
Polatoğlu. 

'l'nıbzoıı : lfzuıı okak No. 

Kamyon IastiğiııüJ tedarikinin tl:'ıni- Encümeııdedir. 

nine dair. 
Kaçakçrlrklan dolayı V<'rilrıı nıahkfı- Enciimendl:'dü·. 
miyet c.ezasım çektiğinden nııkt! cc-
zaıun teciline dair. 

50 lira asll maaş üzerindeıı t!'lmüt ma- Encümendedir. 
aş1 tahsisine dah. 
Bııkıyei müddcti cezniyc. inin :ıffine Karara raptedilmiştir. 
dair. 
Arzuhal encünıeniniıı 19 - III - 1fl.H Enciiınendedir. 

122. Avukat Hameli Er- tarih ve 2457 numaralı karunna itiraz · 
güney. ediyor. 

3074/ :3234 Tirebolu : Hınıs eski hn- 18 - XII - Hl40 tarih ve 2772 nnıııa- Karara raptedilnıiştir. 

3075/ 323!\ 

3076/ 82;]6 

• 3077/ 3237 

kiıııi H. Fehmi Br. 
Kelkit : f'rz::ıevi11tle De
kir Yılmaz. 
Kt>lkit : 'czarvinf1r K~
mil Çelilc 
Rlıınsun : Cezn!'\' indc Ce
mal Giindüz. 

3078/ 3238 Kayseri : Clülük mahalle
sinde eski polis meınnru 
Haldn Teoınaıı. 

rah arzulıalinc ektir. 
l\IDlıln'lmi;"~-et cczasınm infazının telıiri Bncünıendedir. 

clileğine dair. 
Mıılıkftmiyet cezıısnıın infazının te- Ehcümendedir. 
hiri flileğine dair. 
Mahkftıniyet. cezasına ııit hükünıdc Enaiime11(leclir. 
isabeti kanuruy olmadığından yeni-
den tetkikini istiyor. 

31- XII- 1939 tarih ve 1391 ınımaralı Karara raptedilmiştir. 
arzıi.ha]jne ektir. 

3079/ 3239 Malatya: Ciı·ik pnıar ına- Çocuklamını nü.lusa te~ciliııiıı l!'ınini Dahiliye vekli.letine. 
hallesinde MellH't Dağ- dileğine dair. 
ge7.en. 

3080/ 3240 lzmil': 'l'E'lgrai nıüdiir Mnhklınıyiet. C'ezaımım ai'fi dileğine Encüıuendedir. 

muavini AH ReCi Öze1'son dair. 
eşi Bedia Özerson. 

3081 / 3241 Bursa : Şahahettin Pş. .Almış olUuğu avansın hakıye horcu- Encümendedir. 
mahallesi Cami çıknıaz nun maaşmdan taksitle kesilmesine 
sokağı No. 1. Malul Mus- dair. 
tafa Yalçındağ. 



kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

:30 2j:~242 [ıtlatyıı : T>ernl'k ma-
hallesinde T<:eınal Sayın. 

30 :3/ 3243 Kuşadası : ezaeviııtlc 
Hasan Kuhnr. 

3084/ :3244 Suruç : Eski belediye re
isi Remziye Sebcil. 

:30 n/ :3245 Denizli : r ayıtlık mahal
lesinrl<' Hnyı·iye Ozn~rr 
ve c:ocuklaı·ı. 

30 6/ 3246 Konyıı : IJükuınet civıı
. rı Berher Rahunc1ılar eli le· 

Kemal Yü etürk. 

3087/ 324:7 İı-;tıınbnl: Bbckız So. No. 

.A rzuhal hnlasası :Muamelesi 

Fırat nehrincl i~lettiği gemi i<,:in :M:a- Encümendedir. 
latyn hnsmü nmhmwlırxi taı•afıııtlan 

ist nilen paı-a haldontla hiı· kararı 

adil ittihazına. tlaiı·. 

M<'~l'tıt<'n tııhliyesiniıı teıni1ıiıw <lair. Euciimendcdir. 

l\leınnriyctt<'n i h ra ı: knı•armııı rrfiıu' Encünıenderur. 

dair. 

Bir kat eeza il<' istrnill'n vPrasrt ver- Rnciiınendedir. 
~isi hukkıııda]{j clilC'ğiniıı nıız11rı iti-
hnre ahnmaımıa dair. 

Herhangi bir lisede olgunluk imtihn.- Encümendedir. 
ııınrıı yapılınusının teminine dair . 

Ha kım: olat·nl< iştrıı ,l c:ekt iri ldiğin- Jı~ncümendecJir. 
ll Şişli 'l'ııpayanopulos tl en tab ki k nt ııı bit• n n I'Ywl ic•ı·ıısnı;ı 

No. 4. Yüksek T. mckte- dniı·. 

lıi tngilb.rc ınualliuıi 1. 
Etem Dahçunı. 

30 8/ 3248 Yozgad : Belediye r(.'isi 
Sefer Eronat. 

30 9/ 3249 Niğde : Abidin l3ııyhnıı 

Otobüs işletnıe hak1oıım kcmlilerine 
verilmesi hakkında. 
J 6 - IV - 1941 tarih ve 3063 numaralı 

Encümcndedir. 

Eııcümendeclir. 

ve ar. aı·zuhaline ektir. 
3090/ 3250 Oazianteh : Koz1n<.~a ma- Altın olarak t diyeye mechm olJul<- Bncümendedir. 

halleııi Huı•şit çıkınazı lun lıor(;lar1nın lrrliyesi i~iıı hiı· kry-
No. 1. Memct Raınut ve met konulmasılıalckında. 
ar. 

3091/ 3251 Alcasm·ay- Istanbul : Ut- Harcırah ıııatluhıumn verilın Ri hak- M. M. Vekaletine. 
leli Cümhuriyct mahalle- kmda. 
si No. 20 Şevket Balcı. 

3092/~252 Oazia)lteh : J<}ski muhasc- Maaşınrlan k<'sileıı 71 lira 47 kmu- Rncümcııdedir. 
be katibi M. Ali Clül. şun iadesine dair. 

3093/:3~5:3 Kelkit : Cezaevinde Ha
san Taşdemir. 

3094/ 3254 O:ınauiye : Deı·eli köyü 
nıuhtnn K. Karadağ ve 
ar. 

3095/ 3255 Kavala köyii ilk okulu 
öğretmeni Sabri Ava. 

[ahkı1ıniyrt nezmmım ııffin<' rlııir. Enciimcndedir. 

• thhaü uıuumiyeı1in vil<nye~i ic,:in hn- Encümcndedir. 
zı yerlerele c:ellik <'kilnı<'nıe. ini isti-
yorlar. 
!stimlak edilen arazi hakkındaki eli- M. I. Vekaletine. 
leğinin nnzaı·ı itibare alınması hak-
kında. 

3096/3256 Ankara : Dahiliye V. M. Kadro ınaaşınııı verilmesi hakkmcla. Encümendedir. 
S. M. U. Mü. Ş. l. mua-
mcltıt memurlarından Ka
mi Sakbll§. 
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3097/ 3257 

3098/ 325!) 

3099/ 32GO 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Denizli : Kaplanlar ma

hallesinde ı o. 10 Alım ct 
Yalbı. 

.Ankaı·a : Ycnişclıiı· ~rcş
l'ULiycL (•ad. Yüksek up. 

No. 5 Nazmiye Yüecada. 
Ankara : n. 1\I. r. Dai-
r·c ıııüdül'lüğü 
1'1 nı lun H <' ŞH t 
zıle. 

ıııeınul'ln-

1 h· nı i l'l<ıt-

3100/:J~Gl ,\ıık:ıra : ı\ltııı1n~ nııılınl 

lexi Kutlu sokak To. 2 
Zühtü Çrdanı. 

3J01 /3~G2 Arifiyr : T\:öy t•ıısti1iisü 

öğı·etmcni lhsnn Ataı:. 
3102/ 3263 Yon : Cczoevindr lısnıail 

emre ve aı·. 

3103/ !126-:1: ll kimhan : Davn \'ekili 
5=:üreyya Bacşaran . 

3104/ :3263 Antakya : A. Reınzi Tir
reket. 

3105/ 32l1ü Adana : Ha ııımıı lnıı·lnı 

mahııHesi No. !)2 Şiikl'ü 
l>ztopçn. 
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rrophuuc 'e sUıih fubı·il•alumıuan lıi- Enciimcndctlir. 
rinde Yazi fe verilmesi hakkıncla. 

Ka~ak~ılıktan miit 'VC'llit' eC'zaımı af- Enciimendedir. 
finc dair. 

:3 Ol sayılı kaınınt1an istifauesinin te- Eucümendedir. 
mini ne stajmın ltnlnılii lıaklmı<la. 

Hukuk fakülh•si tııl'ltfıııuıın Mııliyt• Encütıt<'ntledir. 

ueı·ı;;i iıntihanına giı·ıne:siııc müsaacle 
C'rlilmeı;ine dair. 
1 - _. '"IT -194:0 tarih ve 2767 ııumnmlr ~}ncümendecliı·. 

arzuhaline ektir. 
M ah kumi~'et cezalarm m affi dileğiııc Bncümend dir. 
ıla ir. 

:JO- :Xll- 194:0 tarih ve 2>'09 ııumarnlr Eııcüm ndedir. 
arınhaline ektir. 
Altın kayit li bor<: la emın ödenmE'sinde Encünıendcdir. 

altına bir had tayiııiııe dair. 
Hulntku tasanufiyc:-ıin va.ld müda- Bnciimcndcdir. 
altına bir hall la,v·iniııc dair. 

310G/ :l267 'laııisa : Horoz köyünde Dcğirıııeııinc tarlıeclilen muamele ve Encü.mendedir. 
Dcğirıııenci 'Mmnt PPkiyi. knznıı ~ Yergisi lutkkındaki dileğinin 

nazarı ltihnre alınnuı. ınıı daiı·. 

3107ja2m~ A<1apıızan : Kuywlili fr- Tah:siK edilen tekaüt maaşmın teıyi- Enciinıcndedir. 
rınrılıır geçit çıknuı7.1 So

kak No. 218 Nusrci Kııım

oğlu. 

310 / 32G9 Çornuı : t r. ınııhallcsintle 
SRhire Hnl<dıır. 

3109 /8270 

3Ll 0/ 1271 

hııtir: Kızılc:nlhı istasyo-
nu malmsçr Mustafa 
Dckçe. 

Rize : Mülga şeriye ve 
eski ndliye nıaJıkemclcri 
haşkiHibi O. Zeki Kara
deniz. 

<line ılair. 

Şehil ikramiyt'. i alaıı anııı;ının vefatr Eneüıncndedir. 

dolayıHile ikrnnıiycııin kt• ıHlisinc tah-

sisine ılair. 
D. cl miryollnrı idnreHi ta ra rmtlan 
ıııanşıınn tcxyidi dileğine dair. 

'J'ekai:it mna~ı tahsisi dilt'ğiııe tlniı·. 

Eneünıendedir. 

Encüınendedir. 

3Ulj:~2n Kal eik : Terme Ycııicc Askcrlikt' •n ihrnrıııdan itibaren bııkı - Encüınend 'dir. 
köyünden İsınail Km·rı . 

3ı-J2 . :127:3 Kalecik : T rmc Ycni<·e 

]{öyünden İsmail Karcı. 

ye müteı·al,iın , akıı1 ııHınşlaı·ıııın ln 

tlil 'n tahsisi dileğin dair. 
Ask<•l'!ikten ilırarındaıı itibnl'l'll unlo- . Encümendedir. 
ye ıuüterakiın ı-akat nıııaşJarmm ta-
dilen tahsisi dileğine dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

311:3j327J l·~skişehir: Hük\uuet catl
No. ]21 Avukat easri 
.Aylöt•e. 

:311-!; 3275 Ankara : Karakeç<•li ma
hallesi N o. 1/2 Mustafa 
Kaleli oğlu. 

311!5. :327G Kars : Ül'takııpı mahalle
sinde eski polis konıi

s rlet'iııtlen }1.üııip .A lase-
ver. 
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~luklu Ycrginin lnıhı·aıı Yergi::;i na- Eu •ilnwncledir. 
ını altlllda lı ililfı ku.muı tarh ve tah-
sil etlilınek iste n il<•n pa ı· anın kaltlı-

ı·ılıııusr haklanda. 
On senelik J>cvl t hizmetine nmkahil Encümcııucdir. 
iluanıiyesinin verilmesine dair. 

1 all ei ıncuıuriyc·t i dilcğine dail'. Eııcümendedir. 

al t6j:32i7 Ku ı· aman : Bulgul' tüc- Bıt lgıınm muaııwh• n·n.ı;isinc tiıhi 1 n- Mı:ı.lij e vel<ı'Uetinc 
f'adaı·ımlan Liitif Diı·ik tulmamıısmıı tlniı·. 

v aı·. 

3117/ 3278 Ankaı·a : M. M. V. leva
znn 1§. D. Ş. 6. ıııı•ldi 
m.ıamclc mcmnı·u M. Bş
ı-ef Şilit. 

:311 / 327H Bornova- İzıııir : Yenice 
ı,ıukak No. 4 Adil . 

3l19/ 32 O J1tll'sa : Kocailyns ınahal
]e, i Ko<•ailyııs ı;ll{lnaz so
kak o. 6. Meınct: Üzlınıı. 

:3120/ :3281. 

31211/32 7 

ls tn ıı hııl : Eııki Zil şu he 
nınnınele ııı nıtn'11 Zit'aat 
okulu nınhasibi l{ızn ~·n

ğınalp. 

A<lana : Postane luu·~l

sıııua ıuakiıın <>vi sahibi 
Aziz Ç'ok'Şen elile Rait 
Pişirici. 

Aııkııı·a : Knıııı·ılıuıı 'ıı. 

)9 Avukat 1hmlıiıu K<•
ııı::ıl >ı·an elile Nilzım Jm
ren. 

Ordu : 1aaı·if ıııiidüı·ü 

Naırıi Öztty ve ar. 

Osmaneli: Nüfus ıııenıur

Jarnıdan Meıııct Sezgiu. 

Manisa : Hükfuııet konn

ğı kat'ijlSlllllll 10. 7:3 ])ll] 

bnyii ~evld Hayflar. 

Oı·fln : ezaevinde Me
ınet Kırca. 

17 mınıar·alr kal'arın tefsiren tavzihi- Encüıu nderlir. 
ne dair. 

H.o<losta terkrttiği eviııe mukabil bir Enc·ümendedir. 
rv Yerilm ·ine <lair. 
,\ı·zuhal cncüml'lliuin 37 sayılı hafta- gncünıen<l!'dir. 

lık karar cdvdin\1 ki 2-tHO ııuııuırıılı 

karın·a itiraır hakkında. 

.Mahkfmuyet ('('znsıııın nfl'iııe dcıiı·. 

Uınuuıi lınrpl<• ınıdfıl kaldığından 

ınnlfıliyet ııııın~ı lahsisi tlilcğme flair. 

'f'rp faldili esiııd eıı dip lo nı as nun veı·il
mı·si ne 1la.ir. 

Ad!iye veldUetine 

Encümendedir. 

1\lııarif vckalAinc 

J'-rh:ı•leılcn ıııiitel·ssiı· olun mcnııu·lal'a EııciiıııPıH]otlh·. 
Yeri le n nYıınast nıı ııı üt •haki lJoı·r:laı·ı-

ııırt k ıülıııcınesi rlih·~iııc· claiı·. 

,\sk rlik tlm·uıııuııuıı t r•shit Ye t<•wıi- Encümendcdir. 
kiııe dait•. 

Posta pulu satıınııı:ı. müı-ıaade eel il- Encümendeilir. 
ınesiııe dair. 

Mnhkıiıniy{'t c·<"Zflfllllıu affinc clait·. EnC'Ümcndedir. 
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3127/3288 t uye : Oöhükırıklı kö- Dotçlanma kanununa tevfikan arazi Sıhhat ve İç Iu V. ne. 
yüncle Memet Ali Kalkan verilmesine dnir. 

3128/3289 

3129/ 3290 

3130/3291 

ve ar. 
Ezine : Nakliye Tb. 113: 
6 ncı A. Kl. K. As. Po. 

o. 1590 Teğmen İhsan 
Oroğlu. · 
Malatya : Cezaevinele 
Romzi Uzun. 

~\dııpazarı : Sı>merciler 

.c\ı;kel'likteki hizmetinin tekaütlüğüıı. 
de nnzarı itibare alınınasma dair. 

Yerilen mahküuıiyet kararında isn
beti kanuniye olmadığından iadei 
ımıhakemesini istiyor. 
İadeten eytam maı:ı.~uıuı tahsisine 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encfuuendodir. 
malıallesi Suruçlar sokak dair. 

o. 6 F.milıe Özsıırn~. 
3131 / 3292 tstanlml : Bah~ekapı A- Devlet hizmetiJıclo istilHlammın te- Encümendedir. 

nadolu han No. 31 avu- minine dair. 
kat kiltibi Meıııet Bektaş. 

3132/3293 Bafra : Marta la köyünde 
Nmi Yüksel. 

3134/:12~5 

~ 1 ~5/329() 

3 136/3297 

'lznıit :Kozluk nıulıııllesi 
Şeı·efiye sokak No. lliis
nü Cansoy. 
tzmir : Alsanenl< Dilküı;::ı 
sokak No. 3 Mn:-; hı fa Ma
hir Orfıınl ı. 

ÇayC'nınn - D<'vrek: P.an
tlnllar köyünele iiğwtmeıı 
Hiiseyin Pek~etin. 
Divrik : Karayııımf m:ı- . 
hallesinde Hnsusi muha
sebe tahsildnrı Sıtkr Öz
yur t . 

<layrimeıı lml tedahiilünün temini di- Tiearet \ ekaJetine 
leğine dair. 
Haksız olarak vazifesinılcn çrkarıldı- Encümendt>dir. 
ğındım şikayet. 

Alııcak dtwası hakkında verilen ka- Encümendedir. 
raı·m mnğdmiye1iııi mncip olduğuna 
dair. 

Hakaret ve uarp edildiğinden şika- Encümendedir. 
yet. 

Vıızife hnşmda malftl kultlığnıtlan te- Encümencledir. 
kaütlüğünihı ona göre icrasına dair. 

3137/ ::l298 Traklr : Trahlı merkez Kaymakamdan şik~yet ediyor. Encümendedir. 
mnlıttm lVremet Aydın. 

3138/3299 Şam : Şüheda Şnlan ma
hallesi No. 69 Necm ttin 
Doğan. 

3139/ 3300 Samsun : !smail Hakkı 
Ko bak. 

3140/ 3301 Fatih -!stanbul : Itfaiye 

3527 snyılı Af kanunundan istifade- Encümendedir. 
sinin teminine dair. 

Maliye vekaleti tarafından ikrami- Encümendedir. 
yesinin vernmesine dair. 
14- III- 1941 tarih ve 2968 numaralı Encümendedir. 

müdiiriyeti karşısımla No. arzuhaline ektir. 
32 Nurettin Ap. Zilıııi !n-
sel. 

3141/330~ !.r.rnit : Solaklar köyünde . Köylünün aı·azisi haklandaki dileği- Eııcümendedir. 
M. Sami Baykal. 1ıiıı ıııızarr itibare ahnmasmıı dair. 



~ 330 -
Kayit Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

3142/ 3303 Da. V. memurlar sicil ve Mektupçuluk. v ya kaymakaml1ğa Encümendedir. 
muamelat U. Mü. birinci tayinine dair. 
Ş. tahsis şefi Sedat Gü-
ner. 

3143/ 3305 Beyoğlu-tstanbul: lstik- Yolsuz tarhedilen vergiden dolayı Sıhhat ve !ç Mn V. ne. 
lal caddesi Kuloğlu so- şikayet eriyor. 
kak No. 4 Sabri Can Şern-
güL 

3144/ 3306 !star•hnl: 61. tümen Top. 'l'erfiiuiıı temini dileğine dair. 
kam:ıcı sanatk.arı 1018 

Karara raptedilmiştir. 

askeri posta Hasan Çe-
likalp. 

3145/ 3308 I;'atsa: Kahakdağ köyün
de muhta1· İsmail ve ar. 

' 3146/ 3309 

3147/ 3310 

Kalecik : Terme Yenice 
köyünde İsmail Karc1. 

4. ordu 1000 yataklı ne
kahathanede knntinada 
yazrcr. Recep Turgut Öz-
demir. 

Mısır verilmesi için Ziraat vekaJe- Encümendedir. 
tince vaki müracaatlarmm bit· an ev-
vel intaç edilmesine dair. 
10- VI- 1941 tarih ve 3272 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Yedek subaylığa alııııuası hakkında. Encümendedir. 

314 / 3311 Ankara: Hacıbayram ma- Tekaütlük hakkmm Yrrilnıesiuc da- Encümendedir. 
hallesi nazianteb sokak ir. 
No. 66 Neşet Bıkmaz. 

3149/ 3312 !stanbul : Şi~li tahsil şu- Terfiinin gözetilmesi hakkında. 
besinde tahsil katibi Tah-
sin Resin. 

Dahiliye vekaletine. 

3150/ 3313 Seydişehir : Pülümür es- ;icil kaydinin tashihi dileğine dair. Encümendedir. 
ki biikimi Burhan Ana-
dolu. 

3151/3314 Elmalr: Cezaevinde Yü- Geri kalan cezıısının affi dileğine Encümendedir. 
rük Ali Camuz. dair. 

3152/ 3315 Bursa : Altı parmak cad. !adei rütbe etmesinin temini dileği- Encümendedir. 
Anadolu palas oteli ne dair. 
karŞJsmda No. 82 H. Bul-
ki Kurtkaya. 

3153/3316 Trabzon : ezaevinde İz
zetoğlu Osman Büyük. 

3154/3317 1zmlı· : Müstahkem mev
ki ınüstakil onuncu Top. 
Tb. Oğuz bataı·yasr Tk. 
K. Top. Üsteğıneni Ek
rem Ünal. 

Verilen on be§ sene mahkumiyet ce
zası mağduriyctini mucip oldu
ğımdan hukukuntın vikayesino dair. 

Asker1 ceza kanummda tadila.t yapıl
m asma dair. 

Encümendedir. 

Ericümendedir. 
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31:15/3318 Kırıkkale : Yeni doğan 

mahallesinde Kırık köyü 
yolu üzerinde No. 81 Re
cep Akarsoy. 

31 ::iG, :3319 Fatih - !stanbul : Hüsam 
ney malıaliesi itfaiye 
caddesi serdap sokak No. 
2 A. Rıza Sümer. 

3157/ 3320 Bursa : Yeşil malıallesi 

Sağlık sokak No. 20 Nu-
retLin Boı·ar. 

.. 
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Malul olduğundan sigorta ve teavün Eucünıendedir. 

sandığından icabeden yardımın ya-
pılmasını istiyor. 

ğlunun yedek subay hakkııun ta- .lU. M. VekaJetine. 
nmnıasmı istiyor. 

'fekaiitlük ]ıakkınm tamnma m1 isti- Encünıendcdir. 

yor. 

3158/ 3321 Bilecik : Cezaevinde Alı - Geri kalan cezasının tecili dileğine Encümendedir. 
met Kn·kız. dair. 

3159/ 3322 Burdur : Cemil maha.lle
sinde Harndi Süzel. 

3160/ 3323 Dikmen - .Ankara: Kızıl

yokuş üstünde aşağı Ü
veçyatağl No. 1 Bektaş 
Sait. 

316 Lj!l:324 Ralıkesir : Halalaca kö
yü Memet Başağa. 

3162/ 3325 Şavşat : Ynmaçlx köyiin
de Hatice ve Atabak ve 
kardeşleri. 

3163/3326 Çorum : Abdürrezzak. 

3164/ 3327 

3165/ 3328 

3166/ 3329 

İzmir: l<ahramanlar 1261 
nci sokak No. 4 Zekiye 
Gündoğdu. 

Ankara : Kurtuluş ma
hallesi Snğlün sokak No. 
31 Eski polis memuru 
Musa Sevin. 
Viranşehir : Nüfus me
muru A. R.ıza Altıpur

mak. 

Yanan evinin yerinde yeniden cv ya- Encümcndedir. 
pacağmdan lüzumlu kerestenin ve-
rilmesi dileğine dair. 
İmar ettiği bağ ve hanesinin kendisi- Maliye vekruetine. 
ne verilmesine dair. 

Askerlikten terhis edilmediğinden M. :M. 1 ekiıletille 
oğlu için verdiği bedeli naktiniu ia-
flesini istiyor. 

Tapulu arazilerinin kendilerine veril- Adliye vekUetine 
ınesinin teminine dair. 

Hakkında isnat ohman stıı:tan dolııyı Encümendedir. 
gayri kanuni takibat yapıldığından 

şikayet ediyor. 

21 - VIII - 1940 tarih ve 2368 numara- Karara raptedilmiştir. 
lr arzbuline ektir. 

tadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Tapulu araıisine mektep yapıldığm- Dahiliye vekaletine. 
dan istlı:nlak b delinin verilmesine 
dair. 

3167/3330 Ankara : Harp akad mi- Nnsıp tashihi dil ğine dalr. Encümeııdedir. 
sinde muallim muavini 
Kurmay binbaşı Z ki Üıı-
tünkaya. 

3168/ 3331 Çağaloğlu - İstanbul :Ntı- Yeni sabah matbaa 1ıu11 geceleri yap- Dahiliye veldiletinc · 
ru Osmaniye caddesi Ba- tığı gürültü istirahati uınumiyeyi sel-
ha B. apartımanı kat 1. bettiğine dair. 
Niyazi Erman ve ar, 
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3169/ 8332 1\clana: :Mermerli mahal
lesi No. 121 Fethi Girit. 

3170/ 3333 Amasya : İııhisarlar baş
ınemuru Sadık Tosnn. 

3171/3334 Kayseri : Yıı.mkoğlu ma
hallesi Tan sokak No. ll 
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tı-ıkiıııının teminine dair. Bncümendedir. 

lnhisıırlardaki hizmetinin tekaütlü- Encümendedir. 
ğünde nıızaı·ı ilibaı·e alınarak maa~ı-

na zam yapılmasına dair. 

Haksız olaı•ak vazifesinden çıkarıldı- Encümendedir. 
ğınnan indei ıııcıntu· iycti dileği110 da-

Hüsamettin Güı·cüoğlu. ir. 

3172/ :3335 Karşıyaka- !zmir :Hacı Şelıit oğ-ltuıdan maaş tahsisini iıı1i- Encürnendedir. 
Hüseyinlerde Ramazan yor. 
hanesinde Şehit !br ah im 
anası Emine Şengül. 

31 73/ 3336 Ordu : Türk hava kur- !skan suı·etile verilen evin kendisi- Maliye vekaletine. 
may Ş. muayjni Memet ne tcı·ki hakkında. 
Öıkul. 

3J 74/ 3337 Sinop : Deliler köyünde Askerlik uurunıunuiı tesbitine dair. Milli l\füdafaa V. 
Kerim Kurt. 

3175/ 3338 Bursa ; Nihat sokağı No. 25- II- 1941 tarih ve 2914 nuınarah Enci.imendedir. 
4. Şilc kaymakamı M. arzuhaline ektir. 

' Necip 1yisöz1ü. 

3176/ 3339 !zmir : Alsancak :Mesu- 1acl.ei nıcıauriyeti dilcğine dair. Encümerıdedir. 
diye caddesi No. 9 Kadri 
Değer. 

3177/3:340 Erzurum : Caferiye tna- lkraıniyesiııi n veı·ilmeı:ıi hakkında ki Gi.imri.ik ve !n. V. 
hallesi No. 13 Tiamdi t~ık. 2127 nmnaralı kararın iııhisarlar 

3178/ 3341 

3179/ 3342 

31F'0/3343 

3181/ 33•14 

3182/ 3345 

3183/ 3346 

Mersin : Cezaevinue Ah
met Hallaç. 
Seyhan: A. Mülhaln Bin
başı A. Şükrü Yakar. 
Çarııaw ba : Kurtahınetli 
köyünde Osman Taner 
ve ar. 
Çanakkale : Müs. Mv. 
hastanesinde I.~v. Yüz. 
Edip Onursal. 
Beyoğlu : Suteı·azi soka
ğı No. 29 Eczacı mektchi 
eski katibi Mcmet Örten
oğlu. 

İzmir : Karataş- 303 ncü 
Halil sokağı - dik yokuş
ta No. 12/1 Eski Aydın 
mektup<'nsu Mustafa Fev
zi Çini .• 

idaresince isaf edilm diğine dair. 
Bakıyei ınüddeti cezaiyesinin affine Atiliye vekaletine 
dair. 
'rahdidi sinden istisnasının teminine Enciimendedir. 
dair. 
20 - V - 1941 tarih ve 3196 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Askerlikten istifade eLtiği tarihten 14 EncÜDlendedir. 
giin sonra çıkan kararııanıcııin dnirei 
§Üinulüne alınınasma dair. 
Maarif vekilieti tarafından ernekliye Encüroendedir. 
çıkn.rılınası hakkındaki kararın re.fi-
ne dair. 

Mektupı:nluğa iadeten tayinile açık Eneümendcdir. 
maa§lıu·nun verilmesi hakkında. 
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3184/ 3347 Menemen : Emiralem na· G'iin rli çiftliğinin arazisinin kendi- Sıhhat ve lç. Mu. V. 
hiyesinde Davut Açık ve lerine v rilmesine dair. 
ar. 

3185/ 334 Ankaı•a: As. temyiz malı- Nasıp tashihi dil ğine dair. 
kemesi azasından S. 1. 

Eneümendedir. 

As. Ad. Ha. H. Hüsnü 
..Aydemir. 

3186/ 3349 Dördüncü demiryolu mu- M sken bedelinin kesilmome ine dair. Encümendedir. 
ha:fız taburu, bölük dört, 
beylikköprü takımı Diva-
nı mubasebat muralople-
ıinden CeHl.l Çitici. 

3187/ 3350 Beyoğlu - t. tAnbul : Sı- 7 -I - 1941 tarih ve 2 29 numaralı Encümendedir. 
raser·viJer 87 - 5. Mülga arzuhaline ektir. 

"yunn umumiye idaresi 
birinci srmf müfettişle-
rinden Harndi Danişdal. 

3188/ 3351 Bartın : Bakkal malıall - 6 - V - 1941 tarih ve 3130 numaralı Encümendedir. 
sinde eski muhafaza me- arzuhaline ektir. 
muru Ahmet Refik. Çelilc 

3189/ 3352 Turgutlu : Turgutlar ma- Polislikten haksız olarak çıkaı-ıldığm- Encüıncndedir. 

hallesi Develi sokak No. dan şikayet ediyor. 
71 !smail Yıldan. 

3190/ 3353 İzmir : Ala~tı İsmail 
Gür al. 

3191/3365 Istanbul : Karadeniz bo
gağı deniz komutanı Kur
may ..Albay Ruhi Deve
lilioğlu. 

3]92/ 3356 

3193/ 3357 

3194/ 3358 

3195/ 3359 

3196/3360 

3197/3361 

Alaşehir : Maltepe as
keri lisesinde S. 7. mua
mele memuru Cemal 
Derme n. 
Aııtakya : Kocaabdi ma
hallesinde Hüseyin Tar
tuş. 

Zonguldak : Karamusa 
köyünd Memet Altmok. 

Antakya : Fcvzipa a ~ad
desi Sarılar mahallesinde 
1bnıhim Beyçun. 

Mıı·dıs - Petürge : Nefsi 
cı erg ıı köyünden Memct 
Aslan ve ar. 
İzmir : Kemaraltı - Şam
lı sokak No. 4 Saliihattin. 

• Yolsuz tarhedilen vergiden ve nahi-
ye müdüründen şikayet ediyor. 
Allıaylık nasbmm tashilıi dil ğine 
dair. 

T r:fiinin. teminine dair. 

Daltiliye vekft.letine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

13 · VIII - 1940 taıili v 2324 nUttta- Enciim ndedir. 
ralı arzuhaline ektir. 

Şehit oğlundan muaş tahsisini . i ti- Encümcııdedir. 
yor. 

Türkiye Cümhuriyeti tabüyctiııd EMfurı ndedir. 
kalması ve nüfus hüviyot cüzdanınm 
kendisinde kalmasına dair. 
Teşkilatı mülkiye hakkındaki dilek- Dahiliye vekaletine. 
lerinin nazarı itibare alınma ma dair. 

Türk vatandaşlığına kabulüne dair. Eneümendedir. 
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3198/ 3362 Sivas - Oökçc bostan ma- Hazinece matlubunun temini tesvi- Maliye vekaletine. 
hallesi sokak No. 3. 5 ha- yesine dair. 
nede Hatice Çintay. 

3199/ 3363 Lüleburgaz : Turgutbey 
ç iftliği sahibi Rnmiz Çe
lik ve ar. 

3200/3364 Nevşehir : Müftü Hazım 
vakfı mazul mütevellisi 
Hazını Çelebi. 

3201/ 3365 Daday : Nüfus memuru 
Refik Tuzcu. 

3202/ 3366 Şabanözü - Çank1rr : Gü
merdiğin köyünde Ömer 
Can. 

Hasatlarının yağan dolu ile ziyana Dahiliye vekfıletine. 

nğradığmdan yardım yapılınasma 

dair. 
Evkaf umum müdürlüğü meclisi ida- Encümendedir. 
resi tarafından mütevellilikten azli 
hakkında verilen kararın refine dair. 
12 - IX - 1940 tarih ve 2430 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
3107 sayılı kanunun harp malftllcti- Encümendedir. 
ne göre şümulü olup olmadığının ta,h-
tı karara alınmaama dair. 

3203/ 3367 Şabanözü - Çankırı: Gü- Maliniyet ımınş1 tahsisine dair. Encümendedir. 

3204/ 3368 

3205/ 3369 

Merrliğin köyünde Memet 
Köse. 
Tosya: Gargı mahallesin
de !. Bektaş ve ar. 
!zmü· : İnhisarlar müdii
riyeti levazrm memurlu-
ğundan emekli E. Sabri 
Utkuman ve ar. 

Çeltik tarlalarının suyunun kesilme. Encümendedir. 
mesi hakkında. 
İkrnmiyeleriııin verilmesi hakkında. Encümendedir. 

3206/ 3370 Konya : Cezaevinde .Ali. Meşruten tahliyesinin veya bakıyei .A.dliye vek8.letine. 
müddeti cezaiyesinin aifine dair. 

3207/ 3371 Siirt : Ulus mahallesinde Muvazenei umumiyeyc bağlı memur- Encümendedir. 

3208/ 3372 

3209/ 3373 

3210/ 3374 

3211/ 3375 

3212/ 3376 

Aldf Aytekin. lar gibi açık maaşlarının verilmesi 
hakkında. 

Çankrrı : Alibey mahal
lesinde Ahmet Keyifli. 
Elmalı : Külalıcılar ma
hallesinde Fatma Gen im. 

Akyazr : Adapazarı Ku
ruçeşme köyünden Me
m t Kutonbaş1. 
Bursa : Yeni mahalle Vı. 
dinli sokak Bakkal Şerif 
anası Hasibe Akçakaya. 

Maçka - !stanbul: Teşvi
kiye caddesi Kethane ba
yırı No. 84/ 1 Ne~eriz 
Gölmar. 

31 'J7 numaralı kanunun harp malfılle- Encümendodir. 
rine şamil olup olmadığı hakkında. 

EşindEm eytam maaşr tahsisine dair. Encümendedir. 

İstiklal harbinde malftl olduğundan F~ncümendedir. 
maaş tahsisini veya ikramiyesinin ve
rilmesini istiyor. 
Sürgün cezasmm afti veya teciline Encümendedir. 
dair. 

Çocuklarının yatılı olarak okula alın- J<Jncümendedir. 
masma dair. 

3213/3377 Susurluk : Milli kuvvet- Balıkle dere köyüne hemhudutça ha- Encümendedir. 
ler caddesinde yemişçi li arazinin kendilerine verilmesi 
)fustafa Duyuk. hakkında. 
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3214/ 3378 Şehremini-İstanbul: Oda- Muhtacı muavenet olduğundan bele- Dahiliye vekaletine. 
başı Şeyh Hüsamettin so- diyece maaş tahsisine dair. 
kağr No. 23 evde Üromü-
gül üm Türkoğlu. 

3215/ 3379 Döşcnıealtı- Antalya: Ba- Köy jandarmaamın halka hakaret et- Dahiliye vekAletine. 
demağacı köyii muhtarı tiğinden IŞikayetine dair. · 
K eri m Basut. 

3216/ 3380 Acla.la - Salihli Hacı Ah- Eşhas tarafından hukuku tasarrufi- Da.hiliye vekaletine. 
met veresesinden Hazım 

Uğur. yesine vaki müdahalenin refine dııir. 
3217/ 3381 Hereke : Hereke fabrika- ta.dei memuriyeti hakkında T<Jncümendedir. 

sı Gayrimenkul anıbar 

memuru Halim ir:eı·. 

3218/ 3382 RünyEm : Ma ll ye wzııe
darı Bekir Tuğrul. 

32J 9/ 3383 Keskin : lnhisarlar i da-
resi odacısı Yunus Balık. 

3220/ 3384 Vezirköprü : Orta <'fımi 

mahallesi Şükrü Ulnçay. 

Eski maa.şma. mua.dil bir vazifeye ta- Eııcünıendedir. 

yiııine dair. (· ·· 
Tekaütlüğünün icrası ile ikramiyt>si- Encümendedir. 
nin verilmesine dair. 
Muamele vergisi borcu hakkında ma- Maliye vekaletine. 
liycce yapılan haksız muamelenin 
düzeltilmesi ve mağdnr edilmemesine 
dair. 

3221 / 3385 Siirt : Top. A. K. V. As- Terfiiııin temini dileğine dair. 
keri posta No. 3058 Yar-

Eucümende<.lir. 

hay Feyzi Tüzünalp. 
3222/ 33R6 HaliçfenPI'i : Hacı Şakir Hayvanlııt·ıııı çalarak t lef eden fail- Encümendedir. 

sabun fabrikası 28/ 30 Be- leri n meydana çıkarılarak tazmin et-
kir Akyol. tirilmesine dair. 

3223/ 3387 Altmon - Ayvalık : Se
limiye mahallesinde Ah
met Kadayrfçr. 

3224/ 3388 Mersin : Cezaevinde Ah
met Hallaç. 

3225/ 3389 İnegöl : Burhaniye ma
hallesinde Ahmet Bekar 
ve ar. 

Rarpte malul kaldığından maaş tah- Enciimendediı'. 

sisine dair. 

Bakıyei müddeti ceza.iyesiniıı affi Encüınendedir. 

hakkında. 
!stimlak edilen arazilerine takdir edi- Encümendedir. 
len kıymetin haddi ibiağına dair. 

3226/ 3390 Ankara : İncesu fidan- Maaşmdan bulıran ve muvazene ke- l~ncümendedir. 
lığı bahçivam Osman Ka- silnıeıncsi hakkında. 

rabiber. 
3227/ 3391 Kilis : Şeyh Ali ınah:ılle- Muamele vergisine ti\hi tntulınama- Encümendedir. 

sinde zeytin yağı sa h ibi larına dair. 
M. Kasrm ve Ali Rıza 13i-
lecikli. 

3228/3392 Trabzon : Cezaevind Malıkurniyet cezasmm affine dair. Encümendedir. 
Mam.hut Turan. 

3229/ 3393 Adana: .A.kmemet maha.l- Anasından kalan miras hakkıııclaki Encünıeuued.ir. 
sinde No. 55 Mustafa De- davasmm yeniden mahkemece tetki-
mircioğlu. k.ine dair. 
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Osmaneli : 
Zryneloğln 

bulat. 

Erıincanlı 

Mcmet 'I'as-
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~ürgün cezasmın refi ilc memleketi
ne dönmesine müsn.:ule edilmesine 
dair. 

Muamelesi 

EncümPnd dir. 

::!231/3395 Kayseri :Avukat Rüştü Mahkı1miyı>t eczasının affiııe dair. Elncılil1Hmrledir. 

U~t1r yanmda Rifat Gö
zühüyükoğlu. 

32::l2/ 3!39G Yiranşehir · Urfa : Sıh
hat ın('rntıru A . 'l'a hi ı• Çe
tin. 

32::l3 / 3397 Şahanozü- ('ankn·r :Ka
raviran köyiinrlc Ft'yzul
lah Dalyan. 

3234/ 339R nrrerle - Bolu : Orta ma
hallesinde Ylısuf Roğ. 

3235/ 3399 Tokad ~ Eski belediye re
isi ölü Muhi1 Lin Akm eı;i 

ikıımt'te memuı· F him 
Akm. 

~2:16 13400 Diyarbakır : Askeri ının
ta ka muhasebe mümeyyi
zi Hii.. ı>yin Oökmen . 

32:~7/3401 .Rili \'l'i : Fatih mahallesi 
Park karşrsı numara 8 
Sadi Ek:ter. 

3~:~ j :U02 Malatyn : ('t'zıw,· in(le Be
kir Kirişçi. 

!1239/ 3403 

3240/ 3404 

3241 / 3405 

3242 / ::l-!06 

Kadıköy -İstanbul: Kuş
dili çayırr Anadolu cam 
bazkolu Rifat T lgeze. 
İstanbul : Vl'fa Kovacı
lar ro. 15 Vi1iiyettin Öy-
lek. 

Doğubayazıt : Kızıluiz 

köyünd ölü Ömeroğln 
Ali eşi Cevez Kaya. 
Niğde : Osmanoğlu Şev
ket Kat1rc1oğlu. 
(lümüşane : 17. Kor. 6 . 
Tuğay. 222 alay 2. Tb. 

bl. Mahmut Öner. 

Liseli vilayet nıerkezleriııdt.·ıı birine HncüırıendNliı·. 

nakline dair. 

:Muhtann ırniistiınalinden şikayetine l<Jncüınend dir. 

dair. 

Kıırrsının ölümüne sebehiyet ver n Eneümendedir. 
müddeiuınumi ve jan<larıııa komuta-
nı hakkmda taldbat yapılmasına dair. Eneümendedir. 
Kocasımn o1ümü dolaJ1sile Mardin- F.ıncümendedir. 

deki babasının ya.ıuna gitmesine mü-
saade edilm . in dair. 

Terfiinin temini ile hnrmrab matlı1- Encümendedir. 
hunun verilmesine dair. 

Tekaütlüğıiniin t.ashihil ııuıa. ının da Encümendedir. 
ona göre verilmesine dair. 

Yeniden mahkemesinin icrasile veri- Encümendedir. 
len mahkUmiy t karnrmuı ı·cfi ve ce-
zasmm tahfifine daiı'. 

Büyükada kııymakanu tarufmdan ic
rayi sanat etmek_ten menedildiğinden 
şikft.yet ediyor. 
Tekaüt maaşt tahsisine dair. 

Ölü eşinin günHük resminden ınüte
b:ıki kalan boTannun tah il E'dilmeme
sine dair. 
Belt>diye Teiıoıinden şikayet eniyor. 

Terfiinin temini dileğine dair. 

Enaümendedir. 

En ümcndedir. 

Encümendedir. 

Encüm ndedir. 

Encümend dir. 

3244/ 340 Anıasya : Devlet demir- Devlet demiryolları idaresi tarafın- Flncümeııd >di ı·. 
yolları 432 nci kısım tn- dan yevmiyesinin tezyidine dair. 
lam 424. 429. üleyman 
Eren. 



Kayit 
No. 

--
3245/ :3409 

3246/ 8410 

3247/ 3411 

3248/:.l -ıl2 

3249/ 341[) 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi. 

Riuop : Cezaevinde Hnk
kr Taş. 
Hf'ldınlınn : C'nnıiikelıh· 

m ah u llesinde dava vcki

kili Süreyya Bnı·nın. 
Kiı;ı : Eıüd heirdiye rei
si l\f cm et Galip İJtpı· . 

Ödemi~ : Camii eeuit ma
hallesi şehit !smail Şerif 
yetiınleri Sacide Bay:ızlt

hoğlu. 

Kalecik : Terme Yeniee 
köyünile lsnıaillGrcr. 

3250/ 3416 Yıldızeli : Emekli ıınlıay 
CeliH Özeltik. 

325t;3417 Oalata - İBtanhul : Dere-

32fi2/ :.l41R 

:'1253/ :3-119 

32:>4/ 3420 

32~5/3421 

ket hanmtln 'l'alıiı- Sarı
oğlu. 

Yalova : Ciinıhuriy<'t rd. 
No. 52 Eminr Tüı·kf-1. 
1\ııııtnınonu : İsmuilhey 

ınahaJICSİ Dayı•:ıkfat• SO

kak No. 34 Tiikmt•t Ke-
ser. 

Üııye : Al~hahıı köyiintlc 
Ahmet Çil. 
Eynp - !stanbul: Rami · 
Yenimalınlle Reşadiye so

kak No. 68 Ahmet Kara
baş. 

3256/ 3422 Adana : Ocak mahalleRi 

75 sokak ve ro. 7. Ahmet 
Hilmi Atık. 

3257/3423 Trabzon : Uz n n sn lt n k To . 

104 yazıhaneele emekli 

kAymakam Ziyn Güney 
yanında Emine. 

325R/ 342.t. Dayozıt - tstnnbnl: Ordu 

radde~ Ho~nedarsoknk 

3259/ 342.) 

3260/ 342(i 

No. 14 N:ızmiye Okon. 
Mndon- Yozgot : Tiebek 
köyünne Mustafn. 
Zonp;nldnk : Orman hoş
katibi Nihat ~araç y:ı
nıııda Orman ba,-şkil.tipli

ğinden emekli Keşfi Bi
çakçı. 
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Müııasip hü· i~?tc çnlışııınsmm temini
ne dair. 
30 • XII - J 940 taı·ih ve 280$1 numara
lı arımhaline ektir. 

fhyıın kn \ ., ğr ihh nn clol:ı yı ı;;Hc ib· rı

miy(•siııin verilmesine dair. 
Şehit maaşr t:ı h sisi hakkındaki dileği
nin nazarr dikkat<' alınınasma dair. 

1 O - VI - 194-1 tııı · ilı ve 3272 nmaralr 
ar~ulınlinr ekti!'. 

C. müddl.'iııınuıııisiııden şikil;n•t edi
yor. 
Kolu kmlan çneuğumm hastanede 
bir an evvel tedavisinin teminine 
(bir. 
nor~lanınn kanununa tcvfilmn gayri
menkul verilmesine dair. 
Umumt evlere sevkedilmemesi dileği
M dair. 

200 liı·ıı lrk :ıı·nzi verilmesine dair. 

A ı·azi verilmesine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Fıncümenrledir . 

Encünı enıierlir. 

Eııcümendedir. 

Encümcndedir 

Enriimendcdir 

S. ve 1c:. Mn. vekiiletine 

l~ncün1endedir 

F.neün1endeilir. 

Eneiimendedir. 

.~sker nilelerine yardım için belediye Enciimeııdedir. 

1 arafından istenilen paranın haddi 
!il yik ine in dirilm esine dair. 
ırulıtııcı ımıannet old11ğuudan ya.r- Encümcndedir. 
dılll edilmesine dair. 

Öh·n (' inin ikı-am1ye inin hjr an ey. Enci.imende<lir. 

Yel tesviyesine dair. 

1skfrn muamel sinin düzeltilmesine Encümendedir 
dair. 
A<:ık maaşlarınnı verilmesine dair. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

3261 13427 

3262; 342H 

326!1/ 343l 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Araç : Maliye odacısı 

IHisnü Çanga. 
Ş<'t·efliko~hisar: Dava Vt'

kili Menıet Nuri Günay. 
Ün.ve : Yaycr köyünde 
Mevlftt Karabocak. 
Kndıkö,v- İs1anbnl : :Mı 

sır1ıoğlu, Meltem sokak 
No. 24 Eski emniyet ami-
ri ('evat Üney. 
Erzincan : Maarif sicil 
kHtipliğintle vc•kalet em-

rinde Mnhlis Savcr. 

338-

Arzuhal hulilsası 

P. T. T. idaresi taraimdan ınüvezzi
liğe tayinine dair. 
Adliye vekaleti tarafından memuri
yete tayini teminine dair. 
Kııymakam ve ihtiynr h('yetinden şi
kayet ediyor. 
Tekaütlüğünün refi rlilE'ğinc daiı·. 

1aflci meınuriyeti dileğine dair. 

-- -·- -
Muamelesi 

Encümenoedir. 

Bncümt:'ndcdir. 

Bncünı('ndediı·. 

Enrüıncndedir. 

Encümendedir. 

3266/ :3432 Onlu : Fatsa kazası or- Ar:ık maaşlarnun verilm ine dair. Encümcnrleclir. 
ınnn muhafaza eski lllE'

ııı uru N aci Savaşkan. 

326i/ 3433 Kütahya : Hamidiye nın- Tekıı.üt maaş1 tahsisine dair. 
hallesinde eski F.ytaııı 

T~nrümcnderlil'. 

müdürü İsınail Behı.lioğ-
lu. 

326R 3434 Hatay :Hatay öğretmen- ()ğr<'tmenliğt• tayininin tf'ıninine dair. BncümNuledir. 
lerinden !. Hakkı Yönt-
men. 

32()9 /3435 Ankıırn :Atatürk hulva- Haksız olarak vazifesinden çıkarı!- Eneiimcndedir. 
rı ::\1. C'ener Ap. No. 3 .'a
lahııttin KımteL 

3270/ 3436 Çifteler • Eskişehir: Me
sudiyc köyünele Leyla 
Gen ce. 

3271/3437 Antakya: Kutlu mahalle
si No. 27 İliya Abdtmur. 

3272/::l438 İstanbul : Azapkapı- Ce
vabir çıkmaz sokak No. 7 
Hüsnü Bilgin. 

327:3j3439 Çatalnğzı :Konya bakka
liyesi sahibi Şevket <1öz-
1ü. 

3274/3440 

3275/3442 

3276/3443 

Dikmen cadd si Ekono
mi sokak No. 1/5 M. Ali 
Nazıroğlu. 

Gümüşane : Ölü MevlO.t 
Koçoğlu babası Ziya Koç
oğlu. 

Oltu : Memedoğlu Bahri 
K ele~. 

ılığrndan şikayet ediyor. 

Türkiye Oümhuriyeti tabüyetine ka- Encüınendedir. 

bulü ile nüfusa tescilinin teminine 
dair. 
Teknüt maaşının bağlanması hakkın- Encümendcdir. 
da. 

Kesilen yetim maaşrom tahsiline de- Encümendrdir. 
vam müddetince tesviyesinin terni-
nine dair. 
D. demiryollarındaki vazifesine tek- Encümendedir. 
rar alınmasına dair. 

21 - TX - 1938 tarih ve 5041 numaralı Diyanet lş. R. liğine 
arzuhaline ektir. 

8 - IV - 1940 tarih ve 1803 numaralı l<jncümeııdcdir. 
arzuhaline ektir. 

Arazi tevziinde yap1lan haksızlığın l'~ncüınendcdir. 
düzeltilmesine dair. 



j(ayit 

No. 

32i'i/ 3.U4 

3278/ 3445 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Süveydiye - Antakya 
Zeytuniye köyünde arzu
halci Mii§eyil ve yedi ar. 
Malatya : Çukurdere ma
hallesinde Manifaturacı 

:Mtıın t Köse ve ar. 

_,_ 

Arzubal hulasası M:uameies1 

'I'. C. tabüyetine tescilinin teminine Encümendedir. 
dair. 

Yerli mallar pazarından mal a.lınala- Jt.:ncümendedir. 
rınm teminine dair. 

3279/3446 Adana : Tarsusun Müftü İkrnmiye veya maaş tahsisine dair. Encümendedir. 
Ma. alıalisinden Ziyaınet 

K. mukim Darendelio-
ğullarmdan Ali Sungur. 

3280/ 3447 Adana : Sugediği mahal
lesinde N o. 10 Ahmet 
Remzi Kılıç Y al dır. 

3281/3448 İzmir :Üçüncü Karataş 

Arsalarırun belediyece parselasyonu- hnciimendediı·. 
mm tayini ile mağdur edilmemesine 
dair. 

Harikzede olduğundan iskanma bir Encümcndedir. 
Duygu sokak No. 4 Etem 
Kapğm. 

ev tahsisine dair. 

3282/ 3449 Gemlik : Eğe zeytinyağı 
fabrikası sahibi Abdur-

Muamele vergisinin yağlıanelere de Eııci:iıncııne<li ı·. 

te.~mmne dair. 
ralıman Çiftçi ve ar. 

3283/ 3450 Çemişkezek : Mıızgirt Bir vazifeye tayini veya müddeti l~ıı<'iinwndedil'. 
mahkemesi eski başkati- hizmetine göre ikramiyesinin veril-
bi arzuhalci Sabri Demi- ınesine dair. 
rel. 

3284/ 3451 Miığla. : Cezaevinde Asnn tlıtilastan dolayı borcu olan paranın l<Jncünıendedir. 
Öztürk. taksitle vermesine müsaade edilme

sine dair. 

32 5/3452 Avanos : Yukarı mahal- .AffediUp tahsil edilen yol parasmın Encümendedir. 
lesinde Nusret Temirçin indelerine dair. 
ve ar. 

3286/ 3453 İyidere : P. T. T . .şefi ya.- CHi.mrti.k kolculuğuna nakli hakkında. l!~ncünıendedil'. 
nıııda emekli muhafnza 
memuru Murat Keçeci. 

3287/3454 Milas: Düzahat köyü Me- tstimlak edilen tnı-1a bedelinin veril- Enci.inıendedir. 
met .Öz bey. nıesi hakkında. 

3288/3455 Su1tanahmet - İstanbul: J6- IV- J941 tarih ve 3059 numaralı J<incümendedir. 
Tavukhane sokak No. 24 arzuhaline ektir . 
.Ali Akpak. 

3289/3456 Beykoz - İstanbul : Ka- İadei memuriyeti dileğine dait-. 
vaklıdere caddesi No. 
100/112 .Ahmet Kaın.il 

Güner. 

'Encümendedir. 

3290/3457 Geyve : :Mekece köyün- Muhtacı muavenet olduğundan ia.§e Encümendedir. 
de :Memet Ferat. ve ibatelerinin teminine dair. 

3291/3458 Mudanya: Mişebolu köyÜ Adi iskan suretile verilen mallarm Encürnend.edir. 
Paşaoğlu Stiltan Kara- emsali gibi meccani tapuya raptmıı. 
ba~. dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

3292/ 3459 D. Dayazıt. : P. T. T. ~efi 
Jhsan Arvas. 

3293/ 3-160 Süveydiye - Antakya : 
JJevı;ıiye ltöyün<le Cemil 
ve iki ar. 

3294/ 3461 Çankırı : Alilwy nıahal 

lf•sinde No. ]!i Hak In C :t·
dik. 

32!Hi ·:H62 Niğde : Kaynhaşı n ~ıığı 

mahallesinele İbrahim Çe
lik. 

3296; 346:3 lzmit : Yukarıpa?.ar okn
ln barıöğretmPni Ruhi 
Onur. 

3297/ 3464 )ril5!! : Düzahat köyün
de Salih Ozhn} 

329 / 3-1.65 Osmant>li : Erzincan ınu

lıacirlııı·inılfm tsnıail Dt>
mir. 

3299/ :3466 Çnıar : HPrhero köyünde 
nedirhan Aros. 

3300/ 3467 As. Posta No. 679 Sv. Bl. 
er. \üal 'I'apnl. 

3301 / :346 Atlaııa : lstikLJI okulu 

340-

Arzulıal Imiasası Muamelesi 

Amiri üıı·a fıııd ıın lıa k kınıla ya pılıın hıwilmcnd<•diı·. 
hnksızlrktan şildly<'l. ediyor. 
Türk Yatnııclıu~lığrıın kalmll('ı·i hıık- · t•;nc>Ümt'ndedir. 

k mda. 

Evini fuzuli i~Ral cdt•n şııhsm ~ıknrıl- l<~nc>ünıenrledir. 

masrum teminine dair. 

~\yaldarwııı demiryoll~tı·ındıL kesil- En<'Üınendedir. 

nı<'siııden dolayı tıızminat vN·ilmesi-
ne dair. 
l\Ian~iiDlll 30 liradan tediyesi ve maaş Eıırünıenclerlir. 

farkı ilc meı:;k<'ıı hc:'tlclleriııc1en birik-
miş alacakhırınrn verilm sin{' rlair. 
Eğitınenliğe tayininin temiııine dair. l•)rlf'Ünıl•ndedir. 

Muhtacı ınuaveııet olduKundan iaşe Encümrndcdir. 
ve ilıateı'lirun temiııine dair. 

Kasten adam öldüren Da\ udoğlu Bncümcndedir. 
ı:lerhan hakkında ]{annni 1akihnl ya-
pılmasına dair. 

Askerlik vazifesinin grznrıımda yap
masının teminiııe dair. 
2- IX- 1040 tarih ve 2390 numaralı 

Eneünıendedir. 

karşısmda No. 82 Remzi arzuhaline ektir. 
Turhal. 

3302( 3469 nozö ''k : Kerest<• fabri - Hhlemaiı vataniy ieriiLiuJ. n maaş Eııcünwııdedir. 

kasmda İbrahim Çolak tahsisine dair. 
yanmda Merııuş Kaptan . 

330.:; :3-l7U U olu : .I<Jm niyet i'ını irliği 2 - IV - 1940 tarih ve 1790 numaralı Eııdiınendcdir. 
muaınelıit tııeıııuru J\li arzuhaline ektir. 

. 3306;:3-t'i::l 

3307/3474 

Rıza OözNı. 

Amasyn : Dcl'c ınahalle

sin<le Ziirrndıı n Atıf O ii
yük. 

'. ı. ... t ı. o (\. ı .ı :i (' •dil 
nıahall f" sinrlc Ahmet Caıı
hula.t. 
Borıla :Eski tnpn nırnnı · 

ru Memet Oüvf:'n. 

Karagümrük - İstanbul 
Karagümrük Kar[ıbaş cu. 
No. 27 ilk okul karşı ı 

N o. 82 Hasan Büyükvar
dır. 

Aşar bot·cu hakımıdaki dileğinin na! 
zarı itibare almarak mağdur edilme
mesine dair. 

Mnlıtacr muavı· net oldu~unJ.an iaş 

\'e ihatcleriniu temini ilo i kunlarmm 
tcnıiııine dair. 
Tasfiye kararı Devlet şiırasmca refc>
dildiğiııdeıı iaclei memuriyeti dileğine 
dair. 
Tekaüt maaşmın tezyidinin tenlinine 
dair. 

B'n~üınendedi ı-. 

EncümcndeJ.ir. 

Enciimendedir. 

Eucümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- 341 -

.ı Arzuhal hulasası Muam&lesi 

330 ; : 475 Harp akademisi birncilik fl'erii :ııaklmım tamnmasım istiyor. <blnoüm ndedir. 
ve spor öğretmeni Binba-
şı Mecit Akgün. 

3309;:~477 Bursa : Askeri hastane ,Mühendislik şahacletnamesinin mu- ·Eneümendedir. 
memurlarından em kli AL teb l' n.ddile ruhsatname verilm sine 
Talat Karnı. dair. 

3310/3478 Ankara : Onkur. Bşk. H. Harcll'alı olarak vedilen avaıısm taz- En ümendedir. 
Hv. Ş. Hv. Yüzb ısı Nev- .nun ettirilm.esine dair. 
zat Gökeri. 

3311/3479 Bursa : V. kolortltı 105 Nasıp tashihi hakkında. Encümendedir. 
nci motörlü topçu alayı 
aske-ri posta 1922 ll ta-
bur K. Bıı. Behçet Aras. 

3312/3480 Ayvalık : Terakki un fab- Polis memuru tarafından hakarete nncümlmdedir. 
rikas:ı sahiplerinci n Şe- maruz kaldığından .~ikft.yet ediyor. 
fik Zarblı. 

3313/ 3481 Siverek : Üç kuyu, Aras- Bu yrl ekinleri olınadığrndatı Hüku- Encümeudediı·. 
tu! ve Gollu köyleri na- metçe yardım yapılına8llla dair. 
'mma. Şeyhmuz Hasbay. 

3314/3482 Konya : Sn·açlı mescit 21 - VIII - 1941 tarih ve 2361 numa- Enaümendedir. 
Ma. No. 7 usuf Çavuş l'ıı.lı ı:ırzuhaline ektir. 
Altın. 

3315/3483 Sivas : Kızılırmak ilk o- 3656 sayılı kanunla intibakm hak- E'nciimendedir. 
'kulu · öğretmenlerinderl. knıda tatbikını istiyor. 
Mahmut Anadolu. 

3316/3484 Kızıltepe : Eski kayma
kam Sıtkı Tugal. 

Sulh hakimi tarafından irtikap edi- Bncümendedir. 
len ğuçlarm "</& haksızlıkların Adliye 

3317/3485 

3318/3486 

3319/3487 

Mıılatyıt : İmamoğlu kö
yünde Ali Budan ve ar. 
Antalya : Kuyumcu çar
çrşısı Mlrhsin hiristiya.n 
mahallesinde Cttcıroğlu 

Yakup. 
dana : M atanzade ma· 

hallesi No. 39 A. Refik 
Deliağa. 

vekaletince müsamaha ' edildiğinden 

~ikilyet ediyor. 

Tapulu tarialarma Hazinece vaki Encütneııdcdir. 
müdahalenin refine dair. 
Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetine Encüınendedir. 

almmaları hakkında. 

Tevliyet· •vakfı hakkındaki dil ğinin En iimeııdedir. 
nazarı itibar nlmmasına dair. 

3320/ 3488 Ankara : Buğday siloRU Tednvileriniu Drvlet ınüessesatmdaı1 Encüınendedir. 
Ysı.oşar Özeını elile Kırşe- parasız olarak tcıniıtine uair. 
hir Ziraat başkatibi Hil-
nıi Eren. 

3321/3489 Erzurum : Hasanlml Erzurnn\ D~vlet devıth-İtliı\ bazısın- 'En üıneııdedir. 
Cümlıuriyet cd. No. 18 dan şikayet ediyor. 
Dava vekili Refik Çlrğ. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

3322/ 3490 Erenköy - İstanbul : E- 4 - I - 1941 tarih ve 2 16 numaralı Encümendedir. 
tem Ef. cd. Göztepe ikin- arı.uhaline ektir. 
ci orta sokak N o. 28 Re-
fet Özalp. 

3323/ 34:91 Kütahya : Lô.le, Hüseyin 
Pş. Ma. No. 8 Hüseyin 
Şahin. 

3324/ 3492 Ünye : Kadılar köyünde 
Mustafa Ş&.hin ve ar. 

3325/ 3493 Simav : Çit köyünde eski 
muhtar Ali Yıldız. 

3326/ 3494 !zmir : Eşı·ef'paşa Yüzba
şı Hasanağa So. No. 92. 
O. Nuri Tekirdağ. 

3327/ 3495 1zm ir : Kızıl<;ullu Eşref 
Pş. 123 No. Cd. No. 28 
hanede A. Rıza Balalan. 

3328/ 3496 İstanbul : Feriköy Ba-
ruthane caddesi No. 97 
Abdülkadir Üçkan. 

!:i329/ 3497 Adana : Orozdibak civa. 
rında Bakkal Cumalı eli
le Abidin Zorel. 

3330/ 349 Bursa :Askeri posta No. 
14:72 2 nci Bl. T. K. As
teğmen Ömer Özkan. 

3331 / 3499 Çorum : Yeniyol mahal
lesinde İsmailoğlu Hasan 
KöksaL 

l ·kanrnrn teruiui dileğine dair. Encümendcuiı'. 

Malmüdüründen şikayet ediyor. Encümendedir. 

Muhtarlık vazifesinin indesine dıı.ir . Encümendedir. 

!aclei memuriyeti dileğine dair. Enciimcndedir. 

Müddeti hizmetine göre tekaüt ma- Encünıendedir. 
aşı tahsisine ve ikramiyesinin veril-
mesine dair. 
Şehit oğlunuH ikramiyesinin verilıne- Bncümendedir. 
sine dair. 

Açıkta kaldığı miiddete ait maaşla- Eneümcndedir. 
rmın müsebbiplerinden tahsiline da-
ir. 
Teğmenliğe terfiine dair. Encümencledir. 

Belediyece verilen cezayi naktinin Encümendedir. 
refine dair. 

3332/ 3500 Ankara · Atpazarında İş kanununun teminine dair. Encümendedir. 
Kelkit hanında Mevlı1t 

Çi Çi k. 
3333/ 3501 Daday : Memet Tokal Mahkemece verilen kararın Orman Bncümcndedir. 

vekili Daim Acarla. idaresi tarafından infaz edilmedi
ğinden şikayet. 

3334/ 3502 Sinop: E ki Lazistan me- Tekaüt maaşının tabsisinde vukua Encümendcdir. 
bnsu Avukat M. Necati gelen yanlışlığın tashihi hakkında. 
Memişoğlu. 

3335/ 3503 İzmir : Karştyaka 1700 Tekaüt ro.aaşı tahsisine dair. Encümendedir. 
No. cadde 236 No. da Fe
t'it Çoker. 

3336/ 3504 Kırıkhan : Kurtuluş ma- 21 - !V - 1941 tarih ve 2854 sayılı Encümcndedir. 
hallesi No. 4 Avado 1 o- Arzuhal encümeni karanna itiraz. 
ca oğlan. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası 

3337/ 3505 Erzurum : Sultan Melik Terfünin temini dileği hakkrnda. 
mahallesinde Hurşitbey 

sokak No. 13 Lutfiye 
Soydan. 

Muamelesi 

Enciimendedir. 

3338/ 3506 Ankara : Adliye daire- Hakimlik ve avukatlık yapmasımı Erıcümendedir. 

sinde haJam nanızedi ıııiisaade edilmesi. 
Müstecip thküsal. 

3339/ 3507 Mardin : Teker maha.lle- Öğretmen okuluna alınacak tıılchc Eneünwndedir. 
sinde gümrük muayene için orta okulda yapılan iltima tan 
memur mütekaidi Ahmet şikayet. 

Yüce. 
3340/ 3508 Samsun : Ulugazi mahal- Milli mücadeledeki hizmetine müka - Bnciimendcdir. 

lesinde Relimiye sokağı fatan muhtacı muavenet olduğundan 
No. 3 Adil Akdan. yardım edilmesine dair. 

3341 / 3!109 Aııkarıı: Belediyeler ban- Barerne intibaktnki dileklerinin na- Encünıendedir. 

kasr hukuk işleri Mü. zarı itibara alıiıması. 
Avukat Asım Ersan. 

3342/ 3510 !stanhul : !zmir palaı:: 1683 sayılı kanını hükmüne göre te- En<>ümrııncdiı·. 
Ap. Mnide Diı·ik. kııüt mnaşı bağlanması di)('ğin(' dair. 

3343/ 3511 Ayvalrk : Fethiye mnhııl- Zabr1a tarafından jşkenceye maruz Eneümendedir. 
lesi birinci cadele 3 ne.ü kaldığından şikayet. 

sokak No. 6 İbrahim Koç . 
3344/ 3512 Trabzon : Cezaevinde :M:ahkfnniyet cezasının affine dair. Encümendcdir. 

malıkum Hasanoğlu Mah -
mut '.l'tu·han. 

3345/ 3513 Şam : Şühcda Şalaıı ma- Anavııt:ıııa a.vdetine müsaade edil- EncüınendC'dir. 
hallesi No. 96 Necmettin mesi hakkında. 
Doğıın. 

3346/3514 Malatya Cezaevinde 13- VI- 1941 1ıırih ve 3290 sııyrlı ar- Encümendedir. 
mahkUm Remzi Uzun. zuhallne ektir. 

3347/ 3FH5 Çanakkale :Yalı caddesi Arzuhal enetimeninin 22- IV - 1941 Encümendeclir. 
No. 43 Elektrik iş evinde tarih ve 2895 numaralı kararına iti-
Hasan Okay. raz. 

3348./3516 Zonguldak :Terakki ma- Tekaüt maa§ıınn tezyidi dileğine da- Encümendeclir. 
hallesinde kordon sokak ir. 
No. 41 Üstağmen Vehhi 
Tunay. 

3349/ 35 t 7 !stanbul : Fat ik Atikali, Ot·mun kanununa ımı ha lif yapılan Encümendediı· . 
Bay Osma.n apartıınaııı 

No. 4. Hayriye Üvet. 
3350/ 3518 Sarıköy - Oönen : Mımi

fııturacr Hüsnü Aluıhn. 

katiyatın menine dair. 

Köylünün giyimi iGin Sümerbank 
fabrikası tarafından mal verilmesine 
dair. 

Eııcümendedi ı· . 

335 1/ 3519 Gümüşane : Özca.n ma- Hazineye olan borcu hakkındaki <li- Encüm..-ndedir. 
halle inde Hacı Arif Tuz- leğinin nazarı dikkate alınması. 
cu. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3« - -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

3352/ 3520 J;;rzinran : 3. Top. Al ayı Hnrcrrah matluhu ha kkuınaki dileği- ' Encünıend dir. " 
1. Th. 3. Bl . K v. askel'i nin nazarı dikkate alınması hakkın· 

posta ro. 2838 Üsteğmen dıı. 
Recep Abtuna. 

3353/ :3521 Dalık sir : Binyataklı Askerlikten tecili hakkmdaki dileği· Enc.ümendedir. 
hastane eczacısr IGızım ne dair. 
Ynzgan. 

3354/ :l522 Mrswliye: E~etlü köyün- T aymakamdan iknyet ' 
ıle RE'fik ksoy. 

3:33!J/ 3!'i23 Ankara: Emlak ve eytam Iıi e mezunu addedilmesini istiyor. 
bankasr Me. Şevki Tun-
c er. 

Encüm ndetlir. 

Eneümend dir. 

33:l6/ 3!'i24 Erzinl'an : Vagavcr köyü Yapılan istimlakt m mutazarm• olma- ·ı Bnoümenn dir. 
halknıclan Ternuroğlu laı·ından .ş.iknj-Ot. c 
Ha an Demir. 

3357/ 3525 Çankırı : Şahaniizü nahi- 3107 numaralı kanumm harp . ak t- Eneiinıendedir. 

yesi Güınerdiğin köyü larına da şümulü olup olmadığı hak- 1 
harp malflllerinden Ömer kında. 
Can. 

33:JR /2526 Ankara :Harp okulu ta- Yetim maaşının verilmesi hakkmda. Bncümentlcdir. 
hur 1. Bl. 1. ne No. 2044 
Nermf'ttin Özer. 

:3359/ 3527 Yozg:ıd ~Mahmut Çav-uıı- Belediyed n şikayet. Rncünıendedk 

oğlu Halit İpeker. 
3:~60 /3!)28 Erzin<•an : 'Vı>gaver köyü Yaprhıcak istimlakten ınağdur edil- T•~nr.iimend dir. 

hallonelan Ali T<>rcan. mrmelerine dair. 
3:361 / 3529 Tokad : Roğukpınar mn- Ülen babasından ma.aş tahsisine dair. Encümendcclir. 

hallesi Pervi sokak No. 
30 da Niyazi Çizmeci. 

3362/3530 Ünye : Kurudere köyü Karakuş müdürü Tahsin Kuruldan Eneümendedir. 
mul1tarr İsmail Yeşilyurt. şikayet. 

3363/ 3531 Ş bin Kara hi sar : Bülhül Tahsildıı.rlığa ta.yini hakkında. En.eü.mendr.dir. 
mnhallesind MaJiye eski 
tahsiirtarı giih Oargım. 

3364/3532 Erzincan : Vagaver kö- Yapılacak istiınlakte mağdur edilme- Encümcnn dir. 
yü halkından Nisa Bey- me1erine dair. 
gal. 

3365/ 31)33 Yozı:rad : YaRsıhöyük kö~ Mulul olduğ,mclan kendisine maaş Bncüm ndcdir. 
yünde Rıza Çatalarsan. tah isi ve ikramiyo verilmesi dileğine 

dair. 
3:366/ 3534 Tophane ~ !stanbul : D. 15 -X. 1940 tal'ih ve 2550 numaralı Encümencledir. 

elenizyolları U. Mü. mu- arzuhaline ektir. 
hasebesinde memur Rebii 
Öı;rel. 

3::lô7/ :-l535 Kalecik : Terme yenice llaı·p mal\ılü olduğundan maa~ tah- Eucüıncndcdir. 
köyünden Harp malillü sisile müterakiın tahsisatımn verilme-
lsmail Karcı. 11:nt> dair. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

336· / 3G36 lzıııiı·: lniiııü caddesi 'o. 
6~8/2 M. Ziya JCnrıı.göl

le. 
3369 / :3!)37 Danılırnın : Ceza evinde 

Malıınnt Yiğiter. 

345 -

Arzuhal hula ası 

Haziucye ait olun borcu hakkındaki 
dileğinin na zara alınması hn kkmda. 

'l'rmyiz mahkemesindeki dosyasınm 

celp ve tetkikilc mağdur edilnıeme-
sini istiyor. 

Muamelesi 

Bncüını;nacdir. 

Bncümcndedir. 

3870/ 3:>38 Hatay: Fevzipaşa ma hal- Tiirkiye Cumhuriyeti tahiiyetine l~Jl(~iinıenrlcuir. 
lesi No. 6 İbrahim Bey- alınınasma dair. 
~1111. 

3:17 l/ ::lG39 Rnlilıli : Çclikli köyü Eşhas tarafınılan tarlnlarıııu vaki Eıwiinıcnd dir. 
Inhmnt r~i Fatime Rü- miidnhnlcnin menine nair. 

m er. 
::l372/ 35.JO 

3an; aG11 

• \dann : Sofu htıhçc ına
h:ıllesinde No. 31 Tialim 
Öz. 

Erzinr:ın : 'l'ümcn . atın 
almn komisyonu rrisi 
Binbaşı ('evde! Oran. 
fstanhul: Fatih Çanınşır
cı sokııih Ünal apııı·tmı:ı
m No. R/4 Piyıırlt• emrkli 
biııba.r Es:ıt Apaydın. 

Sürgün ccznsrnm affinc dair. 

ashuım <lüzl•ltilıııcsi hnkkındaki 

Askeri temyiz mnhkcnırsi l\ararmıu 

infaz ettirilın sini istiyor. 
. Askeri teınyiz ma h kemrsinclt'ld dos
ya sm m celb nilın si ve ziyaa uğra
yan haldrnun vikayc edilmesine clnir. 

337!i / 354!1 Yozgad 
emekli 
Alkan. 

Ceza evinde llnsusi af 1st iyor. 
yarhay Kfizıın 

337ô /~!144 'l'ı·n hzoıı : Ekrsot ka ma
haJ1rsinde Karnhasnn so
kağı o. 9 hakimliktrıı 

emekli Hikmrt Erdf'm. 

\' nkathk yapmaımın ınüsaau 

mesinr dair. 
cd il-

Bncümt'JH1cc1i r . 

l~ıı riinırnrled ir. 

J-jıwiinıPnde(1 ir . 

[~ne· ii tılt'JH lcdi r. 

Eıwiiınende,1ir. 

3377/ :1fi4fi Erzincan : Vagfiyer köyü 
lıalln nammıı lbı·ahiınoğ

lu Iliiseyİn Eı·rloğaıı, Ali 
Erılnğaıı, Mahmnc1oğlu 

DurRUH Dezg-d, f emrrl-

1 st i mlak edilen arazileri hnkknırla- J'jıwUıneıı<k<li r. 

o~In Aziz Erdoğıın, Yu-
su fnğln Hilseyiıı Siıınn 
ve ar. 

ki dileklerinin nazarı itihare alına
rak ona göre krym t takdirine dair. 

337R/!35 ·1fı Af:von : Miilga nnn okul M:ı.l\ıl olduğundan Manrif veknlrtin- Eneiinwııdctliı·. 
eski öğretmeni Cemile ce uıaaş tahsisine veya ınııMa ııit-

J ılıc_:hhan. me. ine müsaade edilmesine daiı·. 

3~l79 .'!'lfd7 ,\nkara : Tiize c~ıtldrsi ITiznıel ıniiddcti lıakl<ındaki dileklt·- Encünıendt•tlir. 
Altun sokak No. 1 Avu- ı·iııiıı nazarı itibare almarak teka.üt 
kn1 Aziz Babnmn evinde marışının ona göre tahsisin dair. 
emekli siivari yüzbıı ısı 

Mahmut Karahan. 
3380/3548 Manisa: Zülıtü Erdem ve Validen şikayet ediyor. 

ar. 
Encüınendedir. 



Kayit 
No. 

33'1/35-U.l 

33R2. 3:>:>0 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

..~\ ıı kara : Talıaldıaııe ma
halleRi Kıdıneık :,ıokak 

No. 1 Bnlgar tehaaımıdan 
Mikolof Yuvan. 
Zara : Çar.~rha~ı ınahal
]psi Ali Yozga1l. 
( :iiyııük: Dnlnıırk kiiyün
cle şrhit Kfınıil hahası 

,\ hmrt Tib:rl. 

1\f:ılat.ya : Düyiik Hüse
yinhry mnhnll<'si ~o. 13 

- 346 -

A l''·ıılıfll hnlasası 

:Matlubunnn talısili i~;in ıııalıkeınc 

1dosyasmrn celp ve tctkikile alacağı
nın lahsilinin teıuiııinc dair. 

Askerlik vaziyelinin <lü;wltilmcsi di
lPKinc rlair. 
Şehit oğlundan maaş In lı~isiııi Ü;l i
yor. 

Vnzitc bıı!_iın1la mallti knldıi!rııdaıı 11'
kailt maaşının ona g-öı·ı> t:ıh:iisinP 

Pmrkli sorgn lıfıkiıui Tev- dair. 
fik Ulnşan. 

33R!i/:35fl:3 T•'inik(' : Halnı: köyiindP 
.:T;eliha Bozkaya Ye ar. 

338G/:3:1!1t Bnrsa Kız öğretmen 

33H!l/:3:i!J7 

oknln ı:ıon sınıf kuru No. 
2!):1 Hikmet Ç:wn~. 

Şmınk : flııziııa~ıı malınl
lesi Agnyl' Sn.roğlu Ali 
JTnn Uysnl. 
A ıı k n ra : Y. Z. Eııs. zirai 
h :ı ın marldl'ler 1 elmolojisi 
enslitüsiinrle Aziı Alpot. 

Hıwn- 1znıir : .\ııağı m:ı
hallrclc yağlıane sokak 
No. 9 S:ıtılımş K:mıra. 
"\nka.rn : As . .A1l. IIfı. ı?aı·
nizon komutanlığı 12 nci 
Ş. mii.c1i.irii. Tiikmet 11eı·

<:ekı?,i . 

. \n lt:ırıı · As. .\1l. H:i. 

i\f. ".:\f. V. uıiiste'iarhjb rcı
rıı kııtrmln Ti'eı·iılnn Eı·

tiirkkan. 
Oaziantf'b : Çifteilcı• na

mma l\Juhittin ,\rak ve 
ar. 

Ko<·a larm m askı·ı·i rlunuıı la l'f ho k
k ındııki dilekleı·iııin naıaı·ı itihaı·e 

Hlınarnk terhislerine dair. 
•ram t('Şf'kküllü hiı· lıeyl't tıırafıııclan 

f ıll'ih dersi imtihnnnırn yeııirlPn ya
plrımısı V<' hnl<loııc1ıı yııpılnn lıaksr7. 

ıııu:ımı•lenin tııslıihine dair. 

Kaymaknnıdıııı şikny('t. 

Viiksek tııhsil ı.riir1lü~üııiiıı Mnııı·if 

Yekilletinre fnsılil\mn dair·. 

111'\·le1 ıleırıirynllııı·ıııcla lı!'t'lınıı~i lıiı· 

işte ~alışınnsınrıı trıııiniııe ılair. 

Dört sendik kıılt•ııı ıaııınlll\111 Hril
ıncsine dair. 

'l'ediinin tcnı iııi ılilci~·ine <lnir. 

Yo.rdrm gayrHil<' vPriiPn tohnınl11k 

buğclnym bed('liııin hu S<'lle alınınıı

yıp gelecek seneye tı>eil ('c]ihnı>si 

hııkkoıcla. 

Muamelesi 

(<~ tıl: Ülll CJH ]edi t'. 

Eııl"\iıneıuleı 1 i ı·. 

1•} ıı eü ııı 1'11 ıh•1l ir. 

ı ·: ıı<'ii flll'llllı'< ı il'. 

EıwiiınendPclir. 

gııC'[i nıeııılc•dir. 

gıwiiıneıHkll ir. 

E ı w (i ll lt' lll h·cl i ı·. 

J ı~ lll'Ülill'lH Jt>ll i 1'. 

1~ ıı rii mr n d <'1 li ı·. 

l~ııriiı nt'n<lcd ir. 

ı~~ndinwndcdir. 

33!):J/3:16~ ~:ınır : Hnııı<lulluh Ük- Babasından hilıi h<'<lel istiınlfık edi- ı~:ndiıııcııı1Nlir. 
men ı:ncnklıırı Raınih ve ]pn araıiyl• lasarmflı11'1ıım 11'nıinine 
Vasfi Ökmen. dair. 



347-
Kayit Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal hulusası Muamelesi 

3394/3563 Daı·boğaz - Samsun : 19 !skan ıııtıamelelerinin düzeltilmesine Encünıeııdedit•. 
mayıs mahallesi No. 86 dair. 
İsnkoğlu Yusuf }fert V<'-

ltili Şükrü Küc;:üköner. 
389G/3564 Gelibolu : Postane civa- Tütün sntmnsına müsaade edilme ·i- EncüıncntleJir. 

rrnda No. 10 dükkfmua ue dair. 
Bakkn l M mat Kuçnkoğ-
lu. 

3396j:~fi65 Kayseri : Büyük hııhc;:e lskan onıan:ıelcsiuin di:izclt.ilmcsi hak- Encümrndcdir. 
başmda No. 25 Bnlgarya landa. 
göçmenlerinden Hasan. 

3397/3566 İslahiye :Gümrük ınnha- 1\fii1eral iın man.,lıırının verilmesi ve gneünıcndcilil'. 
faza alayı Kilis hil'ind maaşının tezyitliuo dair. 
tabnru birinci Bl. 2555 
muhafaza memuru Bozan 
Demirtürk 

339.8/3fıG7 İzmir : Alsancak Hacı- lskilmııın temini cülcğinc d:ı.iı·. Enci.im ndcdir. 
paşa 1454 ncü sok:ık No. 
23 mülteci Emine Oralp. 

3399j 3GG8 Şişli - İstanbul : Hacı Vergi kaçnkçılrğı lıtıkkını.lnki vııki Enci.imeıHledjr. 
Mansur sokak No. 71 A. ihharnun nnzarı it.ihare alınnuısr. 
Rıza Göker. 

3400/:35()9 Çorulı : Hususi mnhnsehe 'l'erfiiniıı teminine llair. Eucüıncn<lcdir. 
vntidat memuru Salih 
Dayymt. 

3~01/3570 Mnclım : TTelitttler köyü Doşanına haklnnda.ki ınnhkeıncce w- Eucümendcdir. 
Sait Duman. rilen meni nınhakerne kanrrımn eelp 

ve tctkilmıa dair. 

3±02/3571 U~ak : l nrnnğn~ ına1ınl- Bel diye reisi ve knyıuakamdan şika- Encümendcdir. 
lesin<le Alıdullnhoğlu Mns- yet. 
tafa Yünlü. 

3403/3!172 Ordıı : St•limiyo nınhall -
sinıle J1ilfi l Lezg-i ve ar. 

3404/3573 Dağha.şr - SivPrı>k : Balı
sel' köyiinrle Unnın7.nn 

kızı F:ıtiıııe kkoyıııı. 

340:5/3!17-t Dağlıaş1- Siverek : Bah
seı' köyünile Ali kJZT 
Ümınühan Akkoyuıı. · 

34.0Gj3575 'rire : İnlıisarlar eksperi 
ııvjt Güneysu. 

Ziraat bauknsnıa olan horı;lnı·ııun 'Enci.inwnclcdir. 
taksite raptı lıakkmda. 
Eşya ve yiyeceklerini ~al:ın hiTsrz Enci.imendedir. 
hakkında kanuni takibat ynpılmosr 
ve jaııdarıuu. kurakol koınutamndan 
şikayet. 

Eşya ve yiyeceklerini ı;alan lnr rz Eneümcndedir. 
lıakkını.la kamtut takihat yaptiması 
\'C jandHı·nıa karakol komutanından 
şikfLyct. 

Yazifei ::ıskeriyosini ifıı et nı ekı e ol- Eııciimendedir. 

dnğundan m{\mtıriy(>t mauşnım veril-
ınesine dair. 

3407/3576 Bafra : Gazipaşa mnbal- Milnasip hir işte çah,masınm temi- Encümcnd ilir. 
lesinde dört çeşme sokağı nine dai1·. 
2/29 Memet Asaf Baykal. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzubal hulfı..'lası Muamelesi 

3408j:~577 !zmir: Kahramanlar ma- !zmir atelyesinc nakli dilrğine dait". Eııf'iiınPıulcdiı·. 
hallesi A liccnap sokak 
No. 6 Bahriye Saygıner. 

3409/3578 Konya : Oazialemşah ma- !skan vaziyatinin düzeltilmesine da- Bnciinwndcılir. 
halksinde !pek muhacir- ir. 
lerinden Şerif Rüyüker-
ten. 

34J0j:J579 !stanbul : Balat Molln- Hazinece emlakine mld ıııiiılahalcnin Eıwiiınımdedir. 

aşkı mahallesi Şnmdanrı- refi hakkında. 

3411/:JfiRO 

3412/3581 

başı sokak No. 8 Makbu-
le Er. 
61 nri Tümen topçu aln
yı kumacı sanatkiiı·ı S. 7 
sicil 326/l H:ıımn Çelik-
alp. 
ı3nm : Şühf"'da Şalan ma
halleııindc No. 96 Fatma 
Oiritli. 

341:J;3fiR2 Malatya : Di~budak so
kağı No. 13 Sadık Şen. 

3414/~!iR3 Sivas : Bczirııi 7 ııci ı:ıo
kak N o. 1. B. Ziya Say
lık. 

3415/3fiR4 Hatay : Süvcydiye, Zey
t ııniyc köyünden Ruskal
la A bdüııoğln İlyas ve ni
lesi. 

3416/!l5R5 !stanhnl : Aynspaşa hari
<'tye konağı Jüjün Ap. 
No. 12 Ferirle Niyazi Gü
vencr. 

Trrfiinin temini dileğine dair. 

Şehit oğlundmı nıaaş tahsisine dair. Eııciinıcııckı1ie. 

!skanınm temini ile mi.inasip bir 
işte istihdamı hakkında. 

Arzuhal entiiınt'ninin 43 sayılı Haf-
1a1rk karar cetvelindt>ki 2903 sayıh 
kararına itiraz. 

Milli hndnt rlrşına ~rk:ırrlınıımnlnrı-

na dair. 

Hidcmatr vatnniyN·e tahsis edilen 
ınanljının tezyi(line dair. 

Encüınrndcllir. 

EnriiıncıHled i ı·. 

P.nciinıcndcdiı·. 

S417/3!J86 Çorum : Kiiçük Jıuhn- Dulgur satı§lnrı lıakkrndald kanun- Eneiimcndcdir. 
batçr esnafları narnma s1ız müdahalcıı.in menine dair. 
Kadri Celep. 

3418/3587 Çorum: Zahir<' tüccarları Zahire ticaretiuucn men ed ilmemel e- l•:neiilll('Jlflt•ılir. 

narnma Memet Oirit ve rine dair. 
ar. 

3419/35 8 lzınir : Müs. 'Mv. Merkez 
komutanlığında Üsteğmen 
C<'nıal Kiirl<'k. 

3420/:1!JR9 !zmir : Cedit mahallesi 
Biilhül sokağı No. 23 Hil
mi Ugnzhan. 

3421 :1:l90 llarbic - An ta k ya : Hali
siye köyünde Bedir Ta
Jll§. 

Mahkemece hakkında vet·ilcıı yolsuz BıırlimcnJcdir. 

karardan şikfi.yet e<.liyoı·. 

Okula yeniden kabulü veya tekrat• J~ncUmendedir. 

imtiahana tnlıi Lutnlınası dileğine 
dair. 

Duvarını bozurak lmlı~csiııe yol aç nu- Bneiiıııcııtledi ı•. 
lar lınkkııı+ı tııkihnh kanuniye ifasi-
le bu yoluu kapatılınasma dair. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

34!)-

Arzuhal hulasası 

3422/3591 Ankara : Giresun - Ala- tsldinnıın temini dHeğine dair. 
cma Atpazarı Kelkit ha-
muda Yenice lcöyiinden 
Hamdi Aksoy. 

3423/ 3592 YayJa- Tirebolu : Tirebo-
lu kaznsr köyleriııtlen ih
tiyar heyeti azasmdaı1 

Menıct Boz ve ar. 
342-J./ :35!)3 <_.icrkcş: Bnrtaklar köyün

de Ali Ekmcn. 

3425/::!594: lzmir : Mektepler muha
sebeciliğinde muhasebe 
katibi Derviş Acaı-. 

3426/::!595 Üskütlar - İstanbul : Pa
zarbaşı - Emiroğlu sokak 
No. 114 Nuri Arsaygm. 

3427/ 3596 Mardin : Camükebir ma-
h allesinile Nuri Alı.ın e~i 
Hayriye Alan. 

3428/ :3597 Erzincan: Cçvazcvi mah-
kfunlnrıwlan Kemal Sa
ğın. 

Fmdık bahçeleri ve hasılatı tabiiye
den yand1ğmdan bakaya ve koope
ratife olan borçlarının teciliııe dair. 

Orman rnesahn memuru taralından 

yediemine teslim edilen kerestelo
rinin kendilerine iadesine dair. 
İzmirde isld\n edilmesine dair. 

İskamnm tmllinine d:ıir. 

Komiser muavini lllsan Lüleci ile 
polis memuru Sıtln ve bekçiler ha.k
]unda şikôyette hııluınıyor. 
Malıkuınıyet cezulın·ıınn nfline dair. 

Muamelesi 

Bncümcııdedir. 

J~nrüm ııdewr. 

Bnrümenllctlir. 

gııcüınenddir. 

Encümendeuir. 

Encümondedir. 

Bncünıcııdcdir. 

3429/3598 Tokad : İçmcsu mahalle
sinde Rıza Ergin. 

lskaııııım tanıaıııluıııııasnuıı tcıtıiııine Eııcünıcndetlir. 
dair. 

3430/3599 

3431 j 3GOO 

Oltu : Kasaba hallondan 
Süleymanoğlu Hasan Er
genekon. 
Salihli : Mitatpaşa Ma. 

Üç nü:t:nsuna yetecek kadar arazi ve- Ençümendcıliı·. 
rilmesine dair. 

Eşinin terhisini veyalıut ın::ı.aşııım Encümcndedir. 
1 nci Laleli sokak No. 21 verilmesini istiyor. 
Zeliha Ugural. 

3432/ 3601 Giresun Defterdarlık 3656 sayılı kamınu:m istifadesinin te- EııcümendcJlr. 

varidat memuru Scyfl minine dair. 
Taeal. 

3439/3602 Erciş : Ceza evinde Sü- Kefaletle tahliyelt>l'inin tcıııiniııe da- EncümenJcfliı·. 
leyman Bozkurt. ir. 

3434/3603 Erciş : Cezaevinde Sü- Kefaletle tahliycle1·inin tcınininc da- Encümcndedir. 
leynıan Bozkurt. ir. 

3435/ 3604 Çankrrı : Knı·nt:ış nıahul- Dokumacılık şiı•kctiııe alınmalarmlll Encümendediı'. 
lesinde Abdullah Kavuk- tenıi.ni vrya ayvr lıir şirk t tesis t-

343G/3G05 

3437/3606 

çu. mclerini istiyor. 

GirC'sun : Deniz avcıl;ırı 

naınnuı Memet Ana.fur. 
'l'mbzon : Kcınerknya ma
hnllcsinJ.e Mürüvvet kı

zı Nokta. 

Deniıı:de nvlnııınnlarnıın Ü'ıniniuc da
ır. 

Yol jçin yık1lan hin:ısmm b tlcliniıı 

verilmesi ve lımın mukabil emvali 
metrukcdeıı bir ;rcı· \ erilnıesine dair. 

EncüıuJııclcdir. 

Encüıncudcdir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

343ıı/3607 B •şiktaş - İstanbul : ('i
hannüma maha]]eı;i res
sam Hamili sokak No. 3 
ilasan Rıza. 

3439/3608 İskenderun : 39. 'l'üın. 
Sh. Bl. Bş. Tb. V. Yz. 

Hayri Gül. 
3440/3609 İzmir : Kahranıanlar ma

hallesinde Kilise avlmmn
da No. 35/4 Hüseyin Çi
men. 

3441/3610 Ordu : Ordu OL'la okul 
U. smıfta Melalıat Al-
kan. 

350-

Arzuhal hulasası 

Mnlill olrluğnndan nııın~ııım ona göre 
rlerece üzerinden \erilıneııine dair. 

Askeri vazirE'sindeıı trlıhlı·ı:ıporlurınn 
istinaden afft>ılilmesini istiyor. 

Sirilli nüfu:-:ı ıııN·caıırn tesciline da
ir. 

Muamelesi 

Enetimendeeli ı•. 

Fııırüııırnılc<lir. 

EııriimPn<lrcli r. 

Dahasınrn mııhkiımiyct cezasının af- Eıwiiıncııdedir. 

fine dair. 

3442/3611 Yozgad : Köseoğlu nın- 24- IV- 1!)40 t:ırilı w 188:3 ıııınıaı·ıılı En<'iinwııdcdlr. 

hallesinıle :Memct Krlu;- arzuhaline cktil'. 
aslan. 

3443/3612 Sandıklı : Çay mu.lııı.lle

sinlle Memet Kutıwylu. 
7.iı•ııtıL banlmsınn ol:ııı lıotcuuun a:ffi 
hakkında. 

Enrümrnılcıliı·. 

344-!/3ö13 Çar§amba : Orta mahal- Eşinin bakiyri nıüddcti rezniyesinin Eul'iirneıHlcdir. 
lesinde Beuriyc Jsl<end •r. affına dı:ıir·. 

· 3445/3GJ4 Ankara : M. M. V. Iı'en '1'eknüllc sevk<odilmesi11i istiyor. Bııcüm<'tıde(liı·. 

ve sanat U. Mü. Ş. IX da 
Avni Omay. 

3446/:3615 Şehremini- İstanbul !) - V- 1941 1nrih V<' 3L37 numarıılı Enciirn<'l\d(•dir. 
Nevbahar mahalle i 'l'üı·k- aı·zııhıılin<' (!k1 ir. 
çu Hamdullah Suphi so-

3447/3616 

3448/3617 

;)449/36l8 

3450/ 3619 

3451/3620 

kak No. 21/1 Dayıoğlu 

Mustafa. Sabri. 
Erzincan : Cezaevi mah
kumları Kemal Sağın. 
Antakya : tsrnet ve at•. 

Kayseri : Pazarören kiiy 
enstitüsü kurs öğretmeni 
Fatma. Torosdağlr. 
Deyoğlu - 1~tanhul: 1'ah
silat müdürlüğü ınüıney
yizi Remzi Özcloyf'n. 
Ankara : Belediye gaz 
deposunda bekçi 'l'nlip 
Dün dar. 

3452/3621 1zmir : Eşrefpaşa 458 nci 
ok:ık No. 11 evde Ahmet 

Fahri Enüştekin. 

3453/3622 Sargun - Y ozgad: Kuşsa
ray köyünde Raif Erol. 

15- IX- ın-n tııı·ih V<' 3!)!)7 ıınıu:mılr F-nC'iinwnrlccliı·. 

arzuhaline ektil·. 
'l'okaücliye veyn ik nı m iy<'lerinin ve- Rneümendedir. 
·rilmesi dileğinc dair. 

Mahkumiyct ceznsımn nffnıa dair. Eııciimt'nrlcclir. 

:n- lll- 1941 tarih ve 801H ınuıınrult l~ncüınen<ledit·. 
arzuhaline cktir. 

Hukuku tasarrufiyesine vaki ınii- I~nciiınendedir. 

dahalenin l'üfine dair. 

t~tl'n el çek1 irihliği tııt'ihiı•n itilıal'm 
ınüterakim maaşinrının vel'ilnıl?si 
Jıııkkında. 

Çalmaıı hayvaıılarının faillerinin or· 
taya çıkarılması dileğine dair. 

J<~ncüınenclecl it'. 

Enciimcııdedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

3454/ 3623 13ulat - hıtunbul : Köpri.i.
başı - tahta minare No. 
14 M. Nuri Pakyürek 

3455/3624 Üskü<lar - lstaııbul : th
saniye Yalıboyu No. 59/1 
M. Nmi UZlm. 

3456/ 3625 htaıılıul : Deniz telsiz 
okulu Mcmet Ali Fıra1h
gil. 

351-

Arr.nhal hulasası Muamelesi 

Tekai.it ınuıışı tabsisi ha kluııclaki di- Encünıcndcdir. 

lcğinin naznrr itibare alınınası hak-
kında. 

Münasip hit· vazif ele istihdaınrnn Eucünı ndedir. 
dair. 

Askerlik dmuıııu haldandaki dileği- Bııcümendedir. 

nin nazarı: itihare alınma ma dair. 

3457 ; :1626 Kütahya : Hamidiye ma- 25- VII- 1941 tarih ve 34-33 nunıartıb Enriimenilrdit·. 
hallesinde tısınail Dehtli- al'zııhaline ektir. 
oğlu. 

3458/ :362 Dii.z<'e : Camiikehir ma-
hallesinde Memet Meriç. 

3459/ 3629 Cliresun : Çinarlar ma
hallesinfle Ymm1 Ziya 
Yosmaoğlu. 

3460/3fı:30 Erzincan : 1 eni c:nrşıd:ı 

Krzrln.y amban civaı·ında. 
No. 31 Kasap Durak Bu
dak. 

3461 / 3631 tsk(lnderun: Ceczn<'vin<le 
.Abdullah Güldür. 

3462/ 3632 Koc:hisnr : Belediye reis 
vekili Rifat Kale vP ar. 

3463/3633 Birrrik : Sn h n mu halle
sinele Galip Demirel. 

3464/3634 Torhım : Niznmiy<' auılr
ğınilan emekli Kaşif Yağ
murdereli. 

3465/ 36;l:i Refahiye : Kasaha lınl

kmdan Esat Tşık. 

Balnyei nıiiddeti c za iye. inin affine Enoümcnrledir. 
dair. 
8 - XI - 1940 tarih ve 2607 mımaralı Encümend dir. 
arzuhaline ektir. 

Bdecliye tara.irndaıı tnıniri istenilen 
nın ha lleriu bir ınüdd<'t sonra yapıl
ınası 1'enıinine dair. 

Oiindüzleri dışarıdıı çalışarak çocuk
larrom inşeleriuin t minine dair . 
Kazalamıın Kırşehir vilayetine bağ
ı n mn a ın asma dair. 

Açık ıııı:ıı.ışlıırmrn verilmesine dair. 

Eu ümcndedir. 

Encünıe.ndcdir. 

l•~nciiınendl:'(lir. 

:Milli e nı Hl.ke bakıye ka lan taksit bor- En ·U.nıendedir. 
c·unun aftma dah-. 

.Aı·zuhal encümcninin 4 - XI - 1939 En•ünıendedir. 

tarih ve 632 sayılı karı.ı.rma itiraz 
ediyor. 

34G6/ 3636 Hiyarbakn· : Askeri ının- M şru mazer ti nazıırı itibare alına- T•~ıwüm ncledir. 
taka muhasebe ınümeyyi- rak mezuniyet veı·ihnesine dair. 
zi Hüseyin Köken. 

3467/3637 Tl'al)zon : Ceza evinde Asri eczaevine nakline dair. JıJnciimeııtledit·. 
Hameli Özen. 

3468/ 3638 l\Jamak - Ankara : ctnz 
maske fabriknstll(ln No. 
562 Pers servisinde Ca
fer Bulgan. 

3469/368fl Ankara : Postane cadde
si !çel apartımanı o. 3 
Hayı·iye Ulusakul. 

Eınlftk ve Mylanı bankasına olan bor· 
cu ha klmıdaki dile ?inin nazarı itiba
re nlmınasrna dair. 

ıvruıış tulı isin dair. 

Eneünwııdedir. 

Encümt>ndedir. 



352 -
Kayit Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi :\r·znhal hnHisası 

3..ı70/:1fı.J.O 'T'mbzoa Ceza cviııılc ,\sl'i Ct'zaeviııc nakline dair. 

:H71/36-l1 

ıııa.lıkfım Hiiscyin Ayc.le-
nur. 
Akr:nclağ : Kiiy enstitüsü 
<'Ski mntenıedi Nadiı· 

Rnyı.rılı ve ar. 
SnltnnahnıPt • 1stanlnıl : 
Alemdar enelnesi No. 30 
cmrldi jnndarına yüzbıı.

~~~ı ı\1lil Özbcrk. 
:ı{ 1:1}:111-t:J t: i ı..-~ n ll : Çıplaklw 1<' uııı

lınllı·ı-ıiıulc Halil Kıı·koı;. 

:H74'3644- nay:ızıt- P.T. T. muJuı.-
IH't'l' mrınuru D. Kayhan. 
• 'nnıhklr : ('ah.ır mahal
lesinde un değil'llıcnr.isi 
Ali Akaytııı·. 

.Akı::ıılağ lı:iiy ctıRtifilsüıııle p;öl'iilrıı 

sııiistimallPre da ir. 

1'Pk:ıütlüğünüıı rcfine daie. 

Ashı·lik ılııı·uııın hnkkmclaki ılileği

ııiıı ıınzarı itllını·e nlrnmasnıa daiı·. 

Hııynt pahnlılığııHltm şikayet cıliyoı·. 

Mnnmele 
dair. 

vergisi rezasının affına. 

Muamelesi 

Em iinwnd<'d ir. 

r-~ ııriiııı ('n cl rcl ir . 

E ıwiinıenılrıl ir. 

1·~ !H·ii ııwncl <>d ir. 

1 1~ 1 ı di llH'lıCkı1 il'. 

]•; ıwi.iıncıı :rlrıl ir. 

:1l7fl :16-Hi SnııPlıı·i : f1ügülli.i mahal- nakı~·e kalan miictrleti cezasının af- EtlC'Üııtrııclrtlir. 

lr<ıitıd!' Har.ı Ali Eı·dn- fına daiı·. 
ğan. 

:U77 ; :Hi-1-7 t~ı-ıküdar : Altımizade kii- Jlid rıııafı vııtarıiye tertibinclcn maaş Eneiimcmh•clir. 
riik c:aınlrcıı c~acl. No. 32 
Ayşe Şeril'e, Hüsniyc 
Kalpakı:ıoğ-lu. 

Riirt : !nönii ınahallr.sin
cle Tiakkr Yür<'l. 

Riiı·t : Emt=>l,ıi zııhıt kati. 
hi Nncıı·i Tan. 
tst anlınl: ~chznclelıa~r İ<ı
f ikliıl lisesi a rkasnıda 
Ifıı~ karlenı mrclı·No;rsinr 

mııtt:ısrl No. !i F'ııtııııı Av-
ltiy<' Ruynn. 

tahııisine dair. 

Vali, mektnpçıı Ye nuhiye ınüdüriin- l•~n<>ümrndc·rlir. 

clf'n şikn.yet. 

Vıılidrn şild'iy('f Nliyor. Encümendedir. 

'rcka.üt maa~x tahsisine flıı i ı·. Eıwiiınrndcdir. 

:14.q 1 '::lfı:l 1 hııı ir : nomnv:ı Kiiçiik , \rzn lı al Nıc!iitııPııinin 444::! mınıaralı l~neünwncl!'rlir. 
c;nrc;n mnlıallPsi K Ülldi knyrtlı arznhıılt hakkmrla iWhaz 
No. 8. i\. OaJip (htüzün. oluııaıı 3017 ııııınaralı kararına iti-

ı·ıız ediyor. 

:ı.ı~~/:lfıG~ 'l'ı·nhzon : ('<'zn eviııcle .:\Tıılıld'ııniy(·t c·rzrısının ııffırıu claiı·. En<'iinıc•ndrdie. 

Mnlımııt 'T'nı•ıııı. 

;.ı . .ı,~:~/:lflG:~ Diyarhakıı· : TurNMin %i ı· aat lınıı k :ısı ta ı·afıml;ı ıı ııı ik tııı•ı En('iiıncnclrdiı·. 

ınnh:ıllrı;ıinrl<' IT ilmıci K ı- k ii fi tolnım hı k verilmcsiıl<' dair. 

lıı:<:ı. 
:n 4j36f>4 Van : f"'pza evinele Bekir ~Jnlıl<ftıniy<'t <'<'ilillfll'ının t<'ı·iline flair. Eneümcndedir. 

ve ar. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

34 5/3655 Elmalı - Antalyalı Hü
seyin Tomruk. 

34R6/ 36!i6 İzmir : Alsan<'nk 3 ncü 
kahramanlar mahallesi 

li enap sokak No. 5 
1\füşerref Kmav. 

34 7 / ::!6!i7 (hımane ıi : Karlıntin kö
yünde ım1kim Erzincan 
göçmenlerinden Ferhat 
Susan. 

~S -

Arzuhal hu1asası Muamelesi 

Elmnlı kaymakamlrğr t'lile 23-VI-1941 Encümendedir. 
tarihinde Ani al ya vilayet i makarornıı 
sunduğu arzubalinin neticesi hakkın-
da mahlmat almadığı hakkında. 
Zeveinin müterakim maaş ınatlubu- Encünıcıı<.lNlir. 

nun verilmesine dair. 

İsknnmm teminine dair. En ·iinıt•ndedir. 

34RR/ 3G58 Clirl'snn : Nazmiye mn- Arzuhal enetimeninin 463 No. da ka- Encüıncndcdir. 
hallesinde Mehlika Ak- yıth arzuhali hakkında ittihaz olunan 
tan. ::l3!'1 numaralı karara it it· az l'tliym·. 

::!4R9/ ::l6fi9 nnyhurt : Eski Rasonka- ladei m muriyetini veya tekaütlüğ'ü - l~n~ümcnd dir. 
le Posta telgraf müdürü nün İcrasına dair. 
Halit Özkul. 

3490/ ::l660 t sküdnr Açık •ürhe YE'tim manşlarınn zam yapılmasma Enciinırnıledir. 
uzunyol No. 19 Rüvcyde dair. 
Ulu bat. 

3491 / 3661 Karşıynkn - !zmir : 1730 Müstahak bulunduğu t"kaüt maaşı· l~n<>iiın cmlPdir. 
Dilaver sokak No. 11 M - ıun tahsisine dnir. 
met Çavuş Akgün. 

3492/ ::J662 Rinı;ı:öl - Muhasehei husu
siye miirlürü Amil Yıl-

m az. 

3493 136fi3 Oh·esun : Nazmiye ma
halle inden 1\Iehlika Ak
tan. 

349+/ 3664 Haydarpaşa - !stanbul : 
tbrahimağa, - Koş·n yolu 
No. 179 Ahmet On~. 

349!1j::l66fl Oeliboln : AHIE'ddin ma
hallesi Nuriye Uygu ı·, 

Kaniye Uygur. 

3496/ 3666 Y. asımpaşa : Mescit so
kak No. 5. Mücnhit Ka
rıı.fatma. 

3+!l7 / 3667 Ankara : T . C. Z. ban1{a
kasr emekli memurlardan 
Ş rif numlu v ar. 

349R/ ::lfi6A Muonnyıı : Gümrük am
har v e manifesto m mm·u 
nurhnnettin 1\futhısoy. 

Hazine tarnfındnn çıkarılan borç 
Jıakkrndaki dileğinin ııazarı itibare 
alınması lıııkkındıı . 

~9 - IX - 1941 tarih v 3658 n um aralı 
arzuhaline ektir. 

2248 sayılı kıınuııdan istifadelerinin 
temini ilc maaşlarının ona g-ÖrE' ve
rilm sine dair. 
Şehit kardeşinden luınunen verilme
si lazımgelen ikramiyesinin itasma 
dair. 

!htiyar ve muhtaç olduğundan yar
tbm edilmesini istiyor. 

Arzuhal encümcninin 5351 No. ya ka
yıth arzuhali hakkında ittihaz olunan 
733 numaralı kararına itirn?. diyoı· . 

Giiınrük idar<'Hi tarafından haksiz 
mu:ımelenin düzeltilmesi lıakkrnda. 

Enl'Üm nd dir. 

E n c ii m l'n tl Nl ir. 

Enrümcndcdir. 

Enrünı.•ndcdir. 

Eıwiimcnık<lir. 

Eııcüıncnrll'd ir. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Aı·zuhal hulasası Muamelesi 

3499/ 3669 lznıit· : Kaı·ata~ • lnönü Muhtacı mmı.vcnet bulunduğundan Encümondcdir. 
caddesi No. 264 fırında yarılım yapılmasmı istiyor 
Ali .Akdeniz. 

3500/ :1670 Maçka: Kaymakam .Mıız- AdliyNleki hiımıc1 inin lıi:wwt müd- gııciiııH'IIIkılir. 

har nar. d tiııe il~veşi hnkkınıhı. 

3!)01 1:1671 Uzunköprü : l\[uradiye İu<lei nwmm·i~·eti ılilcğiue dair·. EııeüııwııclNlir. 

3502 3()72 

3503/ ::l673 

350-t . :3674 

3305j:3()7 

3506 / :3679 

3507 j:16RO 

nıııhnlleııind Bski posta 
şefi Tevf'ik Pf.'ker. 
Sat'ayköy : Kaymalnıın 

. Rahmi Koranıanoğln. 
Ynn : Et'r.işin Çelehiha~ 
köyünden Zühre. 
llaybw·t: Kisanta köyün
de Hiiı-4eyin K skin. 

,\ nknı·a : Divaııı mn ha
sehat murakıpladındaıı 
Muvaffak Üçer. 
.. \ııknra : Hariciyc vrkfı
lcti Kımsoloı:ı Sait Amr. 

KiJiı-ı : Oüıııı·ük müdürlü
ğü kolcnlarıııtlan Sabri 
Gi:il'en. 

}füterukiıtı ıııaıı.~larının vrı·ilıncsi 

hakkmdn . 

Oğlu Çerkrzin mütehnki mabkfımi

yrt rezasınm aff'mıı daiı·. 
)fi.ltt-gallibeden .,ikilyrt rdiyoı·. 

Askere celheclil nh·ı·ı• üc; f,yrlım fazla 
mNıkt-n tnzmin:ı tm m verilmesi hak
krmla . 
Gashedihniş ha kkmm iaocsile eınRa li 
gilıi elçilik müs1 Cljlll'lığı <lt'l'N'Nlİ 1\(' 

t rrfi ettirilmesi. 
.\ilc hat'tll'ahıııın Vl'rilıııesi lıııkkınıln . 

EJH•Ü llll'lHlt•di 1'. 

BııeiiııwıHh•di ı·. 

Enr.ünwndrrli r. 

350 / 36, l IIopa : Ornıan bölgr şe- Tr!'l'iiııin İl'tniııi dild(iıw cl:ıiı·. J~nriinwıı<lrrlir. 
fi Rüleynıaıı kman. 

3509 / 8682 Çomm : 21. Çornm J. Trrfiine dair karar ittilıazın:ı rlııiı· . I<;m:iinwııcleılir. 
mülhaln Ha im vr. \ız-
hay. 

:3fi10/{(j.~:3 Çoı·nm : Yeniyol malın!- Yrllardaııhcl'i ıoıiircn ın:ıhkı•tnt•sjııiıı gıwiiııı · •tHlecliı·. 
lesi Hacı Rercp S. A. Rr- n<>f ircl<>mlirilnıPsiıw dııir. 
za C'crit. 

3511/ 3GR4 Knrnkoçan: B lediye ınn- Tc kiliitı nıülkiy(' hnkkındııki ılilel{ - l~ncüıneııdecliı·. 
trm di AHlıııı Yf' ar. lerinin tıHzarr itihnt'f• nlnımasmn dair. 

3512/ :lGRfi Erzinran : TTa~haşi l·ii- Ş lıit knrdrşindru ınanıı tahsisine da- BıwüıııeHÜ<'Üİr. 
yiiudc N n lhantoğuJlarm- n·. 
dan şehit 1brahim nnıHır 
Hü:ni~'e Şenkalp. 

3513/ 3686 1\fnğla: l\fmılalıa1tiıı ma- ilazineye olan boı·Cinnılnn dolnyı tr- Enci.inwntlcclir. 
hallesinde Üçler ı;okak No. kaüt mna!Jınıl:ın ynpılan trvkifatın 

fi.ı. emil Sına . iadesi ve boı·cn kııyflmrn teı·kininc 
dair. 

3514 / 36R7 Thtı·sa :Nihat sokak No. 2~ ·XI - Hl-ll taı·ih vı• 2~14 ınıııuıralı EııcıüıııemlP<liı·. 
4. Şile kaymakamı M. nt'?.Uhalinc ektir. 
Nf.'cip İyisözllL 

35U')j36RR Aılana : t<'adiye ınahal- İHkftnn tôhi olıluğmul:ın hiı· 1'\' vcı·il - l~nciim('ndrdir. 
lt>si No. 13. Mustafa Oiir- ıncsinC' uair. 
ler. 



ttayit 
No. 

3516/ 3689 

3Gl7/ 3fi90 

3518/3691 

3519/3692 

3520/3694 

3521 / :169;) 

3522/3696 

3 23/3697 

3524/ 3698 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Çanakkale : Yalı caddesi 
Sebzeci Eyühoğlu Ali 
Tav as. 
. atalca : Pmarca kiiyün

cle Hahlm Yılmaz. 

İzmir : Tüı·k pazarı Şnn 
sokak No. 34/ l. Nnlm ve 
ökçe fabrikası sabihi Ü
mer Malkoç. 
Hekimhan : Dayn vekili 
Sfu·eyya Ba§a.nm. 
Sivas : Şarkışla öğı·etme
ni tınnet Aydoğ. 
Adana : Toro.<ı caclde~i 

civarı No. 155 Attar },h
met Kayanın v •k ili Ab
dullah Özçelik. 
Zonguldak : Ereğli şir

keti ikinci makusta bekçi 
Recep Dali. 
Tit·c : 4 ncü claire hususi 
mnhı.ı ebe süYttı·i tab~il
darı HalH Özer. 
Reşild:ış - 1staııbtıl: Hoş
nudiy• mahnllcsi Tavıı. 

. No. 5. Servet .Atılgan. 

3fi25/ 3699 Rantlırma: At:.ıtürk cacl. 
No. 52. l sınajl Tnthcr. 

3526/ 3700 Çe.~me - fzmh· : Uzunku
yu köyünde Darbabares 
Ka.ztm Yalıuan. 

3527/ 3701 Çorlu : Camüatik mahal
lesinde Nuri Akar. 

3528/ 3702 Kilis : Miliali mahallesin
de Zeytinyağı :fabrikas1 
salıibi M. Kasım ve ar. 

352!) / 3703 Çorum : Çukurveı·en kö-
yünden İbrahim .Ayni. 

3530/3704 lzıııir : Gaziler caddesi 
1186 ncı sokak No. 12. 
Lntfi Kılıç. 

355 -

Arzuhal bulasası 

Askerlik şubesince hakkımla asker
lik tlurumnııuu yol ·uz tatbik edildl
ğinden şildl.yct ediyor. 
Teşekkül etmiş köylerhıiu bitişik kö
ye bağlamp te~kilfıtlaı·ının dağılına

ma ·ı lıaldrnıda . 

Hakkıuda yolsuz karar veren lıakiın
den şikny t ediyor. 

Dava vekilliği ruhsutnnnıesinin veril
mesine dair. 
Valid(m şikayet diyor. 

Milli korunma kanunun& gör mah· 
kU.tll nıÜ\' kkili hakkmtlaki dileğinin 
nazarr itibare alınma ı hakkında.. 

Arazi verilme ine dair. 

Haksız o1ıırak vnzlfedPn çıkarılrhğm
dan şikayet ediyor. 

1stinıh1k eelilen cviniıı kanuna uygun 
olmadığı ve i timlak bedelinin azlığı 
nuığduriyetini ımıcip oldıığu hakkın

da. 
1cra.yi sanat edebilmesi i~in un veril
me ine dair. 

İskanlarrom teminine dair. 

Muamelesi 

Eucümeutlcdir. 

Eucüıııcıul edi ı• . 

BııC'ÜlYlt'ndedir. 

Eıl<'ÜmeıLdcclir. 

Bn!'iimPnd >dir. 

T<:nc•iimcndedir. 

Encümcnd •dir. 

Encümondcdir. 

Bncünıcııdedir. 

Euciiıncndedir. 

Enei.imcndcdir. 

'l1ckaütlük lı.alclmnu tamnınası dile- Bncümendedir. 
ğine dair. 

Muamele vergisi lınkkındaki cUleği- I~ııcümcndedir. 

'lıin nazarr itibare alınmasına dair. 

Dağ bek~iliği"!l alınmasına dair. htwÜn\ nded.ir. 

ladoi vazi:fe etmesinin ve taavün gh<'Ül\wndedir. 
sandığındaki matlubnnuu yerilmesi-
ne dair. 

35!Hj 370G Çannkkalc : Dz. K. cm- :M:~ıaşınıı ıı.om yıı.pılmnk smetile tcl'fi- l~ncümendedir. 
rinue 3. . motöıı 2 nci inin teıninine dair. 
ruakinist !smail Sir. 



.Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3532/ 3706 İstanbul - Sultanselim 
Dönemeç sokak No. 9. 
Alım t Daim Beşer. 

3533/ 3708 Derbent - !zmir : lbrik
dere köyü ~uhtarı Y. 
Türel ve ar. 

3534/3709 Yozgat : Meliha ve ar. 

3535/ 3710 Niğde: Bağcılardan Mus
ta.fa Göncü ve ar. 

3536/3711 Kayseri : Giillük mahal
lesinde Hakkı Teoman. 

3537/ 3712 Kale - Gümüşane : Kale
taş köyünde Yunus Ka
tışmış. 

3538/3713 Samsun : Ulugazi mahal
lesi Selimiye sokak N o. 3. 
Adil Aktan. 

- ~ -

Arzuhal hulfuıası Muamelesi 

Evkaf idaresi tarafından Devlet .~ıl- Encümendedir. 
rası kararının iniazının temini ile 
iadei vazife etmesine daır. 
Hazineye ait arazisinin kendilerine 
taksimini istiyor. 

.Asker ailelerine yardım yapılınadı

ğından şikayet ediyor. 
Bağ ve bahçelerindeki bjnalara tah
rirde tarhedilen verginin fahişliğin-

den şikayet ediyor. 

21 - XII - 1939 tarih ve 3391 numa
ralı arzuhaline ektir. 
Vazife esnasında malıli vlduğundan 

ve muhtacı muavenet kaldığından 

yardım yapılmasına dair. 
Samsun Ziraat bankası tarafından 

Bablan gayrimenkulleri hakkındaki 

dileklerinin nazarı itibare alınmasına 
dair. 

.E ncümen d edir. 

.Encümcuuedir . 

.Encünıendedir. 

l!;ncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendcdir. 

3:539/3714 Erzincan : Ceza evinde Malıkurniyet cezalarının affnıa dair. Encümeudedir. 
Ahmet Olgun. 

3540/3715 8oma :Cuma mahalleı:ıiıı- ililafı kanun hapsedilenJerle llllafı Encümendedir. 
de Aziz Özen. hakikat işaratta bulunanlarm ceza

landırılması hakkında. 

3541/ 3716 Malatya: Cezaevinde Nu. 
ri Y ılmazgöz. 

3542/3717 'frabzon : Ceza evinde 
Mahmut Turan. 

3543/3718 M. Kemalpaşa • Bursa : 
Hamzabey mahallesi Ku
rucubaşı çıkmaz sokak 
No. 28. Sami Çağlar. 

3544/ 3719 İstanbul: Cibali Üsküplü 
cad. Anaç sokak 108. 
Zelıra Cezer. 

3545/ 3720 ibali ~ İstanbul : İnhi-
sarlar nakliyat §Uhcsi is
kele memurlarmdan Ah· 
met Konya. 

3546/3721 Aydın : Hüsnü Dora. 

3547/ 3722 Kilis : Hakverdi mahal
lesi yağcilardan Hnmit. 

3548/ 3723 Trabzon : Salıık 1431 A. 
6. Bl. K. V . Üsteğmen 
Valıdet .A.rkan, 

. ( 

Mahkuıniyet cezasmın affrna dair. 

Mahkftmiyet cezasının affma dair. 

Yardımcı öğretrnenliğe alınması hak
kında. 

Encümeııdedir. 

Bncüm~ndedir. . 
ı~~ncüıncndedir. 

Yeğenierinin köy yatr okullarma Eııcümcndedil'. 
alınmasına dair. 

Altı çocuğu olduğundan yardıma BucilıncndeUir. 

muhtaç kaldığından çocuklann111 de-
vamı tahsilinin teminine dair. 

Vali ve beleeliye reisinden §ikayet. Encfun.audedit, 
ediyor. 

Muamele vergisi hakkındaki dileği· 
nin nazarı itibare alınmıuıma dail'. 
ladei aııkeriyesiuin teminine dair. 

Encümcndedir. 

Encünıendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~'1 -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

3549/ 3724 Ankara : ımayi cadd si Rüsumata tevdi eclil~n on dört bin Encümendedir. 
Arpacı Nnri Ap. üst katta lira teminat akçasınm iad('sinin tahtı 
lzmirli Hıizr Nalbaııtoğ- temin e a lınmasrna dair. 
lu. 

3550/ 3727 Şilc : Askeri po~ta o. C viz kütüklerinin 11869 sayılı ka- Bı1eiimentlcflil'. 

737 J1. Tb. 7. Bl. Tk. ko- rarnameden bir defaya mahsus olnıak 

Kayıt 

No. 

2fl53 
297-1-
3006 
31~4 

3184 
3258 

mutam 'l'eğmen Ali Şev- üzere istisnasının temini hakkında. 
ki Önder. 

Aı'zulıal sahihinin isim ve adresi Arzuhal hulılsası 

II - Adiiye encümenine ha.va.le edilen arzuhaller 

Adapazarı : Ilasan Yılmaz. 
Reşadiye : Fatma Çnğlar ve çocnklar1. 
Karahisar : Abınci Bayrak-tar. 
Uüriin : Cercis Gökalp. 

Samsun : Davut Sönmez. 
Gürün : ercis Gökalp. 

lüm ecza ının affına dair. 
Balıalarının ölüm cezalurının tablifine dair. 
Yeni Af kmnmunun biran vvel intacma dair. 
Eşi Ayşcyi taammüden öldüren ait Yenerin öliim 
cezasının biranevvel infazma dair. 
Ölüm cezasının tah:fifine dair. 
Karısı Ayşeyi öldüren ve idam ezasına mahkftm 
olan Rait Y ııerin idam hükmünün biran vvel in
frızrna dair. 

3675 Gürün Sait Y ımcr. lılam e zrumnn affına dair. 

m - lıütçe encümenine hava.le edilen arzuhaller 

2 26 İzınh· 'l1evhide Babacan. Maaş kanununun 23, 24 ncü maddelerinjn tadili 
hakkındaki kanun layihasmm müzakere inde dile
ğinin n::ızaı'ı itibare alınma ma dair. 

2621 

IV - Da.hUiye eneümenine ha.va.le edilen a.rzuha.Uer 

ı-du 'fc.ıv!ik inan. Be>lrcH~'<' ıucmurlaı-t 'l'ekaüt sandığı hakkındaki ka.
illlll ltı) iha ının müzakeresi esnasında dileklerinin 
.ua.zarı iLibare alınmasına dair. 



Kayıt 

No. rzuhal sahibinin isim ve adre ·i Arzuhal hulnsası 

2662 Trabzon : Z . Akcla ve Ar. Bt'lc<.li~'elcr bankası m mnrlan Tekaü1 andığı teş

kiline dair kumın lıiyihasmnı miiz::ı.kcrcsindc dilek
lerinin nazarr itibare a1mmasma dair. 

266~ Tt'kinlağ : ITüs('yiıı 1\Iazlıını Uı-ıln vr Ar. Belediyeler banknın mrmurlnn Tekaüt sandığı tc~-
kilin daü· kanun lfıyihasmrn müzakeresinde dilek
h•ı · inin na.zart itibare ıı.lmma.<Jma dair. 

~()27 Şt'reflikoc:hisal' : H. Hulki ve Ar. Şcl'cflikoçhi. ar kazasmın Kırşrhir vilAyrt ine terk 
ve ilhak clilmemc>si hakkında. 

V · İktisat encümenine he.vale edilen arzuhaller 

27!>0 Yulv:ı~ Kadir Derici ve Ar. Muamele vergisi kannııunuıı ladili haklandaki ka
nun layihası'ııın müzakcresi esııasmua dileklerinin 
w:ızaı·ı itihaı·o alıııınasınn duir. 

VI · Kütüphane encümenine havale edilen arzuhaller 

3227 fstnnhul : Tir. Tlerh rt M<'lzig. .Atatürk Bilıloğı·afyası adlı eserinden münasip gö
rület'ı>k miktarın satın almnıası hakkmda. 

2797 

27!l8 

VII - Maliye encümenine ha.vale edilen arzuhaller 

Yozgad elaı Erdik. 

Ankara. : T.1. Limer ve Ar. 

Belediye mcımtrları TcıkaüL kanununun müzakere
sinde dileğinin nazan itibare alınması hakkında. 

St'ı·mayesinin lamamr veya nJsfrndan fazlası Dev
lete ait rnÜC'. s se memurları Tekaüt kanununun 
müzakeresinde dilı•klcrülin nazarı iWJaL'c alınması 

hakkmda. 

VIII · N afia. encümenine ha vale edilen arzuhaller 

3087 Antakya. Ahmet Dnphi. Antakya elcktı·ik şirkC'tinin helediycıye devrinde 
hisscJal'!arm hukukunnn korunmasına dair. 



- 369 -
Kayıt 

No. A rzulHıl sa.hibinin isim ve adresi Arzuhal lıulasası 

IX - İdare Heyetine ha vale edilen arzuhaller 

2627 

2683 
2721 

2776 

3057 

2911 

2970 

3058 

3081 
3110 
3121 
3123 
3677 

Aukaı·a : Necip Öztürk. 

Aıılmm : fclt·is Özvntan. 
Ankara : l\fuhsin Özerek - Res ·mn. 

l znıh· : .Atıf İriat:.ı.y. 

Ankııra. : Hüsııii Çalışal. 

Beyoğln : Nı·ol Smncr ve kardeşleri. 

İst an hnl : Fa tnuı arı usta. 

Aıtkara : Nihnt Aksu. 

AnJnna : Fel'il İscn. 
Ankara a.liiliattin Pozantı. 
Ankara : Hüseyin Öndor. 
Ankaı•a : Osnıan uri Gilllü. 
Erzurum mehmm .. '\ziz Akyürok. 

1\frdi:,;le ıııünhal lıulnnaıı odaerlıkJa babr;ıvıınlıklar
unıı birine tiiyiniııe uniı·. 
Iünasip lıir vazifed, jstihuanıma dair. 

Reisir.nınlnır İsınet İnönü 'ne ait y!'lpt.ığr portreler
den satın alınmasına dair. 
Evvelce gönd 'tdikleri (Biz ve siz) adh büroşiide
rin esrnanının gönderilmesi hakkında .. 
I clis l\Inlıasebesindelci münlıal lmlnnan memuri

yete tiiyitıirı dair. 
Kn·şchir mehusu ölü Yusuf Ziya umer'in ikı·ami
yesiniıı verilm ·ine dair. 
Eşinin Beylerbe:vi sarayında balır,:rvauhk hizmeti 
esnasmda vefat ettiğinden yarclım yapılmasına dair. 
Meclis Muhasebesindeki münhal memuriy te tayini
ne dair. 

» » » ~ 

İstanbul 01omobilcil r kooperatifi ııtumııa tab ·i, a
tından kesilen paranın miktatiyle hangi daire va
sıt al'iiylc göndcrildiğinin hi! dirilmesi hakkında. 

X - İn§aat komisyonu reisliğine havale edilen arzuhaller 

2676 Ankara : Nuri Denıirağ. 1\Ieclis binn ı inşaatına ait mukaveleuanıade baZl 
tadiHit ~~aprlmıı. ma dair. 

XI - Kanunlar kalemine hava.le edilen arzuhaller 

2664 Anlmra Foride Gönen. 

26V5 .ı\ıılnıra : Esat Pehlivanoğlu. 

2726 İstanbul : Alıdullah eınal Şardağ. 

2787 Afyon : Ziya Sarıgüzey. 

l\feclis ser1Jadem si ölü Hasan Gönen 'den yetünle
riııe ait iltramiyesinin verilmesine dair. 
Milli mücadelede üç senelik a kerliğiniıı müddeti 
hizmetine ilfwe i için bazı m buslarm şahadetine 

müracaatla bu hususun tevsikının teminine dair. 
1Hülgn. Meclisi Ayandaki m 'muriyetine ait hizmet 
müddetini gösterir lıir vesika verilm ine dair. 
lstiklül ınadalyasiyle talti:fi dileğille dalı·. 
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Kayıt 

No. Arzuhal sahibinin isim ve adl'esi 

2975 Ereııköy : M. Nuri Şantuga. 

3021 

30:10 

:ı ono 

3354 

a.ua 

3414 

3-!41 

3476 
3561 

3693 

3707 

372!1 

Atıf Eriç (Meclis memurlarmdan). 

Pınarbaşı : İbrahim Yılmaz. 

Isparta : Bekir Ağlarcı. 

Ankara : l\[emet Raif Finci. 

Ankara : Raşit Bademli (Meclis ıncmur
larmdan). 
İstanbul : Nurettin Özkan. 

Df'mir<'.i : Niyazi Narlıdcre. 

Üsküdae : Ziya Sarıgüzey. 

Ankara : Ragıp Soysal. 

tlsküdar : Ziya Sarrgüzey. 
'l'ir bolu : Fchmi Er. 

l s1ımhul : Ahmet Şevki. 

Ankaı·a : Refik İnan (Meclis mcmur
larından). 

Van : lsrnail Er. 

Ml·cl is mNnurla mı dan Şalıap Tuza. 

Arzuhal hulasası 

Orundaki hizmetinin tekaüdiyesinc zammmm te

minine dair. 
Kanuni müddrtini doldurduğundan tekaütliiğünün 

icrasma dair. 
26. VIII. 1940 tarih ve 2381 numaralı arzuhaline 
ekli evraklarının iadesine dair. 
Zayi olan lstikliil madalya ının yenisinin verilme

sincı daiı·. 

Eskişehir lstiklal mahkemesince beş seneye mahldl.
nıi:n·tine daiı· olıın dosyasındaki ask<'rlik vesikasmın 
iadeRi hakkında. 
Kamıni müddetini doldurduğuııdaıı tekai'ıtlüğünün 
icra~iylc ikramiyesinin veril ıni'sine dair. 
Tclmüf kannnumın ml'r 'iyı·t lcıı·ihin in zikl'iylc tasdi
ka iktiran olun up olunmadığının bildirilm si hak

kında.. 

13 . VII . 1941 tarihinde Meclise sunduğu arzuhali
ne ilişik vesaikm iadesine dair. 
Milli mücadcled<>ki hizmetine miikafal<:'n İstildal 
m afla lyasiyle taltifino dair. 
Meclisteki Kütahya mebushığunun müdd<'ti deva

mma ait bir vcsika verilmosine dair. 
! stikHU madalyasiyl taltifin dair. 
Evvrlc Meclise verdiği arznlıalinr ilişik sicil cüz
tlanrnrn iadrsinc dair. 

Arzu hııl eneiimcnindeki 1 Jl 2 nurnanıda kuyıtlı ar
zuhaline ilişik vesaikın iadesine dair. 
(iazi 'rPrhiyl' enstitüsündeki hizmet müddetinin Ka
nuıılar kalPmindeki sicil dosyaarndaki kayıttan is
tihracr hakkmda. 
1kramiycsinin wrilmesi hakkındaki Meclis kararı
nın Adliye vekillctinc gönderilmesine nair. 
Dolınahahç:rdeki vazifesine ait harcırrah ve ycvmi-
.VI'Hinin vrrilmeı:ıine dair. 

372il Meı·lis r. I . Şcflrrindcn lı'elııni Gün- :. :. 
gen. 

XII - Evrak kalemine ha.vale edilen arzuhaller 

3091 Edremit : Samıra Tedü. 

311!> Nazilli Ziya Gökmen. 

Bandırma maliyeı;ıi vergi yanlışlığınr tashih etti
ğinden evv •lee sunduğu arzuhalinin muameleden 
kaldırılmasına dair. 
Haksız olarak vazifesind n c:ıkarrldrğından şikaye

tine dair. 



Kayıt 

X o. 

3304 

Arzuhal sahibinin isim w adrt•si 

ankırı : Ali Deliha an. 

361-

Arzuhal hulıta ı 

31 . I . 1940 tarih ve 1550 numaralı arzuhaline ek 
olduğuna dair. 

xın - Matbaa. müdürlüğüne hava.le edilen arzuhaller 

3040 Ankara : Salih Akmcı. 

• 

Vazife b~mda sakatland1ğından iki sene evvel Mec
lise verdiği arzuhalinin neticesinin hildirilme i hak
kında . 

F - Sualler ve istizahlar 

1 - Suatler 

tkinci tçtima. zarfmda ikisi Dahiliye vekô.le
tine (şifahi) ve ikisi Milli Müdafaa vekô.letine 

(tahriri) ki ceman dört sual tevcih edil
miştir. 

DAH1LlYE VEKALETt 

1. - Manisa mebusu Refik İnce 'nin, asker 
ailelerine yardım şekli hakkmdaki §ifahi su-

Refik lnce 'nin suali ve Dahiliye vekilinin 
cevabı aşağıde.dır: 

Ask ı· ııU 1 rin yardım şekli hakkında nal 

Ankara 
6 . XII . 1940 

Yüksek Reisliğe 

aline Dahiliye vekili Fa.yık Öztrak ta.rafm
da.n 16. xn. 1940 tarihinde cevap verilmiştir. 

şifahi c vap vcl'ilme ini diler, saygılarımı una
rım. 

Manisa mehusu 
Refik İnce 

1. A kel'e almanlardan fakir olanlara yar
unn membaları V bu meınbaJardan i. tifade 
yo11arr nelerilir T 

2. Yardımdan ha ıl olan para v şyanrn 

faltir a.ilel re tevziinde tutulan usul nedir 7 V e 
Aşağıdaki suallere Dahiliy vekili tarafındau bu yolun adilane ve memnun edici olduğuna 
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vekalet kanimiclir? Yoksa ikmaline doiY··u gidil
mesi flüşünülmekte midirY 

REİS - Söz Dahiliye vekilinindir. 

DAHİLİYE V. F AYII{ ÖZTRAK (Tekirdağ) 
Arkadaşıınm sualleı·ine ceyap vermezelen PV-

vel müsaaclenizle hu ~-f!rclım keyfiyetiM müte
allik olan kanun lıüküınlcrinıizi burada, lıuzuru
nnzıla okumak istiyorum. 

Bu hükümler askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 71, 72 ve 73 ncü maddelerinde ve Köy ka
nununun 13 ncü maddesinin 19 ncu fıkrasında 
mevcuttur. 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 71 nci 
maddesi şudur : 

c llazar ve seferde 4fi günden ziyaile müddet
le askerde bulunanlarm yiyecek ve sait· ihtiyar,
larr ötedenberi kendileri tarafından tedarik olu
nan ve başkaca muaveııet edecek kimseleri ve ra
yici malıalliye göı·e idare ve ihtiyaı;larmı temin 
edebilecek servet ve gelirleri bnlunımıtlığı mu
kim hulnııduklal'r mahalle ve köy ihtiyar lwy
etlrriıwe telwy:vün Nlenlı:'rin hanelpı·iııdı•ki nsnl 
ve fünı w ZPY<'e \'e rrkek vr kızkaı·flaşlarına 

ask!'re gittikh·ri ı:d.inılrn terhil'leı·i tıırih;nr 

karlae mahalle n> köy](>ı•ind huluııup ıısl{el'e 

alınmamıı:ı olanlar y::ırrhm PtmPğ(> nı(>ehur

durlar. tşhu yaı·ı1ıının ne surrtiP yapılarağı 
mahıılle H köy· ihti~·ar meclis w hl'Yl'tlpı·inr<> 

teshit YI' onlnı · \"asıtıısiyl ifa olunm·. Jlükfımet 
rüesası vP mahnlli helecliyı>leri hu hnswm trıl<ip 

ve temin V<' adilHile Jıiı• SUl't'ti tatbikını nlll1'8-

kahe ile nıiil<ellPftil'l('r. 

tehn heyetlt•er•ı> 1rshi1 olunan yıırdımı yap
maktan imtiıın ı•ılPııl('r hakkımltı mrzkiıı· lwyP1-
1erin mazlıntası iizeı·inP 'T'ahsili t'rm•al kannnu 
tathik olnnnr.:. 

72 ıwi nıadılesi ch• nılur: 

cYaı·drnı rdert>ldı>rn(> ahvali nıaliyr H•ya 
vücut sağlamlığı ~ar1tn·. Firarcla ve i.zinııiz hu
lnnanla1'111 ailt>ll'riıH' yardım yapılmaz.» 

n ncü maddf' : 
«Vakti seferrlr yapılaeak yarclrnıa idarei 

hnımsiy(l vP helNliyelPı' llr iştirake nıechurr1nr.» 

Köy kanununun J :3 ndi marldE'sinin 19 tH'tl 

fıkrası da şöyleclir: 
cKöy halkrnrlaıı askeı·de hnhınıınlar·ııı ve 

bakaca~ı olmayan öh:siizleriıı tarlalarııu, hağ ve 
bah<;elPrini ( lnH'Ce) yoluyin siirüt> ekmek, har
manlarını kaldırmak,) 

Hu da köyün mecburi vazifeleri arasındadır. 

Bu okmluğnm kanun mai!clclel'inden anla
şılıyor ki, bu vazife esas itihaı·i;vle köy ve mahal
lelerin ihtiyar heyetlerine tevcli eclilmiş olmale
la beraber, bu mükelleriyetin mattahı. nisheti. 
cıbayet usulü tfıyin edilmenıiştiı·. Köy ve ma
halle ilıtiyar heyetl erinin takdiı·ine terl<edilnıiş
tir. )fükcllcfiyl'tin tatbikı için ayr1C'a bir teş
kilatta y:ıpılmııyıır:ı.k floğnıclan cloğı·uya ihtiyar 
heyetleı·i tarafından göriilmrsi kahul (>nilnıiş
tir. nunların vazif(>lf'rini iyi ifn rtınell'ri i~in de 
helE>cliv(>lerle nıııhalli Hükumet ı·eisleı-ine takip 
n nn;ra kah; vıızi fı:'si veı·ilmiştir. D ahiliye ve
kiilı>ti rlı:' hnnclan ılolayı, hn iı;ıle alakadar olarak 
0111111 takihi, tıınziıni Vf' flflihıne S\ll'(>fte eereya-
11111111 t€'ıniııi il(l kı:'ntlini nıük<'l l ef görmüştür. 

nrıııiıı aı·zettğim gihi hu mükell efiyetin 
ııınt ı·ah, nish t ve c ihayet nsullrri ta yi h E'rlilınr
yip a~ık hıı·akılması, bizim ıınlııılığımıza göre 
iiy]r hir Sl'hehe miisteııit olarftkhr. nu yar
ıl;ıı11 if:cı i)P ıııükel;l.f olrııı kö,rl".'iıt ar!t•di -~1) 
bin ruıldı•siııcle n ınahııllE'leı· isı• keza hinlcrlr
diı·. Tiuıılnrın lwr llil'isinin husnsiyetlPri, kud
J'(IİlE'ri q• kııhiliyetlt>ri. yııpnraklnrı icılel' mütr
h:ıliftiı·. Yıtı•clıııı giiı•(>eek ail(lleritt nhvııl YP 

vaziyeıleri flr rlhette lıirbirine müı;abih değil
dir. Bu sPheple bunları hir luıitlr ve zahıtn al
tına alınavr Yüks(>k Heyrtiniz muYnfık ızöı·nıi
yerPk nuıhalleı·l.ıw trrln•tmüı lıulunuyoı·. 

Hıı tarzı tatbik hizim gördiiği.inıüze görr 
\ı;öylercle nnhn iyi netlee veı·mi~ buhmnıaktarlır. 
Çü,tıkü köylerde yn[>ılan yardım rlaha ziyııde 
avni ve herlPnt olarak cereynn etın<>kte<lir. Oı·a
rl,a huhınan insımlıır hirhirlrı·iııi daha iyi tanır. 
arıılarmna lwm.uluk vf' al< ı ·ııbolıl< gibi hi l' ta
kım mü.nasebrtler vardır, ihtiyaçlıırıııı tlahıı 
ivi takdir eclerlH. Rn tarz mükelefler if:in de 
ıiııha ziyade huzm vereeek mahiyett(>diı·. Açık
tıın lıiı.' ranlım almaktan daha iyidir. Yalnız 
şehir YP kasahalıırda iş hı:IZT ~ekiller arze t miştir. 
Bilhassa biiyük şehirlerde muhtelif semtler lıiı· 
tlei'a mali kuilı·f>t itibariyle biiyük t hnlüt' gös
terınrkterliı·. Baz1 semtler daha zeng-in. hazı 
semtler rlaha fakir ... nunn mnlmhil askerr gi
oenleriıı nisheti hit'ine nazaran diğerininki 

daha nıüsait <l<'~ildir. f'azla olarak faki r semt
lerde rardının muhtnı: olnn aileler rlıılıa fazln
clır. Zrngin semtlerile hn kahil aileler (laha az

dı!'. Rnmın ta hi i ııetieesi olara k fak i rleı·e n alın 
a.ğn· miikı-llefiyletler düşüyoı•, zengiıı lN·e oaha 
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lıafif. Tatbikat bize bu mahzm·u gösterdiği za
ıııan çarelerini aradık. Evvelii şehir ve kasa
ha larda vazifelerin mahalle heyeti ihtiyariyele
ı·i tarafından gördürülmesine imkan bulamadık . 

(..'i.inkü zaten heyeti ihtiyariye diye bir şey kal
mn.dt. 

M.uhtarlıklar ilga edilince, onun neticei ta
hiiycsi olarak ta ihtiyar heyetleri ilga edildi. 
Şn hnloe hi?: ısehir ve kasabalardaki beledi
yeleri bütün bunların yerine kaim farzettik. 
Şehir ve kasabaları birer kül olarak kabul et
tik. Kendi içlerinde bulunan muhtacı muave
net asker ailelerine topyekun olarak yardım 

edeceklerdir, dedik. Evvela böyle bir tebligat 
yaptık. Bunu tatbika haşladrlar. Biraz sonra 
usul noktasından da bunun biraz daha tımzirni
ne lüzum gördük. Bunu da bir talimatname ile 
tanzim etmek yoluna girdile Bn tnlimntname 
tera Vekilleri Heyetince tasdik E:'dilcli ve fl 
t>ylt'ıl1940 tarihli Resmi gazetede ilan edildi . 
Hnııa görtl toplanan yardrmrn tevziinde takib
t>flilrn usul şudur: Kendilerini yıırdmıa muh
ta~ teHlldd eden nileler belediyell"re veya şu
})(']erine, köylerde de mulıtarlırra Ye ihtiyar 
hey!'1 lerine müracaat ederler. Tahkikat netiee
sincle bunların yardıma muhtaç oldulda.rı te
heyyün ederse kendilerine her ay yanlrm ya
pılıı· ve bordroya girerler. 

Şimdiye kadar bütün me ın l kette kendilt>
rine yardmı yapılmadığından veya yapılan 
yardımın azhğından dolayı doğrudan doğr·uya. 

ve Yı-ısıta ilc bize yapdan şikiiyetlerin adedi 
31 dir. Bunlarm hepsi takip edilmiş v~ içle
rinden yarrlıma muhtaç ve · layik olan ailelere 
yardımlar yapılmıştır. 

Mükellefler noktai nazarmdan adalete ne 
fl<•rt>ceye kadar riayet edildiği k('yfiyeti de bi
ze g-elen müracantlara ~öre ölGülmektedir. Şim
diy kadar vfLkı olan şika.yet]('r, birisi şifa hi 
ve hilvasıta ve diğeri talıriri ve doğrudan doğ
ruya olmak üzere ikiden ibarettir. Yani kabi
liyetl<'rinin üstünde kendHerine mükellefiyet 
tahmil edildiğinden şikayet eden şimdiye ka
nar iki kişi olmuştur. Şimdiye kadar tatbikat
ta nıemnuniy('t]e gördüğümiize ıröı·e knnunla
rm kendilerine temin ettiği bak ve menfaa.t
lerden layikiyle istifade etmiyenler kolaylıkla 
müracaat ediyorlar ve müracaat edecek yer 
hulabiliyorJar. Bize yapılan bu müra('aatların 
adediue bakarak anhyoruz ki, yapılacak .yar-

dmılar yapılabiliyor . Hunun bilhaıısıı köyİerde 
olanından daha çok menınunuz. 

Arkadaşınnzm sunlinde hir nokta daha var
dır. Bugünkü vaziyetten nıemmm olup ol
madığımızt ve daha iyisini arı:ıytp arnmndığımı

zı soruyol'lar. Yüksek Heyetin de mal-ltmudur 
ki Cumhuriyet Hükumetinin şiarı bulunduğu 

var.iye11e kalmak değil , daha i.visini nramak
trr. Tecrübelerin bize öğrettiği vaziyetlere 
göre daha ivisini arnmaktan hali kalmadık. 

Bunun komşu yardımı şt>kliııden <:rkarrlrp, doğ
rudım doğruya hir Hiikunıet vazifeı:ıi olamk ele 
alınması Başv('l{alete teklif Nlilcli. naşvekalet

işi tetkik e1tiı'l11f'k1enh· . Daha iyi usul bulduğu
muz zaman oıınıı memnuniyetlf' tathikrna geçece
ğiz. Bilmiyorum. nrl<ndaşmn tatmin ettim mi? 

REFİK İNCE (Manisa) - J<;ft>ndiın. hu su
alin hikmet i ne ask('r nltıt larınıızıı yapılan ve
ya yapılacak olan fedakfıdıkt;:ın <;ekiıım('ğe ma
tnf veyn.hut bu fedakArlığrn ııza11ılnıasına ma
tuftur, ne de hu işlerin, heyeti nmuıniyesinde 

herlıangi hir ı:ınüstimalin. lıedıanf.{i fpna ııiye

tin vôkı olduğuna ait lı ir İ ı-j ıtı'('tl ir . H epimiz 
biliyoruz ki, askere alınnnm. l<eıırli eYlat ve ai
lesi üzerinde Devlet in alu knsınr !!"il rmesinden 
müte,·ellit emniyetidir. DrY )etin w milletin 
emniyetini temin Pd('n C('phcnin kudreti, ~eri

lerinju kuvvet ve emni)' etine hağhdır. Onun 
iı:indir ki asker aileleı·ine yard ıın (Ut Ynst, ev-ve
Iii ahir, Hükumetimizin hayatı yül'üyü~ünde ka
nunlariyle ele aldığı meı:;ai1clendir. Nitekim Da
hiliye vekilimiz, gerek ;\skeı·l miikellefiyet ka
nununda, g-er('k IGiy knııummaıı buna nit olan 
fıkralardan bahsetti. Benim asıl ehemmiyet ver
mek istediğim noktıı, lll('V('Ut menuntnmzrn mu
nyyen hir şekil gö. termeyip, asker :ıilelerine yar
•lıın keyfi yi"! inin m aha lle mulıtarlnrma YE'ya 
mahalle ihtiyar heyetlerine veyııhut onlarm ye
rine kaim olan helediyelN'P bmıkılmış olmasm
nan lıuımle ı.ı:elen teşevvüş, ni.zaımnzlık ve mü
kellefiyet şeklinde tarhu tevzi edilen yekün 
arasındaki ııishPtsir.lik ve müsavatsızlıktrr. Hal
htıld De,•let oen~ l<'n kuvv<'tin yegane şiarı, va
tandaşla.ra tııhmil ve tevzi edilen nıükellefiyetin 
ın üm kiin ola hilrliği kadar adal('te ınnkrun olma
sını temine mntuftm. !şte mevcut kanunlan
nnzrn bu noktnlarım, yani köy ve mahalle muh
tarlariyle belediyel f·e hrrnkmış olmasından hu
sule gelen kötülüklerden ve yanlışlıklardan bir 
kaç misal söylemek smetiyle Dahil iye vekilimi-
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zin nazarr dikkatini celbetmek istedim. Çok şa
yanı şükrandır ki, huyurdukları gıihi, daha mü
kemmf'le doğru gitmek şeklinde olması icabeden 
Cinııhuriyetin şiarına tevfikan bu işe teşehhüs 
etmişlerdir. Bu teşehhiisii yapm:rş olınalarr biz
zat yaprlnıakta olan işlerin sakatlığına delii.lf't 
eder. Kanun mahalle ve köy muhtarlarını bu 
işlerle mükf'll<'f kılılıib halde bunnların tatbi
kattaki zorluklarınr ve münasebetsizliklerini ve 
adaletsizliklerini. istemiyerek yapmanın önüne 
geçmiş olmak için, Dahiliye vekaleti bir tali
matname yapmıştır. O talimatnarneyi okuduk
tan sonra kendi kendime clüzenli bir iş yapmış 
olmak için, bir taraftan kanun mahalle muh
tarlarınn ve belediyelere bu işi bırakrrken di
ğer tara'ftan bundan doğacak kötiilüklerin önü
ne geçmek i<:in çok dikkat ettiklerini gördüm. 
Fakat bir talimntnamı>nin kanun karşısındaki 
a<'zi ve nüfuz kabiliyPti nazarı dikkate almarak 
olursa, ben kendi hesabıma, o talimatnarnelerin 
daha ı:ok sakatlık meyrlana getirdiklerine şahit 
oldum. Mes<'lil talimatnarnede kimlerin yardmı 
edeceğine dair tebligat yapılacağı yazrlıclır. Böy
le bir tebligattan kimsenin haberi yoktur. Bu 
bir, ikincisi; herkesin iktidarına göre mültelle
fiyet tahmil eclilereği PvveHl. belediyede biı- bü
ro teşekkül erleceği, o hüro rnükellefiyet mikta
rını tesbit ederek Belediye encümenine gideceği, 
Belediye encümeni tasılik ettikten Ronra kendi
sine tebliğ erlileceği ve her ayın ilk haftasmda 
bu paralarm veyahut a~iyatm tahsil olunup 
asker ailelerine verileceği talimatta mnsarrah 
iken bunların hey-f'ti mecmuasmm hiç birisinin 
bu Şl'ltild" olmaı'hğını bizzat merkezi hükfımetin 
güzel bir misal teşkil ettiğini söyleyebilirim. As
ker ailelerine yardrrn iı,:in alman paralann mak
buzunıı ı altında iter ki: «Bu miil{elleriyet bek
çi para. ını geçcnH•z.» Yani bu demektir ki, hf'r 
bekçi parası veı•en, a keı· ailelerine de hu mik
tar dahilinde yardım edecektir. ITerkesin ik
tidarına göre bir mükelle:fiyet tabmil edilecek
ken, hek<:i parası ile mütevazi bir şekilde yeni 
bir mükelle:fiyet tahmil eden bir usul görüyo
ruz. Aııker ailelerine yardım parası mukabilinde 
verilen makbuzun altmda böyle yazıhdrr. 

Ben 50, kuruş 100 knruş bek6 pıı.rasT veriyo
rum, nisbetsizliklerinrlen sarf1 nazar. Bekçile
rm tahsildarlık yapmalannın önüne ge(}mek te 
ayrı bir meseledir. makbuzlann altında belediye 
marifetiyle tahsil olunur diyor. Belediye bekçiyi 

Maliye nanuna kanunun emrettiği bir parayı 

ııasıl tahsille mükellef tutar? Ümit ederiz ki 
Dahiliye vekili yakın zamanda bunu da kaldır
ınış olur. Zannederiın Yatandaşlar ellerinden ge
len yardımı yapınağa çalışıyorlar. Fakat bunun 
talısildarhğm ı h k çi yapıyor. Tahsilatta Hüku
nı:etin mal üzerindeki mürakabesinden, mükellef 
hiç hir zaman endişe etmemeli ve bunu onun 
kafasııııt yer·! ştirmelidit·. lstaııbul'da ise bazı 

adamıann maaşından tevkifat yapılıyormuş. 

Yani İstanbul 'dıı helediyeni n, falan eııcürnenin 
lınlrluğu yol, Ankara 'nın be k<; i paı·ası, ls tanbu
ı 'un hilnıenı lll'si oluyor . .., unu cla şayaııı dikkat 
olmak üzere söyliyebilirim ki, mebus bir arka
daşm kanını tamdığı bir kaç hanimla birleşe

rek, sureti mahsusada, fakru haline binaen iane 
He baktıldan bir ihtiyar kadmdaıı, mücerret 
bir evi, kulübesi bulundu diye kendisinden 25 
kuruş bekçi, 25 kuruşta asker ailelerine yardım 
paraı:n isteniyor. Kendisi iane ile geçinen bir ih
tiyar kadmdan mücerret bekçi parasını vesile 
ittihaz ederek para istemek tabii yolsuz bir şey
dir. lstanbul maaşattan kesiyor, maaşata doku
uulnıaına ·ı e:sbabı düşüniildüğü içindir ki bareın 
kanununun doğruasma yegane sebeptir. 

llülilı-ıa arkadaşlar, maksadım bir mükellefi
yatın kıstasında, vahicli kıyasisinden vazıı Kanu
nun alakası bulunmaz, bu ölçü, köy muhtarla
rma maha.ll.i ihtiyar heyetlerine ve bilhassa mü
kellefiyetin ş klini tayin iktidarından aciz bu
lunan heyetiere brrakılırsa bundan adaletsizlik 
doğacağına itimadımız vardır. Nitekim hatır

larsınız; ok::turvayı bile belediye meclislerince 
takdir olunduğu ve belediye meclisleri de o şe
hir ve kasabanın güzidelerinden ıteşekkül etmiş 

olduğu halde eşya üzerinde husule getirdiği 

adaletsizlikten dolayı kaldırdrk, yerine yeni bir 
usul koyduk. Tayyare cemiyetlerinin bir zaman 
şu veya bu şekilde almış olduğu paralarm hu
sule getirdiği inikasat bizi yeni bir tedbir alma
ğu evketti. Vatandaşnı hissiyatr haıuiyetkar

ranesini teşvik yoluyla bugün Tayyare cemiy -
tine, I ızılaya yardım ediliyor. Bu bir teberı·u
dur, buna bil' diyecek yok. Hava kurumuna, 
Kızılaya tcberrular vakı oluyor. Bnnlar bir in
nedir. ~'akat bütün bunlarm yanı başmda asket· 
ailelerine yardım hir mükellf'fiyettir. amma şekli 
her tarafta başkadır. Benc<' önüne geçilmesi lH- . 
zımgelen bir keyfiyettir .. 

Arzetmek istediğim nokta şudur: nkara. 
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ve İstanbul gibi iki şehirde vahidi kıyasilt'rde bu 
kadar· azametli bir fark bulunul'. a artık köyleriıı 
vahidi kıynsUnin ne olacağını dii:}Ümnekte hak
kımız vnrdrr. Onun için muht renı Dahiliye vc•
kilini1ı hiY.r tehşil' ett.iği, nishetsi1lik \'f' ımıg

ramımdık şeklindeki adaletsizliği kaldmıı·:ık bu
nu hiı· Hükümet meselesi olarak ele almak key
fiy<'ti .n•ı·irıd<'clir ve isabetli hir nws<'le(lir. Ç'ok 
rica ederim, Dahiliye vekili arkadaşıını bir nok

tada tashih etınel< istiyorum, nazarı dikkate al
snılar: Kendilerine yardım yapılmamasından ve
ya az yapilmasından nıütev llit 31 şikayet ya
nında, iki tane de yardım mükellefiyeti üzerinde 
şikayet vnknhulmuş. Li\tfetsin, bu gihi mese
lede şikayet etmiş olmanın ne kadar güç ol
duğunu takdir etsinler. Yardım parasmın çoklu
ğundan bir ada.mm şikayet etme. i i~in fevka-

2. - Manisa. mebusu Refik İnce 'nin, As
ker ailelerine yardım hakkındaki şifahi su-

Refik İnce 'nin suali ve Dahiliye vekilinin 
ceva.bi aşağidadır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek R i liğine 

21 haziran 1941 tarihli ( Cumhuriy<'t) gaze
tesinde (Asker ailrlerine yardım için topla
nacak para) serlevhası altmda bir yazı vaı-dr. 

Bıı yazıya göre: Vapur ve tren ile s ya hat 
edeceklerden, otonıohillerden, duhtlliye ile gi
rilen tiyatro, sinema ve konscrlel·dc sariedilee k 
bil tler üzerinden ınnayyen nishettP hir para is

tifa edilecektir. 
Bu kararı veren de ( İstanbul Belediye daimi 

encümeni) dir. Mahiyeti ne olursa olsun va
tandaşa bir külfet tahmili herhalde kanuna 
müstcnit olmak ieahed<'r. !stanbul Belediye cn
cümeniniıı kendinde gördüğü bu saliihiyetin men
şeini tayin edemcdim. Böyle bir hareketin fe
na misal teşkilinden rndişe ettim. 

Bunu 'l'cı~kilatı e asiyenin 85 nci ve (1111 ) 
numaı·alı kanunun 71 nci maddelerine Ye Da
hiliye vek5Jetinrı> tanzim olunan talimatnamcy<' 
muhalif gördüm. Dahiliye vekaletinden, buna 
karşı ne tedbir alınış olduğunu sorar ve şifahi 

Iade muztar kalmış olduğunu nazarı dikkate al-
ınlar. Çünkü bu adamın alacağı t•evap: Ru pa

ra nereye gidiyor, bilmiyor musun! Uihi vatani 
düşünce, i üzerinde itaba nıaruz kalryor. Zaten 

meselenin mahiyeti, nishetsizliktiı·. Bu keyfi ha
ı· ket, keyfi hareket clenıPkten ınnl<o::aclıııı. ımini

yete müstenit değil, takdirde hataya ı:ırhehiyet 

verilecek bir mesele olduğu i~in önüne ge~ilme
si çok lazıın bir mesele tela.kki ediyorum. Bü-

tuıı nıuaıııelatı milleti nizama koymak husu
sunda kenrusinin zihniyetine yakından valoi 
olduğum muhterem Vekil arkadaşımız tebşira

tiy]e, bu yolun ~ıkmaz olrluğunu ve memnuiy t 

,·eriei şekilde olmadığı cihetle clüzeltilnıe i la
Zlmgeldiğini söylediler. Kendi he abrma burada 
tatminkar cevabı almış olmam dolayısiyle ken
dilerine teşekkür horeumı1 eda ediyorum. 

aline Dahiliye vekili Fa.yxk Öztra.k tarafm
dan 2 . VII . 1941 de cevap verilmiştir. 

izahat vermesini saygılarmıla rica ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

DAHtt.lYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
-- Sayın arkadaşım Refik !nce takririnde iki nok
tayı soruyorlar. Birisi; !stanbul beleruyesi
nin asker ailelerine yardım için nakil vasıtalariy
le sinema ve tiyatro ücretlerine yaptıkları zam
mm mahiyeti itibariyle Teşkilatı esasiye kanunu
numuza ve 1111 numaralı kanuna mugayir oldu
ğunu, 

Diğeri de; Belediye meclisinin böyle bir iı;ı 
yapınağa saıa.hlyeti olmadığını zannediyorlar ve 
bunu Dahiliye vekaletinin nasıl telikki ettiğini 

soruyorlar. 

Dahiliye vekAletinin bu meseleniıı esası hak
kındaki nokta.i na.zarı mulıter~m arka.dtl.\lımınkine 
tevafuk etm.emektedir. Yani biz yapılan işi, ne 
TeşkiUl.tı esaaiye kanununa ve ne de J lll numa
ralı kanuna esas itibariyle mugayir görmüyoruz. 
Teşkilatı esasiye kanunumuzun 85 nci mad
desinde « V ergiler ancak bir kanunla tarh 
ve cibayet olunabilir, denilmektedir. Ardaka
şıın buna istinat ediyorlar. Askerlik mükellefi-
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yeti kanrumnda da yardım sözü geçiyor, bir de 
buna istinat ediyorlar. Müsaade buyurursamz as
kerlik mükellefiyeti kanununun 71 nci maddesi 
ni okuyacağım: (Hazar ve seferde 45 günden 
ziyade müddetle askerde bul unanların yiy cek ve 
sa.ir ihtiyaçları ötedenberi kendileri tarafından 
tedarik olunan ve başkaca ınuavenot edecek 
kimseleri vo rayici malıalliye göre idaee ve 
ihtiyaçlarını temin edebilecek servet v~ gelir
leri bulunmadığı mukim bulundukları mahalle 
ve köy ihtiyar heyetlerince tebeyyün edenlerin 
hanelerindeki usul ve füı'U ve zevce ve eı-kek ve 
kız kardeşlerine askere gittikleri günden terhis
leri tarihine kadaı· mahalle ve köylerinde bulu
nup askere almmanuş olanlar yardım etmeğe 

mecburdurlar). 
Burada yardım tabirinin ya.nıuda bir de 

«mecbun kelimesi vardu· ki, bu yardımın mahi
yetinin bir mükellefiyat olduğunu sarahalen ifa 
de ediyor. 

.Maddenin alt tarafı şöyledir : lşbu yardımın 
ne suretle yapılacağı mahalle ve köy ihtiyar mec
lis ve heyetlerince 'tesbit ve onlar vasıtasiyle 

ifa olunur. llükUm.et rüesası ve mahalli beledi
yeleri bu hususu takip ve toınin ve adilane bir 
surette tatbikını murakabe ile mükelleftirler. 
lşbu heyetlerde tesbit olunan yardımı yapmak
tan imtina edenler hakkında mezkUr heyetierin 
mazbatası üzerine ta.hsili eınval kanunu tatbik 
olunur. 

Yardım, mecburidir, vermeyenler hakkında 
tah.sili emva.l kanunu tatbik olunur. Bu gayet 
sarih bir mükellefiyettir. Bu kanuna istinaden 
ilidas edilmiş bir mükellefiyetıtir. Binacnaleyh, 
ne Teşkilatı esasiye kanununa ne de bu ka
nuna mugayir değildir. Belediye heyetinin sa
liı.hiyettar olup olmadığı keyfiyetin e gelince: 
ınuhtarlarm ve ihtiyar heyetlerinin ilgasma. dair 
olan kanunun bir maddesinde mahalle muhtar 
ve heyeti ihtiyariyelerine verilmiş olan vazife -
nin belediyelere bırakıldığı yazılıdır. Bunun 
tatbiltma dair olan nizamnamenin 5 nci madde
sinin 7 nci fıkrasmda da muhtaç asker ailelerine 
yardıma müteallik olan işlerin belediyelerce ya-
pılacağı musarrahtır. Burada da bu işi yapan 
bizzat belediyedir. Binaena.leyh, belediye heyeti 
buna salahiyettardır. Ancak yapılmış olan ka
rarın tatbikatında esası tamamen kanunlara uy
gun olmakla beraber bazı mahzurlar olmasr ihti
malini gördük ve bunu hertaraf etmedikçe ka-

rarı tatbik cihetine gitmedik. Bunun muhabe
resindeYiz, tatbikattairi bu mahzurları hertaraf 
edecek yolu bulduğumuz takdirde tatbik edece
ğiz. Çünkü çok faydalıdır. Eğer bu mahzur
ları bortaraf edecek yolu bulamazsak tatbik etme
mektc devam edeceğiz. .Asker ailelerine yardım 
keyfiyeti kanunda köy ve mahalle ihti
yar heyetlerine ve mahalle ihtiyar heyrtlerinin 
ilgası üzeriuc hittabi buıılarm yerine kaim olan 
helediyeler' bu yardımın ne sıuetle yapıla ağılll 
takdir etmek hakkını da vermiştir. O fıkra da 
şudur: clşhu yar·dımm ne suretle yapılacağı ma
halle V(! köy ihtiyar mecli ve heyetlerince tes
hit ve oıılar vasıta.siyle ifa oltmur.:t Şu halde !s
tanbul bt>lctliyesi bu yardımın bugünkü, vuzi· 
yete göre en iyi şekilde ifasım kendi . kararla
nnda teshit ettikleri yoldan tcınin edil bileceği 
lnınnntına ,· aı·mıştu·, onu tatbik etmek istemiş

tir. 

i\ rzettiğim gibi, bu nıahzurla.eı hertaraf ede
('Ck .vol u bulduğumuz vakit tat hi k deceğiz. 

REFtK İNCE (Manisa) - Asker ailelerine 
~·ardım mcvzuu üzerinde bu kürsüden ikinci de
fndrr ki hn Iulıtcrem Heyet huzurunda beya
llll t ta bulunmuş oluyonmı. 

Ueıı , Dahiliye vekiJi ukadaşunızın deı·mc

yan Pttiği mütalaaların kanuna muhalif olduğu 
kanaatında yı m. 

Bir defa asker ail 1 rine yardım hepimizin 
esaslı borcudnr. Bunu eda etmek kanunun emri 
iktizasmdantlrr. Yalnız bn emrin baricine 
lstaiıhulda ~Linldığmdan dolayıdır ki nazarı dilc
kat i c lhetmck istedim. Allarına mağruren yapı
lan ufacık bir· rakanı hatasım tashih etmek 
lazımdre. Teşkilatı Nıa.-.iye kanununun 85 nci 
nıadd sini değil, .ı ncii maddesini ve 1111 nu
ııuıralı kanunun 72 nci maddesini okumuş olsa
lardı henira ist miş olduğum keyfiyet onlarda 
tıı.rıuunen va ı· lı. Diyorum ki mevcut konuna gö
r b lediye encüm nleri vergi mahiyetinde, 
seyyanPn kaide koyanıaz. Bilet alanlardan şu 
kadar, sinemaya girenlerilen şu kadar diy bir 
yol açtığnnız gün ve btı zihniyeti kabul ettiği

miz gün, köprüdt'll ge~ ndl'll şu kadar, memle
kete girımdPn şu kadar, arahnsr olandan şu ka
dar, ııazinoda §U arfiyatı yapandan hu kadar 
diye öyle müteS(')sil ve kayfi bir luıl'el{ete yol 
ıır;mış oluruz ki, üzümii olıınılnn, hağı olandan, 
buğdayı olaııdan diye diye nnmütenahl bir mü-
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kellefiyetin tcşcvvüşü karşısında kalabiliriz. Bu 
günkü kanımlar da buna müsaittir denilir. 1111 
numaralı kanunun 71 nci nıad<.lesi, helcdi~·r ınec·

lisleri, ihtiyar hcyetlt>ri bu takdiı· hnkkrnr ha
izdir diyor ıııııma, 72 ııci maddesi de diyor ki, 
«Yardım E'dt•crklerden ahvali ınaliye vc•ya vü
cut sağlamlığr şarttır.» Alıvali nı:ıliyt• \' eyıı \'Ü

cut snğlamlığım şart ittihaz eden hir kanunun 
tatbikatma mPmur olan DahWyc vekfileti, bu 
kanunun tathikma yardım olmak Üzt'rc yaptığı 

taümatnamt'dc, 2t haziran 1927 tarihli kımunun 
tatbikı için yapılan talimatnamenin 6 ncı ınııd

desinde bakımz ııc' güzl'l söylüyor; yardımı ya
paraklarrn ınııli ve hedeni kudreti olmak şart

tır. Hrdeni kudreti olmayıp ta, mali kudreti 
olanlar. yardıma iştirıık rdecekleri gibi, mali 
kudreti olmayıp ta yalıuz çalışına kudreti lıu

lunnnlar da hu yardmu yapmakla ınükell{•ftir

ler. 1() m• ı maddede yine ne giizel söylüyor: 
«Belediye ncüııı nleri nınhtac: a ker ailelerine 
yardım edecek askt•rlik haricindrki c•şhusı k<'ndi 
hududu da hilimlc' tesbit ve her yımlnnrınm 

yaparağı yardmı ıııiktarmın iizaıııi w asgari 
hadlerini tilyin \'e ılrl'rcelel'ini tefı·ik deı·.» 

17 nri madde nıucihinre hu sıırPtle tefrikı 

tazanınıun olan cPtveller encümenre tatbik olu
nur, a ağı yukarı hu <·etveller üzerinde tadiliıt 

yapılır. 

] 8 l1l!İ nındeleel e « EııciiıııenC'r lwı· ıııükPlldt• 

tesbit olunan miktar tehliğ olunur» rlenilnırk

tedir. 

Şimdi bütün bu taliınatnameyi yapan Dahi 
liye vekili arkadaşımız geliyor diyor ki, biz ;va 
pılan işl<·ı·i kımuna muhalif görmüyoruz ve iyi 
huluyol'llz amma tathiknt şeklini arıyonız, hn
lursak h unu te vs i edeePğiz, yahut m iisaarlP ed('
ceğiz. 

Aflaı·ma mağrur n Fayık Öztı·ıık arkadaşıma 
kanunun sıırahatindrn almış olduklıırr ıııfinııyı 
ve hu manaya göre tanzim ettikleri ~ayrt doğ

ru talimatnarneyi aşan hir heyetin fiilü hareke
tini kanunun ruhuna uygun görmPınekteyinı. 
Yalnrz kanuna değil, o kanumm doğru ve kolay 
t byin ve tathikma nıc>dar olmak üzerp yapılmış 

olan kendi tnlinıatııameleriniıı şu okuduğuııı 
ınaflde lerinin sarahatine de muhalif hulmaktıı
Ylnı. Bu hali takdir tmek liizrmgt>lir ki, hn 
güıı Ankara belediyesi emir verebilir. İstasyon
da herkes bilet haşına şu kadar kuruş versin rli
:Ye. Bizim Ödemiş belediyesi, bağcıya, incirriye, 

,\ rtapazart belediyesi çiftçiye, kilo başrnn şu 
kadnr para vrrecpksin diye bir kiilfrt tahmil 
edehilir. Hallıuld böyle öl~üsü olmayan w ka
nunda . aralıaten mevcut huluıımayıın YPrgiler 
larhınr. hususiyle saliibiyeti olmayan ıııuayyen 
heleniye heyetlerinr nyıı mnhtarlarıı \·errliği 

miz gfuı, hu iş ll<'reye gider? Bugün halen şil{ft

;\-'Ct<:i dt'{.til mi~ iz? ~fulıterenı Halk Paı·tisi işi iizc
rinP almış, ıııestıleyi hnlletm<'ği iizerinr :ılımı; 

tır. Bu kadar kolay olduğunu hilsPyclik yrni 
teşehhü. lt>re giı·ıııez<lik . n~vıı. asker aileleı·iıw 

yardmı davasHlır. nor~:luyuz . Mevcudumuz
dan verilmesi lilzmıgelcni '' erec•eğiz. Fakat höy
le her köyün, hPr hclediyt'nin takdir Ye tensibi 
rlairc•sinde dPğil. Yine icldill ediyorum; hugün
kü kanuna görP vcreeeğimiz pnrn, Dahiliye YC'
knletiııin tanzim ettiği tnlirna.tnanıe dalıilinde • 
olaeaktrr. Fa:nk Öztrak m•kııcla ınırzın kendi 
yaptığr iş, Ptrııfrııdnki hareketler muhalefet 
etmemek dolarrsiylc mesul ctmımıektr sanki Kı
ristof Kolonıh 'uıı ymııuı·ta. ı gibi bulunmuş hir 
vaziyet e teuıııs etmektedir. 

'I'e kilatı e a. iyenin 4: ncü madde. i gayet 
. arihtiı·. cYcrgi, Devletin umumi masarifine hal
kın iştiraki demektir. Bu esa. a mugayir olara]< 
Jıııkild veya hüknıi şahtslar tıırafınoan Yey:ı on
lar namına rüsum, aşar ve sair teknlifi alın
ması memnudur >. 

.Asker ailelerine yardmı edilecektir, onu yııp:ı
rağrz. Falrat Hey ti elileniz takdir edec k ve 
bunu rüesayi memurin tatbik edecektir. Bu
nun haricine çıkılıı'Sa keyif hakim olur. Büyük 
Millet Meclisi herhangi bir keyfi hareketi müsa
it gören kanunlar yapmamıştır ve yapm'ıya
eaktrr. Velevlci, mütalaa şekilinde olsun kabul 
eıliliı·sı>, hnnuıı kıımmi har('kPtP müsait yeri 
yoktur. 72 inci madde gayet saribtir, Bunun 
hilafına alınaeak olursa, tramvaya, vapura gi
ren bir adam; kör. to pal hattn asker rlahi ol a, 

ondan da alıruna ı Hizımdır. Kanımen askerden 
ahnmryacak:. O halde bu şekilde ondan da alın
mış oluyor. !şte kantma muhalif oldu. Boğaz
içine gitmek üzere vapura binec k fakir bir kim
seden de ve Devl t nemiryollarına binen fakir 
bir kimseden para almmama ı lazımgelir
ken, şimdi bindi ıııi pekaHi alıyoruz . Şu 

halde sal<atlık tathikattadıı· . n tatbikatı 
Dahiliye vekiUeti bir talimatname ile tanzim 
etmiştir. Çok riea ediyorum, bu güzel eserden 
feragat etmiyerek, yapılan işi biraz okşanıak su-
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retiyle, idareyi mu.hafazu etmek yolunda gös
termiş oldukları temayülden sarfı nazar etsin. 
Zaten üzerinde durduğumuz bu işi sureti kati
yede ballederiz. Ben de taraflarmı. .Asker aile
lerine yardım için biletler üzerine, şuraya bu
raya mükellefiyat konsun amma miktarr, şekli 

yine kanuna müstenit olsun. Tekrar edjyorum, 
böyle bir harekette kanuni isabet yoktur. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekir
dağ) -Sayın aı·kadnşım arasıra Dahiliy vek:i-
1 tini nizama ve kanuna riayctkür olmak sebc
hiyl<' taltif buyuı · uı-lar. Bu defa kanunrlaıı ayrıl 

dığrıruza zahip oluyorlar. Kendilerine temin erli
yorum ki, bu sefer de kanundan ayrrlınadık, 

kemali dikkat ve itina He bunun üz rinclcyiz. 
bizim §iarunız budur, başka türlü yapmamıza 
imkan yoktur. Biz kemali samirniyetle bli işin 

rsa en kanuna mutabık olduğu kanaatindeyiz. 
Arkadaşrrn huyındıdar ki , 1111 numaralı ]{ann
mm hahsetliğimiz maddesinde hir fıkra vardır
ki, orada hedeııi kurh·et ve mali kabiliyat ara
ıııı·, bu karar hu kayıtlardan le<• n·üt etmiştir, 

nzukla ·mı ·tır huyurdular. Hayır, uzaldaşma

mı~. tamanıeıı riayet Ptm i~t ir. Askt>rlrr mÜıstcı-ı
nııclrr der; Bundan da uzaklaşmıştır buyur
dular. Hayır, efrndinı . Onu da mahfuz tut-

ımı tıll' . B lerliyenin kaı·an şudnr . ·akil va~ı 

talurırun hirim•i ınevlciinc ve sinemalam gclen
l<'nlı>n alınır . Bizim mcmlrk lle nakil vaıutalıı 

rının birim•i mevkiine vr siııeınalara ıtit:nek , 
zannederim, iktidara deHiletin en ziyade intı

nılacak olanlarrdrr. J udrrt knrinesi olarak bun
dan llaha kııvvetlisi ZOl' bulunur. B deni kabi-

liyetl{', mali kudretin ikisinin b raber bulunma
sını kanun şart koymamıştıı·. Bir adanı~n yalnız 
mali kudreti müsait olur da bedeni kuhiliyeti 
yoktuı·, mükı>llcftir, veyahut lwdeııi kabiliyeti 
vaı·dıı· da nıııli kudreti yoktur. mük<'lleftir. 

'l' r{'n]erin birinci ve ikin(·i mevkiine hiner, 
sincma~·a gideı·. Bu adamın ınall h.-urlrcti var
flır . necleni knhiliyf'tini aramağ'n lüım111 yoktur . 
. Asker, ve~ikasını gösterdiğ-i nıkit ıııııaftır. 

Ronra hC'lcdiyC' meclislerinin itirazları tetkik et
mesi Uizımdır, buyurdular. Bunu vermekle 
miikellcf olan herhangi bir zat bir itirazda bu
lunursa bu itirazı tetkik e<iilmiyecek d<'ğildir. 

Bunu belediye encümenlcri t etkik edecektir. Bi
zim cndi~cmiz burada değildir. Biz şundan en
dişe rdiyoruz: Bir zat trene biniyor, der e ki; 
h n tren parasını veririm amma asker ailesine 
yardım parası vcı·miyeceğim, nıiieyyidemiz ne
elir~ Bimniyeceksin demek mi~ Hayır, bunu 
diyemeyiz, işte bu, ktınuna mugayil'dir. Ne 
yapalım? O kadar kalabalık arasmda hir za
bıt vnrakası mr yapalım? Herkesi bu kadar 
izaç edemem. Böyle bir vesika olmadım hangi 
1 etki k merciine ~idebilirim 1 İşte aradığı m nok
talardan biri budur. Diğer bir nokta. Herkes 
bulunduğu yerd yardrmla. mükelleftiT. Her
hangi bir adam filan şehirden, köyden kalk
mış gelmiştir, vesaiti na kliyeye bindi diye 
alacağız, bu suretle bu zattan mükerreren js
tcmek hakkmı haiz d ğiliz. İşte kanuna muga
yir bulduğum noktalardan biri de budur. Bu 
şekilde teferruata ait bazı noktalar var, onla
rm halliyle uğraşıyoruz. Yoksa esasta kanuna 
mugayaret yoktur. 



-369-
Mlı.nt MttDAFAA VEKALBTt 

3. - Mımisa mebusu Refik İnce 'nin, Bin
başı Sabri Eryılmaz 'a ait kararlan infaz et
miyenler hakkındaki takibat safahatınm ne 
halde bulunduğuna dair tahriri suatine Milli 

Refik İnce 'nin suali ve Milli Müdafaa ve
kilinin cevabı aşağıdadır : 

• 

'l'ihki,Yt' Hüyiik ~Iill!'t Meclisi Yüksek Hf'islil:rine 

(+·n sa:nlı ve 26. I.l941 tarihli Ar:mhııl en 
diHH' rıi lın ffıılık karar cetnlinin hiı·iııci nınelde

si ıııahkenıed('n vr Rüyiik 1\.fillet Mcclisiııdrn sn 
dır olıın "<' hinha., ı Rabri Eryılmaz'a nit huhı

nan karnrlıırr hıfaz Ptnıeyetıl('r hııkknHla (loı 

ııuııi tn kilıni yıınılıııak ) liizuınuını i ht i va rtınek

t ı•cl it·. Bneiiııwıı ;n hu kaı·arı kat iyef krshf'derek 
'M <>lis k:ırnı·ı nınhiy tini nlnn olıhıjhma göre 
hıı tnkilıntıı şiıııdiyr kadar lıa~lanınış olduğunu 
şüph('siz ~Öl'ınl'ktcyinı. nuııa hinll('ll o kararm 
nihııy f' fiııılr hııhsolnııan ( feııhhiiı· \'e yolsnzluğa 
S4.'lıl'p olanlar) m kimll'r oli!uihınn ve hunlar 
hakkınclaki takihat safalıatmın nr halrle hulnn
fluğnnn claiı· yazr ile Cf'\' llP vrrilmesi hususunu 
ihti\'a E>dı>n i şhn sualitniıı Milll Müd n fa:ı ~ekll
h•tin<' ir~alinc Yiik!ı<'k miisıısıılcniv.i ılC'rin say
gılarnnla l'ica eılerim. 

Manisa mebusn 
Refik tnce 

13 . IX. Hl41 

Tiirkiy Büyiik Millet Meclisi Yüksek Reisliğint' 

7 . rx . 1941 gÜn ve 3437 / 246!1 sa~rıh yazıya 
karşılrktrr: 

J . - 25 . VI . 1941 gün ve 44 sayıh Ar7.U.ha.l 
enriiıneııi haftalık karar cetvelinelP P. Bnh. 
Sabri Bı·yılmaz hakkında verilen kararın Mec
Hs Dahili nizamnamesinin 57 nci marldesine tev
fikan, ıııüılıleti iGindı>, F.ı·zinran nı<'lınsu Saffı>t 
Arıkan tarafından Yükst'k Rivaset e vf'rilen bir 
1n.krirk lf'clis Heyeti ımınmi~ı>simlP \(•tkik ve 
nıüzakeresi talep edilmiş ve Arzuhal encümeni
ııiıl ı1ııvl'ti iizeı·inr .,'fahi izahat Hrilıniştir . Bu 
takrh·in bir sureti merbuttm·. 

Müdafa.a vekili Saffet Arıkan ta.ra.fmda.n ve
rilen cevap 17 . IX . 1941 tarihli zabıt caride
sine dercedilmi.şti. 

2.- tşhu izahlarıian. mahkeme knı·nrınm ta
mamen tatbik Pdilnıiş. olnıasr dolayısiyle (44) 
sayılı ve 2fi. VI. Hl41 tnrihli Ar:mhal cnciimeni

nin haftalık karar cctYelinin 1 ıwi nıatldı>sinde 
yar-ılı, kanuni takihıı.tın ynpılııınsnıa uıahal ka~
ıııımıış nlıln!!nını Pn rleriıı saygıhll'ımln nrzede
rım. 

M. M. V . 
R Al'ıkan 

'l' . n. Millet Meclisi Yül,sek Reislil:rin<' 

Arzuhal enciimeninin 2!1 . VI . 1941 tarih ve 
H sayılı haftalık karar <'efvelinrl Rinhnşr Rab-
ri Rı·yılmnz luıkkmdaki !18 . TV . 1941 tarih ve 
2915 sayılı kararm aşııibda yazılı selı~ııl re bi
na n Dahill nizanınam nin fi7 nci maddesine
teviikan ITeycti UmumiyeclE> milzak rrsini au 
Ye tekHi eylı>riın. 

Binbaşı ~abri Eryılnıazm 1 E>~rl(\J 1::139 olan 
yüzbaşılık ıııı.. hı mahkemece teslıit t>dilen 28 
temmuz 1::!34 tarihine götürülmüştür. Buna göre 
ne binbaşıhk nasbmm düzeltilm . i lazımgeldi
ğinden 1340, 1341 ve 1926 tarihli Jatn. sicBleri 
(ta bnr komntanlı~r yapamaz) ve 1~2.9 tarihli si
cilli de (tabur komutanlığına yeti mektedir) di· 
ye tasdildi olup ancak J2 . IV. Hl31 tarihli sicil
linde. (tabur komutanlığı yap.acağı) yazrh oldu
ğundan 30 . VTTT. 1934 olan binbaşılık nasbı 
na 30 . VTTI . 19::ll tarihinde diizE>ltilmek sure
t i yle ıııa hkeıne l<araı·ı nıcvznata n yg-un olarak 
tamamen infaz edilmiştir. 

En<'Ümen kararmda binbaşılık nasbının 
:lO . VITT . 1928 tarihine götürölmesi hakkında
ki kayda gelinc<', 863 sayrlı Ordu terfi kanunu
mı tPvfikan tfınzim edilmiş olan 4 . TV . 1931 ta
rih ve 851 sayılı talimatm neşrine kadar terfi 
eler <'eleri o Rrn<>ki kadro münakala.tma göre 
ARkeri ş.uraca tesbit edildiğinden 2 temmuz 
1334 ))!\. lplı yüzbaştlara 30 . vnt . 1929 da terfi 
derecesi verilmiştir. 
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Binbaşı Sabrinin binbaşılık na.sbmın bugün

kü mevzuata göre on sene bekleme kaydına 

tabi tutularak hemnasıplarmdan müsait sicil 
alaularm dahi terfi edemediği bir tarihe götü-

4. Manisa mebusu Refik İnce 'nin, Milli 
Müdafa.a için alman hayvanlar bedellerinden 
muhtelif şekilde kesilen paralar hakkındaki 

Türkiye Büyük .J.lill t Me •lisi Yüksek Rcisliğine 

Aydın'dan Mnhtereın lla~vekil Uefik Sıay

lam'a 19 . YTT . 1941 tarihinrle u tclgı·nfı <:e k
miştim : 

(Milli müdafaııya alınan hayvanlar berlPli sa
hiplerine vrrilirken, nal, iaşe , muytahiye, ku·tasi 
ye, iane ııamlaı·r altında her hayvn ıı i<:i ıı, lııı ;ı,an 

on lit·ayı bıtlan para kesilınekte olılu{'runn Ödr
miş, , öke, Ayrlın seyahatlanmda g(wdüm . 

I anuna, arzttımza muvafık olmıyan lıöyiP 

keyfi v nnwakuhesi inıldins1z paı·alarııı alınına 

masmr ve alınanların iadesi için Pıniı · v <•rilıneı-ıini 

yüksek lfıtfunuzdan heklerim). 
Bu ricama Muhtt>ı·em Başvekilimiz a')ıı ğHhıki 

cevabı vereli : 

( 19 . \',.IJ . 1941 tarihli t elgrafını za revaptıı·. 

Milli Müdı:ıfaaya alınan hayvanlar h flelinrl<'n 
muhtelif şekilde on lira kE'silmesi hakkındaki 

s hep mevzii hir muamele olup Milli Müdafaıı 

vekiiletince yapılan tahkikat nrtircsindP hu g-i 
bi alınmış parıı larm ash11 hına iaılf'si ta km·riir 
etmiştir ). 

1\filH Miidıı fa n Yı' kıl lE>tinrlE>n a .·a~ıdaki ınıııl . 

l'Ülmesine kanuni a.hkam müsait değildir. 
Derin saygılarımla.. 

Erzincan mebusu 
S. Arıkan 

tahriri sualine Milli Müdafa.a vekili Saffet 
Arıkan t:ı.r:l.fıııdan verilen cevap aııağıdadır : 

• 

lere yıızı ile cevap verilmesinin temin buyunıl

mas~t d riu saygılarımla rica ederim. 
8 . VIII . 1941 

Manisa mebusu 
Refilc lrıcc 

1. Alındığı sabit olan hu paraların nıecnıuu 
ıı dir? 

2. Bıı parayı k yfi olarak alan makam sahi
binin hu hıı.rel{eti kaııuııa aykırı görülerek lıak
kıııda ttı kihnl yapmış ınıclıd 

~ - nu paralar sahipl rine iafl(l edilmiş midir? 

20 . IX. HI-H 

'!' . B. I. M. Yüksek Reisliğin 

Mauiı;a tn<'lınsu , ayın B. Rrfik İnce 'nin 
12 . lX . 1941 tarih ve 3436/ 246R numara ile ı-e

kfıletimr teYdi huyurulan yazrJı ual takririnin 
muhtevası; vekaJetimee layık olduğu ehemıni 

yetle takip edileA"elm~kte olan bir mcvzudur. Bu 
t et kikler hitince b n sunllerin ~razı ile cevaplnndı

rılncflğını saygı ile arzcdcrim. 
M. M. Y. 
S. Artkan 

--.. ııeııs>e<t!e:ıı~--

2 - İstizahlar 

1kinri 1~tiınn t>ıma-;ııHla istizalı :vapılınuıııı~llı·. 



' 

C - icra Vekilieri Heyeti 

1 . XI . 1940 da fcra V ekiıleri Heyeti aşağıda isimleri yazılı zevattan müteşekkil idi.: 

Başvekil Dr. Refik Sa.ydam !stanbul 
A.dliye vekili Fethi Okyar [1] Bolu 
DaJıı:liye » Fayık Oztaı·a,k T elr.i1·dağ 
Gümrük ve ln. » Raif Karadeniz Tı·abzon 
Haricı:ye » Şükrü Saracoğl1~ ! zmir 
Iktisat » Hüsnü, Çakır [2] Sa·rnsun 
~Maarif » Hasan Ali Yücel !zmir 
Maliye » Fu,ad ..Ağra.lı Elazığ 
Millı Müdafaa » Saffet A1·ıkan ErziucnH 
lif ünakalat » Ali Çetinkaya [3] Afyon K. 
Na.fia » Gl. Ali Fuad Gebesoy Kon.IJa 
Sıhhat ve 1 ç. M·u. » Dr. H1llu i Alataş A:tJdım. 
Tı:caret » N azmi Topçoğlıı [ 4) Ay dı. n 
Ziraat » Mulılis .E1·kmen Kiitalıya 

1. Başvekil Dr. Refik saydam, 27 . XI . 1940 
tıı.rib.iııde, işine son veren Milli yardım ko-

miteRine aynen a.şağıdaki tarzda teşekkür 
etmiştir: 

&J. V. Dr. REFIK SAYDAM (İstanbul) -
Arkadaşlar; Milli yardun komitesinin Cumhu
ı · iyet llükfun.etine yapmış olduğu büyük yar
dırru, maddi ve rn!anevi büyük yardımı huzuru
nuıda ve bu vesile ile Türk milleti huzurunda 
Cumhuriyet Hükfunetinin tebarüz ettirınesine 
ıniisaadenizi rica ederim. 

Milli yard1m komitesi, teşekkül ettiği daki
itndan itibaren, Cumhuriyet llükumeti, bu büyük 
:felaket karşısında üzerine aldığı vazifeyi ya-

pnrken, kahelisinden en yüksek yardımı ve en 
samimi bir iş beraberliğini görmüş ve bu suretle 
felf\kctzede vatandaşlarımıza yard.ırıı ederken 
kendilerinin çok büyük muavenetlerine mazhar 
olm~t.ur. Bundan dolayı şahsen ve arkadaşla
rım naınma teşekkürlerimi arzetm eği bir borç 
hilıriın. l3u vesile ile kezalik dost, yakın, uzak 
bütün medeni dünyadan, ismi işitUmiyecek ka
dar uzak dünya köşelerinden Türk milletinin 
hu feH\kctli anında yapılan kıymetli yardımla-

[1] Fethi Okyar 12 .lll. 1.941 tm'ihinde A.dliye. vclu1lctindcn istifa etrniş1 yerine 12 .lll .1941 
tarihind6 Mardin mebusu Hasan Menem ncioğlu tô.yin olunmuştur. 

[2] Hüsnii Çakır 31. l'IT. 1941 i(J.rilıincle 1kti.sat 'l'llkô7ctindcn istifa etmiş, yerine 31. T"Il.1941 
tarihinde Trabzon nıebusu Sırrı Day t·ayin olunnıuştur. 

[3] Ali Çetinluı.ya 20 . XI -1940 tan-ihi1ıde Mii.nakaltU vekaletindcn i tifa ctmiş1 yerine 20 . XI. 
1940 tarihinde Sinob 1nebusu Cevdet K erim 111 cedıı.y~ tayin olu·nmuştur. 

[4) N azmi Topcoğl1ı 26. Xl.1940 tnrilıindr T1'rarrt vclcdlctindcn istifa etmiş, yerine 26. XI. 
l9JO t()rilıin(,lr A1ıkara. meb'IL$U ~ümtaz Okmen tayin olunnı111tur. 
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rııu lım·ada, huzunınuzda, ı;;ükranla arımağı hir 
boı·ç bilirim. Bu, hakilmten o kadar büyük ve 
alenı,şümul hiı· ınahiyet arzetnıiştir. Demin sayın 
arkadaşım Hilmi Uran'ın fla işaret buyıu·duğu 
gibi hn, Türk millt>tinP karşı hütün bir mecleııi 

2. Ba.şvekil Dr. Refik Saydam 6.1.1941 ta
rihinde ve Umumi Heyetin 25 nci inika.dmda 

BAŞVEKİL Dr. REF1K SAYDAM ( İstan
bul ) - Aziz arka.daşla.rmı, 

.tki aylık bir tatile karar vermiş bulunuyor
sunuz. 

!ntihap dairelcrinizile, veya memleketinıiıin 
diğer nııntaltalarında tetkikl r yapacaksııııı. 

Bize, güzel iııtibalar getiı·menizi dilerim .. .Anka
radan ayrılırken dahili ve harici vaziyetimiz 
hakkıncla benden hiı· kaç kelime flinleminizi 
rica edeceğim. • 

Bugiin dahilele en lı üyük çalışma ımz, dünya 
buhram karşrsıntla iktisadi ve ticari sahada mu
vazeneyi muhafaza etmek, Türk vatamlaşmm 
asgari ihtiyacnın tekabül eden yiyim, giyim Ye 

yn.kaMk maddelerinin bulunmaın, nakli, ve sa
tışı i';lini sıkı bir nizam altrna alınnk, istihsali 
hatta elirnizdeki vesaitin frvkinde bir dı>rN•eye 
ÇTkarmak; ve bilhassa ihtikarln mücnrlrlryi knv-

etl ndirmektir (Bravo sesl ri). · 
Bn huımsta, Hükftmetinizi, lüztımu olnn her 

türiii :ılfihiyrtlt>rle tec:hiz buynrfltımız. Sıkı ni
·zamlr hir iktisadi sistemin ilk lwdemE'leriııde 
bulunuyoruz. Henüz ne milMahsilin, ne müs
tehlikiıı, ni' Hiccarm ve ne rle alırının ıılışma 

dığı bir devr deyiz. Rıkıntısı ve şlkaycti var
drr ve olacaktır. Fakat, azami' dikkatle bütün 
gayretimizi ıınrfederck hu rlevreyi geçirerPği

mize kaniim. 
Bu arada, bir daha bilhassa tebarüz ('ttirmek 

isterim ki, «asgari ihtiyaç» gözönünrlP tutula
caktır. Yani, lüks malzeme denilen ve hayatta 
ihtiyara clE'fiil, zevke revap verı>n eşyaya hi<; 
bir kıyınet ve mevcudiyet vermiyor('ğiz (Bravo 

sesleri.). Bize Hizrm olan bilhassa geliri sahit 
~e malıdut olan vatandaşlarm ve ailE'lerinin ih
tiyaçlarıdn· (Rravo esleri). tl k snfta bu kütlr
nin yiyeceği, giyeceği ve yakacağı bizi alakadar 

cihamıı göı:ıtN·nıiş olduğu büyük bir yakmbk 
ve dostluk esrriıliı·. Hunu dn. bilhassa lıuzuru
nui\ıla lehnriiz ettiı·ıııek ve hu ltüı·sürlen kendite
rin • tE• ·ekküı· tıııek istrriın. Buııu arzetmek is
ıiyor·uııı. ( Br:ıv1ı ıwslN'i, alkışlaı·). 

dahili ve harici siyaset hakkında a§ağıda yazı
lı beyanatta bulunmuştur: 

etmekterlir· v ed cektir. Uu hususta stok yaprJ
ması ve umumi satış yerleri tesisi; Jıusmıiler de 
dahil olarak bilfımum sanayi müesseselerinin 
Devletin vereceği iş ve istihRnl proğramı dahi
linde çalışmalamını temini ve istihsaHitın hu 
mağazalarrla vatandaşlara tevıii proğramı üze 
rinde aHlknlı vek;iletleı· c;alışınukta(lrrlar. Tak
dir bnytll'lU'Snuz. ki lm suret]f' y:ıprlacak stok, 
ihtikarla mücadeleelP büyiik rol oymyacııktır. 

Arkarlaşlarmı, 

Oczerken ve tetkikler yıı.parkPn, Türk köy
]üı:ıünden çok, amma p<'k çok mııhs11l istediğimi
zi bir defa da sizlerin lisımrndan işitmelerini 

rica cflerinı 

Clöriiyorsunuz ki, bnuııı hi ı · ı-a•l i'ı fcti, yahut 
tanı isi ihsall' yalmı hi ı· zaınnııtlıı l'c•ıııı hi ı· lııı,· a 

vııziy<•t i, umduğu m uz ınahsulrh·n hizi ma h !'Um 

ediyor. IIükfımclin c_:ok ekim Uıvsi.rPsinin, nor
mal zıımıınkindC'n ılaha Jazla, şimdi kıymeti ol
duğunu Türk köylüsü rlu~·ınu:;; \ 'C yapnıı.ıkludır. 

Fııkut, sizin sa15hiyet li lisnnınrzdnn bir kerr 
dnhn k('ılfliJ<'rino duyurulnıasmn IIükfmı<'tiııiz 

büyük kıymet V<'r'mektedi ı·. Ne fiat düşmek en
dişe.'ii, ne de satamamak korkusu vardır. ı<'rek 
toprakta ve gerek smıayide fazl:ı istihsalin, hal 
de ve istikhalde, bizim yt'gane desteğimiz oldn
ğunu, her vatandaş bilmelidir. 

Hn uı·alla, lTiikCunetinizin biiyük şehirler iı:in, 
tek •km<'k sistC'mine karar v rmek üzer olduğu

lUt da ıuzrdeı·inı. (Bravo esl('T'i). Bu işin tabii 
ne1ic si olnn un falwikalarrnın Devlet kontrolü
ne almnuı~r \'C' ı:ıkaı·ıl<wak ekıueğin yür.de. mu
ayy<'n ııisb ttc çavdar unu ile karışL.ırılması da 

gözönün alınmıştır. Bu suretle ·, ekmek :fiatm1 
ni.iı,.ürıucğo (;alışacıığız. 

thtikarla mücadelede 
ediyoruz: Fiat murakabe 

yeni usule müra<'ıwt 
tcşk.ilatllll merkeze 
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bağlıyar~, sıkı ve daimi bil: k011trolün m.iimkün 
olaııağmt tahmin etmekteyiz. Görülec lt lüruma 
göre, verdiğiniz aalahiyeililrden ıisti:fadc ederek, 
kontrol cihazıru mükemmelleştirmek> daiınaı im
kin dalıilindedir. Bu arada, vatandaJ?laruııızm 

.da Devlet teşkilatma yardun.: etmesini ve bilhas
sa 100 kuruııtan fazla alış verişte :fatura istemek
te ısı·ıı.ı· etmelerini teşvik etmek lazımdır. füey
Y,idede:ı.t malıııım şikayetler .ka.np-smda, ee%astz 
kalan mücrimlerin, ancak bu yoldan tedip oluna
bileceğini herkesin bilmesi,. kendi meıUlaati ikti
.zasmdandır. 

ı Ticari salıada ~ İhracatı teşvik ve çorçevelomek 
suretiyle alınan tedbirler, sizleri memnun edecek 
~ekilde devam etmektedir. Hiikılm.et elindeki her 
vasıta ile buna yı:ırdmı ediyor ve edecektir. It
halat ticaretinde götülen zorlukların, zamanla 
azalaaağıııı ümit ediyoruz. 

nu araıla ithnlıit. 1ııeirlet·indeıı şikayctiın ol
duğunu söylemeden bu bahsi kapatnuyacağım. 

Devletten her türlü yardımı göreceklerine şüphe
leri olınaınası lfızınıgeleıı hu \' Atnnda"?larııı <)aha 
makul bir yol tutacaklarmdan ümitvarnn. Ya
kın zama:nda büyük şehirlerimizdeki ithalat ta-

. oirlerini buraya çağırarak kendilerinden öğren
meğe uğraşacağrın; şikayetlerini dinliyeceğim, 

vazifelerinin yalnız kendi menfaatlerine inhisar 
etmediğini; onun fevlrinde uıuuı:nl menfaatin ha
kim olduğunu anıatmağa çalışa~ağım. (Çok gü
ıel ICSleri). Olmadığı takdirde, bundan evvel 
başka bir vegile ile huzuı'Ulluzda. arzettiğim gibi, 
ithalatı .yalnız Dovleto inhisar ettirmek teşebbü
sÜile geçeceğim. (Bravo esleri). 

.Aziz arkadaşlarım, 
Dünyanın arzettiği fe.vkaliıde şartlar karşı

sında \'atıın nıüdafııa vazifeı ini üzerine almış 
olan şanlı Türk Orduı:;unun hergün dahi\ kuv
vet] i nJnıllSlllil <;alıştyOl'll7. H' ht>rgÜn daha 

3. - Başvekil Dr; Refik. S a..ydam 4 . VII . 

1941 tarihinde. ve Umımıi Heyetin 78 ncü ini-

BAŞVEKİL Dr. REFİK, SAYDAM (lat an
.bul) - A~irl'. ı:ı.rkııdaşl~ı·ım, 

Bir ııylık bir tatil karar verdiniz. H pinize 

kuvvetli olduğunu gÖrmekle seviniyoruz. (Bra, 
vo sesleri, şidd-etli alkrşla.r). 

Yukarrdanheri arzettiğim bütün <:nlrşnıa.laı·. 
·Türk vatanmın mudafaa kabiliyetini en yüksek 
derecede tutmak için bize verdiğiniz vazifenin 
irnplı:ırıdır. Bu yöndendiı· ki, a11mdan kalkıla
mryacn,k hiç bir müşkiil tnsa vvur etmiyoruz. 
(Bravo seslrri, alkışlar). 

Sizin yüksek itimadınıza ve Yatannı dört 
köşeı:ıindt>n Büyük Meclise ve .omm ITükumetint> 
karşı gösterilen <;ok içten gelen bağlılığa daya
narak, gösterifiğiniz yolda sük:lnetle yürümek 
vıızi.femiz olduğunu bir kere. daha arzetmf'kle 
sevinç duyarrnı. 

Aziz arka.daşlarım, 

Ri.itiin fliinyada görülen siyasi H askeri faa
liyeti TiükUnıetiniz azami teyakkuzln takip edi
yor ve hnnlıınn muhtemel inkişnfhrrmı heran 
gözönüncle huhmdurmağa çalışıyor. Harici si
yasdimiz, hn faaliyetler devrinde de size ma
him olan esaslar r'laiı·esinde yürüyor. Diyehili
riın ki, nıillctiu ve m ınleketi.n ._ elanıeti için itti
haz rtmiş olduğunuz hattı hareketin i ahı>ti, hu 
inkişnflarla bir kere daha teeyyüt etmiş ve bi
zim yegunr gayemiz olan masuniyet ur,ndesi. it
tifaldarımızn tama.nırn sadık vr mt>rlmt. siyase
timizdeki şuurltı istikrnrdan iyi neticeler alm
nıasmı int aç etmiştir. (Alkışlnı·). 

Muhterem arkn.r'laş)aruna tekrar temin et
mrk istı>rim ki. tasviplerine iktiran ı>tıniş olan 
YP hic:: hir memlekt>ti üzerek, ndişeye düşüre

et>k ~ınaı:nn ihtiva etnıiyrn dürüst. siya etimiz, 
ayni yoklan yüdiyecek Ye ümit ederim ki. hn 
giine l•ailıır" oli!uğn ı:ribi. bundan so!11'a da, mil
let·iınizin haYl·ına velncl neticP '' emı kten hali 
ka lınrvarıı Jctıı·. ( Allnşlnr ) . 

Aı·kacln,..larını, 

llepinize sıhhat ve neşe ile güzel seyabatlet· 
dilı>ı • inı (~idfletli Ye RÜt<>kli nlkışlar ) . 

kadında dahili ve harici -siyaset · h-akknıda 
a.şajı.da yazılı beyanatta bulunmuştur: 

ııeşe ve ın h ha tiP eyyahat ve av d t' dH ı-im. Bu 
vesil dt>n istifade ederek dahili ve harici vazi
yetimiz luiklonda m~tli'imat eı'meyi faydalı bul-
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d um. 

Sözume elerhal Türk ortlruıu ile başlıyaca 
ğım. (Bravo sesleı·i ) . Vatan mü<la.faası ve milli 
menfaatlerin korunmaflı için kendisine verili
ğimiz emek yerinde<lir. (Bravo sesleri ) ve 
bndisinden heklediğiıniz fcdakarlığı hepimi
zin göğsünü iftihar hislcı·iyle rl.olcluracak şe

kilde yapacağınn tam itimadımız ,-ardll'. 
( Bı·A vo sesleri, alkışlar). 

Dahilde ; bütün dikkati miz. dünya huhra
nmın iktisadi inlcişaflarını azaltrruyEı nıatuf 
~alışmalaı-l a V<' müCla fa ıı v ıısıt alarıını zın h'kenı 

mülü için hl'r fırsattan istifa(le rtmekle hu
lasa edilebilir. (Bravo sesleri). 

Cuııı huriyet Hükumetinin, karşsınrla huhın

duğnmuz müstesna. vaziyette Türk vatanının 
vr Türk milll'tin in )iiksek ıııenfaatll'riııi. bün
yesine en uygun hir şekilne. temin i~in sadet
t ı ğ i Pnwkler· iyi rwticrler Vl'rmiş "<' 1 asvihiııizf' 
mazhar olmuştur . (Bravo sesler.i, alkışlar) . 

Bütün hu çahı:ınıalar rsnasmc.la, Türk mil
letinin gösterdiği yüksek birlik ve derin an
layış manzarası, Cuıohuriyet Hükumetinin va 
zif ısini c;ok kolaylaştırdığı gihi , iRtinadet
tiği milli kuvvet sayesinele vatanm refah 
ve selameti iqin en güç işlerin zamanında 
ve mnvaffakiyetlr goörülehil ceğini ıl<' hil' ]{f'tf' 
daha ispat etmiş bulunuyor (.AJkışlar). 

Memleketimizin asayişi yerindPclir: Hüyük 
}fe(•lisi n v rdiği yü kı;; ek Ye yerinn e kararlur 
say<:>ı:ıinde herhangi hi ı- işi m izde ıü• müşldilü

müz yoktur . 11uhranlt ı:tÜnlPrin irııbf'ttirdiği 

trclbirleri almak ve elinıiz<leki vasrtalada aza
mi hasılatı elde etmek i~in çalıı~maktayız. Daha 
lüzumlu görülecek 1edhil'1et• olur~o~a., onu cln 
Büyük Meclisin tasvihine ar;t,<'1mt'ktr gPcikıniyr-

reğiz. 

Mulıt~renı arkadaşlaı· , 

Harici siyasetimiz hakkında, yüksek huzu
runnzda vakı olan son mnruzatımdanheri. altı 

nya yakın bir zaman ge~ti. 
Dünyanın geçirdiği büyük buhran içinele 

hiı.cliseleı·iu taalnıhu fıdeta baş d.öndürücü bil' 
ijekil almakta ve son altı aylık devre zarfmJaki 
ııiyruıi ve askl'ri faaliyetler, böyle krsa bir za
ııırLua ınaudet t>ıı sığamıyacak l< ııdıır haciın vr 
ehemmiyet itibariyle hayret verici hir manzara 

göstermektedir. 
Son zamanlara kadal' bizden uzak sahalarda 

cereyan eden, fakat inikasları bütün ılüıı~ . ı 

ile beraber memleketimizele de kendilerini 
hissettiren harp faciaları, nihayet Türkiy&-
mizi her taraftan çeviren yangınlarla ta yamba
şımıza kadar sokuldu, gelcli, Balkan hare-
katı ve onu takip eden Irak hadiseleri, Su
riye vakayii ve en nihayet dünyanm en mua~
zaııı iki ordusunu biamun hamh;ledc hiı·biri 

karşısma diken Alman - Sovyet IDlU-harebesi, bu 
son ayların asırlarea arulaeak hareketleridir. 

Bu muazzam inkişaflal' önüncle, 'l'ürkiye, si
yasetindeki istikrarı ve hedef birliğini ispat 
etmek için geçen kanunusanide size vaka olan 
maruzatımı, kelimesi kelimesine tekrar etsem. 
nugunun icablanna olan mutabakatine ilave 
veya tayyedilecek hi(~ bir cilıet olmadığı teba
rüz eder. (Bravo sesleri, alkıı~lar). 

Evet, al'kadaşlar, bugün de size, altı ay ev
Yel söylediğim sözleri tekrarlıyarak hitap edi
yorum. 

MiJletiu Ye memleketitı seUlıneti için ittihaz 
<' t miş olduğumuz hattı hareketi n isahet.i, görü
len inkişaflal'la bir kere daha teeyyüt etmiş ve 
bizim yegAne gıtyemiz olan ınasuniyet umdesi, 
taahhütlerinıize tamamen sadık, siyasetimizdeki 
şmu·lu istikrardan iyi neticeler u 1 ıııınmırm in taç 
f'tnıi~tir . (I3ravo sesleri, alkışlar). 

Bu iki neticelerin eıı başında, Türkiye - Al
manya münasebatınm aydmlanması VE' Türk . 
Alman dostluğunun fiilen ihyası gelmektedir. Ge
çenlerde, yüksek rtasvip ve tasdikımza iktil'an et
miş olan Türkiye - .Almanya muahedesi, imza
sı gününden itibaren mer'iyete girmiş ve aktine 
saik olan zihniyet dairesinde, her iki tara.fça tat
bik edilmekte bulunmuştur. Bu muahedenin ga
yesini ve ha.kikl :nıinasıru Hariciye vekili 25.VI. 
1941 tarihinde Yüksek huzurunuza arzotti. 

Ayni sözleri tekrardan içtinap ederek, şura.
s:ıru bilhassa rtebarüz ettirmek isterim ki; bu 
muahede, bir devrenin acil ihtiyacım suni 
bir surette tatmine yarıyacak akitlerden değildir, 
tnhii ve devamlı bir vaziyetin ifade ve tesbitini 
tazamnnm eden esaslı vesika.lardan biridir. 

Müzakeresi esnasında gösterilen hüsnüniyet ve 
bil'an kararınıyan samirniyet havası, bu sözleri
min kuvvetli delillerini teşkil eder. 

Muhterem arkad~, 
Muharebenin son zamanlardaki inkişafla.rı 

önünde, Hük.funetiniz daimi bir teyakkuz içinde 
ve tasviblııize iktiran etmiş olan siyasetimizin 
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ana hatları üzerinde yürüyerek faaliyetlt>rde bu
lunmaktan hali kalmamıştır. 

.Asırlardanberi istiklal uğruna kım dök:müş 

olan Balkan memleketlerinde yarıılki teşel<külün 

istiklale rnüstenit bir teşekkül olınasmı lıııra.ret

le temenııi ederken, bu dilekleriııllzi tat nı i n edi
ei emarelere de malik bulunduğumuzu söylemek 
isterim (Bravo sesleri, alkışlar). 

Irak hadiseleri çıktığı vakit, do ·tum uz Irak 
ınilleti ile bizim ve onların müttcfiln olan İngil
tere arasındaki ihlilafın, kan dökülmeksizin hal
li için yapmış olduğumuz teşebbüsler maalesef 
müsnıir olnıaııııfi ve hadisat bildiğiniz eşekilde 

inki~af etıniştiı· . lrakııı, bu vaziyete ı·ağmen, · 
istik.HHini teyit etmek suretiyle müttefikiıuiz İn
giltere 'nin göstermiş olduklal'l itidal ve hasiretten 
dolayı kendilerini ve Irak ınilletini şayanı tebrik 
görürüm (Bravo sesleri). 

Suriye hftrlisatmda, 'fürkiye 'nin r,ıı ü tahmin 
buyuracağıııız veçlıile. <;ok mıziktiı· . Suri~P 'nin 

coğrafi vaziyeti, emniyetimiz bakımından haiz cıl
duğu ehemmiyet ve sonra da orada birbiriyle 
çarpışan iki Devletin bizimle ayrı ayrı olan mü
nasebetleri, bu nezaketin derecesini gö t rmek 
için k8.:fidir zannederim. 

Bu hadiselerin akıbeti ne olursa olsun, Suri
ye'nin bi~im için haiz olduğu PIH'nımiyet değiş

miyeceği gibi 'uri~· r 'lilrrc karşı olan sempııtimi

ze de halel gelmiyecektir. (Bravo eslcri). 
Alınan - Sovyet muharebesi muvacehesinde 

Türkiye, siyasetinin >e coğrafi mevkiinin tabü 
icabı olan hattı hareketi derhal ittihaz ve ilanda 
tereddüt etmemiş ve Hi1kfınıetiııiz, bu nınharebe
den rlo~an vaziyet önünde. 'l'ürki~·<' 'nin bitaraflı
ğını 1\.lmnnya 'ya, , ovyet 'ler Birliğine vr diğer 
Devletlere resmen tebliğ etmiştir. 

Bu hattİ hareket ahdt vaziyotlero uyguudur 
ve Türkiye menafii baknnından en doğru ve ha
Yirlı bir yoldur (Doğru sesleri). 

Arkadaşlarım, 

Gene bu geçen ayhll' zarfıntlıı mnhtdif Dev
t adıını lurının sii.' leıliklcri ııut uklıı 1', si ,\'lısi fn 

aliyetin ıni.ihim anasır ı nı teşkil e tt i. 
Bunların umumi mıi ııaları Ü?.Hindr 1 eva kkuf 

ctmiyf'rek. her hiı·inl' hize ait olan kısımların, 
ta f'Vvrlrlf'nheri üı l<iı1 edegeld i ği miz siyasette 
hiç 'kimseye flokı.maıı hir cihet olnıadığnn gös
teren sözl .rin, muharipler arasmda hile hir fikir 
valıcl tine vesile teşkil ettiğini ve bunun dünya 
mukaıldera.tr için hayırlı bir :ılamet olduğunu 

ehemmiyetle zikretnıek isterim (Bravo sesleri). 

'T'arih bir gün. bu muazzam mücadele esna 
sında Türkivenin roliinün ne kadar insani, ne 
derl'rf'll'r<k . lıii.,nüniy tle meşhu olduğunu kay

dedecektir. Fakat <laha bu gi_inden. hayat mü
cadelesi bütün şiddetiyle devam ederken sarfet
tiğimiz mesai. dostluklarrrmza ve taahhütlt>ri
mize vt>rmiş olclnğumuz krymet, sözümüze olan 
sadakatimiz, medPniy<'t dünyası önünt> a~ık 
almla ~ıknıaınızı tE'ıniıı etmiş huhunıyoı· . (Rravo 
sesleri, alkışlar). 

Alman DevJet rt>isi IIitler, 4 mayıs tarihli 
nut'kunda Türk - Alman dnstluğuna verdiği kıy
meti tE'barüz ettirirken, memleketimiz için kul
landığı hlimeler. IIariciyP vekilinin de .size. a:
zetmiş olduğu w•<:lıik biitün Türk mılletmtn 
kalbin<' hitııp Nl<'n vr o knlpt<' hakiki m5keı:ı1 r 

hnlan kt>limelel' olmuştur. 
Ru kürRünen kendilerine hararetle teşek~ür 

etmeyi v<'cihe addN1erim. Bizim hissiyatmııı. 

da, l;iiyük Alman milleti için aynidir. Onun. sö
züne ve dostluğuna luymet veren, medenıy~t 
alemindeki yüksek mevkiine hürmet eden hır 
milletiz. A~dmlatmış ve ihya etmiş olduğumuz 
dostluğun s~fhasr içine, bundan böyle hiç hiı· 
Rltitpfehhüm zehirinin karışmamasmı bütün ka 1-
bimizle temenni ederiz (Bravo sesleri) · 

!talva Hükumeti rE>isi :M:usolini de lO hazi
ran ta;ihli nutkunda, bize dostane kelimelerle 
hitap ediyor. Kendisine gene huzunmuzda te
st>kkiir etmek isterim. 
. 1928 muahedesi bizim için de mer'idir ve 
Türkiye - !talya münasehatı, o esaslar dair sin
de dostane bir seyir takip etmektedir. 

Türk . Alman muabedesinin akdinden sonra, 
Avam Karnarasında cereyan eden müzakereler, 
hepinizin mıılumndur. Raşv kil Çörçil'in müz~
kerelere yaphğı mnhtı-lif müdahaleler ve !fa.rı-

,. tk T" lciye İngiltere ciye Nozn·ı Eden ın mı u, ur : . - ·v• • 

miina.sebntmnı hangi esasla.ra ıstınadet~ıgım 
bütün dünyaya göstermiştir. (Bravo seslerı) · 

'l'ül'k ve İngiliz milletleri tıım hir siyasi ol· 

gunlnkla birbirlt>rini tnmya.ra~ ve .. anlıyarak 
münasehetlerini lm giinkü itıma.t, hurmet ve 
muhabbet seviyesine isa.l etmişlerdir (Bravo 

sesleri). 
İngiliz milleti, Türk'ün ahde vefasn~. bir 

çok vesilelerle denemiş, anlamış ve ona ıtimat 
etmiştir. 
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Mevzuuhahsettiğim müdahale \'e nutuklarda 

hize l<arı:ıı ,ııöı:ıtt•ı·ilcın anla.nş, anr;ık hirlıiı·lel'in

ılPn şüphl'l<>nıııiyı>ıı iki m<>ııılrkı•t arasuıcla YU 

kmı ,!lelt•h:ıiı· kanaatinrlt>yiııı. lnıı;iltPı'(' l>evlf't 
:>oanıları. 'l'iiı·l<i.vı• siyasetinin <>snseıı lııı sulh 
yolunıla inkişaf Pftiğini billl'lcı·ıJi. nillüf\Halr.yh, 
'l'iirk - .\ lınan nınahedesinclı• kt·nrlilrı·ini hay. 
rf'tr cliişürerrk. hiı· nokta mrv<'tıl değilıliı· . Rtı

na mğnH•n. 1'11 hii~iik düı:ıınauiyl<' dostlnk ınua
herh .. si yapan H n ı1osthı~u tntnrağr malftnı 

hııhınaıı ıııiit1rfikiniıı lı:u·eketini, r-ıamiıni zihni
Y 1 V<' iınlayı:;ıla t<'Hikki etmPk, tam manasiyle 
t' ntilıneu olan lıir ıııillPtP has lıir fazill'ltiı· ki, 
hnnu hnı·a.da '\Öyleını>ktı>n hn Tısi hi ı· ZPYk his
setın rklt>yiııı (Rraıro sesl ri. alluşlıı r ) . 

Muhttor<'ın arkadaŞlarnn, 

Oenf' son ınınanların nutuklnrında n ' neş.

riyatınnıı. sizi üzilüj!üni.i hilrli~im hir nokta ht>
lirdi. 

~ft•nıleketiıni:tiıı hir paı·ı;ası ÜY.erinde. hir ta
kım rınE>llN ıy,haı· Nlilmiş oltluğu resmi ağız
lanlan iıldiıı Y<' gene mukahil J'l'suti ağızlarrlan 
tel<zip olunılu. Rnnlar Ü7.eı·inde tevakkuf etmek 
\"(' nıuJtakt•ıue)E'!' yürütmek niyetindE' n('ğilim. 

Yalnız şnrasm ı :':öylemek istPtim ki, Hükume
tiniz bütün hu lıaherleri ilk ~ünüıı<len itibaren 
hnssaı-ıiyelle takip etmiş ve velev ki hayal ııa-

4. - Mini Müda.faa. vekili Saffet A.nkan, 
4 . vn .19&!1 iarihinde, Relab va.puru h&.dise-

M1LL1 .MUD.A.F AA Y. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) - )fuhtf'rt>m aı·kada ları m, eleni?. 
suh3,y, <'rhl ş ''(' t>rlerimiz ve tayyar(' u ha·y ve 
suluty namze l<'rinıizi hamilen 23 hnzit•an 1941 
paımı·tesi ~ünü saat ·17,:m da ıf rsind(ln Mı ıra 

mütev r(1ihen hart>ket ed n R(lfah Yapurunun; 
hiHl.har . anla ılelığına gör yin ayni gün Raat 
ta lu 'b<'2l 22.:-!0 na h ir hıfiHik ne i f' i nu ba mış 
olrluğıınu en hüyük tPo 'irlc i.\kB 1{ lis aı·· 

zetrn kle müt elliın ve dilhnnıurı. Bu <•liıı va. 
kanın ııl.'rf'yam şöyledir: 

[ngüt r 'd in as hitam bulmakta olan Yt' h'ir 
an. v ·el 1nı nmn.mıza iltihakı, matlup ve mü1· 
tezem bulunan ~emilerimizi tesellüm etmek 

hasmda olsun, bu sözlenin kulaktan kulağa 

söylenmesinr aliikasız. kaJmamıştlr. (Rrıavo ses
leri). 

Size bütün kuvvetinıle temin <>t1t•hilirim ki, ı 

bug\ln de, yarın da ayıı,i has a.siyl'ti göstere· 
cek. ve nerede, kimler arasında olursa olsun, 
IHı ı.tibi fRaliyf'1l<>ri yakından ttıkiht•d l'ek ica
beden karar ve tedbirlere tev sı,ıüldeıı geri kal~ 
mryacağız (Bravo sesleri, şidd tli nlkışlar). 

.Aziz arkadaşla.rnn, 
Düny yı yerinden saran bu bftdir .. içinde, 

harp felaketlerinden bu güne kadar uzak kala
bilmiş olan aziz vatanımız, bu saadeii Türk mil
letinin ruhunda münd miç ınertlik, dürüstlük ve 
açık; kalplilik hissiyatma ve Büyülc Şefinin ctra
:fmdaki milli birlik kanaatına ve durumuna med
yun bulunmaktadır (Bravo scsleı•i, şidd tli al
kışlar). 

Milletimizin sarsılmaz azmi, her kendini 
sayana karşı saygı hisleri beslemesi, her seven 
kal.be kendi kalbini açması, bizim için bu .. 
kadar. olduğu gibi, yarın. da en kuvv tli tahatfuz ' 
arnili ola.calctu (Bravo sesleri). 

Hükumetiniz bu haslE•tler bu h luğu k n n ti, 
muzaheretinizle bir kat daha arttımrak sizin çiz
diğiniz yoldan vakar, sükUnet ve t yaltkuzla. yü
rümekte devam azmindedir (Bravo esl ı•i, şid

detli ve sür kli alkışlar). 

si münasebetiyle aşağıdaki demeçi yapnı.ıııtır : 

w tayy~r lmr ları "'Örmek ic;:iı1 har. k t ert cek 
olan deniz ve ha Ya m ntıuplarmı "' fısır'a götür
mek üzerP Istanhul 'daki ıleniz nakliyat komis
yonu tnra fından tahHis edilen R fa h vapuru 
Hi h11zh·anda Istanbul'dan har k t v 21 hazi. 

ran günü f rHin'e muvasnlat etmiş.tir·. O miye 
hi n ecek l<>ı· <le ayni gün 1 rsin' vaı•ııu lardır. :tş,. 
hu ka.filNıiu 25 haziı·anıla Mısıl''da bulunınaları; 
fa üasız Ye gün kaybetmekı,ıizin sefeı·l .. ,,ine de• 

vam eel bilm leri için liizmı V<' a:aruri idi ve 
hnnun için de Refa vapurunun ayın 22 sin 
M Pr in 1dt:'n kalk&' ak sur tt Jıaı·ek ti tan
zim edilııUşti. Tialliuki gemhıin o gün hareket 
etmediğine v kaletçe ancak 23 sabahr rttrla 
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lıiı~ıl oldıı ve telefonla 1\rersiıı 'elen sclı<'hi sn
rıılılnktıı v:1kı lealıhürün grıniııiıı su almak n• 
sefrr <>ı-ınasıııdn Yii<'nılıına znrnrrt gcil'fileıı lıazı 

noksııniH!"ı ilmıni V<' tcıniıı t'lnwl< g-ihi işlrrindciı 

ileı·i gplıliği aıılnşılılı. 

l fııllnıki ~-ııkıl!·nln rlıı an-:rtl iğ-iııı , · rı; h ik. g<'

miııiıı ayın .' · inııi lı<':;;iıırlc i~Tıı-ıır'n nırnıası lazmı 

olıluıhı iı:iıı hf'ıııf•I\ h:n·eke1 ('frııNd Hhmmn Gemi 
loıptıııımıı tc•hliğ nlıınrln ve ıtrnıi :!:1 hazirım saat 
17.:10 ıln l\1ı>ı·siıı liııııımııdnn ayı·rlclı. 

~:> lınziı·aıı snlıııln J!Pnıiııin ycı1i lnıı:uk metre 
luliiıH1c·, iki ııwt ı·p ~·irnıi snııtiııı nrzını1a VL' lıir 

ınefl·t• on sııııl iııı tlrı·inliğinılPki lıir rıııı ktıı·ta

ı·ıııı filikıısi~ lı• Knrntıış'a c:ıkıııı :?R kişilik ilk kıı

%nzrrll' kııl'ilt•si fıırianın ila ilk lwlıeriııi verrti
lc•r. l)t'l'llHJ fp]fıkf'tzı•ıJı>Jt•ı·i ııı·nmnl\ Yt' lmrlaımak 

iizt'l't' layyal'(' nı·urnıak, -:\Iers'iıı ,.e l sk(•nclrnın '
ıla mcwnt hiitün moti)r vı> ~-clkPnli wsııiti tnhrik 

ct.mck gibi e~mwn mahallcı·inee h:ışhınıııış olnn 
hütün nıuıweıwt trilbirlrı·i C:rıwl Kurma~· 

Hnıılnınlığı ilr hirlik1P :ılındı. Kıhrı~'tnıı rlnhi 
mümkün nlan tan·a ı·e Ye motör ~ihi drni7. ve
saitinin hu ıımımı işine ~·aı·ilnn dnwlPri lııgiliz 

ııı;ıluıma 1 ın cl an l'ica edildi. 
A ı·katlaşlıll', l{t>nıııli tl'l'ssi.\rlP nrzedt•rinı ki, 

fııriıının vnlnın nnnıdım itilınr<'ıı 3fi Naflt gibi mü
him hiı· znnınn gl'ı:ıniş olrluğn vr inl'ilnk tt'siriy

IP g-c>nıiııiıı telsi?.iııiıı dr işlı•nıı'z hiı' lıalr grldi
~i ic:incHr ki, hn c:ok güzi1ll' V<' kal1l'mnnıı nr
kaclaşhırımızııı imıladına yl'!işnwk ıııii~·pssı•r ola
ınıınııştıı·. 1!1 sııhıı~·. ():~ l'rhıış, ôB <'l' ıkni7.clı•ıı 

ve 1 suh:ı.'·· 20 talelıP lııınıdon w 2R kişi dt' g<'

ıni m ii ı·ettl'lm tmdan mürekkep iş h u 200 ki., ilik 
gii1.ido kn fiiPrlrn, 2~ kişi ~- ukn rııln ;ı ı·r.r11 iğim 

ran lwrtanıııln "<' .ı ki~i de .nıpılıın turnma ıw
tif'esiııdt• (ki, hunlai'Jlı 4 ü oı'niz snhayr, lfi deııiır. 

crlıaşı, !i i r1Pııi7. rri w hir bant snlHı~· ı, ılördii 

lıııva tı:ılrhcsi w Ü<:Ü Of' gf'mi miircttehatıdır. . ' 

Crınım 32 si kıutnl:ılıilmi~;, hii.dik l'ksf'ri~·et 

ını.wl t nıHnı vf' Ynır.ii'P nği'Uıııla I;'Phit olnıuş
lanlır. ( Allııh rnhnıet etsin sc•slı'ri). 

Arlmdıı:;;lar; hepimizi milli ınotenw g-aı·kPdcn 

lın fat'innın lımıKi srhepl~>rdt>n ilPri g(•ldiğiııi tah
kilm hu.·lamrş bulunuyorn7.. 'l'ı:ıhkiknt eıı ufak 
tel'crruntmıı. kadar derinleşti ı·ilt•rt•k h n m~.>ynnda 
bilhassa g-enmnn nasrl intihnp edildiği, hu 
Referi yapnıağa. müsait olup olıııaclığı, ımıniyet 

ve tahHsiyc bakımnııılan alıikaclar makam
hıı·ı·a Jtıdhir alınıp alııınuHlığı ~reı'siıı 't• vardık

tım wı kıı filcnin harekt'ti taayyün ettiltten son
ı·n rın.ııiyrt teclhirlrrinin YtızifN1al'laı'ra kontrol 
n takviye edilip C'ililme(liğ'i velhasıl geminin 
tanı scfı'l' .nıpabilir bir halele yola ı~ıkarılıp çıkn
nlmaılığı talıkik hc?etlerimi'ZrC' in<.'<'l<'nıncktedir. 
::.\fı'sulleri ka.ntsı7. \'l' şartsır. lwıınn lıüloni.in<' tes
lim olıınal'aktıı· (HraYo sesleı·i). 

,\ l'lwclaşlaı·, ıremiııin hi ı' serseri mayinle mi 
lwıtığı \'L'.nl hain Vl' alı:ak hir elin attığı torpido 
il(' nıi hatmldığı keyfiye1i üzcı·iııde cl• rhemmi
~·rtlı• duı•nıakta ve hu nınamıı\a)'l halletmek 
ir~in hi:w hn doğruyu öğr·dN•ek en emin yollar
elan nnıı;ıt rı·nıal:ır yııpn1akttıyır.. 

Muhtrı·.-nı arkadaşlar, uğradığımı:~: [elaket 
c:ok biiyüktti r. Bu elim ?.ı~·adan clola~·ı Donanma 
vt' Irava h.-u,•vetlerimi?.c en d rin tcessiir ve ta
ziyC'fl('l·imi arzederken sizin lli!:ıı iyatmıza da ter
rümıın olduğumu r.annı>rliyorum. Şehitlerin ai
lelf'rine Iliikfımetı:e nıiimkiin olnıı yarilınıın ya
pılması ihrrindcyiz. 

Madıliratla tt>lafi rdilrmi~rerrk frliikclc uğro
:- un lıu ,·ııt ıı nrlıı .. lurın dr ri n elem V<' 1 t'C'ssürlerini 
enndı:ın paylaşır aziz şrhitlerimizin mukaddes 
hatıraları öniiııile hürmet vr tazimle eğilirim. 

----•>•<·-~--



H - Say1n üyelerin işleri 

1 - Sayın üyelerin intihap daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensup oldukları fırka ve encümenler ile iki kanunla bir karara ver

dikleri reyleri gösteren cetvel 

!şaretler 

Yok demektir. 

K r abul demektir. 

R H d demektir. 

ı\1 ~His1cnkif' ılemekHr. 

+ Hcye iştintk cılilıııcmiş olılnğuuu gösterir. 

I Istanbul Meclisinde de azalık eililndş oJJuğmıa işaı·etLiı·. 

Hiı· huııcmin yazısı?. ve işaretsiz yani hoş lıırakılınurolınası, o hnneye niL uıalumat lıle 
cdilclllediğiııi gösterir. 
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1 
_. . Bazı kanun ve k:a.ra.rli.Ta verdikleri reyler 

ı * 
1 Evli olub olma-

::ı 

dığı ve kac ço-
Intihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vak.ittenbe- (:\I illi korunnın (1941 s ne. i Mu- (!)ifte; i rnaUarmı 

lntihab dairesi İsmi Dotduiu yer ~:5 Tahsili Bildiği diller Ihtaau Elerleri İlmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti frrk& encümen ri mebus oldufu kanuınuıa e'k) ~uz n i umwniye- koruma) o ,.. 
cuğu bulunduğu o~ 

kmıuıı: 3954 si ) kanun: 40-t2 kanun: 408l • 

Afyon Karahisar Ali Çetinkaya Afyon Karahisar 1878 Harbiye Fransızca, Askerlik - - Evli, 1 çocuk Ayvalık mmtakasr kumandanı. C. H. P. - 1., I- VI +. K K 
İngilizce 

- -: 

Berç Türker İstanbul 1870 alatasaray ve Ennenice, Rumca, Bankacılık, ik- - - Evli, 1 çocuk O manlı bankası mütekait mü- Müstakil lktisa,t V-VI K K K Fransızca, tTtliz 
Robert Kolej ce,. Ahna.nca, tal- tisat ve maliye diirü. 

ya.nc.a., I spanyolca . ' . ··~ \• ~ - . - ~ -
Zinı.at ve tica- ' C<'mal.Akçm Afyon Karahisar 1893 IIuh.'Uk ( 3 ncü - ret - - Dul Afyon Karahisar Elektrik mü- C. H. P. 

' 
!h1lsat IV, V, VI K K K 1 

sınıfa kadar ) e i müdürü. - - . . . _. . . ~ .. .. . ' - < 

riamza Erkan ltanlıul 1 !)j 
(: •nt'\Tl' Üni\'et'-

Fransızca !ktiı-.at ,.e han- Evli, 3 çocuk Toprak mah ull ı·i ofisi umum C. H. P. İktısad YI K K + 1 - -·itesi ve Pal'is 
kııc·rlık müdürü. 1 

Yüksek iktisat 
- -- ._ 

Haydar Çerçel lA l')ron 1" ınahisar ı nı Mülkiye Framm:ca. fkt i.s:ıt trr- Evli, 2 çomık Erzurum maaı·if emini. C. H. P. 1ılaliye III -YI • \'l' - - + K + ı 

Aral ca bi.n• 

--- 1 .. 
!zzet Akosman .ı\ r~·on V :ı mit i sar 1897 Yüksek Licnr t Fransızca, 'l'icu rc•t - - Evli, 3 ı; ocuk 'l'iiccnr. C. H. P. tktisat III -VI K K K 

Almanca . 
~ - .. 1 

il Mcbrure öııenç I anhnl 1900 .\ıncrikan kol ji Fı·ansızca, - - - Evli, 2 çocuk M rsin hcl edi~·' ı·ei. i. C. H. P. Nafia V -VI K K K \ r- Ağn 
lngiliz • . - . 

'J'ahabet (t ç has- -
Cl' •ın Le his ve 

Dr. Hüsamcttin Kural !bradı Tıbbiye Profesör Evli, 3 ç C. H. P. . 1. 1\Iua~·enet .. ı 79 Fran rıca ve 
ral rldarı, Bakte- tedavi i, Emra- uk ılıhat ve i •tiınai ınnavenet YI'- V-VI + K K 1 .. ı ı lmanca riyoloji) zı intaniyc \'. k81 ti müste"an Iü.stakil ·- - ". . 

Halid Bayrak lzmit· ı 92 Harbiye - . \sk<'rlik - - Bvli, 2 ço uk Ticar t. C. H. P . - III- VI K K K 
ı 

1 

- . .. - • . 
1 

İhsan Tav Re~diye 1874 Hukuk - Hukuk, }{aliye - - Evli, 3 <;ocuk Avukatlık, helidiy azalığı. C. H. P. Biitc:e III- '\I K K + 1 ı 

~ 

ı- - -- -Fl'ım ızcn, İn- :: 
• Lmasya J.<jsad Ul'a.s Amasya ı 2 ~Wlkiyc !dar<' - Evli, 2 ocuk Riz mutnsarrrfı. C. H. P. Dahiliye II- VI K K K gilizce, Eı·ıne- -

ll !li{'C 
1 - - - - ' . .. . 

1-l ı 
lımall Ha.kkı Mumcu Amasya ı 79 .. lülkiye İ dar - Evli, 2 çocuk Ama ya Yalisi. C. H. P. ~\.rzul1al I, II- VI K K + -

1 

1 

1 . . ı- - ,., 

Nafiz Aktm Ama ya ı 79 Rüştiye - Bcledi.vecilik - - Evli, 4 çocuk Ama y~ı bel diye reisi. C. H. P. .v İıılıisarlar II- VI K K + 
~ 

1 

-
Ankar11 Ahmed Ulus Giresun 1897 Orta - Sanayi, makine- - Dul, 3 çocuk Hakimiyeti Milliye gazetesinde C. H. P. İktisat :V.- VI K K K L ı 

ı 
c ilik 

1 
1·- ; u.staba§!. 

- ~ 

·~ ı :- -
' '.• ,. t ı. ı ı ı il• ı•-·1 i _'{_ ı ... i :_!_ ~ -:- ;;: 

ı . 
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0 Evli olub olma- lntihabdan evvel son memuri-

l 
~ Mensub olduğu Mensub old'.lğn Ne vakittenbe- ( !illi koruruna j (1941 enc i l\iu- (Çiftçi mallarını 

11 
lntibab dniresi 1 · D yd y :E.~.~ Ta'--ili' Bı'ldigıv· diller dığı ve kaç ço- yet veya mesl<'k ve meşguliyeti ~-ka ı : sını og ugu yer 0 i: "" !htisası Eserleri limi rütbeleri ı.ır encümen ri mebus olduğrı kanununa ek) vazenei unmmiye- koruma) 

ı ,..... ~ cuğu bulunduğu k 395 " ·) k k 1o· 1 "'"-4 _ ·anun: .,., ı anım : 4043 am1u: 40ol 

Ankartı Aka Gündüz elfmik ı 84 1\ ı . 'ffil'll IT adıiye Framnzca lHnlıanirl ik \'C 

hulkc:ılık 

ı,-------------------l------------------ı------------1------~------------l------------l-------------1-------------ll-------------1-------------l------------------------l------------·l------------~------------ıı-------------ı~-----------l------------4 

Belkis Baykan İstanbul 

Dr. Taptas İstanbul 

1899 

1871 

Darülfünun ta
biiye şubesi 

Trp 

Fransızca 

Fransızca, Al
manca, İngiliz

rf', Rnnıca 
------------ı---------1------1--------1--
Eftrcm Ergnn ~\nkara 1890 !Tuknk 

Eşref Demirel Ak~ehir 18 3 [<la di .Alnıanea 

1\IaariE 

Doktor 

!Iuknk 

40 dan fazla 
tıb lJi eseri 

vardrr. 

Evli, 2 ı:ocuk .Ankara Kız li, i tabüye mual-

Evli, 3 çocuk 

Evli, 4 r,ocuk 

Evli 

limi. 

Etfal ha tane i §ef dö servi i. 

Ankııra lwledi~·e ml'clisi azasr. 

J malfılı luırlıiy' 1• i ·ek fahrikaı 

s mda ust aha ş ı. 

C. H. P. 

J\1üstakil 

c. n. P. 

C. II. P. 

Maarif K K K 

S. t. fnnveııct V -VI + K 

nahili~·c· YI K K K 

Xııfia K K K :-;ıınııyi, ınakinf', 

al;i.t ı lıarlıi.n~ ve 
nıülıiııımnt 

--------------1------------------- ------------l---------1 ------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l--------------------------ı-------------ı------------l-------------1-------------ı-------, ------l------------l 

Palih Rıflu Atay !stanlıul 1 93 l~drlıiyat iakü~

tesi 
Fı·aıısızea, 

lmanea 
Ma1lınat Bir ~ok eser 

sahibidir. 

Evli, 1 çocuk Hnıwte('ilik .. C. II. P. + + K 

------------------1-------------- ---------- 1--------:------------1-----------·l------------ ------------1·-----------ı------------l-----------------------ı---------1-----------l--------- -----------1-------------1------------~ 

Fevzi Daıdal llaymana ı :l 1\fülkiyC' Fı·ammr.ra, 

Erıııeniee 

Evli, 5 r:ocuk isparta Yali~i. C. II. P. Da biliye VI K K 1 ılan~. iktisat, 
mali~ c 

--------------1---------·----------1------------1---------1------------l·-------------l------------l-------------l------------:------------1-------------------------ı------------1------------ı------------1------------·r------------l-----------~~ 
lsme\ lnönii İzmir 

1\Inammer Eriş Bursa 

fümt.az Ökmen Ankara 

Rifat Arnz Ankara 

188-l: 

ı 97 

ı 95 

1878 

Brki"ınr harbiye 

1 niversite Hi
yazıye şubr:-ıi 

Hukuk 

Ri.i._tiye 

Baıılw(•ılık 

Fransızrıı 

B~mka<'rlık \'C 

l•'ahri müderris Evli, 3 c:ocuk 

l~vl i, 4 çocuk 

U çcu tlcn·p<.Je l\Lalatya ııwlı

mm bulunuyorlardı 

!ş lıauloı ·ı u nı nın müdürü. 

Evli, ~ocuk .Aııkın·a Zit·nııt bankası nıüdüı·ü. 

C. II. P. 

. n. P. lkti~nt 

C. H. P. )L TI. Tetkikı 

I- \I + + + r 

V -VI K K K 

III- VI K K K ı 

1 1 ______ -------'-----------------l----------l lıes:ıp iışl ri . l 
ı ı ,- ------------------ıı-----------ıı------------l----------ı-----------ı------------1-----------------------l------------l------------l------------1-----------l-----------1------·-----

.Antalya 

1~ 

Yuhyn Galib Kargı 1 lanimi 187-l: rta F'asc;ıı, . \ ralwa Maliye Evli, 2 l:ocuk .A ıılnı ra \'H lisi. C. li. P . Büt~e T- VT + + + 
--------------------•-------------l---------l--------------l-------------·l-------------l-------------l-------------1-------------1---------------------------l-------------11--------------l-------------1-------------1·-------------1-------------

ezmi Erçin İstanbul 1 95 

-

i\[ülkiy<> 
Fransır.ea, Al
ınanC'a, az lugi

liz<'c 

Iali.ye, iktisat 13 eser. Evli, 1 ~oeuk T. C. Zimut lınııknsr ıunuın ınii- C. II. P. V- VI + K 
ılür nınııYiLıi. 

. 
ll 
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Ba.zı ka.nun ve ka.ra.rla.ra. verdikleri reyler 
~ 

Evli olub olma- 11941 ·en esi -:\lu- \ l Çiftç:i ınallarını ' ~ 
İn tiliabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Milli kol'nnnı::ı :::3 

lntihab dairesi ts mi Doğdufu yer 
'O ,.cı 

Tahlili Bildiği diller thtisw Eserleri D.mi rütbeleri dığı ve k aç ço-
yet veya meslek ve meşguliyeti trrka encümen ri mebus olduğu kanununa ek) 1>azenci mnumiyf'- konrma) 

>tl~) ·-o ı.. cuğu bulunduğu !~İ) kaıınn: 4042 kamuı: 40 1 ı::ı~ lmıımı: 3954 

1 

A?ttolya Dr. Cemal Tunca !stanbul 1 5 Tıhhiyc> Fran. ızca Op ratör Evli, 4 ~ocuk Tnbnhet. c. n. P. Hariciyc III- VI K K K - -
1 

Dr. Münir Soykam Balıkesir 1884 Tıbbiyo Fransızca, Matbu 4 eser Evli, 6 ~ocuk Antalya sltma mücadelesinde C. H. P. S. 1. liimwenet VI + + + 
' Tababet -

! 
Almanca doktor. 

ı 
K K K 

1 

Numan Aksoy tb radı 1890 Hukuk - - - - Evli, 5 çocuk Avukat. C. H. P. Adli ye IV- TI 

Rasih Kaplan Akseki 1883 Camiülezher !çtimaiyat ve Evli, 3 çocuk Antalya meclisi umumi azası. C. H. P. Dahiliye I- VI K K K 
Arabca - -

lmlmk . -
Tayfur Sökmen Gaziant eb 18!l2 Riiş1 iye Evli, 5 çocuk C. II. P. Dnlıiliyc Y- YT + + + i - 7.iraııt ve ti<>a- - - Hatay Devlet Reisi. ı 

ret - ı 

ır-- + + 
f . Türkan Ors Üskiidar 1aoo Üniversite Frl- Fransızca Felsefe, i<;tiına- - - Bekar ::.\[nnlliınlik. C. II. P. l\Iaarl f y- \I + 

sefı> şnbcııi iyat Ye ıııaaı·if ı 
ı -

ll 
1 

Jlydrıt Adnan Menderes . .\yum 189!1 linimk 1ngiliz<>c Evli, 1 çocuk C. II. P. Yilfiyrt heyeti C. II. P. Aı·znhal IY- \'T + K + ı 

('i rı ~il ik - - Aydm 
idare reisi. ı 

1 
l ı 

Agah Sırn Levend Rodo'l tslikJul li~ı·si ıııüıliiı·ü, İs1anbn1 , .I + + + ı 
ı 9-t. Üniversite Edc- Fransızca Eclehiyat, ına- l\[utbu 7 eser - Evli, 1 c:ocul< C.H.P. Ziı ·nat 

hiyat fakültesi aı·if, peclagoji 
erkek J ispsi t'dl'hiynt ımııılliıni, 

r Eıniııiinü lıalkevi reisi. -

Dr. Hulftsi Alataş Rcyş hir K K K ı 1 2 Tıp Fransızca Dalıili - - }Jvli, 2 r:ncuk ~[üteknit m iı·alay, scı·besl hekim. C. II. P. - \ ' - ' ' I 

~ ı 

-
Mazhar Germen Ay dm + + K 

Dr. 1887 Tıp Fransızca •ralıabct - - Evli, 3 çocuk Dulctorlnk ve ı;itlçilik. C. II. P. - I- YI 

; .~ 

! 
Dr. Şakir Şener K + 

· ~ öke 1886 Tıhhiye Fransızra Tııhahct - Evli, 1 ç cuk ökcdc scrlıe t tabip. C. H. P. •. t. ItWYt'net n K - . 
:t ' 
· ~ 

K Nazmi Topcoğlu Aydın + K 18 8 l\'[ü}kiyo Fransızca Ticaret ve ik- - - Evli Ticaret v Ayclrıı Zirai ısal rş ko- C. H. P. 1ktisat V- TI 
; tis<ıt opcratifleri idare ml'clisi rei ·i. 
ı -

ı J -
Nuri Göktepe Akseki 188!) Selanik ziraat Ziraat ve hay- Evli, 5 ı:ocuk Umunı! m C'lis üyesi. . II. P. Zirnut Y- YI K K + - - -

~ 
mcktebi va ncılık 

. 
K Bul1kui1 l''alırettiıı 'l'iritoğlu Balıkesir .+. + 

ı :Mülldye Fransızca İdare, maliye - - Evli Bina temyiz komisyonu azasr. C. II. P. - III, VI 

. ====-= - . -
~::_- - - - - ·- -- - -- -. -
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ı cı • Ba.zı laı.nun ve ka.ra.rla.ra. verdikleri reyler 
>tıo E vli olub olma-cı lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduttı Menısub olduğu N e vakitten be- Oılilli kortmma (19-U ne i Mu- ( ,ift •i mallarını 
~ ~ dığı v e kaç ço-

İntihab dair i İsmi Doğduttı yer Tah.aili Bildili diller İhtiaaaı Eserler i nmt rü tbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti tı:rka encümen ri mebus old1ığu kanununa ek) rvaz nei umumiye- lmnuna) 
A tl cuğu bulunduğu kamm: 3954- ü) kJı ıum : 40-!2 k:ınun: 4081 

1- Yurdumuz için 
- ... ~ -

Balıkesir Feyzi Sözener Edremit 1894 İda di - B >lediy~ ve 2- Son ün:Ut - Evli, 3 çocuk ai nu nrüın n azası v alı- C. H. P. Arzuhal VI + K + 
(IIavran) idare 3 - Yılalan ocnk kc ir IIalkevi reisi. 

4 -Kurtuluş pi-

li 
yesieri .. 

l! 
Gl. Kazım Ozalp Köprülü ı o Erkılııı harbiye Fransızca A kcrlik - - Evli, 4 çocuk Kolordu komutanı. C. H. P. T. E asiye I- VI ri-: !r -~ 

li__, 
li 

~ 1-----
ı 

1881 Mülkiye Fransızca lclarc Edi, 4 çocuk IIüdavcııdigar valisi. C. H. P. Ma H ye 1, I- VI K K K 
[: 

Hacim Çarıldı Uşak - -

---
Hayı·ettin 1 aran Balıke~ir 1 !lO İd adi - ı lıızPf<'ı>ilik ~Iııtbn l'Srrleri - Evli 2 çocuk Balık' irdc çıkan günd lik ('l'i.irk C. H. P. rzulıal III- VI + K K 

vnrdır. 
dili ) sahip v bn~mnharriri. 

Balık<'sir h ı diy r i i. ı 
Hilmi • '>rcmetli Bıılık • ir 1 !)3 Li e _.\ 7. Fran'irzr·a Tiı·;ı r·l't - - Evli, 3 (•oruk ' li. P. Balıkt><ıiı· nwı'k<'z il •e C. II. P. Di. l\Iuha bat YI + K K i 

Y<' .. \lmanca haşkanı daimi eııeünwıı aza ı. 

--
! 1 mail llak.kı Uzunçarşılı 1 laııbul ı Edehiyat fa- F 1'1lllSlZ('3, Ali Ili tarih )Tathn e ·erl •ri - Evli, 2 çoruk 1 lııarifçi. C.H.P. ::\Iaaı·if III- VI + K K • 

kült 'Si Arahca, Far<ır:a Vıtl'dll'. • 
1-· --

~lem d Emir Bürhanire ı o lin. usi - Zinıat \'C ti - - Bvli, 6 çoruk ZPrtincilik Ye snhnnruluk. C. II. P. M. H. Tetkikı II- .'I K K + 
('Hl'Pt 

-· 
ı 

Muzaffer Akpınar Rodo ı !12 Eczacı ın ktebi - Eczııeılık - - Evli, 2 ço •nk Eczıırı. C. II. P. - n~, VI + K + 

1 

O ·man 1 iyazi Burcu Gönen 1875 Hukuk - Adliy - Evli, 5 çomk İzmir 1 tinar müdd inınumiliği . II. P. dliye Il- VI K K K 

ba muavini. 

~ 

Rahmi Selçuk ıuıurluk 190ı r., i.-r ( Y diye - ift~ilik - - Evli, -1 ·ocı-tk Belcdiy aza r. C. H. P. Ziraat V- VI 'K K K 

kadar) 

ı Yahya ezai Uzay IImıova ı 79 ~Tülkiyc Az Fran ·ızca , İ dar - - Evli, -1 <; ruk E •ki ·ehir vali i. . II. P. Dahiliy I K K K 

ı .\rııb a, Farsca 

-
ı Bilecik Dr. Mulılis Suner Bilecik 1 7 Tılılıiye ]•'raıunzca Tıp - - Evli, 2 çocuk Balık ir sılıhat ıl}iidi.irü. . H.P. .1. ltUlV'll t IV, VI K K K 

1 -
ı [~asım iilek Adana ı 05 Robert Kolej, Pa-

lııgil ize , Fraıı- 1kti ·at, maliye 1atbu :! e danada Uülek linıit t şirk ti . II. P. !kt~ VI K K K 
ri e siyasi ilimler r - Beldir t. 

ı 
mektebi, Hukuk srzra, Almanca, ticaret v han- müdürü. 
fakültesi, Colum-

Far·ca kacılık bya üniversitesi, 
1 Kembriç ve Ber-

lin üniver iteleri 

Salih Bozok Selanik 1881 arlıiye Fı'ansızca .Askerlik ve - - Evli, 4 çocuk Riya ti Cümhur seryaveri. C.H.P. Milli Müdafa.a II- VI +~ K K 
ı 

jandarma 
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Bazı kanun ve k ararlara verdikleri reyler ı - ::ı 
)~ Evli olup olma- (Çiftçi mallarmı ::ı :;\l n. np olduğu Ml'nsnp olduğu J c vakittenbe- ( Iilli korunm:ı (1941 s ne. i Mu-.-::>,.c: dı>-r v lmc,: ço- !ntilıap1lan 'YVl'i mcınnri-

Jntibap dairesi !sm i Doğduğu yer 
>t: ·~ 

Tahsil i Bildiği dill r 1htisasr Eserleri !lmi rüthcleri 
on 

fırka nciim n rı ın hu olduğu kanununa ek) '·azenei umunıiyP- koruma) o ;... 
ı:;~ uığu bulunduğu yı t veya ıııcHiek Ye ıneşguliyeti 

kanun: 395-l: !!İ) kamm: 40-!2 kanun: 4081 

Bmgöl Feridun Fikri ! tanbul 1892 ITnkuk ve Pa- Az Fransızca, Hukuk 
Te~kilatı sa-

Siyn i ve ikti- Evli, 2 çocul· ümerbank idare ınce lL i . II. P. .Adliye II, VI K 1: K 

ris iaküJtesi Almanca 
·iye lıakkmda 

s~t doktoru aza. r - vnknt .. 
- . --- -- -- tez 

_.::.. 

:;\luhtclii gazete - -Ir' . ·-
Necmeddin Sahir Edirne 1896 Hukuk Fransızca, IIukıık, idare, E\·li, 3 çocuk Siimcı·bank idare mccli i azasr. c. n. P. VI K K 

ve nıecınualarda 
- -

Almanca rnatbuat 
neşriyat - - ~-

Bill i! Süreyya Örgeevren Smd1rğz 1888 Tiukuk - Hukukçu - - Evli, 4 çocuk .A. vuka tlık. C. II. P. Adiiye ll, IV- VI F K K 

Tevfik Temelli Malatya 1893 Orta - Ticaret - Evli, 3 çocuk falatya b lediye reisi. C. II. P. Di. l\fuhascbat VI K K + - . - ,_ • 

Bol14 emil Özçağlar Bolu 1899 Ün i versit fen 
Fransızca batat ve Nebatat, teşrih ve Pı·ofc ör ağreje Evli, 2 çocul Gazi. t rlıi:-;·c eııstit ü. ü tııl ii C. II. Di. l\[uhn. elı:ıt YI r K 

fakültesi !Iaya. 
Maaı·if 

Fizyolojj, ınikros-
il imler ınunlliıni. 

tiy şube i kobik botanik 

1 

Dr Emin cmal Snda H anya 1877 Tılıhiye Fran. ızrıı, 'l'alıahrt - - Evli, 2 (;OCUk olu lll'l tli~·e t nh ibi ( Binba§ı- . II. P. - H- VI K K K 

Rum ra lıktml miit <'ka it). 

ı Dr. Zihni Ülgen Bolu 1892 'rıhbiyo 
'l'ıp - - Evli, 3 çocuk S. 1. llrnav ııct v Idi! ti mü tc- IT. P. Büt t;o TI I K K - (~inir muta- '· 

hassrs ı) 
.ar muaYini. 

Emin Yerlikaya G<.iyniik 1894 Use - Orınaıı, ziraat, - - Evli, 2 çocul Yil a:veı <lııiınt en<'iim ni aza ı v II. P. Di. l\fuhast•hııt YI J r K 
ticarrt Parti idaı·ı> lwyet.i r isi 

ı 

. 
Fethi Icyar Pirlepe 1 o Erkanı harbiye Fransızra, Askerlik ve 3 tercürnr dil- - Evli, 2 c·ılf'nk Lonclra hiiyük cl•i·i. . II. P. - l, I , Il. TU- Yl + + + 

İngilizce diplonıa. i mi-s '('l' 
r- . -

1 

Ha an Cemil Çambel !stanbul ı 7fJ Erkilm harbiye .Almanra, Fmn- Askt•ı·lik ve mat- Basılnnş eser- - Evli, 4 ·ocul· .Ask r. . n. P . Haririy III - VI + K K 
. sızca, Jngiliz<'e lnınt \'P tarih leri vard1r. . J 

~ ~ -
ı' 

Akı;okoca 1888 Orta - Halkçılık i da- - - Evli,4 ·ocuk Bolu unınmt meclis aza ı ve . II. P. ~\rzulı:ıl \1 K K K 
ı 

tl 
Ltltfi Gören re, ziı·aat halk Yi r j i. 1 

ı 

B rd11r Dr . .Ahmed Ruhi Yeşil- Burdur 1892 Tıbhiye Fı·nmuzca Tıp - - Evli. Burdur '. II. P. ilçe lJaşk:ıru Y <'.II. P. . !. :\I nın· net VI K V K ı 
yurt dainıl cncünı ıı uzcı 1. 

Di l, tarih, de- Ed •lıiyat ve di- : 

İbrahim N ecroi Dilmen cHinik 1889 Hukuk Fran rzca Üniversitede Evli, 3 ç:o nk ~faaı·if \'< kületi unnuJıi mü- Di. l\[uh:ıs lmt Y- K y + 
lıiyat, hukuk ve le ait es ri ri . II. P. . 

gıtzet cilik vıırdıı:. 
muallim f ttüıi. 

Memed Sanlı T fenni ı 97 Rüşti,ve - Ziraat ve - Evli, 5 ç;ocuk Bnnlm· nm•lisi umumi ve daimi . IL P. Di. ~Iuhııs bat YI K r + 
çiftçilik - cmiim n J :ı.za ı. ı 

.~ . 



- ~ -

- - - ;-cc 

1 1 

>~D E vli olup olma-
Ba.zı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

:::: !ntihapdım C\r\·d nwmuri- l\fen up oluuğu ::\II'llSUl) olduğu Ne vakittenbe- (Milli korunma (1941 nesi Mu- ( ÇüL(;i mallarını rı;;: ..... dığı V' kaç ÇO· 
so u 

~:-;: 
1ntihap dairesi Ismi Doğduğu ycı· ~ Tal:ısili Bildiği diller İlıtisası Eserlcı·i İ lmi rUtJ.ıeleri yel veya me. lek ve ıneşgnliyeti fırka enciimen ri mebus olduğu kanununa ek) vazenei unıumiye- koruma) 

A.E ruğu bulunduğu 
kanun: 395-1: si) kanun: 40-1:.2 kanun: 4081 

Bursa AtıfAkgüç l\lnuunya 1900 
lstaııbul ve Ro-

F'ransızca, Ilnh.ıık 
Henüz basıl- Evli, 3 çoeuk Adiiye müfettişi. C. H. P. Adli ye V- VI K K K 

ma Hukuk fa- mamrş eseı·leri -
r külteleri 

ltalyanca 
vardıı:. 

(Müstakil) 

1 

Dr. Galib Kahraman Kor \m deli 1893 Tıbbiye Fransızca !ç ve züh;ı.· vi - - Evli, 3 çocuk C. H. P. Antalya jdare heyeti C. H . P. 1t1aliye IV-VI K K K 1 

hastalıklar reisi. 
1 

Dr. Refik Güran İstanbul 1873 Tıp Fransızca 
Hı:fzıssıhha, beşe- Avrupada neş-

Müden·is Evli, 6 çocuk İstanbul hıfzısslhha müessesesi 
C. H. P. S. 1. Muavenet III- VI K K + ri ve h"-YVaıu bak- rediimiş eser- müdürü ve 'rrp fakültesi bakte-

teriyoloji ve sarı 
hastahkar leri vardır. riyoloji müderrisi. -

Dr. Sadi Konuk lstıı.nlıul ]8!)4 Tıp Frans1zca 
Op raLöı· \·c do- Evli, .. çocuk . n. p. vna~·et başkanı. C. H. P. Büt~e Y- VI K K K 
ğımı ve lmdm - -
hastalıkları 

Fatin Güvendiren Kıbrıs 173 Mülkiye Frans1zca, lu ar - - E vli, 7 çocuk Şurayi d('vlet aza sı. . R. P. Dahiliye IV-VI + K K 
.Urahra, Rumra 

Fazlı Güleç l\Iolm 1 91 Mülkiye Fı·ansızra, l dare - - Evli , 4 çocuk İzmir Yalisi. . H. P. Bütçe VI K K K 
Rum ca CMüstakil) 

--
Gl. N ac.i Tmaz Serfice 1882 Erkfuu harbiye Fransızca A krtlik - - Edi, 3 çocuk Jandarma g ncl komntanlığm- . II. P. f iili Müclafaa V- YI K K K 

' 1 

dan mckli korgeneraL idare . -
Muhittin Baba Pars Bur a ıs 5 Hukuk Fransızca Ht\kuk, <'debi-

M:uh~elif merınu- Evli Avukat . H. P. Teş. Esasiye I, Y- VI + + 
alar v Giiueş - + 

.rat 
doğarken -

Mustafa F. Gerçeker Karaca,J ey 186!) M drese Arabca, lfınıu şaı·kiye - - Evli, 8 çocuk Karacabey miittü ü. . H. P. Arzuhal II- VI K K K 

Farsca -. 'l'ercüme : Co cu-
Nevzad Ayas Seydişehir ı 9 Darülfümm Arahca, Farsca, Fdsefe, nıaarif, gun ruhiyatı İn- - Evli, 1 çocuk liaY.dnrpaşa lisesi filozofi ve C. H. P. Bütçe VI K K K 

Fraıı.•nzca, biraz içtimaiyat şan akilesi hak- sosyoloj i muallimi. 
Almanca 

kındliL yeni dene- . . yişler, ve sair ya-
zı ve tezler --, 

Refet Canıtez Bursa 1 so Mülkiye Fraıuırzra l<lare - - Evli, ~ <.:ocuk Adana valisi. . H. P. - !., II- VI K K K 

. -
Çanakkale Atıf ~mçıl anakkale 1 82 Hat· b iye Biraz Fı·ansrzea Ask rlik - - Ev~i, j çocuk İıılıi arlur Kadıköy d'p0 . H. P. G. V 1 nlüsarlar İ. , VI + K K 

müdürü. 

Avni Y ukaruç Aya§ 1893 İdadi, üç sene 
Fransızca Maarif Frans.ada :feda- - - Evli, 3 çocuk Maarif vektıleti orta tedri at C. H. :P. 1\Iaarif VI + K K 

gaji ve nebatat 
1 u.ım;uıı müdüı·ü. tahsili 

llilıni Ergeneli Uzunköprü 1887 Mülkjye ! talyanca İdare - - Evli, 4 çocuk Birinci wnumi müfettiş. C. H. :P, Dahiliye :v,:- YI K K K 

- - - --- ---- - - --~ ----- --::: 
· c_c _-:c 

._..__,.J-.•-- ·~---~ ··~- -- ---~- ~- ·- ~ - -- ~ -==- =- c-:c . .-~ -- -- ··"== -- -.·~ 
c=>· ,,._- -- -
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1 

1 

ı ::ı Evli olub olına· lntihabdan evvel son memuri-
~ Ne vakittenbe- {Milli korunma l(1941 :senesi ~u- (Çiftçi mallarını 

'i 
::ı dığı ve kM ço· yet veya mesl(' k ve meşguliyeti Mensub olduğu Mensub old>.ığu 

!ntihab dairesi !sm i Doğduğu yer "'.c Tahsili Bildiği diller thtisası Eserleri 1lmi rütbeleri fırka encümen ri mebus olduğu kanununa ek) •azeneı umumıye- koruma) 
>bD·~ o ı:.. cuğu bulunduğu 
~~ kanun: 3954 . si) kanun: 4042 kanun : 4081 

Çanakkale Re~arl Tu ri Oüntelcin foıtanhul 1892 Üniver ite ede- Fransızca Maarif 12 roman, 8 piyes, - Evli l\faarif vekileti müfettişi C. H. P. 1\faarif VI + K + 10 cilt ilmi, edebi 
biyat şubesi matbuat tercüme 

. 
Rusuhi Bulayırlı elibolu 1889 Mülkiye Fransızca II ıa p işleri, - - Evli, 1 çocuk Divaru ınulıasebat murakıbı. C. H. P. Di. Muhaseb.at VI + K K 

maliye . 
Ziyn Oe,·her Etili İstanbul 1892 Hukuk Fransızca, Matbuat, tica- Medcniyeti ka- - Evli, 2 çocuk Gazetecilik ve ticaret. C. H. P. - III- VI K + K 

!ngilizce ret ve maliye dimenin zevali 

- -
Ç' mıl•ırı Dr. Akif Arlunı Ç'ankrrı 1889 Trlıbiye Fransız a, Tıp - - Evli, 2 çocuk Ta lı ip ulbııylığnıdau müstafi C. H . P . ~!illi Müdafaa VI K K K 

Birnz Alınanca 

' -
ı l - ·-- . 
li Pazıl Nazmi Rükün Kandiy 

Yunan ve Latin Hukuk dolctoru Evli nkara Dil, tarih ve e ğrafya C. H. P. + K K 
ı 75 Edebiyat ve Arabca, Farsca, ITukuk V<.' dil, miiolojisi, Kadim Teşkilatı esa iye V- VI 

!minık Eski ve yeni Yu- maarif Ye tarih Yunan ve Roma ve profesör fakültc.\lludc c ·ki Yunanca ve 
n anca, Latince, tarihleri, Latin L5.tince profcsörü. 

l ı Fransızca ttal- dili grameri, Yu-
yanca, İngilizce nan dili grameri , 

ve ilmi makaleler - ' 
l ı ----- - ·-

qiiseyin ahi d Yıılçnı ! tanbul 1875 Mülkiye 
Fransızca, 

Diplomasi ve - - Evli, 2 çocuk Iulıarrir. C. H. P. Teşkilatı esasiye 1, V- VI + + + 
ı : !talyanca, 

içtirnaiyut li İngilizce - · - - - -
U. A b(lüllıalik Renda Yan ya 1881 mikiye 

FransTzca, 
Mali idari - - Evli, 2 çocuk !zmir valisi. C. H. P. - II- VI + K K 

!ngitize , 
' , ı Rum ca 

li- -- . 

Ziya bfcndiyaroğlu Çankırı 1878 rta Adli ye - - l Jnl, 3 çocuk Vilfıyct m eli i umumi B.za.sı. C. H. P. M:. H. Tatkilo I- IV K K K 
-

·- . - -
'i Çoruh Ali Rıza Rı·cm Smdırğı 1884 JTarp akedimisi Fransızca, Ak rlik ve Kurtuluş ve Kur- - Evli, ı çocuk Devlet demiryolları umum C. H. P. Naiia VI K K K 

ı r Almanca şiıncndifPrcilik 
tuluş savaşı hak- müdürü. kında yazılar 

-
il -

Ası nı lls Gürdes 188-l Mülkiye Fransızca 
Gazetecilik, ik· Muhtelif e erlcri - Evli, 1 çocuk azetecilik. c. n. P. Hariciye m-VI + K + 

ll ti at, maliy ve vardrr. 
maarif --

Atıf Tüı-.ün Ar ha vi ı 5 1\fülkiye Feaııı:ıızca ldar , maarif - - Evli, 4 çocuk Şurayi d •vi t fülkiye ve C. H. P. Dahiliye I, III- VI K K K 

Maarif dııircsi reisi. - --· 

ll 
fazlıaı· Müfitl Kaıısu D •nizli 1874 fülkiye l!'ran rzca ldare ve - -- Bvli, 3 çocuk Bit Jis Ya li i. C. II. P. M. IT. T 1 ki kı I- VI K K K 

maliye 
·-,, 

ÇoNm Dr. 1ustafa Cantekin Çorum 1878 Tıbbi ye Fran ·ızca Doktor - - Evli, 4 çocuk fyon Karahisar askeri has- C. R. P. Kütüpune I- YI K IC K 
ı 1 tanesi sertabibi. 

ı 

1! Eyüb Sabri Akgöl 1\fanastır 1876 Harbiye Evli, 2 çocuk Ziraat. Milli Müdafaa 1, V- Vl K K K ı l __ Fransızca Askerlik • C. H. P . - - ı 
- ~ 

~ . - ~ -~· 
1 - --- -- ---- - ....-
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Ba.zr kanun ve ka.ra.rla.ra verdikleri reyler 

& Evli olnb olma- 1ntihabdan eTTel son memuri- Mensub olciuğu Mensub olduğu N e vakitten be- {illi korunma t l!JU S('nesi Mu-ı ( ,;iftçi mallarını 
ı:ı 

lritihab dairesi İsmi DoğduğU yer ";g,::: Talıaili Bildiği diller tbtiluı Eserleri Umi rütbeleri 
dığı n kaç ço- yet veya meslek ve meşguliyeti br ka e ncümen ri mebus olduğu kanununa ek) vazenci umumiye- koruma) 

o ~ cu~u bulunduğu 
A!! 

kanun: 3954 si) kanun: 4042 kannn: 40 1 

Çonını İsmail Kemal Alpsar 1 ~kilip 1874 l\fiilkiye Framnzca !daı-e, ziraat Evli, 2 (!ot•uk Valilik. C. H. P. Dıı.hiliyc II- YI + K + 

lsmeı Eker Çol"llm 1877 R~tiye ve Farsra Ualiye Evli, 3 <:CWUk Evkaf nıüctiirlüğü. C. H. P. Bütc:c I- YI K K + 
medrese 

1\lünir Çağıl r kiiip 1874- IIukuk llukuk 1~\'li, 4 ı:oı·uk Evka.f nczareti müste§arı v• C. H. P. Adliy~ 1, II- VI K K K 
avukat lık. 

Nuri Kayaalp İstanbul 1875 1\ Hillci ye Fran. rzca ldare, :Maliye Bvli, 1 ı:ocıık • , fırayi ]evlet azasr. C. H. P . Arzuhal VI + K K 

Tiuknku amme 

SüTe','-man Köstekçioğlo ('ornm 18 9 ldHdi 1·~\'ka r, idare l~vli. 2 c~oruk ~'orııııı C. II. P. 1 lytiukunı 1 C. H. P. G. ve· Jııhisarlar VI ı- ' K K 
üyesi. 

Şakiı· Rarnn :-ıung-nrln ı !)0 Hukuk Fransızca llıılnık E\·li, 3 <;O<'llk T •ın yi z ııuılı kt'ııw:-d rapoı·tiirü . C. H. P. '·ve lnhisarlar VI r K K 

·-
Deniıli' Dr. Harndi Berkman Dt•ııizli 18!12 Tıp Frmı.o.;rz<'n Birim•i snııf 1.fivli, ;3 ~OC'Uk J\lcııılC'kc1 basın nesi hH~dokt oru C. H. P. . t. ~lnnven t Y- VI K K + 

doktoı·, oıwratör \C opcratiiı·ü. 

----
T lı·. rıizun f;umarılı DNıizli ı sm Tıp Fransızca noktoduk Edi Denizli ı fiikfıı ııttt 1 alıibi C.H.P. S. t . Mnawm•t 11- YI + K K 

Montplier Ziraat 

Emin A lan Tokad ~ar~ıyköy ı 93 mektebi ii.Hsi ve Frmısızca Ziı·ııat, lıağeı 
[atlıııntta ıııüıı· 

l~vli () •nizli 1.iı·mıf ınühendi,i. r. n. P. Zil'lınt lll- \'I K K + 
Ankara Hukuk teşi r ıııakııh•lt•ı-i. 

:3 ı;oı•tık 

'.fakülte~inden lık H' hukuk (:lfüst akil) 
__ dip lamalı vıırdn·. 

--
Jı'uhri Akc;ııkoeıı Ak~a n nizii 1 9+ :MnaiJim rnek- 1'i<•nret :\hıtlın .J: ('Seri ]~vii, J (:ocuk D>nizli C. Il. P. İlyönkurul C. H . P. O. V<' l nlıisarlın· YI r K K 

tc lı i vnrdıı·. 
üye ·i. 

~l't·il• Ali T-üc:üf;.n Denizli 1 !12 llukuk Frun'llzc>a. Ilııkıık Kııdrıı hnk·uku, Evli, 2 çocuk B~me Jwzmıt ınüıl<l<'iunnımisi. C. IT. P. Tc .. kila1r cımsi~·e II- VI + K + 
1 ng-i 1 i z<'t' ~·()(·tık hukuku 

---~- -
Tahir Serkay 

l ) a rül r llllll tlllJl 
Biraır. Aruheıı Denizli ~t·nhi teı·akki dcbugnt 

Drnizli 1 7 son ı·ııru !'ımı 
Tic·•u·,·t, ik! i- Evli, 3 çocuk C. H. P. lkti~'lt YI T\ K + 

kadat· 
w t, <1 olıaga t \ 'C ticaret şiı·kpti ınüdüı·ü. 

Yusuf Başkay n Honaz (Belevi) 1879 Hukuktan eh- Zil'llal, adiiye Evli, 6 ~oeuk ~irıwt. t ira ı ·et. C. H. P. Ziraat I- V f T{ K K 

liyetnamcli ------
Diyarbokır Cahit Çuhuk~n Diyarbakır 1901 Lise İtalyanca l\ 1 at h nal c kar Di~·nrlınlnı· ı;{<ızetesi sahibi ve C. H. P. n. \'(' lnhisarlar YI K K K 

yazı işleı·i müdürü. 
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ı:s Ba.zı kanun ve laı.ra.rla.ra verdikleri reyler >til) 

Evli olub olma-::ı 
İn tiliabdan evvel memuri- Mensub oldu~ Men.ub oldufu Ne vakitı.ııb.- (1!>41 sen ·Mu- ( ü~ mallarmı "'.= dığı Te kaç ço- son (.Milli korunma 

ls mi 
>tıc ..... 

Tahlili lhtiaaaı Eserleri tlmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti br b encümen ri mebus oldtıiu koruma.) lntihab dair . i Doğduğu yer o '"' Bildiği diller kanununa k) [vaz n i uınumiye-~.:g cuğu bulunduğu 
kanun: 3954 ~i) kanun: 4042 knnun: 4081 -

li Diya,.bo.kır Dr. 1. Tali OugiJren İ tanbul ı 75 Tıp • raruırzca, D ktorluk, - - Evli, 2 çocuk Umumi müfettiş. c. n. P. Harici ye II, III, V - VI K K + 
ı ı • İngilizce i dar 

• 

nı. Kinzun Sevüktekin htanbul ı 76 Ilarbiye Fransızca, ~ k rlik - - Evli, 3 çocuk n •i fn·ka k mutaru. C. ELP. Milli .Müdafaa lll· VI K K K 
Alman a 

ı ı-· Rii.ştü B lctt K" t nce 18 2 Evkaf nı ktebi abca Evkaf - - B ek ar Evkaf nınuro müdürü. C. H. P. Bütçe III- YI + + + 
ll -- -- -

ı laı·ülfünuıı j - Pran...,ızca 1ngi-
Bankuc~ılık, ~latbu :.! er, - Evli, -ı ~()('tık Ziraat bankası ınt>rk z müdürü. 

C. II. P. İktisat VI \"r:li ?\ı C'(]ı•t .'iiııkita~· Diyarbakır ı !ll oloji ve coğraf- !iz ·e, ~\lınanca, ' . JI. P .• \nknı·a Y. . Ankara K K + 
idar • bir çok makale 

ya 'kadar Far a utit'ıırı•t odası Jdar ht>ycti r •i ·i. ,, --- -- ---- ------
~I ülkiyc ve Pa- Hukuk, ulfmıu ~lut !matta m ün-

Müdcrris Evli, 1 ~ocuk )[ •ktl'lıi nıülkiyı· müdürü. C. ELP. 7.ı•k! " [c.<ıud 1\ ls;ın .\ydm ı !l risle ulılınıı i- Fran·ıztıı, 
siyıı ·iye \c i ı:- h•ıjil' makal ler Uari ·iye III- VI re K K 

ya iye .\lınan a tiınaiyt> \ • hukuku uüv 1 (Mü ·tak il) 

ı :·-- -- - - --
ı 

l! 
7.ü 1 fi 'T'iğ ('('ı I>iyarhakır 1 70 tu adi İngilizec ifte; ilik - - Evli, 3 ~ocuk l\Iccli i um nın i ÜZ< I. C.H.P. Maliye I, II, V, VI K K K 

ı ı- - -- -
E:dirne Dr. Fntnıa Memik afrımlıolu 1903 Trp Fran.·ızca Dahili ha ta- - - B kilr ( ıureha ha. tım'. i poliklinik ~ fi. C. H. P. .!. Iuavenet V -VI K K K 

lıklar 

1--- -- --------
f•'ııik Kaltaldnran Ediı·ne Riiıjtiye ve hu- Ziraat 

Fen ni ı kvin, 
Evli, ı ~ocuk BulH, "' ziraat. 1, I- VI ı 70 Fran.ızca :Uey-ve ağaçlar1, - C. II. P. Ziraat K K K 

li us i 
a~ı('(lık 

ı ---
F'uad B n lk an İstnnhul H arbiye ı:ık rlik 

Sün ii mübn-
F r •) B d•n tcrbiy ·i (7 n •l dir ktör- C. II. P. ı ı 1 7 - r z si hakkında - ,,. ı, - <;t cuk Milli }füdafaa VI K K K 

bir kitap 
lü7ü ·u· im fpd rasyon u 1' i ·i. 

-- - -
llsman . 'ahinbaş Trabzon ı H ukuk Aralı •a, Frun- i dur - - - ianisa valisi. C. H. P. - YI + + + rzra, bimz Rus-

- · a v• Oür üc· 

. ~ 
1'rnwl ( :öi<St'l Truhzon ı !ll Jdadi Ticar t - - Ev H Trabzon h 1 diye r i 'İ. . II. P. İkti at YI + K K -

ı ;__ - -~ --ı.:tazığ Faz ıl Ahnıcrl yknı: htanbul g,.ol lihl' cl e Edelıiyat ve 
T rhiycye dair. Di-

hvü, 4 llluallim. . II. P. Tiari iye III- YI K ı Fransız •a, vançei Fazıl, Har- - •ocuk + K 
1 ·i 'n' politi- 1ngilizr maarif man sonu, Klrpın-

tı, Şeytan diyor ki, 
que t ınoralc Tarih d rsl ri, Fa--- zıl Ahmet. - --- --l ı 

Ali tic• al' >L lll k- Evli, 2 T. '. Ziraat bıınk;ı-;ı Bolu şu- '.II. P. f' thi Altay Elazığ ı !)0 Az Fransızca, İkti. at, han- - - ·ocuk Büt~e V- VI K K K J ı t bi !ngilizce k acılık h i mü 1üri.i. - --
Fuad ~ralı , )liuilli, Ağra 1879 IülkiYe Fransızca 1 liy , ikti at - - Evli, ı çocuk Divmıı muhas bat reisi. C. II. P. - III- VI K K K 

~~- .---~ - -- -·- - -- -=----"C-c ~ .::::___· -~ ----- - -- -~- -- - --- --: 
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- Bazı kanun ve k ararlara verdikleri r eyler 
)[o Evli olup olma-

J'ıl cnsup oldnğu Mensup olduğu vakitten be- ( filli korunma 111941 s nesi Mu- ( Çiftçi mallarnn 
..::i ...ı:: dığr ve kaç ~o- İıılilıaptlıııı ('\ \'\'1 m e nı u ri-

. 
Jntilınp dairtıSi tsmi D ğcluğu yer 

)~·c Tah ili Bildiği diller İhtisasT Eserleri İlmi riitbeleri 
'O ll 

fırka cncümrn rı melıu olduğu lmnununıı. ek) , ·azenei uınuıniye- koruma ) 
p ~ c.uğu bnhmduğn ıtıt> ·Iek 

ı 
.... :. •~t vrya ve ıııe~gııliy li 

l\anım: 3954 ~i ) kanun: 4042 kanun: 4081 

Elazığ Fuad Ziya Çiyiltl')l'' ~of,nı. 1~70 J :ı·!Gi n ı harbiye Frıınsızea 
Askerlik, idareci-

~hıhalwı·atı kıla - Evli, 3 çocuk 8ig-ı11·( aeılık. n. P. "Jafia I\', Y- YI + K + lik, demiryolu in-
şaat ve işletme, Y. S. • 

1 
sigortacılık 

Sabit Sağıroğlu Kt•ın:ıh 18 1 Il mmsi Bieaz Arabc·a İdare, banlm- - - Evli, 5 çocuk Ziraat hanka.:n idare meelisi C. H. P. Ziraat li, YI + K + -ve J:ı'tıl'i'!C'a cıhk, çift<:ilik rci.si. 

EremC4" Abdülhak Fırat Fırzin<'an 1882 Ilarhiye ve li'ransrzra llulmk ve as- Hnkuk der~leri - Evli, 2 ~ocuk Milli 1\li.iclafaa vd~:ıiloıi ınuha- c. H. P. ~ı\. dliye Il- YT K + + 
hukuk korlik kemal; . nuesi müdürü. 

Aziz Samih n ter Kuruçay 1877 Eı·kam lıarbiye Fransızra, Al- Askerlik ve şi- - Evli, 4 çocuk Samsını snhil drıııi ı-yolla n c. H. P. Nafia TTI- YI K K + 
-

mnnra, Rıısf'a ıncndifercilik kom iscl'i. 

t kender Art un 1 sta.nhtıl 1890 linimk 2 nci Ilı·snp işl"ı·i ,.ı.: - Evli, 2 rocult c. U. P. ;\[uJıtı«ı>ht>ı•isi ' II. P. - \I K K lC - -
sınır Ldcdiy<•r•ili.k 

~ 

1 + Saffet Ankan 1•} rz i rw ~ın l RHS I:ı-k:i ll ı lıal'lıiy<· F'rıınsızra, ~\skrrlik - Be kar Erl<iıııı lıad,iyt' kayınHknını. ' H. P. Ifaı-ic-i.n• II- YT + ıı:: -
Almanca 

-
Salih Başotaı: Tekirılağ 1&-13 Yük ı>k t•r•zacı Pra nsızı•a, E<·z.ıedık \'C Evli 

i•;ııwkli Hlhay n hıt'zıssıhha mü- n. P. llct i :sat YI K K K 
1 - -

nıt>ktehi ~\.Jııımwn ziraat 
cs.-;esr.·imlc ıni.itehcu:hıs '<'Z:.IC'J Ye 

,} nyııi.ruı ıııulıasilıi. 

Ili 
- -

Erzunnll Aziz Akyürek Tı·ahzon 1RH~ Jiülkiya Pr·ansrzra, Al- ldıın~ Ye lıt'le- - - EvU, 3 çoeuk 1 znıiı· lwlt>di~·t· l'l'isi. ('. n. P. .U i lll :\ Tüd:.tl'aa HT- n ı- K y 

ı r ııııını·n, lııgil izı·e d i ,\"C<:ilik 11üstakil 

1 

' 
Dr. Ahmed .F'ikri 'J'uzN· ~uıııuu 187 Tıp l•'mıısrzı·a 1 >uktor - - Evli 8ıhlıııt 'l' iı;l ima i ıınHH'<'lll' l IT. P. - III, Y- \'I K K + 

wki"ılt•t i ıııüstl'~ııı·ı. ı 

1 ls ı a ıı lııtl J.' l"l.lll~TZt'H, , \1-
Unter Gl'af Hais-

ı 

1; ı. Peı·tev Demir1ıaıı ı 71 E ı kaıu harbiye J\sk< !'lik \ r(l ler, Japon harlJin- - Evli, 2 ı~ocuk Tpınyiz aza lığ- ll)( hı tl mütl'kait. II. P. Harieiye y -YI K K K 

maıH'a, tııg;lizı·<' diplunıasi den alman maddi ( Koı·g-cnl•t·al) 
ve manevi dersler, 
Meç manevraları, 1 

İkinci ordunun 
11onbahar ınan ev- ı 

raları, askeri ve 

ı 
ı 

mülki bir çok ma-
kaleler. 1 

i 1 
CJI. Z('lı:i ~oyrl<'rniı· 8claııik 18 3 Erkanı har lı iye f<'rHil'llZ<'<l. 

. Aı-;k rlik Bekôr <h·du müfPtt i~tiği erk:"ıııı Jı Ht·· ... n . P. nahi1i~·e Y- VI K r ' K -- - . ı 

Alınıırır:ı Jıiyl' l'l'i~i. 

M ün ir llüsn•v Göle Ba.yhnrt ı sno ~lülkiyc Fransızea ldat·c Evli, 4 çocuk 
1 nhisarlar um ımı lll iidüı· 

II. Dahili.,·· ı II, YI K K + - -
nnuıveni. 

Naliz Dumhı Erzurum ı o Harhiy<' 
C)if1 •ilik v' 

Evli, 3 çoeuk Erzuruın lıt>lediye l'l'iı<i. H. P. Di. Muhns<'lıat II- YI K K K - ziraat - - ' 
j 

Istanbul 
Kız nmaHim lHanrif V!' lıdc-

... ll. P. i . 
akiye F.Jgün 1882 Brktır l staııhul Dahiliye Y- YT K K K - - - Illiillilll 11\et•lisi ü~·<·si. ı ıııdctebi J.iyl'<'ilik (Mü, takil) 

- - ~ - - ~ - -- ~-- ~ ~~·- -- ___ 1 
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Bazı kan~ ve kararlara verdikleri reyler -~ 
' )~ Evli o!ub olma-

lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduiu Ne Takittenbe- (Milli koruııın.a (1941 nesi Mu- (Çiftçi mallarmı ::ı 1 

dığı 
İsmi Doidniu yer 

'O ...cı Tah5ili ç 
Bildiği diller Ihtisıı.aı Eserleri nmi rütbeleri 

ve kaç ço-
yet nya meslek ve meşguliyeti frrka encümen ri mebus olduğu kanununa ek) •azenci umumiye-- koruma) tntihab dairesi >tı.o · - cuğu bulunduğu o ı-

~~ kanun: 3954 si) kanun: 404:2 kanun: 4081 

Uar bi ye Evli, 4 ç:ocuk Üçüncü nnıumi müfettişlik C. H. P. VI 
-

Erzuru.m Salim Altuğ Erzurum 1893 Frans1zca, Askerlik - . - - + + + . i 
biraz Rusca . köy biirom şefi. ı -

'1 
Şükrü Koçak Eiazrğ 1886 Eddinı harbiye Franıuzca, .\skcrlik ve - - Evli, 2 <:ocuk Tayyarc ccnıiyeti rC'is muavini. C. H. P. - V- VI K l K K . 

Rnsca tayyat'eeiiik 

ı· ---- Ziraat ~·e İş tutumu ve ınu-
< 

Eskişehir Emin Sazak .,. - ___... ... Sazak köyü 18 2 ~fcd.ı:esc ve - vaffakiyet yollan - Evli, 2 çocuk ZirnaL v ticaret. C. II. P. İktisat I- VI K r K + 
1 hnsusi ticaret ( Henüz basılma-

mıştır.) 
' -- ~ - ------

ı 
~ > 

lstnmat Ozılaııııtr Bıx.Iı·nm lR79 ' ırukuk l•'ran.: ızra. - - - Evli, 4 ~ocuk Anı. kat. . II. P. t). ve 1nhi arlar V- YI ~ K ı K + ı 

Runıca Müstakil 

---- - -- - - -
l l -

Y üksl•k ıuü. • Demiryolu in- ' ı lr.1.ct Anıkan OolıruNt 1 ' F'runsızca . ' ·ı fia i~lcı·i , - Evli, 1 c,:oruk Devlet demiı-yolları inşaat reisi. C. II. P . Nafia :\'I K K M 

1 ( l\1c('idiyı~) lıt· udis nı •ktd>i u<'nıi ı·yol larr şaat kitabı (Müstaki l) ----- -

l l l)snıan Iı,m ı<:sk iııl~lı ir- 1 87 Rüştiye - Jdaı-e - • - Evli, ..J. çot•uk g}ektı·ik şi rkC't i ınüuürii. C. H. P. Nafia V- VI K K K 

ı -----------
ı y m~uf Zi.ya. Özer 1 ruknk Hukuk, tarih 

Usulü muhakematı 
Müdert'is Dul , ~ ı:ılCtık Daı-ül fiinnn lJukıık tarihi C. H. P. Teşkilatı esasiye IV- VI + K .\kdağ madeni 1 70 Fı·a nsızra, cezaiye nazariyatı, + 

Farsca, \ ralıra \C dil Yunandan evvelki ınüd.errisi. 
l Türk m deniyeti 

-~ ---
ı Gaziant eb Alımed Aksu Pazarerk JHH:l oı·ta - lluknk \ 'C - - Evli, 6 ~ocuk Uava vekili, çift~ilik. C. II. P. Maliye VI K K 

t.İf'l:tl'Ct ı 

' ---- --- - ! -
ı ll Be k h· Kaleli Akçadağ 1900 Hukuk Biraz Almanca, İktisat ve - .. - l~ vli, ~ çocuk Bmniyet sandığı avukatı. C. H. P. - Y- VI + K K 

' ~ 

~ 
Fransızca askerlik ; 1 ------ 1 . 

Or. Abdurrahman Melek Antakya. )896 TıbhiYe Almanca, Tabihlik - - - Evli, 3 ı;ocuk IIatııy başvekili. C. H. P. Dalıili ye VI K K K 

l " d 
ı 

Fransızca 
~ t 

" i 1 ----. 

ı ı Dr. ~Iemed. Ali Ağııkay (ı i ı-it 1893 Tıhhiy'-' F runsız(•a ve Tnhahrt Dil telkikierine - E\'li, ::! çoruk Türk dil kurumunda uzman. C. II. P. S. !. Muavcnet V- VI K K K 
1 Rumca ılair neşriyat ,. ------ -- ı 

ı Memed Şahin Hazianteh ] 77 Itü~! ı~·e \'<-: 1\fHarİ ( Evli, (i çoenk Eytam müdürü. C. H. P. Arzuhal I- VI K K J - - - K 
ı 

hu~.,ı~i 

J ---- n - ----- ---- -
ı Nuri Pazarbaşı Uaziant h ı ;; Orta 

Aralıf·a 
Ticaret, mahsulatı 

Bir tane ta be Evli, 6 r~oenk C. H. P. K 

1 

umumi ye tüccar - Mccli.-i ll lll ll ın.i rıza~·;[. VI K + ve sabun ve un uilınemiş cr İkti. at 
fa brikatörü - tt-
hal:U ve ihracat 

. --- koınisyoncusu i 
Omer Asım .Aksoy Uazinnteh 1899 Hnktlk Fransızca, 

Türk dili, ed.e-
Muhtelif 13 - Evli, 4 çocuk c. II. P. V IIalkevi r i i, AYu- C. H. P. Adli ye \-VI K K K _j L ... ' !ngilizce 

biyat, ıııaarii, 
eseri vardır. kat, lise edebiyat muallimi. 

hukuk - -=- -- --·-
~- -
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;:::1 1 Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler 
,~ Evli olup olına-
-ö ..c: tntihapdan e~·v 1 son m muri- lensup olduğu )l<·n up oldui!u Ne vakittenbe- (Milli k runma (]941 sene i Mu- (Çi.ftçi mallarm1 

1ntihap dairesi 1smi Doğduğu yer 

Dr. H. Vasıf Somyiirek 1rtanbul 

Fikret Atlı 1stanbul 

Gl. İhsan Sökmen İstanbul 

>eo ..... Bildı·g~ı· diller 1 1 dığı v kaç ço- .c.. k · · b ~ "~ Tahsili · htisası Eserleri lmi rütbeleri ~:et .-c~Ta me 1Pk n ıueşgullycti .ur a encti.men r1 ıne u olduğu kanunlma ek) Yazenei umumiye· koruma) 
ı-ı ~ cuğu bulunduğu 

1889 Tıp 

1896 Harbiye 

Fransızca, 

Almanca 

Lalıoı·atuar ve 
dalıHi hastabk
lar nıütclıııssısı. 

Askedik, çift
çilik 

Laboratuar ve k:ı
lıniğe ait 13 eser 

Profesör Evli, 3 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Di tabaheti nıektPhi umum] 
cmraz ve stmnat ol oj i prof öı·i.l. 

Başvekal t sk-i ya:v ri. 

kanun: 3954 si ) kanun : 4042 kantın: 4081 
ı--------------ı--------------1 

. II. P. V- VI + + + 

C. H. P. Ziraat VI K K + 

1 
1 

1873 Erkaru harbiye Askerlik, idare 
Ye diplomasi 

Serencaını harp, E ! C H K II K 1 İranın ·ahvali as- Müderris vli, 2 çocuk zmir vali i. . . P. ütüpane -VI + + 
keriye ve siyasi- 1 

Fransızca, Al
manca, Rusca, 

Rum ca yesi 
r-----------------i------------------;-----------~-------~------------ı·------------ı------------ı-----~------1------------ı------------ 1------------------------ı-------------ı------------1------------ı~-----------l-------------1----------~ 

İsmail Sabnncu Şebin Karahisar 

Münir Akkaya Istanlınl 

Nafi Atuf Kanro fe kk e 

1891 

1871 

1800 

Ticaret ve 
hukuk 

Mülkiye 

1\1ülkiye 

Fran ızra, 
Rum ca 

Fraııı;rzrıı 

İktj at, ·ticaret 
ve hukuk 

lJare 

Iaarif Fenni terbiye ta
rihi ve bazı eser

ler 

Evli, 4 çocuk 

Evli, 3 çocuk 

Evli, 3 çocuk 

Ticaret. . H. P. lktisat Il- VI K K K ı 
ı 

Dohiliyt• mü. trşarı. . II. P. Bütçe II- VI K K K 

:Ma arif wkület i müı:ıt .'Ul'J. . II. p_ III- VI K K + 

r----------------ı-----------------~~---------1--------1------------,ı-----------ı------------l-----------1-----------l·-----------l----------------------ı-----------ıı-----------l------------l------------!-----------ıı-----------ı 
ı TaUit Onay ankın ltı 

Durak Sakarya Erzurnnı. 187() 

Edib ervet Tör Adapazarı ], o 

Hasan Febıni Ataç Gümü§ane 187!1 

. evket Erdoğan Çcrkeş ı 3 

Yu uf Ziya Zarhon Gümüşane ] 77 

Hakkôri lzzet UJvi Aykurd Eskişehir 1880 

HlJtay Abdullah Mursaloğlu Reylıaniye 1889 

Bc.I •biyat şubesi 

Orta 

Erkanr harbiye 

Hususi 

llarbiye 

llarbiye 

Husus:i 

Orta 

ransızca, 

Arabca, Farsca 

-

Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 

BiPaz ralJra 

Ed biyat, taı-ilı, 
maarif 

l-Iulruk, idare, 
belediyecilik ve 

ticaret 

.A kcrlik 

İktisat ve ma
liye 

!dare ve as
kerlik 

. k rlik 

Mulıarrirlik 

ve muallimlik 

Çiftçilik 

Halk şaiı·erinin 
şekil ve nev'i, Aşık 
dertli, Çanları şa

irleri vP bir çok 
makale! r 

Evli 

Evli 

Evli , 2 ço'nk 

Dııygu o·nz(.ltC'İ suhiıı \ C 

başınuharriri. 

El'Zlll'um lıdetlir r isi. 

B·ılya Kumaydın matl nleri 
iı·keti unnnn müdürü. 

Evli, 6 çocuk l\luam Wtr zati~- piyade ubc·i 

Evli 

Evli, 3 çocuk 

müdürü. 

Emekli albay. 

Maarif v kal ti Kul mi malısus 
müdürü. 

Evli, 3 çocuk Hatay '. II. P. Genel sckr leri. 

. H. P. Maarif 

. II. P. Bütçe 

C. H. P. Hariciye 

C. H. P. Milli Müdafaa 

. H. P. Arzuhal 

C. II. P . lifilli Müdııfan 

C. H. P. Maarif 

C. H. P. Arzuhal 

II - YI K K 

!, V- YI K K + 

II- YI K K K 

İ, I- VI K K 

III- VI + K + 

VI K K + 

II- VI K K K 

I + K K 

- - -
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. Ba.zı: kanun ve kararlara. verdiklerı reyler 

Evli olub olma- -u 
!ntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu N • Takit.tenbe- (:Milli korunma ı (194:1 senesi Mu- (Çiftçi mallarmı " dığı ve kaç ço-lntihab dairesi İsmi Doiduiu yer ~ ~ Tahsili Bildiği diller Ihti.saaı .Eeerleri D.mi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti tır ka encümen ri mebus olduiu kanununa ek) va.zenei umumiye-- koruma) o ~ cuğu bulunduğu ~~ kanun: 3954 si) kanun : 4042 kanun: 4081 

Hatay Abdiligani Türkmen Antakya 1882 Orta Biraz Arabca Çiftçilik - - Evli, 3 çocuk ilatay Millet Meclisi reisi. C. H. P. Dahiliye VI + K .+ 
' 

-

Bekir Sıtkı Kunt Antak--ya 1905 Huh.-ıık - llukuk ve ede- 2 eser - Evli, 2 çocuk Başmüddeiumuıni muavini C. H . P . Adiiye VI K K K 
biyat 

Harndi Selçuk İskenderun 1906 Hukuk 
Biraz Arabca 

Hul-uk Makaleler Evli, 1 çocuk 
Temyiz başmüddeiumumi mua-

C. H. P. VI K K K - vini ve İskenderun C. H. P. reisi -ve biraz Fran-
sızca ve ilatay Millet Meclisinde mebus 

l j Memed Tecirli O maniye 1883 IIususi Biraz Arabca Çiftçilik - - Evli, 5 çocuk Hatay C. II. P. Reisi. C. H. P. Ziraat VI K K + 

·-
Ahmed Ovacık Ovaerk 1893 Lrse ve kısmen - Ziraat ve ti- - - Evli, 4 çocuk !çel meclisi umumi azası. C. H. P. Ziraat VI K K K !çel 

Yül<Srk ticaret ca ret 

Dr. Muhtar Berker !stanbul Tabihlik Gözlerimizi na-
1892 Tıbbiye Fransızca 

sıl koruyalım - Evli, 2 çocuk Göz mütehassısı ve Mersin li- C. H. P. İktisat . VI K K + (Göz mütalıas-

il srsr adlı bir eser man ~irkcti idare mecli 'İ reisi. 
-

1 
Emin İnankur ' 

Rilifke 1874 Madrcsc Arabc:ı, Farsca Maarif - - Evli, 6 çocuk Müdafıuıi hnlnık reisliği. C. H. P. Maarif I, II- VI + K K 

Ferit Celill güven tstanbul 1894 II ukuk ve sa- Fransızca Gazetecilik - - Evli Türk sözü s:ılıip ve ba~mulıarriri. C. H. P. - III- VI + + '[( 
nayii ne.üse 

-

Gl. Cemal Mersinli Mersin 1873 Harp akademisi Fransızca, .Al- Askerlik - - Evli, 3 çocuk Emekli general C. H. P. Nafia !, VI K K + 
manca, İng]lizce 

-. 
Turhan Cemal Beriker Adana 1892 1dadi, 2 sınrl - Ticar t - - Evli, 3 çocuk Adana belediye reisi ve C. H. C. H.P. Dahiliye VI K + + hukuk P. Vilayet heyeti Uzasnıdan 

Iıparla Hüsnü Özdamar Isparta 1875 Madrcse Arabca Ticaret ve - - Evli, 3 çocuk Jıfüftü. C. ll. P. N ana I- VI + ; K K 
ziraat 

l ı 
Kemal Turan Isparta 1896 Hukuk Fransızca IIukuk, mat- Müteaddit nuı.- - Dul, 2 çoculc - C. H. P. Bütçe IV, V - VI K K +. 

ı lıuat ve ticaret ]{aleleri vardır. 

Mükerrem Karaağaç Şarki Karaağaç 1885 Mülkiye - Maliye - - Evli Divanı muhasebat azası. C. H. P. Bütçe II - VI K K K 

. 
Remzi Ünlü Isparta 1892 İdadi Biraz F ran- Bankacılık - - Ev li, 3 çocuk İsparta C. H. P . ve halkevi C. H. P. VI B ütçe X K K 

sızca reisi. 
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·~ Evli olup olma-
-B ..c dığı ' 'e kaç ço- lnlihapdan evvel memuri-

Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakiLtenbe- (Milli korunma jl1941 senesi Mu- (Çiftçi mallarını 

Jntihap daiNSi lsmi Doğdu6ru yer 
>tıo .... 

Tahsili Bildiği diller İbtisası llmi rütbeleri 
son f1rka encümcn o ~ Eserleri rı mebus oldu 'hı kanununa ek) ooç·azenei umumiye- koruma) 

ı:ı c<ı eıuğu bulunduğu :n!t ' 'eya meslek Ye nıe§auliycti .... kanun: 3954 si) kanun : 404.2 kanun: 4081 

lstanb'Ul Abidin Daver !stanbul 1886 
Galata aray li-

Fransızca Matbnat, 
1 - Kanatlarm za- Evli, 2 çocuk Cüınhuriyet yazı işleri miidüri.i C. H. P. lkti. at VI K K + 

sesi ve sanayii ieri, 2 - Deniz, 3 - -
Maarif Gemi, 4 - MülaZJ ve öğretmen 

ne:fise rumi 2 mın romaıu 

Ahmed Harndi Deniz- İstanbul 1876 B alıriye İngilizce Bahriye ve ti- - - Bekar Donanma komutaru. C. H. P. İktisat II- VI K K + 
c ar ct 

men 

Ahmed Şükrü Esmer Kıbrıs 1893 Nevyork Colum- Fransızca, Matbuat 
Siyasi tarih ve Hukuk doktoru, Evli 

Siyasi bilgiler okulu ve polis C. H. P. Hariciye VI + K K 

bia üniversitesi İngilizce ve Diplomasi bir çok maka- profesör 
E . Siyasi tarih ve profesörü ve 

Müstakii 
leler muharrir. -

Ali Kami Akyüz Mekke 1871 Darüşşafaka Fransızca, Pedogoji ve 16 matbu eser Evli, 4 çocuk Darüşşafako. müdürü. C. H. P. Jıfaarif VI + K + 
biraz 1 ngilizce içtimaiyat -

Ali Rana Tarhan !stanbul 1882 Galatasaray lise- Fransızca, !ngi- Posta, telgraf, - - Evli, 2 çocuk Posta, tclırrnf ve 1l' lel'on heyeti c. n. P. - HI- VI K K K 

si, Almanya ve 
lizce, Almanca telefon tcftiııi.re nıiidürü. l\1üderris 

B elçikada posta 
ve telgraf mesle-

ki tahsili -. 

Atıf Bayındır Ra dos 1883 Mülkiye Fransızca Al- İdare, Jınkuk Bartelmiden ter- - Evli, 3 çocuk ~iraat n•kaleti ııı üst e~cırr. c. n. P. Maliye 1, V- VI + K K 

manca İngilizce 
cüme edilmiş lıü-
yük hukuku idare 

' - ·- - ı 

ı 
Srhh iye müfettiiji. 

Dr. Rı>fik Saydam !stanbul 1881 Tıp Almanca, Bılll'azr dahil iye - Müderris B ek ar c. n. P. - I- VI K K + 
l!,ransızca 

-
_, ı 

İstanbul 1869 Tıp· vo Alman- Alnı anca, Tababct Evli, 2 çocuk 
lstnnbul viliiyl'ti cL•miyct.i bulc-

C. II. P. 1\filli ı 
1 

Dr. Tuğamiralll. Şina-
- - Lliye birinci l'ı·İ ' wkiJi YC YiJa- Tüdafaa II- YI + + + 

si Erel yada Fransızca yet unıuıııi meclisi üye·i. 
. -- ı 

Hursa kız ımıalliın ıııcktebi ta-
. 

Fakihe Öymen İşkod1·a 1noo Darülfünun Fransızca 1\laari.f ve - - Evli 
rilı ve coğta!ya ınuall iıni v' c. n. P. Bütçe V- YI K K K 

1 

coğrafya şubesi coğrafya Bm ·a lnz li c. i müdürü. 

ı . 

ll 
-

Oalib Bahtiyar Uökur lstanlml 1881 llulrnk l<'ra.nsızca, Maarif iktisat, Türkiye ricali Evli, 2 çocuk 
Istanbul ticaret \·e sanayi odasr 

C. H. P. 
t.levlet i, göldıay- - ıuüdürleriml~u ve umumi - VI + K + 1 

ı l Alınanca belediye<.:ilik rak, Cihan tari-
ın ec-

hine bir nazar. 
li s azası. ı 

- - -
Gl. Kaz1m Kara! ıekir !stanbul 1882 Erkfuu harbiye Fransızca, Al- .Askerlik, ma- Bazı c. Prlcr - Evli, 3 çocuk Emekli ı;cneral. C. II. P. Teşkilatı e asiye I, II, V- VI K K IC 1 

manra, Rusca arü, ic~timaiyat ı -
m. Refet Bele İstanbul 1881 Brkanr harbiye Almanca, .Askerlik - Bckar :Milli ~lüdat:aa. vekili c. H. P. Di. :Mulıasebat İ, I, II, V- VI - + 1-

Fransızca 
+ 

' -
lhrahim .Aliııtlin Oövsa İstanbul 1889 lluknk ve Ce- Fransızca Maaı-if, mat-

Meşhur adamlar 
Evli, 2 ç:ocuk :Mııarif Yrkfıldi miHctti ~i. c. n. P. Maarif 

ansiklopeclisi, 4 - III, VI K + 
nevre üniversi- bu at cilt çocuk ruhu, 

+ 

tesi Pedagoji Ş. 1 
Çocuk siirleri, 

Çanakkale izleri 
ve saire. -

l 
Sadettin Uraz Lap eki 1894 Orta Almanca Ticaret - - Evli !stanbul lll('(• ]i ·i umumi azası, C. ll. P. - IY- VI + y + 

tüccar. (Müstakil) ı ı 
-- - ~ --- - - --~ -~ - - -

·- - ---
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Istanbul Saillh Cimcoz İstanbul 1877 IIukuk Fransızca Matbuat Kalem mec- - Evli, 5 çocuk - C. H. P. Ha.riciye ı, IV- VI + + + 
mu ası 

-
Şükrü .Ali Ögel İstanbul 1886 Erkaru harbiye 

Fransızca, 
.Askerlik - - Evli, 2 ~ocuk Emekli tuğbay. C. H. P . V-VI K K K 

Rusca -
Fransızca, François Josef 

Evli, 2 çocuk C. H. P. Beyoğlu vilayet reisi K Ziya Kararnursal İstanbul 1873 .Askeri rÜ§tiye İdare, maliye arazisinin keşfi, - C. H. P. M. H. Tetkikr li- VI K K 
ve hususi 

Biraz .Almanca, 
ve iktisat Türkiyenin ikti- ve İstanbul Meclisi umun:ıl reis Müstakil 

!ngilizce sadi tarihi, Os-
manlı mali tarihi, vekili. 
Ekonomik tarih. 

I zmir !zmir 1903 Sarbon dariillü-
Fransızca, 

Edebiyat, içti- Basılmış ve ba- - Evli, ı çocıık Belediye ve . II. P. Vilayet C. H. P. İktisat V- VI K K K Benal Arıman nunu Bdebiyat maiyat ve hele- sılınrumş eser ve 
Rumca makaleleri var- idare heyeti azalıkları. 

fakültesi diyecilik dır 

- -
Celii.l Bayar Gemlik 1884 IIususi Fransızca Dankacılrk - - Evli, 3 çocuk İttihat ve terakki !zmir katibi C. H. P. Te§kilatı esasiye ı, I- VI + K + . mesulü . 

ı -

Dr. Must.ııfa Bengisu Ödemiş 1880 Tıbbiye Fran ızca, Göz ve harici - - Evli, 6 çocuk Ödemi .• belediye başkanı. C. H. P. - I, V- VI + K + 
İtalyanca hastalıklar 

- ---
Halil .M:enteşe fstanbul 1874 llukuk Fransızra Çütçi - - Dul, ı çocuk Çiftçi. C. H. P. Hariciye t, IV- VI + + + 

(Pariste) 

Hasan Ali Yücel 1stan!Jul 1897 Darülfünun ve 
Fransızca 1\faarif, dil ve 

Ruhiyat alfabesi, - Evli, 3 çocuk Orta tcdri at ıunum müdürü. C.H.P. V- VI + + + Yüksek muallim Metedoloji, Türk -
1•. mektebi edebiyat edebiyat edebiyatı n üm u-

1 
şubesinde neleri ve saire. ' -

lGimil Dursun İzmir 1878 !zmir lisesi ve Fransızca Maliye ve - - Evli, 2 çocuk 
Türkiye Palfunutçular anonim 

C. H. P. Maliye ll-VI K K K 
şirketi müdürü. C. II. P. Vilayet 

lıususi iktisat 
üyesi. (Müstakil) 

Mahmud Esad Bozkurd J: uşadası 1892 IIu.kuk ( İstan-
Fransızca Hukuk ve - Hukuk doktoru Evli, 3 çocuk llukuk tabsili ve çi:ft~ilik. C. H. P. Teşkilatı esasiye I- VI + K K bul ve lsviç. çiftçilik 

rcde) . --Memed Aldemir Sakız 1900 Orta Fransızca, Ziraa.t - - Evli, 2 çocuk İzmir C. H. P. İlyönkurul üyesi. C. H. P. Dahiliye VI 
. 

+ + + 
Rum ca - --Biga Darüşşafaka, Lo- Maarif 

Hendese ve mi-
Evli, 2 çocuk İzmir erkek lisesi matematik Nazmi llker 1890 zan üniversitesi Fransızca, hanilc dersleri - C. II. P. Maarif vr K K + 

Ri yaziye fa kül- Almanca 7 cilt muallimi. 
tesi - --- -

Rahmi Kök en Bergama 1881 Hukuk Fransızca Hukuk ve - - Evli Zonguldak madcn müdürü. C. H. P. Ziraat II- VI + K + 
iktisat 

Reşad Mimaroğlu İstanbul 1878 MüllriYe Fransızca !dare - - Evli, 3 çocuk Devlet şft.rası reisi. C. H. P. - V-VI + + .+ 
- - - - -- ----- -- ~ -· - - -- ·--=- - - - - - ı 
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1ıwıir Sadettin E pikmen hınie 
. 189.J. Macar darülfü- Macarca ! ktisat ve ma- - Be kar Alat ve ef1eva.tı lınuiuiy fa h- C. II. P. • Tafin IY- VI - K K + nunu Makine mü~ kine mühendisi rilnııs'T sahibi. 

hendis mektcbi 

Şehime Yunus İstanbul ı898 Yüksek Biraz Fransızca Tabii ilimler - - Evli, ı çocuk İzmir kız lise, i tabiiye öğret- C. H. P. Maarif VI K K K 
m eni. Mü,t.akil 

1 Mülkiye ve Ce- Medaniyeti ka-Şükrü Saracoğlu Ödemiş ı887 n evre darülfünu- Fransızca Iluknk ve - Evli, 3 çocuk Çütçilik. C. H. P. - l, II- VI K + + 
nu Ulilmu siyasi- iktisat dimeııin zevali 
ye ve iktisadiye 

şubesi 

K M 8 Esad Ozoğuz Ho pa ı875 llususi Fl'ansrzca İdare - - Bvli, 4 çocuk Ankara vilayet mcktupçusn. C. H. P. Palıiliye I- VI + + K 

1 

ı 

ı 
lstanlıul Jlııkltk 

Fransızca, 
Euebiyat ve Profesör, dok- Kvli. 2 çocuk Edebiyat fnkültı' i u kaıu. C. II. P. Uaari..C 

Fnad Köpriilü 18!)0 Farsca ve 
- V-VI + K + 

ı Arahca 
tarih tor 

. 
1-· 
ı 

Gl. }fulıittin Akyüz İstanbul 1870 llarlıiyc . Fransızca Askerlik ve - - Evli, 2 çocuk Jüıhir!' sPfiri. C. H. P. - IY- YI K K K 

diplomasi 
ı - -

llüsrev Kızıldoğan Gümüş<1nc 1884 Harbiye Fransızca Askerlik - - Evli, 4 çocul< Çiftçi! ik. C. II. P. :Milli }1'idnfaa T. Y- VI + K + 

-- -

Kahı·aman Arıklı Aruallan 1893 1Iusnsi ve Ru·ca Ticar 't, ziraat - - Ev li, 2 ço •u k Tiı·nrrt. C. IL P. İktisat YI K K K 

orta 
1 ----

Ome! Küntay Artvin 18 ' Hukuk - Hukuk ve ma- - - Evli, 3 c;ocııli: A vuh:ııt. c. n. P. Zirılat ı \T- , . I + K + 
ari! 

ll -. 

Şerafettin Karacan 1stanlıul Hat·p akad misi Fransızca .Ask l'lik, idare 
Fnmsu onlmıuu-

Evli, 3 çocuk P. '1'. vet lefon uıımm müuürü. C. II. P. YI + + 
1 ı ı 1892 da tetkikatına - - + 

it ait iki rapor 

1 
:! 

li Zibrıi Orbon Kııı" 1883 Harbiye - .Askerlik - Dul, 4 çocul< Yaliliktcn cm kli . C. H. P. - YI + + + ı 

- 1 

, ı '--. -i --· -----

lt K ari om onu Abidın Binkaya Ka tamonu 1888 Hukuk - l[ulmk Adalrtin cslcri -· Evli, 2 ~ocnk 1\ eliiye ınüf ttişi C. II. P. Ad liye YI K K K 
i 

(Kuzyaka) kitabr 

ı :l 

ll 
·-

Dr. Tevfik Aslan Kastamonu 1887 'I' rp Fransızca Tahilılik - - Evli, ı çocuk Kastnınonu l'. li. P. V. İdare C. H. P. R 1. Muuvenet V- YI + K K ' 

li 
. hey ti rei i. J 

L 
' 

Hacer Dicle Kastamonu 1!302 ~[uallim rnek- Almanca Maarif - - Evli, 2 ı,:ocul< 1 astaınonn uaimj UCÜID ll aza I. C. H. P. Maliye VI K K K ı 
tı·hi ( r ta) 

- - . - --~ - - - - - ~ 
'~ 

~ 
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1 Kastamonu IIilıui Çoruk (llasta) Istanbul 1888 Hukuk - Maliye ve ida~e - - Evli, 4 çocuk Kastamonu belediye başkanı. c. H. p_ - V- VI + + K 
ı 

ı 

Sanayi (Doku- -
ı Muharrem Celiil Bayar lbradr 1889 Hnkt~ - maeılrk), tica- - - Ev li, 3 çoeuk Kastamonu C. H. P. llyönkurul C.H.P. Iktisat VI K K K 

ret, iktisat 
ve meclisi umumi azasl. 

1 

Nuri Tamaç Kastamonu 1892 
Darülfünun, hi k-

Fransızca Kimyagerlik ve Evli, 4 çoenk Muallim. C. H. P. Di. M:uhasebat V- VI K K K 
met, !Uınya ve tıb - - ı 

i:ıkültesi eczacı cczaeılık l ı 
şul)esinden 

----
Rauf Orbay !stanbul 1881 

Yüksek !Tey-
İngilizce, Bahriye - - Bekil.r C. H. P. 'T (.'l)kilutı o asiy.:ı t, I, II, VI + + + 

lı el i df'tı iz me k-
-

Frmı~rzı>n 1• 

k hi ' ı 

Rıza Salt.uğ Köstence 1875 Askeı·i cczarı - l!:czı.wı, ticaret, - - Bekfu· Ticaret odası reisi ve belediye C. H. P. d. 1. 1\funvenet VI K K + 
ıncktebi iktisat azasr. : -- ' 

)ftlik haytarı, ı 

Tahsin Coşkan Çemişgezek 1800 Hıılkalr ziraat Fr:msrzca Zir:ıat Evli, 1 çocuk Ziraat müfetti~i umumisi. C.H.P. Bütçe III- VI K K K ' 
Dağcılaeı:ı. reh- -

b er 

ı- Kayseı-i Ahmed Iliimi Kalaç Kayseri 1888 l\Iülltiyc, Darül- Fransızca !dare ve Kayserinin mev- - Bvli, G ('ucuk Erciyeş gazetesi sahibi. C. H. P. - 1, I- VI + K + ' 

ırınallimini aliye matbnut ki i ik1 isadi.si 1 

ı Faik Baysal Pizren 1886 Hukuk Fransızca liuknk ve 
Bütçe ve ınuhase-

Evli, 2 ~ocuk l\1aliye vckiHeti müsteşarı. C. H. P. 1 D ütçe V- VI K K K bei umunıiye ka- -
maliye nununun izahı 

adlı hi~ ese1" 
1 --,_ 

l ı 
Nazmi Toker !stanbul 1875 Harbiye Franst.zca. Askerlik, - - Dul Sivas valisi. C. H.P. ~fiili Müd:ı.faa VI K K K-

1 

~ 
idare . 

•' 
Ümer 'l'aşı>ıoğlu Kayseri 1887 lc1ı.ıdi Ticaret - - Evli, 2 çocuk Kayseri ilyönkurul ve daimi C. H. P . :Maliye VI K K K 

ı 
-

encümcn azaSl. 

Rcşid Ö1soy !stanbul 1884 Yüksek 1 iraı·et - Uıüruk - - Evli, 4 ~ocuk Şi'ıı-ayi devl t Deavi dairesi C. II. P. .Auliye III- VI + K K 

ve lınlmk reisi. 
' ı 

ı SMlettin Seriın İstanbul 1889 ~li.ilkiy<ı F r ıııı.sızca !dare ve - - Evli, 2 çocuk D<.'nizbank. C. IT. P . Biitı;o V -VI K K + 
ı iktisat 

' 
ı - ----
1 Askeri fabrikalar 

Salih Turgay Bosna 1896 Dı.ı.rül fi.iının ~\Jrnanı•a I•'ı·an- Kiıuya ve mecmuasında harp - Be kar Bakrrköy barut fahrikasx baş- C. II. P. :Milli :Müdafaa V- VI K K K 

ll kiınya ştıbesi sızca, Ingilizce eczacılık 
gazlerine dair ter- kimyageri. cümeler ve Kim-

ı 
ya ger gazetesinde 

makaleler 

Suat Hayri Ürküblü 
. FrnnRızca, 1n-

Şam 1903 llukuk Hukuk - - Evli, 1 çocuk Avukat. C. li. P. Büt.çe 1• VI K K K 
gilizce, biraz "' 

_\ Almanca 
' ~. . ~ - ·~ ·- - _ __,__ -
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-

ırk rdt llurban ttin Denker Kuklar li 1884 Ilıırp akadcm· ·, - Askerlik ve - - Boşanmış, 4 ~o- Tiarp akau misinde ınuallim. C. H. P. Büt~e YI K K K ı , 
hukuk hukuk cuk 

1 

ırklareli 1885 Trp Fransızca Tabalı t 
Amerikada 

Evli, 4 r:ocuk Bolu merkez tabibi. c. n. P. '1 eşkilatı esasıye l- VI ı Dr. Fuad Umay '}:ürkler ve gôr- - + K + 
ı 

dükleri 

Hamdi uleli Babaeski 1889 Orta - Ziraat - - Evli, 5 çocuk Vilayet meclisi tunumi azası. C. R. P. Maliye VI K K K 

ı 
ı 

Şevket Ödül Lüleburgaz 1885 Husnsi - Çiftçi ve - - Evli, 2 çocuk Edirne miiddeiumumi muavini. c. n. P. - II- VI + + + ı 
hukuk 

1 

Ziihtii Akm Lüleburgaz 1900 ı·ta - Çift<:ilik ve - - Evli, 4 çocuk Lüleburgaz ".n. P. B~kaıu C. II. P. Ziraat V- I K K + 
makine V umumi ın' lis azası. 

Kır1 Ilir Dr. Hüseyintnkü Niğde 18!'1-t: Tıbbiye Fran. ızca Tıp - - Evli, 3 Ç()('Uk Niğde Bel cd iye YC '. II. P. . II. P. s !. :Muav net VI K K K 
reisi. 

-

Huim Börek~ Ankara 1893 Kısm n yüksek Fransızca Maa rif, idare - - Evli, 1 çocuk Aııkııı·a bel diyesi yazı işleri . H. P. Di. 1\.!uhasebat lU- VI + ı K K 
(İstanbul Yüksek müdürü. muallim mektebi 

İıuet Özkan Kırşehir ı 
ldadi ve jan-

llesap i leri Evli, 3 çocuk Halkevi ha~kanı nı ilyönlnırul . II. P. faliye YI + K 
darma ·u bay - - -

itzası. 
K 

1 

mekt lıi 
1 

Kırşehir ı 86 Orta ve husu i Ticaret c. n. P. Maliy M m~J Seyfeli - - - Evli, 6 çocu ı, Kırş lıir O. ll. P. B:.ı,.kanı v V- VI K K K 
vilayet daimi oneilineni üyesi. 

11"oc•di Ali Dikmen Bat um ı875 Darüşşafaka Fransızca ?ı Iuarif Tedrisatı iptida-
iycı kanunu layi- - Bckar 1\Iü ·s atı ilmiye müdür ınua- C. H. P. O. ve lnhisarlar İ, II- YI K K lt 
hasına karşı mü- vini. 

talealar 

Dr. ll'uad Soı·ağman Istanbul ı 1879 Asked tıbbiye Fraruıızı>a Tıp - - Evli, 1 çocuk Sıhhat 'c iı:tiınai muavenet c. n. P. S. İ .Muav net VI K K K 
vel Ulet i t ef1 iş heyeti reisi. • 

lbrahim Dıblan Adana ı 92 Yuks k ziraat Fransrzc>a Ziraat - - Evli, ı çocuk Kütahyaua ümerhnnk Keranıik . II. P. Zirn:ıt Y- VI K K K 
(Fransada) fahı·ika . r irtibat m muru. 

-
İbrahim Sür .>-YU Yiğit İstanbul 1880 Mülkiye Fransızca İılaı·e - - Evli, 2 Ç()('Uk l\Intruıarrrf. C. II. P. Harit•iye t, I- VI y K K 

-
lbralıinı Tolon Er ğli (Kara- 18'0 Yük k F'ransızca 

100 söz içinde 
Evli, ı ~ocuk lstanhul Jıalkcvi müf tti ·i. C. H. P. Arzuhal II, III, VI 

1 
As k el' lik m slek hlzmeti ve - K K K - ll deniz) (.Jandarma', memurini zabıta 

-- ·-- ·----- -- - -- ~' ---- ~ - -~, - -- - - ----- -
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>tlll Evli olup olma-==ı Mensup olduğu 1\lensup olduğu Ne valrittenbe- (Milli korunmal (1941 senesi Mu- (Çiftçi mallarını '"O ..c l htisasx dığı ve kaç ço- lntihapdnn •vv cl memuri-

İsmi Doğduğu yer ~-- Tahsili Bildjği diller Eserleri llmi rütbeleri 
on 

:fırka :rı mebus olduğu koruma) JntihDp dairesi o ı-. e ncümen kanununa ek) vazenei umumiye-
A~ tuğu bulunduğu ;v1}t veya me lek ve meşguliyeti 

kanun: 395-! • i) kanun: 4042 kanun: 4081 

Kemalet tin Olpak İstanbul Harbiye Fransızca Evli, 2 çocuk 
M:ütckait piyade kaymaltanu, 

C. II. P. + Kocaeli 1868 A ·k rlik V - - Balıkesir iskuu nınıtaka 
- III - VI + + 

o mü- . 
idare dürü. 

Orgl. A. S . .A.kbaytuğan İstanbul 1872 Erkanı harbiye Fransızca, Askerlik ve - - Evli Emekli orgeneral. C. II. P. - \ - VI + + + 
Almanca şimendifcrcilik 

1 

Ragıb Akca !zmit 1887 H ukuk - IIukuk - - Evli, 2 ı:ocuk Avukat. C. H . P . - II- VI + ı + + 

Salalı Yargı ! stanbul 1889 Hukuk IIukuk Nizarnatı zabıta Bcknr 
Avukat, !stanbul A<lliye meslek 

C. H. P . dliye III- VI IC K K - ve polis mektepleri muallimi ve -
!stanbul belediye meclisi azası. 

Kon?JI! Ahmed Ham dı Dikmen Ünye 1893 Y üksl'k I I alkalı Almanca Bağcılık, fcnni Bağeılık, mey- :Müderris Be kar Zirant müdiri uımımisi. C. H. P. İktisat III- YI + K + 
zinıat ınrkt hi eşe ar ve ağaçları 

ı .-e Alı!ıatıyad.a o 

Ali Muzaffer Göker lstanbul 1889 
~[ülkiye \l' Pa-

Fransızca, Tarih, maarif 
i\laluu ve gay-

Profesör Evli Edebiyat fakühcsi re is C. U. P. IIaı-iciyc IY- YI K K =:] ı-is "liuıııı siya- rimatbu e.s rleri 
ve 

siyt: 
Almanca ve diplomasi vardır. 

prof ötü. 

-

ı Ali Rıza Tüıel Selanik ] 8!l!l Posta, t.el~raf ve 
Fransızca J lnkuk - II ukuk: boşöliyc Be kar lzmir Cumhuriyet ınüddeiuınu- C. H. P. Bütçe \ -VI K K K 

İstanbul ve Pa-
ris Hukuk fakül- ve lisansiyasi miliği l.ıa§ınttavini. (.M üstaldl) 

' teleri 

Dr. Osman Şevki Uludağ Bursa 1889 Tıbbiye Fransızca Vereııı, riiııt-
Osmanlı tabalıeti 

Evli, 2 çocuk M5.lfıl mütekait hinbaşı, V crcın ::-:. !. , hwYı'net K K tarihi, 55 asırlık - C. II. P. Y- YI K 
gen. tarih Türk tababeti, mücadele Cl'lll i~·ı't i Eyüp d.G;pan-

Bursa, Uludağ 
ve saire s ri b~hekiıni. 1 . 1 . 

1 f Fuad Gökbudak Konya }~rcğlisi l 94 llukuk Ji' ransrz(•a, İ\ı·ab- Ilukuk ve - - Evli,-! çocu' 'fürkofiste müşavir. C. II. P. .\.\.ll iye ll, III, Y- VI + K + 
1 ra, Fa rsca. ikti!'!at 
1 

ı 

-. ir tez ve tica.-
Hukuk doktoru, Evli, 1 çoculı: Galip Gültekin Konya 1900 llukuk ve Fransızca, linkule ve ret _hukukuna Hukuk doc;:enti. C. H. P. Adli ye YI K K IC 

ll İsviçı·o Almanca ikti~at ai1 iki tPrdiıııe 
doçent 

-
lll. Ali l<'uııJ Cebe oy İstanbul 1882 Harp akademisi Fransızca, Askerlik vo - - B ek ar M:ütcluı.it general. C. II. P. - l, II, IY- VI K + + 

Almanca diplomasi ' ı -
lzzet E rdal Konya 1887 Hulnık - IJuknk, 1icarct, - - Ev li, 2 çocuk Tüccar, eski ilyönkurul üyesi. C. IL P. G. ve lıılıi arlar YI r K + 

maliye, lıanka-
1 

crlık -

KazmJ Gürel Nev§Chir 1890 H ukuk - 1 dare ve nafia - - Evli, 3 çocuk Konya belediye reisi. C. H. P. Maliye III- YI K K + 
, ı 

ı Kazım Okay Giresun 1892 Mülkiye Fransızca Maari.f, idare, - - EvU, ::ı ~:ocuk Giresun idaJü,i ınütliii'Ü ve ma- c. n. P. l kti ·:ıt II- VI K K + ll l 
. 

mnlh·c arif müdüı· nıuavini. ı . 1 

-- ~-- - ~-
. .- -~ 

-~ - - - ~ 
-~ --- - -- - .L -
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ı Bazı kanun ve kara.rla.ra verdilden reyler j 
:ı Evli olub olma-1 ~ Intihabdan evvel memur i- Mensub olduğu .Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Milli korunma 1 (1 !>H senesi Mu- (Çiftçi mallarm ıl ı :ı 

dtği ve kaç 
son 

ı lntihnlı dairesi !sm i Doiduğu yer ~Cl Tahaili Bildiği dıller Jhtismn Eaerleri 11nıl rütbeleri 
ço-

yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen d mebus o1dQ.ğu kanununa ek) vazenei uınumiye- looruma) ,1 ı o ı:.. cuğu bulunduğu 
o~ kanun: 3954 si) kanun: 4{)42 kanun: 4081 

Kım ya . Mustafa musan Koııy.ı 1R7:3 l\letlrese Arabca Ticaret - - - l\'[iiU('rl'iı·ilik ve ticaret. C. H. P. ti. ve lnhisorlar II- YI + K K 

-

ı 
1 

Naim Hazim Onat Konya 1RR!l Medrese A ralıca , Farsra Ecklıiyat - - E\·li, ~ c:ocuk l\l üdrrris, mualliın. C. H. P. Adli ye IT- VI + + + 
ı - -- -

Şevki Ergun Konya 1RR!l Hukuk :Biraz Fransııra Hukuk, idıır<.' E\·li, 2 ~ocuk 
Konya bclroiyt' reisi, c. H. P. C. H. P. Dahiliye VI K lt + - - ilyönkıırul ü:n.~si halkevi ve 

aza sı. 
·--

Tevfik !<,ik ret Sıl ay KGnyıı !H! lO IJ ııknk - Hukuk - - Rvli, 5 ~ocuk lüıraııı tm istina[ mahkemesi C. H. P. 'l'<.':;kiliil ı ('.,asi ye II- YI K K + 
ı 

üıa·ı. 

ı - --· -- - -

! Velılıi Bilgin 1\:oııyıı 1!101 Hukuk .:\l ımı nc·a I lıılwk, ııınarii' - - Evli, 1 <:nPnk Tcınyiz nııılıkrnıcsi başmüddci- C. H. P. ); illi Müuafaa VI K K K 
1 uınuıni. nı ll<n' i n i . 

ı ---- -
Külalı ya Alaettin Tiridoğlu l 'şık 

l'a ri · üıı in•t'Hİ-
Fram;ızcn l·'inans ilmi, Hukuk lisan- E\li, :ı ı~m·uk KırkhırPli l'. IT. P. ll yön ku ml C. II. P. Blit ı:c Y- YI K K K ı 

1 ~)Q;j 1 luktık 
lı·~i Irııkıık J'a-

.ft.zıl<.'n ter c·üm si yesi lıa'$ki1111 
kültesi 

' --- - -- -------
1 

Atalay Öğüt, B~ktar,ilik lkt isat Besi ın f'~;ık 188!) llıu·ü ııııııaıli- F'nınsızea, 'l'ıı ri lı \'P diJ ve edebiyatı, Türk - lhıl J\ l ıı n ı·il' 111 üd ii rü. o. n. P. I- VI + K K 
ı 

lll Illi fıliye ı\rahra, FnnıC'a büyükleri, Maraş 
tarihi, Co nk ve 

ı saire 

~ ' -- - ---
ı [) r. Ali :-3ülıa Delilba.5ı islanlıul Çcıcuk hıfzıssıh-

I•:Yii, ı I,!O('l\k Adl i~ e ve dahiliye hl'kimi. polis C. H. P. ' l. J\IuuvcnC't IH, 7 Tılıhiye Fransrz<>a Tıp hası, Fransızca - - .. YI K + 
ı 

TUr kc( Iii kı la- başhekimi. 
ı vuzu \ ' diğı·r ' 
! 3 .:ser 
--- - - --

ı Hüseyin R. Gürpuıar Istanbul 18G-t. :lliilkiyo F ı·ansizc·a l~clelıiyat GO kadar - Bckfır Roınnnı•rlık. C. H. P. - V- VI + + + 
1 . ,-- - --

Mnhlis El'knıen Huı·:-.a IX!ll 
Halkalı zil'aat 

Frcınsızta ;/,on1t•kni ve süt- Zoot d' n i, siit- Müderris Edi, 2 r;oruk Ziraat miisteşnrr. C. H. P. HI- VI K K 1 lllC'ktPiıi \(1 Al- + 
ı 

ıııııııy:ııla 
n~ Alnııııwıı {'ii lük <:ii lük 

ı- - -
~fu.<;tafa B ncak ı ·!)ak 1 'lıi Rüştiye - ~:ıııa~·i \'(' - Evli, 6 c:oc·uk Vilfiyı·t lll C(' i i. ·i nımı ıni fızasr. C. II. P. ll w 1nhi. ııdm· Yl K K K -

' 
t i r·ııı·et 

- --
Reccb Peker l si :ııı hııl 1SS!I ll ı·p ak:ıdeııı i .si Fnııısrz .. a, Askııı·l ik Vt' lıı kılfıp <h•rsleri - E \'1 i, !'i <:oc·ıık 'l'üı·kiyc B ü.Yiik )Jilhot )frclisi C. II. P. 're ~l;:i l:i tı e . .;;ısi~·r IT- YI K K + ı 

~\lntııllf'U idıırP lıaşkiitilıi. 

-- --- --- -
Sadri Eı'lem 1 st n nlıııJ l"'!)S 

ı ıllı·ül flinnıı P1lt>-
l•'ı·ansızr-ıı :'\1ıılııt IT il' ~ J lt lı 1 t' 1 i f 1 !) ('SI 'l' C. H. P. Dahiliye K I: ı i ya[. \'(' l'elsrfc - - )lıtt h mı t Ull111111 müdürlüğü YI K 

~ulıesi 
muaYini. l\Iüs1 akil 

ı 

ı Vedit Uıgören 1stanhul 1~!11) TTarhiye Frnn. ızca, Al- Asl{ rl ik Ye - - - BaŞ\·ekii !ct lıususi kalem mü- C. H. P. V- VI K K lt 
ı ( JusnH'n ) ıııanra W' !ngi- diplomasi diirü. ll . --- -- - ..Q. 

liZ{'(' 
~- ~- - --- ~-- -. - ~ ----

-
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

i Evli olub olma- ~-

lntibabdan evvel son memuri- Mensub olduğu M:enaub oldufu Ne n kittenbe- (1\filli korunma ' 1941 en i 1\fu- ( iftçi mallarını 
Intihab daire i ls mi Doğdutu 1tr ~:S Tahaili Bildiği diller .Ihtiauı Eserleri 1lmı riitbeleri 

dığı ve kaç ço-
yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encümen ri mebus olduğu kanununa ek} vazenei umumiye- konıtn ) o ~ cuğu bulunduğu ı:ı!l kanun: 3954 i) kanun: 4042 kanun : 4081 

lıfanisa llüsnü Yaman Gördes 1 90 lülkiyc }'nııısrzı·u İdare, maarif, ik-
tisat, ziraat (Or-

- - E\'li, 1 <.;ocuk rınan unnım müdürü. C. II. P. Ziraat VI K K + 
.uan ekonomi sı) 

Kani Karaosman Manisa 1 74 Orta Rum ca ift ·ilik - - Evli Ziraat. C. H. P. Ziraat III- VI K K + 

Kazım Nami Dur u Üsküdar 177 IIar·hiyc Fransızca Maarif v pe- ::o kadar hasJl- - Evli, 5 •ocuk Maarif v 'kaıeti [illi tali ın V C. H. P. l\lilli Müdafaa V- VI K K K 
dııgoji mı ş r terbiye lı yeti ü. e i. 

ı ı 
Kenan Orer ı :-;t aıılıul 1~ ' l lukıık Jfnknk Edi, 2 ~CH'Uk lst anlıul uııılmriyl't müc.ltl<:'i- C. H. P. ~1. II. tl'ukikr V- VI K K K ı ı - - -

1 
ıımumısı 

ı ı l • 'nfia ll Osman Erı,;irı ~rııııisa lK O l~r·kfuıı harhi_,,r l<'raıısızc·a . \ sh ri ik - - Evli, -1- •cwuk Zi mat. C. H. P. III- YI 1 K + 
ı ı 

·-
Refik 1nce ~ı id illi 1 H !"i II ukuk F'raıııırzc·a Hukuk - - 1•:\"li, ~ c;oenl .ı\ nı kat. C. H. P. 'ı\·~kilfrtr •sa iyt> 1, IV- VI + K l\, 

-
Rıdvan Nafız Edgüer ı · ıır·ııınc·a 1.!11 lfulwk Fr·ammwn [aarif K t;~ük Türk ta- - B\ li, 3 c:orıık l\1ııari t' 'ck;i Jet i ııı ii~tl'Ştı r·ı. C. H. P. ,,lnııl'i( VI + K K ı 

ıihı, Sivas şehri M1istakil ı 
Ya,ar ( zey :.tuni:-;a l t !l Yüksı>k lmaneu, Zil·autı mnnmiyc 'fo prak 1\iüclcrr.is r·~vli , ~ '()('Uk Ziraat ııılitl'lrıı.-sısı. C. II. P. Ziraat II- VI K 

Frıımn:w:ı K + 

Mamş Dr. Kemali Bayizit 1 stanbul ıno:l Tılılıi_vc Prıuısrzc•ıı Tıp - - EY li, L ~oc·uk Antalya sıtma ıniiNıd l si lft- C. H. P. ~- İ. l\1 ll!Wt'net VI K K + 
hor·at nar· ::ı fi w I laikevi Reisi. 

-

ı 
Jiaı.un Reı;;icl Tanim t ' :lhistan lH!I:l 1ülkiye A lmant'a, Fnnı- ıılııı·t> - - E\ li' :! <:<I<'Ulc Tür·koc•aklarr g-c•ıwl insp ktörü. c. n. P. - I -VI + K K 

srzra, Aralıra 

ı Mansur Bozdoğan ~frll"<ı~ lı 1-16 ~lülkiyc Aı·alwa, Fnın - ı llnrr, iktisal Gayrimatbu - E\ lı, :1 c;onık Mrrsin limuıı ~iı·kcti n m um C. II. P. Büt<:t' YI + K K 
STZ<'ıt 

umumi coğrafya, müdürü ve ll alkfl\'İ başkanr. 
l ı Zabıta tarihi 

r: 1\lemed Erten Blhhıtaıı l 6 Hiiştiyc Ziraat v - - EYli, 2 ~o<·nk Ziraııt, t i c• n n·t C. II. P. Di. :\Itrhasc>hat II- VI + K K ,• 
Ir - tic·a ı·<'t 

- -
Zi.'a Ka.' r·flıı Anıhı-m 1 H!l-i teladi - Zirıınt - - Evli, -1- C:O<'tık i\Juı-a · nnıunıi ııırcli ·i duinıi en- C. H. P. l >ulı ili.ro VI + K + ı c üm en iizmrı. 

' i . 
Mardin Dr. Rıza Levent Girit 1 93 Fran. ızca, .Al-

Evli ylıan sı tma n ·titüsü lubora- C. H. P. Tıp Rum ca 'rııhab t - - - V-VI + + K m anca, tuarı §efi. 
- CC' - - ---" -:~------- ,~- -~-== == ~ ---- - -=-
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1 Ba.zı kanun ve kararlara verdikleri r eyler 
,g, Evli olup olma- !ntihapdan evvel memuri- Mensup olduğu :Mensup olduğu Ne vakittenbe- (Milli korunma (1941 senesi Mu- (Çiftçi malları:n:ı ::s 

dığı ve kaç ço-
son 

lntihap dairesi 
. 

Doğduğu yer ~=i! Tahsili Bildiği diller İhtiSIJSI E erieri 1Jmi rütbeleri ?et veya m lek ve meşguliyeti fırka encüınen ri mebus olduğu kanununa ek) vazenei umumiye- koruma) 

~~ 
euğu bulunduğu kanun: 3954 si) kanun: 4042 kanun: 4081 

Mardin Edib~ lstanbul ı885 Hukuk - Hukuk ve 
lianunlarımız, 

Evli, 2 çocuk Şurayi devJet azası. C. H. P. Dahiliye V -VI K K K ı Jandarmanm -
ı ; idare ı 

adli vazilesi 
ı 

Gl. Seyfi DiUgören 1 tanbul ı880 Harp akademisi Fraruru:ca, Askerlik, güm- - - Evli, 3 çocuk Gümrük muhafaza genel ko- C. II. P. G. ve lnhisarlar VI K K K 
ı 

az Rnsca rük işleri 

ı 
mu tanı. ı 

BMBuMen eueioğln İstanbul ı89ı Hukuk Fransızca Hukuk, idare - - Evli, 3 çocuk Adiiye vekalcti müsteşarı. C. H. P. Adiiye VI + K K 

İrfan Ferid Alpaya İstanbul ı884 
Topçu harbi-

Fransızca Askerlik ve Evli, ı çocuk Avukat. C. II. P. nr.vı K K + 
yesi ve hukuk - - -

fakültesi hukuk 

Muhittm BİrgeD İstanbul ı88:> Ali 
Almanca., Fran-

1\laari r, iktisat, 
Mektcbler için ye-

Doçent Evli, ı çocuk on Po ta gazetP i başmuhar- C. H. P. Ziraat VI + + K 
sızca, biraz Rus- ni edebiyat kitabı . 

ca, İngilizce, içtimaiyat ile tercüm edil- rirL 
Arabca miş muhteif 

eserler 

Rıza Erten Mersin ı887 ITalkalı ziraat Fransızca NPbatat ve em- Ziraale ait mü- Müderris Evli, ı çocuk Ziraat umum müdürü. C. II. P. Bütçe II- VI + K + 
ve Frarısada razı nebatiye teadıJit erler ı 

-
ı 

Muğla emal Karamt:Jğ)a Muğla ı 96 Yüksek orman Biraz Fransızca Ormnncılık, Evli, 2 çocuk C. IT. P. 1lyönkurnlda ve vila- C. H. P. VI + + + - - -
mektebi idare yet daimi ncüm ninde aza. 

Hmnö Kitabeı lan ik ı886 Hukuk Fransızca IJukuk V(' ikti- Evli Türcar. c. n. P. Bütçe IV- VI K K K 
- -

ııat Müstakil 

Orgl. weddin Çalışlar Yanya ı882 Harp akademisi Fransızca., Al- A~kerlik JstikliU harhi Evli, 4 çocuk Ordu ıııüf ttişi C. II. P. 'J\ kilatı esasiye VI + K K 
- . 

manca, Rumca ha tıratı 

ndullab Güney İstanbul ı884: Erkarn harbiye Fransızca Ask<'rlik, rlP- B kar lkti at vekili ti d niz ticaret C. H. P. Milli Müdafaa VI K K K 
- -

niz işleri mü·teşarı. 

Yunus Nadi Fethi ye 

ı 
ı880 Galata: a.ray ve Fransızca Hukuk ve ikti-

31 mart ihtiUiline 
Evli, 4 çocuk az tecilik v matbaacılık. C. H. P. T ·şkilô.tı esa ·ye !, I- VI + + + 

dair bir kitap, -
kııımcn hukuk !!at ve matbuat Zeplinle 41 saat 

havads 

M~ Hakkı Kılıeoi)u N iş 1872 'J'opçu harbiyesi Askerlik, din 
B atıl itikatlara Evli, 7 çocuk (IIür fikir) hip ve başmu- C. II. P. 1\1. n. ıedkilo Ili- VI + + + - ilanı harp, Softa- -

ve içtimaiyat )ara ııon cevap har ri ri. 
ve saire 

ükrii Atam n Ra dos 1882 ldadi Fraruıızca 'MııliyP ve Evli, 2 çocuk Ziraat banka ·ı sabık unıum C. II. P. Bütçe V -VI K K + 
- - . 

iktisat müdürü. 
(; 

[ Niğde avid Onl• Adnna 
Almanyada Yiik-

.Almanca, Ziraat ve Evli, 2 çocuk yhan . JI. P. Jdare heyeti '\"C C. II. P . V-VI K + K 
ı904 sek ziraat ınek- - - -

tebi ve Siyasi bil- Fransızca gazetecilik bel diye üy ı. 

~ler yüksek mek-
te bi ~ ---- ·--, -
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Bazı kanun ve =---- verdikleri reyler ~ 
>Oj) 

Evli olub olma-.g ı: lntihabdan evvel son memuri- Men~b olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- (Milli korunma (194:1 senesi Jı~ ( ift~i mallarını >Oj)~ drğı ~e ka~ ço-
1ntihab daiı: i ls mi Doğduğu yer 8~ 

ıi 
Tahaili Bildiği diller lhtiııaııı Eserleri 1lmt rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka eneümen ri mebus oldufu kanununa ek) 'lfazenei umam.iye- koruma) euğu bulunduğu .. ·- kamın ı 954. ı;;i) •· 4042 ... : ... 

ı l Niğde Dr. Abmvaya Marmaralı İzmir 1 o Tıp Fransızca, Al- Tabahet M id hastalık- Müdcrris mua- Evli, 3 <: u k Doktor luk. Mü takil :h aliye v- Vİ + 'k + 
manca, Rumca ları, makaleler vini 

1 • 
Dr. Ra, im Ferid Ttı.lay 'frahh.uıgarp 1 8 Trp Fransızca Tahabet Makal ler - Evli, 1 ÇO<'Uk Ticaret. C. li. P. İktisat IV- VI + + + 

(C('nahbk) . . ı . ı 

f 
Faik Soylu Niğde 174. Rüştiye w hu- F:m.nsızca faliye - - Evli, ı çocuk !zmir dcfterdarı. C. H. P. Di. Muhasebat II- VI K K K 

sus i 
1 ı 

Oi ı --- ·-
Halid ?tfengi Bor ı 8.J. Or·ta 

~la 1 i,vt•, h<'ledi- - - Evli, 7 çocuk B lcdiye reisi. C. ll. P. afia II- VI K k + - rr, zirant ve 
ticar t 1 ı 1 1 ·---

i' iğde ı 64 Ilu ·usi - ralıra, Fnrsca, Idare 
Basılmış ve ha-

Bvli, 3 ocuk J<Jski 'T'rı.ıhzoıı valisi. O. R. P. Kütüphane TT 117.im 'ı'epeyrıı.n sılacak bazı eser - II, VI + + K 
!! Fransızca ve terciimeler 

' . ·-
Naim Etem Niğdr J 9-! Y üksuk baytar FrA.nsrzca Baytar ve - - Evli, 4 ç:ocuk Niğde umhuriyet eczane i a- C.H.P. Arzuhal VI K + + -.:. 

ve rzacr ecza cr hibi ve Halkevi başkanı. 
·, 

-~ . -~ 
. C• - -

Ordu Ahmed İhsan Tokgöz 1 stıı n hnl ı 6fl :\tülkiyr Fı·ansızca, 
Jules Vernes den 

Evli, 3 ()ornk taeir. C. R. P. Kiltüphane Tiear t, ik-ti- 18 ci lt tercüme - l\1ı11bıı.acı, ınuhurrir 1· IV-VI + K K 
Alnıanca ~at Ye mathuat 27 cilt tercüme: 

edebi roman, 45 
~ nelik SM'Veti :tÜ- '1 
nun, Avrupada ne 
gördüm, Matbuat 

1> - 1· 
1 

hatıraları -- . :---------

Maarif v kUl ti umum mü- c. li. 1>. .1\faarif 
1· ~ 

Ali Canib Yöntem 1 ·tanlml ]8 7 IIukuk Fransızca, Alaarif, edebi. - - Bcldlr IV- VI + K K 1 

Faı· <>a ;• fettişi. 
1· ,, 

~rat . ı 

- y • 
ı • 

,,. 
ı "'- ' 1 

ı 

i1 -
Dr. Vehbi Demir ] 88fi Trhhiye lı'ransızca l~vli, :.. çor11k Denizyolları , ılıhat işl'eri mü-

1• 
C. ll.P. VI Bursa Talıahrt - - ı .- 1• - + + + . 1.· ll 

!:ı dürü. 
1 ], l e~ 1• 

- ,_ . ı 1• -
i ıl Harndi Şarlan Rize ı 9a liııkuk - Hukuk - - Bvli 3 •ocuk Avukat. C. li. P. Arzuhal 

1· VI K 1· K + l ı . 
~· _. . 

~~. --' .. . 1~ 
r:~ 

Harndi Yalman Ünyr J R7!1 DarüJmuaUi- - Maarif - Dul, ı çocuk Bursa malı1'1f müdürü. c. li. :P. 1• Bütç I- YI K K ır -
~ mini ô.li~ve i" 

~ ı ~ ı ~ 1· 

r~ 
1 ' 1 

Hüseyin Ekşi ]!'100 !dau i Vilay ı dniıııi rneiiıııeni azası. C. ll. P. n. ve !ıılıisaı·lar 
ı ı 

Mt'sudi?l.' - 'ricar t - - ıo;vli, 5 ~oc•uk VI K K +. .. ... 

' ' ıl 

l! 
f -

İsmail Çamaş Oı•du 187:! Mülkiye Fransrzca t da ri.', ziraat 
ı 

Zonguldak kaynıııkanÜ, !ın- C. Il. P. A ı·z11hal İ, II-- - l<ivli, 4 çocuk I K K .+ 
1":--· ... dıkçılık. - ~ 

,.. ,.. ,... 1• - ' -
~ı 

i~ Selim Sım Tar~ 1 o ra Y n iş •hir ı 74 Mühendishane Fransızca Maarif Bİr çok • Maatif vekaleti ba§Dlüfettişi. O. ll. P. Maarii • ı 
rı ,. - Evli, 2 çocuk V-VI K K K 

1~ (Beden terbi- (92 tane) 
i.J 

,1 1 
yesi) lı 

~ 

-
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1 = Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler J1 
>tıo Evli olup olma-= Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenbe-~..c! İhtisası dığı ve kaç ço- !ntihapdan evvel son mcmuri- (:Milli koruruna (1941 senesi Mu- (Çiftçi mallarını 

lsıni 
>tıD ..... 

Tahsili Bildiği diller Eserleri llmi rütbeleri fırka rı mebus olduğu lntihap dalıesi Doğduğu yer o ı-. encümen kanununa ek) :vazenei umumiye- koruma) ~.E tuğu bulunduğu yet veya meslek ve meş .... uliyeti 
kanun : 3954 si) kanun: 4042 kanun: 4081 

Rize Ali Zırh Rize 18 8 llukuk - Hukuk, ticaret - - Evli, 3 ·ocuk Ticaret. C. H. P. M. H. Tedkiln II- VI + K K 

Dr. Saim .Ali Dilemre lstanbul 1880 Tıbbiye Fransızca, Marazi teşrih, - Ordinaryüs -- Evli, ~ çocuk Proiesör. C. H. P. Adli ye V- VI + + + 
Almanca adli tip .• -

İstanbul 18!)9 
istanbul ve Ro-

Fransızca, Hukuk !adei mücrimin Hukuk doktoru Bekar Ankara Cumhuriyet müddei- C. H. P. İktisat l i V- VI K K K Fuad Sirmen rr.a huk--uk fa-
İtalyanca hakkında tez umumisi. :Müstakil ll kültcsi 

llasan Cavid Hopa. 1878 Orta - Ticaret - - Evli, 7 çocuk Ticaret . C. H. P. !h.i:isat II- VI + K + 

Kemalettin Kamu Erzurum 1901 İstanbul Darül- Fran ızca Edebiyat, siyasi Şiir ve makalele- - Be kar Anadolu ajan r nc·~riyat ve C. H. P. :\Iali~·e Y1 + K + muallimini ve Pa- ve içtinıai ilimler, rini ihtiva eden 
ris UlOmu siya- iktisat, matbuat bir kitap i tihbarat müdürü. Müstakil 

siye mektebi 

-
Raif Dinç Erzurnm 1874 lcktcbi niivap .Arabca, Fıırseıı Huh.·ıık - - Evli, 4 ~oeuk - C. H. P. ~\l'Zuhal 1, I, II.Y- VI K K + . 

ll Sam.nın Amiral Fahri Engin İstanbul 1888 Dahriy<> ve İn- tııgilizce ve B:.ı hri?C w d - Bir çok nıaka- - Evli, 2 ı,:ocuk D uizbank mü .. aviri. C. H. P. 1\ülli 1\-Iüdafaa V- VI K K K . giltcrc Almmıcıı niz ticaı·eti lcl r 

' Hüsnü Çalor Hopa 1 !12 Mülkiye Fransızca ~!aliye ve idare - - Evli, 3 çocuk 1 ııhisarl:ıt uınuın müdürü. C. II. P. K K + - Y- YI . 
1 
ı 

Darülfünun ı 

Meliha Ulaş Sinop ] 901 J.'ransızca, Edc•biyat - - Evli arnsun lis -i edebiyat nıual- C. H. P. A.rzuhal Y- VI K K + ı 
edebiyat şu-

!ngilizce liıni. ı 
bcı-ıindr>n ı 

Memed Ali YörükPr Ke~an 1893 Iüllciyc Fran ·ızca Bel cd iyccilik ve - - Evli tstanbul mmımi ıneelisind . aza. C. H. P. K IC 
! 

Bütçe V- VI K 

i 
idare 

-
Naşit Fırat Kemaliye 1895 Harbiye Askerlik ve - - Evli, 1 çocuk Emekli subay ve Samsun halkevi C. H. P. Arzuhal \'I K K K ı -

ı çirtçi haşkam. . 

Uuşeni Baı·kın Hanya 1884: r; arp alwd m isi Frıınsızca, Diphmıa i ve - - Dul Kndü konsola u. c. n. P. }filli 1\Tiidafaa IY- \I K K + ı F'arsca, Yunanra a5ıkcr!ik 

ı 
ı 

Süleyman N ecmi Selmen Bafra 1871 :i\Iülkiye Biı·aır. Fran- ldare - - Evli, 2 çocnk Eski t ~anik melmsu. C. H. P. G. Ye !nlıisarlar II, VI K K + ı 

sızca 
. 

1-· 1 

ll Zühtü Durukan İzmir 1888 llfülkiye Fransızca, idare - - Evli, 3 çocuk Erznnun nıli.si. C. H. P. TII- VI 1 + + 
~~-'1 

-
Rum ca ı 
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i" p Ba.zx kanun ve kararlara verdilderi reyler 
ı >tıiJ 

Evli olub olma- ---:ı 

lntihabdan evvel memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- ( Iilli korunma (1941 senesi 1\iu- (Çiftı;i mallarını ~~ son ,, 
lntiha b da ir esi ls mi Doğduğu yer o J.< Tahaill Bildiği diller !htiaa.ıu Eserleri Thni rütbeleri 

dığı ve kaç ÇO· 
y et veya m eslek ve meşguliyeti b:rka encümen ri mebus olduiu kanununa ek) vazcnei umumiye- koruma) l ı A~ cuğu bulunduğu 

kanun: 3954- si) kanun: 4042 kruınn : 4081 

ll Seyhan A.li Münif Yegena Adana 187-! Mülkiye Ji'ranı;ızca, 1tlare -
ı l Jngilizre 

- Edi, 3 çocuk Adana lı elediye reisj. C. H. P. 'l'eşklla tr e a iye ! , III- VI + K K 

. 
ll 

uarnar Arıkoğlu Adana Ticaret ve Evli, 8 çocuk Ziraat, ticaret. C. H. P. Ziraat I- VI K K + 1b8D Hrususi Alıııanı·a - -
ziı·aat 

,_. 

1 Gl. Naci Eldeniz Maııastır 1875 Harbiye ve Al- Almanca Askerlik Endaht, Fcnni es- - Evli, 1 çocuk Kolorun komutanı. C. H. P. llariciye lll- VI + + K J:ha, Japon - Rus 
'ı nıuııyacla Yf' Pramnzca har bi, Sevk ve 

iıbre, Tapsara --- ı-

ı 
ı l i ilmi 1 ran B oor um ı~.' ı ~Iülkiye l ·'raıı~ız<'n, İdaı·e - - }<;y]i, 2 ~<H'Uk C. II. P. Atlınıa ımntakası mü- C. H. P . - l.IU-VI K K + 1 
t 

' Huııwa fctt işi. 
ı -
ı l brahim 1\let e :-;ıl' lı i 11 K:ıı·ahhır .\skf•l'lil• Edi, 7 (~O('Uk ( 'eylmıı lw!t·ıli~· ı· w (' IL P. C. H. P. :\I. lL Terlkikı IY- I + K + Ui/H. IIarııiyP - Y(' - - : 

irlnt·e Bn~lmıu. ı 

ı . -
Salahattm Çam l stıınlml 1 ~~.-, ( !nlntaKaray F rıuısrzc•a M:ıliyP, l ıaıı- - - E,·li İş bıınkn-;ı um um müdürü. C.H. P. Hüt~e TI K K + 1 lisPsi kaPılık 

ı . ,_ __ 
- -

ı 
Sinan 1'ckclioğlu ı ııkiiprü J ·n L ı larlıiye, lın- Framazca 

~'..slu•l'! i k. hıılml~:, 
Edi, .J. ı:oenk Zouguldıık ım11tııkası iil<:üler ve c. n. P. ı!illi :.Müclafııu YI K + K nnhiliyf', .ian- - -

kıık 
rlarnıa 

ayar ınüfrttişi. . 
~ - -ı 

~cm sn l;;;cen tc;tnnlıul ı ı ı 1!)0:! FP. n fakültesi Fmnsızca ~faarif - - E\·li, 2 rocuk Sryhan vilaycti meclisi umumi C. II. P. 0 . YI' [nhi:;arlar Tl K K K 
ı ll 

ı a ııiirııt ı;;ubesi azası. -
ır 

-
Tevfik 'larnıan i ı~:ınlıul \ iıkiwk ]J;ılkah T\ l!operutiilcrc 

l l 1 fl4 "\lnıaııen, .%i r·ant cl<Oııonı i- - BYli, :! Çlıt'llk Ziraat nnuun miidürü. C. H. P . Ziraat V- Vl K K K Zil'lııı t \ t• ~\ 1-
Fra nsızı•a ~i ve trı;;kilfitr 

ait hasılmtş bir 
1 ıııa.ıı.\ ada t'ser 
ı 

Hiird . \ ı i Rrza Esen ·' 11mırlr 18 o Yiiks1•k baytar Fnınsızc·a Hny1arh k C. ll. P. Ziraat K + ı ' - - E\'li, :1 1;oc•nk Zıraat wkalet i uıımm baytar Y. YI K 
' nıeldt•hi nıi.i 1'1•1 ti~i. 
r-- --- - . 

Naki Bekırıcn )'mıya 1 ~:ı ı 
llıılk;ılı yiikst·k 

• \lıntın<'H, I•'r:ın- Ziraat zirant li :ıılr1 muhtelif Müderris ı-;,·li , 1 c;oc·ıık Zir:uıt . \!'kilJC'ti nı üı;te ·uı·r. C. H.P. .%iraat V- VI K K K .7,inıat \ (' .\ 1-
\'(' 

nıarı ~·u 
Htzı· ıı, Ruım·a ki nı yası kimya kitabı 

-
Res. am Şevket Dağ ls t ınıhııl 1 qı:ı :-' ;;ııa~·ii nl'fise - M na ri r, I'('Siro - - b\'li, 2 çneuk lstıııılııı l Kı~ lisesi rrsim mu- C. Il. P. ,\ı·zul ı al Y,Vl K K + (Yük ·elt) all imi. 

Şefik Özdemir K ah i rı! 1 ~ 5 ( 'nıııiiill'zhPr Jı.ı·nb ·a, lngi- 'l'ic·nr et, 1.iı•aııt., - - Bvli, 3 ı;ocuk hı ntı! ınii1Pıılılıidl 1\lilis albayı. C. II. P. Ziraat VI K K K 
lızce, J?rnıısızca ııafia işleri 

__:_ 

J 

] ı 
Hiıwp U e mal Ali ş Bartın ıno6 Orta Fransızca Mailmat - - E vli, 1 çocuk Bartin belediye reisi. C.H.P. Arzuhal VI K K .+. 
-- . ----....--.-- - - l ı 
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Bazı kanun ve ka.ra.rla.Ta verdiklerı reyler g. Evli olub olma-
In tiliabdan c 

dığr ve kaç ço-
evvel son memuri- Mensub olduğu :Mensub olduğu Ne n kittenbe- (1\[illi korunma (1941 senesi Mu- (Çiftçi mallarmı 

İntihab dairesi ls mi Doiduğu yer 'O .cı 
Ta ha ili Bildiği diller lhtisası Eserleri nm.i riitbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti f:rrka encümen ri mebus oldnin kanununa ek) vazenei umumiye- koruma) 

>!ıD .,.... o J.o 
cuğu bulunduğu o~ 

kanun: 3954 si) kanun: 4042 kanun: 4081 

Sinop Cemil Atay Kastamonu ı !)2 !d adi Fransızca, Hukuk - - Bvli, 1 ~ocuk J\astamonu ağır ceza mahke- C. H. P. A<.lliye VI K K l( 
Biraz Ennenice m esi 5Yası. 

-
Cevdet Kerim İncedayı Sinop 18!)3 Harp akademisi Fransızca Askerlik ve Türk tstiklal har-

Bekar C. II. P. Genel yönetim kurulu C. H. P. l\1iill Müdafaa V- VI K + + bi tarihi, Türk İs- -
maarif tikltn mücadelesi üyesi. 

konferansları 

H ulfısi Omeoğlu Boy ahat. 18!)-! !lah iyat - Z!raat ve ticaret - - Evli, 4 çocuk Ticaret ve ziraat. C. H. P. 1\1. H. Tcdkikı IV- VI K K K 
ı 

1• - --- -
Boyahat 187ı-:ı 

1 hı Imk ve Pa-
Ji'ramnzen, Hukuk, iktisat 

Hukuk ve ulu-
Evli, 1 çocuk Avukııt, iktisat profcsörü. C. H. P. İktisat 1, I- VI + K + 

Y u.-mf Keııı:ıl 1'engirşcııl\ 
ri~ liuknk fa- -

mil siyasiye dok-
kült .<ıi 

lngilizro 
toru, müderris --- --

1 SivM ~\hdurrahman Naci De- Divriği lq!)() Yük~ck mü- J<'ransızrn, Mühendis Evli, 5 çocnk İnşaat mütealılıittl.iği. C. H. P. Nafia VI K K lıf} - -
mirağ hen d is Arahca (İn.şaat) Müstakil ı 

1 ~ -
fstanhnl Süvarinin m ey-

Yarış ve ı ·lah eucüıneni umu-Atıf Esenbel J8Rfi Harbiye Fransızca, Askerlik ve dan mu harebe- - Bekar C. H. P. Ziraat VI K K + 
Ruınca zootekni sinde istihdamı mi katibi. 

---- adında hir kitap 

ı ı 
Gl. Akif Ozteki.n Er- DPhre 1876 Harbiye Askerlik, Türk B ek ar A kcri tem~riz mahkemesi aza- C. H. P. Arzuhal V- VI K K K - - -

ı denıgil dili lığından nıüt eka it tümgeneml. ı 

~ ı 
-

Ililanet Işık Sivas 18B3 !)se vr ıııual- Fransızc·a Maarif ve - - Evli, 5 ~ocuk Sivas hcl cu iye üyesi. C. H. P. Müfettiş V- VI + + 

' 

li m nırktc>hi bel cdiyecilik 
--

ı ------
Isınail Memed Uğur Tia.fik 18!)!"i lık - Ziraat Evli, 5 ~ot•uk Çiftçi. C. H. P. Ziraat IV- VI + K + ı - -

ll - -

1 
Mcı·gubc (lüdeyül{ Sivas l~!"l.J. HüştiyP - - - - Dul 1\Ieclisi unmıni. ve bele<liye C. H. P. Di. Muhasebat VI K K K 

ı azasr. 

1 .\Titat Şükrü Bleda • clanik 1874 luadi re Cencv- Fransızca, - rı, li. 1 çocuk C. II. P. Dahiliye !, V- VI K K K - - -
n·de fı>n tahsili 1tnlyanr·a 

-----

ı ! 
Nrrınettin Sailak İspart.a lH!lO \ i,\"OU dıtı•ülfü- Fransızra, 1çtimaiyat ve 1Jmi teı·biyci et- Müdcrric:ı Bvli, 2 ı:ocuk Dar iilfünuıı iı;tinıaiyat profe - C. H. P. llariciye III- VI + + + llllll U Almaura matbuat fal, iı;timniyat ~ürü. 

ı ---
-

RPmzi Gi rıı~r l stnnhul 1876 Orta, hususi ve 
Iı'rn nsrzı•a 'M'aliyP ve f•'ı·:msızca me- 1 stıınlıııl deft erdıı rı. C. H. P. III- VI Pariste Ulümu si- - Evli, 3 l'oc·uk Bütçe K + + ı yasiye mcktebin- ikti~'lt todu 

dı::. maliye dersle-
ri ne devarn 

ı ŞcınsP.ttin Günaltay Kemaliye JR83 Darülmual imini Fı·ansızca, Maarif ve Zulmetten n ura, M:üderris Evli, 4 çocuk Müderrislik. C. H. P. - 1, II- VI 1- K K + L 
aliye vve Sorbon Hurafattan haki-
üniversitesinden Arabca, Farsca idare kate ve daha bir 

J --- sertifikalı çok - - - -- -- -
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Bazı kanun ve laı.rarlara. verdiklen reyler 

::ı 
1 .lf:ıl) Evli olub olma- !ntihabdan evvel aon memuri- M.ensub olduğu Mensub olduğu Ne Takittenbe- (Mllli korunma (1941 senesi Mu- ( 'ütçi mallarını ::ı 

lntihab dairesi İsmi Doğduiu yer ~.cı Tahlili Bildiği diller lhtiluı Eserleri llmt riitbeleri 
dığı ve kaç ~o- yet veya meslek ve meşguliyeti br ka eneümen ri mebus olduğu kanununa ek) vazenei umumiye- koruma) .ıtııı--o ı.. cuğu bulunduğu 

1 
~~ kanun: 3954 si) kanun: 4042 kanun: 4081 

SiviJS Ziya Başara Sivas 1869 Rüşfiy<' ve - ldare - - Evli, 8 çocuk - C. H. P. Arzuhal I- VI + K K 

huı.usi 

Teki,-dağ Cemi! Uybadm İstanbul 
. 

1880 Harp akadC'misi Fransızca .Askerlik ve - - Evli, 4 çocuk Çatalca mmtaka komutanı. C. H. P. Dahi1iye II- VI + K + 
idare 

1 

Fayık Oztrak Malkara 1882 Mülkiye Fraıısızea İdare - - Evli, 5 çocuk Dahiliye heyeti teftişiye uınuırı C. H. P. - 1, I- VI K K K 
1 

müdürü. 1 

Nazmi Trak Malkara ]887 Orta - Çif.tçilik, ti- - - Evli ViHiyet tunnmi meclisi azası. C. H. P. S. 1. Muavenet VI K K X: 
caret ----- -

1 Rahmi Apak Babaeski 1~87 Harp akademisi 
.4 lman ca, Fran-

Ashl'lik 10 kadar askeri Evli , 4 çoeuk C. H . P. ınunıt idare heyeti C. H. P. - V- VI + + :I: 
1 sızca, !ngilizce, -

Rusca 
eser sahlbidir. az ası. --------- --- ~-

Yahya Kemal Beyatlı Üsküp 
Orta ve Pariste 

188-1: ulu mu si yasiye - Edebiyat ve 24 şiir ve Müderris - tüdcnis. C. H. P. Harici ye II, IV- VI + + + 
rnektebi si yasiyat 

diplomasi Leyla şubesinde ve Sor-
bonn e darü.lfünu-

nu tarih şube- 1 -- siııde 
1 

Tokod Cemal Kovalı Siird 1906 Orta Ticaret Evli, 2 çocuk Tokad II. P. l\Ierkez ilçe C. H. P. Maliye VI K K K ı - - -
1. ba~l anı. ı --Galib Pekel Güınülciııe ı 90 )iülkiye Fransızca, İdare Evli üfu uıuuın müdürü. C.H.P. Dahiliye V-VI K K }\, ı - -

- -- Bulgarca 

' Cil. , ıt1..'1 Üke Sclfuıik 1877 Tnpçu harbiyesi .A.sk er lik Evli, 5 çocuk 8 nci fırka komutanı. C. H. P. V- VI K K + - - - -

--Hasip Ahmed Aytuna Vi din 1895 Sofya üniversi- Btı':.:ı:arca , Ru Maari.f, 16 eser Evli , 2 çocuk Gazi terhiye enstitüsü pl.'dagoji C. H. P. Maarif VI K X + -
t<•si (P<'degoji) ra, Fransızca Pcdagoji ve didak1ika öğr<'tmeni. --Muammer Deve}j !stanbuı 1897 
F n fakültesi 

..:\.iman ca, Maarif Dul, 1 çocuk Tokad Ol'ta okul terbiye öğret- C. H. P. Arzuhal VT K K K 
V<' diş tababeti - -

şubesi 
Fraıısızca diş tababeti men i. --Nazım Poroy Slfinik J884 Hukuk ve Paris JJulcuk - J~vli , 2 çocuk Avukat, l\ lu ht el it hakem malı- C. H. P. Harici ye IV- VI K K + -

hııkuk fakültesi - k mcl ri Tüı·k ajam. Miiı-ıtaldl ____._____ -
Resai Erişken 1zmiı· 

ı 1882 Hukuk - ITukuk - EvU, 2 çocuk .Avukat. C. H. P. rl'eşkiliıtı e asiye IY- VI K K + -------Sıtkı .Atanç Poroy 1893 7.irııat, orman, Ziraat, orman, Evli, 2 çocuk Yupmk tütün ilırne:ıt tüccarı. C. H. P. .A..clliye VI K K K - - - ll L---- - -~~ -~- ~- -~--
-~ 

Ilnkuk (2 ıscne) hukuk, ticaret 
-· - --~ -- -- -' 
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-1 Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

~ Evli olup olma->OD !ntihapdan evvel son memuri- Mensup olduğu ::'ıf~sup olduğu Ne vakittenbe- (Milli korunma (1941 senesi Mu- (Çiftçi mallarrru ~ 
dığı ve kaç ço-

1nti1ı p dairesi !smi Doğdu[,ru yer 'U ...cı Tahsili Bildiği diller lhtisası Eserleri llmi rütbeleri ?Ct veya meslek ve meşguliyeti fırkq encümen ri mebus olduğu kanununa ek) vazen i ummniye- koruma) >OD ...... 
euğu bulmıduğu o ~ 

~!! 
. 

kanun: 3954 si) kanun: 4042 kanun: 4081 

Trobum Daniş Eyiboğlu Trabzon 1893 Hüştiye - 'l'icarct - - Evli Ticaret. C. H. P. G. vı> 1nhisarlar III- VI + K K j ı 
ı 

i 

Faik Ahmed Barutcu Trabzon 189-J: llukuk - liukuk - - Evli, .J: "'ocuk .Avukat ve Trabzon baro reisi. C. H. P. Adliy VI K K K 

ı llalil Nihad Boztepe Trabzon 1882 Orta ve Frerler Fransızca Edebiyat Sihamı ilham, Ayi- - Bckur Düyunu umunıiye komiserlik C. H. P. :Maa ri i Ill- VI + K .+ nei devran, Mahi-
tap, Tartarin, de kalemi müdürü. 
tarascon tercümesi 

ı 

Hamdi Olküınen Scrcz 1888 Hukuk ve Sor- Fransızca, Hukuk ve Hayat ve - Evli, 4 l,locuk Gazetecilik ve muııllimlik C. H. P. Maarif I- VI + K + 
b on ! talyanca nıatbnat şelıap 

Ilasan aka Tt·alızon 18 5 
l\lüllciyc ve 'Ecol 

Fransızca İktisat Ye Profesör Evli. 2 ç:ocuk la ş nczar ti heyeti teftişiye c. n. P. 1, I- YI + + K (h ı- iences Po- - -

litiquc nınliye müdürü. 

: 

lHitat Aydın Ay dm ] !)5 :Mühendis Fransızca :\Ii.ilıendis - - Evli. -1: ~()('Uk T~r ğli - Karndcn· demir.rolu . II. P. :Jlüietti · JI III, Y- YI + + + ı in aat V işl e1mP müdürü. 

-
ı Ra ii aradeniz Vakfı kc bir ı !)5 Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 çocuk .Avukat. C. II. P. - I\- YI K K K 

ı 
Salise Abanozoğlu Trabzon )fl04 :\iualliın mck- Biraz Fran- :i\fnarif - ı - Ev li, 2 çocuk Trahzoıı lç ku 1 kıı mekt1•hi C. H. P. Dnhilire YI K K K 

te bi sı:zca riyazi~·c nma llim i. ı 

l "ın-ı Day Çeı;mc ı 8!1 Mülkiye Fransızca, 1aliye ve - - Evli, 3 ~ocuk nlaliyc nakil i~leri ınülliirü. C. II. P. Büt·p \--\YI K K + 
Rum ca iktisat 

Şerif Bilgen Edi me 18 8 İda di - 7. iraat - - Evli, 3 •ocuk Edirne b 1 diye reisi Ye Paı-1 i c. n. P. Ziraat VI K K + 
Başka m. 

Tı.nceli IIaydar Rüştü Öktem Gümü:ane ı 90 Unkuk - ~ fatbuat - - Evli, 3 çocuk 1zmiı·de .Anadolu gazetesi sa- C. H. P. Di. :Muha. ebat II- YI + + K 
hip ve b& ·muharriri. 

llitat Yencl hmir ı '6 H u ku k ve P aris Fran. ·ızca 1 kt is:ıt - - Evli, 3 ~ocuk İnhisar uınnnı müdi.iı'ü. C. H. P. Bütç:c YI K K K 
hukuku . 

Sami Erkman Yany::ı 183 lı:ırp akademisi Fmnsızca, 
A kel'lik. bağcı- - Evli Ziraat. C. H. P. 1 afia V- VI J{ K K lık vo koopera- -

Rum ca 
tifçilik 

Urfa Gl Ahmed Yazgan Ürgüp ı 7~ Ali Fransızca Baytar - - Evli, 3 ·ocuk B:ıytat, miit •knit O'('Jl<'ı·al. C. II. P. lilli 1\Itidafaa V- VI K + K 

~ --- ·- _j 



-408-
-= -~- == - ---- ~--

- - - ~ - -- - ~ - -- --- --- - - -, -, -~ ---, .,- -~ --- - - -- - - - - -- -~ - - Bazı kanun ve kararlara verc:tikJeri re)'ier ı ::ı 
Evli olub olma- lntihabdan evvel son memuri-

ı 

~ Mensub olduğu Mensub old,.ığu Ne vak.ittenbe- (Milli korunma kı94ı sellesi lu- (Çiftçi mallarını 'Ö ,s:s dığı ve kaç ço- yet veya meslE' k ve meşguliyeti 

1 

lnt ihab dnil' i la mi Doğduğu yer ~- Tahlili Bildifi diller 1lı tisıısı Eserleri 1lın.t rütbeleri br ka encümen ri nıebu oldufn kanununa ek) ·azenei umumiye- ko ) . o ı. 
cuğu bulunduğu , 

c.:ı~ 
kanun: 3954 &i) kanun: 4()42 kanun: 4081 -

Urfa ITüs yin ami t tanbul 1 93 Lise ve lıususi Fransızca l kti~at, maliye - - Evli, 3 çocuk Pari 'l'ürk ticaret ateş i C. H. P. İktisat VI + K + 

M:emed Emin Yurdakul İstanbul 1869 Mülkiye ve Edebi. at 
Türk sazı ve 

E ki Mu ul mebusu. C. H. P. l,II- VI K K +. - daha bir çok - - -
hukuk . 

eserleri vardır ,, 
Razi o yer !zmir 18 ı Yük: k miilıen- Fransız a Şim ndifer in- - - Evli, ı çocuk Naiia vckfil •ti demiryollan v C. H. P. Nafia VI K K K 

dis mektebi şaatı limanları inşaat daire i reisi. 
-- - ---

R fet )gen Urfa 1 lhırülfünun ri- FransızC'u, R iyazi~ r Ye l çtimai hasbihal - Evli, 5 ocuk l\[aarif vekfıleti ilk t driııat C. H. P. Maarif II- VI K K + ı yaziye kısım İngilizce maarif ve riyaziyata ait 
uınuın müdürü. muhteli•C eserler 

' --·------ -
Şerei Uluğ Diyarbakır ı, 9~ :\[ülkiye Fransızca Brlrdi.n• ve - - Evli, ı çocuk Diyarlıakıl' lıPlcdiy reisi. C. H. P. Nafia II, VI K K K 

maa ri i 

: ı 
Van Hakkı Unı:ı:an Yau ı 2 İdadi Fransızca, rürd-

1dar Evli, 5 çocuk Bitlis mcl;;tupçıı vekili C. II. P. ::u. II. Tcdltikı İ, I- VI + + + - -ce, Erıncnice, 
Araben --· - -

fhrıılıiıu ..-\ rva.c; Ra~kale 1 84 Lise Jo'nınsrzc·a, Arab- 1dar . ve Evli, 2 çocuk Mülkiyr kay ma kaım. c. n. P. ~[aliye ll- VI + K + - -
en, Farııca ziı·aat 

-
Münih Boya Van ı 7:!. Rüştiye ve Kürdcc, Erıne- lu are - - gvli, 6 çocuk Hakkari nıut asarrı fı. C. H. P. At·zuluıl II- I K K + 

hususi nice 
--· 

Yozgad Ahmed Sungur Yozgad ı 9-l Yiikl'k oı·man I l'ımsız a Orman ve - - • 
E\'li, :!. çocuk ırcıınır C. H. P. Bütçe IV- VI K K K 

iktisat 
. -

Cı•lıil Arat lstnnbul 1 85 Harbiye 
1· ranm<·a, İtal-

Acıkerlik ve Evli, ı çocuk ll iraz mu ·luhatgüzarı. C. H. P. MilU ~Iütlafaa V- VI K K + :--·ıınca, Almanca, - -
rabca 

diplomasi 

-- -
Ekrem Pckel Tckiı•Jağ ı 5 Eezart nwkt ch i Fransızı·a Ecza<•ıhk - - nuı. 2 t,:Ol'llk Tl•k inlnir lwlediye rP isi. C. H. P. G. ve lnhisarlar V- VI K K K 

--· ·-
alim Korkmaz Yozgau l!JO-! Use - Ticarc·t. iktisat, - - Evli, 5 çocuk ,.iliı~-1'1 \Illi ll ın i llH'I'Ji~j fıi'.HSı. c. n. P. Dahiliye VI K K K 

zİt' aat 

--
ırrı !çöz Yoıgnd 1 79 Yedi n lik idadi l•'runsızca İdare Evli, 3 çocuk Darrndt• knynıaknnu. C. H. P. Bütc,:c I- VI K K 

~ 
ve Mülkiyeden ch· - -

liyetnameli . -
Veled !zbudak Konya 1R6!l M·dı·~~ Azerice, Uygurca, Türkçülük Türk dili ve ede-

C. H. P. II- VI + + 

'' 

ve biyat ve dile ait M:üderris Evli, 3 çocuk Tl'lif ve tercüme heyeti azası. -
humısi 

Kıpçakça, Türk- Türk tarihi ve sair eserleri li men ce, Tatarca, 
dili 

~ -- ·~·~·--=-= --
~ 

Arapca,~Farsca -- -=--~ . • 
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= !ntihabdan evvel aon memuri- Men.ub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- ( filll korunma (1941 senesi Mu- ( Çiftı;i mallarmı ~:S dığı ve kaç ço-
lntihah ılııiresi lsmı Doğduğu yer o '"' Tahlili Bildiği diller Thtiaıw Eeerleri !lmt riitbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fı:rb encümen ri mebUJ olduğu kanununa ek) lvazenei umumiye- koruma) 

O !i cuğu bulunduğu 
kanun: 3954 ~i) kanun: 4042 ksınun : 4081 

Zı~ a ..:\.rkanl 1 ~tıınlıul 1897 IJi c 1 . enc Belediye• işleri Evli, 2 c:ocuk 
C. JI. P . G nel s kr terlik bii- C. H. P. VI + K YIIZ!Jrrd - - - - + rosu başkatibi ve Ankara be-

hukuk lcdiye üyesi. 
- -

Zr•ııyıddak Halil 'rürkmen Sivas 18 3 Harbiye Pransııwa Askerlik ve - - Evli, 3 çocuk Kocaeli mutıısarrrfr. C. H. P. C. II. P. Umumi ll-VI K K K 
idare idare n. azası i'· 

-·---
Jfnsı.ın Karaba ·ak Zcıni(H Jda k ] 77 İlk - Sanayi - - Evli, 4 çocuk faden bo.şçavuşu. C. H. P. İktisat IV -VI K + 

{l\fadenc•ilik) 

--- - --
llıı~ını ~\tıf Kuyucak 1 stıın Imi 1897 Hnkuk ve Co- İngilizce, Hukuk ve "\fııtbu 5 eser Profesör Evli 

Siyasal bilgiler mektebinde pro- C. H. P. Bütçe VI K ır K 1· 

lumbiyada Fransızca iktisat ve makaleler 
fesör ve Koordinasyon umumi 

kati bi. l o 

Ihrahim Rtem Bozkuı ı :-.ı f«.'ı·ihi.·ar 1883 Mülkiye l''ramnzc·a 1dare ve maden - - Evli Zonguldak umumi meclis ve C. H. P. Dahiliye VI K K K 
daiıni encümt'n azası. 

, l - - - i 
~fnstafa Bozma F.reğ1i 18 7 Rüştiye - anayi - - Evli, 4 çocuk 1\faden kömür ocakları bag- C.H.P. İktisat VI K K X '> 

(Madencilik) çavuşu. . -- -- l: 

1-

Rüat Vardar Köprülü 1878 Mülkiye Fransızca İdare, maliye - - Evli, 4 çocuk Ordu valisi. O. RP. Dahiliye III- VI K K • ve maarü 
. 

r . 
İstanbul St. Jean 

ı Şinasi Devrin D rama 1905 Kolleji, Hukuk, Fransızca, Hukuk lntiF etın.İi Hukuk doktoru Bekir Adliye veka.leti hukuk işleri O.H.P. Adli ye VI + K 
Paris edebiyat ve az İngilizce 5 eser umum müdürü. Paris hukuk fa-
külteleri, Paris si- i 
J asi ilimler me k- ~ 

r- te bi ~ -
Yıısıı f Ziya Özençi TTn~ova 1875 Bahrlye lnl(iliz<>c Makine mü- Dul, 4 çocuk - - Denizbank idare rnecli i fizası. C.H.P. Maliye 1, II, VI K J[ 

hendisliği • -·· 
li 
L_ • 

l ı -

L. 
( 
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AFYON KARARİSAR AFYON JU'R . .A.HİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARAHiSAR 
Ali Çetinkaya Berç Türker Cemal Akçın 

AFYON KARAHt8ı\.R AFYON KARARİSAR A1<'VON KARARİSAR 
Haydar Çerçel 

AGRI 
Halid Bayrak 

lzzet Akosman 

AGRI 
İhsan Tav 

Mebrure Gönenç 

AMASYA 
Esad Uras 

Hamza Erkan 

AGRI 
Dr. Hüsamettin Kural 

AMASYA 
İsmail Haldcr Mumcu 



AMASYA 
Nafiz Aktm 

ANKARA 
Belkis Baykan 

ANKARA 
Falih Rrfkı Atay 

ANKARA 
Ahmet Ulus 

ANKARA 
Dı . 'l'aptas 

ANKARA 
Fevzi Daldal 

ANKARA 
Akıı Giind üz 

ANKA?..A 
Ekrem Erg·un 

ANKARA 
İsmet İnönü 

ANKARA 
Arif Baytın 

ANKAR/.1. 
Eşref Demirel 

ANKARA 
Muammer Eriş 



AN .KA. RA 
Mümtaz Ökmen 

ANTALYA 
Dr. Cemal Tunca 

ANTALYA 
T:ıyfur Sökmen 

ANKARA 
Rifat Araz 

ANTALYA 
Dr. Münir Soykam 

ANTALYA 
Türkan örs 

ANKARA 
Yahya Galib Kargr 

ANTALYA 
Numan Aksoy 

AYDIN 
Adnan Menderes 

ANTALYA 
Cezmi Erçin 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Agah Sırrı Levend 



AYDIN 
Dr. Hulusi Alata~ 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 

Hacim Çarıkir 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Fahrettin Tiritog·Iu 

I.l ALIKESİR 
Hayrettin Karan 

AYDIN 
Dr. Şakir Şener 

BALIKESİR 
Feyzi Sôzener 

BALIKESİR 

Hilmi Şeremetli 

AYDIN 
Nazmi Topcoğ·Iu 

BALIKESİR 
Gl. Kazrm Özalp 

BALIICESİR 

İsınail Hakkı Uzunçarşıır 



BALIKESİR 

MemedEmir 

BALIKESİR 
Yahya Sezai Uzay 

BİNGÖL 

Farid un Fikri 

BALIKESİR. 

Muzaffer Akpınar 

BİLECİK 

Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 

Necmeddin Sahir 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 

BİLECİK 
Kasım Gülek 

J 

BİTLİS 

Süreyya Örgeevren 

ilALIKESIR 
Rahmi Selçuk 

BİLECİK 
Salih Bozok 

BİTLİS 

Tevfik Temelli 



BOLU BOLU 
Cemil Özçag'lar Dr. Emin Cemal Suda 

.•. '~ ~~.. ·ı •... 

BOLU BOLU 
Fethi Okyar Hasan Cemil Çambel 

FURDUR BURDUR 
İbrahim N e emi Dilmen Meme d Sanlı 

EOLU 
Dr. Zihni Ülg·en 

BOLU 
Lütfi Gören 

BURSA 
AtıfAkgüç 

BOLU 
Emin Yerlikaya 

BURDUR 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

BURSA 
Dr. Galib Kahraman 



:RUR~l'. 

Dr. Refik Güran 

BURSA 
Gl. Naci 1'maz 

BURSA 
Refet Canıtez 

BUF...SA DURSA 
Dr. Sadi Konuk Fatin Güvendiren 

BURSA BURSA 
Muhittin Baha Pars Mustafa Fehmi Gerçeker 

ÇANAKKALE ÇANAKKALE 
Atıf Kamçıl A vni Yukaruç 

BURSA 
Fazlı Giileç 

BURSA 
Nevzad Ayas 

ÇANAKKALE 
Hilmi Ergeneli 



ÇANAKKALE UANAKKALE 
R.eşa.d Nuri Glıntekin Rusubi Bulayırır 

vANKIRI ÇANKIRI 
Fazıl Naznıi Rii.kün Ruseyin Cahid Yalçın 

ÇOP.UH ÇORUH 
Ali Rıza Ere m Asım U s 

CANAKKALE 
Ziya Gevher Etili 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

QO RUH 
Atıf Tüzün 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

ÇAN.!GRl 
Ziyr. lstendiyarojlu 

ÇORUH 
Mazhar Mi.üid Kansu 



ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

ÇORUIVi 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 

Dr. Harndi Berkman 

ÇOI:.UM 
Eyüb Sabri Akgöl 

ÇORUM 
Nuri Kayaalp 

DENİZLİ 

Dr. Kazını Samanlı 

ÇORU!Vi 
İsmail Kemal Alpsar 

ÇORUM 
Süleyman Köstekçioğ·Iu 

DENİZLİ 

Emin Aslan Tokad 

ÇORUM 
İsmet Eker 

ÇORUM 
Şakir Baran 

DENİZLİ 

Fahri Akçakoca Akça 



DENİZLİ DENİZLİ 
~ecib Ali KLtçükıı. Tab.ir· herkay 

DİYARBAKIR DİYARBAKIR 
Dı. l. Tali Öngören Gl. Kiazrm ı:sevuktekın 

DİYARBAKIR DİYARBAKIR 
Zeki Mesud Alsan :lülfü Tiğrel 

DENİZLİ 

Yusu1 Başkaya 

DİYARBAKIR 

.&ıiştü Bekit 

EDİRNE 

Dr. Fatma Memik 

DİYARBAKIR 

Cabit Çubukçu 

DİYARBAKIR 

Veli Necdet S ün ki tay 

EDİRNE 

Faik Kaltakkıran 



ED.iRNE 
Fuad :Balkan 

ELAZIG 
Fethi Altay 

ERZİNCAN 

Alıdülhak Fırat 

EDİRNE 
Osman Şahinbaş 

ELAZIC 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 

Aziz Samih İlter 

EDİRNE 
Temel Göksel 

ELAZIG 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

ERZİNCAN 

İskender Artun 

ELAZIG 
Fazıl Ahmed Aykaç 

ELAZIG 
Sabit Sağ·ıroğlu 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 



ERZİNCAN 

Salih Başotaç 

ERZURUM 
Gl. Zeki Soydemir 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

E.E.ZURU!'I 
Aziz Akyürek 

ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle 

ERZURUM 
Şükrü Koçak 

ERZURUM ERZURUM 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Gl. Pertev Demirhan 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 

ESKİŞEHİR 

Emin Sazak 

ERZURUM 
Nakiye Elgün 

ESKİŞEHİR 

İstamat Özdamar 



ESKİŞEHİR 

İzzet Arukan 

GAZİANTEB 

Bekir Kaleli 

G-AZİANTEB 

Nuri Pazarbaşı 

ESKİŞEHİR 

Osman Işm 

GAZİANTEB 

ESKiŞEHIR 
Yusuf Ziya Özer 

GAZi:ANTEB 
Dr. Abdnrrahman Melek Dr. Memed Ali Ağ·akay 

GAZ!ANTEB GİRESUN 
ömer Asım Aksoy Dr. H. Vasıf Somyürek 

GfZiANTEB 
Ahmed Aksu 

GAZ.i:ANTEB 
Meıned Şahin 

GİRESUN 
Fikret Atlr 



u.ı.Ri:SUN 

Gl. İhsan Sökmen 

GİRESUN 

Talat Onay 

GÜMÜŞANE 

Şevket Erdog-an 

GIRESUN 
isınail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Durak Sakarya 

CUitlÜŞANE 

Yusuf Ziya Zarbun 

GiRESUN 
Münir Akkaya 

GÜMtrŞANE 
Edib Servet Tör 

HAKKARİ 

İzzet Ulvi Aykurt 

~lRESUN 

Nafi Atuf Kansu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

HATAY 
Abdullah Mursaloğlu 



HATAY HATAY 
Abdülgani Türkmen Bekir Srtkı Kunt 

İÇEL İÇEL 
Ahmed Ovacık Dr. Muhtar Berker 

İÇEL İÇEL 
\..1. Cemal Mersinli Turhan Cemal Beriker 

HATAY 
Harndi Selçuk 

!ÇEL 
Emin ınankur 

İSPARTA 
Hüsnü Özdamar 

HATAY 
Memed Tecirli 

İÇEL 
Ferid Celal Güven 

İSPARTA 
Kemal Turan 



!SPARTA İSPARTA 
Mükerrem Karaag·aç Remzi Ünlü 

~TANBUL ~TANBUL 
Ahmed Şükrıi Esmer Ali Kami Akyüz 

!STANP-UL İSTANBUL 
Dr. Refik Saydam Dr. Tuga. H. Şinasi Erel 

İSTANBUL 

Abidin Daver 

İSTANBUL 
AU Rana Tarhan 

İSTANBUL 

Fakibe Öymen 

İSTANI:UI .. 
A. Harndi Denizmen 

İSTANBUL 
Atıf Bayındır 

İSTANBUL 

Galib Babtiyar Göker 



İSTANBUL İSTANBUL !STANBUL 
Gl. Kaznn Karabekir Gl. Refet Bele İbrahim Alaettin Gövsa 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
Salalı Cimcoz Şükrü Ali ögel Ziya Kararnursal 

İZMİR İZMİR İZMİR 
Celal Bayar Dr. Mustafa Bengisu Halil Menteşe 

İSTANBUL 
Sadettin Uraz 

İZMİR 

Benal Arıman 

İZMİR 
Hasan Ali Yücel 



İZMİR 
Kamil Dursun 

İZMİR 

Rahmi Köken 

tzM!R 
Şükrü Saracoglu 

!zM!R 
Mahmud Esad Bozkurd 

İZMİR 
Re~ad Miınarog·lu 

KARS 
Esad Özoğuz 

İZMİR 

Memed Aldemir 

IZ MİR 
3adettin Epikmen 

KARS 
Fuad Köprülü 

İZMİR 

Nazmi İlker 

İZMİR 
Şehiıne Yunus 

KARS 
Gl. Muhittin Akyüz 



KARS 
Hüsrev Kızıldoğ-an 

KARS 
Zihni Orbon 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk 

KARS 
Kahraman Arıklı 

KASTAMONU 
Abidin Binkaya 

KASTAMONU 
Muharrem Celal Bayar 

KARS 
Ömer Küntay 

KASTAMONU 
Dr. Tevfik Aslan 

KASTAMONU 
Nuri Tamaç 

KARS 
Şerafcttin Karacan 

KASTAMONU 
Hacer Dicle 

KASTAMONU 
Rauf Orbay 



KASTAMONU 
Rrza Saltuğ 

KAYSERİ 

Nazmi Toker 

KAYSERİ 

Salih Turgay 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 

Ömer Taşcroğlu 

KAYSERİ 

Suat Hayri Urgüblü 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi Kalaç 

KAYSERİ 
Reşid Özey 

KIRKLARELİ 

Bürhanettin Denker 

KAYSERİ 
Faik Baysal 

KAYSERİ 
Sadettin Serim 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Umay 
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KIRŞEHİR 
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KOCAELİ 
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KIRŞEHİR 
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KOCAELİ 
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KOCAELİ 
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MANİSA 

Faik Kurdog·lu 

MANİSA 
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MANİSA 

Hüsnü Yaman 

MANİSA 
Osman Erçin 
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Apak (Rahmi) Tekirdağ 

Arat (Celal) Yozgad 

Araz (Rif at) Ankara 

Ankan ( "affet) Erzincan 
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Buytm (Arif) .t\ nkara 
Buyur (Hikmet) :\f mı i sn 
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Bozdoğan L\famıur) Maraş 

Bozkurd ( tbrahiın Etem) Zonguldak 
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Bozkurd (Mahmud Esad) İzmir 
Bozma (:Mustafa) Zonguldak 
Bozok (Salih) Bilecik 
Boztepe (Halil Nilıad) Trabzon 
Börekçİ (Hazi ın) Kn·şehir 

Dnlnynlı (Rusuhi) Çıınnkkale 

Bm·cu (Osman Niyazi) Ralıke it• 
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Canrtez (Refet) Bursa 
r.nııtekin (Dr. Mu. ta fa) Çornm 
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Çetinkaya (Ali) Afyon Karahisar 
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Dağ (Hesı:ınm Şevht) ~iird 

Daldal (li'cvzi) Ankara 

Da ver ( Abidin) !stanbul 

Day (Sırrı) Trabzon 

Demir (Dı· . Vehhi) Ordu 

n •mirağ (Abdurrahman Naci) SivnR 

D!'ınirel (Eşref) Anknı·a 

lkmirhan (Gl. Pertev) Rezurum 

l)<'nker (Rmlıanettin) Kırklıırcli 

Denizmen ( lun d llamdi) l~tnnhul 1 
-ı 

Delilbaşı (Dt·. ,\l i Suha) Kütahya 
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Develi (Muam.mer) Tok ad 
Devrin (Şinasi) Zonguldak 
Dicle (Hacer) Kastamonu 
Dikmen (Ahmed Hamdi) Konya 
Dikmen (Ali) Kocaeli 
Dil em re (Dr. Saim Ali) Rize 
Dilmen (İbrahim Necmi) Burdur 
Dinç (Raif) Rize 
Dr b lan (İbrahim) Kocaeli 
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Dnru (Kazım Nami) Manisa 
Dursun (Kamil) tzmir 
Durukan (Zülıtü) S:ı.msun 

Düzgören (Gl. Seyfi) Mın·din 
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Edgüer (Rıdvan Nafiz) Manisa 
Eker (İ.smet) Çorum 
Ekşi (Hüseyin) Ordu 
Eldeniz (ffi. Naci) Seyhan 
Elgün (Nakiye) Erzurum 
Emir (Memed) Balıkesir 
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Erçin (Cezmi) Antalya 
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Erdoğan (Şevket) Gümüşane 

Erel (Dr. Tuğam.iral Hak- tstnnbul 
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Eı·em (Naim) Niğde 

Erem (Ali Rıza) Çoruh 
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E rgun (Şevki) Konya 
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C:ülek 

Oültekin 
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Gündüz 
Güney 
Oün.teki n 
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Oiirel 
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Istanbul 
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Mersin li ( (1]. . eına 1) İçel 
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Örge<'vren (Süreyya) Bitlis 
Ors ,(Türkan) Antalya 
Öymen (Fakihe) ·tstanbul 
Üzalp (C.J-1. Kazım) Balıkesi ı· 

Ozçağlıır (Cemi!) Bolu 
O ıdamar (Hüsnü) İc;;paı·la 

Ü?.damar ( lıılfımal) Eskişehir 

(hdenıir , (Şefik) Siird 
(h kan (17,z t) JC11·şehir 

(h nçi !(Yusuf Ziya) Zonguldak 
Ö1.er (Yusuf Ziya) Eskişehir 

Üzey , (Yaşar) l\fanisa 
thoğuz (Esad) Kars 
Özpazarbaşı CMemed ŞevkPt) Malatya 
Özsoy (Reşid) Kayseri 
Öztrak (Faik) Tekirdağ 

' 
p 

Pars (Muhittin Baha) Bursa 
Pazarbaşı (Nuri) Gazianteb 
Pek cl (Bkrem) Yozgad 
Pek cl (Oalib) 'l'okad 
P<'kel' (RPceh) l' iitı:ıhya 
Pekta~ (:\fihri) )falat:va 
Poroy (, ıi7.11ıı) 'rokacl 

R 

Ren da (~Ju . ta fa Ahdülhalik) Çankın 
Rükün (l"n7.ıl ~azmi) ('ankıı·ı 

s 
~ahuncu ( tsmail ) ı:iı· sun 
Rada k (~eemcttiıı) Sivas 
Sa h ir ( Neomeddin) Bingöl 

Sağıroğlu (~Ahit) Ela.Zlğ 

Sa.ka (Hasan) Trabr.on 

H akarya (Durak) Gümüşane 

ıqamanlı (Dr. Kazım) Denizli 
Sami · (Hüseyin) Urfa 
ı:; an lı (Rıza) Kastamonu 
Saltuğ (Memed) Burdur 
Saracoğlu (Şükrü) !zmir 
Saydam (Dr. Refik) !stanbul 
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Sazak (Emin) Eskişehir 

Selçuk (Rahmi) Balıkesir 

Selmen (Süleyman Necıui) Samsun 
Selçuk (llamdi) Hatay; 
Serim (Sadettin) Kayseri 
Sevüktekin (GL Kiazım) Diyarbakır 

Seyfeli (Memed) Kırşehir 

Sirmen (Fuad) Rize 
SılaY. (Tevfik Fikret) Konya 
Somyürek (Dr. Hasan Vasıf) Giresun 
Sorağm.an (Dr. Fuad) Kocaeli 
Soydemir (Gl. Zeki) Erzurum 
Soy er (Razi) Urfa 
Soykanı (Dr. Münir) Antalya 
Soylu (Faik) Niğde 

Sölanen (Gl. .!hsan) Giresun 
Sökmen (Tayfur) Antalya 
Sözener (Fevzi) Balıkesir 

Suda (Dr. Emin Cemal) Bolu 
Sun er (Dr. Muhlis) Bilecik 
Sungur (.A.hmed) Yozgad 
Sünkitay (Veli Necdet) Diyarbakır 

ş 

Şa.hin (l\femed) Gazianteb 
Şahinbaş (Osman) Edirne 
Ş ar lan (Hamdi) Ordu 
Şener (Dr. Şakir) Ay dm 
Şcremetli (Hilmi) Balıkesir 

T 

Talay (Dr. Rasim Ferid) Niğde 

Tamaç (Nuri) Kastamonu 

Taner (Osman) Malatya 

Tankut (Hasan Reşid) Mara.ş 

Taptas (Dr.) Ankara 

Tarean (Selim Sırrr) Ordu 

Tarhan (Ali Rana) !stanbul 

'l'arman (Tevfik) Seyhan 

Taşçıoğlu (Ömer) Kayseri 

Tav (İhsan) Ağn 

Tecirli (Memed) HataY. 

'l'ekelioğlu (Sinan) SeyhEm 

Temelli (Tevfik) Bitlin 

Tengirşenk (Yusuf Kemal) Sinob 

Tepeyran (Hazim) Niğde 
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Tiğrel (Zülfü) Diyarbakrr 
Tiridoğlu (Al5.ettin) Kütahya 
Tiritoğlu (F'ahrettin) Ralıkesir 

Tmaz (GL Naci) Bursa 
Tokad (Emllı .Aslan) Denizli 
Toker (N azmi) Kayseri 
Topçoğlu (N azmi) AY, dm 
Tokgöz (Ahmed İhsan) Ordu 
To lo n (İbrahim) Kocaeli 
Tör (Edib Servet) Gümüşane 

Trak (N azmi) Tekirdağ 

Tunca (Dr. Cemal) .Antalya 
Turan (Kemal) İsparta 
Turgay (Salih) Kayseri 
Tuz er (Dr. Ahmed Fikri) Erzurum 
Tümer (Asım) Manisa 
Tür el (Ali Rıza) Konya 
Türker (Berç) Afyon Karahisar 
Türkmen (Abdiılgani) Hatay; 
Türkmen (Halil) Zonguldak 
Tüzün (Atıf) Çoruh 

u 
Uğu!' ( İsmail Memed) Sivas 
ın~ (Meliha.) Samsun 
ın u dağ (Dr. Osman Şevki) KonY,a 
Uluğ (Şeref) Urfa 
Ulus (Ahmed) Ankara 
Ulusan (Mustafa) Konya 
Umay; (Dr. Fuad) Kırklareli 

Ungan (Hakkı) Van 
Uran (Hilmi) SeY,han 
Uras (Esad) .&D.SSY.a 
Uraz ;:i ,(Sadettin) İstanbul 
Us (.Asım) Çoruh 
Uybadın (Cemil) Tekirdağ 

Uzay (Yahya Sezai) Balıkesir 

U zel (Dr. Saim.) Manisa 
Uzgören (Vedit) Kütahya 
Uzunçarşılı (İsmail Hakkı) Balıkesir 

'O' 

Ük e (Gl. Sıtkı) Tokad 
Ülgen (Dr. Zihni) Bolu 
ÜJgen (Refet) Urfa 
thkü (Dr. Hüseyin) Kırşehir 
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thkümen (Ham di) Trabzon 
Ünlü (Remzi) İsparta 
Ürgüblü (Suııd Hayri) Kaysed 

V 

Vardar (Rifat) Zonguldak 

y 

Yalçın (Hüseyin Cahit) Çankırı 

Yalman (Hamdi) Ordu 
Yaman (Hüsnü) Manisa 
Yargı (Sala.h) Kocaeli 
Yazgan (Gl. Ahmed) Urfa 
Yeğena (Ali Münif) Seyhan. 
Yenel (Mitat) Tunceli 
Yerlikaya (Emin) Bolu 
Yeş.ilyurd (Dr. Ahmed Ruhi) Burdur 
Yiğit ( 111rahim Süreyya) Kocaeli 
Yöntem (Ali Canib) Ordu 
Yörüker (Memed Ali) Samsun 
Yukaruç (Avni) Çanakkale 
Yunus (Şehim.e) İzmir 
Yurdakul (Memed Emin) Urfa 
Yücel (Hasan Ali) lzmir 

z 
Zabcı (Mahmud Nedim) Malatya 
Zarbun (Yusuf Ziya) Gümüşane 

Zırh (Ali) Rize 



4 - Sayın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnifleri 

1864 doğumlular 

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya Tiaıim Tepeyran 

1868 doğıwılular 

Kemalettin Olpak Kocaeli 

1869 doğumlular 

Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa Ziya Başara 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel lstıı.nbul 
Ahmed !hsan Tokgöz Ordu 

Memed Emin Yurditknl 
Velecl!zbudak 

1870 doğumlulaı· 

Berç Türker 
Nafiz Aktm 
Faik Kaltakinran 

Dr. Taptas 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Alcl:caya 

Afyon K. 
Amasya 
Edirne 

Fuacl Ziya Çiyilteı1e 
Yusnf Ziya Özer 
Gl. Muhittin Akyüz 

1871 doğ1ıml1tlar 

Ankara 
Erzurum 
Giresun 

Ali Kami Akyüz 
Süleyman Necmi Selmen 

1872 doğwmlular 

Or General Ali Said Akbaytuğan Kocaeli Gl. Ahmed Yazgan 
Münib Boya Hakkı Kılıcoğlu Mus 

İsmail Çamaş Ordu 

Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Gl. İhsan Sökmen 

İhsan Tav 
Yahya Galib Kargı 

1873 doğumlular 

Bursa 
Bursa 
Giresun 

Gl. Cemal Mer~irıli 
Ziya Kararnursal 
Mustafa ffiusan 

187 4 doğumlular 

Ağrı 

Ankat•a 
tımıail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Niğde 

Sivas 
Urfa 
Yozgad 

Elaziğ 

Eskişehir 

Kars 

!stanbul 
Samsun 

Urfa 
Van 

İçel 
İstanbul 
Konya 

Çorum 
Çorum 



Mazhar 11üfid Kansu 
Emin lnankur 
Halil l\Ienteşe 

Gl. Osman 1 optagel 
Kani Karaosman 

Arif Baytın 
Osman Niyazi Burcu 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Calıid Yalc;ın 

Nuri Kayaalp 
Dr. 1hrahim Tali Üngörcn 
Hüsnü Özdamar 

Eyüb abri Akgöl 
Gl. .Kiazım Sevüktekin 
Zülfü 'l'iğrel 
Du rak akarya 
Ahmed Hamdi Denizmen 

Dr. Emin C mal Suda 
lsmet Eker 
Aziz Samih İlter 
Memed Şahin 
Yusuf Ziya Zarbun 

Ali Çet inlt:ı;\' ll 

Rifat Araz 
Ziya İsfendiyaroğlu 
Dr. Mustafa antekin 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Kamil Dursun 

Dr. Hüsamettin Kural 
İsmail Halekı Mumcu 
Yahya Sezai Uzay 
Hasan emil Çambel 

Ç'oruh 
İçel 
İzmir 
Malatya 
Manisa 

~-
Faik Soylu 
Selim Sırrı Tarcan 
Raif Dinç 
Ali Münif Yeğena 
Mitat Şükrü Bleda 

187 5 doğıtnılular 

Ankara 
Balıkesir 

Çankırı 

Çanlnrı 

Çorum 
Diyarbakır 

İsparta 

Esad Özoğuz 
Rıza altuğ 

N azmi 'l'o.ker 
Ali Dikmen 
Gl. Naci Eldeniz 
Ressam Şevket Dağ 
Yusuf Ziya Özençi 

1876 doğ1mılıLlar 

Çorum 
Diyarbakır 

Diyarbalur 
Gümüşane 

!stanbul 

1\1 ustafa Bacak 
lhrahim lfete 
Gl. Akif Öztekin Erclemgil 
Rt•mzi Çiner 

18'77 doğıunlııllır 

Bolu 
Çorum 
Erzincan 
iazi.antcb 
Gümüşane 

alnb Cimcoz 
Kazını ami Duru 
OJ. Sıtkı Uke 
Hasan Kaı•abacak 

1878 doğıtmlular 

Afyon K. 
Anknra 
Çankırı 

Çorum 
Erzurum. 
!zmir 

R şatl Mimaroğlu 
Emrnllah Barkan 
Asım Tümer 
Hasan avid 
Yusuf J ~ cınal Tengirşenk 
Rifat Vardar 

1879 doğumlular 

Ağrı 

Amasya 
Balıkesir 

Bolu 

Y usu.f Başkaya 
Fuad Ağralı 
İstamat Özdamar 
Ila ·an .F'ehmi .A.taç 

• Tjğde 

rdu 
Rize 

1eyhan 
Sivas 

Kars 
l ~a tanJonu 

Kı:ı.J eri 
Kocaeli 

eyhan 
ii.rd 

ZonguJdak 

frütahya 
eyhan 

Sivas 

i vas 

ls tanbul 
Manisa 
Tok ad 
Zonguldak 

lznıir 
Malatya 
1\Ianisa 
Rize 
Sin o b 
Zonguldak 

Denizli 
Elbığ 

Eskişehir 

Gümüşane 



Dr. Fund Sorağınan 
Harndi Yalman 

Ol. Knz1m Özalp 
~Iemed Emir 
Fethi Okyar 
Refet Canıtez 
Nafiz Dumlu 
Edib Servet Tör 
!zzet Ulvi Aykurd 
Dr. Mustafa Benğisu 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Hacim Çanklı 
Salih Bozok 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Sabit Sağuoğlu 
Galib Bahtiyar Göker 
Dr. Refik aydam 

Esnd Uras 
Dr. Hulfuıi Alata~ 
Gl. Naci Tınaz 
Atıf Kamçıl 

Rüştü Bekit 
Ahdülhak Fırat 

Aziz Akyürek 
Nairiye Elgün 
EminSazak 
Abdiligani Türkmen 
AJ i Rana Tarhan 

Eşref Demirel 
];'evzi Daldal 
Rasih Kaplan 
Salih Başotaç 
Gl. Zeki Soydemir 
Şevket Erdoğan 

Memed Tecirli 

Kocaeli 
Ordu 

..ı;..; 
- ~ -

Sırrı !çöz 

1880 doğumlular 

Balıkesir 
Balıkesir 

Bolu 
Bursa 
Erzurum 
Giimüşane 

Hakkari 
İzmir 
Kocaeli 

İbrahim Tolon 
Osman Erçin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Yunus Nadi 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Saim Ali Dilemre 
AJ i RlZil. Esen 
Cemil Uybadın 

J881 doğurn1ıı.1ar 

Bahkesir (:ı. Refet Bele 
Bilecik Hahmi Köken 
Çankırı Rauf Orbay 
Eia1.1ğ Dr. Hilmi Oytaı: 
İstanbul Ra:ı:i Soyer 
!stanbul 

1882 doğumlular 

Amasya Ol. Kazım Karabekir 
Aydın Gl. Ali Fund Cebesoy 
Bursa Besim Atalay 
Çanakkale Dr. Saim Uzel 
Diyarbakır Orgeneral İzzettin Çalışlar 
Erzincan Şükrü Ataman 

Erzurum Şemsettin Günaltay 
Erzurum Fayık Öztrak 
Eskişehir Re ai Erişken 
Hatay Halil Nihad Boztepe 
istanbul Hakkt Ungan 

1883 doğumlular 

Anakara 
Anakara 
Antalya 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşane 

Hatay 

Attf Bayındır 
Zilıni Orhon 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Sami Erkman 
Halil Türkmen 
İhrahim Etem Bozkurt 

Yozgad 

Kocaeli 
:\Ian isa 
Mardin 
fuğla 

Niğde 

Rize 
Siird 
Tekirdağ 

lstanbul 
İ :mı ir 
Krutaınunu 

i\Ialatya 
TTrfa 

İstanbul 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Muğla 

Muş 

Sivas 
Tekirdağ 

To ka d 
Trabzon 
Van 

İstanbul 
Kars 
Malatya 
Malatya 
Tunceli 
Zonguldak 
Zonsuidak 



Aka Gündüz 
İsmet. İnönü 
Dr. Münir Soykam 
Ali Rıza Erem 

• Asım Us 
Fazı! Ahmed .Aykaç 
Celal Bayar 
Hüsrev Kızıldoğan 
Reşid Özsoy 
Bürhanettin Denker 

Dr. Cf'ınal Tunca 
Muhittin Baha Pars 
Atıf Tüzün 
Şükrü Koçak 
Alımed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Mlikerrem Karaağaç 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Refik İnce 

Dr. Şakir Şener 
Abidin daver 
Şükrü .Ali Ögel 
Faik Baysal 
Memcd Seyfeli 

Dr. lazhar Germen 
Dr. Muhlis Sumer 
Hilmi Ergeneli 
Tahir Berkay 
Fuad Balkan 
Osman Işın 
Şükrü Saracoğlu 

Dr. T v:fik Aslan 
Ömer Taşçıoğlu 

Nazmi Topcoğlu 
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1884 doğumlular 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
~oru h 

Çornh 
Elazığ 

İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 

\' asrf Çrnay 
1 rf an Fe ri d Alpaya 

ad ullah Güney 
!Ialid 1\fengi 
Ruşeni Barkın 

llilmi Uran 
Yahya r emal Beyatlı 
Nazım P01·oy 
İbrahim Arvas 

1885 doğ1ımlular 

Antalya, 
Bnı·sıı. 

Çornh 
Erzurum 
Gazianteb 
nazianteb 
Isparta 
Kırklareli 

Kırklareli 

Manisa 

Edib Ergin 
Muhittin Birgen 
Dr. ~ehbi Demir 
' alaJıattin Çam 
Şefik Özdemir 
Atıf Esenbel 
Hasan aka 

eHH Arat 
Ekrem Pekel 

1886 doğumlular 

ydın 

İstanbul 

İstanbul 
Kayseri. 
Krrşehir 

Mansur Bozdoğan 
l\Iemed Erten 
Hüsnü Kitabcı 
~litat Yenel 

1887 doğunılulcır 

Ay dm 
Bilecik 
Çanakkale 
Denizli 
Ediı·ne 

Eskişehiı· 

tzmir 
I astamonu 
Kayseri 

Ragıb Ak~a 

lzzet Erdal 
Dr. Ali üha D lilbaşı 
Rıza Erten 
Ali ani.b Yöntem 
Nnzıni Trak 
Rahmi Apak 
Mustafa Bozma 

1888 doğu1nlulat· 

.Ay dm !smail Hakkı Uznnçarşılı 

Malatya 
:;\ lardin 
Muğla 

:\fiğde 

Ramsun 
'eyhan 
Tekirdağ 

To ku d 
Yan 

) fardin 
Mardin 
Ordu 

Trabzon 
Yozgad 
Yozgacl 

l\Iaraş 

Maraş 

:\luğlu 

TuMeli 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
;ıfardiıı 

Ordu 
Tekirdağ 

T kirdağ 
Zonguldak 

Balıkesir 



Süreyya Örgeevren 
Lfıl fi Gören 
Osman ŞahiniJaŞ 
Haffet Arı kan 
lzzrt Arukım 
'rııl fıt Onay 
Ömer Küııtay 
Ahidin Binkaya 
Hilmi Çoı'Uk 
Ahııwd Hilmi Kala~ 

X ur i Göktepe 
lhrahiın ~el'ıni Dilmen 
, evznd Ayas 
Un. uhi Bulayırlı 
Dr. Akil' Arkan 
Süle)· ınan Kösh>kçioğlu 

Zrki Mesud Alsan 
Dr. Hasan Yasıf Somyüı•t•k 

Alıdullah l\lursaloğlıı 

lhrahim Alaettin Gövsa 
Muharrem 'elal Bayar 

l~krrın E-rg1:1n · 
Turnan Aksoy 

Ha)'!' ttin Karan 
Şakir Baran 
Fethi Altay 
tskPnder Artun 
Münir IIü rev 1öle 
Nafi Atuf Kansu 
:\azmi İ1ker 
Fua1l I öprülü 

Haydar Çer~el 
Fazlr Gül ç 
Veli r cdet ünkitay 
Dr. Kaznn · amanlı 
Temel Köksel 
İsmail Sabunru 

Bitlis 
Bolu 
Edirne 
Eı·zinran 

l'iskişch i ı· 
Uiı·rsun 

Kıırs 

Ka;ıtumonu 

Kaslam nu 
Kıı~·scri 
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tzzet Özkan 
Rrceh Peker 
Kenan Orer 
l h'. Rus im Frrid Ta lay 
Ali Zırh 
Aıııirııl Fııhri Engin 
Züht ü Durukan 
IIaınd i Ülkümen 
~!'rif Bilg-f•n 
Rrfrt Ülgen 

1889 cloğunılıüar 

Ay dm 
Burdux 
Bursa 
('anakkale 
Çankırı 

Çorum 

Diyarbakır 

r+iresun 
ilatay 
1. tanbul 
Kastamonu 

Sadettin Serim 
Hameli Kuleli 
Halnh Yargı 
Al i lıl uzaffer Oöker 
Dr. Osman Şevki l.nudağ 

Nainı IInzim Onat 
Şevki Ergnn 

Yaşar Özey 
Damar A ı·ıkoğlu 
Aırrı Day 

189()" doğumlula.r 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 

Çorum 
Elazığ 

Erzincan 
Fırznrum 

Giresun 
tzmir 
Kars 

Tahsin oşkan 

Kazım Gürel 
Tevfik Fik:ret Srlay 
Hüsnü Yaman 
Hüseyin Ekşi 
Abdıır-rahman Naci Dcmirağ 
recınrLtin Sadak 

flalib Pekel 
Ha yda ı· Rüştü Öktem 

1891 doğuml1L7a1' 

Afyon K. 
Bursa 
Diynrbakıı· 

Denizli 
Edirne 
niresun 

)iuhlis Erkmen 
Hikmet Baytır 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan I\fenemencioğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Naki Bekmen 

Kırşehir 

Kütahya. 
Manisa 
Niğde 

H ize 
Hnmsun 
!-4nnısun 

1'rahzoıı 

1't·ahzon 
l ' ı·fn 

Kayseri 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
T onyıı 
1 onya 
Konya 

:Manisa 
R yhan 
Trabzon 

Kastamonu 
Konya 
Konya 
fanisa 

Ordu 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Tunrcli 

Kütahya 
~-fanisa 

Manisa 
Mardin 
Seyhan 

iird 

• 



---1892 doğumlular 

Halid Bayrak Ağrı Remzi 'Onlti 1 parta ---o, 
'l'ayfur Sökm.en Antalya :\Ialunut Esat Bozkurd !zmir ı;: 
::Muzırl:t:er Akpmar Balıkesir Şerafettin Karaoan Kars 
Feridun Fikri Bingöl Nuri Tamao Kastamonu 
Dr. Zihni Ulgen Bolu tbralıiın Dıblan Kocaeli 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurd Burdur b'uad Gökbudak Konya 
l{eşad Nuri Gültekin Çanakkale Katrun Okay Konya 
Ziya Gevher Etili Çanakkale Paik Kurdoğlu Manisa 
Dr. Ham.di Berk:men Denizli Hüsnü Çakrr Samsun 
Necib Ali Küçüka Denizli CemilAtay Sinob 
Dl'. Muhtar Berker !çel Şefer ınut Urfa 
Cemal Turhan Beriker İçel 

1899 doğumlular 

Cemal.Akçm Afyon K. Ahmed Şükrü Esmer İstanbul 
Falih Rıfkı Atay Ankara Kahraman Anklı Kars 
Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir Hazim Börekçi Kırşehir 

Hilmi Şeremetli Balikesir Ahmed Hamdi Dikmen Konya 

Tevfik Temelli Bitlis :iY!uttalib Öker Malatya 
Dı·. Galib Kalıraman Bursa Hasan Reşid Tankut Maraş 

.A. vni Y ukaruç Çannkakle Dr. Riza Levent Mardin 
Emin Aslan Tokad Denizli Harndi Şarlan Ordu 
Salim Altuğ Erzurum Srtkı Atanç Tokad 
Dr. Memed Ali Ağakay Gazianteb Daniş Eyiboğlu. Trabzon 
Ahmed Ovacık !çel Hüseyin Sa.mi U rf& 

1894 doğurıılıtla1· 

Agah !:::lırrı Levend A.ydın Ziya Kayran Maraş 

Foyzi Sözener Balıkesir Naim Erem Niğde 

l~min Yerlikaya Bolu 1\Iemed Ali Yörüker Samsun 
Dr. Sadi Konuk Bursa 'i'C'viik Tarman Seyhan 
f•'ahri A.kçakoca Akça Denizli 1evdet Kerim İncedayı Sin o b 
Ferid Celal Güven İçel Hulusi Oruc;oğlu Sinob 

Hadettin Uraz !stanbul :\{ergube Gürleyük Sivas 
. 'adettin Epikmen !zmir Faik Ahmed Barut<;:u Trabzon 

Dr. Hüseyin Ülkü. Kırşehir . \hmcd Sungur Yozgad 

K asuhi Baydar Malatya 

1895 doğumlular 

Mümtaz Ökmen Ankara. İsmnil Memed Uğur Sivas 

Cezmi Erc;in Antalya Hasib Ahmed Aytuna Toka.d 

Mihri Pekta~ Malatya l\Ii üı t Aydm Trabzon 

Naıpd Frrat Samsun H ıı ir Karadeniı Trabzon 



Necme din Sahir 
Dr. Abdürrahman Melek 
Fikret Atlı 
Kcrual Tuı'8ll 

Ilamza Erkan 
!zzet A.kosman 
Aluned Ulwı 
.Muammer :E!riş 
.Memet Sanlı 

ı;!ehime Yunus 
~ adri Ertem. 

Beliris Baykan 
Adnan Menderes 
Cemil Ozçağlar 

1\Iebrure Gönenç 
Türkil.n Ors 
Atıf Altgüç 
Bekir Kal li 

Rahmi Selçuk 
"'ahid Çubukçu 

Vehbi Bilgin 

Hacer Dicle 

Dr. tma Memik 
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18!J6 ddğ~mılulaf' 

Biıigöl 

Gazianteb 
Giresun 
t parla 

Salih Tütgay 
V cdit Uzgören 
Osman Taner 
Cemal Kanunuğla 

18~7 doğumlular 

Afyon K. 
Afyon K. 
.Aııkara 

Ankara 
Burdur 

lfasan lUi 1rücel 
Muammer Develi 
Ziya Arkant 
Hazim Atıf Kuyucak 

İzmir 

1898 doğumtulat· 

Hikmet Işık 
Kütahya 

1899 doğumlular 

Ankara 
Aydın 

Bnlu 

Ömer Asnn Aksoy 
.Ali Rız.a Tiirel. 
Fuad Sirm1m 

1900 doğumlular 

Afyon K. 
Antal,,·a 
Bursa 
Gazianteb 

Fakihe Öymen 
~Iemet Aldemir 
Züthtü .Akın 
C:alib Gültekin 

1901 doğumlula1· 

Balıkesir 

Diyarbakır 

Konya 

Kemalettin Kamu 
M eliha Uiaş 

1902 doğumlular 

Kastamonu Şetnsa !şccn 

1903 doğumlular 

Edirne Benal Arıroıı.n 

Kayseri 
Kütahya 
Mruatyn 
Muğla 

İzmir 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Sivos 

Gaziatıtab 

Konya 
Rize 

İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 
Konya 

R.ize 
Samsun 

Seyhan 

!mıir 



Snad Hayri Ürgüblii 
Alaettin 'l'iridoğlu 

Cavid Oral 
Salise Abanozoğlu 

Kasım Gülek 
Bekir Sıtkı Kunt 

IIamdi Selçuk 
'cınnl Aliş 

Kayseri 
Kiitahyıı. 
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Dr. Keıuali Ba.yizit 

19~4 doğumlular 

Niğde 

Trabzon 
alim Korkmaz 

1905 doğumı~lar 

Bilecik 
Hatay 

Hatay 
Si no b 

Şinasi Devrin 

1906 doğumlular 

emal Kovalı 

Vozgad 

Zonguldak 

Tok ad 



6 Sayın üyelerin neşetlerine göre tasnifleri 

Muhittin Birgen 

:Ahmed Harndi Denizmen 
Raut Orbay 

N aim Ere m (ve eczacı) 
Ali Rıza Eson 

İstanbul 
Kastamonu 

Niğde 
Siird 

)fardih 

Bahriye 

Amira.l l!.,a.hri Engin (ve İngilte
rede) 
Yusuf Ziya Ozençi 

Baytar 

Ol Alımed Ya.zgım 

Diş çi 

Muarnmer Develi (ve üniversite) Tokıı.d 

Mtıza:t!er Akpmar 
Salih Başotaç 

Ecole libre de.~ .~eienrc ]>olitiqut>.ç et moraTes 

Fa.zıl Ahmed Aykaç ElAzığ 

Ecıacı 

Rızn Saltuğ 

Nuri Ta.maç (ve üniversite) 

Balıkesir 

Erzincan 
Kastamonu 

N aiın Erem (ve bayta.r) 
Ekrem Pekel 

Rüştü Bek.it Diyarbalm 

H at·p cıkadef'n.isi 

Arif Baytın .Ankara Fuad Ziya Çiyiltepe 

Gl. Isınet İnönü Ankara Aziz Samih 1ltı:ır 

Gl. Kazmı Özalp Balıkesir Saffet Arıkan 

Fethi Okyar Bolu Gl. Pcrtev Demirhan 

Hasan Cemil Çambel Bolu Gl. Zeki Soydcmil' 
Gl. N aci Tmaz Burs& ~ükrii Ko~ak 

.W ~ıza Ereııı Çonıh Gl. thsan Söktnen 
' 

Samsun 
Zonguldak 

U rf& 

Kastamonu 
Niğde 

Yozg&d 

Elaziğ 

Erııincan 

Erzincan 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 



lıciib Servet 1'ör 
Gt. Cemtı.l :Mersinl i 
OJ. Klıım Karahokir 
Gl. Refet Belc 
Şükrü Ali Ögel 
Şerafettjn Karacan 
Burhanettin Denker 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
GL Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
Aka Gündüz (Kısmen) 
Salih Bozok 
Atıf Kamçrl 
Eyüh Sabri Akgöl 
GJ. Kiazım Se~kteldıı 
Fuad Balkan 
Abdülhak Frrat (ve hukuk) 
Na.fiz Dumln 
Salim A ltuğ 
Şevket Erdoğan 

Yusuf Ziya Zarbnn 
Fikret Atlı 
Gl. Mulıiftin Akyüz 
Büsrev Kızıldoğan 
Zihni Orlıon 
Nazmi Toker 

Cemal .Akçın (iiçüneü sınıfa ka
dar) 
lluıan Tav 
Ekrem Ergu.n 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 

Osman Niyazi Burcu 
Kasım Gülek (Paris, Coluınbia, 
Londra, Kembriç, Berlin üni
versi.teleri) 
Feridun Fikı·i (ve Pariste) 
Neomeddin Sahir 
Süreyya Örgeevren 
İbrahim N eemi Dilınen 

Gümüşane 

İçel 
[stanbul 
Istanbul 
tstanbul 
Kars 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya. 

Afyon K. 
Ağrr 

Ankara 
Dilecik 
Çanakkale 
Qo rum 
Diyarbakır 

Edirne 
Erzincan 
Er>mrum 
Erzurum 
Gümüşane 

Gümüşane 

Giresun 
Kars 
Kat'S 
Kars 
K:ıyseri 

Myon K. 

Ağn 

Ankara. 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlia 
Burdur 

e 

Mahmud Nedim .Zabct 
Osman Erçin 
m. Seyfi Düzgören 
Orgeneral İzzettin Çnlışlar 
~~adullah G ilney 
Ruşeni Barkm 
Covdet Kerim 1 ncı> da yı 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Ranıi Erkman 

Harbiye 

İbrahim Tolon (jandarma) 
Kemalnttin Olpak 
Vedit Uzgören (kısmen) 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çmay 
K.ilzim Na.mi Duru 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk) 
Hakkı Kıhcoğlu 

ReJim Sırrı Tarcan 
t~aşit Fırat 

Gl. Naci Eldt'lıiz (ve Almanyada.) 
İhrıı.him M ete 
Sinan Tekelioğlu (ve hukuk) 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Ozteldn Erdemgil 
Gl. Sıtkı Üke 
Celal Arat 
llldil Türkmen 

' 

Hukuk 

AtıfAkgüç (ve Romada) 
Muhittin Baha Pars 
Ziya Ge,rher Etili 
Fıı.zıl Nıı.zmi Rükün (ve Atina) 
Münir Çağıl 
Şalcir Baran 
Emin Aslan Tokad (ve riraat) 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya ( ehliyotnıımeli) 

Osman Şahinbaş 
Abdülhak Fırat (ve harbiye) 
İskender Artun (ilcinci sınıfa 

kıınar) 
1 "ttı ııtat ()_damat· 
1 usui Ziyıı. f)zer 

Malat.ya. 
Manis:ı 

Mardiıı 

Muğla 

Muğla 

Samsun 
Sinoh 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tunceli 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kütahya 
:VIalatya 
Malatya 
:Manisa 
Mardin 
Muş 

Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Tok ad 
Yozgad 
Zonguldıı.k 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
Erzincan 

Erzincan 
Eskişehir 
EskişehiT 



bekir Kal li 
Ömer Asım Aksoy 
! smail Salmneu (ve ti'caret) 
Dekir Sıtlu Kunt 
Timndi Scl<}uk 
Ferid Celal Güven (Ye s:ınii 

nefise) 
Turhan Cemal nerikor (iki sene 
Ye ioadi) 
K e mal 'I\ıran 
0.alib Rahtiyar Göker 
nlrahim Alaeeldin Gövsa (ve Ce
nevre iiniversiteı::i peihıgoji) 
ı=::alah Ciıncoz 

IIalil M:(lnteşc (ve Pariste) 
fıthmurl Eı::ac1 Bozkurd (ve 1s

Yir:rede) 
Rahmi KökEın 
Fuad Köprülii. 
Ömrr Küntay 
Abidin Dinkaya 
Hilmi Çoruk 
l\fuhıınrnı CeJiH Bayar 
"F'nik Baysal 
Reşid (hsoy (ve Yüksek ticar t) 
Suad J1ayri Ürgüblü 
Ragıb Akça 
Saliılı Yargı 

Ali Rıza Tiirel (ve Pariste) 
Fnad Gökbudak 
Gıı.1il) Giilt~kin (ve İsviçrede) 
Kazım Gürel 
!zzet Erdal 
Şevki Ergi.ln 

1\femed Emir 
Faik Kaltakkıran (ve Riiştiye) 

Sabit Sağıroğlu 
Emin Sa:r.ıı,k (ve medrese) 

l\femed Şahin (ve rüştiye) 
Hasan Fehmi Ataç 

!zzet Ulvi .Aykurd 

Mcmed Teclrli 

Ziya Kararnursal (ve rüştiye) 

'elal Dayar 
Kamil Dmsun (ve lise) 

Esad Ozoğuz 
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tiazianteb 
Gaziantob 
Giresun 
Hatay 
ilatay 

1çel 

İçel 
İsparta 
!stanbul 

!stanbul 
İstanbul 

!zmir 

!zmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastanıonu 

Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

'PeY ii k Fikret Rday 
Vehhi Bilgin 
Alaettiıı 'l'iridoğlu (vP Paı-ir-ıtP ) 

Asmı Tümer 
Kenan (kt:r 
Ti ı>l'ik lnrc 
RHh·an Nnfiz Eclgi.ler 
Ha~•an Mcnomcn ioğlu 
Eılilı Er~in 

İrfan Tt'~riıl.ı\]paya (w lıarhiye ) 

TTii';nü KitahCJ 
Yııııns Na eli (kısmen) 

Ali \'anilı Yöntc>m 
n rı nı r1i f3aı·1an 

Ali Zrrh 
T'nrııl Sim1cn (Ye Rmna) 
ı=::inan 'l'elcC'lioğ1u (ve Tiarhiy<' ) 
Ynsuf Ketnal 'rengiı·şenk (,·e 
Prıı·iı::te) 

Nazım Poı·oy (vr Pariste) 
Rrsrı! Erişken 

~ıt]a Alıınç (ve ziraat) 

J·onya. 
r uya 
Kütahya 
Manisa 
::\1anisn. 
bnisa 

Manisa 
1\Iarrlin 
Mardin 
Marelin 
Muğla 

Muğla 

Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Seyhan-

ı=::ino h 
'Po)carl 
'Pokad 
'Polmd 

Fııik AhnıC'rl Bm·utı:u 'rrah:r.on 
TTmndi ttıkünıPn (ve ~orhonne) Trahzon 
Raif Kı:ırarleni:z; 
Daydar Rüştü Öktem 
j\'(itat Ycncl (ve Pariste) 
Mrmrd Bınin Ymoalnıl (ve nıül
kiye) 
Zi~·n Arkant (1 seııc Ye lise) 
Ha:r.im Atıf Kuyucak (n üni
vcrHite) 
Şinasi Dcvrin (ve Kollejcle ve 
Pariste) 

'Trahzon 
'!'un ı_: eli 
'l'nn~eli 

U da 
Yozga.d 

Zonguldak 

Zonguldak 

H1uwsi tahsil görenZer 

Balıkesir Kahraman Al'lklı (ve orta) Kars 
Edirne ı)cvket Ödül Kırklareli 

Elazığ Memed Seyfeli (ve orta) Kırşehir 

Eskişehir "F'aik Soylu (ve rüştiye) Niğde 

Gazian te b - Hazim Tepeyran Niğde 

Gümüşane Damar Arıkoğlu Seyhan 

Hakkari Remzi Çiner (ve orta ve Paris-
te ulumu siyasiye mektebinde 

Hatay maliye dersleri) Sivas 
İstanbul Ziya Ba~ra (ve rüştiye) Sivas 
İzmir Tiihryin Sami (ve lise) Urfa 
!zmir ?ltüııilı Boya (ve rüştiye) Van 
Kars Vclod İzbudak (ve medrese) Yozgad 



---ldadi tahsı?i görenler 

Eşr C De1nirel 
l~'eyzi • özener 
H ayTcttiıı Yar an 
Avni Yukartıç (ü · scııe I<'ran
:sada) 
Siileymaıı JGistekçioğlu 

7.ii1 C ii Tiğr l 
Tem J Gök I 
Turhan rmal Beriker ( \ '<' iki 'C

ııe hukuk) 
H.ernzi Ünlü 
Ömer Taşçıôğlu 

Aııkara 

alıkesir 

Balıkesiı· 

Çanakkale 
Çorum 
ı )iyarbalm 
Edü·ue 

lç ı 
tsparta 
Kayseri 

Jzz~t Özkan (ve jandarma subay 
J[l'k. ) 

Şiütrü Atamaıı (Ye Pariste ) 
Ziya K ayrun 
Hüseyin Ekşi 
'emil Atay 

l\Htat Şükrü Bleda (ve C en ev re-
de feıı tahsili) 
.,'erif Bilgen 
Hakkı ngan 
•- Il'l'I İ ÇÖZ (V<.' nıÜJkiyedl'U eJı li 
~' tnameli) 

KH'l;l'hiı· 

Mt · 
Maraş 

Ordu 
Sin oh 

. ivas 
Trabzon 
Van 

Yozgnd 

Ilk tahsil göre1ıler 

!smail M:emeo <7ur • ivas Ilasan Krırabacak Zonguldak 

Jandarma snbay mekt bi 

Jzzet Özkan (ve idadi) Krrşrlıir 

Kolıejde okuyanla1· 

Berç Türk ı· (ve Galatasaray ) 
Mebrure Gönenç 
:\[ihri Pektaş 

Afyon K. 
!yon K. 

lalatya 

Şinasi Dcvrin (y~ hukuk ve Pa-

l'iste- Zonguldak 

Lise tahsi1i görenlwr 

Hilmi Şen'ın 1li Balıkesir 

Rahmi • ıcuk (yediye kadar ) Bahke iı· 

Emin Y rlikaya Bolu 
hmed 0-.;-acrk (lcrsmen yiik ek 

ticaret) İ<:el 
li Ktimi .Akyüz Warüş.,afaka ) lstanlnıl 

Ahidin Daveı· (ve sana.\·ii nrfise 
S. 2) l ~tanhul 

Kii.nıil Dursun (ve hu ·u ·i) 1zınir 

llfed1·ese 

Rasih Va plan ( amiülezher) u talya 

• Instafa Fehmi Gerçeker Bursa 
t met Eker (ve rüştiye) Çorum 
8nıin , aznk (' 'e hususi ) ~skiş('hit· 

Emin İnanlmr !çel 

:\li Dihıwn ( dariişşafDkıı ) Koeaeli 

Rnlahnttin Çanı Seyhan 

Ilikınet. Tı;ıık (ve nıuallim ınek-

tebi) iYas 

Ilüf'cyin Rmni (w hususi ) rfa 

lln·ahim ı·va: Yan 

Halim 1 orkmaz Yozg·ad 

Zi~'a Arkant (ve hiı· sene hukuk) Yozf{ad 

tahsiZi görenler 

Hi.i ımii Özdı:ınıar l:parta 
l\[ustafa Ulusan Konya 
~ninı ITnzim Onat Konya 
• .'efi k Üztl mit· ( Camiülezheı·) Siiı·d 

Yeleel lzbudak (ve hususi) Yozgad 
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Muallim meklt'lbi 

Fah,ri Akçakoca Akça Denizli 
Nakiye Elgün Erzurum 
Hasan Ali. Yücel (w üniversite) İzmir 
Hacer Dicle Kastamonu 
Hazim Börekçi ( kısmen yüksek ) Kırşehir 

Reııim Atalay (yüksek) Kütııhya 

Tlamdi Yalınan (yüksek) Ordu 
Liik:meL Işık (ve lise) Sivas 
Şeım tti n Oüna ltay (yüksek) Sivas 
Kemalettin J amıl (ve Paris ulft-
ınu siyasiye M.) Rize 
!':la lise .Abanozo~lu 'l'ra hzon 

Mühendis mektebi 

1 zzet Anıkan 
Sadettin Epikmen (:Macaristan ) 
Abdurrahman Naci Demiral7 

JT aydar Çe rçel 
Bsad Uras 
tsrnail Ilakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Cczmi Erçin 
• Tazmi Topcoğlu 
Fahrettin 'l'iritoğlu 

Tiacim Çarrklı 
Yahya S!'zai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Giileç 
Refct Camtez 
TTiimi Ergcncli 
Rnsuhi Buloyırlı 
Uüsl'yiıı C'ııhirl Yalc:nı 

1[ustafa Ahdülhalik Renıla 
.\sım Us 
.\trf 'l'üzün 
1\fazhıır :\Tiifitl Kamnı 
t~mail K<'nıal Alpsar 
\Tmi Knynalp 
7:rki )fcsnrl Alsnn fvr Pariqtp ) 
J;ıuad Ağralr 

A7.iz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Miinir Altkaya 
\Tafi Atnf Kanstl 
Mükcrrcm Karaağar. 
_'\tıf Baymdrr 
Reşncl ~rinıai'Oğln 

Şükrü • ara 'Oğlu (ve C~·neV!'~ ) 

Ahmed Hilmi Kalaç 

Eskişehir 

1zmir 
Sivns 

Afyon K. 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkcsit· 

Ballkesir 
Bur a. 
B uma 
Bursa 
Çanakkale 

Çanakkalr 
C'ankıı· ı 

Çankırı 

Qo ruh 
Çol'lllı 

Çornlı 

{]orum 
Çornnı 

Diyurhakır 

1Wizrğ 

Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 
1spıırta 
lshınhııl 
t 7.miı· 
lzmir 
Kayseri 

:\Htat Aydın 
Rn~i Soyer 

Miilkiy& 

Sadettin Serim 
İbrahim Sürı•yya Yiğit 
Ali Muzaffer Göker (ve Paristc) 
Kiizrm Okay 
THiseyin Rahmi Gürprnar 
Enırullah Barkan 

l\Iuttalib Öker 
Faik Kurdoğln (ve Brüksel üni
versitesi) 
II üsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
Manstır BozdoğaiJ. 

Ahmed İhsan Tokgöz 
t smail Çamaş 

TfLisnü Çakır 
:\Tenıed Ali Yöri.iker 
ı4i'ılcynınn N<>cmi St!lmen 

ınhtü Dnrnkıın 

"\.li ::\Ilinif Yegena 
llilmi Uran 

F'a.nk Öztrak 
Clıılilı Pekel 

Hasan Saka (ve Parhıte) 
~ırrı Day 
Memed Emin Ynrdakul (ve 

kuk) 
:)cref muğ 
Sırrı 1 çöz ( l'hliyctıuımeli ,. • 
icladi) 

llıı·ııhiın Elem Bozkmu 
Ri fat V a.rdar 

h u-

'I' rabzon 
Urfa 

Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütalıya 

:Malatya 

Malatya 

Manisa 
Manisa 
Maraş 

Maraş 

Ordu 
Ornıı 

Sam nn 
Samsun 
Ramsun 

• ı:ınısnn 
~e~rhan 

. eyhan 

Tl'kirdaji 
'l'okacl 

Trabzon 
Trabzon 

Urfa 
T rfa 

YozgııLl 

7-ölll:\"llldnk 
Zongı.ıldak 
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Nii1ıap mektebi 

Ruif Dinç Itiz c 

Ahmed 1emal Knramıığln. 

Ahmed Ulus 
Yahya Galib Kargı 
'revfik Temelli 
Ul.tfi Gören 
Ziya !sfendiyaroğlu 
\ıhid Çubukçu 

Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
nurnk Sakarya 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdiil~anl Türkmen 
Sadettin Uraz 

ll'med Ald mir 
Kalıraman Arıklı (ve hususi) 
Harndi Kuleli 
Zi.ihti\ Akm 

Orman nıektebi (Yii.kse7c) 

Ahmed Sungur 

Orta, tahsil görenler 

.\nk:ıra 

.\nkara 
Hitlis 
Dolu 
Çankırı 

Diyarbakır 

Gazian te h 
nazianteb 
Güıniişane 

Ilatay 
Hatay 
tstanbul 
İzmir 
Kaı'S 

I ırlat li 
Kırklureli 

:\f med Sryfeli (ve husu i ) 
1\Iem d Şcvk t Özpaznrbaşı 
Osman Taner 

Kani ~ araosman 
[J ali d .Mengi 

ll nsan Ca vi d 
Cemal Aliş 

Rcmzi (liner (ve hususi ve Pa
riste ulumu- siya
siye mektebinde 
maliye dcr lerine 
devam) 

-mmıi Trak 

Uııl il Nilınd Boztepe 

<.'t' DHll 1 OYf\11 

Posta, telgt·af (Y ükselr) 

Ali Hana Tarhan (Almanya ve 
Belçika) 1:-;tanbul 

N af iz Alrtın 
Hifat Araz 
'l'ayfur Sökmen 
rcıned Sanlı 

İsmet Eker (ve mendrese) 
]•,aik I altol-kırım (ve hususi) 
Osman Işın 
l\Iemed Şahin (ve lıususi) 
Ziya 1 nramnrsal (Yr husuHi ) 

F\·ritl Cd[ıl Uiin•u ( \e hukuk) 
Abidin Dıtv~;ır ( ınıf 2 ve lise) 

Riişdiye tahsili görenler 

Arnasya 
Atıkara 

Antalya 
Burdur 
('o tum 
Edirne 
E kişehiı· 

naziantrb 
htanhul 

J.fu<ıtafa Bacak 
:\fenıed Erten 

Faik Soylu (ve hnsusi) 

.\ r crgube C:ürleyük 

Ziya Başara (ve hususi) 

Dnniş Eyiboğlu 

:\lüuib Boya (w hususi ) 

~ln!'!t·afa Bozma 

Sanayii 11e{isc 

lçt>l 
!stuubul 

Yozgad 

Kır~ehir 

Ialn1ya 
Malatya 

~Iaui:;;a 

Niğde 

Rize 
?inob 

Ri vas 

'l'ekirclağ 

'!'rabzon 

ı't>knd 

l ütahya 
::\Iaraş 

. -iğde 

, 'jyag 

'i vas 

'l'rahzon 

Van 

Zong-uldak 

:4iirıl 



İzzet .Akosmnn ( İsviçre'de) 
Fethi Altay 
1<ıınail Sahun<'u (ve hukuk ) 

Dr. Tiüsaınet tin l ural 
Dr. 'I'aptas 
r>r. l'cınal Tunca 
lh'. :\[ilnir Soykam 
J) ı·. Ilulfısi Alata. 
Dı·. )fazbaı· i-errncn 
O ı· . Şukir Şener 

l>r. ~luhlis Suneı· 

Dr. Bnıin C'emal . tula 
nı·. Zihni Ülgen 
Tlr. Ahmccl Huhi Yeşilyurt 
T>r. Oa li b KııJmıman 
Dr. RPfik Gi.iran 
Dr. Sa<li Konuk 
Dr. Akif A rl(:nı 
Dr. 1f u<ıtn fn rantekin 
Dr. IT aıııcli Bol'kman 
Dr. Kiıımn Samıınlı 
nı·. lhrnlıim Tali lJngoören 
lh. F:ı1nın :\[rmik 
nı·. Alımc·cl Filn·i Tuz er 

lh. Ahdnrnıhınan :Mc>lek 

Hamza Erkıın ( f'Pııı>Yt't' iinivl'r~ 

sitrsi) 
Bı·lkis Hıı~ lwn ( 'l'ııbiiyt•) 

F'ıılih Tiıfkı Ata~- (Erlehi.mt) 
lfn:ıııınwr Eriş ( Riyuzi~·<' ) 

Tiirkiın Örs (Felsefe) 
Agiih Sım J ewnd ( Edclıi~·ntı 

hmnil ITııkkı l'zunçaı•şılı (Ede
hiyat) 

Knsım f ülek ( Parjs, ( 'oluınlıia, 
Londra, :F eıııhric,:, Bt•rlin üıü\•rı·-

sitelı>ri - Hukuk) 

enıil Ozt;uğlar ( Fc•ıı fakültl'-;i 
ITn~·atiyP şuhesi) 

Tco\'ztııl Ayas 
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Ticaret mrkfr 7ıi (Yüksek) 

Afyon K. 
BH\zığ 

Girrımn 

Ağrı 

Ank~p·a 

Antalya 
Antalya 
Aydııı 

Ayılın 

Ay dm 
Bilecik 
Bolu 
Bolıı 

Buı ·dur 

B n ı~ n 
Bursa 
Bursa 
(:ankırı 

('orum 
DPili 7.1i 

Denizli 
Oiyarbıı.kıı· 

Edirne 
F.rznrunı 

Oa?.iaıitch 

.\fyon K. 
Anka m 
.\nkstra 

.Ankaı·a 

,\ntıılyıı 

A -..dın 

Bcılıkesiı· 

Bilecik 

Bol n 

Bım·w 

'/'ıp 

Alımed vucık 1 ( kısme~ ve lise) 
Rrşicl Özsoy ( ve hukuk ) 
~asnhi Baydar 

Dr. Memrd Ali Ağakay 
Dr. Hasan y·al'lıf Somyürek 
Dr. Muhtar Bcrker 
Dr. Refik U?dam 
Dı· . Tuğunıiral Huk.kı Şinasi J•)r 1 
( ve Alnıauya'da ) 

1 k Mustafa Bengisu 
Dı· . Trvfik Aıılan 
1 lı· . Fuad Unıa.v 
lh-. Hi.ise,v;in Ülkii 
Dr. Fuutl Sorağınan 
Dr. Osınfm f;. vki Flncla~ 
Dr. Süha Drlilbaşı 

Dr. Ili 1 mi Oytaç 
Dr. Sainı Uzel 
T>r. Keıııali Bayizit 
Dr. Rwıı Levent 
])ı-, A bl'ııvn;vn ~farmaralı 
[)ı· . Rasitn Fnrid Talay 
Dr. Yrhbi Demir 
Ur. ~ai nı Ali Dileınre (ve nev-
re) 

Vniversite 
Veli Nt>edd ~ii.nkitay (.Jeoloji ve 
eoğ'ra t'ya) 
'J'alfıt Onay (Edebiyat) 
.\ hnıC'rl Şükrü Esm r ( N w 
York - Ko]nmhia üniYeı·silesiıı

rlen ) 

Pakilw Ö~ men (Coğrafya ) 
thralıim AHiettin GöYsa ( Ocııev
ı·p \'(.' h tl kuk) 
Rpnal Arıman ( ~orhoıı üniversi 
tesi ) 
H ncı:ın Ali Yüc·el ( ve yilksek ınu 
:ılli.m ıncktehi Bel biyat S.) 

~nzıni llkeı· (Tıozan üniversiiC'si ) 

~<~hime Yunus 

Ht •şııd l\uri fliinickin ( F,rlı•lıi.ntt ) ('anakkale 
Nul'i 1'amnr. (Kirn~·n ı;ıubesi ve er
zucı ; 

Tahir Berkay ( Kısmen ) Denizli ~alilı 'l'nrga:- (Kiınyn) 

İçel 
Kayst!ri 

~ralat~·a 

Uaziaııteh 

Giresun 
İçel 
Istanbul ı 

tstanhul 
lzmir 
Kastumonu 
Kıridare li 
r ırşehir 
Kocaeli 
f onya 
Kiit alı ya 
MnJntyıı 

)f:ıniı-ıa 

:ııurııı;; 

'.\T:ıı·din 

Niğde 

Niğde 

O ri! u 

H ize 

ni:varhalm· 
n irr•mıı 

lı-.tıınbul 
!stanbul 

1:-:tEt ll hııl 

h:mir 

!zmir 

1 zmir 
tzmiı· 

1\ust;ııııoıııı 

Ka;vseri 



-~-
Sad.ri Ertem (EcdehiyaL ve :fel

sefe). 

Hikmet Bayur ( orbon ii niYer

sitesi) 

l\feliha Ula,ş (Edebiyat) 

Şemsa !şcen (Fen) 

Hulil.ıü Orucoğlu (tlfihiyat) 

·Kütahya 

Manisa 

Samsun 
· Seyhan 

Sin o b 

Necmettin Sadak { Lioıı üniveı•
sitesi) 
Yahya Kemal Beyatlı (Sorbon) 
liasib Ahmed Aytuna ( ofya.) 
Muanımer Develi (Fen ve dişçi) 
Rcfet Ülgen (Riyaziye) 
Haziuı Atr.f 1' .uyucak (Kölom
hia ve Jıukuk) 

Ziraat mektebi 

Emin Aslan Tokad (Montpelli- Aydın 
Nuri Kökt pe (Selanik) 
f'1' ve hukuk) 
Tahsin Çloşkan (Halkalı) 

enizli 
Kastamonu 

Ibralıiın Dıblan (ve Fransada.) Kocaeli 
.Ahmed Iltmııdi Dikmen C ve Al-
ınanyada) Konya 
Muhlis Erkmen (ve Almanyada) Kütnhya. 

Yaşar Özey (ve ALmanyada.) 
Rıza Erten (ve Fransada) 
(Ca vi d Oral (Almanyada v si
yasi bilgiler yüksek mektebi) 
Tevfik Tamum (ve Alma.ııyada) 

i rak:i. Bekılıen (Halkalı ve Al
manya) 
Sıtkı Atanç (ve hukuk 2 sene) 

6 - Sayın üyelsrin bildikleri yabancı dillere göre tasnifi 

Almanca (75} 

Beı·ç Türker Afyon K. Zeki Mesut Alsan 
! ~zet Ak osman .Aiyon K. Aziz Samili İlter 
Dr. Hüsaın&ttin Kural .Ağrı Saffet Arıkan 
.Arif Bayt,m Ankara Salih Başotaç 
Dr. Taptas .Ankara Aziz .Akyürek 
Eşref Deınirael Ankara G·l. Pertev Demirhan 
Falili Jlıflu .Atay .Ankara GL Zeki Soydemir 
1tıınet İnönü Ankara Bekir Kaleli 
'ezmi Erçin Antalya Dr. Abdurrahman Melek 

Dr. Münir Soykam Antalya Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Hilmi Şeremetli Balıkesir Gl. İhsan Sökinen 
Kasım Gülek Bilecik GL Cemal Mersinli 
~ 

ecıneM.in Sahir Bingöl Ali R.ana Tarhan 
Hasan Cenıil Çambel Bolu · Atıf Bayındır 
N evzad .A.yas Bursa Dr. Refik Saydam 

Sivas 
Tekirdağ 

Tokad 
Toka.d 
Urfa 

Zonguld,ak 

M'anisa 
Mardin 

Ni~de 
Se han 

Siird 
Tokad 

• 

Diyarbalm· 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
El'zurum 
Erzıirum 
Erzurum 
Gazian te b 
Gazian te b 
Giresun 
Giresun 
lçel 
İstanbul 
Istanbul 
ls tanbul 

Dr. Akif .Arkan Çankırı Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ali Rıza Erem Çoruh Galip Balıtiyar ls tanbul 
Gl. Kiaznn Sevüktekin Diyarbakır Gl. Kazım Karabekir İstanbul 
Veli Necdet Sün.ldta~ DiY.arbaJor Gl. R~fet Bele İstanbul _.,_._ 

• l 

• 

:~ 



-üc>• 
Sadettin Uraz İstanbul Hasan Reşid Tankut Maraş 
Ziya Ka.ı·aınursal İstanbul Ur. Rıza Levent Mardin 
Naznıi flker I zmir \{uhittin Birgen Mardin 
IIacer Dicle Kastamonu Orgeneral İzzettin Çalışlar · !uğla 

Salih Turgay Kayseri Uavid Oral Niğde 

Suad Hayri Ürgüblü Kayseri Dr. AbrıiVaya Marmaralı Niğde 

Orgeneral ..Ali aid Akbaytuğan Kocaeli Ahmed nıBan Tokgöz Ordu 

Ahmed Harndi Dikmen Konya Harndi Yalınan Ordu 

.Ali Muzaffer Göker Konya Dr. Saim Ali Dilemre Rize 

Galib Gültekin Konya Anıiral Falıri Engin Samsun 

Gl. .Ali Fuad Cebesoy Konya 
Damar Arıkoğlu Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz Seyhan 

Vehbi Bilgin Konya Tevfik Tarman Seyhan 
Muhlis Erkmen Kütahya Naki Bekmen Siird 
Recep Peker Kütahya Necmettin Sadak Sivas 
Vedit Uzgören Kütahya Hahm.i Apak Tekirdağ 

Emrullah Barkan Malatya Muammer Develi Tokad 
Mahmnd Nedim Zabcı .Malatya Celal Arat Yozgad 
Yaşar Ozey {anisa IIUsameltin Okan Zonguldak 

.. 
Arapça (41) 

Yıılıya Galip Gargı Atıkara lliisnü Özdamar lsparta 
Rasih Kaplan Antalya I<'uad Köpı·ülü Kars 
:Mümtaz Kaynak Aydın Ji'uad Gökbudak Konya 
İsmail Hakkı Uzunçarşili Balıkesir Mustafa Ulusan Konya 
Yahya Sezai Uzay Balıkesir X aim IIazim Onat Konya 
Fatin Güvendiren Bursa Beı:ıim Atalay Kütahya 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa Eınrullalı Barkan Malatya 
Nevzad Ayas Bursa Ilasan Reşid Tankut Maraş 
Fazıl Nazmi Rükün Çankırı ~Iaıısur Bozdoğan Maraş 
Tahir Berkay Denizli 

Muhittin Birgen Mardin 
Rüştü Bekit Diyarbakır 

llazim Tepeyran Niğde 
Osman Şahinbaş Edirne 
Sabit Sağıroğlu Elaziğ Harndi Yalman Ordu 

Yusuf Ziya Özer Eskişehir !{aif Din9 Rize 

Nuri Pazarbaşı Gazianteb Şefik Oıdeınir Siird 

Talat Onay Giresun Abdürrahman Naci Denıirağ Sivas • 
Abdullah Mursaloğlu Hatay ı)eını:ı<'ttin Günaltay SivB.S 
.Abdülgani Türkmen Hatay Hakkı Ungan Van 
Hamdi Selçuk Hatay lbrahim Arvaa Van 
Meme(\ Tecirli Hatay ceıaı .Arat Yozgad 
Emin İnankur lçel Vcled tzbudak Yozgad 

Atericc (1) 

V el ed lzbudıık Yozgad 



~{:ılih Pokel 

Bcrç 'fii.l'ker 
Esad Uras 
Fevzi Daldal 

Yahy:ı. Halib Kargı 
!ı:ımoil 1 [akkı t zunçarşılı 
Yahya Sf'zııi Fzay 
Kasım Gülck 
M usta In F'chmi Gerçekeı· 
Nevznd Ayas 
Fazıl Nazmi Rükün 
! mct Eker 
Veli Necdet Si:inkitay 
Sabit Sıığıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Talat Onay 
Emin 1nankur 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 

Ha.ydal' Çerı,:cl 
lzzet Akosınan 

Mebrure Gö11eııı: 
Dr. Jlüsaıncttin Kural 

Esad Uras 
Aka Clündüz 

Arif Baytın 
Belkis Baykan 

Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 

Fevzi Daldal 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 

Oezmi Erçin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. M:ünir Soykanı 

-Mı-
Bulgarca (2) 

Tokaci Ha ip .-\lınıl'd .\;11unıı 

F.rmcnicı • (6) 

Af.von K. Cemü Aiay 
.\.masy:ı. IIuklo üıgıın 
Ankara :\Jii.nib Boya 

Ji'arsca (26) 

Ankara 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 

Çonım 

Diy?.rbalnr 
maıığ 

Bski.~ehir 

Uireaun 
İ<:el 

l<'uad I öprülü 
l<'tuıcl Gökbudak 
.~aiın Ha:dm Onat 
Besim Atala~' 
Hikmet Bayur 
1 Inzim Tepeyran 
...\li anib Yöntem 
Hnif Dinç 
Ruşeni Baı·lon 

Bemset tiıı Günaltay 
Hnkkı Üngan 
tbrahiın Arvas 
V el eel İzhudak 

Fransızca (298) 

Afyon K . 'J1iirkan Örs 

Afyon K. Agi\ h Sıl'rı Levend 

. \fyon K. Dr. Hulı"'ıü Alataş 

Afyon lC. Dr. :Mazhar Germen 

Afyon K. Dı·. Şakir Şener 

Afyon K. N:ızmi Topcoğlu 

Ağrı Falıretl i n . Tiridoğln 

Aıun y:ı 
m. KU7.ım Özalp 

.\nkal'll 
Tfııciın Çarıldı 

ililıni E;kremetli 
. \.ııkaı·a !.-mail Hakkı Uzunçarşılı 
A.nlmrn Yahya Sezai Uzay 
.\nkara Dr. i.\Iuhlis Suner 
,\nkara 1 asım Gülek 
Ankara 'a1ih Bozok 
Ankara Ji'eridun Fikri 
Ankara Termeddin Sahir 

.Antalya f'cmil Özçağlar 

Antalya Dl'. Emin Cemal Suda 

.Antalya l •'l'tlıi Okyar 

'rnkıırl 

~inn h 
V mı 
Van 

Kars 
Konya 
Konya 
Kütııhya 

:\Ianisa 
Niğde 

Ordu 
Rize 

amsun 
Sivas 
Van 
Van 
Yozgad 

Antal~Ta 

Aydın 

. \ ydm 

.\ydın 

ydın 

Aydın 

Ralıkesir 

Bolıke ir 
Rnhke. il' 
Hnhkesil' 
Balıkesir 

Bu lıke~<ıiı· 
Bile<'ik 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Bolu 



flmııın <'<'nı il ('aıııhel 

Dr Alııneıl Ruhi Yeşil~ urıl 
tlwahiııı ~c·ı·ıııi Dilın"n 
.\tıf Akgüc· 
T>r. <lalilı h.:ılıı·ıınııııı 
",. n e nk c: ii ı'ıın 
1 >l'. ~aı1i Konuk 
Fat in ( lihı•nıliı·l'ıı 
Fazlı Giilef: 
f:l. • r ıH·ı Tın az 
:.\[nhittin Balın Pnrs 
~I.'Y1.acl A~rııs 

Hefl't r·anıtPZ 

Atıf Kııını;ıl 

Avni Yuknruı: 

II ilm i E ı·geıw li 
l ~~wl , llri C:üntekin 
Hmmlıi Bnlayırlı 

Ziya Gı>vhcr Btili 
Dr. Alrif Arkan 
l<'a;r.ıl Nazıııi Rükün 
llüsryin ahid Yalc.m 
. \ brl lilhalik Rl.'nda 
Ali Rıza RrPm 
Asım Us 
Atıf Ti.izün 
i\Iazhar l\Iüfid ] ansu 
Dr. :\1ustafn Cant<'kin 
Byüb Sabri Akgöl 
tsrnail Kl.'mal Alps:ır 
Xnri Kn:nı alp 

~akiı· Baran 
Dr. Harndi Berkman 
Dı· . Kii.zıııı Ramnnh 

Emin ~\slan 'T'oknrl 
~e<'ip Ali f~üPükn 
Th. Jhralıim 1'ali Üngörrn 
1 ;ı. Kicı;r.ını , ' t•vi.U\trkin 
\"eli 1\"erılı't Aünkifn~· 

7.cıki 1\Ie:-ııd Alsa n 
DI'. Fatr.ııı :\Icıınik 

Paik Kaltakkıran 
Osman Şnhinhaş 
Fazıl Ahmed A~ka~ 
Fethi Altay (Az) 
Fund Ağrıılı 
Fuacl Ziya Çiyilteprı 
A hdülhak Fnat 
Aziz Saıııih !lter 
Saffet Arıkan 

Bolu 
Burdur 
Bı11'rlu r 

Rıırsıı 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
BursA 
Bursa 
Buı'l'la 

B uma 
Burıw 

Bursıı 

Çanal<kalı• 

('aııııklnı k 
('ıınııkkal" 

f.~nıuıkkaJ,. 

(:anııkku 1P 
ÇaıınkkaJı. 

Çankıı·ı 

Çankırı 

' Çımkıl'l 

Çankırı 

Çotulı 

Çorulı 

('o ruh 
Çorulı 

Çonını 

Çorum 
Çoıuın 

Çorum 
('0111111 

n(lnizli 
Denizli 
Denizli 
Deni.?.li 
Di)'aı·halm 

Oiyarha kır 
Di:'al'hakır 

Di,,·a rhııkıı· 
Edirne 
Erlirıw 

Eclirne 
EHi;r.ığ 

Blilzığ 

Rıazığ 

Elôr.ığ 

Erzincan 
grzincan 
Erzincan 

Mt -
• vlih Bııı;;o1nr, 
~\ziz Ak~·ürek 

Tı ı·. , \lınıC'cl F'ikı · ı Tım · r 

1; ı . 7ıı·ki s, ı~ ll • nı ir 
r; 1. PPI't rY Demi ı· htm 
.\!iiniı · Hüsrı' \' Oölı' 

S:ılinı Altuğ 

• ' iikr-ii Kor~uk 

l.stamat Özdmnar 
tr.zet. Arukan 
Ymıuf Ziya (her 
Bcıkiı · Kııleli 

1 lı· . • \lırlııı·ı ·ıılıınan Melek 
ı >ı ·. \I Pını·rl ,\li Ağakay 
Onır-ı· 1\sıııı ,\ksoy 
1 >1'. Hıı snıı \'asıf Roın~·iir{'k 

(: 1. 1 lısıı n !"\iiknıeıı 
\ liiıı i ı· 1\ k kaya 
Xafi .\1nf Knnsu 
'ralill Onn,v 
Erli h , ı't' l't Tör 
Hı•\ kd J~rcluğan 
Ynsnf Zi,va Zarlmn 
lT<ııııcli Selçuk 
b~Pt. l ' lvi Aylmrd 
llı· . :\luhtııl' Bl'rkeı 

Pel'icl Celal Oüven 
( 11. Cemal 1\Jl'rsiııli 

1\.ı-mal Turan 
Hı•ııızi Ünlü 
.\lıiolin Davf'r 
_\hııH'd ~ükı ·ü Esnıer 

;\li Kiııni Ak,viiz 
Ali Rm ın 'l'arhım 

Atıf Bııymdır 

Th. Refik , aydam 

f>r . 'l'nğ:ımiral Ilakin Şinasi BT<'l 
F'ııldhe Üyınen 
Clalib Rahti~·nr Göker 
<H. riizıııı Karabekir 
m. R fet Bele 

lhmhim Ala ttin Hövsıı 
~~~lah C'imf!oz 
:)ükrü Ali Ögel 
Zi,vn Karaınursal 
Bcnal .A.runan 
C'cılnl Ba~·m· 

lk l\fustafa. Bengisu 
Halil fenteşe 

Ilasan .A.ıi Yücel 

1<: rzinea 11 

Erıııruın 

F:1'7.11rlllll 

ı •:: n: ıınıııı 
1·~ ı·xn runı 

l~rzn ruııı 

l•::rzıwunı 

lıjrztu'llnı 

lJ:RKlŞt•hi ı · 

l~skişrhi ı· 

l •iskiı;whiı· 

ll azi an f l'lı 
( inziantc•lı 
OnziııntPb 

Hazi::ıntdı 

Oir{'snn 
Hiresnn 
<Hrcsun 
Giresun 
liiresun 
(~ii m iişa rı c 
( Hiınüşaııe 
nümüşmı 

Hatay 

Uakknri 
tçel 
tı:el 
İ Gel 
tsparttı 
tspartn 
tstıınbul 
tr.ıtmıhul 
1Rfnnhııl 
tstanhnl 
lstnnbul 
Istanlıul 
!stanhul 
fstnnbul 
tstnnhul 
tstnnhul 
tRtanhııl 
tstanlıul 
hıtnnhul 
İstanbul 
tstnnhul 
tım h· 
İzmir 
t1.mir 
lzınir 
İzmir 



Kômil Dursun 
Mahmud Ran Rozkurd 
M Pmı>cl Aldemir 
Nnzmi İlk r 
Reşan Mimaroğlu 

~ehiınc Ynnus 
Rükrü Saracoğlu 
T~~arl clzoğuz 
Fmıd Köprülü 
(11. Mnhi11in Akyii;r. 
TTiiı:-rC'v Kızıldoğan 

~<'ı·nfPttin Karacan 
Dı·. 'T'ı>vfik Aslan 
Nuri 'l'amaf' 
Rnnf Orh:ı.y 
Tahsin C'oşlmn 
. hmed Tiilmi Kalac: 
F'nik Rnvsal 
Nnzmi Toker 
~nrl ttin Rerim 
~alih Tnrg-a:v 
Rnnd TT avı·i ttrgoilhli.i 
Dr. Fuaii Umay 
ni'. TTii~eviıı Olkü 
TTazim Röı•ek<:i 
i\ li Dikmen 
Dr. Fnaii Rorağman 
1hı·alıim ~iireyyn Yiğit 
thrahim nrblan 
thı·ahim 'T'olon 

KPmnle1'tin Olpak 
Orgenf'ral Ali ~ai dA khaytuğıın 
Ali 1\fnzaffpr Göker 
Ali Rıza Tii.rel 
Dr. Okman Rf'vki ı:nudağ 
Fmırı ltökhudak 
flnHp CHi11ekin 
r.ı. AH Fu:ır1 C'ehesoy 
Kil rmı Olmy 
~rvki Ergün 
.i\ lnPttin Tiri(1oğlu 
Dı·. _\li Riiha Drlilhn.şr 
nesim Atalay 
Tlii.seyin Ralımi Oiirpınar 
\Tnhlis Brlmımı 
Rrreh Peke.r 
Radri Ertcm 
V N li ı lT zgörrn 
{)ı·. llilnıi o~·tae 
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!zmir 
!znıiı· 

lznıir 
!zmir 
!zmir 
!zmir 
İzmir . 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
KaJ'. 
K ıı.stnmoını 
Kastamonu 
Kastmnonu 
Kaı;ıtarnonn 

Kayseri 
Kaysori 
Kayseri 
Ka;vA ri 
Ka:rseri 
Kayseri 
Kn·klareli 
Ku-şehir 

Kn-şehh· 

Karaeli 
Korı-ı eli 
KMaeli 
Kor ne li 
Kocaeli 

Kocn.eli 
Kocaeli 
K mı ya 
Konya 
Konya 
Kon:vıı 
KoııyH 

Kon~-ıı 

Kon~':l 

Kon~·a 

Kiitalı~·a 

Kii.tnh~·ıı 

Kütah,va 
Kiitahyn 
Killııh~·a 

KiitalıyR 

Kütahya 
Kiitnlıyıı 

nta.lat:vıı. 

Eınrullalı Barkan 
Ul. Osman Koptagel 
:\lnh.nnıd Nedim Zahcr 
:~'\filn·i Pektaş 

Muttalib Öker 
Na~nhi Bnydar 
VnRıf Qınay 

Dr. ~aiın Uzel 
Fnik Kurdoğlu 
Tfikmrt Rayın· 
ITiisnii. Yı:ınıan 
Kiizıın Nnmi clurı.ı 

Os ınan E rı,: in 
Refik tnee 
'Rinvnn Nnfi7. Edgii.er 
Yaşar {hey 
nı·. Kemali Ra.yizit 
HnsRn Rec:ıid 'T'Rnkut 
l\fanınır Rouloğan 

Dı·. Riza Lf'vent 
nı. ~eyfi Dii:T.g-ören 
TTı:ısım Menemcncioğlu 

tı·fnn Feriıl Alpayn 
'\fııhittin Birgpn 
Riza Erten 
C'rnıal Kırramuğla 

TTüsnii. Kitnhcr 
Oı·genı>rnl İzzeddin Çalışlar 
~anullah Güney 
YnnnR Nadi 
~i1kı-ü Ataınnn 

C'ınrid Oral 
Dr. Abravaya MarmarAlı 
Dr. Raı;im Frrio TaJay 
Fnik Roylu 
TTn1.iın 'T'rpeyran 
Tniın Brt>m 
\h m cd flı-ıf!lı 'T'olqıoöz 
.\li C'ııııih Yöntem 
nı·. V('hhi Demir 
tsrnail Çomnş 
~elim Sını 'T'nrcan 
Dr. ~aim Ali Dilt>mrı:> 
Fıınd Rirnıen 

Krmnlcttin Knmı1 
TTii~ııil rakır 

1\T eli ha Hlaş 
\fc •ıııl'(1 },li YöriikPr 
1 ll~' t' lll naı·kın 

Malatya 
:\falatya 
)[alatya 
)falatya 
:\.falatya 
Malatya 
'\Ialntyıı 

l\fanimı 

}fa ni sn 
Manisa 
Maniım 

)fanisa 

:\!ani a 
~fanisa 

~ Ianisa 
l\fani. a 
Maraş 

Mar~ 

Mara. 
J\fardin 
:Vfarrlin 
Marılin 

. fardin 
1\farilin 
)fnritin 
:Muğltı 

-:'lflıi!:lıı 

){uğla 

Muğla 

~fuğla 

\fuş 

Ni ir de 
Ni !ide 
Ni!!dP 
Ni~iiı> 

'\Til? (Ip 

'\Tiltne 
Or nu 
Orc1u 
Oriiıı 

Ord n 
Or ıl n 
'Rizr 
Rizr 
Ri;r,p 
Ramstm 
~amsun 

Ram. mı 
Sauısmı 



Siileynıan Necmi Selmen 
Zi.ihtü Duruka.n 
Ali 7\fiinif Ye genn 
m. N ari 'Eldeniz 
nilmi Umn 
~ııllılınttin Çam 
~inan Tekelioğln 

~emsa !şren 
Tevfik Tarman 
Ali Rıza Esen 
N~ki Rt'kmcn 
!)f'fik nznemir 
f'emal Aliş 
C'enıil Atay 
f'cvnet Keı·iın İncedayr 
Yrıımf Kf'mal Tengirş!'nk 

.\hduı·rahman Naci DPnıirnğ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Tşık 

ritat Sükrii. Bleda 
rc>cmettin RıHlak 

Tirmzi Qinı>r 
~eınst>ttin 11iinaltay 
f'rnıil Uvbanm 
Fa yı k Öztt·a k 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
('enıal Kovıı.h 

Samsun 
SamsuD 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Reyhan 
Seyhan 
Siird 
~iird 

Siird 
Si no b 
Sinob 
Si no b 
Rinoh 

Ri vas 
Si vaR 
Sivas 
Riv:ıı;ı 

Rivns 
Sivas 
Sivas 
'l'ı>kirrl::ıi! 

'l'ekirrla!! 
'l'ekiı·dnğ 

Tr ki rcla!i 
'ro k ad 

0sman Şahinbaş 

Ali Çetinkaya 
nerc> Tiirkcr 
r t>hrnrc Gönen<: 

Ti)sad Uras 
Dr. Taptas 
t~met fnönü 
Uuammcr Eriş 
('pzmi Er<:in 
Adnan Menclere!l 
Kasım Gülele 
Fethi Okyar 
ffasnıı f'eınil Çum)ıl'l 

Puz1l ~tızıni Rükün 
TTüseyin Cahid Yalçm 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Anıasya 

Ankara. 
Ankara 
.\nkara 
Antalyı-1 

Ayrlııı 

Hilecik 
Rol n 
13ohı 

Pan kı ı · ı 

Çıınk1rı 
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Galih Pekel 

Tiasib Ahmed Aytuna 
}fuammer Develi 
~azım Poroy 
Halil Nihad Boztepe 
Hamili "Olkilmcn 
Hasan Saka 
Mitat A:vdm 
Ralise Ahnnozoğlu 
Sını Day 
Mitat Vı>nel 
gnmi Erlmıan 
m. AhmE'd Yazgan 
TTü~eyiıı Rami 
Razi Rover 
Refrt ttıgen 
~erı>f Uluğ 

Hakkı Ungan 
fhrahim Arva.R 
.\lınıt>d Sungur 
f'elfıl Arat 
Bkrrm Pekel 
Rını !röz 
Halil 'l'iirkmen 
TTaziın Atıf Kuyucak 
tıwahim Etem Bozkm·il 
Rifat Vardar 
ı)inasi Devrin 

aürcilce (1) 

Erlirne 

trıgiUzcc (50) 

Mustafa Ahdnlhalik Renclrı. 

Necih Ali J<ü<:üka 
Oı·. fhrahim 'l'a li ('ın gören 
Veli N cclet Sünkitay 
Zeki M rsml Alsa n 
Zülfii. Tigrel 

Fazı] AhmNl Ayka~ 
Fl'thi A l1::ıy (Az) 
\ziz A kyürrk 

Ol. Pı>ı•tev Demirhan 
rııneı· A•nm Aksoy 
(ll. f'emal 1\Ierı:ıinli 

\hınecl TTaındi Deııizmeıı 
Ahmed Şükrü Esmer 

To ka d 
To ka d 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
'l'unceli 
'l'unceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Vozgad 
Vo1.gad 
Yozgad 
fozgad 
Zoııınıldak 

Zongnldak 
Zon~nlclak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Oankırı 

DE'nizli 
Diyarbakır 

Diyarbakll' 
Diya.rhsı lar 
DiynrhAlm 

Eli\zığ 

P.lnr.ığ 

Erzurnm 
"F.rzurnm 
naıiantch 

!ı: el 
ts tan bul 
Iı:ıtanbul 



Ali Kanu .Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 

Ziya Kararnursal 
Rauf Orbay 
Salih Turgay 
Suad IIayri Ürgüblü 
Vedit Uzgören 
1\Iihri Pektaş 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 

Berç Türker 
AtıfAkgüç 

Hilmi Ergeneli 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Cahid Çubukçu 

Hakkı Ungan 

Berç 'l'ürker 
Dr. Taptas 
Dr. Emin Cemal Suda 
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fs tanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
I ütahya 
1\falatya 
Manisa 
Manisa 

:Muhittin Birgen 
Amiral Fahri Engin 
Maliha Ulaş 
Ali 1\1ünif Yeğena 
Şefik Özdemir 
Yusuf J em al Tengirşenk 
Rahmi Apak 
Refet Ülgen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

Ispanyolca (1) 

Berç Türker Afyon K. 

1ta71ıja.nca (12) 

Afyon K. 
Bursa 
Çanakkale 
Çankın 

Çankırı 

Diyarbakır 

Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Hilmi Oytaç 
Fuad Sirmen 
l\fitat Şükrü Bleda 
IIaındi Ülkümen 
Celal Arat 

Kıpçakça (1) 

Veled !zbudak Yozgad 

Kiirlçe (2) 

Van Münib Boya 

Latince (1) 

Fazıl Nazmi Rükün Ça.nları 

lı!acarca (1) 

Sadettin Epikmen İzmir 

Afyon K. 
Afyon K. 
Bolu 

Runıca (24) 

Fatin Hüvendiren 
Fazh Otileç 
Faz.ıl Nazmi Rükün 

Mardin 
Sanısun 

Sanısun 

Seyhan 
Siird 
Sinob 
Tekirdağ 

Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

İzmir 
Malatya 
Rize 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

Van 

Bursa 
Bursa 
Çanları 



:M:usta[a Alıdülbalik Rcnda Çankrrr 
!stanıat Özdamar 
Dr. M cm cd Ali Ağakı~y 
GL İlısan Sökmen 
l\Iünir Akkaya 
Ben al Arıman 
1\femcd Aldemir 
Kii.ni Karaosman 
Dr. Rrza Levent 

Osman Şahinba~ 
Aziz amih İlter 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Kazım Karabelrir 

Eskişehir 

Uaziuntl'lı 

<liresuıı 

Uiresnn 
fzmir 
İzmir 
~Ianisa 

Mardin 

Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincaıı 

niresun 
İstanbul 

Veled İzbudak 
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0 J'"f'l1Pral fzzeddin Çalışlar 
1 k ~\b ra vaya Marmaralı 
Rııı;ıeııi Barkın 

Z:ühtü Durukan 
Ililmi Uran 
N aki Belrmen 
Atrf Esenhel 
Sırrı Day 
Hami Erkman 

Rusça (12) 

Şükrü .Ali Ögt•l 
K:ıhraman Anklı 

Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rahmi Apak 
Hasip Ahmed Artumı 

Tatarcıı (1) 

Yozgad 

Tilrlmıence (1) 

V h•d lzbudak Yoz~nıl 

Uygnrca (1) 

Velcd İzbudak Yozgad 

Muğla 

Niğtl<' 

Samsun 
Samsun 
Rnylıaıı 

Siird 
Sivas 
Trabzon 
Tunc~li 

1 s1 an lınl 
Kars 
fardin 

Mardin 
Tekü·dağ 

To ka d 



7 - Sayın üyelerin ihtisaslarına göre tasnifi 

Jhsmı Tav 
Ekrem Rrgun 
.Mümtaz Ökmen 
Kuman Aksoy 
H.asih Kaplan 
A<.lııan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri 

~ccıucd<lin Sahiı· 

8üreyya Örgeevren 
lbralıiru Necmi Dilmen 
A,trf ..Aıkgüç 

Muhittin Baha Pars 
Pazıl Nuzmi Rükün 
Ziya İsfcndiyal'oğlu 
1\lünir Çağıl 
· u ri Kayaalp 
Şakir Baran 
Emin Aslan Tokad 
Necilı Ali Küçüa 
Yusuf Başkaya 

Ztıki l\Iesud Alsan 
Alıdülhak Fırat 

lstamat Ozdamar 
~(usuL Ziya O zer 
Alımed Aksu 
Bekir Kaleli 
Ömer Asrm .Aıksoy 
tsrnail Salıuncu 
Durak Sakarya 

Bekir Sıtkı Kunt 
J Iamdi Selçuk 
1 cmal Turan 
&tıi Baymdrr 
llalil .Menteşe 
.Mahmud Esad Bozkurt 
Rahmi Köken 
Heşad Mimaroğlu 

Şükrü Saraooğlu 
Ümer Küntay 
Abidin Binkaya 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 

Adiiye ve Ihtkuk (80) 

Ağrı (ve }laliyc) 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya (ve i9tımaiyat) 
Aydın (ve çiftçilik) 
Balıkesir 

Bingöl 

Bingöl (ve idare ve matbuat) 
Bitlis 
Burduı· (ve uil ve tarih ve mat.buat) 
Bursa 
Bursa (ve edebiyat) 
Çanları (ve dil ve maarü ve t&rih) 
Çankıı•ı 

Çorum 
Çoruın (i lare ve maliye) 
Çorum 
Denizli (ve ziraat) 
Denizli 
Denizli (ve ziraat) 

Diyarbakır (ve ulfunu içtimaiye ve siyuiyeJ 
Erzıncan (ve askerlik) 
Eskişehir 

Eskişehir (ve tarih ve dil) 

Gazi Anteb (ve ziraat) 
Uıızi Antcb (ve askerlik ve iktrsad) 
Gazi Anteb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 
Giresun (ve ticaret ve iktısad) 

Gümüşane (ve idare ve belediyecilik, tıcaret) 
Ilatay (ve edebiyat) 
Hatay 
Isparta (ve matbuat ve ticaret) 
İstanbul (ve idare) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve iktısad) 
!zmir (ve hesab işleri ve idare> 
İzmir (ve iktısad) 
Kars (ve maarif) 
Kastamonu 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 



Suad Hayri Ürgüblü 
Bürhanettin Denker 
Şevıket Ödül 
Ragıb A!k:ça 
Salalı Yargı 

Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
!zzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Srlay 
Vehbi Bilgin 
Alaettin Tiridoğlu 
Emrulla.h Barıkm 
.A.snn. Tümer 
Kenan Orer 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Hasan Menemenc1oğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 
Sinan Tckelioğlu 

Cemil .Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Naznn Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik .Aıhmed Barutçu 
Ha.mdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 

Hazim Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 

Ali Çetinkaya 
IIalid Bayrak 
ArifBaytın 

lsm.et İnönü 
Gl. KB.zım Ozalp 
Salih Bozok 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Gl, Naci Tınaz 
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Kayseri 
Kırklareli (ve askerlik) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (ve İktisat) 
Konya (Bankacılık ve maliye ve ticnı·et) 

Konya (ve idare) 
Konya 
Konya (ve maarif) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve- askerlik) 
Muğla (ve iktısad) 
Muğll\ (ve iktısad ve ma.tbuat) 
Ordu 
Rize (ve ticaret) 
Rize 
Rize 
Seyhan (ve askerlik ve idare ve jandarnıa) 

Sin o b 
Sinob (ve ilrusad) 
Tokad 
Tokad 
Tokad (ve ziraat, orman, ticaret) 
Trabzon 
Trabzon (ve matbuat) 
Trabzon 
Zonguldak (ve lktısad) 
Zonguldak 

Aske1·lik (68) 

Afyon Karahisar 
Ağrı 

.A.nıkara (ve na.fia) 

.A:nkara 
Balıkesir 

Bilecik (ve jandarma) 
Bolu (ve diplomasi) 
Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa (vo idare) 

• ' f • ; .. J- ·, 



Atıf Kamı:ı! 
Ali Rıza Erem 
Eyüb Sabri .AJkgöl 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Fuad Ziya Çiyiltcpe 

Abdülliak Fırat 
Aziz Samili !lter 
Saffet Arıkan 
1 ll. Pertcv Demirhan 
Ul. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Bekir Kaleli 
{•'i k ret Atlı 
Gl. lhsan Sökmenıı 
Edib Servet Tör 
~evket Erdoğan 

Yusuf Ziya Zarbun 
Gl. Cemal Mersinli 

Ol. Kazım Karabekir 
GL Refet Bele 
Şükrü Ali Ögel 
OJ. 1\Iulıittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ş mfettin Karacan 
Zihui Orhun 
Nazmi Toker 
Bürkanettiu Denlter 
lbrnhim Tolon 

Jümalettin Olpak 
rgeneral Ali Said .Akbaytuğan 

Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
Gl. Osman Koptagel 

Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çmay 
Osman Erçin 
GL Seyfi Düzgören 
lrfan Ferid Alpaya 
Orgeneral İzzettin Çalışlar 
Sadtıllah Güney 
Hakkı Krlıcoğlu 

Naşid Frrat 
Ruşeni Barkın 

GL Naci Eldeniz 
lbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 

C anakkale 
Çoruh (ve şimendifercilik) 
Çorum 
Diyarbakır 

Edirne 

EHl.zı:ğ (ve idare ve şimendifercili.k ve sigortacılık) 
Erzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan 
Erzurum (ve diplomasi) 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum (ve ta.yyarecilik) 
Gazianteb (ve hukuk ve iktısad) 

Giresun (ve çiftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Gümüşane 

Gümüşane (ve idare) 
Gümüşane 

İçel 

!stanbul (ve maarif ve içtimaiyat) 
!stanbul 
İstanbul 
Kars 
Kars 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklareli (ve hulruk) 
Kocaeli (jandarma) 

Kocaeli (ve idare) 
Kocaeli (ve şimcndifercilik) 
Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kütahya (ve diplomasi) 
Malatya 

Malatya (ve harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve gümrük işleri) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla 

Muğla (ve deniz işleri) 

Muş (ve din ve içtim.aiyat) 
Samsun (ve çiftçilik) 
Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
Seyhnn (ve lıukuk ve idare ve jandarma) 



Cevdet Kerim İnceda.y:ı 
Atıf Esenbel 
Gl. .Akif Öztekİn Erdemgil 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
m. Sıtkı Üke 
Srtkı Atanç 
Rami Erkman 
Celal Arat 
Halil Türkmen 

Ahmed Harndi Denizmen 
Raui Orbay 
Amiral Fahri Engin 
Yusuf Ziya Ozençi 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
lnammer Eriş 

Rifat Araz 
1 asım Gülek 
V eli N ecd et Sünkitay 
Fethi Altay 
Sa bit Sağıroğlu 
Reınzi Ünlü 
CeUH Bayar 
lzzet Erdal 
Nasuhi Baydar 
Salahattin Çam 

Naim Erem 
Ali Rıza Esen 
Ol. Ahmed Yazgan 

Mebrure Göneno 
Nafiz Aktm 
Fcyzi Sözener 
İskender Artun 
Aziz Alcyürek 
N~ki,ye Elaün. 
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Sinob 
Sivas (ve zootekni) 
Sıvas (ve Türk dili) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 

To ka d 
Tokad (ve orman ve ticaret ve ziraat) 
Tunceli (ve koopC'ratiff;ilik ve bağcılık) 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

B ah ri ye (1) 

Istanbul (ve ticaret) 
Kastamonu 
Samsun (ve deniz işleri) 
Zonguldak (makine mühendisliği) 

Bankacılık (13) 

Afyon Karahisar (ve iktısad ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve iktisad) 
Ankara 
Ankara (ve hesab işleri) 
Bilecik (ve ildısad ve maliye ve ticnret) 
Diyarbakır (ve idare) 
Elazığ (ve iktısad) 
EHizığ (ve çiftçilik ve idare) 
tsparta 
!zmir 
Konya (ve hukuk ve maliye ve ticaret) 
Malatya (Edebiyat ve iktısad ve tical'et) 
Seyhan (ve maliye) 

Brtytnr (3) 

Niğde (ve eczac.ı) 
Si ir d 
Urfa 

Belrdiyecilik (15) 

Aiyon Karahisar 
Amasya 
Balıkesiı• (ve idaııe) 
Erzincan (ve hesab işleri) 

Erzurum (ve idare) 
Et·zııı·ııru (ve maa rif) 



Durak Sakarya 

Galib Bahtiynr Göker 

Benal Arnnan 

Hnlid Mcngi 

Memed Ali Yörüker 
Hikmet Işık 
Mergube Gül'leyük 
Şeref Uluğ 

Ziya Arkant 

Fa ki h~ Öymen 

('('mal Altçın 

Tay!·ur Sölunen 
Adnan Menderes 
N u ri Göktepe 
MemedEmir 
Ra h m i. Selçuk 
Emin Yerlikaya 
Lntfi Gören 
Memed Sanlı 
!mıail Kemal Alpsar 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Ba.c;ıkaya 
Zülfü Tıgrel 
Faik Kaltakkıran 

Sabit Sağrroğlu 
Salih Ba~otaç 
Nafiz Dumlu 
Emin Sazak 
Ahmed Aksu 
Fikret Atlı 
Abdullah Mursaloğlu 
Ahdülgani Türkmen 
Memed Teeirli 
AJımed Ovacık 
Hüsnü Özdamar 
IIalil M:enteşe 
Mahmud Bsad Bozkuı·d 
Memed Aldemir 
Kahraman Arıklı 
Tahsin Coşkan 
Harndi Kuleli 
Şevket Ödül 
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Gümüşane (ve idare, hukuk ve ticaret) 

tstanbul (ve iktisad ve maarif) 

İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 

Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 

Samsun (ve idare) 
Sivas (ve mııarif) 
Sivas 
Urfa (ve m:ıarif) 

Yozgad 

('oğrafya (1) 

İstanbul (ve maarif) 

Çiftçilik ı· c ziraat ( 57) 

Afyon Kurahisar (ve Ticaret) 

Antalya (ve ticaret) 
Aydın (ve hnkuk) 
Aydnı (ve hayvancılık ) 

Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 

Bolu (ve orman ve ticaret) 
Bolu (ve idare ve lıalkcılık) 
Bnrdur 
Çorum (ve idare) 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Diyarbakır 

Edirne 

Elazığ (ve bankaeılık ve· idare) 
Erz;Wcan (ve eczacılık) 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
Gazianteb (ve hukuk) 
Oiresun (ve askerlik) 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
!çel (ve ticaret) 
!sparta (ve ticaret) 
!zrrür (ve hulnik) 
tzmir (ve hukuk) 
İzmir 
Kars (ve ticaret) 
Kastamonu 
Kırklareli 

Kırklareli (ve hukuk) 



Zühtü Akm 
İhrnhim Drhl:ın 
Ahmed Harndi Dikmen 
1\fuhlis Erkmen 

Hiisnü Yaman 

Kani Karaosman 
Yaşar Özey 
Memed Erten 
Ziya Kayran 
R1za Erten 
Cavid Oral 

Halid Mengi 
!smail Çama~ 
Na~it Fırat 

Damar Arıkoğlu 
Tevfik Tarman 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 
Hnlusi Orucoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nazmi Trak 
Srtkr Ata.nç 

Sami Erkman 
İbrahim Arvas 
Salim Korkmaz 

Tahir Berkay 

Sadulla.h Güney 

Am i ral Fıı.hri Engin 

İbrahim Necmi Dilmen 

Fazı! Nazmi Rükün 

Yusuf Ziya Özer 

Dr. Memed Ali Ağakay 

Ömer .Asım Aksoy 
Hasan Ali Yücel 

Naim Hazim Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Bar kan 
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Krrld :ı r l' li (ve makine) 
Kocaeli (Ziraati umumiye) 
Konya ( Bağcrhk ve ağaççılık) 
Kütahya (Zootekni ve sütçülük) 

Manisa (ve idare ve iktiSad ve maarif, orman 
ekonomisi) 
Manisa 
Manisa (Ziraati umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 
Maraş 

Mardin (Nebat hastalrklarr) 
Niğde (ve matbuat) 

Niğde (ve belediyecilik ve ticaret ve mıı.liye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun (ve a.skerlilt) 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan (Ziraat ekonomisi ve teşkilAtı) 
Siird (Ziraat ve ziraat lrimyasr) 
Siird (Nafia işleri ve ticaret) 
Sinob (ve ticaret) 
Srvas 
Tekirdağ (ve ticaret) 
Tokad (vo hukuk ve ormaın ve ticaret) 

Tunceli (ve askerlik ve koopcratifçilik) 
Van (ve idare) 
Yozgad (ve iktısad ve ticıı.ret) 

D e bağut (1) 

Denizli (ve İktısad ve tiearet) 

Deniz işleri (2) 

Muğla (ve askerlik) 

Samsun (ve bahriye) 

Dil (11} 

Burdur (ve tarih ve hukuk ve matbuat) 

Çanıkrrı (ve hukuk ve maarif ve tarih) 

Eskişehir (ve tarih ve hukuk) 

Gazi Anteb (ve tababet) 

Gazi Anteb (ve hukuk ve edebiyat ve maar•i:f) 
lzmir (va edebiyat ve ma.arif) 

Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Malatya (VI} hukuk) 
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Gl. Akif Oztekin Erde.mgil 

Veled lzbudak 

folryas (ve askerlik) 

Yozgad (ve Türk tarihi n Ti1rkçül~) 

Hakkı Kılrcoflu 

F'ethi Okyar 

Hüseyin Cahid Yalçın 
m. Pertev Demirhan 
Gl. İhsan Sökroen 
Ahmed Şükrü Esmer 
lll. Muhittin Akyüz 
Ali Muzaffer Göker 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
Vedit Uzgören 
Hikmet Bayur 
Ruşeni Barkın 

Yahya Kemal Beyatlı 
Celal Arat 

Muammer Develi 

~!uzaffer lUtpınar 

Salih Başotaç 
Nuri Tamaç 
Riza Saltuğ 
Naim Eren 
Ekrem Pekel 

Aka tiündüz 
l•'nlih Rrfkı Atay 
Agah Sırrı Levend 
Hayı·cttin Ka.ra.n 
Ncemeddin Sahir 

flasıın Cenıil Çaınbı>l 

Ihrahim Nccmi Dilmen 
Mtlhittin Baha Para 
Jte~ad Nuri Güntekin 

Din (1) 

M'\14 (ve içtinıniyat ve Mkerlik) 

Diplomasi (13) 

B<ılu (ve askerlik) 

Çan.kı:rr (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
ErZ\lrum (ve askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
!stanbul (ve matbuat) 
Kars 
Konya (ve tarih ve maarif) 
Konya (ve askerlik) 
Kütahya (ve askerlik) 
Manisa (ve maarü) 
Samsun (ve askerlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
Yozgad (ve askerlik) 

!>işçilik (1) 

Tokad (ve maııri!) 

Eczncılık (fi) 

Balıkesir 

Erzincan (ve ziraat) 
Kastamonu (ve kimya) 
Kastarnonu (ve ticaret ve iktısad) 
Niğde (ve baytar) 
Yoıgnd 

Edebiyat ue malbuat (46) 

Ankara (ve halkçılık) 
Ankara 
Aydın (ve maarif ve pedagoji) 
Balıkesir 

Bingöl (ve huh-uk vo idare) 

Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat) 
Bursa (ve hukuk) 
Çanakkale (ve maarif) 

,._, .... ~ .. 



Ziya Gevher Etili 

Hüseyin Ca:hid Yal~ 

A un s 
ahid Çubukçu 

Fazıl .Ahmed Aykaç 
Ömer Asım Aksoy 
Talat Onay 
!zzet ffivi Aylrurd 
Bekir Sıtk.ı Kunt 
Ferid CeliH Güven 
Kemal Turan 

Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
tbı·ahiın AHiettin Gövsa 
Salah 1imcoz 
Benal Arıman 

Hasan Ali Yücel 
Fuad Köprülü 

hmed Hilmi Kalaç 
F'uad Gökbudak 
Naim Ha:rim Onat 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
adri Ertem 

Nıı.suhi Baydar 
Yunus Nadi 
Cavid Oral 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Kemalettin Kamft 
MeHha ffiq 
Cemal Aliş 

Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Harndi Ülkümen 
Raydar Rüştü Öktem 
Meıned Emin Yurda.k11l 

Süleyman Kö~tekçioğlu 
Rü,tü Belrit 

Türkin Ora 
Nevzad Ayaıt 
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Çanald{ale (ve maliye ve ticaret) 

Çankırı (ve diplomasi ve içtimaiyat) 

Çoruh (ve maliye ve iktısad ve maarif) 
Diyarbakır 

Elazxğ (ve maarif) 
Gazi Anıteb (ve dil ve hukuık ve maari.f) 
Giresun (ve tarih ve maarif) 
Hakkari (ve ınaari.f) 
Hatay (ve hukuk) 
!çel 
İsparta (ve hukuk ve ticaret) 

İstanbul (ve maarif) 
istanbul (ve diplomasi) 
İstanbul (ve ınaarif) 
!stanbul 
İzınir (ve belediyeetlik ve içtima.iyat) 

!zmir (ve dil ve maarif) 
Kars (ve tarih) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Konya (ve dil) 

Kütahya 
Kütahya 
Malatya (ve bankacılık ve iktısad ve ticanı , 

Muğla (ve hukuk ve iktısad) 
Niğde (ve ziraat) 
Ordu (ve ticnret ve iktısad) 
Ordu (ve maarif) 
Rize (ve içtimaiyat ve iktısad) 
Samsun (ve maarif) 
Sinob 

Sivmı (ve içtimaiyat) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 
Trabzon (ve hukuk) 
Tunceli 
Urfıı. 

Evkaf (2) 

Çorum (ve idare) 
Diyarbakır 

Felsefe (2) 

.Antalya (ve maarif ve içtimaiyat) 
Burea (ve maarif ve içtimaiyat) 



GL &yfi Düzgören 

.A.ka Glindtu 
L~tfi Gören 

Mahmud Nedim Zabcr 

Nuti Göktepe 

H.i:fat Araz 
Rusulıi Bulayrrlı 

lskender Artun 
Reşad Mimaroğlu 

lzzet Özkan 

Hasih Kaplan 
'l'ürkan Örs 

evzad Ayas 
Hüseyin C ahi d Y alçlll 
Zeki Mesud Alsan 
Ali Kami Ak:yüz 
lH. Kazrm Karabekir 
Benal Arnnan 
l\Iulıittin Birgen 
Hakkı Kılıcoğlu 

Kenıalettin KSin~ 

N ec m ettin S adak 

Esad Uras 
!smail Hakkı Mumeu 
Fevzi Daldal 
Fahrettin Tidtoğlu 
F'eyzi Sözener 
Hacim Qanklı 
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Giimrii~ 1'~lcri {1) 

Marwn (ve askerlik) 

f{ allcçılık ( 2) 

Anlı::ara (ve . nıatbuat) 

Bolu (ve idare ve ziraat) 

Harita (1} 

Malatya. (ve kadastro ve askerlik) 

Ha;yvancılık {1) 

Aydın (ve ziraat) 

Ilesap işle1'i ( 5) 

lunkara (ve bankacliık) 
Çanakkale (ve maliye) 
Erzincan (ve belediye) 
İzmir (Amme hukuku ve idare) 
Kırşehir 

lçt1'maiycıt { 12) 

Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Bursa (ve maarif ve felsefe) 
Qankrrı (ve diplomasi ve edebiyat) 
Diyatbakrr (ve hukuk) 
İstanbul (ve pedagoji) 
İstanbul (askerlik ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
1\Iardin (ve maal'if ve İktisat) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Rize (ve edebiyat ve iktısad ve matbuat) 
Sivas (ve matbuat) 

ldaı·e {78) 

Amaqa 
.Amasya 
Ankara (ve ikt8ad ve maliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesir (ve belediye) 
Balık~ 



Yahya Seze.i U.za7 
:\'" ccuıeddill ::>a.Ju.r 
Lut.fi Uôren 
Fatin Güvendiren 
Faı.lı U iil~ 
Ul. Naci Tına.ı 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergencli 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Avni Doğan 
Atıf 'f•üzün 

Ma.zlıar .Müiid KaD5U 
lsmail Kemal Alpsar 
NuriKayaalp 
::!üleyman Köstekçioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkita7 
Osman Şahinba., 
fi'uad Ziya Çiyiltepe 

8abit Sağiroğlu 
Aziz Akyfu:elı: 

Münir lifulrev Göle 
Osman lşm 
Gl. lhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

Atıf Baymdır 

Ziya Karaınursal 
Reşad Mimaroğlu 

Esad Ozoğuz 
:-;!erafettin Karacan 

Ililmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kal~ 
Nazmi Toker 
Hadettin Serim 
IIazim Börekçi 
lbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
l ilzrm Gürel 
Kazım Okay 
Şevki Ergun 
Muttalib Oker 
Dt·. Saim Uzel 
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
)Iansur Bozdoğan 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Cemal Karamqla 
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Balıkesir 

Bingöl (ve adiiye ve matbuat) 
Bolu (ve halkcılık ve ziraat) 
Bursa 
Bursa 
Bursa (ve askerlik) 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Vanlun 
Çoruh (ve maarü) 
Çoruh (ve maliye) 
Çorum (ve çiftçilik) 
Çorum 
Çorum (ve evkaf) 
Diyarbakır (ve tıb) 
Diyarbakır (ve bankacılt k ) 
Edirne 
El3.zığ (ve askerlik, demiryolu, sigortacılık) 

Elazığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurum (ve belediyecilik) 
Eı·zurum 

Eskişehir 

Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Gümüşane (ve hukuk, bclediyecilik, ticaret) 
Gümü~anc (ve askerlik) 
İstanbul (ve hukuk) 
lstanbul (ve maliye ve iktısııd) 
İzmir (v hesab i şleri ve amm<· hukuJm ı 
Kars 
Kars (ve askerlik) 

Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve ma.tbuat) 
Kayseri (v~ askerlik) 
Kayseri (v iktısad) 

I n·şehir (ve maarif) 
Kocaeli 
ı ocaeli (ve askerlik) 
Konya (ve nafia) 
Konya (ve maarif ve m&liye) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
:\Ianisa (ve 1o.babet) 
Manisa (ve iktısad ve nınarif ve W'a&t) 
1\[araş 

)far aş (ve iktısat ) 

Mardin (ve hukuk) 
Maruiu (ve hukuk) 
Muğla (ve orman) 

~ı 



liazim 'l"epeyran 
1 smail Çamaş 
ll iisnü Çakır 
Meıned Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durokan 
Ali Münif Yeğen.a 
Hilmi Uran 
lbrahim l'ı:t:ete 
:-\inan Tekelioğlu 
Şe.msettin Günaltay 
Ziya Başara 
Cemil Uyba.dm 
f;,ayık Oztrak 
Galib Pekel 
Hakkı Unga.n 
İbrahim .Arvaa 
Münih Boya 
Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 
ltifat Vardar 

.13erç Türker 
Ilamza Erkan 
llaydar Çerçel 
Fevzi Daldal 
N urullah Su m er 
Nazmi Topcoğlu 
Kasım Gülek 
Asım u. 
Tahir Berkay 
Fet.hi Altay 
Fuad Ağralı 
Bekir Kaleli 

1 smail Sabuncu 
Hasan Fehmi Atag 
Galib Bahtiyar Göker 
Ziya Karaınursal 

Kamil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saracoğlu 
Muharrem CelU Bayar 
Rıza Saltuğ 

Sadettin Serim 
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Niğde 

Ordu (ve ziraat) 
Samsun (ve maliye) 

amsun (ve belediye) 
Sa.ınsun 

Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan (ve askerlik) 
8eyhan (ve ocıkPr)ik Ye lıuknk ve .iııııclarıııu ) 

Sivas (ve maarü) 
Sivas 
Tekirdağ (ve askerlik) 
Tekirde,i 
Tokad 
Van 
Van (n ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi). 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 

iktisat ( 48) 

Afyon Karahisar (ve bankacılık ve maliye) 

Myon Ka.ralıisar (ve bankacılık) 
Afyon Karahisar (ve maari:f) 
Ankara (ve idare ve maliye) 
..lı. talya 
Aydın (ve ticaret) 
Bilecik (ve bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Çoruh (ve maliye ve manrif ve mathuat ) 
Denizli (ve dcbağat ve ticaret) 
Elazığ (ve bankacılık) 
Elli.zığ (ve maliye) 
Gazinn1elı (w hukuk ve aRkerlik) 

Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Gümüşane (ve maliye) 
!stanbul (ve belediyecilik ve maa.rif) 
!stanbul (ve maliye ve idare) 

İzmir (ve maliye) 
!zmir (ve hukuk) 
İzqı.it· (ve makine mühendisi) 
Izıniı· (ve hukuk) 
Kastamonu (ve sanayi ve ticaret) 
Kastamonu (ve eczacı ve tictret) 

Kayseri (YP. idare) 



Oalib Gültekin 

Nasuhi Baydar 
F'aik Kurdoğlu 
llüsnü Yaman 
~ansur Bozdoğan 

.\Jııhittin Birgen 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
~ükrü Ataman 
Ahmed İhsa.n Tokgöz 

Kemalettin Kamu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Hcmzi Çiner 
Hasan Saka 
Srrrı Day 
Mitat Yenel 
Hüseyin Sami 
Ahmed Sungur 
Halim Korkmaz 
Hıııim Atıf Kuyucak 

Salih Bozok 
İbrahim Tolon 

~inan Tekelioğlu 

\talıınuıl Nedim Zııbcı 

Nuri Tamaç 
Salih Turgay 

Sami Erkman 

Haydar Çerçel 
Belkis Baykan 
Türkan Ors 
Agah Sım Levend 
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Konya (ve hukuk) 

Malatya (n~ hankıwılık ve edchiyt>t \ ' f' ti!'ıın·1 ) 

M1misa 
Manisa (ve idnı·ı• ve maarif ve zirııat) 
Maraş (ve idare) 
:\[ardin (n .\fanı·if 'ı> lr~tiıııniynt. ) 
)fuğla (ve hukuk) 
'Muğla (ve lıul<uk ve mıılbuat) 
Muş (ve maliye) 
Ordu (ve tirnrı>t ve matbuat) 

Rize (ve edı·hiyHt Ye ir:f imniynl ) 
Sinob (ve hulnık) 
Srvas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Trabzon (Ye ınaliye) 

Tunceli 
Urfa (ve maliye) 
Yozgad (ve orman) 
Yozgad (ve ziraat ve ticaret) 
Zoıw;uldal{ rn• lınknk ) 

.! cndanııa ( .'> ) 

Bil rcik (w :ı :-ıkerlik ) 

Koı·aeli (' ,, nsk(•rlik ) 

Se:Jhım (\' C' :ı'lkedik ve lnıkuk yr iılııı·ı • ) 

ll.a.claslm (I J 

Malatya (\' r lıari1n ve askerlil<) 

llimya (:! ) 

K astaınonn (ve eczft cı lık) 
Kayseri 

ilfwiJI mtij'r;ili/,: ( 1) 

Tunceli (ve bağcillk ve askerlik) 

Maarif (56) 

Afyon Karahisar (ve iktısa.d) 
Ankara 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Aydın (ve erlehiyat ve pedagoji) 



tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Ul'mil Özçağlar 
N evzad Ay8!3 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Fazıl N azmi Rükii n 

Asrm Us 
..'1.tıf Tüzün 
Fazıl Ahmed Aykaç 
N akiye Elgün 
Mehnıed Şahin 

Ömer Asrın Aksoy 
'\Tafi Atnf Kansu 
Talat Onay 
t zzet Ulvi Aykut 
Emin İnankur 
Abidin Daver 
Falcihe Öymen 

Galib Bn.htiyar Göker 
Ol. Kôınn Karabekir 
tbrahim Alaettin Gövsa 
Hasan Ali Yücel 
Nazmi nker 
Şehime Yunus 
Ömer Küntay 
Hacer Dicle 
Hazim Börekçi 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Gölter 
Kazrm Okay 
Vehbi Bilgin 

Mihri Pektaş 
Hiltmet Bayur 

Hii.•mü Yaman 
Knzmı Nami Durn 
Riilvnn Nafiz Edgüe-r 
.'lııhittin Birgen 
Al i Cımib Yöntmn 
ffr.mdi Yalınan 
Selim Srm Tarcan 

l\feliha Ulnş 
Şeınsa lşcen 
Ressam Şevket Dağ 
Hikmet Işrk 
\[ithat Şükrü Bledıı. 
Şcmsettin Günaltay 
Hıısib Ahmed Aytuna 
M ıuı.ınıner Develi 
Salise Abanozoğlu 
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Bahke!'>ir (ve tarih) 
Bolu (n.• ~cbatat) 
Bnı·sn (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çanakkale 
Çanakkale (ve matbuat) 
Çanlill'r (ve dil ve hukuk ve tarih) 

Çoruh (ve matbuat ve maliye ve iktiBad) 
Çoruh (ve idare) 
Elazrğ (ve edebiyat) 
Erzurum (ve belediye) 
Gazianteb 
nazianteh (ve dil, edebiyat, hulmk) 
Giresun 
Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkari (ve matbuat) 
!çel 
tstanbul (ve matbuat) 
!stanbul (ve coğrafya) 

tstanbul (ve belediyecilik ve iktısad) 
!stanbul (Askerlik ve içtimaiyat) 
Istanbul (ve matbuat) 
tzmir (ve dil ve edebiyat) 
İzmir 
!zmir 
Kars (ve hukuk) 
Kastamonu 
Kır~ehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tarih ve diplomasi) 
Konya (ve maliye ve idare) 
Konya (ve hukuk) 

"Malatya 
Uanisa (ve cliplomasi) 

~l ımiso (ve idnre ve iktısad ve ziraat) 
.\l:ı nisa (ve pedagoji) 
)1mıisa 

..\fnıdin (n' iktisat ve içtimaiyat) 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 

Samsun (vr edebiyat) 
Seyhan 
Ri irc:l (\·c re.,iın) 

Sıvas (ve belediyecilik) 
Sivas 
Srvas (ve idare) 
•rokad (Ye pedagoji) 
'Pokad (vo diş tababeti) 
Trabzon 



"Rf'fet thgen 
!)ere! Uluğ 
Rifat Vardar 

.\hıned Ulua 
Zühtü Akrn 

Bere; Türker 
lhsun Tav 
F'cni Daldal 
Yahya f:nlib Kıırgı 
ı 'Pzmi Erçin 
Fahrettin Tiritoğlu 
Kasım Gülek 
Rüımhi Bulnyrrlı 

Ziya fh•vlıcr milı 

:\Tnstafa :\bilülhnlik Ht'llılı. 

Asrın l.Jı:; 

:\1n.zhar Müfid Kanım 
!ıımet Eker 
Knri Kayaalp 
l•'ııııd .\ ğra Ir 
Ha:'lıın F'f'hıni Ata~ 

1fükf'rrem Karaağaç 
Zi;\·ll Kııraınursal 

Kfinıil Dursun 
Hilmi Çoruk 
Faik Hny!lal 

tzzrt Erılnl 
I· [ız rı n Okny 

~iikrü A tn mn ıı 

Faik Roy]u 

Halid Mengi 
Hüsnü Çakır 
Salahattİn Çam 
Rcmzi Çiner 
Hasnn Snlca 
Sırrı Day 
IIiiseyin Rami 
Rifat Varıinr 

lzzet .Arukıı.ıı 
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Urfa (ve riyaziye) 
l"rfa ~ ve belediye) 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine (2) 

Ankara (ve sanayi) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

J( aliye (83) 

Afyon Kaı·nh i sar ( YC baııkacılık ve iktısl\d) 

~\ğn (ve Ilukuk) 
!\.nkara (ve idare ve ikiısad) 
Ankara 
.\ııtalyıı (ve Iktisat) 
!1alıkeı;ir (,.e idare) 
Bilecik (ve bankacılık ve iktısad vo tirtıı·et) 

Çanakkale (ve hesab işleri) 
Çıınrıkkalc (ve mnthuat ve ticaret) 

Çankın (ve idare) 
Çoruh (~e matbuıı.t, iktııııad ve maari!) 
Çoru h (ve idare) 
Çorum 
l)ornm (ve idare ve hukuku amme) 
Eliizrğ (ve iktısnd) 
CHiınü~ane (ve iktısa<.l) 

tsparta 
htanbul (ve iktısad ve idare) 

r~mir (ve il<trsad) 
Kastanıonu (ve idare) 
Kayseri (ve hukuk) 
Konya (\'e htı1mk ve bankacılık ve ticaret) 
Konya (n maarif ve idare) 
Muş (ve iktısad) 
Niğde 

Niğde (ve belediyecililc ve zirant ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Seyhan (ve bankacılık) 
Sivas 
'l'rııhzon (vP iktısat) 

Trabzon (ve ikttcıat) 
TTda (ve iktisnt) 
Zonguldak (ve idare ve maarif) 

1/ iihc, ıuft.~/,,,. ( !1 1 

Eski§ehir ( v~ na.fia ve ı;ıimcndiforcilik) 



Sadettin Epikmen 
Abdurrahman Naci Demirıığ 
MitatAydın 

Razi Soyer 

Arif Baytm 
!zzet Arukan 
Kazrnı Gürel 
Şefik Özdemir 
Razi Soyer 

Cemi! Özçaila.r 

gmiu Yerlikaya 
Cemal Karamuğla 
Sıtkı Atauç 
Ahmed Sungur 

Agah Sırrı Levend 
Ali Kami Akyüz 
ı azım N ami Dur n 
Hasip Ahmed Aytuna 

- Ml -
İzmir (Makine mühendisi ve iktısad) 
Sivas 
Trabzon 
Urfa (ve nafia) 

Nafia (5) 

Ankara (ve askerlik) 
Eskişehir (ve mühendislik ve şimendifercilik) 
Konya (ve idare) 
Siird (ve ticaret ve ziraat) 
Urfa (ve nafia) 

Nebatat (1) 

Bolu (ve Maarif) 

Onnancılık ( 4) 

Bolu (ve çiftçilik ve ticaret) 
Muğla (ve idare) 
Tokad (ve hukuk ve tic·aret ve ziraııt ) 

Yozgad (ve iktuıad) 

Pedago,ii (.1) 

Aydın (ve edebiyat ve ınaarif) 
İstanbul (ve içtimaiyat) 
Manisa (ve maari!) 
Tokad (ve maa rif) 

Ali Rana Tarhan 

Posta, telaraf ı•c frlrfon ( L) 

lst&n.bul 

Reı:ı. am Şevket Dağ 

Re!et thgen 

Ahmed ınu. 

Resim (1) 

iird (ve mo.ari!) 

Riyaz1ye ( 1) 

Urfa (ve maarif) 

Sanayi (7} 

Ankara (ve makine) 



E12ref Demirel 
Muharrem Celal Bayar 
Mustafa Bacak 
Hasan ltarabacak 
lbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Fuııd Ziya Çiyiltcpe 

Mustafa Fehmi Gerçeker 

Ali Riza Erem 

Fund Ziya Çiyiltepe 

Aziz Samili İlter 

!zzet Arukan 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğıuı 

Or. IIüsaruettin Kural 
Dr. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulftsi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Ye~ilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 

Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kazım amımlı 

Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma .Memik 
Dr. Alımed Fikri Tuzer 
Dr. Abdurrahman Melek 

-~-
'Ankara 
Kastamonu (Dokumacılık) (ve iktısad ve tirnrrt ' 
Kütahya (ve ticaret) 
Zonguldak (Madencilik) 
Zonguldak (:Maden ve idare) 
Zonguldak (Madencilik) 

'igortacılıl, ( 1) 

ElAzığ (ve askerlik ve idare ve demiryolu ) 

Şaı·k ilim leri ( 1) 

B\11'8a 

:jinırndifacilik (.'i) 

Çoruh (ve askerlik) 

Elazığ (ve askerlik ve idare ve sigortacılık ) 

Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir (ve nafia ve mühendislik) 
Kocaeli (ve askerlik) 

1'abiblik ( 42) 

Ağrı 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Ay dm 
Ay dm 
.Aydm 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Çan km 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 



.Or. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasrl Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfik .Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Uiiseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oyt!ç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Alıravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Ur. Sııiın Ali Dilemre 

lsnuıil Hakkı l"zun<:nrşılr 

HııRıııı Cı>mjl Çambel 
İbrahim Nccmi Dilmen 
f'a:ı:ıl Nazmi Rükün 
Yusuf Ziya Özer 
•rnHit Onay 
Fııntl l'"öprülü 
,\li ),1uz:ıifer Göker 
lk Oıınııuı Şcvlci Uludağ 

llı: siın Atalay 
\'e l<'ıl fzlın•1nk 

~i:ikrü Kocıık 

( 'Pıu al Akc;nı 

tr.zet A kosman 
Tayfuı· Sö'knıcn 

.1'\ıır.nıi Topçuoğlu 

H ilm i Şeremetl i 
Mcmeıl Emir 
Iüısım. Gülek 
Tevfik Temelli 

Gaziantab (ve dil) 
Giresun 
lçd (gör. lıııı-;tnlıldım) 
!stanbul 
!stanbul 
!zmir 
Kastamonu 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa (ve idare) 
Maraş 

Mardin 
Niğde 

Niğde 

Or ıl u 
Rize 

Taı·ilı ( 11) 

Balıkesir (.Milli tarih ve ınaari!) 
Bolu (ve ıı sl.erlik ve matbuat) 
Burdur (ve dil ve hukuk ve ınatbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Eskişehir (ve hulnık ve dil) 
GircmJn (ve eılcbiyat ve maarif) 
Kurs ( vo edl.)biy:ü) 

Kon.vu. ( Vl' diploma~i ., e ınaurif) 
Konya (w tahiblik) 
Kütahya (ve rul \ 
Yozgnd (Ye 'I'iirk taribi ve dil ) 

7'ayyarecilik (1) 

Erzurum (ve askerlik) 

'l'ictwet (j9) 

A r.,·ou Karahisar (w Ziraat ) 
Afyon Kıır«hisnr 
Autnlya (\·c zirao.t ) 
.\ydın ( \'e iktısnd) 
nalrkcsir 
BnlıkC'sir (vo ziraat) 

. ' 

. ·' 
. .. 

,. 
, . . 

. , ' ... 

Bilecik (ve lJankacıhk ve il"iısad ve maliye) 
Bitlis 

·· -----~ ~ 



Eınin Yerlikaya 
Ziya Gevher Etili 
Fahri Akcakoca .Akça 
•rahir Berkay 
Temel Göksel 
EminSazak 
Nuri Pazarbaşı 
tsrnail Snbuncu 
Duı·ak Sakarya 
Ahmed Ovacık 
Turhan Cemal Beriker 
Hüsnü Özelarnar 
Kemal Turan 
Ahmed Hamdl Denizmen 
Sadettin Uraz 
Kahraman Arıklı 
:\fnhnncm Celfil Bayar 
Rıza Saltuğ 

Ömer Taşçroğlu 
l\femed Seyfeli 
lzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Mustaia Baeak 
l\femc<l Şevket Özpsı.zarbw;ır 

Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
MemedErten 
Ualid Mengi 
Ahmed İhsan Tokgöı 
H üscyin Ekşi 
Ali Zrrh 
Hasan Cavid 
Dama·r Al'Tkoğlu 
Şefik Özdemir 
TluJ us i Orucoğlu 
Nazmi Trak 

Cemnl Kovalı 
Srtkı Atanç 
Daniş Eyiboğlu 

Şedf Dilgen 
Salim Korkmaz 

V el ed lzbudak 

Atıf Esenbel 

Bolu (ve orman ve ziraat) 
Çanakkale (ve matbııat. ve maliye) 
Denizli 
Denizli (ve iktnıad ve daba.gat) 
Edirne 
Eskişehir (ve ziraat) 
Oazianteb 
Giresun (ve hukuk V('. iktrsad) 
Gümüşane (ve hukuk ve idare ve belediyef'ililt) 
İçel (ve ziraat) 
!çel 
tsparta (ve ziraat) 
İsparta (ve hukuk ve nıııtbuııt) 
İstanbul (ve bahriyc) 
lsta.n bul 
Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktısnd ve sanayi) 
Kastamonu (ve eezacı ve iktısad) 
Kayseri 
K:rr~ehir 

Konya (ve hukuk ve bankacılık ve maliye) 
Kon va 
Kütahya (ve sanayi) 
Malatya 
Malatya (ve bankacılık ve edebiya~ ve iktıio.d) 
Malatya 
Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve ziraat ve maliye ve belediye) 
Ordu (1ktısad ve m/l'tbuat) 
Ordu 
Rize (ve hukuk) 
Rize 
Seyhan (ve ziraat) 
Siird (ve nafia. işleri ve ziı·ııtJ.t) 

Sinob (ve ziı·aat) 
Tekirdağ (ve çi[tçilik) 

Tokad 
1'okad (vo hukul{ ve oıııuıı.n ve ziraat) 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (ve ildısad VI' ziraat) 

'I'iirkçiiliik ( 1) 

Yozgad (ve tarih ve dil) 

Zootolmi (1) 

Sivas (ve askerlik) 
'' ..... ,... .. 



S - Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Bü·iııci Devredenberi ınebus olanlar (36) 

Ali Vetinkaya Afyon K. )) r. H.eiik Saydam !stanbul 
isınet lnönü Ankara Celiil .Bayar lzmir 
Yalıya G-alib Kargı Ankara .Jlalımud bsad .Bozkurt İzmir 
H.ruıih Kaplan Ant.alya Esau Uzoğuz Kars 
Dr. Uazlıar Uermen Ay dm Ahmed J:iılıui Kala~ Kayseri 
W. Kfı.zım Ozalp Balıkesir Ur. l•'uad Umaı Kırklareli 
J {aciın Çarıklı Balıkesir lurahim ~üreyya Yiğit Kocaeli 
.Mu.st.ıfa l!'elımi Gerçeker Bursa Besi ın A tal8.1. Kütahya 
Ziya lsfeudiyaroğlu Çankırı \ wıus Nadi · l\Iuğla 
l\luzhaı: lHüiid Kansu Çorulı UaUtdi Y alman Ordu 
Dr. Mustafa Uantekin Çorum Uaııı.aı· Arıkoğlu Seyhan 
lsmet Eker <}orum 't usui Kemal 'l'cngirşenk Sin o b 
Y usu1 Başkaya Denizli Zi.> a .Başa ra Sivaa 
Pıı.ik Kaltakkıran Edirne l<'ayık Uztrak 'l'ckiı'dağ 
EminSazak Eskişehir· Ilanıili Ulkümen Trabzon 
lllcmed Şahin Gaziantcb Ua · ııu Saka ·rrabzon 
llasau Feluni Atag Gümüşane liakkı Ungan Van 
Hüsnü Üzdamar 1sparta Surı lçö.z 1"ozgad 

i kı nci 1Jev1·cde?tberi mı b us olcmlqı· ( 59) 

~sad Uraa Amasya LJılı ::l~ı'Vet 'l'ör Gümü\jaue 
Nafiz Aktm Anıasya {ızcL Ul vi Ay kurt Hillari 
li'alih li.ıik:ı Atay: Ankara Bınıu luankur !çel 
1\Iemed Emir Balıkesir Mukl!lTl!ru .h..araağaç !sparta 
Oı:ıman Nıyazi Burcu Balıkesir -\lwıcd Hanıdı Denizmen !stanbul 
Salih Bozok Bilecik 1Jr. Tuğamiml Hakkı l;lınasi Erel !stanbul 
Dr. Emin Cemal Suda Bolu Ziya Kuramursal !staıılıul 
H.e.ı:et. Canıtez Bursa Kamil D ursun İzmir 
.:MusLafa Abdüllıalik Renda Çankın Rahmi Köken İzmir 
isınail Kemal Alpsar Çorum :;ıükı-ü Saru.coğlu !zmir 
.Müni r Çağıl Çorum Şevket Ödül Kırklareli 
Dr. Kazım Samanlı Denizli Ali Dilcrnen Kocaeli 
Necib Ali Küçüka Denizli Hagıp .Akça Kocaeli 
li'uad .Ağralı Elazığ Kazım Okay; Konya 
Abdiillıak Fırat Erzincan .\IusLafa ulusan Konya 
Saffet Arıkan Erzincan 1\ aım llazim Onat Konya 
N afiz Duınlu Erzurum Tevfik lt'ikı·et Sılay Konya 
Gl. lhsan SökEnen Giresun Rcceb Peker Kütahya 

İsmail Sabuncu Giresun Dt•. IIilmi Oytaç Malatya 
Münir .AkkaY.a Giresun .\[alımud Nedim Zabcı l\Ia.latya 
Talat Ona~ Giresun Dr. Saim Uzel Manisa 



Yaşar bzeı 
-:\Iemed Erten 
Rıza Erten 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

!smail Çaınaş 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Şemsettin Günaltay 

Hay<Lal! Verçel 
İ?.zet Akosman 
Halid BayTak 
İhsan Tav 
İsmail Hakkı :Mumcu 
Rifat Araı 
Dr. Cemal Tunca 
Ha) ı·~ıttin Ka.ran 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Uemil Çambel 
Dı:. Refik Güran 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Emin Aslan Tokad 
Ul. Kiazmı Scvüktekin 
Zeki Uesud Alsan 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Aziz Sauillı lıter 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuıer 
"·ari Atuf Kansu 
:$evket Erdoğan 
.Ferid CeliU Güven 
Ali Rana Tarhan 

< 'e mal Akçm 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
N uma n .Aksoy 
Adnan 11-Iondres 

Dr. Galib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Y u.suf Ziya Özer 

Manisa 
Mara.ş 

:Mardin 
Niğde 

Niğde 

Ordu 
Rize 
Rize 
Sivas 

Cemil Uybadın 
Tiaydar Rüştü Öktem 

~femcd Eınill Ynı·dakul 

Refet Ülgen 
İbrahim Arvaa 

-:\(i.inib Boya 

\'ckd !zbudak 

Hal il Türkmen 

t'çüıw-ü Deı•rede1ıberi mebııs olunlar (./;) 

Afyon K. 
Afyon K. 
.Ağrı 

Ağn 

.Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bolu 
Bursa 
Çanakakl o 

Çoruh 
Denizli 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Elazığ 

Erzincan 
'Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 

!çel 
!stanbul 

Tahsin Çoşkan 
Reşicl Ozsoy 
Hazim Börekçi 
h.emalettin Olpak 
:3alfth yargı 

.. Ahnırd llamdi Dikmen 
Kazım Gürel 

~ıulılis Erkmen 
Muttalip Öker 
Vasıf Çınay 

ldni Kamosman 
1 >sman Erçin 
1 dan I•'erid Alpaya 

llakkı Kılıçoğlu 

Zühtü Durukatı 

"\li )tünif Yeğena 
( , ı. \" aci Eldeniz 
Hilmi Uran 

;'l;' .. rınettin Sadak 
lteınzi Çiner 

1 Jan i17 Myiboğlu 

lla1il .. ' ihau Boztepe 
rıifat Vaı:dar 

JJhrrliiııcii Dn•rcdcuhrri ı~tclms olanlar (.12) 

Afyon K. 
Anltara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Bursa 
Bursa 
ElAziğ 

Eskişehir 

ı - t::nıul Turan 
Sadettin Uraz 
HaUilı Cimcoz 
Halil Menteşe 
Badettin Epikmen 

en. :ı'\Iuhittin Akyüz 
Omer Güntay 
Ali Muzaffer Göker 
llik.met Ba1,11r 

' 

Tekirdağ 

Tunceli 

Urfa 

Urfa 
Van 
Van 

Yozgad 
Zonguldak 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 

Kütahya 
.Malatya 
Malatya 

.Manisa 
Manisa 
Mardin 

Muş 

Samswt 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan , 

Sivas 
Sivas 

Trabzon 
Trobzon 
Zonguldak 

İsparta 
!stanbul 
!stanbul 
İzmir 
tzm±r 
Kars 
Kars 
Koll.Y.a 
Manisa 



HıtSan Reşit Tankut 
Hüsnü Kitabcı 
Dr. Rasim F 'ri d Ta ht,\' 

Alımed lhsan Tokgöz 
Ali C'aııib Yöııtenı 
Ruşeni Barkın 

İbrahim Mct 

Berç 'l'ilrker 
Mebrm•c Gönen~ 
Dr. ITtisamettin Kural 
Ahmed Tnns 
Arif Boytın 
Dr. Taptas 
J\Iuammer Eriş 
Müınta7. Okmcn 
C'eımıi Erı:in 

'T'<ıyfuı• Sölnnen 
1'ü rktın Örs 
Dı·. TTnlftsi Alataş 
Nazmi Topcoğln 
Kuri Oöktepe 
Rahmi SclGuk 
Ihrahim Nıırıni Dilmen 
Atıf Akgiiı: 

nr. S:ıtli Konuk 
nı. Naci 1'ınaz 

Hilmi Ergcneli 
Fazı! N:ızn i Rükün 
liüseyin C'ahid Yalçın 
Dr. Htııııdi Berkman 
Dr. Fatma 1\fcmik 
F'ctlıi Altay 
C: 1. Perlev Demirhaıı 
W. ZC'ld So~-demir 
~aldy<' Elgün 
Rükrü Ko<:ak 
tstamat Üzdamar 
ımıan Işın 

Bekiı· Kaleli 
Dr. Mrnırrl Ali Ağnka)· 
Onıeı· Asım Aksoy 
Dr. Hasan Vasıf Bom~·iirek 
. \ tıf Bayutdır 
Fakiho Öymen 
~üh{i Ali Ögel 
Bennl Aı•ıman 

- teT -
Maraş TTuliısi Oru oğlu 
Muğla t~ınail 1\lemed 1Tğur 
• riğde Xüzını Poroy 
Ord n Re ai Erişkeıı 
Ordu Raif Karadenir. 

amsun Ahmed Sungur 
Seyhan Jhısan Kanı.hrtcak 

Bc.rinci Devredenberi meb11.~ olmıhtr (93) 

Af)'On 1 . 
Afyon K. 
Ağ n 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bnrsıı 

</annkka1e 
('ank:ın 

Çankırı 

Dcni7.li 
EdirnP 
Elfızığ 

Er7.urmıı 

Erznrunı 

l~ı·zuruın 

grznrnın 

l~sh.-isehiı· 

liJski., c lı ir 
C:azinntclı 

naziantcb 
nazi:ıııt h 
niı·eı:mıı 

t '!tıtııhnl 
t~tanbul 
to;;tmıhul 

!ını ir 

TT a an Ali Yücel 
Reşad Mimaroğlu 

Fnad Köprüiii 

Dr. Tevfik Aslan 
I I ilmi (lomk 
:'IJ'nri Tamaç 
Tı'aik Baysal 

:-;:ıdctt in RHim 
~ıılilı 'l'urga~

;~ü]ıtü. Akın 

~r cm ed Seyfeli 
flmılıinı Dıblan 

<lı· •eıwral Ali Said ~\kha,\1nihm 
\li Rıza Türel 

llr. Osııııııı Rı>Yki nuda~ 
• \ lii<'t t iıı 'I'iridoğlu 

Illi si'~ in Raluru Gürpınıı ı· 

\ ' crlit Fzıı;önın 

l•:mrn1lııh Barkan 
ı:ı. O.ınnn Koptugel 
:\Iilıri Puktaş 

ı hııunı Taner 

F'ııik Kttrdoğlu 

K5wn Nıımi Duru 

K<•naıı Orcr 

lh. Rıza ];cvcnd 
Ellilı Rrgin 
;..:,ıılııllah ({üne,\· 

~ükri1 .\tuman 
('aYid Oral 
Dr . .Almıvaya. ~Jat·ınaı·ıılı 
!-leliın Sırrı Taecan 
Jh. , niın AJi Dilen1l'r 
J<,uad Sirmen 
.Am i rul Fa Ini B n gi n 
Hüsnü Çalar 
~Jclihn ınaş 

)lt,ınrc1 . \.li Yörühr 

. inob 
~i vas 
Tok ad 
'l'okad 
Trabzon 
Vozgad 

ZonguMak 

lzrnir 
f1.mir 
KarR 
Kastnınonu 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 

f-ayscri 

Kayseri 
Kırklaı·eli 

Km~chir 

Korueli 

r· oca~~ıi 

Konya 

Kon~'A 

Kiitalı~·a 
Kütalıyıı 

Kiitıılıyıı 

\fal nt ya 

.\fıılatya 

;:\lıılıı1 ~·n 

\ nlat ,,·a 

:\Ttınisa 

ıran\sa 

::\Tmıisa 

':\ farnin 
Mardin 
Muğlıı 

1Tu~ 

~iğcl<· 

• iğde 
Ordu 
Hizr 
l1i7.r 
~amsun 

~nmsnıt 

~amsun 

Rom~uıı 



Tevfik Tannan 
Ali Rı:r.a Rsen 
Naki BeTrmen 
Rescıam l5evht Dağ 

CPVflet Kerim tnl'eday\ 
Hikmet Işık 
Gl. Akif Ö7.tckin Erdemgil 

Mita.t ŞUkrü Bleda 

TTıımza Erkan 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergnn 
FeV7i Daldal 
Dr. :\Iiini r flo:vkam 
Agah RnTI L<'vend 
Dr. Şakir Şcnrr 
Fc~-?.i Söz<'nel' 
ITilmi Şerem<'tli 
Yahya Sczni Uzay 
Tir. Muhli"' Suncr 
Kasım Oü!ek 
~eemcclclin Sn hi r 
Trvfik TcmPlli 
<:<'mil Ö7.f!nğlar 
Dr. Zihni Üll!en 
Emin Yerlikaya 
Lfıtfi Gören 
Dı·. AlımNl Rııhi Yl'~ilyuı-t 

:\T mwf1 San lı 
Fa7.h 0ii1eç 
Nevzad Ayas 
Atıf Krım~ıl 

1\ vni Ynkam~ 
R<'şad Nnri Oiintelcin 
Rusuhi Bıılayırlı 
Dr. Akif Arkan 
.\li Rıza Brern 
~Ul'i Kayaalp 
Hülryınan Köste.kçioğlu 

Şnkir Baran 
Fnlıı·i ,\kt~ııkoNı Akça 

Tnlıir Bcrkıı~· 

f'ahid ('uhnkçu 
Ycli ~rcdct Silnkitıı.v 

I•'und Balkan 
l)smıın Şahinlıaş 

'I'rınel Göksel 
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Seyhan Rahmi Apak 
Siirrl 0nlib Peltel 
Siird m. Sıtkı Üke 
Siird S1rrı Day 

Sinoh Sami Erkman 
Sivacı Gl. Ahmecl Yazgan 
Sivas CeH\l Arat 
Sivas Eltrem Pekel 

.tltınr1 De1ırpae meb1ts olanlar (1.92) 

Afyon K 
Ankı:ırn 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Ay dm 
Aydın 

Bahkrsir 
Bahkrsir 
Balıkrsir 

Rilrrik 
Bilrl'ik 
Bingöl 
Ritli~ 

Bol n 
Bolu 
Bolu 
Bol n 
Bnrclur 
Bnrc1ın· 

Bnrı::n 

Bursa 
Çanakkale 
Çanal<kal<' 
ÇanakkalP 
Çanakkol c 
('an km 
Çoruh 
Çomm 
('ornm 
('orum 
Denizli 

Denizli 
Diyarbakır 

Diyarbnkır 

F;clil'llr 

Edi m(• 

Edirne 

tcıkcnder Artun 
Ro li h BA~otaç 
Salim Alhığ 
Izzet Arukan 
Alım<'] Aksu 
lk Ahdurrıılımmı MPlek 
Nuri Pazarbaşı 
Fikret Atlı 
Yu~nf Zi~·ıı Zarbun 
.\b(lnllııh l\Tuı~rıloğlu 

.\hdiilgııni 'l'i.irkmcn 
Bekir Rıtkı Kunt 
Timııdi Selçuk 
-:\frmrd Tecirli 
\ hınrd Ovacık 
Dı·. Muhtıır Bcı·kcr 

nı. ("icnıall\frrninli 

'l'tı rhıın f'<'mnl Rcrikrr 
Ht>mzi Ünlü 
.\ hiclin Dave ı· 
Alıınt•d Şükrü Esmer 
Al i Kfımi Akyüz 
ı la) iiJ Bahtiyar Oöker 
jfL·nwtl Aldemir 
~azmi İlker 
f)chimc Yunus 
Kalıraman Arıklı 

~em rctt1n Karacan 
Zihni Orhon 
Ahidin Binkaya 
Tiacer Dicle 
l\fulııırrem CP151 Bayar 

Rıza Saltuğ 

~azmi Toker 
Ömer Taşçıoğlu 
8tıac1 IIayti Ürgühlü 
Rmhııncttin DenkPr 
Hamıli Kuleli 

Tekirdağ 

Tok ad 
Tokuel 
Trab:r.on 

Tunceli 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 

Err.incım 

Erzincan 
Erznrum 
Eslcişchh 

<iazianteh 
Ciazia n te h 
<ıazianteb 

mrcsnn 
Oümüşane 

Tiatııy 

Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İQcl 

!çel 
!çel 
!çel 
!spa.rtn 
!stanbul 
!stanhul 
!stanbul 
istanbul 
!zmir 
i zmir 
i zmir 
Ka.Ts 
K am 
Ka ı~ 
K astıınıonu 
Kastamonu 
Kastıımonu 

Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kıl'klarcli 

Kırldıneli 
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Dr. Hüseyin Ülkü Kırşehir Kemalettin Kam'ft Rize 

1 zzet Özkan Kırşehir Naşid Fırat Samsun 
Dr. Fuad "oı·ağman Kocaeli Salahattin Çam ~eyhan 

İbrahim Tolon :E ocaeli Sinan 'l'ekelio.ğlu Seyhan 
GaHp Gültekin Konya Şernsa tşcen Seyhan 
lzzet Eı·clal Konya Sefik Özdemir Siird 
Şevki Ergun Konya CemAl A1iş Si no b 
Vehbi Bilgin Konya CemilAtay Sinoh 
Dr. Ali Süha Delilbaşı Kütahya Abdurrahman Nari Demira lY Sivas 
'Mustafa Bacak Kütahya Atıf Esenbel Sivas 
Sadri Ert ı•ın Kütahya 1-ft>rguhe Gürleyük Sivas 
Memed !)evket Özpazarbaşı Malatya Nazmi Trak 'rf' kirdağ 
Nıısuhi Baydar Malatya Cemal Kovalı 'l'okad 
Asım Tümer Manisa Rasib .Ahml'il Avtuna 'l'oknd 
TTiisnü Yaman Manisa Muammer Develi Tokad 
Ridvan Nafiz Edgüer Manisa Sükı Atanc: Tokad 
Dr. Kemali Bayizit Maraş Faik Alımed Barutı::u 'l'rahzon 
Mansur Bozdoğan Mıırnş Rıılise A boııoz<'irlu 'l'rahzon 
Ziya Kayran l\Iaraş Seı·if Bilgen 'l'rahzon 
m. Seyfi Düzgören Mal'di n 1\ritat Yenrl Tnnreli 
Hasan MenPmeneioğlu Mardin TiiisPYİn Sami rfa 
Muhittin Birgen 1\fardin Razi Sover Urfa. 
C'emal Karnınuğla M: uğla Salim K orkmaz YozA"nd 
Or. Gl. tzzedıHn Çalışlar 1uğla 7.ivn Arkant Yoz~ad 

Naim Rrem Niğde T-Ta?.im Atıf Knyucak ZonA"nldak 
Dr. Vehbi Demir Ordu thrahim 'Etrm Rozlnırt Zongııldak 

Ha. ın di Şarlan Ordu 1\fnstafa Rozma Zonguldak 
Hüseyin Ekşi Ordu ~inasi Devrin Zonguldak 

J[ulıfelif Drı·rrlerae mcbw;l11k etmi, olanlar (31) 

Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir 3,6 Gl. Refet Bele tstanhul 1,2.5,6 
!uzaffer Akınnar Ballkesir 4,6 Dr. Mns1ara Rengisu tzmir 1,5,6 

Feridun Fikri Bingöl 2,6 I·Iüsrev Kızıldoğan Kars 1,5,6 
Süreyya Örgeovren Bitlis 2,5,6 Zihni Orhon Kars ı 

F thi Okyar Bolu 1,2,3,5,6 Rauf Orbay Kastamonu 1,2,6 
Muhitfin Rnlıa Pars Bnrsa 1,5,6 Fuad Gökbudak Konya 2,3,5,6 
Atrf Tüziin Çoruh 1.~.4.5,6 G1. Ali Fund C'ebesoy Konya. 1,2,4,5,6 
Eyüh Rahri Akgöl Çorum 1,5,6 Refik !nce Manisa 1,4,5,6 
Dr. İbrahim 'l'ali ÖnA"Ören Diyarbakır 2.~.5,6 

ITazim Tepey!'an iğde 2,6 
Rüş1ü Beldt Diyarbakır 3.!1.6 
Zülfü Tigrcl Diyarbakır 1,2,4,5,6 Raif Dinç Rize 1,2,5,6 

S'ahit Sağıl'oğlu Ela1itğ 2,6 Süleyman Necmi Selmen Samsun 2,6 

Münir TTüseev Göle Eı·zm·um 2,6 Yahya K ınal Beyatlı Tekirdağ 2,4,5,6 

Durak Sakarya Giimiişane 1,5 6 1\fitat Aydın Tl'ahzon - 2,3,5,6 

l1mıl1im AHiettin Gövsa İstanbul 3,6 Şeref Uluğ Urfa 2,6 

Gl. Kfizım Karabekir !stanbttl 1,2,5 6 Y"usuf Ziya Ozençi Zonguldak 2,6 



Ali Çetinkaya 
1sınnil Tlakln Mnnırn 
Tiariııı Çarıldı 

Riist>yin C'nhiil Valı:m 
İsmail Krınııl J\lpsm· 
İsm<'t Ek<'r 
Münir Qıı~ıl 
Maıhıu :\1iificl Kanım 
Zülfü 'l'igrel 
Faik Kaltakkıı·an 
ITasan Fehmi AtaG 
Emin tmınlnır 
.A trf Ra.ymrlır 

Galih Rahtiyar flölH•r 
Salalı Cimcoz 
Crlal Bayar 
Halil Ml'nteşe 
Şükrü Raracoğln 

Zihni Orlıon 
Rauf Orbay 
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t.~tanbıl1 1Jec1ishıde azalık rtmi.~ olanlar (3.9) 

Afyon K. 
AmaRya 
Ralıkesir 

Çan km 
('on ı m 
Çorum 
('orum 
('ornh 
Diyarbakır 

Edirne 
Gümüşane 

t~el 
İlıtanbul 

!stanbul 
Istanbul 
İzmir 
hmir 
fımir 
Kars 
Kastamonu 

Fethi Okyar 
Reff't 'anıtez 

Atrf Kaını:ıl 
Ahnıccl Hilmi Kıılaq 

Ali l>ikınPn 
lhrıılıiııı ~iiı·pyya Yiğit 

Ymnıs Nadi 
lsınail ('amaş 

Ali Miiııif Yegena 
Hilmi Frım 

Yusnf Krmul 'T'engirşenk 

Mitat ~iikrü Rleda 
Şe m ı:: rf t in Günaltay 

F:ıyık Özlrak 

JTaı:;an Saka 

l\Icııırrl Emin Yurflakııl 
IIakln Ungan 
Raif Din~ 
Yusııf 7ıiya Özen~i 

Rol u 
Bursa 

Çanakkale 
Kaysı>ri 

Kocaeli 
Kocndi 

Muğla 

Or·dn 

Reyhan 
Seyhan 

Si no b 
Sivas 
Sivas 

Tekirdağ 

'T'ra.hzon 

Urfn 
Van 
Zonguldak 
ıonguldak 

9 - lnhilal eden mebusluklar ve bu yerlere yeniden seçilenler 

A. - Olenler 

Altıncı Dpvı·cnin ikinPi fr,t.imaı zarfmda 
ölüm ınıretiyle ve öliinılrri bil'inr·i fr,timmn 
yaz tatilinclr vulnılıulduğ'uncl:ııı H yeti Unm
miyeyo arzedilemiyen 2 ki ccnıtın 10 mebusluk 

iııhilıil t:lnıiştiı·. 

Afyon Kaı·ahisar 
Ağrı 

Antalya 
Bilecik 
Bolu 
Çanları 

Denizli 
Diyarbakır 

Kars 
Manisa 

Bıııı l arın i:-ıimlc>t·i i le> wfıı t lııı·ııHıı llc•yet i 
nnınıııi,,•ı•yr tebliğ 1 H ı· i h lPri ııı;aığ ı daclır: 

'emal Alu:ın 25. x u . nı..ı.o 
llısan Tav ll . VIII . 1041 
Cezmi Brr,in 30. XII. HHO 
~alih Bozok 2. V . lfl4 l 
Jk Emin Cemal Suda 20 . XII . 194-0 
Ziya l sfendiyaroğlu ll . XI . 1940 
Dr. Kazmı Samanlı 12. III . 1941 
7ıülfü Tiğl'el 11. XI . 1940 
nı. :Muhittin Akyüz 2~. XI . 1940 
Dr. Saim Uzel 15. IX . 1941 
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B - lskatlar 

.Altıncı Deerenin ilcinci İçtinıaı 7.arfında 
l\lanliıı nıebu. u l\[uhiddiH Birgeıı, llcyeti 
Cıııuıııiyenin 13. VI. 1941 tarihli G.J. ncü iııi-

kadmda aşağıthı yazılı 12+5 sayılı kararı veç
Jıile mchusl lıktan iskat edilmiştir: 

1\'f ııı·d in ıııebusu M uh.iitiu Hiı·l<rn 'in i ki ayı ııttitC'l'avi7. lı i ı· zanıaHdaıı lı eri Meclisi Aliye deYam 
clııwdiği Ye yoklcımalnrdn lıuluııınadığı, açık reylu·c iı;;tirnk e1ıııccliği 1·c ıncnsup olduğu cncümcn 
toplantılarına da gclınediği tcshit ctlilnıiş ve bu ııüdıkt uıl'fıııcln ıııezuııiyct istihsali için müı·acaat 
Ll ııır•tliği gi hi h ir gfuıa mazeret <le senleylcmcw i.'J olıluğ-uwlun Tt>şkıliHı Esasiye kanununun 28 
ııci ıııadtiC'si hükıuüııc tevfikan muınailcyhiıı nıcl•uı;ılui:tıınnn sııkıt olınuş lmlnndnğ-mıa karaı· ve
rilmiştir. 

O- Seçimler 

1. İkinci İçtima. zarfında açık kalan AJ'
:yon Karahisar, Antalya, Bolu, Çankırı, Diyar
bakrr ve Kars mebusluklarına seçilenler ile 

bunların intihap mazbatalarının tasdik tarih
leri a.şağıda gösterilmiştir : 

~Vyon Karabisar Şevket Raşid Hatipoğlu 6. I. 194:1 
6. I. Hl41 
6. I. 19U 
6. 1.1941 
6. I .1941 
6. I .1941 

Antalya Celal Sait Siren 
Bolu Nurullah Esat Sümer 

Avni Doğan Çankın 

Diyarbakır 

Kars 
Dr. Şükrü Emed 
Etcm !zzet Benice 

2. Açık olan Ağrr, Bilecik, Deniıli, 1\fa
nisa ve Mardin mebusluklarına 20 . X . 19-!1 de 
seçim yapılmış ise de intilıapları yaz tatilinde 

28 . IX . 1941 tarihinde vefat eden Denizli 
mebusu Necib Ali Küçüka, 7 . X. 1941 de ve
fat eden İçel mebusu Gl. Cemal Mersinli ile 
22 . X . 1941 tarihinde vefat eden İstanbul me-

vukubulduğundan Jieycti Umuıniycye arzedil
memiştir. 

busu Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel ve To
kad mebusu Gl. Sıtkı ttke 'nin ölümleri yaz ta
tilinde vukubulduğundan Heyeti Umumiyeye 
tebliğ edilmemiş ve yerleri açık kalmıştır. 
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D - tkinci 1çtimada . cçilrn iiyrlcrin resim ve terciinıcilıallcri 

ŞevKet Raşit Hatipoğlu 
AFYON KARAHISAR 

1898 de Menemen'de doğmuştur. 
Halkalı Ziraat mektebi ile Berlin 
Yüksek ziraat ve LPipzig üniver
sitelerinden mezundur. Alınanca 
ve Fransızcaya vakıftır. i ktisat 
ve Ziraatte ihtisası vardır. Rir 
kaç eser sahibi, doktor, profeı;ör
dür. Evli, 2 çocukludur. Umumi 

murakabe heyetinıle aza idi. 

Avni Doğ·an 
ÇANKIRI 

1892 de Yozgad'fla doğmuştur. 

fülkiycrlen mezundur. Fransız

caya vakr:tır. l rlarerlc ihtiı;ası 
vardır. Evli, 2 c,;ocukludur. Kas

tamonu valisi idi. 

Nurullah Esad Sumer 
ANTALYA 

18!J!J ıla lzmir'de doğmuştur. Ber
lin Yüksek ticaret mektebinden 
ve Frankfurt A/M üniversill'siıı
rlen mczurıcluL·. Almanca, Fran
sızca Vf' ı ngilizceye vakıftır. İk
tisat ve haııkacılıkta ihtisası var
dır. İ ktimt doktorurlur. <Türk 
<'konomisinin ana uıısurlaru un
vanlı almanca bir tez yazmıştır. 
Evli, 1 çocukludur. Sümerbank 

umum müdürü idi. 

Dr. Şükrü Emed 
DİYARBAKIR 

1 S!J de İstanbul'da doğmuştur. 
Tılıhiyeden ve Almanyadan mP
zuıırlur Fransızca ve Almanca
ya vfıkıftır. Asalıiyede ihtisası 

vardır. Evli, 2 çocukludur. Cer
ı·ahpaşa hastanesi Sinir ve akıl 

hastalıkları mütehassısı idi. 

.. ...... .. 

CeHil Sait Siren 
BOLU 

1906 da Adana'da doğmuştur. 

Mülkiyeden mczundur. Fransız

caya vakıftır. Maliyede ihtisnsı 

vardır. Evli, 2 çocukludur. Mali
ye vekaleti Nakit işleri umum 

müdürü idi. 

Etem lzzet Benice 
KARS 

190~ de tstanbul'da doğmuştur. 
Galatasamy lisesinden ve Yük
sek deniz ticaret nıPktebindeıı 

m ez u nd ur. Fransızcaya vakıfLır. 

Edebiyat, ~iyasiyat ve mallıuatla 
ihtisası ·:ardır. Evli, 1 çocuklu
dur. Soııtelın·af ve 1kdaın gaze
teleri salıibi ve Sontelgraf ba~
muharriı idir. l!i cilt cdehi eser 

müellifidir. 



10 - İzinler 

İkinci İçtima zarfında aşağıda gösfl•rilcm ü~·clcr, Umumi H yet kuruı-iylc izin almışlar-
dır: 

Afyon K. l ~ .. rı: 'T'ürkcr 1,5 u.v Jıııstalığıııa hinaoıı 3. I .1941 
Amasya fsııı:ıil Hakkı .i\fumcu 2 ay :. :. 23. V . 1941 
Amasya . ::ıfiz Aktın ı ay » » 23. V .19.U 
Antalya Ta~·1' ıır Sökınen 10 gün mazeretine :. 2. VII .1941 
Antalya 'L'ü rkiın Örs ı ay hastalığmn » 12. VI .1941 
Aydm 1 aımıi 'l'oproğl n 2 ay » » 3. I .1941 
Aydın Nazmi 'l'opcoğlu ı ay mazeretina :. 2. VII. 1941 
Bilecik Hnlih Bozok 2 ay hastalığına » 31. III .1941 
Bolu Fı thi Okyar 2 ay » » 19 . III . 1941 
Bolu Fethi Okyar 2 ay )) » 23. V .1941 
Burdur ~IPıned 8anlı l!'i ~ün nıazereiine » 2. VII. 1941 
Bursa 1 J ı·. Hefik Gü ran 20 gün hasta lığma » 23. V . 1941 
Bursa l>ı·. Hefik Ciüran 20 gün mazeretine » 2. VII. 1941 
Çankırı Fazıl Nazmi Rükün ı ay hastalığına » 20. XI . 1940 
Çoı-um Jsnıet. Eker 1,5 ay lıacnalığına » 12. VI .1941 
Denizli l~ıııin Ashm Tokad ı ııy » » 2. VII .1941 
Di:varbakır Dr. İbrahim Tnli Öngören ı ay » » 12 . VII . 19-ll 
Diyarbakır Rüştü Brkit ] ay » » 3. I .1941 
Diy:ırbalor Riişt ii Rckit ı ay » » 13. XI .1941 
Bc1irnr Dı·. Fatıııa 111Pnıik 

.. hafta mal\CI' tiııe » l!l. III. 1941 u 

lo~cliı·ııc 'l'mırl ( lökst•l ay » » 3. I .1941 
Ellızığ- l•':ı:ı;ıl \l ıınr<l .\~·kn~ 1 :1,\ l ımıt ulığma » 3. I . 1941 
Bı·:--ııı·nm lk I •'i kı-i '!'u zer :! U,\' » » 2. VII. l 941 
naziruıteb .\lııned Aksu 1 n~· mazeretine » 19. III .1941 
C:aziıııı tP lı Xııı·i Pazarlınşı 1 ııy lıast:-ılığına » 12. VI . 1941 
flircsmı (i 1. lhsaıı Sökmen ~ n~· » » 31 . III . 1941 
Gümüşane 1T nr-ıan Fe lı mi Ataç 1 ay » » 23. V . 1941 
n atay 1\hdullah )[ursaloğlu l!i gün hastalığın:ı » 13. XI .1940 
Ilatay Abdullah l\fursaloğlu 1,5 ay nıazcrctino » 23. V .1941 
JJatay Abdülgııni Türkmen o 

~ ay lıastalığıua » 20. XI .l!:l40 
Rat ay Abdiilgani Türkmen ~ lly » » 19. III .194.1 
li atay :\Tcmeo 'J'rrirli J ,5 ııy mazeretine » 23. V .19H 
j parta 1 fiisııü Özdrımar 2 ıı~· hastalığına :. 2. VII . Hl41 
lstnnbul J\ lıııırd Ilmndi Denizml'n 20 g ii n lı astal ı ğın a » 13. XI. 1940 
Jstnnbul Ah med Jlaınrli Dcııizmen ı al' » » 2. VII .1941 
lstıınbul Ali Kami Aleyüz 1 ay » » 2. VII .1941 
!stanbul Dr. Tuğamiral Hakkı. Şinasi Erel 2 ay » » 13. XI .1940 
İstanbul Or. Tnğamiral Hakkı Şinasi Erel 2 ay » » 19 . III . 19-H 
İstanbul Dr. Tuğamiral Haldo Sinasi Erol 

C) ay ) , 23. V .1941 ... 
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İzmir C"eltıl Bayar 2 ay mazeı·etine hinaen 12. VI . 1041 
lzmir IIa l il ~fenteşe 1 ny » » 3. I . 1941 
lzmir n n ı il l\Ien te şe l ay » :. 2 . VII . 194:1 
1zmir :\frınrıl Alflr•ınir ı , ;, 11.\· » » 23. V . 1941 
K:ıı'S Hüsrrv Kızıldoğnıı ] ,3 ay hastalığına » 3. I . 1941 
Kars Jfüsrcv Kızılıloğan 2 ay » » 31. III. 1941 
h :ıst nınonu \' ııı·i 'I' amaç J ,.J ay » » 2. VII. 194:1 
Kay:;;eL·i Na<lc1 tin S rı-im •l ay » » 23. V . 1941 
Kırklareli Zühtü Akın .)0 g-ün ıııazrrctine » 23. V .l!J·H 
Kırşehir JJnziın Döı·Pl«:i 1 ıı.v » » 20. XI . 1940 
Kırşehir Hazim Döl'<'k<:i 2 ııy lıaı;;talığına » 31. III . l!l41 
l ırş<'lıir lr.zet Özkan ı ay » » 19. III . 1941 
Kocaeli Ali Dikmen 2 ay » » 19. III . 1941 
Kocaeli f\rmnleUin Olpak ~ ay » » 19. III. 1941 
Ko<'acli Kcm:ılPttin Olpah: 2 ay » » 23. V . 1!l·U 
Kocaeli Orgeneral Ali HııiL Akha:vtıı~an 2 a.v » » 13. XI . 1940 
Kocaeli Orgem•ral Ali Haii Akha.vtuğaıı 2 ll)' » » 19. III . Hl41 
Kocaeli Org<'ncrııl Al i Rııit Akhaytıığan 2 ll)' » » 23. V .1941 
Konya Fn:ı<l Ciökhuclak n.'· llHlZ('I'<'line » 3. 1 .HlH 
ro n .va T•'n:ıd <lökhudak ~~~- » ) 19. III .1941 
Kütahya fTü'3eyin Rıılınıi 0ÜI'}1llllll' q 

:ıy lınstıılı~ıııa » 23. V . 1941 
:\falatya ~Tihri Pt•ktaş ~o g·iiıı ma1.crctinr » 3. I . 1941 
Malatya ı;,.asıf Çınay l,!i a.\' lını;t:ılığınn » 23. V .1941 
~Tnnisa Dr. Saim Uzcl ·ı :1,\' » » 12. VI . 1941 
l\lanisn lk Saim Uır.el ~ ayr » » 2. VII .1941 
:i.\Janisa Kani Karaosman 3 hafta m11zerrtinc » 23. V .1941 
1\[auisa rlrfik tncc 1 n~· hnstalığına » 23. V . 1941 
~Inraş ll 1'. Krnıali il:ıyi?:it ].!) n~· nı :ı zeretine » 2. YIJ .194-J 
l\Taraş 7.i~·a Kayr:ın Li :1)' )) )) 20. XI . 19-10 
)Iaraş Ziyıı Kııyraıt ı ay » » 2. VII. 1!)-t.l 
. \1 \IŞ lfııkkı K ılır:nğl u :.ı a~ · lınsta lı;iıııa » 19 . III . 194:1 
:\Tuş Hakkı hılır;nğhı ~ ny » » 23. V . 194:1 
:"\iğdc lk Rasiın F'ericl Talay ~ ıı~· » » 23. V . 1941 
Niğde f<':ıik ı-3oylu :1,\' » » 3. I .1941 
~iğde JJnlid ~rengi 2 ny ına1.rr<'tinc )) 12. VI . 1941 
Niğclr ~ninı Erc•ın ;!_\ ' )ı;ıst al ığmıı » 23. V . 19-! l 
() l'(ltt Ahnw<1 fhs:ın Tokgöz 2 ay » » 19. III . 1941 
Ordu Hamıli Şarlıın ı ,:ı ay mnzcl'<'tine » 12. VI . 1941 
Ordu THiseyin Ekşi Ui a~· » » 12. VI . 1941 
Oı·du 1 sınai 1 (':ımnş J ,!i ay hastalığın n » 2. VII. 1941 
<>ı·du ~r-liın Sını Tarran ı ay » » 3. I . 1941 
Rize KPmalettin Kamu ı ay » » 13. XI . 1940 
H ize Raif Dinç 6 lıaft a lıastalığma » 3. I . 1941 
Ri1.c Raif Dinc_: ~ ay » » 23. V . 1941 
, 'amsun ITt'lilıa illaş 2 ay » » 23. V . 1941 
Rr)·han IJmılıiın l\Iete 20 giin nıazerrtine » 3. I . 1941 
RP,dınn lbı-alıiın :\Iete 2 ay hastalığına » 12. VI . 1941 
Seyhan Salahadilin Çam ı ay; ) ) 2. VII. 1941 
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Seyhan ~inan Tekelioğlu ] ,:5 ay ın nzeref i ne binaen 3. I .1941 
• inob C'eıııal Aliş ~o ııüu hastalığına » 2.VII.1941 
Sivas 1 smail 1\reııwd l'ğur ı ay ııım:el'ctinc » 20. XI . 1940 
Tokael (ll. Sıtkı Üke 2 n~- lın!';tahğına » 12. YI .1941 
Trabzon JI:ıııuli Ülkümen ~o giin mazeretine » 2. VII. 1941 
'l'rahzon J);ıııiı;; gyihoğln 1 ay » » 3 . I .1941 
l ı ı·fn Ul. J\Jııned Ynzgan 1 ıı,\· lım~talığına » 2:1. V .1941 
\"ıııı llııkkı TTııgnn ı n.v » » 1') ..... Vf . 1!)41 

Ynıı :\lünih Boyn a.\ ııııızct·ctiııe » ~a . V . ı n4ı 
Yozg-aı1 \\,h•d Jzbuılnk 2 a.'· Jınst alığııın » :!:1. ,. . 1 !141 

ll - Teşrii masuniyet 

İkinci l~tinın zarfmda teşrü masuniyetlN·i
nin kaldmlınnsı bahis ınevzun olan zathır lıak-

kmda lathik oluuan muamdeler aşağıda gös
terilmiştir: 

.An.l.<ara 

İ!;el 

Ka tamonu 

Muğla 

f.leylıan 

Siircl 

'l'okad 

Trabzon 

Alımed Ulus 

Ferid Celal Gü-
>en 

Hacer Dicle ve 
fulıarl'cm Crlfıl 

Bayar 
Ynıımı ra di 

Ri nan 'T'ckrlioğlu 

Şefik Özelemir 

IIasip Alımed 

Aytuna 
Şerif Bilgen 

A - Birinci h ·timodon ka7un7ar 

Tiirk par;ısr kıymetini koru- Takihnt icrasnuu Devre sununa 
ma kanununa muhalif lıarekı>t lmalulına ma 30. IV. 1941 tari

l\Iatbual kanununa muhalif 

hareket 

{emul'iyeL vazifesini uii ti-

mnl 

:\fiıibuat. kanuniina -riıübalif 

hareket 

Tahkir 

Dövmek suçtmdan 

Tahrifat 

Kanun hilafuıa munrnele yap

mak 

lıinde karar verilmiştir. 

Takibat icra mın Devre sonuna 
hıralalmasuıa 27 . XII . 1940 tari
lünde karar veilnıiştir. 
Takibat icrasmın Devre sonuna 
hırakılnıasına 25 . IV . 1941 tari
himlc karar verilmiştir. 
Takihat. icrasınm Devre soımna 

hırakılma, ma 27. ~ "" IT. 19-W tari
hinde karar verilmiştir. 
Takihnt İcrasının Devrp onuna 
lmakılınasma 27 . XII . J !l40 tari
hinele karar verilmiştir. 
Takibat irrasrnm Devre sonuna 
bırakılınasma 6 . I . 1941 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Eneünıendedir. 

Takibat icra rnın Devre sonuna 
bıralalmasına 30 . IV . 1941 tari
hinde karar verilmiştir. 



Urfa 

.Ankara 

Denizli 

Denizli 

lr.el 

l çel 

Konya. 

Ordu 

Şeref muğ 
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Vazifesini suiistimal Takibat icrasmın Devre sonuna 

brrakılmasma 30. IV. 19·U tari
hinde lca,rar verilmi~tiı. 

B - 1 kin ri /ı:tima esnasında gelenler 

Ahmed ınus Türk parasr kıymetini koru- lı~ıwümendedir . 
ma kanununa muhalif hareket 

Dr. Kazmı Sa- Bankalal' kanununa muhalif Muınaileyh J2. lU. 1941 tarihin-
manlı hareket dP vefat. ettiğinden muameleye ma

bal olmadığı hakkındaki Muhtelit. 
encümen mazbatası Umumi Ileye
tin 25 . IV . 1941 tarihli 44 ncii 
inikadında okunmuştur. 

Nccib Ali Küçü- Matbuat kanununa muhalif Takibat icrasının Devre sonuna 
ka. hareket lmakılmasına 14. IV. 1941 tari-

Turhan eınal 

Beriker 

Turhan Cemal 
Beriker 
Şevki Ergun 

Ahmed 1hsan 
Tokgi-iz 

fernuriyet vazifesini ihmal 

Yolsuz sarfiyat ve saire 

hinde karar verilmiştir. 
Tııkihat i.crasmın Devre sonuna 
brrak.ılmasma 15. IX. 1941 tııri

hinde karar verilmiştir. 
Encümendedir. 

Vazifesini ihmal ve suiistimal Takibat İcrasının Devre sonuna 

:Müstehcen mahiyeti haiz ııcş

r~vat 

lmı:ık.ılmasına 16. V. 1941 tari
hinde karar verilmiştir. 
Muınaileyh hakkındaki hukuku 
nmumiye davası devam etııı:edjğin
den tayini muameleye mabal ı)l-

madığına dair olan Muhtelit en
rüırten ınazbatası Umumi Heyetin 
25. IV. 1941 tarihli 44 ncü inika-
ılında okunmuştur. 

12 - 'sayın üyeler tarafından Meclis haricinde ifa olunan vazifeler 

nu l r;tittıada., böyle hiı· vıı.zif<· tııhaddüs <•t.memiştir. 



1 - Partiler 

Büyük Mecliste siyasi taazzuv olarak öte, 
denberi yalnız Cumhuriyet Halk Partisi var
dır. Bu Partinin aza miktan 404 d~. Ayn-

ca yine bu Partinin Müstakil Grupu 21 azaya 
ına.liktir. Geri ~Ian 4 mebua müsta.kildir, 

A - Cumhuriyet Halk Partisi 

1. Umumi idare heyeti 

Cumhuriyet Halk pa.rtisinin umumi idare heyeti a.şağıdaki zatlerden teşekkiil eder : 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer Erzurum Genel Şevket Erdoğan Gümüşane > 
Sekreter Sal8.h Cimcoz İstanbul :. 

2ıfümtaz Ökmen [1] Ankara mebusu Şükrü Ali Ögel !stanbul :. 
Dr. Zihni Ülgen Bolu :. Tevfik Fikret Sılay Konya 
Ali Rıza Erem Çoruh > » 
Iskender Artun Erzincan » Harndi Yalınan Ordu ~ 

GL Zeki Soydemir Erzurum » C. K. !ncedayı [2] Sinob » 

İsmail Sabuncu Giresun » ırrr Day [3] Trabzon » 
Na.fi Atuf Ka.nsu Giresun » Halil Türkmen Zonguldak ~ 

[1] 26 • XI . 1940 tarihinde Ticaret vekilliğine tayin edildiğinden yerine Elazığ m..ebUS"U -ll'ethi 
AJfCJfli 

[2] 20 . XI . 1940 tarihinde Münakalat vek11liğine tayin edildiğinden yerine Maraş mebus·u Ha,. 
san Reşit Tankut getin"lm.işlerdir. 

[S] $1 . VII. 1941 tarihinde lktisat veki.Uiğine tayin edilmiştir. 
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2 - Parti gnıpu 

a. - Cumhuriyet Halk Pa.rtisi.nin Meclis grupu İdare heyeti atideki zatla.rdan müteşekkildir: 

Hilmi Uran BPyhau Rcis vekili Feridun Fikri Bingöl Aza 
Hasan Saka 'L' ı·ubzon ... :. Atıf 'rüzün Çoruh » 
Abdüllıak Jı'ırat ~~rzincan Kfıtip lsmet Eker Çorum :. 
Şükrü Koçak ı·~ l'7.111'lllll » Necip Ali Küçüka Denizli » 
Emin inankur İçel Veznecia ı· Refik tncf' Manisn » 
Rasib Kaplan ,\ntalya Aza 

b - Parti grupunun faaliyeti haklanda 94o.ğıdaki tebliğler matbuatta intişa.r etmiştir: 

1. - C. H. P. MecHıı Grupu Uınurn1 Heyeti 
bugün (12.X I .l940) saat 15 te Reis vekili 
frcıb?.Oil lllf'hUSll LJıısan 'akanın l'CİSJiğinde top
Jandı: 

Evvelce verilmiş olup ruznaınede me,·cut 
Maliye ye lklisai velialetlerini alfıkalnndn·au 

iki takririn cevapları taallfık ettikleri vekillcı· 

tara.fmdan gf'lecek it_:timada Umnm'i Heyele tıı·

zedileccği Hiyasd tarafmdan bildiı·ildilden son
ra söz n1fl"n 11ariciye Yokilimiz ı;ül<rü . 'arac•
oğlu küı·siye gelmiştir. İzalıatının mevzuunu Bü
yük ~Iillet ~leclisiııin vermiş olduğu son tatil 
karaı·mııı nı<'lıdeinılen lıeı·i ge~eıı zaınnıı zarfm-

2. - C. ll. P. Meclis Urupu mum1 Heyeti 
(19 . X f . 1940) salı günü saat 15 te Reis vekili 
Seyhan nı<'husu l lilmi Uı·an'm reisliğinde top
landı : 

C'elsenin aç~ıJıııa::.ım ıııütaakıp kürsüye gelcıı 
Baş\ ekil Dr. Refik Saydam vaziyeti hazıramn 
jceb et t iwliği haıı husus hakkında Kordinas
yoıı lıey<'t inin alınuıasına lüzum görrlüğü ka ı· ar
lar )!illi korunma kanunundan bazı ınaddelel'in 
tadiliııe liizuın gösterir mahiyette olduğundan 

bahisl' hu lııı.pta Büyük Millet Meclisine tak
ilim Pelilecek kanun projesinin rvvelemirde 
Grup ' tılıtr<' lwyetincP teşkil eelilecek biı· ko
misyon la tezekkiir ılilme~i hnsusnıın muv:ı

tık trliikki etmekte olduğunu bildirmiş ve Mil
li korunma kanununun tanziminde olduğu 

gihi höyle hir lwınisyonun teşekkülünc Grup 
Umnıııi Jieyehıin mıwafakııtini ist miştir. Grup 

daki ~iyasi alıval ve hadisat teşld1 etmiştir. Bu 
nildisc Ye meseleleri, 'l'ürkiycııin durumunu 
v takip etınekte olduğu umumi siyaseti yakın
dan ve uzaktan alakalandıran bütün ellietleri 
,ki saat kadar süren bir zaman zal'fmda Jiari
eiye vekilimiz izah etmiş ve ondan sonra söz 
alan hat i pl(·ı·in lm meselelerc Ye llükfıınete te\
cilı e tt ilth·ri 'ltl!lllere Ba .. vekilimiz Dt•. Ri:'fik 
~aydnnı biz:.-.at <lt'\' ll ll vel'erck iralıerlen izahatta 
lnıl unııı uşt ıır. 

lınluıt "" bE>ynnut taıname.n Unıuıııi Heyet 
tarafıııdnn hısvip olunarak saat 17. 45 te ı>elı::P

Yf> ııihn~· t:'t ,.<'ri lrııi~?tir. 

Umumi lleyeti BaşveJd]jn bu teklifini mütte
fikan Lawip etmiştir. 

Bumlan sonra t'UZluımNle mevcut takrirlrı· 
okunmuştur. Ru takrirlerden hirisi, son defa 
nı<'r 'i yeL nı e,· kiine giı·tm muamele Ycrgisi lca
ıınnıuııın kü~iik büyük hernevi tabak esnafım 
şüınuliiııe almakta olrluğundaıı ve bu halin bil
lıafl'iıt ıııuaınelE>si basit ve kazancı mahclut olan 
rsnafıı iztirap vermekte hulunduğnnLlan hahis
cli. ~ahipleı·i tarafından şifahı?n ıle izah eclill'n 
takrire cevap veren :MaHye vekili Fuafl .Ağrıı
lı, hu vaziy tin IIükumetçe de nazara alındı
ğılll ve hu kahll esnafın veı·gicl n ını.uıf tutııl

ması ı.aldoncln tanzim edilen kanun Uıyihasıuın 

Mı•<'lis(• takdim edildiğini; bı:i itibıırlıı nrlmdnş · 
ların arzulım hôs1l bulunduğunu Had • etmiştir•. 

~lndt'n şirl,etlerincle çnhşan am elenin iş es· 
uat~mil.n iş yüzünden göt·düğü zararlat'm taznıini 
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'c .Antalytıda ~alı~an hiı· ıııadeH şirketinden, 
uzmıca bir müddet ücretlrrini nlaınıımakta ol
·lnldarı ımlaşılaıı aınclt' huku~<lntUl Hükitınet~e 

•· ipuıeti lüzuınu hakkıı11laki iki \akrire de lk
tiımt vekili llüsııü Ç'alnr tarafından icabecl<'n 
ıır.rıhnt verilmiş \'<' vC'kıilctç alındığı aulıışılan 

3. '. Il. 1' . .M:ecli llrupu Umunıi lleyeti 
:ıugün (20. ~'I. 1940) saat 16 da Reis vekili 
Tmbzon ınelnısu Hasan Ral<a 'nııı riyaseiinde, 
llükfmıctin tnlebi üzerine, hn h:ıf1n iı:inrle ikinri 
hir i~tinıa akt'3tıniştir. 

Dünya ahvaliniıı göxtımliği lüzuııı, iizt•rinc 
Iliikumetı;c alııııııası münaııip 'c hnHa zarud aıl
dcılill'ıı 5cil yeni trdhiı·lpı• lnı iı:timaın ıııiiz::ı

kcı·e me"zmıııu t<'ı;ıkil ı>tuıiı;.t ir. 

>!. - C'. IL P. Grup ıınımi Heyeti lıtıgiiıı 
(:Ui. Xl 1940) saat 15 tc Rcis vekili • cylıaıı ıııe
lıtıı:;ıı Hilmi { ını.nııı Reisliğinde toplandı: 

f't'l:.ı-ııiıı ı:H;ılma:mu m üt aalnp kürsüye ge
lı• n 1 IHricive '<·kil i :-:ılikrii, 'ameoğln son ı:> ;.ı,i.iıı
lii.k <liiıı~·;~ siyasi lıfıtlist'lı·ı·iııcl~n hizi ali'ıkıı<hn· 

:,. - < '. rı. P. Mr,eli Urupu Unnuni lle~·etl. 
:ı. XII. l!l40 ) ·alı günü snat lrı le Reis ,·ddli 
'l'ralızon ınelmsu H asan ı:lakıı 'nuı Rdsliğindr top· 

!andı: 

Pııı·ti nizmnııaıncsiniıı ı:n re 18:! ıwi ımH.ldl•
IPI'i JıUknıünc>e hı•ı· tı;tinıu Sl'ncsi h;iıı yeniden 
tl•. ldli ieıılw\kn llavsh·et Divannun scc;ilnwsi bu 
lı;tinıarn ruı,:tt:ıııw~i~1i .trşkil ~·di~·ordu. 

Yapılan intihar neticcsimle aşağıda isimleri 
~·a:ı:ılı yrd i ılzanııı l'kseriyct kazanarak Hay ·i-

tedbirler Grup ıımmi HC'y{'t iııN· t asvjp edil-
•niştir. 

Ruznamcde haşka ınıı·ldc lnıluuınamaı;ı hase
lıile Riyaset<:e eelseyP J 6. :ıo ıla nihayet veril
miştir. 

fla.şvekil Dr. Refik aydam kürsüy g-elerek 
lnı hususta I-Iükfunetin düşündüklerini izah 
~>tti. Höz ahın hir f:ok hatipler ayı1i ıneY?.U üze
:·incle fil<ir ve nıiitalnalaruıı beyan ettil<tcıı son-

ı·a l~nş\·ekil tekı·ar söz alarak soi'Ulan ımnllere 
r.evap olarak lleyanatta hulunmnş vr llükiııvte

tiıı teklifi Uıınını1 Heyrt<:c ittifakla hıs• ip edil
;·ıwk c:;uretile rcl. ey nihayet v . rilın: tiı·. 

l'deııl <'ri izah et nı iş \'e h n nı en nlar trafında 
ıııüteaddit m lmslaı · tarafııL<lan sunılıııı ı;mıllerP. 
fat ı ı ı i u ed i i revaplar \'etnıiştiı·. 

H.nznanıe<lr lınşlca nıaılüe olıııaılığı iı:in Riya
sc•tı:e san t 111 dıı cclsryr nihayet verilıniştil'. 

yc1 l>inııu nznlı~ına ı:;c~ilılikleri anlaşılıınş \"-(.'in
t ihcıp neticesi l munı1 Ilı>~•r1 ,, aı·zı> lilmt>kl cel~e
~·e nihnyct Yerilmiştir. 

Dr. l\ln taia Cantekin 
Lsmail Kt•mal Alpsar 
Ik lin·alıim 'rali Öngören 
Ali Rnna Tarhan 
lk Tıığıınural Haldn ..,inasi Erel 
Be ·eb Peker 
(: 1. Na<' i Eldeniz 

Çorum 
Çorum 
Diyarbak tr 
!stanbul 
İstanbul 
Kütahya 
Seyhan 1 



fı . C'. II. P. Meclis Grnpu Umumi IIeyet.i 
( 10 , XII . ın.ıo 1 salı günü s:ıat 15 te Reis vı>kili 
St'yhaıı mcbusu U ilmi lTraıı 'm Reisliğinde top
landı: 

CeiSl'ııin aı,:ılmasmı müteakıp kürsüye gelen 
llaı·iri~'C vekili i;)ükrii Saracoğln son 15 gün
lük siyasi hatliseler arasında hizi aHikadar eden
leri izah etmiş Ye bazı hatipler tarafmdan so

rulan ~mallcrc cevaplar vermiştir. 
Bunu ınütaakıp Milli korunma kaınmunun 

i. - C. J L. P. l\leclis Uı·upu l'ınuıııi 1! eyE'li 
( 17. XII. 1940) ı-ıaat 13 fe Heis vekili Trahzoıı 

ınchusu Ilasnıı Salca 'nın ı-eisl iğinde toplandı: 

RuznamedE', deri ithal işinin Ilükıimctçe ele 
alınınaııı hakkında Denizli nıebıısu Tahir Ber
kay taı·arından verilmiş bir taluir mevcuttu. 

'l'akririn okuıunasmı mi.itaakıp kürsüye gPlen 

8. - U. 11. P. Meclis -G-rupu Umumi Heyeti 
bugün (24. XII, Hl40) saat 15 te Reis vekili 
Trabzon melmsu Ha. an Saka 'mn rcisliğinde 

toplanru: 

Huznaıncde Hariciye vekilimiz Şükl'ü 'nı·ac

oğiu 'nun izahatından başka bir şey yoktu. 'else 
açılır açılmaz Hariciye vekili kürsüye gelerek 

9.- C. ll. P. Meclis Grupu bugün (11. ın. 
1941) salı günü saat 15 te Reis vekili Trabzon 
mebusu Ilasan Hnka 'mn reisliğinde toplannuş

tır: 

Cclse ac~ılır açılmaz ilk clera söz alan muh
terı>ı..ı Baıjvekilimiz Dr. Re(ik Saydam Büyük 
]ii llet M eclisinin klş tatiline karar verdiği ta
rihteıı beri geçen iki aydan fazla müddet zar
fında m mleketi alakadar eden bütün haric! ha
disat ve mesaile dair mufassal izahatta bulun
dular. 

tadiline dair Parti Komisyonu tarafından ha
ZJl'laıınuş ulııp hugünkii ruznamede dahil buln· 
nan nı por Lu ı ınüıakf'l•esinf' ge((iJın ir;. H' ı·ııpoıım 

ınür.akercsi sonunda 1\Iilll. korunma kanununun 
1 adil eelilccek roaddelnı-i Ye on larm ne şckildı· 
t atl il cuilccrkll'ri hakkmd::ı prensip lmrnrlıı.rı 

fllın ın rştn·. 

Huznaınude lıaşkıı matlde olmatlrğı ie,:iıı Hi
~·asrt.(:e scıa! 18,30 da relseyı> nihayet verilmiştir. 

'l'icaret, n :kili Mümtaz Ökınl'n'ln Milli korunnın 
kanunu !adil proj.esi mevkii tathika konduğu 

mıııaıı hu vo buna ınüıuasil ihtiyaçların temini
nin IIükuınetçe derpiş edileceği hakkmdaki, be

yanatı umumiyetle tasvip olunmuş ve ruzname
dc nıür.akere e] ilecek başka madde olmadığın
tlan Hiyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

1-;011 • zahatıııJ:uı beı•i gec:eıı 15 gÜn zarrıtıdıı 

wenılekelimizin harici siyasetiyle oHi.kalı olaıı bü
tün siyasi mesele ve vaziyeHer hakkında bir 
saat kadaı· süren izahatta bulundular. Bazı ha

tiplf'l' tarafından sorulun suallere i kt iza rden 
t•cvapları verdikten sonra Umtun.i Heyetçe beya· 
natı taflvip olunarak celseye nihayet verildi. 

Başvekili mütaakıp söz alan bir çok hatip
ler tarafından hu htıdisat. ve me aile dair ser
dedilen fikirlere ve bu izahat arasında Hükllme
te t vcih ettiideri suallere aHlkadar vekHler ve 
bizzat Başvekil tarafından icabeden cevaplar 
verilmiş ve miiteınmim izahatta bulunulmuştur. 

Ruznanıecle başka müzakere edilecek madd~ 
olma<lığınrlan Başvekilimiziıı izahatı tasvip olu
na1·ak suat 19 u 10 geçe celseye nihayet veril

mi~ir. 
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1 O. - C. IL P . l\Iecılis Grupu U mu mi Heyeti 

bugün (18 . ITT . 19-H) snlı günü saat 15 te Re 
isvekili Seyhan nıl'hmm Hilmi Uran 'ın Reisii
ğinde toplandı: 

Ruznamede Konya mebusu Dr. Oı:;man Şevki 
Uluc'lnğ 1 aı·afmdaıı verilip Kızılay Cemiyeti 
Merkez veznesinde meydana çıkarılan suiistimal 
eirafında ınübahlgah rakamlar işitilmekte ol
duğu için bunun halciki miktart hakkmda Tiii
ldl.metin izahat v rmesini istiyen bir takrir 
vardı. 

Takririn olmnmasmı nıülaakıp Srhhat ve iç
tima1 nıuavenet vekili Dr. Hulftsi Alataş kürsü
ye gelerek keyfiyeti berveçhi ati izah etmiştir: 

1. Kızılay Cemiyetinin Merkez vezne •inde 
filhakika gt>çt>n şubat ayı içinde bir ilıtilas mey
dana <4ıkarılmışt ı r. Bunun tahakkuk halinele 
olan nıiktarr 29 lıiıı liradır. Ve lG hin liralık 
bir nıikt.nr üzeı·inde de tahkikat yo tetkikat de
vam etmektedir. 

2, İhlilas; leeliye senetleriyle bunların tedi.
yc edildiklerine tlair ahnınas1 lazımgelen mak-

11. - 1
• U. P. :Meclis Ut•upu ıauıul lleycli 

bng-üıı (2:5. ITT. 1941) snlr güııü ,naL 15 te Heis 
Vt•kili Trııhzoıı nıı>hnsu Hıısım ı::l:ıkn 'mn H<'iRli
ğinılc' toplandr: 

elsenin ac>ıltnasnll nıütaakıp kürsüye gelen 
Jiariciye nkili. Şükrü !=l.aracoğlu; son 15 günlük 
siyasi hadiseler arasında bizi aHikadar edenleri 

12. - O. H. Partisi .Meclis <Jrupu Uınunı\ 
Heyeti bugün (1. LV. 1941) salı günü saat 15 t<' 
Reis vekili Seyhan mebmm IDlmi Uran'nın reis

liğınde toplandı: 
'elsenin ar,:ılınasmı miilaakıp ı;i)z alaı·ak kür

süye gelen Başvekil Rr. Refik Sııydanı Hükfı
nıctçe şcl{eriu bug-ünkü satı.ş bedelin 10 kuruş 
zam icrası <lüşünii.ldüğüni.i. ve lıu 10 kuruştan 
üç kuruşunun vn.ziyct dolu.yısiyl artmış olan 
istihsal ınMraflnnnı karşılı.vncuğının lıesap edil
diğjni bildirmiş ve Pnrti tumuni hey tiııin btı 
zuıuıııa nıuvafakatini istemiştir.. <Jrup mmni 
JJ cyeti Başvekilin teklifini ınüttefikan kahnl 
etmiş ve bunu mütaalnp ruznaıneye geçilmiştir. 

Ruzna.mede Hüktunete tevcih edilmiş ilü ımal 
~ aluiri vardı. Bunlardan birisi bir subayın g-ece
leyin Dil, Tarih ve Coğrafra fakültesine taar· 

buzlar üzel'inde tahrifler yapmak suretiyle ,e 
Kızılay tarafmdtın \eı·g'i tahsil şnhesinc yatı 

rılacak ınebliliHnra ai1 e·n·akı gene tahrif ede
rele bn mebaliği tahsil şubesine naima daha az 
yatırmak ı:;nretiyle ı;:este r:e~te ve r1evamh bir 
halde yapılmrştrr. 

3, Bu ü:ıe mütecaı::ir oldukları gene cemiyetin 
kend·i kontrolü neticesinele meydana ı_:ıkan mer
kezi umumi vezne katibi Sami ne muhasebe ka.
tiplerindcn Şenısettiu Cemiy<'t idal'c heyetinin 
talebi üzerine müc'ldci umumilikçc der'akap tev
kif edilrıllşlerdlr. 

4. Kcyfiycte ittiHi hfiınl erlilh· edilmez müte
easirlt'l· hakkınCia bir taraftan takibata tevessiil 
eılildiği gihi ayni ztımanda k<'yfiyet gazetelerle 
de olduğu gilıi ıımumun rttılilın::ı Hl'zedilmiştir. 

5, Şnynıu tees.<;iiı· olıııı lıu W' buna müınasil 
hfııliselerin 1 ekerdir <'rlcmemesi if: in Kızılay ('p. 

nıiy<'tince y<>ni tedhil'ler alınımştn·. 
Tlü k rımrliıı izahr grup nıııuın1 heyetiner to.o;

vip edilmiş ve ı·uznaıne<le başka mnude olmadı
ğmclan Riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

izulı t ttkten \ ' C bu tneyzu1ara miheallik olarak 
sö.z alan hatipl<'ı·in h<>.vnnıı tnııı vı> Rorduklarr sn
allPr<' ieahedcn cevah1 iuıhatta bulnnduktan 

onı·a ruzllıınıNle ıııiizakere dilecek başka nıad
dc lu'\.lnıa<lığ·ınılım snnt 16,30 rlıı celseye nihayet. 
verildi. 

mz ctti~i ve biı· hekı;iyi iilt.lii.t-diiğü !?ayla ·nun 
ne dcı eccyc kadar doğı-n olduğuııu Atlliy vc
kilindcn soran trıkrir idi. Adliyc, 1\tilli ~1ütlafaa 
ve Dahiliye vcldlleri tarafındau 'cı·ilen izahat
i an fakülte kaplSlua böyle bir taunuımn vnku
hulcluğu Ye suhay tarafmaan biı· ıualıallc bek-

\!iı-iniıı yaralımdığı \ <' fn kat lıtuli::ı~yc ııwrlt.t•z ku
ınıırıdaıılığ·mcıı Y umhuriyet mut1dciuınıııni-
1iğince dcrhal el konduğu ve askeri nuıhk ınece 
mzibnt1 bir ceza olmak üzere askerlikten Jw
mcu tarderlilmiş olan subayuı halen de mürldei
ı ınınınilik~e mevlnıi bultındurulduğu anlaşılıınş 
ve Hükümetin lm baptnki izahatı tasvip edil
miştir .. 

ikinci takriı·tle Çeltik kaıınunun tatbikatta 
-;:imdi~ e kadar verdiği neticenin ve sıtma müca
J.ele mıniaka.lannda çeltik zeriyatıuua.u umumi 
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-ııhlıtıliıı ııC' dcr~ccyıı kadar nıii.tt•tsı:-.ır oJnıakta 

lıulnıırltığnıııııı Ziraat ve ~ıblıat YE'lcillerinc 
/.alı ı>dılmcinı istiycıJ bir takriı· iıli. 'l'akririn 

.ı kııııınıısını ıuütaakıp meYzu hakkınıla birbirini 

• akı lı ı• ı ı izalıatta lıulunau Ziraa t , e Sıhhat \'e
killl'I'İ (•lde lıuluııan kanuni nıevzuatm pirinç 
~<'l'iyatik un.ıuıni ı;ıhlıatıu korıını ıı:ısııu telif ba
ıomıııılnıı l< i tayf't. i zliği görülınekt r olduğu için 

ı :t - l' . II. P. Met'lis t:rupn l.Jınuıni llı>yet i 

lııı~lin \ . lY. 1941) Halı günü saat 15 te Rei 
\ ekili Tl'ulı:t.uıı nıelıu ·u 1-lnsan Hıtka 'ııın Rl'is
li (~iııd e luplaııdı : 

eelsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen 
Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu son günlerde 
inkişaf eden siyasi ve askeri hadi eler hakkında 
beyanatta bulunmuş ve hu izahatı Umumi Heyet
çe tasvip olunarak ruznanıeniıı diğer maddesine 

I·L -- 1'. ll. Partisi 1Jecliı:ı Uruını l.nıtuııi 

HeyPt i bn J(iuı t 1;) .lV. 19!1) snlr günü. suııt 1:\ 
te Reis Vekili Seyhan mebmm liilnıi Uran'ın Re
isliğinde toplaudı : 

Celsenin açılmasını mütaakıp kütsüyo ıxeluıı 

llariciye vekili Şükrü Sartıcoğlu bizi uzaktan, ya
kından alakadar eden siyasi lıadiselerin son in
kişaf safhalarını izah etmiş ve bu meyanda bazı 
hatipler tarafından sorulan suallere de cevaplar 
vermiştir. 

Grup umumi heyeti Hükfırnetin beyanat ve 
izahatını tamamiylo tnsvip etmiştir. 

[;). - '. ll. P. MecU~ Urupu Umumt lleyt~ -
1 i lnıgün ( 2U . IV . 19-11 salı günü) saai 13 1 e 
'Reis wkili Ttahzon mchusn Hasan aka 'um 
l{{'i!;liğindc toplandı: 

İlk Jel'a Ilariciye v .kiJi Şükrü , 'aracoğlu söz 
ıtlarak soıı iki haftanın askeri ve . iya ·i harcl\a t 
n~ Midi•mt1 halduncla ınufassal izahat verdi. Bu 
ıııevzua daiı· öz alan hatiplerin ıniitalaat ı ve so
rulan sunilere Hariciyc vekilinin eevapları clin
lentliktcn sonra ruznameye geçildi. 

Jlüküııtelt,;ı• lııı cilıctı tuııuınıltjllll tadil~tın ya
kımlıı Biiyük ~1 ili Pt. ;\leclisint• :ı P?.etli lı •~>cği bil
,J i ı ·ilıııi:;; 1 ı · lıı ı ı ıl<'\ zıı rtrııfmd :ı sö ;~ alan hir 
• : cıl · lııı tipiPr d t• lıu t a ılil;ltııı ıH·il• · ıı gı • t irilınesi 

l ıııı-ıı-.uııdıı ı lti k iımet lc h em fikiı· hnlnnıııwı ları]ıt· . 

Hwm-ımcdt lıııı;ılHt ıııadcle olıı ı adıf! ı i ı; in Hiya
··1 ı ;e ı· ı · l~ı·~ ı• ı i. ·l5 ile ııiluıy('t Yeriinı i~t i ı · . 

~<'çilmiştir. 

Bu maddede Kütahya mebusu Ala<'ttin Tiri
doğlu ve Bursa mebusu Nevzad Ayas'ın asker 
ailelerine yardım hususunun kanunlaştrrılması 

hakkındaki tnk:rideri vard1. Heyeti Uınuıniyece 
bu işi tetkik etmek üzere Parti idare heyeti ta
rafından bir komisyon teşkili karar altına alına
rak ruznamede ba ka madde olmn.dığından riya
setçe celseye nihayet verildi. 

Bunu mütaalup ruznameye geçilerek 'J'rukya 
ve İstanbuldan Anadolu içeri iıw geçmek İsti
yen ve bir kiraevinde oturan kimsclerle ı.ıv sa
hipleri arasmda kira ve koni umt yüzütıdcn ÇT

kan meselclerin gittikçe hüyiiım•ktr olduğuna 

IJüln'lmetin dikkatini çeken takrir oknnmuı;; 1 ur. 

Hükumet. bu meselo eiratmcla lelkil<nt. yapa
f•ağmı ve kimsenin mağduriyetine moydau vermi
yecek kanuni tedbirler ittihaz edereği.rıi Grup 
Lunumi heyetine bildirmiştir. 

Ruznaınede başka madde olnıadığmdun riya
setçe celseye nihayet verilmiştir. 

lkiuci ltl(':.ıdo olaı·<ık Di;raı·bulm ıııcbusu c
ııcral l'üıznn Hcvüktckiu 'i11 tııyyııreciliğo ait as
I\ Mi mevzmıtnnızo dair Milli müdnf:w vekaleti
n<' tevcih dilmiş ımal takriri okundu. :Milli mü
dafn::ı vPkiliııin ve diğer hatiplrı·in nyııt nı vzua 

mii1onllik lwyaıwt vr izahatr dinlt•ndik1mı ve so
I'Uiııu hir c:ok snallrro l\iilli müclafaa vekili ta
rafmrlan icahecl~ıı revaplar verildikten sonra 
:>aat 1 fl,lO da celseye nihayet verildi. 
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16. - C'. H. P. Meclis Grupu bngüıı (6. V. 

1941) salı günü saat 15 te Reisvekili • 't'yhıın me
bmm II ilmi ran 'm Riyasetinde toplande: 

Cl'lse ac;ıhnca söz alan Hariciye vekili ~ük
l'Ü Ra ı·ııroğlu son dünya siya!'li hadisı>ll'ı·i ve btm-

17. - l'. H. P. Merlis flnqHı ( ınuıni Heyeti 
bugün (13. V . 1941) salı giiııü saat 15 t Reis 
veldli Ttabzon mehnsn Hasan , nka'nın R i li
ğinde toplandı: 

Rmmnınt•1 Hariei.vo vekilimiziıı mumi H -
yet vcr<'f•rgı izahattu.n i hare1ti. Bu maksatla 
Hariciye vc•kili l;ıükrii aracoğlu ilk defa söz ala
rak kürsü.vr gclıli. Türkiy<>'yi ali'ıkolanclıraıı hfi-

1~. - 1' IL Pnrti"'i )lerlis <:ı·ııpıı lmgün 
(3 . ''Vl . 194-1 ) sah günü aat 15 le Reis vekili 
Se~·hnn ınrhnsn TTiimi ra'nın Riyası•tincle top

landı: 
B •t zııa ııwdl' llııı· i ci _ ·c wkiliniıı h:ıl'i (' i hildi 

selrr hakkmda vereceği izahııt ilt> Milli ).fiidafaa 
ve , faaı·if veldllE>ı·ine tcvrih t>djlıni. hi ı· sual 
takriri vardı. 

('else a~tlın('a ki1rsüye ~cl n Hal'iciyt> vekili 

, 

19. - J\IT(Iı~]is fh·npu hugoiin (10. YI . 19-!1 
salı güııü) saııt 15 teR is y kili 'l'rahzoıı mebu
stı TTa<ıan ~nka 'nın Reisliğinde toplanch : 

Rnznnınrı1<' ntn •a ınehusu 'l'ürltfın Öı•s ta
raf•ndıın ı fi111 l\Tüclafaıı ye :\Jfaarif wkill rine 
t vrilı eflilıniş ınüşt rek hir sunl tnln•iı·i. m<'vrut 

idi. 
Celıe a<:ılme!\ sö?: alarak ltÜ1'RÜY A'(>IPrı 1ak-

lar hakkındaki Hükümetimizin görüş ş killeri 
i.i.· eı iı11lc verdiği izahatla Grup ınunıi Heye
t ini tt•nvir etmi ve rn7.namcde başka madde ol
ınadrğı için Riyasf't e saat 16 da c>ı>l eyt> nihayet 
VC'ı·ilmiştir. 

U İSt' \ l' valualara mütaallik izahatmr mu m ı 
Hc:vet dikk.-ıtlc> takip etti. IIariciy' vekilinin hi ı· 
aat kadar d vmn cd n bu izalıatmuaıı . onra 

:'lfuhter m Başvekilimiz Doh."tor Refik Raydam 
söz alııl'lllt verilen izah at ı huHi a ve te~·it cdl.'n 
lwyaıuıttn bnhmdula e ve mum1 Il eyetin sfu·ek-
1i cıll{Tşhıı·i~·le iı:tima nilıay te erdi. 

Şükı·i1 Rarnroğlu soıı üc_: haftalık siya i hadisel r 
hn.klmıda. grnp umumi heyetini etmflı izalıat 

ile lenvir etnıhı ve bazı hatiplerin bu mevzular 
üzeı·i.nıleki. suallerint> cevııplar vermiştir . 

Vaktin gecikmiş olmıısı itih:ıriyl<' ruzname
rlcki ~nal takrh·i başka hir ic>timaa h1rakılarak 

ı·iynsetre r<>l-ı~~-e ıo;a:lt Hl.30 rlıı nihnyf't veril
miştir. 

rir ~mhihi maksat ve ınütaH\alarmt taf-;ill'n izııh 

etmiş ve oıın ınüfı•akıp IiPt MiirlaEaıt ve "'T:ıarif 
Ye killeri de bu lııısus1 a lazmwelen iır.n '1n ı , e b -
yanıı1ta bnhmnın':llaı·(hr. B·ı ınevzua clnir l\<1-

naat ve fikirlcl'ir.' dermeyarı cd<.'n hazr hati]lt•r 
de dinlcndikten sonı·a ruznamedc haslta ınaılde 
olmadığından saat. 16 da eel ey nih~yet veril
nu~tir. 
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20. - C. H. P. Meclis Grup u bugün (1 7 . VI . 

1941) salı günü saat 15 te Reis vekili Scylıaıı 

ıuebusu Hilıni Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Ruzuamecle IIükfunetçe umumi ınüfettişlik

leriıı clevaıııı, ilgası veya taaddiidü hususunda 
ı~c rjkir lwslcnmektc olduğ·uno ve 'rürkire 'nin 
fJİr <;ok vililyctlcre ayrılanık dc,arıı Nlcgclen 
lıugi.iııkü i(l·•rı•si yel'iııe lıususi icları~ler hukuk 
\'t 1 nızifdcl'i baki kalmak üzere yeni 1cşckkül 

liizuuıuna kılllaal hulunup buluıuuadığına dair 

Dahiliye vekiline tcvcih edilmiş bir sunl takriri 
vartlı. Takriı·iu okunmasını ınütaakıp kürsiye 
, .. wiPn Dalıili,, · ı· wl-ili Ftı~ık ()r.trak hn nıı•vzular 

21. - C. II. P. :\fecliı:ı Grupu bugün (18. VI. 
1941) ~arşamba günü saat 17 de Reis vekili 
l'ra lııun nu~hıısu IT asaıı Ra ka 'nın ı·eisl iğiııcle 

ı o plnnıb : 
[ trm.ııııl ılı .• · ;ılll!t. .\lı wıı.\U ilt• ıııii.';ti;,·n·~i 

!m dda ikmal H· iııtac: edilmiş olan ılosfluk 

•ıı ualıP.d<>si \'aı·Jı. 

Jlı• ıııal.;satla siiı alıu·ak küı·süyc g·n lPıı lla
ı·ic·iyc VPkili :!üluii ~ın·ac•oi(lu hn ııııHtlıer!cuiıı 

hicln,nttr>n heı·i gN:irıni:;ı olılnğu ıııiizakeı·e sııfn

hatllın ait lwyanatta hulunıııuı;ı ve imzaı-:ı !al<ar
l'iit' eden ııınalıt•de ıııetniııi okıı~·ııı•ak !m yesiluı.-

22.- < '. H. P. Meelis llrupu Umumi Tlı•yeti 
hugiin (24 . VJ . t9-t 1) sn lı ~ünü saat J ll tr RriR 
vekilı H<·yhaıı ııı('lıusu Hilmi Urau'ııı rcisliğin
dc toplandı: 

HuznaıııNlc sivil sılıhat teşkilatı iiP orıln sılı
hat teşkıHitnıın Vf' adli tabahet teşkilıltınuı hu
güniin ihtiyaP.ına rwvap verecek rluruıncla olup 
ı1lm:ıdığı hakkınıla llükfımctc tevcih !'dilıniş hir 
sual takriri vardı. Bu takrire alakadar .Adliye, 
:\liHi Miidafaa ve Sıhhat ve içtimai ınuavenet 

üzerinde Hükftmetin ötedenberi meşgul olduğu
ııtt ve nit ·kim bütGe müzakereleri sırasoıda da. 
ayni hususları Hükumet adına sayın Başvekil 

izah etmiş olup kendisinin bugün bu izahata 
iHlsC! edilecek bir fikri olmadığım ve dünya si
yasi dnruınu norınal bir hale gelmerlil\;çe bu 
ttH~\·znı.tr üzeı·inde 1Iükı1nıetc;e bir tcdhir nlıwı
~n t~nı-si.il edilmenin münaı:ıip olınıyacağını izah 
etmiş \C Gı·up Unıuıni Heyetince Dahiliye veki
linin hu izahatı tasvip olunınu.~tur. 

Puznamede haşka bir madde olmadığı için 
J{iyusetr;e celscye nihayet verilmiştir, 

ııııı ıııa.Jıiyet ve gayesi üzerinde etraiTı izahat 
Yf'rmiştir. 

l lariciye vel<ilini mülaak ıp söı alan bir ı:ok 
lı at ipleriıı heyanatma ve sorcluklal'ı ~mallere 

lıiıi'ltt nn~\'ckil Dı·. Refik Haydaın taı-a fından 

,.,,, ilı·ıı cenıplıw dinlendiktcn sonı·a mualıedenin 

:ıııl'aı-;ı 1Pklil'i ıey<' konulmuı;ı ve nıumi Jleyetiu 
1:ı11ı ittifakı ilf' \'C süı·rkli nlkış l ıırlıı kabul cdil

ııı işi i 1'. 

Httzııaıııı·dt• lıaşl,a bir wadde. ulınaJ ı ğıııılan 

ı-ııııı t 19 da cc•lse> o uihayet veri lmiştiı·. 

\ ı~kılleri Hükümet adına ceva;p verdikten sonra. 
tıı r ı:ıık ha liplt•r a~ıli mevzuhır lıakkmdn ve bu 
11ıüna"Piwtle dt' memleketin umumi sıhhat du
ı·ııHnı \'(' onuıı ıniistnl,bel inkişafı tedhirleri üie
rınılt· faydalı !>ir c,:ok müHl.hazalaı· dermeyan 

(•tnıişlerdil'. Hatiplrı·in beyanatını ve vekillerin 
•ıihai ı:t.nhn.tını nıütııalop ruznamede başka mad
ıle ıle lıulnnmacllğı eihetlc Riyaset.çe eelşeye 

ııih:ıyı>t verilmjştir. 



- ~ -
23. - C. H. P. 1\Iecli Grnpu bugün (l . VIT . 

1941) salı günü saat 15 te Trabzon m busu Ilıı 

snn Saka 'mn reisliğinde toplandı. 
Ruznarnedo Refah vapurunun bntmıı.sma ait 

Kütahya mebusu Dr. Ali Suha Delilbaşı tarafın
dan verilmiş bir takrirle İstanbul mcbusu Gl. 
KilZ\lm Karabekir tarafından francala ve kalıve 
tevzüne ait Ticaret v kaletine hitaben yeritmiş 
suni takriri ve üçüncü madde olarak asker aile
lerine muavenet mevzuunu tetkik etmek için 
Umumi Heyet karariyle teşekkül eden Parti 
gTıtpıı kumis~·onunun raportl v.artlr. 

Calsenin aı;:.ılma ·ını mütaakıp Başvddl Dr. 
Refik Saydam ilk defa söz olarak IIükum tin 
meşgul olduğu hugünkü siyasi ruesE"lelere dair 
lnsa bir izahatta buhmıımş Ye noktai nazaı'ı 
Grupun umumi tasvibine iktiran tıniştir. Bun
dan sonra Re.fah vapurunun ne suı· tlc La truL~ 
olduğuna dair yu~ arJda zikri geçen takrir üze. 
rine mi.izakere açılmış ve ilk defa )nlll Miidafaa 

24. - C. ll. P. Meclis Grupu bugün (3. VTI. 
1941) aat 9,30 de Reis vekili Seyhan mebusu 
Hilmi Uran'w Reisliğim1e fevkalô.dc olarak top

lanım tır : 

elsenin ı a<:ılmasııu ınütuakıp kürsüye f{eletı 
Ba.:)vekil Dr. Refik Snyd<lnt, Parli ınum1 H('ye
tiuin geç n ı;alı ~ünkU <' Jsesimlo c: r~yan edeıı 
ınüznker leı•dt>n sonı·n l\Iilli lüdııfaa vekili Raf
fl't Arıkan'ın veltillikten arfını l'i<•a e11i':;iııi he
yan elleı•ek ınnmnil . h hakkında Parti Grupu 
Umnmi Ileyetinin lınkiki temııyüliiuü öğrennwk 
is1 rcliğiııi ve huımn ıriz1i re yle bildirilnwsini l'i
ca tnıiştir. 

Başv kilin hu beyanatı üzerine Ri.ras tı~e 
Orım Umunıt H "etüıin :Milli Miidafaıı vekili 
Sn ffot. .Artknn hak1ı:ml1n gizli r yi ni kullanınıısı 
t~l<:lif edilmi') ve intihnp dt ircleri ı-ııwısmcn hi-
1'<'1' hi reT iFıiın lı>-ri okımııro l\ hizzot rı>y1crini ku.l-

vekili Saffet Arıkan bu me eleye. ait uzun ve et
l'D flr imhat \"ermiştir. V ekili mü taakıp söz 
ıılun hi.ı· GOk luıtip1 eı·iu ınutalna \ ' C teıılı:itlerine 

bizzat Başvekil Doktor Refik Saydam ve l\filli 
Müdafaa vekili tarafından cevaplar verildikten 
sonra bu mevzua ait takrirler okunarak Ilükü
metin yapmalrta olduğu tahlôkat.m neticesine in
I izara karar verilmiştir. 

Üçüncü mı•vzu olarak !stanbul mebrum Gc
ı•ııt Kiır.ım Kuı·abekir'in Ti nrct. >•ckalrtine 1ev
cih edilen takriri ii.zcrine müzakere açılmış ve Ti
caret vekili :Mümtaz Ökmcn bu takrirde mevzuu
bahis olan me eleler hakkmda etrafh b yanatta 
bulunmuş ve snal snhihi ile liğer hatipler de 

mütaHl.alarmr öyl mişlerdir. Grup ayni zaman
da asker ailelerine yapılması icabed n muavenet 
hakkındaki komisyon raporunu vaktin geı: olma
sı dolayısiyle perşembe günü ayrıca bir toplantı 
yapılarak mi.~akerc edilmesine karar vermiş ve 
saat 19 buçu!Na celse;vc nihayet verilmiştir, 

lan an 223 mehusüın 14 ünün muhalif olnrnk ver
diği r ye mukabil Grup Umumi Heyetinin 209 
reyle :Milli Müdafaa veldline itiınat beyan ı>tti-
ğ-i aııJıışılmıştır. · 

Bnııu mütonkıp l'UZllnmesine geı:en Heyet, 
asker ailelerine ynrdrm ıncvzuu üzrı · iıHlc tetki
kat yapan Parti Komiı;yonu raporunun nüza
kereRine başhyarak hn nıevzu üz!'rinde miitrl:'ıa 
derınoyan enen hir ~ok hatipleı•j Vf' hurrünl·ü ]·a
llllllUll tatbik edilf\gelmektc olan ~ekillerini izah 
eden Dahiliye vrldlini rlinledikten sonra asker 
ailı>lerine ynpılaeo.lt ynrdnna daha seınereli ş kil
ler vt'rilmesi mütalflasını ve hn dairenc bir ka
mm Hlyihası tanzimi ile Merliı:ır ~tirilnıt>!l!i rica-
un rlermcvan ('tmekte buluntın Komisyon rapo
ı·tumn Rükı'lmcte tevdiini knh11l etmiş VI' rt>lse.ye 
ııih:ıy<•t verilmiştir. 



25. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
'(5 . VITI . 1941) salr günü saat 15 te Reiı-ı vekili 
Trnbzon ınl'lmsu Hasan Saka 'nın Reis l i ğincl<· 

toplandı : 

Cels('nin aı,:ılııı usmı ınütanlnp sör. nlıııı Milli 
Müdnfaa v ekili Saffet Arrkıın kül'siiye g-elı>l'i'k 

Refah vnpuru far•iıısı lıakknırln evn•lee haı:ıhııınş 

olan id :ır! tn h kiluıtın şimdi işin mahiyeti it ih ıı

riyle ask('rl mııhkeıne laı•afmrlan arlli tahkik a t 
safhasma intikal etmiş olduğunu ve Refrılı v ıı plı 

ru şiihcilııınıın ıııahsns olmak üz<>re suhny, f'ı·lıa ş, 
tal<'h<'. rr farl<J ırii:ı:etilmrlnıir.in hf'ı' biı·iniıı karı n

ni v:ırislPrinı> rliirrler bin vr knrtulnnlaı·flıııı sıı 

baylaı·n s('kir.rı· yüz. Prb:ı ş ~·e tnlrhrlrre rliil'rl ı>ı· 

yi:iz ve rrlf'ı'r yü::r.eı· lirıı verilnwsinin karın· n lt ı 

na n l ııırlı~ını vr it n ı>nıirlel'inin tanr.im eı1ilııı i~ 

bnlıınihı1hnnı Frınınıi Hı>yrte nrzetti. 

Onrlnn sonı·n Hnriı>iye Yekili Şükrü R ımıc·o~

ln söz ııl:ırnk lıir n~·rlnn fnr.ln hir rlevrı>vr ait 
siyasi nhvııl vi' vıılmılar VP ınr>nıll'ketin si vıı:-w

tiyle aliikarlnr lıficli~Pl<'r hnkkrııdn tnfı;iliith izn

lınttıı hnhmihı . . \Zfınan hıızıları tarafrıınnn soru-

2fi. - C'. H . Pnrt+~i :\frPli~ Ornnıı Pmmni 
TTPyPti huıriin (lfi . TX. 1fl41) ~nııt Hi tP 'Rı>icı ı.•r 

ldli ~cyhRn mı>hnı;ın Hilmi tTrn 'nm 'RPisli~inr!r 

toplnnrfı: 

0p]cırnin :ıf'ılmnf.lım miita:ılnp ilk kiirsiivf' 
gelı>n ~fill1 '\fiinnfnn wkili ~ni'Tf't Arı kan Refah 
vıı:pnrn fnf'iııc::ı hnkkında ı•rreyan etmf'ktr hu-
1nnnn fl (lll tııhkilmt iizerinrlc rlnmp umnm1 hey
eti tf'nvir rtmi ıs tir . 'Milli Mtin:ıfna vPkilhıin iuı 
J:ıafrnB TIA71ll'lll1 nrm tahkikat talıii SP~'1'ini t:ıkih 
etmPldPnir. 

MiJJi i\fiirlnfnn vPkilirıin izahntmı mii1ankır 
JdirsiiyE' gelen TTerif'iye vrkili ~iikrii Rıımrn~ln 
son hnf1 alar 7nrfınrlıı rPrf'yan rtmiı:ı olan c1iinya 
siva.qi Moi~Pl<>rinilPn fh·np nmnm1 heyetinin nın
fn~qnl iınhntln hııhı>rrlnr <>tmiı:ı ve hnzı hntiplrr 
tarııfrnrl:ın hu mrvzular iizPrinnP Aornlan rl'vap
lar vrrmiştir. 

TTariciye v<>kilinin iznlı~ıtmc1an Aonra Grup 
umnmi hryf'ti rnznnnıf'sinin diğer hir mnilnesini 
teşkil erlrn BnrRn mehnsu Oenernl Nari 'l'maz'm 
Riikftmete trvcih ı>tmiı;ı olrhığu ınıal tııkril'inin 

miizakeı-esine gPı;:mi~tir. 

!htikara karşr Iliilt"Ometin ne gibi trrlbirl cr 

l :ı n ~m allere cevap verdikten sonra heyana tı 
l'ırııunt Heyetin hsvibiyle neticelendi. 

Ruznnrneııin son maddesini, 19 mayıs g<•ıı r:lik 

h:ı)' L':ı ını nıünasC'hetiyle Cumhuriyet g-ıı::r.t'l t•siııdt • 

ı : ıkını~ olan « 0f'ııı-:liği övii ~ » nıcvzulu bir ııınkak 
nin ndli h:ıkıındnn ı.rN·ıni ıi 1'üı·k ııesilleı·ini t:ılı 

kiı· nıDııasını tıı?.:ı.mnmn t•ılt•n lııı:t.ı fıkrıılıın llH'\ 

f'UI. olup olmnrhğnııı claiı· Kııstnınoııu ııwlıll sıı 

Ahirlin Binknyn'nm A1lliye vckillPtinP tev<'ilı t>l 
nıis olduğıı f.l\H'ıl tnkriri tc~kil efliy<mhı . 

Ta krir sıı h ihiııcl<>n Roma ı-ıöz alım At ll i :Vt' n 
kiJi Tfnsıın ?IT<.' ıH•ınenrinğln kiir·siiyr gdeı·pk ınev

zunhııhis nınkal Pnin tlılli ın:ıkııınlarC'ıı if'nlıNl :·ıı 

tPtkikı :v:ıpıldığmı vr bu m ıı Jmlecleıı g-rrm i ş 

Tiiı·k ıwsillrı·i luıkkıncl:ı lı:ıknret rnihınımn in -
7.nm tn ll ll en en V(' () schrplc tn lı kiknh ir:ı lıett iı·ı·ıı 
lıiı· ııı li ıı n \'P mııkMt tntYı•nt olnındığı ne1i ı•rsiıH' 

Ynrılrlı~mr ir.nh f'tti. 

Bn mf'vzıuı cl:ıiı· sör. alan hatipledn miitnliia 
'' ~' trnkitlf'ri elf' ılinlrıırlild<'ıı Rnııı·n ı·uınnnıPrli' 

lıir ~rv loılmıırlığınrlnn s:ıııt 17,45 c1ı> Pelsr~•r ııi 

hnyf't wrilçli 

almakta oJifni!ıınnn iz11 h ını istrven h u tn krirr 
cevnp vermek irin 'T'i<>arrt vekili Miimtnz (\k. 

mPn kiirsüvP gplmiA VP hnyat pnlıahlr~ı vr ilı

tiknr nıf'vzıılarınm Phrmmiveti, hi.itiin mf'mlrke

ti nliiknrlnr ı>1mrsi vr nihovPt fertleri olnnihı 

knflnı· hazı zi1mı·rlrri rlr töhmrt nltınrln hulnıı 

rlnrnn hir lınni !'!r olnın.~:ı itihnrirlc mrY:ı:ının ı;:ok 

rluran hiı· lınrliRe olmnı:ıı itihnrivlr mı>v-

zmın rl)k f'trnflı vr rok a~rk ola-
rak iznh rrlilmPsi liinımnna işarntlr PY-
V<'H1 hnya1 pa lı n hh~nıı ve ihtild\rı tPvlit rrlen 
amiJlPri. sonra hnnJorA. knrSl aJmmns1 grrekrn 

trnhirleri ve nihnyı>t. hıı!?iinldi hıthiknt ile ne 
yôlrln ralışılmakta olc1uğunu izah f'tmi~?tir. 

Vı>kil: ihtiknra nıev:m olan mnilrlelrri itlıal 

E'şynst. mf'mlrke1 nıııhı:ıtil1 ri VP nihayPt snnııy'i 

mamı1Hitı olarak iire ayrılmış ve lıf'ı' hiri ilzr
rinde fiat t('zayüclüne amiJ olan nnııRırı 1'FıhJil 

etmiştir. 

Vekil hunrlan Aonra ithalfit eşyasının menşe
lE>rind<> de ı;:ok pahah oliluğunu, orarln ila mali
yetin arttığ'mı, heynelmilel nakil iicr<>tlerinin 
% 300 ve Rigort}l ücretleı·inin flahıı far.la. tezn
yüd P.ttiğini ralduım1ıı.1'1a izalı etmiş ve bn ı:ıe-
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heplerle bir çok ithal ıuı:uldelerinin daha hiç 
hir ihtikarn ınevzu olmadan sif kıymetlerinin 
lıh', ilci ve hatta üç misli arttrğuu ı:ıöyliyerek 

fiat tereffüünün bıı kısınrmn tabii ve gayri Ica
bili içtinaıı olrluğunu izah etruiş ve bundan son
ralti fiat temevvüç ve tereffülerinH kat·şı yapı
lan mücadeleyi tebarüz e1tirmişt.ir. 

.\lC'ıııl .. kel ııı<ıhsnllt>dııi.n l'iallarıııdaki teı · ı·f

l'iie ıiıııil olaıı srlıepleri izahtan soııra yeni ınnh
snll' daha tarlada iken kıyınet konulduğunu pi
ı·iıH:. f:ısııl.' t>, nnlıııt, ıııcreiınt•k, :-;ağ gihi aııa ib
t i:nH: madrle!Pri iizl'rİHclı- hnııdaıı lıi;.dı• iht ikurrn 
iı;;lpııu•siıır iıııkfııı lnrnkılınııdığı kııııaatindt• lıu

hınılıığıınıı "'' c~ünkü lm m:ıcl(lt•Jpı•in istilıli'tk mm
ı akusıııdn · rla nznnıi fiat ları 1 :iyi n ('clilmiş ve h ir 

larnrt:ın ıla ofisleree hn fiatla ınuhayaaya baş
lanmış olduğunu ifade etmiştir. 

Ponıuk ipliği, kııpnt ht'zi \e aldinııtuıı men
!-ltu·at üzerindeki şikay ,ıleri yerinele hulan ve
kil, lktisııt ve 'L'iearet. vcktllcth·rinin bu nıevzuu 
Plı' ııldıldaı ·ııır. lkti~at 'cldiletiniu lıu~nsi fnbri
kalaJ'ı•n imal ı•tlih'n ı)anınk ipliğine, lmput be
zim· d k n~ d nğnıın \'C di ğrı· memmr:ıtn l'l kovma-
~·ıı sıılfilıi?rt alllığını ifade etmiştir. . 

.Mc\'Znnıı Jıir kaÇ! veldUeti aHikadar eden umu
ıııi kı s ııır üzt•rindc BaşYckil Doktor Refik , ay
~1ımı ılaiii lıl'.\'t'tc <'.aslı izah at vPrıu iştir. 

IIükfuıwtin lm beyanatı Ornıı Umumi Heye
t.iJLt:ı' mü t tcfilmn tasvip ohmın~ ve saat 20 de 
Riyıısct c:r rt•lsr~·c niha~·ı>t Vl'J·ilmiştir. 

.. ...... ~· 

B - Cumhuriyet Halk Partisi müstakil gTupu 

1. O. H. Partisi Müstakil Gruptın un İdare Heyeti ilc azalarının isimleri aşağıya yazılınışta: 

.\li Rana Tarhan 
Ali Tiıza Türel 
lliisnii Kitabcı 
I•'ııad Sirmen 

fi ü.-:ame1tln Kural 
,\f rf Akgüç 
T•'azlt <iüleç 
T•iınm Aslan Tokad 
.ii.Pki 1\I('sud Alsan 
.\ziz Akyiirck 
~ııki?e Blgün 
izzet Arnkan 
.\hıned Şükrü Esmer 
Ziya Karanıursal 
Şdıime Yunus 
:-\adri Ertem 
I~nırullalı Barkan 
Rıclvnn Nafiz Erigoüer 
Kemalettin Kamil 
Alıdunahman Naci Demirağ 
Nazım Poror 

lstıınlnıl 
~ll ll.) H 

.\I uğla 
Rize 

Ağrı 

Bursa 
Bursa 
Ucııizli 
niynrbalar 
.h: l'ZU l'Ulll 

ı<~r:mrnm 

Eskişehir 

İstanbul 
Jstaubul 
!zmir 
riital1ya 
'Malatya 
Manisa 
Rize 
Sivas 
Tokad 

Reis vekili 
İdare heyeti fizası 

:. . 



2. Grupun fatı.liyeti bakımıda matbuatta şu tebliğler inti§ar etmiştir~ 

A) 1 . XI . 1940 cuma günü s~at 14 de, Rt•
is v ldli tsta11hııl ınehusn Ali Hana Tarhatı'ın l'f'· 

i<-ıliği alt ında toplanan C. U. P. ~Ilistakil ll ı upıı 
Umunı'i Heyeti, l~rnp ld ·a·c H<'y<'ti iizalıl.lıınııa 

Konyıı ınehwm ,\li Rıı:ı Tiiı·el. Mn:!lrı nı<'lııısıı 

Hiiımü Kitnl)('ı n Rize mehnsıı 1• nnd Rirııwıı 'i 

S('(.;ıni~t ir. 

R) C:. H. P . Müstııkil Ornpn Pnııııni f·Jp~·r 

tl, 18 . YJ . 1941 ı_:arş~mha gi:inü, Reis vekili 
lstnnl'ıııl mehmnı \li Rıııııı 'T'm·han'ııı ı·p}slifri ııl
trnıla !nphııımıştrr. 

llıı.t'iC'iye \'C ki li lnrıı fnırl:ııı Pıı rı i nrnpıınım 
hug-iiııkü iı:tinınındn YI' nnn ınütnakrp }fiist:ıkil 

Cil'lıP lınuı.ıi Hc;vetinde nrilen i:wlıat ÜZPriıw 
ıııiL,akcı·c <'cı·ey::ın rtmi~ n ııetiı>cılr Hiild1nırtiıı 

hııttr lıaı·rkl'fi ittifnlda tnsvip rdilnıi~tit·. 

3. Grup namına. Mecliste Reis vekili İstanbul mebusu Ali Rana. Tıırhn.n tarafından muhtelif ve
ailelerle yapılın!ş olan beyanat şunlardır: 

A) Milli korunma kanununun bazı m~dde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle (25 . XII . 1940) : 

Arkaoaşnu F'uad 'irmen Grup namıun ı-;öylt'

diği i<,:in Ba~vekilin lütuf huyurrluklarr ir.nhııl 

Üzerine nrada Oİl' J'~ıı·k olnıanığnıı ifHde iı;irı ].;ijı•. 

süye g-eldim. :\fal<~ndnmz Milli kmnınıııı kann
nunun tatbikımı mt>mlekette ıröstcrilr.ıı tahii nlıi
kayı i\frclis kürsiisünde aksettirıMkti. 

{p.JıtE'rem B:ı~Y<'kilimil'. söz alar:ık hu iznhıı.1i 
vermelrriyl<' nıakı-wrlımı:r. tamamivle ~-f'rinc gel
mi'} oluyor. J\f"ncli sii7.lrriylr Fuarl ~irnırn aı·kn

d'l smım rırııp nııınrnn kıtstPttiii:i mf.na :n·aı;:ındıı 

hi,. bir fnrk olmad1j!rtn or:r.t>oerim. 

B' ~941 mali yılı Mu'1azenei umumiye lm
nunu münasebetiyle (26 . V . 1941) : 

Mnlıterem nrknclaşlar, müsnnd nizle 1941 
Biitçe l ı1yihnsr hakkında Orupuııınzun ıııiitnlıla" 

larııır arzedeyim: 

EAnsa ~irnıeclen evvel. Biitçe ncünıcnmıızııı 
layihamn yüksek takdirinize nı·zı şeklinde· üıt

hik ettiği bir y<'niliği f:rupumuz nanıma övmrl< 
isterim. 

Diitı:c encüıneni raportöl'leri Yckıi letl(•l'ıle 

yııptıklarr tf'tkiknt neti<'esinrle hirf"t' rapor tan
zim rtnıişl<'l· ve hu raporlnr taheclilrı·ek Unımıı1 

Heyetin i~tif~oNdne arzeelilmiştir ki hu suretlı> 
büt~elere tlaha iyi niifnz etmrk iı;iıı hir koln:vlık 
temin PrliJmiş oluyor. fln f::ıyrltılı yenilikten do
ln:VI Bütı;:e encHmenine VP muhtf'rem raportöı·ll'~ 
rine Orupumuzun teşekld.irlerini arzederken, !-\\.•

lecek sene vekfiletlerin esas faaliyetlerini de rtı-

poı·larrna abcttil'ıneleı·ini Yt' hu tuali,rt>Uer üzr
l'inrle tenkitler yi.irüterek istifademizi arttırma
larrnı temenni ediyoruz. 

GerPn sene Uüıc:e enetimeninde ynpıl:ııı tah
min netirPsinck varidatta 6 000 000 lirn knclar hir 
fn:,lahk lınlunmu~tu. Bill~<' t•nriiınrni Int Ynricl:ıt 

fıızlnsıııı Jıiı· takım masr:ıflm· tnhsisııtlnrınıı t,.bıiııı 

lasrıır hi ı· tnkıııı .ıın:.;rnflnr tn lısisıı ll:ll'ln:ı tnl<.·inı 

rtmi~t i. nrupnınnz hnım ııınvnfık lınlnı nın ı~-

11 . nu srne dr Rükflmrtin lcklifine nnı:.ıı·nn f\iil
ı;e encüıneninin tnlımininrlc !'i 000 000 liı·:ılık hir 

nırifl:ıt !'nzlıısT vnr<lrr. Bnrüınen hn srne hu faı

lnyı mnsrnflarn tn kııim rtnı<'~<' git m iyn·ck hcwr
ların ör1cnmesine tnh"'h:ı rtmi~ bulunuyor. Hunn 
mcmnunivetlc nıiisalıf'dc rdiynruz. 

F'rvknlar1c tnhsisntln ionre edilmekte olnn 

iiınme hizmctlerinrlE'n milhim hir kıı:mıının hu <oJP

ıır norm n 1 hiil r<'Y<' ı ın klediJıne~i ı> nk yt'rinrlNl ir. 
f:t>c:en ı:ıPne hiHreııin nıiiznkc>rı• ı:ı i Psnıısııır!a. 

tııtıı::rafın büyük hir rıık:ımınt ter,kil erlen ıııaa~ 

lıakl{mrl:ı nnthterem Hn~vrkilinıiziıı «krıııiııi.vrt 
yerine ke.vfiy<'t» söv.l<'tini t nthi.kn ınııvn.ffıı k ol
ııııılarım trnıenni efnıiııti. nu srııe de nyııi fe
ıııe-nniyi ifade cdiym•nz. 

1\fnhterrnı arkadıı-.lnı•; hup_ünld.i {ev ka Iii ele 

,·:ız iyf'1 k n '''JSliHln 1 H4J Diit «<' In vih:ısınm t rıı k it 
N1ileı>rk riheti. hövlr znnıınıları1ıı ittilıazr zııı·u

ı·i giiriilr·n ff'vknJlhle ınall fNlhirlf'r ar:ısıncln v:ı
rirlnh artt rı•mrtihı yanyan tcdhiderin h<'nıen 

hepE-ine :ız c:ok lH1ş ntrulduğn hnlde, masrafı 
ııznltmak tedhirinin ittihaz edilmemiş olmasıdır . 

Arli bütçede Hükümetin, normal zamanını· 
ı.ıı•.·ı fıııı teklif etmiş olması ve Bütçe encüınc·ni
nin tle, raportörlerin tetkiklerine rağmen, bu 
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ıuasm1l:.ırı kabul ı'l ıuı!j IJUluuuıusı uucak ~u ıııak
sadıı isliuuL eddıihı. Tehlike il fiilen karşıla
~uıraya kadar Devll"1 mA.ks:ı.nizınasının norımı 1 iş 
lı>ıııc:-oiu i lıozıııama k. 

Bu günkü ağır vaziyci j~inılc iLtihıız ~:ıuilecelc 
hattı hareketlerin en ihtiyatlısı olmamakla bera
ber, bu da bü· yolduı·. .Ancak bu yol ittihaz edi
lince, fevkalado tasarruf tedbirlerini hiç olmazsa 
bütçenin tatbikında ilımal etmemek gerektir. Bu 
vadide Grupumuzuu bazı temcnnileri v~mlır, 
müsaadenizle arzedeyim : 

J. :-;<• tt•ılıt ı· ıık halınde milli müdalaaya ta-

alilik etmeyen ihtiyaçlarm tahdidi veya ihmali 
zaruri olacağına göre, bütçenin fasıl ve madde
lerinde hangi tahsisatın tamamen veya kısıncıı 
.Milli J)lüdafaaya müteallik işlere nakli icabede
cekse bunu bütçe tasdik cililir edilmez ilk iş olu
rak, derhal, İcra V ekiJleri ileyetinin tesbit et
mesi vo Bütçe sariiyatmm ona göı·e idare edil

mesi, 
i. De\ lct ıuubuyaatıum kahıl olduğu l::adaı 

birleştirilmesini ve ınütevassıtlarm ınünıküıı ol
duğu kadar azaltılmasını, mubayaa 'e tl,sdltiııı 
işlerinin müessir bir kontrola tabi tutulması, 

3. Eşya fiatlarında yükselmcııiu, i<;tiıııai nı 
iktisadi mahzurlarından başka, bülço ınuvazcnc
sine yaptığı maklls tesiri de gözönünde tutlaı·ak 
bunu önlemek için bütün tedbirlerin kül halinde 

birbirini tamamlryacak şekilde alınması. 
Grupurouzun bir temeunisi de vat·idata ta

allılk ediyor: Varidat membaları veriminin çoğa l
masr vatandaşların Devlete karşı olan mali mü
kellefiyetlerini tam olarak üa etmelerine bağlı 
olmakla beraber, tahsilat işlerinde oldu6ru gilıi 
tahakkuk işlerine verilen cheınmiyoOn de tu·ttı
rılınasını hatlrlatmakta fayda gördük. 

:M:uhterem arkadaşlar; 1941 hiit~,:c Hiyilıası 
Grupumuzda tetkik edilirken varit olan e ash 

mütalaalarını arzettim. 
Cumhuriyet rejiminin tesis ettiği 1 )cYl~·t it i-

barını, her cepheden olduğu gibi, ınali cephe
den dc korımıağa itina etmek, Büyük ~lillet. Uec
lisinin ve onun HükUmetinin başhca kııygusu ol

duğunu biliyoruz. ve buna daima muvaffak ola

cağından eminiz (Alkışlar). 

U) 'l:Hdciye Cümhurıyeti ile Almanya. Reih 'ı 
arasmda 18 hazir.an 1941 tarihinde imza edılen 

mua.hedenm tasdikına. dair kanun mü.nasebe· 
tiyle (26. VI.1941): · 

~fııhtereuı arkada.;lar, 18 lıaziran 1V41 tarı

lıiııtlu .Aııkara d.a 'lıir.tüye ve Almanya 'nın bala
luycLh ıuuıuebı>ıllcri tara.tmuan ııuza eu.ilip bu
gün yilli · cı<. tuı:.vıbinize urzed.ıleıı ınuaJıeueyi 

Urupuıuuz taısvıpıe karşılar. 'l'asvip ewyonız 
!i U lll\. U nı unuerecu.ı.ı 'l'üı·.ıuyc Uuuı.lıut.ıyctl1llll ha
ri cı sıyuıoetillc..le taıup etmeKLe uluugu eınıı.iyet, 

:yi ıuunasciJet esaslarına uJı,rund.ur. Ve mevcut 
taanııuthıriıııizi man.tuz tutmaktadır. 

.Mulıtcreıu ıırkuwı~iaı·, uu ıuuaJıet.l.e Türk ve 
.Umı.uı uuHetlenıım ::.aUl.lllllyetıe el ele verıne

lerını ve bırJJıı•lerıııe iıııuaula bakınalarını is
ülıuai eJiyuı'. Muşıcrek mtııuuııtlen ıçın dostça 
görü~up aıılaşıııalal'lna yol açıyor. lJuııwı is;ın 
bu ıuualıed.uyı yalııı6 tasvip1c degıl, aynı za
ınaııua ıneınnuuiyetle kar~ılıyuı·uz. l\lü.naseLct
;oruııızm mesut nı.kişaılu.ra uıazlıar olnıasıııı te
ı.nenni ediyoruz. 

llelik ::>uyt.l.uıu llükümctiııi bu güzel eserin
den dulayı tcl.n·ık eueı·ken, ıı,:iııue ya:;;atlıglllllZ 

ı5 üçluklcı· ve ıehlıh.cleı·le yüklü d.iiııya şal'tları 

altınıla nıilletıuıızııı muzalur lıulwıc..lugu ınute

ya.ldw~ çalı~nıalarmd.a. daınıa muvallak olınala
ııııı ıliler ız (.Alkşlaı·) . 

D) Istanbul Yüksek mühendis okulu ile 
rekıııK OA-ulunun l aarıf vekilU~me devri ıu.k
kmuaki kanun munasebetiyle ~:l. IX.. U141): 

.bıcııdııu, bu liiyilıadaıı ve hugüıı müzakeresi
ne k:uar verileıı dıgcı• iki lityılıad.un anlıı.şılı

yol'lu, lliıkuıuet teıillik öğretım işiııi ehem.mi
yetJe elme almıştır. 11 ulıtelıf şekil ve dereceler
de teknik tahsil erlıabnun azlığıııdan dolayı 

yunltunnzda çok ve derın bo~luklar vardır. 

1\levcut ınüeı:ıı:;cselel'i islah ve tcv ·ı etmek, mev
"Ut olmayaıılaruu kw·nıak sw·etiyle llükfurıet 

tm bo~lukları dolJ.urıııak istiyor. Bunun iktısa
ili bakımdan büyük lüzuınu ve faydası ve yur
dun müdaraası işıııde yüksek cheınıniyeti malü
ıııunuzdm. Köy enstitülerini kurmak ve teknik 
öğretiıııi lıu günkü ihtiyaçlal'lnı karşiliyacak 

seviyeye çıkarma teşebbüsünü alınakla, liükü
metimiz l\Iaariiimizin en esaslı iki müessesesi
nin temelini atmağa bugiinkü şerait içinde mu
yaffak olmuş bulunuyor. Bu bir Hükumet için 



H )1 -;ını· if ,·ekili için hakikaten hü:--'i.ik şereitir. 
··ınıpu.mu7 u::ıınına bunu tebariir. Pttirmek i<;in 

ı:ıöz aldım. Esas liıyilıa.yi da biran ıwn•l Meclise 
g-etirmelııı·ini Uüldiını>Hen ı.;I'A Ptnwk isfrrim. 

4. Grup narnma 
rwruna kanununun 
(25 . xn . 1941) : 

Mecliste İdare Heyetinden Rize mebusu Fuad Sirmen tarııfmdıı.n, Milli ko-
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun münasebetiyle 

Saym arkadaşlar, şimdi huzurunuıda müza
kere edilecek olan ~Iilli korunma kanununa ek 
kanun Hiyihası hakkında Büyük Partimizin 
müstakil grupu narnma söz almış bulunuyorum. 
Milll koıı.mma kanunu geçen sene müzakere 
ediliriten hepimiz biliyoruz, grupnmuz bugünkü 
ahvnl YI' şerait ir,inrle memleketin müdafan ve 
iktisadiyatı bnknnındım IIükı1metin fevkalnde 
sııliihiyctlerlf' te~hiz edilmesi lüzum ve zarure
tine kani buluncln<Yunu siiylemişti. Bu Hiyihada
dıı. esasını ];;alıul etmiş olr1ıığnmuz kanunun bir 
seneye varan tathilu esnasında görülen nokı;an
larmr ikmale ıuntnf ve ayni zamanda Hükümete 
Yeriimiş olan r;aliihiyetlerin t:ı.thil{ 'lll ınümkiin 

kı]al'ak bazı trdhirlere mütcallik hulunmakta
diT. nu itiharla Oı·upumnz lm luyilıa hakkmda 
da ayni miitnlfıada bulunmakta. yani kabulünü 
iltiınm ey]cınekterJ.ir. 

Yalnız lııı Yef:ile ile ~':ayın Hükılınetimizin 

rtikl<nt nıı7.nı•ına bnzr görüş V(> tcmennilerimizi 
aı·zrtmrğ'i fa.yrlalı ~örmrkteyiz. 

l\1ill'i korunma kanununun hu~iine kaflar 
tathikrndan şüphesi?. ki çok faydalı ncticeleı· 

t'li!l' Nlilm 'iştir. Fakat yine söyll'nPID<'Z ki, bu 
f'ldc edilen netireler tam ve kitmilflir. Avı'll
pamn hüyük Devletleri arasmda hiı· buçuk ı:ıe 

neılenhcri devam eden harp ve harp halinin do
ğurrlur;ıı vaziyet. bilhassa harir,tcn memlcketi 
mi7.e ithal zarnretinrle bulunduğumuz maddele
rin getirilmesinde büyük zorluklar ve müşküHit 
tevlid etmiştir. Bu mad1lclerin getirilmesi husu
sunda Tlül{Cnnetimiz, ticari münascbatımız hıı

lmıan devletlerle yenl esaslara İstinaelen yeni 
anlaşmalar akdetmiş ve bazı maddelerin doğnı
dan doğruya getirtümesine tevessül etmiştir. 

IIükurnetin bu yoldaki gayretleri memnuni
yı>tlr görülmeğe liiyık1rr. Bu gayretler tevali 
ettiği takdirde daha müsbet ve iyi neticeler alı
nacağı muhakkaktır. Ancak harp halinin m· ı,a

dar devam cdccc~i ve ne gibi inkişa.llar husule 

getireceği malflm değildir. Bu itilıarlı.ı halinn 
esaslı ihtiyacını teşkil eden maddeler üzerinde 
daha fazla hassasiyetle durmak ve bu maddeler
den gerek memleket dahilinde istHısal edilen
lerin ve gcı·ck hari~ten getirilmiş olması lazım

gelenlerinin stoldal'ıru yapmak zarurcti karşısıu
Jayız . .Meınleketin bu ana ihtiyacına tekabül 
edebilecek maddeler hakkında kid'i miktarda 
::>tok vücude gctiı·ilcliği takdirde Lundan yalnız 

ıııenıleket ınillı ıııüdafaa balauıuulan veya iktllia
ili,} at bakımından değil, ayni zamanda mümasil 
ihtiyaçları kal'şılzyan diğer maddclcmı fiat yiik
sc1işiuo karşı da belki cezai ve zecri lcubirler
dcn daha ınıic.sı:;ir tcdbir alıru~ vaziyeLinde Lulu
nacaktır. Bu ıı.ibarla billıas~a lıu hususta llü
kı:uuctiıuizin dikkat uazarını celbouncği .faydalı 

gördük. 

\ine temcııniyc layik gördiıgüuıu:t. ikinci ıue
sclc de, Iiat tesbiti ve bu tesbit cililen iiatın kon
trol ve mumkabcsi meselesidir. l\luluıııu ftliııiz 

.Jlilli korunma kauunuuun ilıtikura l,ar:;.ı uıüeade
lo tcdLil'leriui ihtiva eucıı hükümlerı urasında 

ıı11ami fiaL tesbiti ve bu fiatın kontrolü salfdu
ycti de mevcuttur. .Haı·p veya Cc\'ktılüdc zaman
larda ve bunun neticesi olanık .fiu.tlal'ın süı·a tle 

lııhavvül arzettiği zamanlarda nıallal' üı-.erinde 

ıiY-ami .fiat tesbitinin müşküHi.t.ı muha.kkaktır. Bu 
ıııüşkülatın yanında ayni ehemmiyet.le ve bdki 
daha ziynde müşkül olan bir noktada tesbiL ethl
miş olan bu fiatın srkı ve daimibir kontl'ola t.tbi 
tutulmasıdrr. Bu hususlardaki mü:;.küHI.tı ka.ıul 
etmekle bcralıer şimdiye kadar bu salıalla elde 
edilmiş olan ueticelerin de tam biı· nıuva!.faldyct 

manzarası arzettiği söylenemez. Bu itibal'la bu 
salıada Saynı IIükU.metimizden Lcmeııuiıniz şu-

dur: Azami fiat tesbiti hususunua .ı:evkalade 
dikkat ve itinalı hareket edilmesi ,.c bilhn.isa 
bu hususta mulahassısların bilgilerinden isi i fı.ıde 
olunması lüzumuna kaniiz. Tesbit edilecek fiatm 
tayininde ne müstehliki fazla himaye cucceğim 
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diyerek tiiccarr tabii karından mahrum k ı lma h , 
ve bu suretle kendi faaliyet salıasın<lau uzaklnı;;

mağa sevketmeli veyahut gayrimeşru yoUara sap
mağa icbar eylemeli vcno de tüccara layik oldu
ğu miktardan daha fazla kart min ederek halkııı 
yüksek fiat altmda ezilmesine meydan vermelidir. 
Binacualeyh, fiat tesbitinde bu arzettiğim e ·mı

lar daireRinile fevkalade hassas huluıımak lilzrm
gelir. 

• ' oııı·n ııınlfuııu fdiniz y;ılııız fiat te;;hitil<' 
iş lı al kdılıııiı;. o l ıııaz. Tl'Siıit < · ılilen !nı fiatııı kontrol 
VL nııırukalıesi meselesi vardır. Bugün IIükCınıet 
el i!Hicki te.: kil iıt itibariyle hu noktada zaiftir 
dC' tıi l c lıil i l'. Çünkü ıue\·cut teşkilat 1 es h it edilen 
fi;ı! lnnn gu yd sıln bir surette kontrolüne kafi 
~rel ı .ıl' ııtl'ld ı• dil'. Vaziyet böyle oluncıı görüşi.i 

ııı'l z <;;utlnr 1\i. bil' yanilan ınevcut. ııınraka!Je ve 
koıı tı·ul tcşkilntım arttırınağa ve genişletrneğe 

gf' ı·et t' llttPkle hl'raher diğer taraltan bu teı:o
k.i ' :. 1 ın ıncsniı·dni r1alıa ziyade halk m unıuın1 n 
bi ı· ınci tler retle ihtiya~lar1 üzerine teksii etm k 
lfı 11 ndır. 

Yine mühim gördüğümüz meselelerden biri 
de koordinasyon meselesidir. Malumu aliniz ko· . 

nı·rlinnsyou )!illi konınnıa kanununun knbtıl et
I iğ· i ı sisleri n en mühimlerinden biridir. Şimdi
ll' l,ntlae veldHetler ara. ında -ve vekaletleıin 

!\endi ı;ıuabntı arasında ahenldi bir suı·ettc ve 
iş hiı·l i ği ile çalışma itiyadı kafi derecede tccs
süs etmiş lmlunınamaktadır. Hükilmetimizin hu 
-;ah ıı<la uaha Jııtyll•h ve daha müsbet llPticeJere 
vaı'a nğıııı ümit ve tcmcnıri ederiz. Çünkü hn
~iiııkti şerait koordinasyon lüzumunu ynlmz 
fnyılah hir teı:ıis olaralt değil belkj katı ve zanı 

ri hiı· tesis olRl'nk göst rmektedir. 

Şimdiye katlar vakı maruzatımızia temeuııi 

eylccliğiıııiz hususlardan bir kısmı ınühimmiııin 

Jli.ili:iııııet tarafnınmı esasen nazara a.lındığı hu
ı.ı: ilıı lıwmrnnııza sevkettiği lô.yiha il istediği 

stıl "ılıi~'!'llcrd<'n ve bu layilıanın eslıahı ınueihe
sinıle ilm·i süt·düğü miitalii.alardan anlaşılnıak

UH1ıt'. Hnliisa t~nırmnınzuıı bn lıusnstaki tctnl'll
nisi Ri.ikuınctin, kendisine Yerilen bu salahiyPt-
1pr: t:ıııı zııınıımndn., kuvve1li ve kıymetli cle
nıanlnı· a istinat eden teşkilaHa en faydalı ve eu 
ıyi hiı ş kilele kullanarak matlup neticey-i alma
sım ümit etmektir, 1\faruzatım bundan iha.
rcıtir 

--•eıe>e~ee.,--

O - Müstakiller 

Bii~ ük l\1ili PI ~l< · ı>lisiııdP 4 ııtiis1:ıhilnırhıı-ı ,·ardır: 

Bcrıı 'l'ül'k ı· 

Dı·. 'l'ap1as 

Afyon K nı·a h i. ar 

Ankara 

Du zntlat'ılan ,ra.Jmz l h~ı·ç Türkeı·. Ahıııed
oğ-ln Rail: Yenerin öliim ceza. ma ~arptrrılma
sııııı flait' olan ıııMdı:ı.1tı mÜllfl!-ll'lw1iyle Y<' Ta-

İs1nınat ÖzclanıRr 

Dr .• \ltı·ıl\ tı,\ n ~!ııı·mııı·alı 

Eı:ıkişehir 

Niğde 

Sfll'l'llf honolRri iJu·acma dair ]w nun ile Ul4 1 
ınaJt yılı bütı:;e.'inin nıüzakercsi l'snasınna söz 
alaml' lın:n ıııütaHlalarda buh'mmuştur. 



J -Bütçe 

Bü~·ük . leı·lis 'in Hl41 h ii tc,; si ilf' son nı dan h1l hiitı:eJL• ~·ı-ıpılıııı tadi la! ıışağıdıı ıılist,•ı·i lı rı işi ir: 

F. ~I. Mulıassasatın nev 'i 

Ilirinci km m - Cii2lr.rrl ı 111 it.~·t r r' k mnlıassasat 

1 Tahsisat 
Riya!ict talıshutr 

~ Aza talısisalr fl J 

Bi ı·i ı ı ci bap - 'l'alısisnl, luı reıralı 

;J Divom Riyııset ib;ası tahsisatı 

1 Tcdiye 1757 numaralı kanun ınucibinı·e yapılır.J 

4 Muvakkat tuzminat l2] 
[Toptan verilchilir.j 

5 Murakıp ücreti huzuru 

Lira 

B 400 
7B7 üOO 
~ l tiOO 

513 600 

ı 800 

Fa.sıl yek:Unu 2 343 000 

2 Harcırab 

1 Aza harcırahı 
:.? Beym•lmilcl Pal'lfııııeııtolar lttiJıadına i~tirak etiecek olan mıırahhaslar har

c•rrahı 

;~ neytıelınilel Pıırlfınıentolnr 1'iiı k gnıpunmı masRrifi ıniitl'fcnikası 
[Bu para Grnp reisiniu emrine verilir.l 

Fasıl yek:Unu 

429 000 

ı 

70() 

430 701 
--------

Hi ri nci bap yckfınn 2 773 70ı 

3 Maaş 

1 '\(emurlar maa~r 
2 Açık ıııaaşr 

İkinci hap - Maaş, ücret, talısisa1 

[ 1) 4168 11 IWııt ral ı k.et?/1111111 3/ J02 lı ra zamm,tJltındıt. 
[2] 4168 numaralı kanunla 1 800 liı·a zammolurı.dıı. 

Fa.sıl yek:Unu 

l74 180 
812 

174 992 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibinoe verilecek tekaüt ikra
ıniyesi. [S] 

5 U'cret 
ı Memurlar 
~ Miiteferrik ınüııtahdemler 

6 Muvakkat tamıina.t 

Üı;:üncü bap - iasraf 

7 Mefruşat 

8 Levaznn 
t Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırta. iy 

9 Mubtelii masraflar 
1 ~Iül cferrika ve gayl'imelhuza 
•) Ziya fet Ye merasim masrafı 
:1 BnlH:clcr dninıi nınsraflan \'C ımwakkut aıııelc ücr •ti 1.4J 

10 Milli saraylar masrafı 
1 M asar i! i unmmiye 
:! 'I'envir, ıncrıısiın ve revkalade ma. rat'lar 
:1 Raraylatm tamir VI' boya masrafı 

11 Riyaset otomobilleri masrafları 
ı İşletme 
2 Tamir 

[31 416 ' ıwmarnlı /arıııwla 1 .f.JO lira ilaw IJlıuww~tur. 
r 4] .J.l(j8 117/lflaralı lwnuııla. 15 000 lira ilave ultmmııştllr. 

Fasil yekftnu 

l:kinci bap yekfuıu 

Fasıl yekfuıu 

Fa.sil yekiinu 

Fa.sıl yekônu 

Fa.sil yekfinu 

Lira 

900 

22 440 
159 420 

181 860 
-- ------

25 116 
---------

3 2 868 

5 000 

5 680 
10 000 
3 50() 

19 180 
--------

00 000 
2 500 

-1:0 000 

72 500 
----------

' o 000 
:! 800 
35 000 

143 800 

3 500 
ı 000 

4 500 
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F. M. Muhassasatm nev 'i 

12 Mütenevvi masraflar 
l Defatir ve evralu ınatbna 
2 Melbusat 
3 igorta 

Daimi memuriyat harcırahı 

Muvak.kat memuriyat harcırahı 

Resmi telefon tesis ve millierne masrafı 

ttcretli muhabere ve miikaleme bedeli 

Posta ve telgraf ücreti 

Fasrl yekUnu 

13 

14 

15 

16 

17 

18 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 

Üçüncü hap y kunu 

Lira 

2 500 
8 000 
ı 700 

12 200 

1 000 

ı 500 

3 550 

300 

484 

2 500 
---------

266 514 
---------

Birinci losıın yelrunu 3 423 083 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

lleinci kwnı - G-iize mahs1ıs mıt.lıassasat 

Birinci bap - Daimi masraflar 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüpane. masrafı 

. !, 

Beynelmilel Parlamentolar İttihadma iştirak hissesi 

Birinci hap yeki\nu 

tkinci bap - l\luvakkat masraflar 

İnşaat ve tanrirat 

3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapilacak Meclis binasmm inşaat mas
rafları ve istimlak bedeli [5] 

Tesisat ve dentirbaş 

!kinci hap yekfmu 

1ltinci kısmı yekfuın 

---------

19 000 

6 000 

1 700 

26 700 

30 000 

400 000 

6 000 

436 000 
----

462 700 
--------

[5] 1dare?ıin 21. XI .194.1 1'll .19GO numcımlı lrarrıı·iyle f 'JOO lil'ct lenz11 rr ·1168 ıııwırwalı lrn?llt11 -

la cltı iki kalrmdr 5!) 612 lirıı ile 756 li·ra, ayrıca tenzil cdilm.işti1·, 



r<' . 1\f. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

A 
30 
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Muhassa ntm n v'i 

fl{-ilnt"ii kı..sım - M iitrfcrrik rna ı-ofla·r 

Geçen yıl borçlan [6] 

Eski yıllar borçları 

Geçmiş senelere ait tabsisatsız borçlar 

Lıra. 

ı 000 

ı 000 

1 693 

Üçüncü lu mı yekfınu 3 693 

Muvakkat tazminat 

Umumi masraflar 

Dördiincü 1.·1smı - Meclis mıth afız kıtası 

12 708 

ı 500 

60 000 

Posta, telgraf memurlarma verilecek fazla mesA.i yevmiyesi (7] 75G 

Dtit'dünC'Ü kısmı yektlnu 74 208 

Sığmak inşaatı (11ı3 - 2/ 4752 ve 19. XI . ı942 tarihinde Maliye vekaleti 
tezkaresiyle açilan yeni fa.srl) 664 646 

UMUMI YEK'ON 3 963 684 

[6j Idarenin 21. X l . 1941 tarih w )96() 111lllll/rufı lrarctriy1t• 1 ~00 lira zammolttntJl1(ş/w•, 
[71 116R say·ıl.ı kmntnlo ncni n~·ılmışt ı r. 



k - Memur~ar ve müstahdemlt!r 

1 - Büyük Millet Meclisi memurları ile müstahdemlerini alakadar eden kanun 
ve talimatnameler 

A - Biiyük Millet Meclisi rııemıırlarınm teşkilah hakkında kanun (3552 - 7. I. 1939) [•] 

2.1.1939 

BİRlNCt .MADDE - Büyük Millet Meclisi 
memurlarının dcroc·c, adet ve nev'i merbut cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı mcmuri
yetlerden herhangi hirinde daha aşağı derecedon 
maaşlı memur ta,yin ve istihdam olunabilir. 

1K1 t MADDE - Büyük [illet Mc li. inin 
bütün meınnrlan lıağlı oldukları i dare amirleı·i 

nin veya Umumi kfıtibin inhası ve :Makamı Ri
yasetin tasvibi üzerine tayin olunur. 

ÜÇÜN Ü 1[ADDE - Büyük fillet Mecli
sinde bir memuriyete tayin olunmak için Memu
rin kanunu rnuribince memuriyete girrneğe mah
sus şartları haiz olduktan ba.~ka aşağ1da yazılı 

evsa.fa c.la sahip olmak laznndır: 
A) Umumi katipliğe, yüksek tahsil görrnü.~ 

olmak ve enaz on beş sene Devlet işlerinde ça
lışmış hulunmak; 

B) Kanunlar, Zabıt ve Evrak kalemleri mü
dür ve müdür muavinliklorine, Daire müdürlü
ğüne, Bütçe ncümeni bürosu şefliğine ve mua
vinliğine ve alclfunum Kanunlar kalemi ile Bütçe 
encümcni bürosu rnemmluklarma yüksek tahsil 
görmüş olmak ve Kanunlar kalemi müdür ve rnu
avinliği ile diğf'r mernurluklarma ve Bütçe en
cümeni bür una almacak olanlar için yapacak· 
ları vazifenin icabettireceği malumatı haiz olup 
olmadıkları anla., ı lmak üzere icra olunacak im
tihanda rnuvaffakiyet kazanmış olmak; 

C) Mulıa ebr müdür ve müdür muavinliği
ne yüksek tahsil görmiiş ve Matbaa müdürliiğü-

ne 011az liseden meZUJı olmak ve kendi meslekleri 
iı;inden yetişmiş h ulunmak; 

D ) Yukar1ki fıkralarda yaz1lı menınriyetler 
haricindr ka1an Büyiik Mill t Meclisi memuriyot
lı>rinc ilrrecelerine göre lise veya orta mektep 
tahsili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 

Bn rn(•muriye1lerr de yilksek tahsil görenler 
tiilip olursa tercih olnuur. 

E ) 1\lünhal vukuunda keyfiyat gazete ile 
ilan olunur. Hel'hangi bir memuriyete aynı cv
sa.fta bulunan bir kaç kişi ttılip olursa aralarm
da tahriri müsabaka imtilıanı yap1lır. Mütead
dit tfilipl r at·asmda yüksek tahsil görenler, lise 
ınezunlarına, lise mezunları da orta mcktep mc
zunlanna ve müsa.vi l?artlan haiz olanlar arasın
da ecnebi lisanr bilenler ve ecnebi llsanı bilenler 
arasında ila hirdl'n ziyade lisan bilenler tercih 
olunur. 

DÖRDüNüÜ :MADDE - Büyük Millet Mec
lisi nıemnrlart Devletin diğer hizmet ve memu
riyl'tlerine dereceleriyle ve.ya terfian nakil ve ta
yin olunabilir. 

BEŞ1 Ct MADDffi -- Büyük Millet Meclitıi 
nwmurlnrından ( İnzilıat memurları hariç) terfi 
Hn'alaı·ı geldiği lutlde morbut kadro oetveJin

·d yazrJı bulunan mafevk rlerecelerin birinde 
açık memuriyat bulunmamasından dolayı terfi 
ettirilemiyen ve teriie layık oldukları amirle
rince tasdik edilenlerden yüksek tahsil görmüş 
olanlıır için üç ve diğerleri için dört sene bir de-

[• ] Bu kanunun 51 6 ve 7 nci maddeleri alıkı1nu, .1656' ı;rtyılı clJevlet mBmurları ayltklaruı.ttı tev
. ~it ve teadülüne daiı· lutnun, un 26 ncı maddcs' i le mahfuz tutulmuştur. 
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Peeed<' kalmış lmhınanln.ra bir derece mafevk 
maaşr verilir. Bu nııwmeln bir memur hakkm
da lrir dı>fadan fa zla f athik Pdilemcyrcrği gi
hi lm suretlP krnılileriıw hir derece mafevk nıa
:ışı verilmler miinhHl vukmı ilc bulunduğu mc
muriyet dı>recesinin üstünde bir memuriyete ta
yin olunıinkları tah:cUrdP bu mcııınriyetin Iade
mi hn Hıyi ıı IMibinden haşhır. nn ımretl rna

fm k dı •recc nıaaşı verHen mcmnrlardan tekaiit 
hakkına malik olanlara ı683 sayılı kanunun hü
kümleri dairesinde lm mafevk maaş üzerinden 
tckaüt ma~ ı f ahsis olunur. 

ALTIN [ MADDE -.Meclis inzıbat memur
larından bulunduğn derecede dört sene kaldığı 
halde nıafcvk deı·oerye terfi edcmeyenlere 1\fee
liste nıüstahdrm lmlnııchıklan müddetçe almakta 
oldukları maaş cımml lıi'isılı ile bir derece yukarı 
manı;; Pınsali hı1ftılı arasmdaki fark ücret olarak 
asıl maaşlanna zanıimrteıı wriUr. Ancak bu nın
amelr her nwınnı· iı~in hir dPfn tatbilt olunur. 

YEDINCİ i\IAnDl~ Stenoğra:flar, lwr dört 

senede hir terfi ettirilir. Bu suretle terfi etthi
lcnler hiç bir zaman 1452 sayılr De\lflt memur
ları maaşatıımı lrvhit ve teııdiilü haklandaki ka
ınınla 1t•shit l'dilrn ~ekizinei rlereceden :rukarı 

• geçrmezler. 

SgK1Z1 Cİ 1\:I.ADDE - l\Iemurlarm vazife 
ve sa la hiyetleri Riyaset Divanmea ı anzim ve tes
h it ol n ıınr . 

DOKtTZUNUU .i'ıl.ADDE - 2fi12 ve 3ı58 nu
maralı knnunlar kaldırılmıştır. 

MUV.A KJL.\.T UADDE - Bu kanunun ne.5-
ri tarihinde Büyü.k 1\Iillet lıieelisindo bulunan 
memnrların nıüktcıı:;ep hakları mahfnzdur. 

ONDNCU l\I.ADDE - Bu kanun neşri tari 
hinılcn nmteht>rdiı·. 

Or' BİR1KC ı IADDE Bu kanun hüküm-
leri Bü~-ük i\Jillct l\leclisi Rri"i tarafından icra 
olıınnr. 

4 kiınumısııni 1939 

CETVEL [1] 

D. Memuriyetİn nev 'i Adet Maa .ş D. Memuriyatine ne'' 'i Adet Maaş 

2 Katibi umumi ı ı25 Zabıt Kalemi 

5 Müdür ı 80 
H ususi kalem 6 » muavini 1 70 

5 Müdür 1 80 8 Şef 2 50 

ll Birinci sım( ldltip ı 30 JO Birinci smıf stcınoğrnf :l5 
ll tldııri . ıml1 stenoğra:L 12 30 

Kanuıılrıt· kalemi 

80 
Evralc kalemi 

5 Müdür 1 

6 muavini ı 70 G .M iidtir 1 ı 70 » 
8 Şef 2 50 7 :. muavini ı 60 

-"! 12 Dosya memuru 
8 Riyaset Divanı ka.tibi 1 50 ı 25 

10 Sicil memuru ] 35 12 İkinci sınıf katip !! :?:5 

ı o Hazinei evrak memuru ı 35 13 Üçüncü snnf katip 1 20 
10 Kavanin ve ımıhabere memurları 2 35 

ll Birinci sınıf katip 5 30 Matbaa tniii/ii,rtiiğii 

12 İkinci sınrf katip 5 25 6 Müdür ı 70 

[ı] Kanuna bağlı esa,s cetvel 9656 sayılı ka.mw ım 2.1 w·i nıtu!.duiyle ?loa crlill'l'elr yrrin(; lııı cei-

veı ikatn.t; olunnııtştur • 
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D. :\[cmnriyetin 
.. 

nov · ı Adet M:aaş n . 1Trnını ·i~·pl in IlC'\' ' i Adr1 tsıaş 
-·--- --------

7 Başmusalıhih ] GO ı ı Bi t'İtJ.(•i sınıf ıncınıı ı· :w 
9 .Musahhih :1 40 ı~ ll< illi' i sınır ıncmtıı· !) 2fi 

ll :. muavini :! ~o 

10 1 ılııı·p ııırmıırn :ı:> lıız?bot mrmu,·lan 

JO Bı:ışkonıiscr 1 :-ı;; 

. lfıtlıust br. miidiirlityii ll Komiser ı : ıo 

o ı~ » muavini 1 25 
.) ~fiidüı· 1 lO Sivil koıniser :J.) 
6 » nı na" i ıı i ] 70 ) ı komiser 30 

1 50 
» 

H 1\fuamcHi.t şefi 12 :!5 » » ınuavını 
8 Hesap şefi 1 GO 

ı:~ Poli:-; 22 20 
8 :Mutemet ı 50 

lllt'lllUl'U 

ı o Dos) <ı nınbabere 11ll'lltlll'\l 1 :~:; 
BiUQe enciimeni 

ll :Mulıaseb katibi 1 :10 
5 Şef HO 

lJtıirı miuliirliirJii G » ınunvini 1 70 
7 lV[eım.n· 1 tiO 

;) .:\lü<lüı· J ~'O !) )f •mu!' 1 40 
H .\ınhııı· \ t> lı' ' nJ~.ıııı ıııeııııını 40 

ı 1 Kii1ip- clak1ilo ı 30 
ı ı Ayniyal memuı·n ;,o 
ll Birinci sırut kiı1ip 30 Kiiliipht_ılw 111iidiirlii,r]ii 
J:t Ikinci sın~f killib 25 

6 .Müdür 1 70 

Postn, felgraf nt ii tl ii rlii ğ ii 
7 » ıııııaviııi ı 60 
ll Biriıwi sııııf kıitip l 30 

7 :;,\[üJiir ı GO ı :.ı 1\ıit ip ı 25 

l.J • Hiiyiik illill/'t Mr.rfigi nıclll'lll'ill ı • r miigfahdr• milliıu oıl !Jtlnlwı .wrnrllfll tulimıllurlmcsi [lJ 

Biiyük .Millet Meclisi ka.drosuııa dıılıH lıuln

nan mcmuı·in ve ıniistalıdcmin<' fıtidt• ıikl'Olnnna 

şerait JaireHindc ıntul\' Cnt·Lt ' hulunnlııııık iit.l'l'C' 

bir yaı·ılıın sandığı t şkil edilmiştir : 

.1\lAJ)DE 1. - Yardım sandığnıın sı>ı·nıı:ı,\· ei 

ivt idaiyP>ıi l!J29 st>ııe~i ~[cdisi Ali bülı.;esinin 2 
nci fııslrna nıcvzu 2 500 liradır. Bu paradan i!-}hu 

ı.ıliın:ılnıınw tlairt-sindc .:\Tcclis nwnınrin ve ıniis

tahdcminc vilkı olacak ikı·aza11 an nlıncıc•nl{ ı;rıu • 

\i ,viiırlc ıııı iki fni1.lc scımnye~co x:ımmoluıım·. 

MAJ)[)g 2.- :Mebnliği nıczkiırc lliH:ıtk lıiı·in

c·i ııııı.ddı>c1c zikrolnnmı Rft><•liııi Ali nıemuriıı V<' 

ıni.istıılul cmininc ikmz olunur. Bunların lııı

l'icinde herhangi bir suretle hiı· ~ah!iH veya hir 

[1] Bu sıuıdık, 19 . IV • 1930 tarilıiıulc tışkil 

ıııalwllo iknızııt . yupılmnnı. 

l\JADD l!J 3. - lkı·uz 'ürh•si iLZHnıi cliiı-t a,vılır. 
Bu ınüdtlet hi« hiı· suretle lcz.dt ntlilcnwz. 

\l ı>ınurlaı·n bir muaş ve m~stahdcmJel'e de şehı·i 
iiel'c1lcl'inin ıı ısl'ıııdnn fazla ikraz :ı- ııpılaınııır. . 
fkraz olunan ınebaliğ dört miisavi ta ksi tt e is1 il'a 
olunur. 

.MADDI~ 4. - Hnndıktan ödünc: pıını al ım 

vı•levld iiçüıwü nıaclckdeki haddi HZUın daiı·rsinc!e 
ikraz cıtnwmiı;ı olsa flalıi aldığı mchaJiği ö<1<"111l•deıı 
ikiııı·i defa istikra.7. edemez. 

:\IADDB G. - Pura ikı·aundn ıncıııııl'iui tııt'\' 

ı·utleııin istikraı eelecekleri mebaliğiıı yckfuın 

'i<llldık m •veuduna. nazaran ~ıı.yet üçüncü madde-

edilm~tir. 
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tlc zikrolunıııı mikturlardan daha az ikrazatı istil
zum e,\'lcıli.<ri takdirde müsaYatı hukuki,,· c~·i tenıü ı 

maksadi,vle kcr.nlik Ü(_!Ünrii maddedeki miktar
lartlan fazla olmamak şaı· t i~· le ikrazat mikt urları 
konıisyonca tuyin olmıur. Üc;üıırü maddede hc
y:ııı oluuan azami had sannık mevcudunun kifa
ycti,dc m nkayyc1tir. Sandrğm i da re heyet i iıı 
cklic·ap iı::t ikrar. talepleri ıniktu ı· ında tenzilat ~·a

pabilir. 
MADDB 6. - Vcr.neclnl', ikı·uz s.ene1lt>riııin 

iizeı·iııılc reisle nmhasihin imzasım hıwi tı?diye 
iş:ırrti olmadrkc:a para verrıncz . 

M ı\DDE 7. lkrı.ıznt ıııeınuriııtl!'ll iki zntiıı 
kefıılrtiyle yapılır. Şayet hon:lu llll'1111ll' l\Iedis
trıı infikiık ctıniş olduğu takdirnr nıütrhnki 
ı1P.vin krfillrı•iııoen tn hsil oluın.ıı·. Tü filJpr lı i(: h ir 
sııı·ptte huıuı itimz lınkkına malik rld!ilılir . 

'MAl)] H•~ ~. - tkı·ar.ııtta huluııaıılnrw nylığı 

hir mahkcnıc tarafuıdnn mahı•uz Yeyahut fee-
1iı:: YE'zneı;:ine ski hm·cunrlrın nn~i lo:-.ını>ıı kesil
mrlde clnlıi ol. a Ynrtlrm sandığmdnıı yaptığı is
tikrnzdnn ııaşi tevkifi lazııııg-elen taksitlerin 
ımıhenz rnikt:ırlar haı·icincle Y<' ha ·knt•a k nt ve· 
tıovkif l)htııuı'. tln·nz senrilindeld horl'hnınn Yr 
krfillt'riıı inıznRı, hn lnısııstaki 1Aahlıürlü tıızanı-

llllll1 eder. Unndan dolayı da kefil VE' mcdynn
l:ıı· 'biı· gfıııa itiraz J.ermeyan edemezler. 

.MAIJDE 9. Sandığın idare ve ıııuaıııeh11ı 

tn<'nttıriu arasında 1dare Arnh·lerince seçilt'cek 
lıeş kişiden nıürelclwp bir koıniRyon tarafuıdan 

lNhir N1iliı·. 13unhırclan hiri ı·cis , hiri muha<ıip 
hiri veznC'darlık var.lfesini ifa cdoı·. 13n konıi. yo
n un müddeli iki senedir. Ancak her sene nisan ip
iidasmoıı sauclığın vaziyeti maliyesini ıııi1beD-in 

lıir bilfınc:o tmızim ile idart' amiri lıeyetin<' verili.!'. 

Randık işlerinin ve hesaplarıımı ınuntıızanı vr 
hn tnliınnt dairesindı' eereyan edip etmccli~ini 
:\[ec•lis idare lımiri lıt'r zaman te1kik Y<' ınurak:ıhc 
eder. 

~L\DDB 10. - IT('t' n~· nııı;ı~ wı·i1<'<•rği zn
man sondık nıuhıısiTlli/'ri tm·ııfmı1ıııı 1\TN•lis mu
lı:ısrhcsin<' \'t>t·ilrcıı>k list.t• ınuribiıwc buren olan 
mPınıır vP ıııüstnlını>nılPı·iıı man .. Yl' ii.cretlerindt>n 
lıot·(:lın·ııın ait trıksitler krsilerck snnflık wzneıcıin<' 
trslim olunur. 

'\f \ ınm 11. Ri~rasd ni vnnınrn. kabul t' cli -
lı• n lnı tııliınutııamcnin ahkfinıı 'Rü\iik 1\fi.llct 'M l' 

]isi tihıı•ı1 fııııirlrri tnrııfnı<lmı 1nl~ip w i<•ı·n NH
let>ektir. 

f1 - Mrf'/1's lu:zmrtinc ynıiilen rıfııwcak 7ırıd1' 1llcll'l'iu lrılıi nl(1caklfln .~flrl7nr hrıkkıncla trılimrıhınmr 

1. .\fN·lis hizmetine g-irert'k olnnlııı·uı ya-:ı
laı·r (30 ) dmı yukaı·ı olmıyııcak vr askerliklerini 
ynpınıs olchıklımnn claiı· terhis trzk<.'l'Niİ iheaz 
f'fl re e ldeT'clir. 

2. Polis~C' y:qnlıH•ak tnhkilmtt:ııı nlılilk ım -
1ıihi o1c1nk1ım "~' hi<:: hiı· ınnlıld'llıi~'rllrı·i lnılnıı 
nınchğı nıılıı ~ılını. oloraktır . 

3. ITııtlrnıelik lıizırıdiııi ycıpahilc•ı·!'k hir luı 
hil iyr11 <' lnılunfhıkbrı Y<' srlı hntleri t nın olduğu 
M rrlis ılok1 orıı 1 awıfmclaıı verilrcc k ı·apnrl:ı trs
lıit ohınn!'llk Y<' noksnn tızYU hulnıınııyol'tıHn·. 
Doylnrı ( 1 ,G!'i ) <lrıı aşağr nlrnıyncınktıı·. 

4. Olnmınk vf' ~~nznuık hilf'l'rkleı· V<.' lisnnln 

rınrln r<'kfık<'l' hnlnnmıy·ncolctır. 

Okuma. yazma knhiliyrtkri hiı• 1nlıriri im1i

lınn ilr nnlnşrlncokt.ır. 

Rn l')nrtlnrı lıniz olımyıınlar 'l\frrliH lıiznı<'fiılf' 

k nhnl olunmazlıır . 

5. Mn:ıyycn olan sin hadeli (!''i5 ) yaştır. 

Hu ) ' llXt dolclıınııılal'tu lıizınf'tleı·iı1c ılc•ynın edip 
ecleıniyere1del'i trlar<.' Heyetinin takfliı·ine hnii:
lrdır . 

6. YE>ııiflrn lıizmrtc ıı.hnacnklnrdan yukarı

ki nıııı1df'l('rOf' yıızrlı şaı·tl:ı.rın lırp~ini romi ol
thıkhırı mılııı,ıhlıkton sonra kayit w knhııl rdjlnw
llı•n rvvrl, ( !'ifi) ya~nı doldtll'duktan sonra hiz
rıırt1rriııc1cn nPfohmnrnk1nrım ılahn hizmete gi . 

ı't'l'ken kohnl r1ıııi~ olrlnklım ve çıkaı·ken hil' lıir 
tnzminat talf'p rtıniyeı•ekleriııe ı'lııiı· hir tn:ıhlıü1 -
nnmr :ılma<'aktır. 

7. Hizmetlerinin clc>Yam !'ttiği müı1rletc:r nlı 

' o linıle tE>lıedniil ı.:nrE>nler n hizııırtlerindrn isti
faı1e kahil olmıyanl:ı.r hililkn~rfli.i~fll't. i~tc>ıı çrka 
rı lll'lnr. 

8. ·~nistııhdeıııinin ııırnun1 w ~·np lınlinn<' 

hayat sigm·talııı·r yopılııcaktır. Rnclemcler de lın 
i::tıırtııyn rlnhil olmağa merhmdml:ır. Rigoı·ta 

, rrniti ıııeyuıımdıı tnkanüı· <'cl<'eek prim lıer ll,\' 

Ucre1lrl'i no en keıcıiJf'rektir. 
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Hademeli(ie girmek iı.:in verilee k talepname 

dı: . . 
Soyadı: . 
l\Icmlekcti: 
Doğum tarihi 
\nkaradaki adresi 
Rvvclı•e bulunduğu vazife 

Bil..,isi: 
Royu : Metre 
Sıkleti: Kilogram 
ı::iıhhat raporu : tarihi 
Doktornn adr : 
Polis rııpot•u : Tarihi 

daire 

Fotoğraf 

Santim 

Numarası 

Numarası 

Rtı kilftıt Yrl'i]ı>rek nı·;ı:uhalP iliı:ıtirilPC•f'ldir. 

verdiği 



Vazifeısı İsmi 

Doğum 

tarihi 

------------ ·--------- -----

·-M 

Talısili l\Icclise dü.hulü 
tJcr~t ita 

Son terfi tarihi tntarı mikdaı'I 

----------------- ----- - ----

tvli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

Bahçe mutehassrsı ..... Adolplıe Deı·oin . 1887 Bursa Pirerler ve Fransada ı8 ağustos ...... 1930 ~50 J 83 +2 Evli . . . . . ı 

nahçn·un. 

» 

Oııman Aknz ... 

BtC>nı Oülçi~ek .. 

Menı ıl Çnğrrkun . 

Mcıneıl Acıır .. 

Daim! arnele . ::Murad Bizelen .. 

» 

Şoför . 
» 

Motosikletçi 

'l'elefoncu . 

K :ı loriferci . 

Makiniı:ıt 

J<ilektı•ikçi 

Marangoz 

Haı>an Zor ....... . 

Memed Akoğlu ...... . 

. Ahmed Alikoç ....... . 

. Halil Ekizşık . . . . . . . . . 

. Hasuıı Aytaç ........ . 

. . . . . Rüat OL'tan . . . . . . . . . 

......... . Menıed Özkan ........ . 

.. Hakkı Alttürk . 

. . Memed çaner . . 
. Hasan Ataol .. 

. :;\lE'.~rm· Özcaıı . . . . . . . . . 

. llasan Üngöt ....... . 

. Hamıli Aea ı· . 

Lbrııhiuı Artnn . 

Halil lhmıun .. 

Bayram ·Eraı:ılnıı 

. . . . . . . . . Asını Brnı . . . . . . . 

Sermürettib ......... Yaşar Akyay ...... . 

» Mu .... 

1. S. Operatör . 

. Hasan olwm . . . . . . . 

. İsmail Teber . . 

» » . Naci Dizici ... 

:. » ...... Hakkı Süslüay . 

» » · ... Tayyib Gerçek 

2. S. » . . . . Kemal Kök . . . . .. 

» ı .... Hüsnü Yurduşen ..... 

ı. S. Mürettib ........ İbrahim Gökmen . . . . . . 

» :. . . . . . . . . . . lbrahlm Sezen . . . . . . . . 

2. S. » .......... ı\.luncd Mumcu ....... . 
•... · ..... Ahmed Sev ......... 

J872 

ı872 

1876 

L90U 

ı899 

1900 

1~70 

1898 

1903 

1901 

1H88 
1898 

ı905 

1904 
19ıO 

1884 
1H99 

ı90 

1910 

1903 

1902 

1H86 

1893 
1899 

1902 
1898 
1913 
1014 
1907 
1 !)Q!) 

18!)fi 

1890 

1903 
1900 

Anje Bahçıvan tatbikat rnekte-

binden mezun .... 
O lnll' ynzaı· . 

» » 

» 
» 

» » 

» » 
» » . . • . . . • • . 

» 

Ot•ta suıı smrf ....•.. 

Rüştiye : 3 

» » . • . . . . . . • • . . 

1927 1 hııziı·aıı . ı J ıaz i mil . 

1 'J'. C\'Yt'i 

12 nisarı . 

ıB:Ja 1 » ı93R 

19i.!O 1 

1930 1 

19:10 IR 

ı9:-ıo ıs 

19RO 

» 1981) 

J n nı ay ıs » . . 1936 

J hnzirnn 

ı » .. 

l » . . 

» . . ]~qı 

)) .......... ı94~ 

ı mayıs 

lJ JIHLl't . 

1932 18 » .. 

19:~4 18 » .. 
9 tenımu:r.. 1934 

28 ınııyı s Hl39 

1 ağnstos . 19..J.O 

ı3 Kil. sı:ıni . . ... 1930 12 » 

18 » ...... 1936 1:.!. » 

..J. Kıt 1' \'YPI .. .. . l!l3H 16 temmnz 

L!l~l:l ı ağııslo<; ..... 

1 T. evvel 

20 nisan 

1930 1 Jıı.ıziraı1 • . 

H)30 2:3 Py!Cıl ... 

23 eylül .. 

28 T. sani . 

26 Kil. e\'\'el 

193 12 haziı·an 

193 12 

!!.)33 1:.!. 

1 lı nır.iran . . . . . . J 927 12 

» 

» .. 

Hl41 

. 19-J.l 

. 19.W 
HJ40 

. ı!l4-1 

Hl3ö 

193 

1940 
1940 
19..J.O 

ı940 

Matbaa 

Riişt~ye ....•.•• 

San::ı.t ıncktebi . • . 

Rüştiye 

Riiştiye 

İlk ... 

. . . . . . . . . ... 

Oda (Alınanea) . 

Riiştjye .............. · 

1 lk ( Almanca. ) . . . . . . . . . . 

Orta ................ 
Orta .............. , . 

!ık 

llk ................ . 

ı nisan .. 

ı2 eylül. . 

ı eylUl .... 

8 T. sani.. 
ı4 T. evvel. 

ı T. evvel . 

J huziı·an ... 

. . . 192+ 

... 1920 

... 1923 

. 1923 
ı925 

1925 

. l923 

1 mart ........ 1925 

19 mayıs ........ ı921 

ll T. evvel . . . . . . ı925 

1 nisan . . . . . . . 1925 

1 T. sani ..... , 192ı 

1 haziran . 19:-l6 

. Hl36 

. 193() 

. ın36 

. ] 9:l6 

. 1 H3fi 

. 1936 

1936 

ı936 

.. 1~36 

.. 103G 

ı 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı ......... 1936 

100 
100 

60 

60 
to 

.j.() 

40 
40 
.. H) 

40 
40 

40 
100 

90 
70 

30 

65 

65 

60 

110 

95 

110 

1.50 

1:!0 

no 
90 

no 
fl() 

o 
RO 

75 

70 
70 

77 -1-2 

77 42 

50 04 
50 04 
:ı~~ ~6 

33 36 
33 36 
33 36 
::ıa 36 

33 36 
33 36 

33 36 
77 ~ 
69 25 
55 02 

4ı 70 

5ı 29 
51 2!) 

50 04 
4: 80 

73 69 

84 80 

114 34 

n2 ın 

6fl !)!) 

69 !)fl 

1)!) 9fi 

t)!) !l:'i 

62 49 
(i~ 6!) 

fi. 76 

(i~ 76 

55 02 

55 02 

» . . 4 

Dnl ı 

Evli . ı 

» · 

» ...... -t 

» ...... 6 

» ...... 2 

» . 4 

» . 5 

» . . 3 
Evli . ı 

» 
» 

» .•..... 2 

» 

» .. 

» .. 

» .. 

:. .. 

» 
» .. 
» . 

Bekılt• 

Evlj 

Bı> kur 
E\·li 

. 2 

. ı 
ı 

ı 

. 3 

.2 

.2 

.4 

. 1 

.2 

.. ~ 

.. 3 

.. 2 

. ". 2 



Vazifesi İsmi 
----- ------·--------

Hu<leın e K ~. ...... Yıt,;ı ı r KıtJ'il('fiOğlmı ..... . 

> > ...... İbrahim Nemutlu ..... . 

. . . . . . . . lzzet Karhan . . . . . . . 

> > . . . . . . . . Şevki Öztürk . . . . . . . .. 

> » ........ Yusuf Tekincan ...... . 

» 
> 

. . . . . . .. İbrahim Sadık Morova . . . 

» . . . . . . . . . Ahmed Yüksek . . . . . . . . 
» . . . . . • . . Ahmed Özbek . . . . . . . .. 

» . . . . . . . . Yusuf Rıza Şeker . . . . . . 

» . . . . . . . . Hasan Güvenç . . . . . . . . 

........ Hüseyin Dilsiz ....... . 

.....•.. Abdili Çatlak ........ . 

. . . . .... Şükrü Öztürk . . . . . . . . . 

. . . . . . . . Memed Akman . . . . . . . . 

» » ........ !smail Böynak ....... . 

Hademe S. 3 ......... Davud Balkansoy ..... . 
> » ...... Ali Hulusi Yumuk .. 

» » . . . . • . . • Nuri Kayserilioğlu . . . . . 

» > . • • . • • •• Ömer Gökbaş . . . . . . . . 

» » . . . . . . .. M. Eşref Üstün . . . . . . 

» » ........ Muhittin Karagümüş ... . 

» » . . . . . . . . Osman Keskinbalta . . . . . 

» » . . . . Memed Erbil . . . . . . . . . 

» » . . . . . . . . . Ali Ünal . . . . . . . . . . . . 

ilademe S. 4 ......... Memed Özdemir .. .... . 
» » . . . . . . . . Sa tılnu:ş Görgü . . . . . . . . 

» > • . . • . . . . • Memed .Arslan . . . . . . . . . 

> > • • • . . • • • • Abdu1lah Okur . . . . . . . . 

» ........... Ali Aksu ........... . 

» > • • • . . • . . . Kemal Kadh·oğlu . . . . . . . 

» 

» . . . . . . . . . Mustafa Akkan . . . . . . . . 

> •.••....• Heyfullalı Ünsal ...... . 

» ...•••••• Nazif Özkan .......•. 

» • . . . . • . . • Hasan Tez . . . . . 

> ••••••••• Nccmi Tand ğfll1 . 

» ......... Mehmet, Yavnz .. 

» • • 1 )sman Başoğlu . . . . . 

» ........ Arif Özluın ...... . 

» . . . . . . . . Süleyman Gihıüşrn . . . 
» . . . . . . . . Fatma Çobanoğlu . . . . . . . 

» • • . . ..••• llüseyin Bay-can . . . . . . . 

Doğum 
tarihi 

Hl01 

1896 
1904 
1914 

1884 
1914 
1902 
1906 
1898 
1900 
1912 
1905 
1904 
1897 
lH0H 
1876 
1880 
1905 

1909 
1906 
1910 
1905 

1907 
1913 
1910 
1911 

1914 
1913 
1912 

1909 
1911 

1913 
1914 
191:! 

1!-ll:i 

ı~ı :ı 

ı 9 ı :J 

ını~ 

1912 
lR9!l 

~901 

&o7-

Tab si li Meclise dühulü Sun teı·fi t.aı·ihi 

Okuı· yazar lG mayıs ....... 1930 l te nı muz . . . . . . . 193:J 

» » 
» » 

» » 

» ) 

» 

>> 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» . 

1 haziran . . . . . . ı930 

15 şubat . . . . ... 193ı 

7 temmuz . . . . . . 193ı 

ı Ki. sani : . . .. 1932 

ı Ka. sani . . . . . J 933 

ı eylfıl ........ 19:13 

JR 'l'. sa rı i . . . . Hl:14 

:31 111 ll ı·t . . . . . . . '1935 

.ı ' ı '. ('\' \'1'1 .. 

1 lınzinın . 

. 19:15 

. ] f),,6 

ı haziran . . . ... 1933 ı » .. . . . . . . ı !laG 
ı eylUl •....... ı933 10 ı·.,· lfıl . . ...... uı:~H 

27 şubat ....... ı934 2G Ka .. sııııi ....... l!li'l7 

.12 mart ....... 1934 21 ıııaı·t . . 1!1 :1~ 

ı haziran . . . . . . 1934 

1 • . ..... ı934 

ı » ..•..•. 1934 

3 eylul ....... 1932 

1 temmuz . . . . . . 1941 

4 nğııstos . . . . . 193~ 

R » . . . . . . . J 93R 

21 Kıl. rn-el ...... J 9:3H 

9 ~ ....... 19..ı.n 

17 mart ...•.... 1925 lıazir·an . . . . . 1!):16 
31 mart ........ 1935 10 eylfıl..... . 1936 
13 mayıs . . . . . . . 1936 :n ııı a ı· ı . . . . ı !l3R 

ı haziran .•.... 1936 4. ağustos ....... 19:3g 
lG haziran ...... 1fl!~n » ........ 19:38 

10 eylUl •....... 1936 21 Kil. en-el ...... ı93H 

26 Ka. evvel .••.. 1936 2R şuha1 . . . . 1939 

ı haziran . . • . • . ı937 

4 ağustos . . . . . . 1938 
1 eylUl . . . . • • . ı937 
4 T. evvel .....• 1937 

4 ağustos . . . . .. ı938 

28 T. sani . . . . . . . 1938 

J 4 Ka. evvel . . . . . 1937 

28 şubat . . . . . . . 1939 

5 haziran . . . . . . 1940 

10 eylUl . . . . • . • . J 940 

ıo , ...... ı940 

15 '1'. sani . . . . . . . 1940 

9 Ka. evvel . . . •. l 940 

ı eyl(tl . . . . . •. 1941 
21 ağustos ...... l 941 

l <'Jllil . . . . . . 1941 
9 Ku. t·v,·cl ...... 1940 

» . ı '.r. evvel ..... J941 

» . ı '» ••••••• 194ı 

» . 4 eylul ........ ı937 

» . • . • • . . ~ , • • • 1 haziran . . . . • . ı940 --.. -.- .. 

ticret !ta 
tutarı mikdaı-ı 

50 
50 

.ı o 
GO 
GO 
50 
50 
;;o 
50 

50 

50 

50 
50 

!)Q 

50 
45 
45 
45 

45 
45 

45 

45 

45 

45 
40 
40 

•!O 

40 

40 
40 
40 
40 
40 

40 

40 

40 
40 
40 

40 
40 

-10 

4ı 70 
41 70 
41 70 
.n 70 
·H 70 
41 70 
41 70 
4ı 70 
41 70 
41 70 
.J.ı 70 
41 70 
41 70 
4J 70 
41 70 
37 53 
37 53 
37 53 

37 53 
37 53 
37 53 

37 53 
37 53 
37 53 
33 36 
33 36 

33 36 

33 36 
33 36 

33 36 
33 36 

33 36 

33 36 

3::1 36 

33 36 

33 36 
33 36 

33 36 

~~ ~6 

33 :3ti 

33 36 

.Evli olup 
olmadığı 

Evli .. 

» 

» 

» 

Çocuk 
adedi 

.3 

.4 

. 1 

. 3 
» .... 5 

Bekfır 

l'ivli 

» 

» 

Dek[n· 

» 

Evli .. 

.... 4 

.2 

. ı 

» .... 2 
» ....... 3 
» ... ı 

» 
.. . . . . . . 3 

» . . . . . 

» .. 
)) 

. ı 

.2 

» ........ ı 

» 
» 

Be kar 

Evli ...... ı 

» 

Bekir 

Edi .. 

» . . 

B kar 
Evli 

» 

» .. 

.. ı 

.. 2 

. 2 

>.. . ı 

Re kur 
Dul. . 2 

» ......•• ı 



3 - Müsta.hdemler 

Yüksek Mecliste 106 mü.stahdem çalı9J1'. Bunlann aylık ücret mikdan llS 160 liraYl bulur. 

Vazifeai !am i 

Doktor ...... Jı.fıın Aker .... •• o ••• 

Kütüphane müstahzın ... \' akub Beııg-n ....... . 

Bina tamirat memuru Ali Demirel ......... . 

Şef daktilu . . . . . . . . nchiee Öztükcl ....... . 

Daktilo . . ~'it·~ lo vs Alt nı, . . . 

. J\fı>diha Başak .. 

. l\Ialdıule Kadri!. 

Daktilo (Büt<:r t'ıırüınrııi lırosu) 

Başhaderne .......... Abbas Hilmi Dinçer . 

» Mu. . ...... Abdülkadir Özbek .... . 

Hademe S. 1. . .. Receb Cantekin . . . . . . · 

.. Ali Rrza :4unteı· ..... · · · 

........ Kadir Unat ..... · · · · · 

... Memed Nuri Kubuş .... . 

....... Tahsin Bombatepe ..... . 

....... Necib Karabacak ...... . 

Haderne S. 2. . Süleyman Suzan . . . · · · · 

. . Bekir Göksoy . . . . . . . . . 

» 

• 

» . 

• • ....... Şevket Taşkın .. · · · · · · · 
:. ......... Abbas Özdemir ....... .. 

:. . . . . . . . . . Memed Ali Altay . . . . . . . 

• 

. . . . . . . . !zzet Bayrak . 

. . . . . . . . Yaşar Özkanlı . 

. . . . . . . . Yahya Düzyurd 

. . M em ed Çengel . . . . . . . . 

. . Arif Baş ........... . 

. . H. AYni Onel'rn . . . . . . . . 

Doğum 

tnı·ilıi 

1882 

18!)1 

1877 

1H97 

1912 

J9]7 

1909 

1896 
1891 

1879 

1888 
ı894 

1R9K 
ı894 

ı 86 
1872 

1896 
1 89 
1899 

ı894 

J893 

1904 
1897 

1901 

1888 
1 76 

[1] 3888 mımaralt kmnuı tnnci1Jincr clnimı iicrotıi memut· 

Tahsili 

Berlin tıbbiyesinden (Almanca 
YC Frans1zca) .......... . 
ttk ......... · · · · ... . 
Okur yazar ..... ...... . 

Üııküdur Kız sanayi ınektebi ve 
Maarif vekaleti dalrtilo kursu 
ınezuııu ............. . 

Meclise dühulü 

30 teşrinisani 1938 

l şulıat . . . . . . . 19~3 

1 mayıs . . . ... ı925 

9 şubat ....... 1929 

Ticaret ınektebi S. : 3 . . . . . ı T. sani .. 

Lise S. : 6 (Stt'no şnhadetna- 13 IGL evvel 
... 1928 

... ı930 
m esi vardn·) . . . . . . . . . .. . 
Krz mnallim mektebi S. : 2 
(Steno şahadetnamesi vardır) 

Okur yazar •••••••• o •• 

» » • o o • o •• o ••• 

o ••••••• o ••• 

•••• o •••• 

• » •••••• o •• 

» » • o • o • o ••• 

•• o • o •••• 

• •••• o ••• o •• 

•••••• o • o • 

• » o • o o •••••••• 

» • . .......... . 
o o • o •••••••• 

» » •• o ••• o ••••• 

• » ......... 
» • • o o ••••• 

o •••••• 

•• o ••• 

» » • • o •• o 

1 haziran . ..... 1931 

1 T. evvel ...... ı927 

16 Ka. evvel . . . . . 1930 

23 » .. 1920 

28 mart ........ ı922 

1 eyltll . . . . . . . ı923 

ı5 T. sani •..... 1926 

1 haziran ...... 1928 

3 temmuz ...... 1923 

ll eyllll ........ 1923 

ll Ka. evvel . . . . . 1923 

3 şubat ....... ı923 

1 mayıs . . . . . . . 1925 

ı • . ..... 1925 

1 mart ....... 1926 

1 eyl~l . . . . . . . . 1926 

1 » •.•.••. 1927 

6 Ka. evvel . . . . . ı927 

ı mayıs . . . . . . . 1929 

15 » ....... 1930 

ı 

ı 

1 

Son terfi tıırihi 

(•yl ii] . 

haziran 

) 

1 !):~;', 

1938 

. 193 

19R8 

193 

4 T. enel ....... 1935 

4 • . ....... 1935 

1 Ka. sani. 

ı temmuz . 

G nisan .. 

(i :. 

(} :» 

. 1933 

. 1933 

• 1 !1:38 

. 193 

. 1938 

D Kıi. t'nel ....... 1940 

l haziı·ıın ....... 1927 
ı » ........ 1928 

G » ..... 1929 

(j » ....... 1929 

13 şubat . . ...... 1930 

29 eylÜl . . . . . . . . 1931 

21 nisan . . . . . . . . . 1930 

ı haziran . . . . . . 1928 

ı nisan . . . . . . . . 1932 

8 şubat . . . . . . . . 1933 

1 temmuz . . . . . . . 1933 

[2] 1940 biitçesine mC?·but D cetveli ile ÜC1'etlerine beşe1· lim zammolıt'tım1ı~ i:U' de b1t prıra lumiiz l'endı'lerine verilmeınektedir. 

Ücret lta 
tutarı mikdarı 

300 

75 

ıoo 

95 

85 
85 

90 

90 

70 

öti 
tiO 

HO 
60 

t:iO 

60 
60 

50 

50 

50 

50 
50 

50 
50 

50 

50 

50 

50 

245 47 

71 96 

90 62 

73 69 

66 23 

66 23 

69 95 

55 02 

;)} 2!1 

j() 04 

i)() ().! 

50 04 

50 o~ 

50 o-ı. 

. o 04 

41 70 
41 70 
41 70 
..ı.ı 70 
-11 70 

41 70 
41 70 
41 70 
41 70 
41 70 

41 70 

Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

Evli . 1 [1] 

:t • • • • • 

•) .. "' [1] 

. ı [1] 

[2J .. 2 

. ..... 
» ... 

Be kar 

... ı 

... 1 

E\·li . . . 4 

» . 3 

» . ~ 

:t . ] 

» ........ 3 

» ....... 2 

Dul 

Evli ....... 5 

» . 5 

• . 2 
» .. 2 

» . . 4 

. 5 
') . .. 

:. ....... 2 

[2] 

[2] 



- 505-
Tetkiltt Şimdiki Doğum Bildiği Memnriyet<' Evli olup Çocuk 

Memuriyeti derecesi derecesi İsmi tarihi Tah.sili J isanlar duhülü Meclise duhulü Son terfi t uı·ih i Maa., tutarı !ta m.ikdarı olmadığı adedi 

» ...... 13 Mı>ııwd f'eııgiz . 1902 » ..... 31 mayıs 1 !1!30 19 T. evvel 1937 1 eylf.tl 1937 75 64 16 » . .... 2 
» •••••• o ' ..... 13 Osman Tııncny 1903 » ı T. CVVC'I 1H~H 19 T. evvel 1937 ı eylul l!J37 75 64 16 Be kar 

:. ......... ...... 13 ,\h nıecl Ozkaya 1909 Rüşt iye . . . . . . . ..... 21 tenunnz l!JB .ı 31 Ka. evvel 1936 1 eylül 1937 75 64 16 Evli .. . . . . . . . 3 

Bütçe encümeni bürosu 

Biitı; e encüıneni büro şeti . 5 (80) 

» » » Mu .. 6 (70) 5 (80) Harndi Aksan . . . . . 1882 Lise ....... Fransızca 22 mart Hl08 ll f\iL snııi 192!3 ] şu hat 1939 290 216 95 Evli . .... . .. ı 
» » ıncmuru .. 7 (60 ) 7 A. !smail Koşer .... 1894 Harbiye ve hu- Pransızca ı T. sani 191 ;ı 28 T. snııi 1934 1 haziran 1939 192 145 50 » .. ... 2 

kuk ........ 

» » » . . . . . 9 (40) ll (30) Niyazi Ağıı·ııaı:ılt . . . . 1910 Ilukuk . . .... Fransızca 25 T. CVTC'l lH:H 25 T. evvel 1934 ı mayıs 1939 100 80 25 Bekô.r 
» » » . .. ll (30) 

Kütüphane 

Kütüphane müdürü. .. 6 (70) 5 (80) Nebil Emirbuhııri 1883 Mülkiye. . .. Fl'ansrzca 8 §Ubat 1908 22 ınnrt ı !)2!3 şubat 19!!9 290 2ı6 fl5 Ev lı 

arabca 
:. :t muaviJıi 7 (60 ) 6 (7a) Saim Tayyar . .... 1882 Hcndcsci mülkiye Fl'ansızca 13 Ka. eYvrl J !HJ7 2~ mart 193:3 1 şnhnt 19!39 232 174 26 :ı> .. 3 
» » ı. s. katib . ll (30) 11 Şefi k I•Jrgun . . . . . 1903 U alatasaray : 2. . ....... 5 T. evvel 1!)2.) ı eyl fı l ı H~~9 1 şu lı at J!):~H 100 80 25 » .... ı 
» » •J !:;. kiitilı 12 l~il) J:! Ol'iıaıı 1 ami l Al'kun HI! H 1 ;ıılnta~m ray liseı>i 1<' ı·ansızca 13 şubat 1!)40 13 şubat 1940 13 şubat 1940 no 72 70 Be kar 



Memuriyeti 
Te,kllit Şimdiki 
derecesi derecesi 

Matbaa müdürü . . . . . . . 6 (70) 

» Başmusahhihi . . . 7 (60) 

» musalıhihi . . . . . . 9 ( 40) 
» » . , . . . . . . 9 (-lO) 

» » . . . . . . . . f) (40) 

:. » mıtnvini .. 1l (:.10) 

» » » . . . . 1 ı ( 30) 

:. İdare M ....... 10 (35) 

Muhasebe müdürü ..... . 5 (80) 

:. muavini . . . 6 (70) 

mutemedi ·. . . . . 8 (50) 
şefi ...... 8 (50) 

» ...... 8 (50) 

Dosya ve Mu. 111. 10 (35) 

Katibi ....... ll (30) 

Daire müdürü . . . . . . . . 5 (80) 

» Md. lÜğü ambar ve L. M. 9 (40) 

» » Ayniyat M . .. ll (30) 

» » ı. s. katib ... ıı (30) 

» » 2 .• '. » ... 12 (2fi) 

Posta müdürü . . . . . . . . 7 (60) 

:. 1. S. M .......... ll (80) 

:t 2. S. M • •.•.•.••. 12 (25) 

7 

8 (50) 
13 (20) 
14 (1!1) 

ll 

1:-l (20) 
10 

4 (90) 

5 (80) 
7 (60) 
7 (60) 

7 (60) 

ll (30) 

12 (25) 

4 (90) 

ll 

ll 

9 

13 (20) 

7 
ıo (35) 

ll (30) 

İsmi 

Muhlis Kanak .... . 

Fuad Postacı ..... . 

Sami Öktem ...... . 

Şerif Akalm . . . . . . 

Rukiyc llken . . . . . . 

Yusuf Bak1r ..... . 

Hüsnü Şendur ....• 

Mazlum Bulak . . . . 

Fazıl Kansu . . . . . . 

.A. Kaplan ...... . 

Rauf Görkem . . . . . . 

Cemal Göktürk ..... 

Adil Çalnn . . . . . . . 

Ferid !sen ...... . 

Rüştü Argun . . . . . . 

Faik Yazımoğlu ... . 

M:ünir Akkoç . . . . . . 

Reiik !nan ... ... . 

'aim Baykan ..... . 

Osman Melt ın ... . 

::labih Çelebi ..... . 

Refik Çakırgöz ... . 

. -~a-
boğum 
tarihi Tahsili 

Bildiği 

li sanlar 
Memuriyete 

dühnlii )fecüse dühnlii Sun terfi tarihi 

ı894 

1899 
1916 

l!l22 

ı907 

1915 
189ı 

188!) 

1886 
1887 
ı88 

ı883 

] !)2 

1909 

ı888 

ı888 

ı905 

1905 
1!10~ 

Hukuk ..... . 

Orta ....... . 

Tıisr . . .. . .. . 

1 >ı·1a ....... . 

Orta. ....... . 

l ı i (J • • • • • • • • 

1dadi ı ..... . 

7 senelik idadi ve 
Maliye meslek 

Darülfünun . . . 

5 senelik idadi . 

Matbaa müdürlüğü 

10 eylül 

28 nisan 

30 nisan 

] o ylfıl 

ı '1'. saııi 

30 nisaıı 

5 eylill 

Muhasebe müdürlüğü 

17 mayrs 

25 mayis 

1914 20 Ka. vvel 

Hl15 ıs T. sani 

1 fl..j.1 30 nisan 

1 H+ ı ı o eylül 

ıu~ti 1 T. sani 

1 n..ı.ı 30 nisan 

ının ı mayrs 

HlO 18 şubat 

ı!H6 2~ F a. ev\'rı 

1 tl O tl 5 hazira ıı 

Bağdad darülmu- Arahca 
allimini . . . . . . ve farsca 

1 temmuz 

ıs T. evvel Hll a 1 temmuz 

Rüştiye . . . . . . . ..... . ı eylul 

ı ağusto 

30 T. ani 

1 non 19 temmuz 

Hl1:3 ~3 '1'. evvel 

Hl36 27 nıayr 

Harbiye .... . 

ldadi ...... . 

Darü tfünun . . . 

Rüştiye ..... . 

Lise : 9 .. ... . 

Lise ....... . 

Ol'tn ....... . 

Daire müdürlüğii 

Fransızca, 

almanca 
15 Ka. evvel Hl09 

12 Ka. evvel Hl13 

2ı mayı~ 193-1 

ı mart 1!126 

ı eylul J H30 

Posta ve telgra.f 

12 haziran 

12 Ka. sani 

2ı mayrs 

17 şuha.t 

5 rylUl 

1R99 Yük ek P. 'I'. M. . . . . . . . 7 T. evvel 19ı 24 Ka. sani 

1901 llul·uk : 2 . . . . . ...... • 31 T. evvel 1929 31 T. e\'vel 

1900 Rqtiye . . . . . . . . . . . . . 4 ~ubat 19ı5 15 mart 

1920 1 şubut 
1925 ı şubat 

1940 30 nisan 

194ı JO eylul 

1926 ı şubat 

1!140 30 nisan 

1926 1 haziran 

192 

ı923 

1929 

192r1 

1924: 

1939 

ı941 

1933 

1929 
1934 
ı939 

1941 

1934 
ı92~ 

1925 

1 şubat 

ı şubat 

1 şubat 
ı temmuz 

1 temmuz 

ı T. evvel 
ı haziran 

1 şubat 

ı şuhat 

1 haziı·an 

1 T evvel 

ı T. evvel 

1 şubat 

ı şubat 

1 şubat 

l!)~!l 

1939 
1941 
1941 
1939 

1941 
ı938 

1939 

ı939 

193fJ 

1941 

194ı 

1!'139 

ı9-l1 

1939 

1939 
1!140 
19.U 
J!l41 

1 fl3!) 

1039 
ı939 

Evli olup 
Maaş tutarı 1ta mikdan olmadığı 

Cocuk 
adedi 

192 

162 
75 
GO 

100 
75 

115 

330 

290 
192 
192 

ı92 

100 
90 

330 

135 

ıoo 

100 
75 

ı92 

115 

100 

145 50 
126 aı 

64 16 
fil 42 
80 25 
64 lG 
9ı 45 

245 47 

216 95 
145 50 
ı45 50 

ı4fi 50 

80 25 

72 79 

245 47 

105 39 
80 25 
o 25 

ü4 16 

ı45 50 
91 45 

80 25 

Evli 
:. ......... ı 

Bekiır 

Evli 

Dul 

Be kur 

Evli 

Dul ......... 3 

Evli ......... 6 

Dul 

Evli . . . . . . .. 3 

, . . . . ..... :l 

Bekar 

Evli ......... 3 

Bekar 
» 

Evli 

Evli ......... 2 

Bekar 

Ev U 



'\{ pııı ı ı riy!'l i 

Posta ~. S. :\L 

Te.,kilAt Şimdiki 

dPl'i'l'('~i dt'l'!'I' Nii 

1~ (~5) 

1:.! (~5) 

12 (:2!)) 

......... l:! (~5) 

12 
1:! 

Başkomiser ... . 

Komiser ..... . 

:. muavini .. . 

S. Başkomiser . . . . 

S. Komiser ..... . 

S. Komiser muavini 

Polis . 

:. . . 

> 

, 

. 10 

.ll 

..... 12 

.. 10 

. ll 

. 12 

13 

18 

13 

13 

13 
13 
13 

13 
1:3 

13 

. 13 

. 13 

. 13 

. 13 

. ] 3 

. 13 

. 13 

!sm i 

1 \iliıl 'f11prak . 

1 r. ..\faei fliheııPt' 

' l':ılısiıı O:f.kl\ :ıııı: 

i\1ıı ı-~1 a l':ı (.'ak ır . 

Dot um 
tarihi 

1902 

ı !lO~ 

!8H~ 

l8!J9 

Tahsili 

Darüllıilftft>ti nli 
ye ..... . 

H.iil?t iye 2 

Hüştiyc : 2 

» . . . . 

Tahsin Taııdoğı.ııı 111 . ı RD2 fdndi . 

1\kıl Erılumn . . 1!101 Hü ~tiyP 

Niyazi <.'akıı· . . . l!lO:! » .. 

Ahiuiıı <;ağlı f ı ı ı H89 » .. 

-504-
Bildiği 

lisanlaı· 

Mcnnıriyc1e 

uülıuli.i ~h·ı·lisı' dühnlü 
---··--
27 mayıs 

31 '1'. evvel 

17 nisan 

29 şnbat 

İn.zibe.t memurlan 

1 !l~fi 

1 n:~ ı 

1!107 

:ıo ~".rıııı 

:3ı 'J' . l'\'\1'1 

1 tcınııııız 

h•ınıınız 

27 Ka. evvel Hl~~' ::!G '1'. <'"''l'l 
29 şubat J!l:.'', :.!G eylü l 

2 T. evvPl ı n:w 1D lıaziı·aıı 

7 teromuz ı nı;ı 11 t l'ıı ınıuz 

1!l29 

1931 

1923 
1032 

Hl3G 

1!)3 

1!)2 

1921 

'on terfi tarihi 

1 T. evvel 

ı eylul 

1 e.rltıl 

ı cylıll 

3 mart 

3 mart 

1 T. evvel 

eylul 

HJ39 

1U3H 
1939 
Hl::l9 

ın-n 

1!141 

193!) 

1937 

J avı.ıd Duihınalp [ 1] 1886 ~ . . . . . . . . Bıılgarea, 

-aı•lıra 

6 Ka. evvel 1 !1:.! ı :10 Ka. (',·,·el 193~ ı eylfıl 

Iribeyin ('ürük ... . 

.\t PıtıeJ Scıılık Hrl vaı•ı-

oğlu [1] ...... . 

1892 

1889 

Y:ıhya Jlıı-ıizh<'k [1]. 1890 

Ali R1Z1ı \'ııkıı·e ı· lll 18% 

H. i fat (hı · ı · [ 1] HJOI 

Ahdurralı nı an llnstlc- 1 8!lü 

mir [1] 

Emer Ek l' l' . . . . . . 1909 

Nuznıi Erırüıı rıJ . . . 19UO 
Alımed llaınrli Poln t ı·ı · [ 1] 18!.10 

O ın cr LUt f'i Yazwr [ 1] . ı DOO 

l\fpınrd Tevfik Bıı:~c: ı [1] lfJOl 

1Jk . ...... . 

Itüştiye 

» 

» 

Orta 

IWştiyr . 

» . . 

» . 

» .. 

Riistt>m Bm; [ 1] 1H99 » 

Htı !;ıı'll Atıık . . . . . . I!HIO Orta ...... . 

.\ lııııNl ~ııı·i . . . ı909 Rihıtiye .... . 

Ad1·m Slnygnn ll J 

l sııınil Dıı,l hııı . 

Rıza Alta ş [1] . 

Ali .Aslaıı1ıış [J] . 

İbrahim l\[ntlu [ı] 

1902 » .....•.. 

lfl!H 111< ... 

1 !.l02 Rüşt.iye . . 

1904 Orta 

1904 » .. 

4 mart 1 !l l ~ı ı;) ni~ııt 

ı Ka. sani l !Ul L:! ~'.dül 

ı mayıs 

ll T. sani 

19 nıarrs 

1 mart 

30 T. saıı i 

3 Kfı. sani 

7 şubat 
2 eylfıl 

ı4 T. sani 

1 T. suni 

5 mart 

30 T. sani 

1!1:!() 1 'J' \ ' Vt>J 

1!l:! ı 11 eylul 

1! ~~-ı 14 mal't 

1 !l~ ı ~5 şnlJa t 

J !ı:::ı ~8 nisan 

1 !l:!H 11 lı :tzi ı·aıı 

]!l!O -t şuhal 

Hl~li 1 ~ 'r. sani 

1 D:!!i H5 şu hat 

1 !l~l J 'J'. san i 

1!1:..: ~ 2!1 p~·lfıl 

] !J~{:J 1!) T. C\'\'1'1 

30 nisan 1 !l:!!l ~6 lutziran 

4 eyliıl l!l~!l 4 KiL sani 

31 mı.. evvel 1 !J~!l :.w ağııst os 

31 mart. l !l :l rı :.lti haziran 

31 ağustos Hı :ıo 26 haziran 

193fl 

1922 

19::33 
Hl27 
1925 

1937 
1!l:.!H 

1919 
19~!) 

ı931 

1!1~7 

1!)3!) 

1937 
ı934: 

1937 

ı934 

l!l3-1: 
193-t. 

ı eylul 

1 eylfıl 

1 eylul 

1 eylul 

1 eylul 

1 eylul 

ı eylul 

ı t.yl\ıl 

ı eylül 

1 eylfıl 

1 e,vlfıl 

ı eylul 

ı eylfıl 

ı eylul 

1 eylfü 

1 eyltıl 

1 eyllıl 

1 eylUl 

1 cylC1l 

]!)37 

1937 

1937 
1937 
] !)37 

Hl::l7 

ı!'l:n 

1 !1::7 

ın:n 

ı mn 
ı937 

1 !l37 

l!l37 
19:37 

1931 

1937 
1 !.1:~7 

ı937 

1937 

[1] - 3552 nunıcıralı kanunun altıncı madclesi uıııcibirıcc, almaktct old?tklan mart§ emsali 1ta.sılı ile bir d t·eco yukrwı maaş ı>nıscıli lıu .~ ılı amsınrlaJ,· i /cıı·kı almaktcu'lırlar. 

Mna~ tutını ha mikdnrı 

ıoo 

90 

90 
90 

115 

100 

~o 

115 

90 

75 
75 

75 
75 
75 

75 

75 
75 
75 

75 
75 
75 
7!1 

75 
75 

75 
75 
75 
75 

o 25 

72 79 

72 79 

72 79 

91 45 

80 25 

72 79 
91 45 

72 79 

64 16 
64 16 

64 16 
64 16 
64 16 

64 lG 

64 16 
64 ı6 

64 16 

64 ıs 

64 ı6 

G4 16 
64 16 

64 16 

64 16 
64 16 

64 16 
64 16 

64 16 

EvH olup 
olmadığı 

Evli 

» . 

Dul . 

Evli 

Çocuk 
adedi 

2 

. 3 

4 

2 

1 

Evli ......... 3 

E\'li ......... 3 

ı 

3 

» ......... .J: 

Bekar 

Evli 

» 

» 

&kar 

. 2 

. 5 

1 

ı 

R 

1 

. 3 

Evli ... ...... G 

» 4 

. 3 



Memuriyeti 

TeşkilAt Şimdiki 
derecesi derecesi 

Zabıt knleıııi müdürü .... !) (80) 
6 (70) :. :. :. Mu. 

) 

:t 

) 

» 

) 

:t 

» 
» 

Şof . . . . . . . 8 (50) 

:. . . . . . . . . 8 (50) 

1. S. Mcnıur . 10 (35) 

» ... ıo (35) 

» .. 10 (35) 

» 10 (35) 
» 10 (30) 

» 10 (35) 

» ıo (35) 
» 10 (35) 

2. S. Memur . J1 (30) 

» .... 11 (30) 

» ll (30) 

» ll (30) 

» ll (30) 

» 11 (30) 

» ı 1 ( :30) 

, 1 ı ( 30) 

, J 1 ( 30) 

» 1 ı ( :JO) 

» 11 (30) 
> ..... ll (30) 

Evrak knleuıi ıııüılürii .. 6 (70 ) 

» » Mn ... 7 (60 ) 

» Dosya M. . . 12 (2!i) 

» 2. s. Katitı ... 12 (25) 

» » ..... 12 (25) 

:t ) .•••• ı3 (20) 

4 (90) 
5 (80) 

7 (60) 

8 
9 (40) 
9 (40) 
9 (40) 

9 (40) 
H (40 ) 

!J (40 ) 

10 
10 
ıo (85) 
JO (35) 

lO (35) 

] o ( 35) 

ı o (:35) 

ı o (3;)) 

] o ( :35) 
10 (:35) 

10 (3fi) 
11 

ll 

5 (RO) 

6 (70) 

] l (30) 
ll (30) 
ı2 

tsmi 

ZPki Öğretııwııoğıu . 

( 't>\'a d Dmıt . . . . . 

l-l ı ılil Ül•!.;t'll 

::-i. Oıııır ... 

.\rif YeldPt 

nnrha.ıı Çıı.kıı· 

1\ lımNl V n ı·ol 

\.,. cih I~rk .. 

$ak i,. Doğanay .. 

lı:;ınail Ozgi.il .. . . 

Naim Okny . .. ... . 

Kii.ınÜl'tın Tüzgiray . 

Ata Pnmir .... 

Nerdet Ulntıııı .. 

Nı>emi Bner 

1\"nr·i Bı·dinı; 

Hii~tü Evı·ı>ıı ... 

Sülf'ynıa n Dı• lll i ı· 

I<' i ın-f't Tan ıl . . 

\ı ı;ı-ıtaf:ı t'ıl\ ı·ı· .. 

Kılzrm Yuı·dny ... 

Iustafa Katıu~ln . 

'i lıııd .\kdtll'!l ..... 

Muzaffer 1\Iiistrcnbl:-

oğ-ln ........ . 

l•'clımi Demiı·u1p ... . 

~fcıııetl Kalı>rik ... . 

:."ilıad Tun(·ay .... . 

Sııbuhattin Kuraoğlu . 

Do~ 
tarihi 

JR!l~ 

1893 

18!)6 

1901 
190:3 
1904 

1!10' 

1909 
1901 
1906 
1899 
1908 
1908 

J90G 

ı910 

ı go 
1908 
1912 

IDOH 

ı non 
Hl07 

1911 
1915 

1899 

189 

1902 
1904 

1908 

Tahsili 

Dnrüıfünün .. 

!stanbul darül

ınuaUinıini .... 

~\ııkıır·a ziraat .. 

!Jise ... 

7 sene 1 i k idııt1 i 

Lise : 9 ..... . 

Tica t•et lisesi . 

Hukuk ..... . 

Sultani : 6 ... . 

Ankara sanayi . 

Aııkıırn ziı·aılt. 2 

Sonnyi son smrf 

1dadi : 4 . .. . 

Tit'tırrt Jiı:ıesi .. 

Kastamonu zi-

raat ....... . 

lcra meslek .. . 

Ankara HHnayi . 

Hukuk ... .. . 

lstanlııtl sıınayi . 

Ticıır<.'t lisesi ... 

Orta . . . . . . . 

Maliye uıektclıi . 

'l'if•m·et lis si. ... 

Tıisc : 10 .. 

Lise : 10 ..... 

Anknı·o sıın:ıyi . 

Dari.işşnfaka : 5 

I;ise : 9 . , ... 

-502-
Bildiği 

lisanlar 
Memuriyete 

dühulü Meclise dühulü Son tcı·Ii tarih i 

Zabıt kalemi 

Ara b ca. 27 eylftl 

10 eyh11 

23 ağu tos 

5 eylül 

23 T. sani 

1911 

191:1 

191-! 
1920 
ı9~2 

7 hazil'flıı 

7 hazir·nn 

7 haziran 

16 eyliil 

10 ağustos 

1 T. sani 19:!3 14 Kfı. sınıi 

28 şubat 1929 28 şubat 
30 T. Evvel ı92 2 şubat 

3 haziran Hl17 27 mart 

27 mart 1926 27 mart 

ll mayıs ınıR 2 KiL enel 

28 şubat ı92fl 28 şubnl 
ıo ağustos 1923 1 O ağustos 

25 T. evvel ı930 25 T. HYPI 

1 Ka. sani ı92~ 25 'I'. enl'l 

25 T. enel J g:m 

25 T. evvel ı n :ı o 
23 Ka. sııni J 9~0 

20 T sani ın:ıı 

ı T .. evvel 19~6 

19 temmuz ın:~~ 

J 5 T. evvel 1929 

23 Ka. evvel l!l38 

~5 'l'. e'' el 

25 T. \'\Cl 

23 TGı. snıı i 

20 T. ~ani 

25 T. sııııi 

J 9 tl'll111ll17. 

28 T. ı:;uni 

2a Ka. en ı 

Bvrak kalemi 

ı5 T. sani 

7 ha.zjran 

3 temmuz 

18 T. evvel 

28 §Ubat 

1915 2 T. snııi 

J 920 7 hnzil'ını 

J920 3 temmuz 

1925 ı T. evvel 

193ı 28 şubat 

ı920 

1920 

19~0 

1920 
192:! 
192rl 

I9ı9 

1929 
1926 

ı926 

1927 

1929 

192:~ 

1930 
1930 

1 şuhat 

şubat 

l ınal't 

mı. sani 

1 şubat 

1 şubat 

ı şubat 

ı şubat 

ı mart 

1 şubat 

1 KiL sani 

ı Kil.. sani 

ı şubat 

1 şubat 

1 şnbat 

1930 1 şııhat 

19:~0 ı şubat 

ıa:w 1 şubat 

1981 1 ~ubat 

19:~ ı ~ubat 

19a2 şuhnt 

193H 28 'l' . sani 

19;)8 23 rü. t'\'VeJ 

1921 

1920 

1920 

1925 

193L 

ı n bat 

1 şnbat 

J şubat 

ı şubat 

1 baziran 

ı939 

J9:J9 

1940 
19:38 
19:39 
1939 
1939 
1939 
1940 
ı940 

19:3!:) 

1938 
1939 

1939 
1939 

1939 

l!l:39 

ın:w 

ı9:39 

1ua9 
19:39 
Hl:3 

19:1H 

19:39 

19:39 

1939 
1939 
1938 

Bvli olup 
1[nnş tutarı !ta ınikdarı olmadığı 

Çocuk 
adedi 

330 
290 

ı92 

ı62 

ı35 

135 
ı as 
135 
135 
ı35 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

100 
100 

290 

232 
100 
100 

90 

245 47 

216 95 

ı45 50 
126 31 
ıo5 39 
ıo5 39 
ıo5 39 
ıos 39 
ıo5 39 
ıo5 39 
9ı 45 
91 45 
91 45 

91 45 
91 45 

91 45 

9ı 45 
91 45 

91 45 

91 45 

9ı 45 
80 25 

80 25 

2ı6 95 

ı74 26 
80 25 
o 25 

72 79 

Evli ......... 2 

:t 

Bekar 

. ...... 4 

....... ı 

....... 3 

....... 3 

. ...... 4 

...... 3 
..... ı 

. ..... 1 
....... 2 

.2 

. ı 

Evli ........ 1 

Be kar 

Evli .. 3 

) . . 4 

» . . 2 

Dul ......... 1 



2 - Memurlar [*] 

Yiikııek Mecliste 116 memur vardır. Bunlarm aylık manşı 13 765 ve mesken tazminatı da 2 093 liı·a ki, ceman 15 58 lira tutmaktadıı·. 

Meınuriyeti 

1\alilıi ıımnmi ... 

Te~kilat 

derecesi 

2 (125) 

Hususi kalem müdürü . . . 5 (80) 

» » 1. S. Kiitib . ll (30) 

Kanunlıı.r kalemi müdürü . 5 (80) 

» » » Mu. 6 (70) 

» » Şef. . . . . 8 (50) 

» » Şef . . . . . B ( 50) 
» » D. R. Kftlilıi 8 (50) 

» » Rnha. M. 10 (35) 

:. » Sicil M ... 10 (35) 

» » Kanunlar M:. 10 (35) 

» » Mııhzen M. 10 (3!1) 

.. , 1. s. Katib 11 (30) 

» , » . . . . 11 ( 30) 

) » » .. ll (30) 

» » .... 11 ( 30ı 

(30) 

(25) 
» » .... ll 

) 2. s. Kiı.tib 12 

» .. 12 (25) 

» ... 12 (25) 
, ) ... 12 (25) 

» .... 12 (25) 

l •] 1 le§riniMni 1911 ı•aziycli 

Şimdiki 

derecesi 

2 

5 

12 (25) 

4 (90) 
5 (80) 
7 (60) 
7 (60) 
7 (60) 

9 (40) 

9 (40) 

10 
ı o 

10 (35) 

10 (Sfi) 

ll (35) 

11 

ll 

ll (30) 

] ı (30) 
12 

13 (20) 
J 3 (20) 

İsmi 

V eysel Ocnya 

İr!an Karasae .. . . . 

Re§Ud Ozarda .... . 

Rifat Gürsoy ..... . 

Refet Sezen . . . . . . . 

Fuad Tan ....... . 

Fchrni Güngen .... . 

Ali Kiper ....... . 

Cemal Başlm·t ... . 

Burhan Tüfekçioğlu . 

Envel' Isen . . . . . . . 

:)ahnb Tnza ...... . 

Ham di N emutlu . . . . 
Şükrü Efem ..... . 

Illdayet Arınan ... . 

Sn lahattin Al tm taş . . 

Baha Kutan ..... . 

Abdürrnhiın Cansu .. 

Mahmud Ergenekon . 

llnyri Bozinmi . 

Necati T:ışbaş . 

Hüseyin EkinC'i ..... 

Doğum 

tarihi 

1888 

1907 
1909 

1894 
1901 

1892 
1904 
1904 

1901 

1898 

1902 
1901 
1891 
J909 
1904 
1908 
1903 
1902 
1906 

19L6 
l!l~l 

1!'1~2 

Tahsili 

Ilarbiye ve 
kısmen Erkanı

harbiye ....• 

Mülkiye . 

Lise .... 

Hukuk ...... . 

Lise : ll .... . 

Lise .......• 

Lise ...... . 

Hukuk : 1 ... . 

fJİSe 10 ..... . 

Harbiye ..... . 

Orta .......• 

Lise : 7 ..... . 

Darülmuallimin 

Hukuk ..... . 

Sultani : 7 ... . 

Ankara ziraat . . 

tdadi : 5 ..... 

Yüksek iktısad 

Hukuk ... . 

Lise ....... . 

LJisr . 

» 

llildiği 

lisanlat' 

MeıntıLJ,ı ı.:ı" 

dülıulü 1\fpe i ·se eliilmiii Son terfi tarihi 

Fransızca. 

ve biraz 
almanca 

2 Ka. sani 

Buaust kalem 

190:i 

F'ransızca 

İngilizce 

9 ağustos 

27 nisan 

19:!0 H hıızi ran 

Hl:1G 30 ınıu't 

Kanunlar kalemi 

18 ağustos 1!H4 

4 mart Hl18 

27 ~ubat l!'lll 

18 T. sani J!l~.t 

22 eylul lfi~J 

4 ağustos 1 !)~3 

mart 1 !l lU 

ıı Ka. {'\'\ e ı ı n ı 11 
ll T. Sfl.ll i ı fl~:i 

25 Ka. en• Al 1 !1 1 ~ 

31 Kn. sani 1D3R 
ll temmnz 1 !l2:1 

1 baziruıı l!l~7 

1 T. sani 19ao 
28 ağust us J H2!l 

30 T. snııi ımn 

10 maynı l~l:{H 

~o şu ha ı ı n .ı ı 
ıo §nlınt ın.ı.1 

17 'l' . sani 

4- ıığust os 

6 nisan 

..ı. Ka. ('\'Vl'' 

• ııınrt 

4 :ığnstos 

:20 ıı i.~un 

1 1'. saıı i 

1 ı 'r. sa ni 

7 hıııir:m 

:\1 ra. san i 

-1 nıa:rıs 
J haziran 

1 şubat 

:w ·r. sııııi 

:w 'l'. sani 

:m ın:ıyıı; 

20 şuhat 

20 şubat 

1 temııınz 

Hl:1fl R haziı·nıı 

19~4 

lf)~:ı 

1!)21 

1H~.J 

ı ~l:..: li 

19:!:! 

l!l:23 

1!!:.0 

1 \t3R 

tH:JO 

1!1~7 

Ul30 

Hl~7 

1!1:37 

193H 

1941 
1941 

ı haziı·an 

1 ~ubat 

L ışuhat 

ı-ın hat 

ttı.ıınuz 

~nhııt 

şııha t 
ı L nı ayıs 

1 nıayırs 

11 ınuyı~ 

1 ınay1s 

1 mayıs 

t nisan 

1 hnziran 

1 mayıs 

ı ınııyı 

1 haziran 

20 şubat 
20 şubat 

1 !l:l!l 

1939 

1940 
1939 
19:~9 

J~:3lı 

1!)41 

19:19 

1!)39 

ı 9:3l 

Hl·±ı 

19:39 

1941 

1941 
1938 

1940 
l!)·U 

1941 
1941 
l!l41 

1941 

Maaş tutarı ha mikdarı 

560 

290 
100 

330 
290 
192 
192 

192 

135 
135 
115 

115 

115 

100 
il."· 

100 
100 

100 

100 

90 
75 
75 

407 79 

216 95 
72 79 

2J5 .t7 

216 95 
145 50 

145 50 

145 50 
105 39 

105 39 
91 45 
91 45 
91 45 

80 25 

80 25 
80 25 
'O :!r1 

'O 2:J 

72 79 

64 16 
64 lG 

Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

------ --
Evli ......... 2 

Dul 

E~· li ......... 4 

» ........• 1 

» . . ..... . ı 

Dul 

Evli ......... 2 
) ....... ı 
) .. 3 

:t .• 2 

» ....... 6 

Be kar 

» 

Evli .. . ı 
» .. . 3 

Bekiır 



-.,.. tm -
L)ogum Ücret İ ta Evli olup Çocuk 

Vazifesi İaıni 1.11rihi 'Palısili Meoliae dühulü Son terfi tarihi tutarı mik da rı olmadığı adedi 
----·-- - - ----- -- ~------

Ser makiniat . . H iis<'~·iıı 8nknryn lf103 Rüştiye 2ı ağustos 1920 ı hn~iı·nn ıg:r; 110 84 80 » 2 

• » Mu. . Osman Evinsay . 1!101 Rüştiye 3 temmuz 1920 ı » . 1938 100 77 42 » 3 

Makinist muavini . Nizarnettin Yılmaz . l!llO tık .. ll nisan . 1924 ] haziran 1937 70 55 02 Bekar 

» » . Şükrü Bozkır l!)lJ İUt ı haziran . ı927 ı » ı937 70 55 02 Evli ı 

» çırağı . Halil Şen 1!102 lık .. ı haziran ı932 ı » 1937 40 33 36 » . 2 

» » Ahmet Şadan Ayan 1925 Orta .. ı T. evvel 1941 :J T. CV\'e] 1941 .ı o 33 36 Be kur 

M:otörcii •.re elektrikı;i Ali Cankarpusat 1no:; 1lk. 15 mart. . . 1935 ı T. evvel . 1938 100 77 42 Evli .. 5 

Başmücellid . Şükrü Öner lfl07 l~üştiye . 15 tommuz . 1925 ı Mııyıs 1939 110 84: 80 » . 2 

Mücellid . . Fuad Güç ı!~ 10 R:ınnt okulu 2. 12 ağustos 1929 ı haziran 1939 80 G2 4!) B ek ar 

» muavini Cafer Can. Hl14 tık 31 mayıs L939 l haziran 1939 60 50 04 Evli ı 

» :t . Riza Zeren 10]4. !lk . • , ı haziran . 1931 ı5 Ka. evvel 1938 50 41 70 Belcfi.r 

» çırağı Refet Sevük . 1923 Orta .. 20 KA. sa ni l!l41 30 lGi. snııi l})..J-1 40 33 36 » 

» :t Hasan Kayserili 190fl tık 6 nisan 1939 JO nisan 1939 4.0 33 36 Evli 1 

hnlcıdfeı•ı• i . Mustafa Bakır 1 !Hi ttk. 9 T. sani .. L92fi 1 haziran 19~7 G~ 51 2!J O') 
, ) » oJ 



4 - Milli saraylar müdürlüğü 

Vazife lsim ve soy adı 

1 - Daimi ii.cretli memurlar 

Müdür . ............... . 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi .... . . 
BaşkAtib ve mutemed . 
Mimar ........................ . 

Doktor ........................ . 
Sicil ve masraf tahakkuk memuru . . . . . . . . . 
Evrak mukayyid_i ve dosya memuru . . . . . . . . 

Ayniyat katibi . . . .......... . 
LevaZTm memuru . . . . . . . 

İnşaat sürveyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S ez ai Se le k 
Rasim Şumnu 
Naci Erişkin .... 
Mazhar ltan . .. 

Salahattin Yakal . 
Hüseyin Erduru . 
M. Yaşar .. .. 

Mustafa Olcay .. 
!smail Uysen 

Tahir Sözer .. . . .. . ..... 

:J - tJ ct·atli m iistalı demler 

.Malzeın i tefı·işiye depoousu Re id Nazıı 

Ayniyat memuru İhsan Şemsi Berzin . 

Rlcktrik levazım depocusu - Kemal Alkaya 

Muhafaza memuru Zeki Çelik 

Blektrikçi Kaıi!'i Yü,.eya ltn·ll~ 

l'ı'lili.! Ht:<••• lt Dıı~ ·r ıl u 

Mefrtı:o,ı.ı~ ll'IUl~OZU .\ 1" ~~ruz 

Malzemei inşaiye ambarcLSI -. H.atı.l' Ttuı y 

Dülger . . l\Iemed Ülkümen 

• . Halid Uslu 

Ooğramacr . . . . Mustafa Şenyener 

Kuı:şuncu İsmail Çalyak 

Tenekeci Hüseyin JGiksalan 

Su yolcu . . . . . . .M: c med !neada 

O araj had em esi Yusuf Karaoğlu 

:. :t . lüi<;ük :Meınl:'d \alk~ . 

Yorgancı lrfan Gör al 

:t . . . . . Ziya Sert 

Bek ibaşı Receb Taşpınar 

:t Bahsettin Acar 

•• . . . . . . • . Mustafa Ete m <löney 

Tevkİ

fattan 
sonra ita 

Aylık mikdarr 
ücreti Liru K. 

350 3M 31 
140 106 ~5 

135 10:3 ~ü 

150 114 34 

66.66 4-!J 78 
85 6G 23 
70 55 02 
75 5 76 
60 47 56 
80 62 49 

60 -!7 :)6 

50 40 09 
55 -13 83 
65 51 29 
f5 [ıl 

1.\0 L-
- 1 "ı li 

Utı li~ ı-ı :.ı 

50 .J.O OH 
6.) 51 29 
60 47 5() 
65 1>1 29 
65 51 29 
65 51 29 
35 28 90 
40 32 62 
40 32 62 
80 62 49 
55 43 ::\ 
60 47 56 
55 43 3 
55 43 83 



Bekçi .. 
:. 
» 

:. 
L 

:. 
ı ı ll ı 

:. 
ı~ı· i lll 

:. . 

ıı:' 

ııı r 

' ı ı 1),' ı 
» 
;·ı- ;ıiJ. li} 

~~ ,tıl ı'l' 
:. 

·~tı 

• ı 

.ı 

Vazife 

ltiiiii II;-: 11111'1 il ... ' .... 
ııt..l(.n:•t ı·•u/ 

tl u Jl/ ·ı ı ır h ıd/ 

lııilı { ıılllnılıılı ~ 

. '.J'I.lJ!ı·ı:· ı. '.ır.r·~ ·' !J~· 
. :ı ·~r-~· ~ 

'f''!l«,ı ı."lı ı ' 

., ,,. 

!sim ve soy adı 

Ali l•,ettah Uzun. 
Seyi<.l Ahmed Demir . 
.\fustafa Halil .Aydın . 

I•;sad Ali Özegan 

Mustafa Osman Aleyel 
Mustafa Halil Baydar 

Süleyman Gülheyaz . 
H. !br n him Akar 
Rifat Tahu . 

ulı Tıış 

;\ hıned Mn~tufa 'rurıın . 

Mustafa Hiisryin Üzdeıııir . 
El mıııı Oskay . . 
Sadık Doğan 

Ömrr Çn.vuş Değirmanci . 
Riist.ıım Koca . . 
; I em eel Osman Daryal . 

~alahattin Durul 
l\frıned Ali Şerven .... 
Alııne1l Seyid Ali Altçay 
1fustafa Hasan Kahadurınnş 
Tli.isnü Ömer Açat . 
Ncc·ib Menıed Kocanıdan. 
Ziya Danış 

Osııuın Menıt•ıl C:ürsu 
Memcd Ahnıııd Ataoğlu 
Mııstafa Ahmeıl A.ylndağ . 
::\femccl Mustafa Garih . 
l\f usta fa c:a v11ş CH.Ueş 

1frmccl İlısan Heı·gül 

tsnıail Yusuf Yarımdağ . 
~cyifl Receb Doğan 
Alımed Hasan A~kıın 

Fazıl Aykutln . 
Ilikınet 1'ezel .. 
.\[us! n fıı Ete m ı· kım 

Kemal Yusnf Karaoğlu 
Hrcch Dt•ı·eH 

Şııkiı· Ka.raer .. 
lhsnn !smail Gülpınar . 

Halil Mustafa Şimşek 
Hnındi . azif Yıldız 
Osmaıı Ahmed Kaptan 

Tavki
fattan 

sonra ita 
Aylık mikdan 
ücreti Lira K. 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
-10 
40 
4.{) 

40 
40 
4.{) 

40 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 
4.{) 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3!) 

35 
~5 

35 
35 
35 

~ll ;~(] 

36 36 
36 36 
3() 36 
3() 36 
36 36 
3~ 62 
3:! 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 

32 G~ 

32 62 
~2 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 62 
32 6:! 
32 62 
32 62 
!12 fi2 
32 62 
28 90 
28 90 
28 !lO 
28 90 
28 90 
28 90 
2R 90 
28 90 
28 !10 
28 90 
28 90 
28 90 
28 HO 
28 90 



- &ıa-

Bekçi 

> 
» 
» 

» 
» 
> 

» 

Kapıcı 

» 

» 
) 

Vazife 

••••••• o ••• o • o ••• 

o •••• o o •••• o •• o • 

••• o •••••••• o •••• o • o •• 

Bahçıvanhaşx 

» 
> 

Bahçıvan 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

••••••••• o o o •••••• o o o •• 

••••••• o •••••• 

. . ........... . 
• o •• o ••••• o 

.......... 

İsim ve soy adı 

Fn ı· u k Ahmed Kaptan . 
Ahmed Hüseyin Seven 
Kemal Yılmaz . . 
Hamid Meıned Erba.ylar 
Mustafa Yunus Telli 
~[emed Esad Yılalmaz 

Hasan Me med Çe ük . 
lısınail Mustafa Saygılı . 
Tıfltfi Ahm •cl Gültepe 
~ahım Şirin .... 
Mustafa ITuli'ısi Beşil· . 
< hı.lip Rıza <1zdil . 
A1ııne1 Atıf Ellialtı 

Kfıznn tnıail Gür .. 

Ümer Çonış Giimüş 
Musa Kazaneıeı .. 

Şevki Yürüsün 
lhrulıiın Karakuş . 
Hakkr Özbek .. 
Eteııı Jehcr .... 
Zcybrk M<.'nıcd Toköz . 

liüseyin Kayma. 
Ahmed Tu·pa n . . 
::ıtrlmış Akkuş .. 

Osman Ilasan {~ !gü 

Hüseyin Kesim 
II. Mcmed .A.li Dinç . 
Ahmed Muharrem Ergin 
H:ılil Hasan .\lnnkaya 
:t\ceib Hüseyin Şişnıan 

Hastın Ahmed t rgün .. 
Hasan Sait Ceheci 
U ali d Enıin Üner . . 
Musta-fa Ali Jon . 
ıvrustn.fa Halil AJ<baş ..... . 
Kadri tsrnail Ark 
Bekir İsa Akgül . . 

Ahmed Vahid !nce . 
Muhtar Kara .... 
Salim Memed Akaaya . 
İbrahim Ömer Aşıklar . 

Hnmit Yakup Yeşilçay. 
Alıınrd Ali Önal . . . . . . ... 

Tevki
:tattan 

sonra ita 
Aylık znikcları 

ücreti Lira K. 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
45 
40 
35 
35 
GO 
50 
50 

-W 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

35 
35 
35 
35 
35 
35 

28 90 
28 90 
28 90 
28 !JO 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 !)O 

28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
28 90 
36 36 
32 62 
28 90 
28 90 
50 04 
42 16 
42 16 
3-! 28 
34 28 
34 28 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 3-t. 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34: 
30 34 
30 34 
30 34 
30 34 

30 34 
30 34 
30 34 
30 34 
30 3! 
30 34 



Bahçıvan 

» 
» 
» 
» 

Vazife 

1\lt[Öı·il'{'t ·. ıııııtiiı· 1 f' i1fııi,\'f'j•i . 
1\ ulöı·ifı•rı·i n it l'aiypı•i 

» ~ 

'I'clefoncu . 
» 
» 

Cilacı 

Kayıkhane bekçisi 
Raatçi ... 
Rofracrbaşr . . 

Rofra(•r ......... . 
» 
» 

Rençber. . .. 
» 

noyarr ... 

Kumaş 01)\mmllCNl 

1 > .. kuıııal aıw ıı~ ııt) u ı '" lıl'-.11[1 ••••·tııııt·ıt. 
Daktil o 

- ·eıi-

İsim ve soy adı 

Genç Arif Uluocak . 
~hthaı·rem ~alriı· Akınr·ıoğolu 

Lutfi İbrahim Knrgıtcı . 
"\fpı·ih fhımnn Cı)şlnuı 

Mustafa !sman Ark . 
Rüleyman Memrd Aydoğan 
,\ lmwt !lıl'nlıiın Ra kııl'ya . 
:\f f'lıııwt 1 h ra hiııı Tüu·gac•ı 

Trtisryiıı 1 fa~ıuı Kiilr . 

İflmail Arcan . 
Lfıtfi Aykan 
Ralih Sakıı . 

1 layılar K mal .. 
lbrahinı Olcay 
~fp }ı nwt IJüsryin Yridırını 
Nurettin Ayğan . 

Andon Bron 
:\femed Ali Kestane . 
1'rdik , even . 
Remzi Erden 

Kadri Aytaç . . 
Abdullah Cnylaz . 
Rıza ŞPn 

Kadri Krrkköprü . • 
ı l ay1laı· (h .. 

Kemal Uysal . 
_ \ ıiz C_'elik 
Aliıt>tt iır C'· ı ılı 

.l'1tl\' 1.1 • a~a~·~ ·~ı·· 

)fneide F.:mrem 

Tevki· 
fattan 

sonra ita 
Aylık mikdarı 

ücreti IJira K. 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
80 
fiO 
45 

55 
55 

50 
45 
45 
40 

40 
7fi 

50 
50 
50 
35 
35 
55 
50 
.iO 

;)0 

~o 34 
30 34: 
30 34 
30 34: 
30 34 
30 ~4 

30 34 
30 34 
30 34 
62 4!'1 
40 09 
36 36 
43 83 
43 83 
40 on 
36 36 
36 3G 
32 62 
32 62 
!)8 76 

40 09 
40 0!) 
40 O!'l 
28 90 
30 34 
43 83 
.ıo oq 
40 ()1) 

fitı :.!:ı 

40 mı 



L - Matbaan1n mesai hulasas• 

1 . XI . 194.0 : 31 . X . 1941 

T. - TERTIP D,11RESl : 

1. Zııbrt ceridesi - lnikat 1 - 77 

2. Znbıt cilt fihristieri (Cilt 14 - 20) LlJ 

:3. Kaınınlın· ınccmua~r ( Cilt 22) 
4. Rnznameler 
5. ~ahık zahrt hula alaı·ı n : gelen evrak 
6. Rnzııaıne matbuaları (Nunıarolı Hiyihıılar 

~ıı·ıı No. 1 - 292 f2] 

7. R.m:nıııne ıııatbuahıı·ı ( uınaralı luyilıulıu

dnn ikinci defa basılanlar) ek lfıyihalar : 
~0. 107, 169, 172. 217, 256, 264 [3] 

l l l Zubıt cilt filımtlcri 
f'tlf No . Nayıfa ııd di 
-~-

u 10 
15 16 
J(j 22 

17 22 
JR 18 

"'ayıfa 

adedi 

ı -!5 

118 

052 
77 
77 

:.! Çl50 

~4 

(.'ili ;v,, , 

19 

20 

Ba.kı 

:ıdedi. 

' 00 :\1Pclis 
ı 000 Başvekili et 

00 Meclis 
1 000 BaşvPk6lt:1 
ı :~oo 

:iOO 
HOO 

:~50 .Meclis 
030 Bru;ıvPkalet 

350 ..\Iecliıı 

030 Başvekalet 

, •,ıyıfa ad6di 

16' 

14 

118 

Daskt 
ye kOnu 

1 166 4.00 
458 000 

94 400 
118 000 
367 600 
38 500 
61 600 

3 9 2 500 
:1 038 500 

32 -lOO 
24 720 

1~1 Jf 1 .wı[11 kttli 1·apul"lnrmı nııılıtwi o1unlcırd{tll 11/0 t'c iiçır oylı/; ı-rıporltm ihtiva ıde.nleı·d,n de 
/:JO fa.nc aynrn Diııam m1tltascbat için basılmoktadır. (LıJyiha No. 1/J .• 15, 40 78, 7.9, 86, 182., 21t). 

13) llriııci defa l•ıı.~tlıııı ııwnarcı1t l'k l/iyi1ınlaı· 

Ek li(tJ?'Jıa N(/. Sayıfa adedi 

107 
169 

172 
217 
256 
264 
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R F.ıwiiıııPıılPr· ir:in hasılan lfiyihalaı· (Nunıa

r:ıHız) ll J 
!l. 'J'I'~kiJiitr t'H(ISİyı• \'1' J)ııhili' llİZUIOllUUH' 

'( 1 . Xl.1941) 
10. Eıwüıııcıılerin ıncsaisi haldmıcia Uınunıi Kiı-

tiplil{ ı·upnl'lni'I Devre : VT, 1 : U. 
11. llnl'talık kaı·:ır Pt't\·eli :Jl : .J.fi 
1~ . DrHe : ''1. İr:tiıntt : T yılhğı 
ı::ı. Drvrı· : \'I, l~tinıa T. Zahıt umumi fihı·isfi 

14. lkne : 1. l~tima: 1 Znlııtlni'I (('il1 : 3) 
15. Kıınıııılıır mf•rnıuası (f'ilt : 4) 
Hi. l~nlınn<: 

17. Iktisadi tr~Pkki.iJll'rin lJ. lh•yet zııptr w ıııı·:·-

hn1J:ırr ( 1939 yılı) (f'ilt : 2) 
18. Kızılay LT. Mrclisi zaptı 
19. Kiitüphnne fihristi 
20. • fıılıtelif iı:ılrı· : ( F.ıi('Üınen kural' kiığ-rtlım, 

devam cetveli. listelf'l·, isim defteri, takviııı, 
ihtisas ceiveli, takl'irliklt>r, defterler, bordı·cı 
n f'ımıali nınhasehe i'!lı>ı·i, Pı•np i ş lı>ri, Riit 
ı·r rııriinıeni işleri ve s:ıirc) 

nıı dairr 11 600 suyıfa i~ trrtip etnıi~t ir. 

TT. - TARI D.ltRESt : 

Snyrfa 

adedi 

~H:~ 

ıxo 

l~li 

.)~H 

!)fl4 

1 :~() 

;)7fl 

~.j.H 

(W-: 

ı 1" 
:1() 

.!0~ 

Baskı 

aderli 

100 

:>o o 

rıo o 
..J.OO 
;;o o 
.)()( 1 

ı ono 
1 000 

;)fi() 

;)00 
.100 
!}00 

Vosnti 

:)00 Y:ısat.i 

Baskı 

yekftnu 

48 200 

no ooo 

63 000 
235 200 
207 O<HI 
ı;o onıı 

:ı7o ono 
2-Hi 000 
fi70 non 

'll 000 
ıs oon 

]01 000 

257 000 

l~l'lwr fornıa , 16 sayıfn hesahiyle 725 tam forınıılrk (VeR sayıfn ht'Rabiyle ıle 1 450 forınnhk) 
iş alını~ . Ye hn~l<r arlf'dinr ~iirr ıfi 012 920 hai'!kı i"li ~·aııııır~tır. :\Jnlıt<'lif iş oluı·nk ll}TI<.'ıt: 

Bnskr adrdi 

~:-ı f)()() 

!10 000 
71 ()!)() 

ı n :rıo 

Ci lt 

5!12 Dulıuliye varnkaları D \ 'I, 1 : ~ . 
1 000 Ziyarrtçi varnkaları 

Zabıt mii.svedrlelikleri 
'l'rıkC'ı·e vr ıııiisvıırlılrlik ha ~lıkln ı·r, znrı' ( 1\nl<•nılerP ) 

Kfıii'r11nı·ı l<alt'nı ,.,. rııC'iiııwıılrrclrn veı·ilnıt>k sıJl'etiyle hasılan: 

Hııskı adedi 

:n:2 6nrı 

10:1 000 
200 000 

'l'ı>zkt•rl' lik, makbuz, ınnzlıatalık, Julıııli,\ ı•, c:Pld<·ı·, karne \ l' snirr. 
('ift YI:' fC'k mektupluk kiiğıt (Aza~·ıı ımıhsıı~) 
Mrktuphık zarf (.r\ı:ıyn nuıhıms) 

[ll Enciimf'ııltr içi u ilıwTaıı ıııwwrrısız. lliyihalar: 

. ' 

:\nyıfa .~oyw: (!i, ffi, 1, 8, 6, 20, 2fi, 6. 1, tR, 2:1 .• . w, li, f, H. 11fi.' .2ô, 51, 4, H, :JB- Yekü1ı 482). 
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TT!. - OJ D'f DA 1 RE. 1 : 

.\ l l<'orma katlaına ve toplama ve tel dikiş işleri : 

ı 1 450 forma.lık) 
D ) 'T'elli ve telsiz kapak işleri : 

1 ~00 ('ilt 22 Kanunlar nıeemuasr 
:'>00 'l'eşkila.tr esasiye 
!100 Yrilık D : VI. 1 : 1. 
:iOO D : VT. 1 : 1. Unnııııi filıri~t 

. ı !100 .:\fuhtelif işler ( Unııımi kAtiPlik rapoı·u. hnftıılr], kın·aı·, ısıtıı det'tc·ı·i l"ııdr· 11 \P !:!airc) 
6fi0 e. Bütçe 1941 
:JOO iktisadi teşekküllerin l. Heyet zuptı ( ilt : 2) 
:~oo İktisadi trşt·kküllet· raporlım 

1 ; ı Blok işleri : 
1 G94 Müsvedclclik. ıııakhuzlnr, f·h·np işleri, rle\ ııııı l'l'İ\'Clİ \' t' sa ir<' 

..J.!)() l'ilt (100 yapraklı) küçük ve biUiik t nkrirlik 
!J24 » (50 » ) dulıuliyo Yarakal::m 
17i0 » (50 » ) ziyaretçi \'tırak8lan 
52R Karıı(' (1 fi28 ) rlnlınliyı· 

..J:'ıO Rey karnesi 
-~fiO Tahsisat ~ekleri 
:200 Rirk. l60 intizar 

ı;) 1 'il t işleri: 

fi::l8 Kitap cilt işleri (l\fl•şiııli. lıı•zli) 

HlO TA kvinı 1941 
60 Defter işleri (Bezli) 
1 :i IIih· i~·pt varnka sı (n: Yl. 1 : 2 ) ~ 

11 • 11m;ya işleri: 

10 SumPn 

:-10 Karton dosya (Kapsiillü ) 
.f~ Kliisör ,.P ınnkavvA dosya (l\1eşıııli ı 

!) Kitap ~;eklinde fantazi kutu 
1·: ı T;ımir işlPri: 

65 Defter, suınen 

·--ıı:;CiiiJiiJ>-e -< Cifiiö2;:..--



T. B. M. M. 
Kütüphanesi 
Sayı :1132 

Ilaveler 

1.- Meclis Kütüphane enetimeninin raporu [1] 

Yüksek Başka.nhğa 

B. M. Mieclisi dahili nizam'namesinin 223 ncü maddesine göre Kütüphane encümenıııın 1940 . 
1941 senesi çahşm.aları hakkında her sene vE'rilme i lazım.gelen raporum:uzu Yüksek katımxa su
narız. 

Bu sene içinde encümen esaslı olarak toı1lantr yapm,ış ve bu toplantılarda verdigi kararlar 
şu işlere ilgili bulunmuştur: Bütün resmi yayınlaf'In kütüphaneye getiı•ilmcsi. Ünin>ı·site yııyııı · 
larmuı tedarilci, 1941 senesi için m.uvasalası k silen yabancı ülkelerden abone olarak aldığıııınz 

m,ecmua ve gazete vesair mevkutelerin harp bitineeye kadar aboneleri yapılmayıp Ankaı'adn 

kitapçılara hangisi geliyorsa nüsha ile alınmnsı, :,arkiye kitaplal'J fihristlcrine, henüz hasılmı::ı l'ilı · 

riste geçmemiş olanlardan ikinci bir ilave rlaba yapılması; garp eserlel'inin matbu lihı·i .. ti 
12 sene evvel tabedilmjş olduğundan hu kitapların hepsi biı· arada olrıtal( üzere yeniden bir bü
yük fihrist düzüp bastırılması, kütüphancde cilde rnühtaç bir çok serler hem n lıölük böliik An
kara cezaevi cildhanesinde cildlenın,esi, hiı· taraftan da cild levazımı alırup hizinı mücellidhaııe

de cilde devam olunması, evvelce çıltmJ~ bazı kıymetli mecmua ve gazetelerden Meclis kütüp
hanesinde olmayanların kolleksiyonlarnun \'e Türkiyede son senelerde tabed.ilen eserlerden mü
himlerinin ııatm Rlmması, şimdiyi' kaclar mnht li:t dillerde olarak Atatürk ve Türkiye hakkın

da neşt'edilmi~ eserlerin kütüphaneye tl'dariki ve sair idari mahiyette olmak üzere türlü türlü 
konuılan görüşmüş ve karara bağlanarak kütiiphınıo mürlür1iiği:ince de gerekleri ya.p1lımş \'e yn
prlınakta bulunmuştur. 

Geçen sene sunduğumuz raporumuzda kütüı1hane mevcudum'UZ şöyle idi: 
Cilt adE'ıli 

halıiyat 154 
Tarih 2283 
Coğrafya 854 
Teşrii neşriyat 2500 
Hukuku umumiye ve esasiy 2232 
fkti sat ve içtimaiyat 2450 
.Asam muhita ve resaili mevkute 3417 
Hukuku hususiye n kanunlar 8082 
Lisaniyat 1313 
Iütenevvi eseri r 2616 

Cem.iyeti akvam 1983 
B. I. T. 652 

[l) Btı raporutı 210 ncu sayıfada, Meclis kii.tiiplıaııv ı oı iiılltni mesai hulasamıa konması ldzmıdı. 
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Carnogie 
Bazı zcvatın kül halindl' kiitüplımıır~' hPcli~· ı> 
ettikleri ki f ap lar 
&ir eanebi vea~ik 

Yekfuı 

Cilt Medi 

222 
'2ı7 
360 

19500 

43895 

Bmıa. bu içiima yılı içind kütüphaueye gelen ,·e ka.yıtJarı yapılıp fihristlerinıizc> gl'l'f'tı ~UH 
ci lt kitap dahi ilave edilirse unııuın ınevcudtunuz şöyl olur: 

Evvelki yekun 43 95 
Bu sene gelenler 2149 

46044 

Bu s!)ııe eld(• edilen kita.pl:ı.ı•ın <.:O~tı Yel{uletler ve ı· sm.i ınü eleı· ıo.rafnıuan hasılan Vf'yn 

bizde neşı·edilip baııluttı satın alınmış olıın • 'el'lcr olup hariçten hediy veya nıübadel yolu ile 
gelen eseı·leı·in miktm·ı azaldığı gihi yalınıwı dillerde olarak evvelki senelerde tahsisatunıza giJrı· 
a.lm.akta olduğumuz kitapları bu srııe olnvıya rlurumdan ötürü devam cdenıerlik. nu noksanlıırı· 
nrrz• Jıııı·p sonunila ve i ınka u hihnl olıınca hı nıııııılıı ma~·n gayı·f't flt'ccğiz. 

(i eçen sene aylık lstatiı-ıtiklrrinı ize> ızön· Alt•(' li~ k ii til phıı ııf'..,iııdf· okuyucn sayısı :~;)ı n n lıuJ . 
makla ve oı·talanıa bir hesapla günde: 

, O kişj Gazete 
2!3 » mecmua 
uı :. Kitap 
lii » yazı 

4 » kitap alan 
:J-4 » kitap i ad Nlen 
3 » usulüne göı·ı' okuııııık üzere htt ri çtı> n geleınler 

119 

Günue devam edenler 120 kişiye kııdar Yarn:ııı.kta idi . ..t~ağı yukal'ı hu sene (~ ııyni ıh.ıruın 
devam etmiştir. 

1940 - 1941 zarfında. 307 kişi ılmı:ık iizere kitup alıp götürmüş. 

Kitap hareketleri beı·veçhl a.tidir: 

r. tsteın.e kağıdı Henüz iade Miadı dolnta.-
Sene Kitap alanlar yazılmış tade euen etmeyen yanlar 
---
1940 109 53 34 19 
1941 193 36 9 27 44 
---

Yekün 302 89 43 46 44 
Heçen seneki raponınıuzdı:ı. encüm niıı kütiif)hano için elde edilme ini hedef tuttuğu eserleri 

şöyıle hulasa. etmiştik 
1 _ Doğrunan doğruya teşı-ii' vazifesiıuıı ifasma müteallik resmi ve bir dereceye kadar gay-nı-

resm.i eserler. 
2 _ Kanunlarm hazırlanmasına müten.llik eRerl ı> ve ecnebi kanun m.ecelleleri. 

3 _ Meclis encümenlerinin ihtisaslarınn göre lwı· lıirinc müteallik olarak kütüphaned lıuhm
d~·wın.ası lazımgelen eserler. 
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4 - Asarı mulıita, aruııklopedyalaı• ve muhtelif dil ve ulum Ye füuun kamusları. 
5 - Alelômunı mecmualar ve illustration 'lar. 
6 - Milli kültürümüz bal<ıımmdan lüzımılu veya 1arihi kıyıııeti haiz olan ~ı-;t•l'lerle rıwmJeket 

iktisadiyat ve siyasetine ait olanlar. 
7 .Muasır Türkiye'ye ,.r Tiiı·k iııkıli'ıhma ılair eserler. 

Bunlardan başka seri halinde teselsülen neşrolunaıı mıul1teliJ' içtlınai, iktısadi, taı·ihi ve ulu
ınLı füııuna ait ve yüksek ilmi kıymeti haiz kolleksiyonlarla cihan klasikleri ' 'ar iıso de bunlar 
lüzunı üzerine ınünferit bir surette alınabilmektedir. Enelimm bu progranı dahilinde kütüphane 
eksiklerini tamamlamak gayesini gütmcktcdiı·. Ru mcvznlaı·a c1air olıııı Nıerleriıı lıirrl<>n altnma
sı tahsisat balQnnnuan güc: olduğımdaıı azaı' aza ı· n lııımaktadır. 

Encümenim.iz ileride alınacak kitaplar İ\:in yine lm gayeyi giizöniinde tutnı.ııkla lıeralwı· halen 
dünyayı saran büyük buhrana ve bunu tevlit eden esbap ve hii.diselerle bu bnlıranm il<>ı·ide açaca
ğı y ni I(Iğırlara ait kitaplal'l da müstakbel pronğı·ı:ıınıınrza koymuşuzdur. 

Bundan başka Atatürk'o ait olaL·ak ı;ıiıniliyc kadar f'ilıaııda muhtelif elillerde neşmluııan eser
leri bir arada kütüphaneye toplanıaya başlamış ,.o Büyük Merlisin mum1 kfıtipliği hiııııaetiyle de 
müşarünileyhe ait Meclis dosyalarındaki ~·nzıııa, lalırira1, ıııulıaheı·at ve fotoğraflar da hnsusi kla
sörler içinde tasnif edil·tek l<ütüphanNlc bir ,,Atatürk köşesi» teşkil ecUlmiştir. 

llcçr>u seneki raporumuzda orzl•ttifdıniz g ilıi 1\iitüplı:ınmiıı ~eııPiik talısi,;:ıtı olan li 000 lir ı <lan 

hüyiik lıir lnsnıı yerli. ı·r·nehi goazl'h' Ye mecınuulara w cilt parasma gitmelde olrlıığıımhın kitaıı 

alnııya nislıetrn ruıi para kalmakta isi' lll' kitap trrlarikııH' ahvul ıntinn:sehetiyle iınkıiıısız olan Şll 
ııım·akkııt zamnn ir:iTHh' lınnnnlıı iıhıı·ı· PdPr·r-ğiz. lll;{!) - l!l-H zııl'l'ındu ril1ll'ri iknı<tl l'clilrıı kitnplar 
~iiyh•dir : 

Cilt adeıli Tutal'l 

ı 'r zae\ i ıııüı•ellithanesinde 
Anlwratla Hükümet caddesindc• :2~ ıııınuımlı dük'c'ındıı rııii<"dlit .Mrmet 
Hnlıri 'l'anrıkula yaptırılan 

:.! • ,. '119-ıı tal'lhli rütüphııııc eneünwni luın.ıl'i~· ]p :ılınıııı ( 170 ) lirfl 
ı!ll ) kunışiuk cilt levıı.zınır ile :\[c<·li« ı\Lnlba:ısnH! >t iirı·pt)r çalıştırılan 

ıııiic ·,IJid ı yaptıl'ılıuış ve <>lun ~ ·aptırılıııakta lnıhınıınış olan gazete vı• 
ınecmua <'il tl eri (ki hal ii. devam et ınPktrılir). 

3223 2fi fi lira 

1630 ]440 » 

373 177.80 K. 
;\[rrlis r:alışınalarıntla n ' l'ikir lııt_\ at ını lukiııtro ilmi ııuılı'ı'yellı·ı· hazırlararak ıılıııı 1\ii.t i.ipluınenin 

ileride daha ziyad kalkruması enıeliınizdir. 

Re i Aza 
Ctirrsnn mebusu Ordu mebusu 

1. Sökmen 

Aza 
Niğde nıehu u 

fl.1'tLJI'!JI'IIII 

.Aza 
'orum 

.11. riaııfrıkin 

.Aza 
Çankırı 

A. Doğan 



Bölge merkezi 

1 f~rrklareli 

2 Kocaeli 

3 Bilecik 

4 Balıkesir 

5 İzmir 

6 Kütahya 

7 Afyon 

ydrn 

9 0Pnizli 

10 lspnrta 

11 '\onya 

12 f\ustamoııu 

13 Tiğde 

14 \ ıı·şehir 

Hi _\nkara 

16 Sinob 

17 t~el 

18 Ama. ya 

19 Sivas 

20 <lazianteb 

21 1faraş 

22 0iresun 

23 ('ornlı 

24 J~rzurum 

25 Erzincan 

26 Blazığ 

27 Bit.lis 

-Hl-
2. - O. H. P . Teftiş bölgeleri ve müfettişleri [1] 

Bölgt•ve dahil olan vilayetler 

gclirJH' - l"rrklareli - Tekirdağ 

1\ncaeli - Bolu 

llım;ıı - Bilecik 

ı.(nııakkulc - Dulrkcsir 

1 zııı ir 

1\ üt n lı.\·n - ılanisa 

l ·~ıık i~Plıir - Afyon 

~luğ-l:ı - Ardm 

lltmlııı· - Denizli 

\ ııt nlyn - İsparta 

Konyıı 

Zon!,mldıı k - K :ıst amon u 

f\a:.·sı:ıı·i - Niğde 

\'uztrııd - Kn·şehir 

\ ıı bll'lı - Çnnkırı 

S :ı ııısıııı - Sin o b 
S('Vhllll - İ~cl 

\nıııs,va - Çornııı 

Rivııs - 'l'okad 

rtaziantı>h - Hatay 

'\falalyıı - faraş 

rı· u bzrııı - niresmı - Ordıı 

<,'<•rnlı - Rize 

~;ı·zurıını - Kars 

I<Jl'ziıırıın - 11ii.nıil ıme 

Hinıröl - Blazrğ - Diyuı·hıı kır -

M ard in - Tıınceli - Urfa 

.\~ı·ı Bitlis - Hnkldil'i - 1\lw -

\'ıııı - , iird 

Hölg-c müfettişinin adı 

L~n "I lı Akça 

Hııluni Apak 

Ziihtii Durukan 

I> ı·. M. Bengisu 

fl:ılilı B. Göker 

Dı·. Il. \'. Sonıyürok 

, 'adt>ttin Uraz 

fk Rrza Levent 

lntihap dail'~i 

Kocaeli 

Tekirdağ 

amsun 

İzmir 

t~tanbul 

( }itesun 

tstanhul 

~faı·din 

/.i;ı·ıı Arkant Yozgad 

O ... ıııntt Şnhinhaş ErliL·ıH' 

~t·;·Jwt Ödül Kırklareli 
•,'t•nıft'ttiıı lü'll'acan [ nrs 

.\~·ah Sırrı Lt•vPnd ,\:.·d ın 

llilmi Çornk Kn tamoııu 

!~sat Uraz .\ınas~'A. 
1 filmıct Işık Sivas 

1 I asan l\fenenıen('ioğlu [2] ~fnı·din 

, 'alim Altuğ 

Zilıni Oı•hon 

l<'. 'T'iritoğlu 

fitat 1\ydm 

Tiilnıi Kalnı: 

t '1 ınal l(urıııııu~lu 

1 lı· Vehlıi Demir 

::'lfnzaffer Akpınar 

Tk '?ıfiinir Ro:vkam 

IJ:ı .. ;ih ""\'lııııt'<l Aytmıa 

1·~ ı·zı.n·u ın 

Kars 

Ralıkesir 

'rrnbzon 

1\ ııyseı'i 

\hığlıı 

Ordu 

Balıkesir 

.:\ntalya 

Tokı:ıd 

fJ 1 R1t cdt•rliıı dr cPrırfilrr» kıs111ııw tklrmıırsi ?'c(lll(dr,·di 
[2] 1:4. lll. /.911 dr .lilliıtt ı•rki77iğiıır tfıyiıı ıdilnıiştil'. 


